ઉમેદવાર િમત્રો,
સ્પીપાની વેબસાઇટ પર તા.૨૦-૧૨-૨૦૧૭ ના રોજ �.ુ પી.એસ.સી. િસિવલ સિવ�સીઝ પર�ક્ષા ૨૦૧૮ ના
તાલીમવગર્ માટ� ની પ્રવેશ પર�ક્ષાના પ�રણામ �ગે� ુ �હ�રના� ંુ અને મેર�ટયાદ� પ્રિસદ્ધ કરવામાં આવેલ. � અન્વયે
ુ વાર)ના રોજ નીચે દશાર્ વેલ પત્રકની િવગતે ઉમેદવારોને
તા.૨૬-૧૨-૨૦૧૭ (મંગળવાર) અને તા.૨૭-૧૨-૨૦૧૭ (�ધ
તેમના મેર�ટ નંબર, ક�ટ�ગર� અને � તે સંબિં ધત સેન્ટર પર જગ્યાની ઉપલબ્ધતાને ધ્યાને લઇ, રા�ય સરકારની
ુ બ પ્રવેશ આપવા સા�ુ ર�સ્ટ્ર� શન ક�મ્પ, ડો�ુમેન્ટ વેર�ફ�ક�શન, અને ડ�પોઝીટ કલેકશન
પ્રવતર્માન અનામતનીિત �જ
રાખવામાં આવેલ.
તાર�ખ

૨૬-૧૨-૧૭

હાજર થવાનો

િવગત

સમય
સવાર� ૯.૦૦

ુ રાત
તમામ ક�ટ�ગર�ની તમામ મ�હલા ઉમેદવારો, તમામ િવકલાંગ ઉમેદવારો, અને �જ

કલાકથી

કોમસર્ કોલેજના ૦૩ અનામત ઉમેદવારો

બપોર� ૦૧.૩૦
કલાક થી

ુ ીમાં સમાિવષ્ટ થતા તમામ ક�ટ�ગર�ના તમામ ��ુ ુ ષ ઉમેદવારો
મે�રટ નં. ૧ થી ૭૦ �ધ
ુ ીમાં સમાિવષ્ટ થતા તમામ ક�ટ�ગર�ના તમામ ��ુ ુ ષ
મે�રટ નં. ૭૧ થી ૨૭૦ �ધ
ઉમેદવારો
ુ ીમાં સમાિવષ્ટ થતા એસસી ક�ટ�ગર�ના તમામ ��ુ ુ ષ
મે�રટ નં. ૭૧ થી ૩૨૫ �ધ

૨૭-૧૨-૧૭

સવાર� ૯.૦૦

ઉમેદવારો

કલાક થી

ુ ીમાં સમાિવષ્ટ થતા એસટ� ક�ટ�ગર�ના તમામ ��ુ ુ ષ
મે�રટ નં. ૭૧ થી ૮૦૦ �ધ
ઉમેદવારો
ુ ીમાં સમાિવષ્ટ થતા એસઈબીસી ક�ટ�ગર�ના તમામ ��ુ ુ ષ
મે�રટ નં. ૭૧ થી ૫૦૦ �ધ
ઉમેદવારો

� ઉમેદવારોએ ઉક્ત તાર�ખોએ ર�સ્ટ્ર� શન ક�મ્પમાં હાજર રહ� પ્રવેશ મેળવેલ છે / મેળવેલ નથી ,તેવા
ુ ીમાં (�દન-૩માં) Email ID:
ઉમેદવારોને પ્રવેશ પ્ર�ક્રયા સંદભ� જો કોઈ ફ�રયાદ હોય તો તેમણે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ �ધ
spipa.pretrg18@gmail.com પર અ� ૂક મોકલી આપવાની રહ�શે.
ુ ાં, ઉક્ત તાર�ખોએ ર�સ્ટ્ર� શન ક�મ્પમાં ગે રહાજર રહ�લ ઉમેદવારોને વ� ુ એક તક આપતાં જણાવવામાં
વ�મ
આવે છે ક�, તેઓએ પણ Email ID: spipa.pretrg18@gmail.com

પર પોતાની ર�ુઆત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭

ુ ીમાં(�દન-૩માં) મોકલવાની રહ�શે. ર�ુઆતમાં િનયત તાર�ખે ર�સ્ટ્ર� શન ક�મ્પમાં હાજર ન રહ�વા માટ� � ંુ કારણ, તથા
�ધ
તાલીમક�ન્દ્રની પસંદગી જણાવવાની રહ�શે.
ઉક્ત બાબતે ર�ૂઆત મોકલતી વખતે ઉમેદવાર� પોતા� ંુ નામ, મે�રટ નંબર તથા પોતાનો Stage-2નો બેઠક
ુ બના ર�સ્ટ્ર� શન ક�મ્પ માટ� બોલાવેલ ઉમેદવારોની જ
નંબર અવશ્યપણે દશાર્ વવાનો રહ�શે. ઉપર પત્રકમાં દશાર્ વ્યા �જ
ર�ૂઆતો ધ્યાને લેવામાં આવશે. તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ બાદ મળે લ ર�ુઆતો ધ્યાને લેવામાં આવશે નહ�.
ુ ીમાં આવેલ તમામ ર�ુઆતો ધ્યાને લઇ, મેર�ટ અને ક�ટ�ગર�વાઇઝ તાલીમવગર્ માં
તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૭ �ધ
ઉપલબ્ધ સીટ પર પ્રવેશ આપવા માટ�નો સક્ષમ સ�ાિધકાર� કક્ષાએ િનણર્ય લીધા બાદ, ખાલી રહ�તી જગ્યાઓ પર ઉક્ત
પત્રકમાં દશાર્ વેલ ઉમેદવારો િસવાયના બાક� રહ�તા ઉમેદવારોને પણ સંબિં ધત ક� ટ�ગર�માં ઉપલબ્ધતાના ધોરણે મેર�ટ
પ્રમાણે તક આપવામાં આવશે. �ની �ણ સંસ્થાની વેબસાઇટ પર કરવામાં આવશે.

-Sdસં�ક્ુ ત િનયામક (સ્ટડ�)
સ્પીપા, અમદાવાદ

