યુપીએસસી િસિવલ સ વસીઝ પસનાિલટી ટે ટ-૨૦૨૧ના
તાલીમવગ બાબત
યુ.પી.એસ.સી વારા માહે એિ લ ૨૦૨૨થી યો નાર સીવીલ
સ વસીઝ (IAS, IFS, IPS etc.) ની પસનાિલટી ટે ટ (ઇ ટર યુ) માટે
તૈયારી સા , પીપા, અમદાવાદ વારા તાલીમવગ િવનામૂ યે શ
કરવામાં આવેલ છે . ઉ ત તાલીમવગમાં જોડાવવા માંગતા ઉમેદવારોએ
spipa.upsc@gmail.com પર આધાર પુરાવા સિહતની િવગત ઇમેઇલ વારા આ
આપવાની રહેશ.ે

હેરાત િસ ધ થયા તારીખથી દન-૭ માં મોકલી

યુ.પી.એસ.સી. વારા લેવાયેલ સીવીલ સ વસીઝ મુ ય પરી ા
૨૦૨૧માં સફળ થયેલ ગુજરાતના ડોિમસાઇલ હોય તેવા ઉમેદવારોને
સરકાર ીના વતમાન િનયમોનુસાર ો સાહન સહાય પીપા વારા
આપવામાં આવશે. (પુ ષ ઉમેદવારોને !.૨૫,૦૦૦/- અને મિહલા
ઉમેદવારોને !.૩૦,૦૦૦/-) જે લાભાથ ઓએ ઉ ત સહાય મેળવવાની
હોય તે લાભાથ ઓએ https://digitalgujarat.gov.in/ પર તા.૦૧૦૪-૨૦૨૨ થી તા.૩૦-૦૪-૨૦૨૨ સુધીમાં (રા ે ૧૧.૫૯ કલાક
સુધીમાં) ઓનલાઇન અર કરવાની રહેશ.ે ઉ ત સમયમયાદા બાદ
મળેલ રજુ આત યાને લેવામાં આવશે નહ .
sd/નાયબ મહાિનદશક
પીપા, અમદાવાદ.
માંક: સીસપ-તાલીમ/૨૦૨૧-૨૨/ઇ ટર યુ તાલીમવગ/૧૩/ ટડી

તા.૨૫-૦૩-૨૦૨૨

Coaching classes for UPSC Civil Services
Personality Test - 2021
Coaching classes for the Civil Services (IAS, IFS, IPS
etc.) Personality test (interview) 2021 have been started
free of cost by SPIPA, Ahmedabad. Candidates wishing to
join the coaching classes should send their details with
necessary testimonies via email to spipa.upsc@gmail.com
within 07 days from the date of publication of this
advertisement.
Candidates who have passed the UPSC Civil Services
Mains Examination 2021 conducted by UPSC will be given
incentive assistance to candidates who are domicile of
Gujarat by SPIPA as per the existing rules of the
Government. (Rs. 25000/- for male candidates and Rs.
30000/- for female candidates) Beneficiaries seeking the
above
assistance
have
to
apply
online
on
https://digitalgujarat.gov.in/ from 01-04-2022 to 30-04-2022
(till 11.59 PM). Representation received after the specified
time limit will not be considered.
Sd/Deputy Director General
SPIPA, Ahmedabad
No.:CSE-Trg/2021-22/ Interview Trg. Prg./13/Study
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