યુપીએસસી િસિવલ સ વસીઝ પધા મક પરી ા જોગ
પીપા, અમદાવાદ ખાતે યુ.પી.એસ.સી. િસિવલ સ વસીઝ ટડી
સે ટર વારા યુ.પી.એસ.સી. સીવીલ સ વસીઝ મુ ય પરી ા ૨૦૧૯ માં
સફળ થયેલા ઉમેદવારો માટે સીવીલ સ વસીઝ (IAS, IPS, IFS etc.) ની
પસનાિલટી ટે ટ (ઇ ટર યુ) માટેની તૈયારી સા તાલીમવગ િવનામૂ યે
ટૂંકસમયમાં શ કરવામાં આવનાર છે . ઉમેદવારે રીફંડેબલ ડીપોઝીટ પેટે
.૩૨૦૦/- સં થા ખાતે ચૂકવવાના રહેશ.ે સં થા ખાતે લાય ેરી, રીડ ગ મ
સવલત િવનામૂ યે આપવામાં આવશે.
યુપીએસસી સીવીલ સ વસીઝ મુ ય પરી ા ૨૦૧૯ પાસ કરેલ
તેમજ આગામી ફે ુઆરી-૨૦૨૦થી યુ.પી.એસ.સી. વારા લેવાનાર
પસનાિલટી ટે ટ (ઇ ટર યુ) માટે વોિલફાય થયેલ સફળ ઉમેદવારો જો
પીપા વારા આપવામાં આવનાર ઇ ટર યુ અંગન
ે ી તાલીમનો અને
સરકાર ી વારા િનયત થયેલ ો સાહન સહાયનો લાભ લેવા ઇ છતા હોય
તો તેઓએ spipa.upsc@gmail.com પર ઇ ટર યુ તાલીમવગમાં
જોડાવવા માટેની પોતાની અર
Form) ઇ-મેઇલ મારફત

અને DAF (Detailed Application
હેરાત

િસ ધ થયેથી દન-૭માં મોકલી

આપવાના રહેશે.
વધુમાં, યુ.પી.એસ.સી. મુ ય પરી ા ૨૦૧૯ માં સ ળ થયેલ
ગુજરાત રાજયના ઉમેદવારોને સરકાર ીના વતમાન િનયમોનુસાર
ો સાહન સહાય પણ આપવામાં આવશે. ( િત પુ ષ ઉમેદવાર
.૨૫,૦૦૦/- અને િત મિહલા ઉમેદવાર .૩૦,૦૦૦/-). સંબંિધત
લાભાથ ઓએ https://digitalgujarat.gov.in/ પર Student Corner
– Scholarship માં જઇ, Search online services માં Mains લખીને
GO પર િ લક કરવાથી “For Candidates who have cleared Mains
Examination of Civil Services Examination conducted by
UPSC & selected for Personality Test” યોજનાના નામ પર િ લક
કરવાથી Instruction મેનુ ખુલશે તેમાં Apply Online પર િ લક કરવાથી
Citizen login માટેની નવી વંડોમાં Click For New Registration
(For Citizen) પર ર
ેશન કરવાનુ રહેશ,ે તે કયા બાદ Citizen login
માં login થઇ, ઓનલાઇન અર તથા જ રી તમામ ડો યુમે ટ અપલોડ
કરવાના રહેશ.ે ઓનલાઇન અર તા.૨૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૦૧૨૦૨૦ સુધીમાં (રા ે ૧૧.૫૯ કલાક સુધીમાં) કરવાની રહેશ.ે જે કયા બાદ
ટાઇપે ડ અંગન
ે ી આગળની કાયવાહી કરવામાં આવશે. તા.૩૧-૦૧૨૦૨૦ બાદ કોઇ ઉમેદવારની રજુ આત યાને લેવામાં આવશે નહ .
sd/સંયુ ત િનયામક( ટડી)
પીપા, અમદાવાદ.
માંક: સીસપ-તાલીમ/૨૦૧૯-૨૦/ઇ ટર યુ-૨૦૧૯/૨૫/ ટડી

