Training for preparation of Recruitment Exams of
Central Government & Public Sector Offices)
( class I –II) Training Class – 2018-19
(This is a training class administered by the Government
of Gujarat. The is not a Job advertisement.)
Online Applications are invited for entrance
exam (for admission in Training Class) held by Sardar
Patel Institute of Public Administration (SPIPA),
Ahmedabad conducted for candidates willing to
appear for exams (class I-II) conducted by IBPS, RBI,
SBI, LIC, SSC, RRB etc. The interested candidates
are
required
to
apply
online
on
https://ojas.gujarat.gov.in during Dt.31/05/2018 to
14/06/2018 (till 11.59 pm). After having done online
application, the candidates should print the challan
and deposit the fee to any computerized post-office of
Gujarat from Dt.31/05/2018 to 19/06/2018. The online
application can be done Candidates computer or from
cyber cafe.
All the details such as vacancy, category
educational qualifications, age limit, exam fee, exam
related details, how to apply etc. can be accessed from
http://www.spipa.gujarat.gov.in & https://ojas.gujarat.gov.in
Candidates should see the details before filling up the
application from. are requested to visit the website
carefully before submitting the application form.
For further details, kindly visit the above mentioned
website or contact on Toll free number 1800 233 5500
Note: It is requested to check the Advertisement for
Online Exam Practice uploaded on SPIPA’s Website.
Jt. Director (Revenue)
SPIPA, Ahmedabad
No. CGR-TRG/2018-19/Entrance Exam 2018-01/EDP
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સરદાર પટેલ લોકપર્શાસન સં થા, અમદાવાદ ખાતે કેન્દર્
સરકારની કચેરીઓ અને જાહેર સાહસોમાં વગર્ ૧-ર ની ભરતીના
કામે

આઇ.બી.પી.એસ.,

આર.બી.આઇ.,

એસ.બી.આઇ.,

એલ.આઇ.સી., એસ.એસ.સી., આર.આર.બી., વગેરે
પઘાર્ત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટેના
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માટેની પર્વેશ પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન અરજીપતર્કો મંગાવવામાં
આવે છે . આ માટે ઉમેદવારે https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ
પર તા.31/05/2018 થી તા.14/06/2018 (સમય રાિતર્ના
૧૧.૫૯ કલાક સુધી) દરમ્યાન અરજી કરવાની રહેશે અરજી૫તર્
ઉમેદવાર કોમ્પ્યુટરથી અથવા સાયબર કેફેમાંથી ઓનલાઇન
સબમીટ કરી શકશે. અરજી કયાર્ બાદ પરીક્ષા ફી ભરવા માટેન ું
ચલન કાઢીને ગુજરાતની
ઓિફસમાં
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જઇને તા.31/05/2018 થી તા.19/06/2018 સુધી

પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશે.
પીપા તથા પર્ાદે શીક તાલીમ કેન્દર્ ખાતે તાલીમવગ માટે
ભરવાની

થતી

જગ્યાઓ

ગે ની

િવગત,કટગર , શૈક્ષિણક

લાયકાત અને પાતર્તા, વય-મયાર્દા, પરીક્ષા ફી, પરીક્ષા અંગેની
િવગત, અરજી કરવાની રીત વગેરે

https://spipa.gujarat.gov.in

અને https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પરથી મેળવી લેવાની
રહેશે. ઓનલાઇન ફોમર્ ભરતા પહેલા આ િવગતો જોઇ લેવાની
રહેશે.
વધુ માિહતી માટે ઉક્ત જણાવેલ વેબસાઇટ જોવી અથવા
ટોલ ફર્ી નંબર 1800 233 5500 ઉ૫ર સં૫કર્ કરવો.
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હરાત જોવા િવનંતી છે .
સં કુ ત િનયામક(મ)
પીપા, અમદાવાદ

કર્માંક:સીજીઆર-તાલીમ/૨૦૧૮-૧૯/પર્વેશ પરીક્ષા-0૧/૨૦૧૮/ઇડીપી

