Frequently Asked Questions (FAQ)

સ. પીપા ની વેશ પરી ા માટે વય મયાદા યારે લેવાય છે ? ફી કેટલી છે ? વેશ પરી ા માટે માટે યાં પુ તકો વાંચવા જોઈએ? કલાસીસ યાર થી ચાલુ થાય છે ?
જ. ોશર ના પાન ન. ૧ થી ૩ પુન: વાંચી લેવા િવનંતી.
સ. શું હુ ં આ વષ (૨૦૧૬)માં યુપીએસસી ની પરી ા આપી શકુ?
ં
જ. યુપીએસસીની ઓનઅર

કરવાની તારીખ 23rd April to 20th May 2016 છે . તે દર યાન http://www.upsc.gov.in પર જવું.

સ. શું હુ ં કોલેજના અંિતમવષમાં યુપીએસસી વેશ પરી ા આપી શકું?
જ. યુપીએસસી િ લીમ ઓગ ટમાં, એનું રીઝ ટ ઓ ટોબરમાં અને મુ ય પરી ા ડીસે બર માં હોય. િનયમોનુસાર, ઉમેદવારે િ લીમ પાસ કયા પછી મુ ય પરી ા માટે
નવું ફોમ ભરવાનું હોય છે . એ સમયે ેજયુશન માકશીટની નકલ આપવી પડે. બી શ દોમાં, આપેલ વષના જો ઓ ટોબર મ યભાગ સુધીમાં તમો ને ે યુએશન ની
માકશીટ મળી જવાની હોય તો િ લીમ પરી ા (ઓગ ટ) માં આપી શકાય.
સ. શું હુ ં પીપામાં એડમીશન લીધા વગર, આપની લાઈ રે ી / રીડ ગ મ ની સવલત લઇ શકું?
જ. ના, તે શ ય નથી.
સ. શું હુ ં કોલેજના અંિતમવષમાં પીપા વેશ પરી ા આપી શકુ?
ં
જ. વષ ૨૦૧૬ની વેશ કયા અને એડમીશન સમા ત થઇ ગયેલ છે . પણ વષ ૨૦૧૭ની બેચમાં વેશ લેવો હોય તો શરત છે કે
ે યુએશન પૂ ં કયાની માકશીટ/સટ ફીકેટ હાજર હોય.
સ. પીપાની વેશ પરી ા યારે યો શે?
જ. વષ ૨૦૧૬ની વેશ કયા અને એડમીશન સમા ત થઇ ગયેલ છે . આવતા વરસની પરી ાની

યુઆરી ૨૦૧૭ પહેલા

હેરાત ઓગ ટ માસમાં અખબારોમાં, પીપાની ઓફીશીયલ

વેબસાઈટ (spipa.gujarat.gov.in) અને ફેસબુક (https://www.facebook.com/spipaofficial) પર આવશે. તે મુજબ ojas.nic.in પર જઈને
ઓનલાઈન અર

કરવી.

સ. તમે પીપાની વેશ પરી ાની યારે લેવાશે તેની એક પ તારીખ હેર કેમ નથી કરતા?
વેશ પરી ા યોજવા દર વરસે ૧૧,૦૦૦થી વધુ અર આવે છે . તે મુજબ અમારે અનેકિવધ કુલ કોલેજોને પરી ાકે ો તરીકે ભાડે લેવા પડે. પરંતુ જો એને સમાંતર
કોઈ અ ય મોટી સરકારી પરી ા કે મતદાન/મતગણતરી હેતુ એ કે ો ભાડે લેવાઈ ગયેલા હોય તો એ મુજબ અમારે તારીખો એડજ ટ પણ કરવી પડે. એટલે હાલથી કોઈ
એક પ તારીખ હેર ન કરી શકાય.
સ. જો હુ ં પીપા વેશ પરી ા ન આપુ પણ એ વરસની યુપીએસસી િ લીમ પાસ કરી દ તો પીપા માં વેશ મળે?
જ. હા, પીપાની આપેલ વષની મુ ય પરી ા બેચ માં વેશ મળી શકે.

સ. જો મ અગાઉ ના વષ યુપીએસસી ની િ લીમ/મુ ય પરી ા પાસ કરી હોય તો એના જોરે આ ફેરે ની પીપા બેચમાં એડમીશન કે વાંચવા માટે કેવળ હો ટલ લઇ
શકું?
જ. નાં. આપેલ વષ માં િ લીમ પાસ કરી હોય તો પીપાની આપેલ વષની મેઈ સ (મુ ય) પરી ા બેચ માં વેશ મળે. જો આપેલ વષ માં મુ ય પરી ા પાસ કરી હોય
તો પીપાની આપેલ વષ ની ઈ ટર યું બેચમાં એડમીશન મળે.
સ. શું હુ ં મુ ય પરી ામાં િનબંધ નું પેપર ગુજરાતી માં અને ઓ શનલ (દાત. ઈજનેરી / મેડીકલ વગેર)ે નું પેપર અં ે મા યમ માં આપી શકું?
જ. ના, યુપીએસસી ના િનયમોનુસાર, તમોએ જનરલ ટડીઝ અને િનબંધ નું પેપર જે મા યમમાં આપવાનું પસંદ કયુ હોય, તે જ મા યમ માં ઓ શનલ નું પેપર આપવું
પડે.
સ. જો હુ ં મુ ય પરી ામાં જનરલ ટડીઝ અને િનબંધ માટે અં ે મા યમ પસંદ ક ં તો શું મારે ગુજરાતી િલટરેચર નું પેપર પણ અં ે માં લખવું પડશે?
જ. ના, યુપીએસસી ના િનયમોનુસાર, સાિહ ય (લીટરેચર) નું પેપર, જે તે ભાષાની િલપી માં જ લખવાના હોય છે . એટલે ભલે તમે અં ે માં જનરલ ટડીઝ /
િનબંધ લખવાના હો, તોય ગુજરાતી લીટરેચર તો ગુજરાતી લીપીમાં જ લખવું પડે.
સ. શું હુ ં યુપીએસસી ની મુ ય પરી ા અ ે માં અને ઈ ટર યું ગુજરાતીમાં આપી શકું?
જ. હા, એવી પ રિ થિત માં યુપીએસસી વારા તમોને ઈ ટર યું માટે દુભાિષયાની યવ થા કરી આપવામાં આવશે.
સ. આપની સં થામાં યા યાતાઓ યાં મા યમમાં ભણાવે છે ?
જ. જે તે િવષય ના ફેક ટી પોતાની ઢબ મુજબ ગુજરાતી, િહ દી કે અં ે માં ભણાવતા હોય છે . પીપામાં વેશ લેવા માંગતા ઉમેદવાર જોડે, આ ણેય ભાષાઓ નું
ાન અપેિ ત છે .
સ. IPS અને અ ય નોકરીઓ માટે ચાઈ, છાતી, ચ માંના ન બર વગેરેના ધારાધોરણો શું છે ?
જ. કે સરકારના ઓફીશીયલ ગેઝેટમાં િનયમો આપેલા છે , જે નીચેની લક પર મળી જશે: http://goo.gl/hHUKA9

સ. હુ ં બક, ટાફ િસલેકશન, ઇ યોર સ સે ટરની નોકરીઓ માટે પરી ા આપવા માંગું છુ ં તો શું યાં પીપા મને મદદ કરી શકે?
જ. પીપાની ાઉ ડ લોરની ઓફીસમાં CGRS િવભાગમાં માિહતી લેવી.
સ. પીએસસી, ગૌણ સેવા પસંદગી, PSI, DySO ઈ યાદી માટે યાં પુ તકો વાંચવા?
જ. ગુજરાત સરકારના િનયમોનુસાર અમો આ કલાસીસ, ગુજરાતના યુવાનો નું કે સરકારની UPSC િસિવલ સેવા પરી ામાં િતિનિધ વ વધારવા હેતુ ચલાવીએ
છીએ. અિહયાં કેવળ યુપીએસસીની માિહતી આપવામાં આવે છે .

