�ુ.પી.એસ.સી. િસિવલ સિવ�સીઝ પર�ક્ષા ૨૦૨૦ (IAS, IPS, IFS etc.) માટ�
પ્રિશક્ષણ વગર્ ૨૦૧૯-૨૦
(સ્પીપા ધ્વારા સંચા�લત આ પ્રિશક્ષણવગર્ છે . નોકર� માટ�ની �હ�રાત નથી.)
�ુ.પી.એસ.સી. દ્વારા લેવાતી િસિવલ સિવ�સીઝ પર�ક્ષા માટ� સરદાર પટ�લ
લોકપ્રશાસન સંસ્થા (સ્પીપા), અમદાવાદ ધ્વારા �ુજરાતના ઉમેદવારોને િવના� ૂલ્યે
તાલીમ આપે છે . � અન્વયે �ુ.પી.એસ.સી. દ્વારા લેવાતી િસિવલ સિવ�સીઝ પર�ક્ષા
૨૦૨૦ (IAS, IPS, IFS etc.) ની તૈયાર�ના પ્રિશક્ષણવગર્ ૨૦૧૯-૨૦ માટ�ની પ્રવેશ
પર�ક્ષા માટ� સ્પીપા દ્વારા ઓનલાઇન અર�પત્રકો મંગાવવામાં આવે છે .� અન્વયે
ઉમેદવાર� http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૯ (બપોર� ૦૨.૦૦
કલાકથી) થી તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૯ (સમય રાિત્રના ૧૧.૫૯ કલાક �ુધી) દરમ્યાન
ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ�શે અર� કયાર્ બાદ પ્રવેશ પર�ક્ષા ફ� ભરવા માટ�� ંુ
ચલણ િપ્રન્ટ કર�ને �ુજરાતની કોઇપણ કોમ્પ્�ુટરાઇઝડ પોસ્ટ ઓ�ફસમાં (કામકાજના
સમય દરમ્યાન) જઇને અથવા http://ojas.gujarat.gov.in ની વેબસાઇટ પર Online
Payment of Fees ના માધ્યમથી તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૯ થી તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૯ દરમ્યાન
િવગતવાર �હ�રાતમાં દશાર્વ્યા �ુજબની પર�ક્ષા ફ� ફર�જયાતપણે ભરવાની રહ�શે.
૨.

આ તાલીમવગર્ માટ� શૈક્ષ�ણક લાયકાત અને પાત્રતા, વય-મયાર્દા, પર�ક્ષા ફ�,

પર�ક્ષા �ગે ની િવગત, અર� કરવાની અને હોલટ�ક�ટ ડાઉનલોડ/િપ્રન્ટ કરવાની ર�ત
વગેર�

�ગે ની

િવગતવાર

મા�હતી

http://www.spipa.gujarat.gov.in

અને

http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર રાખેલ િવગતવાર �હ�રાતને ધ્યાન� ૂવર્ક
વાંચી મેળવી લેવાની રહ�શે.
૩. વ�ુ મા�હતી માટ� ઉક્ત જણાવેલ વેબસાઇટ જોવી અથવા ટોલફ્ર� નંબર ૧૮૦૦૨૩૩-૫૫૦૦ ઉપર સંપકર્ કરવો.

Sd/સં�ક્ુ ત િનયામક(સ્ટડ�)

ક્રમાંક:સીસપ-તાલીમ/૨૦૧૯-૨૦/પ્રવે શ પર�ક્ષા ૨૦૧૯/૧૮/સ્ટડ�

સં�ક્ુ ત િનયામક(સ્ટડ�)
સ્પીપા અમદાવાદ

સ્પીપા, અમદાવાદ

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯

Sardar Patel Institute of Public Administration(SPIPA)
Opp. ISRO, Satelite, Ahmedabad 380015
Phone: (079) 2691 9900 Fax: (079) 2691 9945
www.spipa.gujarat.gov.in
Training for preparation of Civil Services Exam 2020
(IAS, IPS, IFS etc.) conducted by UPSC (Year 2019-20)
(This is an Advertisement for providing training to Civil Services aspirants by
SPIPA and not for job recruitment)
SPIPA provides free coaching for preparation of UPSC Civil services IAS/IPS
examination to candidates of Gujarat. Online Applications are invited for entrance
test for admission in this training program. The interested candidates are required to
apply online on http://ojas.gujarat.gov.in/ from Dt.01-07-2019 (from 2.00 PM
onwards) to Dt.15-07-2019 (till 11.59 PM). After filling online application, the
candidates should print out the challan and deposit the fee in any computerized postoffices
of
Gujarat
(During
working
hours
of
post
office)
or via the Online Payment of Fees on the website of http://ojas.gujarat.gov.in/ from
Dt.01-07-2018 to Dt.18-07-2019.
2. All other necessary details with respect to education qualifications, age limit, exam
fee, details pertaining to exam, how to apply, how to download or print hall ticket etc.
are made available on website http://www.spipa.gujarat.gov.in and
http://ojas.gujarat.gov.in Candidates are requested to visit the website and go through
detail advertisement carefully before submitting the application form.
3. For further details, kindly visit the above website or contact Toll Free Number
1800-233-5500
Sd/Joint Director (Study)
SPIPA, Ahmedabad
No. SPIPA-TRG/2019-20/Entrance Exam 2019/18/Study

Joint Director (Study)
SPIPA, Ahmedabad

Date: 01/07/2019

