અગ યની સૂચના (Advt. No. SPIPA-202122-1)
.ુ પી.એસ.સી. િસિવલ સિવસીઝ પર

ૃ -“A” ક ીય
પ

ા ૨૦૨૨ (IAS, IPS, IFS etc.) તેમજ બી

સેવાઓ માટ િશ ણ વગ ૨૦૨૧-૨૨
સં થા વારા યુ.પી.એસ.સી. વારા લેવાનાર સીવીલ સ વસીઝ પરી ા ૨૦૨૨ની તૈયારી માટેના િશ ણવગ ૨૦૨૧-૨૨
માટેની થમ તબ કાની વૈકિ પક પરી ાનું આયોજન તા.૧૨/૦૮/૨૦૨૧, ગુ વારના રોજ અને બી

તબ કાની િનબંધ કસોટીનું

આયોજન તા.૧૩-૦૯-૨૦૨૧, સોમવારના કરવામાં આવેલ.
તમામ ઉમેદવારોએ નીચે જણાવેલ પીપા, અમદાવાદ અને તેના િનયં ણ હેઠળના તાલીમકે ો માટે પસંદગી માંક (Center
Preferences) આપેલ હતા.

સરદાર પટેલ લોક શાસન સં થાન ( પીપા), અમદાવાદ
ગુજરાત કોમસ કોલેજ, અમદાવાદ
ાદેિશક તાલીમ કે , અમદાવાદ
બી

ાદેિશક તાલીમ કે , વડોદરા
ાદેિશક તાલીમ કે , સુરત
ાદેિશક તાલીમ કે , રાજકોટ

તબ કાની િનબંધ કસોટીમાં ઉપિ થત રહેલ તમામ ઉમેદવારોને જણાવવાનું કે, ઉપર મુજબના તાલીમકે ોના

પસંદગી મુજબના ઓછામાં ઓછા એક (૦૧) તથા વધુમાં વધુ છ(૦૬) કે ોની પસંદગી (Centre Preference) ઉમેદવારે

ફરિજયાત તા.૦૬-૧૦-૨૦૨૧(બપોરે ૦૪.૦૦ કલાકથી) થી તા.૧૦-૧૦-૨૦૨૧ (રાિ ના ૨૩:૫૯) સુધીમાં
અચૂકપણે ઓજસની વેબસાઈટ (www.ojas.gujarat.gov.in – Call letter/Preference –
Secondary Exam Call letter/Preference) પર અથવા નીચે દશાવેલ લક પર જઇને આપવાના
રહેશ.ે ઉમેદવારે અગાઉ સે ટર ફે ર સ આ યા હોય તેઓએ પણ ફરીથી સે ટર ફે ર સ ફર યાત આપવાનાં
રહેશ.ે યારબાદ તાલીમકે ો માટે પસંદગી માંક (Center Preferences) માટે અ ય કોઇ તક આપવામાં આવશે નહ .
ઉમેદવારોએ સે ટર ેફર સ કાળ પૂવક ભરવાના રહેશે યારબાદ સે ટર ેફર સને બદલવા અંગેની કોઈ રજૂ આત યાને લેવામાં
આવશે નિહ.
ઉમેદવારના મેરીટ નંબર, આપેલ તાલીમકે નો પસંદગી મ તથા સરકાર ીની વતમાન અનામત નીિત મુજબ અનામત
ક ાના ઉમેદવાર માટેની અનામત જ યાઓ તેમજ જે તે કે
આપવામા આવશે. ઉમેદવાર જે તાલીમકે

ખાતેની જ યાની ઉપલ ધતા ને યાને લઈ મેરીટ મુજબ વેશ

ખાતે વેશ લેવા માંગતા હોય તે તાલીમકે નો પસંદગી મ (ઓછા માં ઓછા ૦૧

સે ટર ફે ર સ અને વધુમાં વધુ ૦૬ સે ટર ફે ર સ) આપવાનો રહેશ.ે તાલીમકે ની પસંદગી મુજબના માનુસાર સે ટર ેફર સ
આ યા બાદ કોઈપણ કારના બદલાવ માટેની માંગણી કે રજૂ આત યાને લેવામા આવશે નહી.
ઉમેદવારે આપેલ પસંદગી મ પૈકી થમ પસંદગી મ (1st Preference) આપેલ તાલીમકે

ઉપર જણાવેલ બાબતોને

યાને લેતાં જ યા ખાલી ન હોય તેવાં સંજોગોમાં ઉમેદવાર વારા આપવામાં આવેલ પછીના પસંદગી મ મુજબ વેશ આપવામાં
આવશે.
લક:- https://ojas.gujarat.gov.in/Preference.aspx?opt=LUbWdmhKlwjaHr/CUNi26A==

Sd/તારીખ:૦૬/૧૦/૨૦૨૧
થળ: અમદાવાદ

સંયુ ત િનયામક, ( ટડી)
સરદાર પટેલ લોક શાસન સં થા,
અમદાવાદ

