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સરદાર પટલ લોક શાસન સં થા, અમદાવાદ ખાતે ક#$
સરકારની કચેર ઓ અને (હર સાહસોમાં વગ* ૧-ર ની ભરતીના
કામે
આઇ.બી.પી.એસ.,
આર.બી.આઇ.,
એસ.બી.આઇ.,
એલ.આઇ.સી., એસ.એસ.સી., આર.આર.બી., વગેર 1વી (હર
પઘા* 3મક પર 4ાની તૈયાર માટના -.ш'
(9 2016-17
માટની વેશ પર 4ા માટ ઓનલાઇન અર6પ7કો મંગાવવામાં
આવે છે . આ માટ ઉમેદવાર http://ojas.guj.nic.in/ અથવા
http://ojas1.guj.nic.in/ વેબસાઇટ પર
.13/05/2016
.30/05/2016 (સમય રાિ7ના ૧૧.૫૯ કલાક ;ુધી) દર>યાન
અર6 કરવાની રહશે અર6૫7 ઉમેદવાર પોતાના કો>?@ુટરથી
અથવા સાયબર કફમાંથી ઓનલાઇન સબમીટ કર શકશે. અર6
કયા* બાદ પર 4ા ફ ભરવા માટBુ ં ચલન કાઢ ને Dુજરાતની
કોઇપણ
કો>?@ુટરરાઇઝડ
પો ટ
ઓIફસમાં
જઇને
.
13/05/2016
.02/06/2016 ;ુધી પર 4ા ફ ભરવાની
રહશે. વેશ પર 4ા ફ ભરલ ચલનની નકલ પર 4ાખંડમાં
;ુપરવાઇઝરને રJૂ કરવાની રહશે.
પીપા તથા ાદશીક તાલીમ ક#$ ખાતે તાલીમવગL માટ
ભરવાની થતી
જMયાઓ =(
. ( ,к8( $, શૈ4Nણક
લાયકાત અને પા7તા, વય-મયા* દા, પર 4ા ફ , પર 4ા Oગેની
િવગત, અર6 કરવાની ર ત વગેર http://www.spipa.
gujarat.gov.in/અનેhttp://ojas.guj.nic.in/અથવાhttp://ojas1.guj.n
ic.in/ વેબસાઇટ પરથી મેળવી લેવાની રહશે. ઓનલાઇન ફોમ*
ભરતા પહલા આ િવગતો જોઇ લેવાની રહશે.
વQુ માIહતી માટ ઉRત જણાવેલ વેબસાઇટ જોવી અથવા
ટોલ S નંબર 1800 233 5500 ઉ૫ર સં૫ક* કરવો.
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Draft Newspaper Advertisement

Training for preparation of Central Govt. offices
& Public Sector Recruitment Exam
(Class 1-2 ) Year 2016-17
(This is for providing training to Central Government
class 1-2 recruitment Exam aspirants by Government of
Gujarat and not a job advertisement)
Online Applications are invited for entrance test
for admission for coaching class in Sardar Patel Institute
of Public Administration, Ahmedabad (SPIPA) from
candidates aspiring to Exam (Class 1-2 etc.) conducted by
IBPS, RBI, SBI, LIC, SSC, RRB etc. The interested
candidates are required to
apply online on
http://ojas.guj.nic.in/ or http://ojas1.guj.nic.in from
Dt.13/05/2016 to 30/05/2016 (till 11.59 pm). After
filling online application, the candidates should print out
the challan and deposit the fee in computerized postoffices from Dt.13/05/2016 to 02/06/2016. Candidates
can also fill online application by his own computer or
from cyber café The copy of challan will have to be
shown to supervisor in the Exam Hall.
All other necessary details with respect to
candidate education qualifications, age limit, exam fee,
SPIPA & Regional Training centre no. of vacancy/
category, details pertaining to exam for 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.guj.nic.in/ or http://ojas1.guj.nic.in/.Candidates
are requested to visit the website carefully before
submitting the application form.
For further details, kindly visit the above website or
contact Toll free number 1800 233 5500
Deputy Director General
SPIPA, Ahmedabad
No. CGR-TRG/2016-17/Entrance Exam 2016-01/EDP

Sd/- ( S.L.Amarani, IAS)
Deputy Director
Sardar Patel Institute of Public Administration,(SPIPA)
Ahmedabad
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