
ાહરેાત 

(રમાકં:સીસપ-તાલીમ/૨૦૧૬-૧૭/રવેશ પરીષા – ૨૦૧૬/આયોજન/૦૬/્ટડી) 
.ુપી.એસ.સી સસસવલ સસવિસીઝ પરીષા ૨૦૧૭ (IAS, IPS, IFS etc.) રસશષણવ ગ્ ૨૦૧૬-૧૭ 

(આ ગજુરાત સરકાર ્વારા સચંાલલત રસશષણવ ગ્ છે. નોકરી માટેની ાહરેાત નથી.) 
 

 સરદાર પટેલ લોકરશાસન સન્ થા, અમદાવાદ ખાતે .ુપી.એસ.સી ્વારા લેવાનાર સસસવલ 
સસવિસીઝ પરીષા (IAS, IPS, IFS etc.) – ૨૦૧૭ ની તૈયારી માટેનો રસશષણવ ગ્૨૦૧૬-૧૭ માટેની રવેશ 
પરીષા માટે ઓનલાઇન અરીપરકો મન્ ાવવામાન આવે છે. આ માટે યમેદવારે 
http://ojas.gujarat.gov.in/ની વેબસાઇટ પર તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૬ થી તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૬ સધુી(સમય રાસરના 
૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દર્યાન અરી કરવાની રહશેેઅને અરી કયાગ બાદ પરીષા ફી ભરવા માટેના 
ચલણની સર્ટ કાઢીને જુરાતની કોઇપણ કો્્ ટુરરાઇઝડ પો્ટ ઓફફસમાન જઇને તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૬થી 
તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬સધુી(પો્ટ ઓફફસના કામકાજના સમય દર્યાન) પરીષા ફી ભરી શકશે. યમેદવારે 
તાેતરનો Photograph (10 kbસાઇઝથી વધારે નહં તે રીતે) અને Signature (10 kbસાઇઝથી વધારે નહં તે 
રીતે)jpg format માન scan કરી કો્્ ટુરમાન તૈયાર રાખવાનો રહશેે. ે ઓનલાઇન અરીમાન upload કરવાનો 
રહશેે. અરજદારે પોતાની શૈષણણકલાયકાત, વયમયાગદા, ાસત અને અ્ય લાયકાતના રમાણપરો પોતાની 
પાસે રાખવાના રહશેે અને સન્ થા ્વારા માન્ ણી થયેથી અચકૂ રજૂ કરવાના રહશેે.  
 

૨.   ય્ત જણાવેલ રસશષણવ ગ્ ૨૦૧૬-૧૭ માટે જ્યાઓની સવ્ત નીચે જુબ છે.  
 

 

રમ 
ન ં

સે્ટરનુ ંનામ કુલ  
બેઠક 

લબન 
અનામત 
કુલ  
સં્ યા 
(UR) 

લબન-અનામત 
કષાના આસથિક 
રીતે નબળા 
વ ગ્ 
(UEWS) 

એસસી 
કુલ  
સં્ યા 
(SC) 

એસટી 
કુલ  
સં્ યા 
(ST) 

એસમબીસી 
કુલ સં્ યા 
 

(SEBC) 

**૧ ્પીપા, અમદાવાદ ૧૦૦ ૪૧ ૧૦ ૭ ૧૫ ૨૭ 

**૨ આરટીસી, 
અમદાવાદ 

૬૦ ૨૫ ૬ ૪ ૯ ૧૬ 

૩ આરટીસી, વડોદરા ૬૦ ૨૫ ૬ ૪ ૯ ૧૬ 

૪ આરટીસી,  
સરુત 

૬૦ ૨૫ ૬ ૪ ૯ ૧૬ 

http://ojas.gujarat.gov.in/


૫ આરટીસી, રાજકોટ ૬૦ ૨૫ ૬ ૪ ૯ ૧૬ 

૬ જુરાત કોમસગ 
કોલેજ  

૧૬૦ ૬૬ ૧૬ ૧૧  ૨૪  ૪૩  

કુલ  ૫૦૦ ૨૦૭ ૫૦ ૩૪  ૭૫  ૧૩૪  
નંધ:**(૧) ્પીપા ખાતે હાલમાન ચાલી રહલે ફરનોવેશનને કારણ ે્પીપા મેમન સે્ટરના (૧૦૦ સવયાથીઓ) 
અને રા.તા.કે. ્પીપા અમદાવાદના(૬૦ સવયાથીઓ) એમ મળીને બને સે્ટરના ુલ ૧૬૦ સવયાથીઓન ે
એલ.ે. લૉ કોલેજ,એલ.ે કે્પસ, સરખેજ,અમદાવાદ ખાતે તાલીમવ્ગ, ફરફડં્ૂમ અને લાયરેરીની 
સવલત પરૂી પાડવામાન આવશે.વ મુાન આ સે્ટસગ ખાતે રવેશ મેળવેલ સવયાથીઓએ ્વખચે તાલીમ્થળે 
પહંચવા ુન રહશેે.(૨) ય્ત દશાગવેલ કેટ્રી વાઇઝ સન્ યામાન ૩૩% સીટો મફહલાઓ માટે અનામત રાખવામાન 
આવશે.જો કોમ સનજો્ોમાન મફહલા યમેદવારો ના મળે તો ખાલી રહતેી જ્યાઓ ે તે કેટે્રીના પરુુષ 
યમેદવારોથી ભરવામાન આવશે. વ મુાન, ે-તે અનામત કેટે્રીના યમેદવારો યપલ્ધ નફહ થાય તો તેવા 
સનજો્ોમાન ત ેસીટ પર જનરલ કેટે્રીના યમેદવારને મેફરટને આધારે રવેશ આપવામાન આવશે.(૩) ય્ત 
્પીપા, અમદાવાદ (રા. તા. કે. અમદાવાદ સફહત) અને તેના સનયનરણ હઠેળના અ્ય રાદેસશક તાલીમ કંરો 
રાજકોટ, વડોદરા, સરુત તેમજ જુરાત કોમસગ કોલેજ, અમદાવાદમાન સનયત થયેલ ુલ સીટો પૈકી ૩% સીટો 
શારીફરક સવકલાન્  યમેદવારોમાટે Horizontal Reservation ભરવામાન આવશે.શારીફરક સવકલાન્  યમેદવાર ે 
કેટે્રીના હોય તેમને તે કેટે્રીમાન ્ણવાના રહશેે. (૪) ણબન-અનામત કષાના આસથિક રીતે નબળા વ્ગના 
યમેદવારોએ સામાજજક ્યાય અને અસધકાફરતા સવભા્, સણચવાલય, ્ાનધીન્રના તા.૦૬-૦૫-૨૦૧૬ ના 
ઠરાવરમાનક: સશપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ ના ઠરાવના દુા નન.૨ થી ઠરાવેલ પફરસશ્ટ – અ જુબ ુન 
રમાણપર આપવા ુન રહશેે.(૫) જુરાત સરકારની અનામત નીસત જુબ એસસી(SC) ને ૭%, એસટી(ST) 
ને ૧૫%, એસમબીસીન(ેSEBC) ૨૭%, જનરલ કેટે્રી(Unreserved) ને ૪૧% અને ણબન અનામત આસથિક 
રીતે નબળા વ્ો (UEWS)* કેટે્રીને ૧૦% અનામત રમાણે રવશે મળશે. (* દુા નન. ૪, વયમયાગદામાન 
દશાગવેલ નંધ ્યાન ેલેવા સવનનતી છે.) 

 

 

૩.  શૈષલણક લાયકાત અને પારતા  
1. શૈષલણક લાયકાત: કે્ર સરકાર કે રા્ય સરકાર ્વારા કાયદાથી ્થાસપત મા્ય 

સુનવસીટી/ડી્ડ સુનવસીટીમાનથી ્નાતક કરેલુન હોવુન જોઇએ. 
2. રા્રીયતા: યમેદવાર ભારતનો ના્ફરક હોવો જોઇએ. 
3. આ તાલીમમાન ે યમેદવારોની મા ભૃાષા જુરાતી હોય અથવા ે યમેદવારોએ મા્યસમક 

અથવા ય્ચતર મા્યસમક પરીષા જુરાતમાનથી પાસ કરી હોય અથવા ્નાતક કષાની 
પરીષા જુરાતમાનથી પાસ કરેલ હોય અથવા જુરાતમાન પાનચ વષગનો સળ્ વસવાટ 
કરેલ હોય અને હાલ જુરાતમાન ્થાયી હોય તેવા યમેદવારો આ તાલીમવ ગ્માન દાખલ 
થવા માટે લેવામાન આવતી રવેશ પરીષામાન બેસી શકશે.  

4. ાહરેાતમાન દશાગવેલ તમામ કેટે્રીના યમેદવારોનાન ફક્સામાન શૈષણણક લાયકાત, 
વયમયાગદા અને સામાીક શૈષણણક પછાતવ ગ્ના યમેદવાર ુન નોન-રીમીલયેર સટી અન ે



અ્ય જૂરી લાયકાત માટે સન્ થા વારા ે તારીખે રજુ કરવા જણાવવામાન આવે ત ે
તારીખની ્્થસતને ્યાનમાન લેવામાન આવશે. 
 

૪.  વયમયાગદા: (તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ની ્્થસતએ) 
 

1. ઓછામાન ઓછા ૨૧ વષગ અને વ મુાન વ  ુ૩૨ વષગ સધુી 
2. સામા્ય વ ગ્ (General Category) ના યમેદવારોને યપલી વયમયાગદામાન ટછાટ 

મળવાપાર થશે નહં.  

3. સામાીક અને શૈષણણક પછાતવ ગ્ (SEBC) અને ણબન અનામત આસથિક રીતે નબળા વ્ો 
(UEWS)* ના યમેદવારોને યપલી વયમયાગદામાન વ મુાન વ  ુ રણ વષગની ટછાટ 
મળવાપાર થશે.  

4. અ સુણૂચત ાસત (SC) અને અ સુણૂચત જનાસત (ST) ના યમેદવારોન ેયપલી વયમયાગદામાન 
વ મુાન વ  ુપાનચ વષગની ટછાટ મળવાપાર થશે.  

5. ંધ યમેદવાર અને શારીફરક ખોડખાનપણ ધરાવતા યમેદવારોને યપલી વયમયાગદામાન 
વ મુાન વ  ુદસ વષગની ટછાટ મળવાપાર થશે.  

 

*નંધ: * જુરાત સરકારનાન સામાજજક ્યાય અન ેઅસધકાફરતા સવભા્, સણચવાલય, ્ાનધીન્રના તા. 
૦૬-૦૫-૨૦૧૬ ના ઠરાવરમાનક: સશપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ થી નકી થયા સુાર, ણબનઅનામત 
કષાનાન આસથિક રીતે નબળા વ્ો (UEWS) માટે ૧૦% જ્યાઓ રવેશ માટે અનામત રાખવામાન આવેલ 
છે, અને આ જ ઠરાવની જો્વામ જુબ, રા્યમાન સામાજજક અને શૈષણણક રીતે પછાતવ ગ્ (SEBC) ને ે 
માપદનડો લા  ુ પડે છે તે જ માપદનડો આ હે  ુ માટે લા  ુ પાડવાનાન રહતેા હોમ, ણબનઅનામત કષાનાન 
આસથિક રીતે નબળા વ્ો (UEWS)ને યપલી વયમયાગદામાન રણ વષગની ટછાટ તેમજ દુાનન. ૨ ના 
પરકમાન દશાગ્યા સુાર રસશષણવ ગ્ ૨૦૧૬-૧૭ માટેની ુલ જ્યાઓની ૧૦% જ્યા યપર અનામતનીસત 
અ સુાર આ રસશષણવ ગ્માન રવેશ આપવામાન આવશે, પરન  ુ આ અનામતનો લાભ મેળવી રવેશ 
મેળવનાર યમેદવારે આ્ામી વષગની પુીએસસીની સરણલમ પરીષામાન યપ્્થત રહવેા સારુ, પુીએસસી 
વારા બહાર પાડવામાન આવતા નોટીફફકેશનમાન દશાગવતી વયમયાગદાને ્યાને લમ યમેદવાર પોત ે સરણલમ 
પરીષામાન યપ્્થત થવા પારતા ધરાવે છે કે કેમ? તે નકી કરવા ુન રહશેે, તે માટે સન્ થાની કોમ 
જવાબદારી રહશેે નહી.         
 

૫. રવેશ પરીષા: 
 

1. ્પીપાની રવેશ પરીષા બે તબકામાન લેવામાન આવશે. ે નીચે જુબ છે.  
2. રથમ તબકો:્પીપાની રથમ તબકાની રવેશ પરીષા તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૬ને રસવવારના 

રોજ લેવામાન આવશે. ેની સવ્ત નીચે જુબ છે. 
 



3. હતેલુષી પરીષા (Multiple Choice Question) 

તારીખ સમય સવષય ગણુ 

૨૧/૦૮/૨૦૧૬ 

૧૧-૦૦ થી ૧૩-૦૦ 
પેપર ૧. સામા્ય અ્યાસ 

General Studies-1 
૨૦૦ 

૧૪-૦૦ થી ૧૫-૩૦ 
પેપર ૨. સામા્ય અ્યાસ 
General Studies-2 (CSAT) 

૧૦૦ 

કુલ ગણુ  ૩૦૦ 

રવેશ પરીષા માટેનુ ં કે્ર: અમદાવાદ, વડોદરા, સરુત, રાજકોટ અને મહસેાણા (સવ્તવાર કે્રની 
ાણ રવેશપર (Hall Ticket) યમેદવાર http://ojas.gujarat.gov.in/વેબસાઇટ યપરથી 
તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૬ થી તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૬ સધુી (સવારના ૧૦.૩૦ વા્યા સધુી)ડાયનલોડ કરી મેળવી 
શકશે.)   
નંધ :-  (૧) ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક રનમાન એક કરતાન વધારે જવાબ બદલ રનના ૩૩% 

 ણુ બાદ કરવામાન આવશે. 
 (૨) પેપર ૧ અને પેપર ૨ ના સન ુ્ ત મા્સગને આધારે મેફરટ તૈયાર કરવામાન આવશે.  
 (૩) ંધ યમેદવારને ર્યેક પેપરમાન વધારાના સમય તરીકે ૨૦ સમસનટઆપવામાન આવશે. 
         (૪) બનને રનપરો ( જુરાતી અને ંરેી મા્યમમાન) હે લુષી રકારના હોય છે  

 

 

4. હોલ ટીકીટ ડાયનલોડ/સર્ટ આયટ કરવા બાબત: 
 

 તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૬ને રસવવારના રોજ યોાનાર રથમ તબકાની પરીષા માટેના 
રવેશપર (Hall Ticket) યમદેવાર http://ojas.gujarat.gov.in/વેબસાઇટ 
યપરથીતા.૧૨/૦૮/૨૦૧૬(બપોરે ૨.૦૦ કલાકે) થી તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૬સધુી (સવારના ૧૦.૩૦ વા્યા 
સધુી) ડાયનલોડ કરી સર્ટ આયટ મેળવી લેવાની રહશેે. 
 

5. રથમ તબકાની પરીષાનો અ્યાસરમ:  
પપે  વિ  ર્નો ગણ  

પેપ -  ન લ ્ટડ , ેનો વ લેબ  આ બ નો ે ે 
(1) Current events of national and international importance. 

(2) History of India and Indian national movement. 

(3) Indian and World Geography – physical, social, economic 

geography of India and the world. 

(4) Indian Polity and governance – constitution, political 

system,Panchayati Raj, public policy, Rights Issues, etc. 

(5) Economic and social development – sustainable 

development, poverty, inclusion, demographics, social 

sector initiative, etc. 

(6) General issues on environmental ecology, bio-diversity 

and climate Change – that do not require subject 

specialization.General Science. 

   કલાક 

http://ojas.guj.nic.in/
http://ojas.gujarat.gov.in/


પેપ -   એ્ટ ટ ડ, ેનો વ લેબ  આ બ નો ે ે 
(1) Comprehension 

(2) Interpersonal skill including communication skills 

(3) Logical reasoning and analytical ability 

(4) Decision making and problem solving 

(5) General mental ability 

(6) English Language comprehension skills (Class X level). 

(7) Basic numeracy (numbers and their relations, orders of 

magnitude etc (Class X level), Data interpretation  (charts, 

graphs, tables, data sufficiency etc. – Class X level) 

૫   
:  

કલાક 

્ટે -    

 

6. વિસિય તબકો:સનબધં કસોટી  
 

7. રથમ તબકામાન પેપર-૧ જનરલ ્ટડીઝ અને પેપર -૨ એ્ટીટયડુના પેપરમાન મેળવેલ 
ણુના આધારે કેટે્રી વાઇઝ મેરીટ જુબ પરીષા સસમસત વારા સનયત  થયેલ 

સન્ યાબળના આધારે વવસિય તબકા માટે બોલાવવામાન આવશે. વવસિય તબકા માટે 
પસનદ્ી પામેલ યમેદવારોને અરેથી પર ્યવહાર વારા અથવા ઇ-મેઇલથી અથવા ફોન 
વારા ાણ કરવામાન આવશે. 
 

8. વિસિય તબકો: સનબધં કસોટી  (Essay Test),ગણુ: 100,    સમય: રણ કલાક 

(બે સનબધં લખવાના રહશેે. ર્યેક સનબધં ૫૦ ગણુનો રહશેે.) 
 

9. ંસિમ પરીણામ: રથમ તબકા(પેપર-૧ જનરલ ્ટડીઝના ૨૦૦ ણુ + પેપર-૨ 
એ્ટીટયડુના ૧૦૦ ણુ = ૩૦૦ ણુ) અને વવસિય તબકો (સનબનધ કસોટી - ૧૦૦ ણુ) 
એમ બનને તબકાના મળીને ુલ ૪૦૦ ણુના આધારે કેટે્રીવાઇઝ મેરીટ રમાણે આખરી 
યાદી તૈયાર કરવામાન આવશે. 

 

૭. અરી કરવાની રીત :-  

1. આ ાહરેાતના સનદભગમાન ફ્ત ઓનલાઇન જ અરી ્વીકારવામાન આવશે. યમેદવારે 
ાહરેાતમાન દશાગવેલ તારીખ જુબતા.૧૬/૦૭/૨૦૧૬થી તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૬ સધુી ( સમય 
રારીના ૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દર્યાન http://ojas.gujarat.gov.in/વેબસાઇટ પર ઓન-લાઇન 
અરીપરક ભરી શકશે. યમેદવારે (૧) સૌ રથમ http://ojas.gujarat.gov.in/ વેબસાઇટ પર 
જવુન. હવે (૨) Apply O  li e  પર Clickકરવુન. (૩) ાહરેાત રમાનક:SPIPA/201617/2 

.ુપી.એસ.સી. સસસવલ સસવિસીઝ પરીષા ૨૦૧૭ માટેના રસશષણવ ગ્ ૨૦૧૬-૧૭” પર 
Details  પર ્્લક કરવાથી કેટે્રી રમાણે જ્યાની સવ્તવાર માફહતી વાનચી શકશો અને 

http://ojas.gujarat.gov.in/
http://ojas.gujarat.gov.in/


(૪) Apply now  પર Click કરવાથી Application Format લુશે ેમાન સૌ રથમ Perso al 

Details  યમેદવારે ભરવી. (અહં લાલ ફનદડી (*) સનશાની હોય તેની સવ્તો ફરજજયાત 
ભરવાની રહશેે.) યમેદવારે પોતે યપયો્માન લેતા હોય તેવા મોબામલ નનબર અને મમેલ 
આમડી અરીમાન દશાગવવાના રહશેે ેથી સન્ થા વારા પરીષા સનબનસધત અ્્યની માફહતીથી 
તેઓને વાકેફ કરી શકાય. (૫). Personal Details ભરાયા બાદ Edu atio  Details  ભરવા માટે 
Edu atio  Qualifi atio  પર click કરવુન. (૬) જો વ  ુલાયકાત દશાગવવા માન્ તા હો તો 
Add More Edu atio  પર click કરવુન.(૭) તનેી નીચ ે Self-Declaration  પર click કરવુન. 

્યારબાદ (૮) Self-Declaration  ની શરતો ્વીકારવા માટે Yes  પર click કરવુન. હવે અરી 
પણૂગ રીતે ભરાઇ ્યેલ છે. (૯) હવે “a e  પર click કરવાથી તમારી અરીનો Online Save  
થશે. (૧૦) અરી કયાગ બાદ યમેદવારનો Appli atio  Nu er  Generate થશ.ે ે યમેદવારે 
સાચવીને રાખવાનો રહશેે. (૧૧) હવે Upload Photograph પર click કરો અહં તમારો 
Application Number type કરો અન ેતમારી Birth date type કરો . ્યાર બાદ ok પર click 

કરવુન. અહં photo અન ેsignature upload કરવાના છે. ( photo ુ ન માપ ૫ સે.મી. ંચાઇ અને 
૩.૬ સે.મી. પહોળાઇ અને signature ુ ન માપ૨.૫ સે.મી. ંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી. પહોળાઇ 
રાખવી. ) ( Photo અને Signature Upload કરવા સૌ રથમ તમારો Photo અન ેSignature jpg 

format (10 kb) સાઇઝથી વધારે નફહ તે રીતે Computer માનહોવા જોઇએ.) Browse utto  

પર Click કરો. હવે Choose ફાઇલના ્રીનમાનથી ે ફાઇલમાન jpg format માન તમારો photo 

store થયેલ છે., તે ફાઇલને select કરો અને Ope  button ને Click કરો. હવે ro se  

buttonની બાજુમાન Upload  utto  પર Click કરો. હવે બાજુમાન તમારો photo દેખાશે. હવે 
આજ રીતે Signature પણ upload કરવાની રહશેે. (૧૨) હવે પેજના યપરના ભા્માન Co fir  

Appli atio  પર Click કરો અને Appli atio  u er  તથા Birth Date type કયાગ બાદ OK 

પર Click કરવાથી રણ બટન (૧) OK (૨) Show Application Preview અને (૩) Confirm 

Application દેખાશે. યમેદવારે Show Application Preview પર Click કરી પોતાની અરી જોઇ 
લેવી. અરીમાન સધુારો કરવાનો જણાય તો Edit કરી લેવુન. Confirm કયાગ પહલેા કોઇપણ 
રકારનો સધુારો થઇ શકશે. પરન ુ ન ક્ફમગ થયા બાદ કોઇપણ રકારનો સધુારો શકય બનશે 
નહી. સનપણૂગ ચકાસણી બાદ જો અરી સધુારવાની જૂર ન જણાય તો જ Confirm Application 

પર Click કરવુન. તેથી યમેદવારની અરીનો Online ્વીકાર થઇ જશે. અહં Confirmation 

Nu er  Ge erate થશે. ે હવે પછીની બધી જ કાયગવાહી માટે જૂરી હોમ, યમેદવારે 
સાચવીને રાખવાનો. (૧૩) હવે Print Application પર Click કરવુન. અહં તમારો Confirmation 

Number ટાઇપકરવો. અને Print પર Click કરી અરીની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી. (૧૪) 
રવેશ પરીષા ફી ભરવા માટે ુ ન ચલણ મેળવવા માટે હવે Print Challan પર Click કરવુન. અહં 
તમારો Confirmation Number ટાઇપકરવો અને Print Challan પર Click કરી ચલણની નકલ 



કાઢી જુરાત રા્યની કોઇપણ કો્્ ટુરાઇઝડ પો્ટ ઓફફસમાન જઇને સામા્ય વ ગ્ (General 

Category) ના યમેદવારોએ પરીષા ફી પેટે ૂ!.૩૦૦/- + પો્ટલ ચાજીસ  અને અનામત 
કેટે્રીના યમેદવારો તથા શારીફરક સવકલાન્  યમેદવારોએ પરીષા ફી પેટે ૂ!.૧૦૦/- + પો્ટલ 
ચાજીસ ભરવાના રહશેે. (૧૫) લાલ ૂદડીવાળી (*) માફહતી આપવી ફરીયાત છે. આ માફહતી 
ફોમગમાન ભરવામાન નહં આવે ્યાનસધુી ફોમગ સબમીટ થઇ શકશે નહં. (૧૬) નોનરીમીલેયરની 
સવ્તો ફરીયાતપણે આપવાની રહશેે. નહં આપનાર યમેદવારો ુ ન ફોમગ સનબનસધત કેટે્રીમાન 
સબસમટ  થશે નફહ તેમજ તેઓએ જનરલ કેટે્રીમાન ફોમગ ભરવા ુન રહશેે. 

 

 

૮.  રવેશ પરીષા ફી: 
 

1. તમામ કેટે્રીના યમેદવારોએ રવેશ પરીષાની ફી ભરવી ફરજજયાત છે. અ્યથા રવેશ 

પરીષામાન બેસી શકાશે નહં.  

2. રવેશ પરીષા માટેની ફી ભરવા માટે યમેદવારો ્યારે OJAS ની વેબસાઇટ પર પોતાની 
અરી સબમીટ કરે ્યારે તેઓને અરી ફી ભરવા માટે OJAS ની વબેસાઇટ પર રણ 
નકલોની એક પાના યપર સર્ટ મેળવવાની સચૂના મળશે ે યમેદવારોએ મેળવી લેવાની 
રહશેે. ે રવેશ પરીષા ફી ભરવા માટે ુ ન ચલણ છે.  

3. યમેદવારે રવેશ પરીષા ફી ભરવા માટે ુ ન ચલણ જુરાત રા્યની કોઇપણ કો્્ ટુરરાઇઝડ 
પો્ટ ઓફફસમાન જઇને સામા્ય વ ગ્ (General Category) ના યમેદવારો પરીષા ફી પેટે 
ૂ!.૩૦૦/- + પો્ટલ ચાજીસ  અને અનામત કેટે્રીના યમેદવારો તથા શારીફરક સવકલાન્  
યમેદવારોએ પરીષા ફી પેટે ૂ!.૧૦૦/- + પો્ટલ ચાજીસ ભરવાના રહશેે. 

4. રવેશ પરીષા ફી ભરવાના રણ નકલ પૈકી એક નકલ પો્ટ ઓફફસ પોતાની પાસે રાખશે અન ે
બે નકલ યમેદવારને ટીકીટ લ્ાવીને પરત કરશે.  

5. તમામ કેટે્રીના યમેદવારોએ રવેશ પરીષાના રોજ પરીષા ફી ભયાગની ્પીપાની નકલ સાથે 
લઇને આવવા ુન રહશેે અને પરીષાખનડમાન સપુરવામઝરને રજૂ કરવાની રહશેે. અ્યથા રવેશ 
પરીષામાન બેસવા દેવામાન આવશે નહં.  

6. અ્ય કોઇ રીતે ફી ્વીકારવામાન આવશે નહં.  
7. કો્્ ટુરામ્ડ પો્ટ ઓફફસમાન ફી ભરવાની છે્લી તારીખ ૦૧/૦૮/૨૦૧૬ (પો્ટ ઓફફસના 

કામકાજના સમય દર્યાન) ની રહશેે.  
 

 

 

 

 

 



૯.  સામા્ય સચૂનાઓ :  
 

1. રવેશપર વ્ર પરીષાખનડમાન રવેશ આપવામાન આવશે નહં અને રવેશ પરીષા ફી ભરેલ 
ચલણની નકલ પરીષાખનડમાન સપુરવાઇઝરને રજૂ કરવાની રહશેે. ફી ભયાગની ચલણની નકલ 
રજૂ નહં કરનાર યમેદવારને પરીષાખનડમાન બેસવા દેવામાન આવશે નહં. 

2. પરીષાના સમય પહલેાન પ નદર સમસનટ અ્ાય યમેદવારે પોતાની બેઠક પર બેસી જવા ુન રહશેે. 
3. યમેદવાર પોતાની સાથે પરીષા ખનડમાન કે્યલેુટર, મોબાઇલ વ્ેરે ેવા કોમપણ મલે્રીક 

સાધનો, પુ્ તક, ્ાઇડ, કાપલી કે તેવા કોઇપણ છાપેલુન કે હ્તણલણખત સાફહ્ય રાખી શકાશે 
નહી.  

4. પરીષા શૂ થયા પછી પણૂગ થાય ્યાન સધુી પરીષા ખનડ છોડવા દેવામાન આવશે નહં.   
5. અનઅસધ ૃત પુ્ તક, પેપર, લેખમાનથી કે અ્ય યમેદવારોમાનથી નકલ કરવી નહં, કે નકલ 

કરવા માટે રયાસો કરવા નહં. તેમજ તમારા પેપરમાનથી અ્ય યમેદવારોને નકલ કરવા દેવી 
નહં. આ સચૂનાના ભન્  બદલ પરીષા માટે ્ેરલાયક ્ણવામાન આવશે.  

6. પરીષા પણૂગ થવા માટેનો બેલ વા્યાથી રુત યિરવહી સનરીષકને સંપી દેવી.  
7. રથમ તબકાના સફળ યમેદવારોને પરથી અથવા મ-મેલથી અથવા ફોનથી અથવા 

વેબસામટ પર માફહતી કૂી ાણ કરવામાન આવશે અને રથમ અને વવસતય તબકાના સન ુ્ ત 
ણુના આધારે તૈયાર થનાર ંસિમ પરીણામની ાણ પણ યમેદવારોને પરથીઅથવા મ-

મેલથી અથવા ફોનથી અથવા વેબસામટ પર માફહતી કૂી ાણ કરવામાન આવશે. તેમજ 
પરીણામ ્પીપાની વેબસાઇટ www.spipa.gujarat.gov.inયપર કૂવામાન આવશે. ંસતમ 
પફરણામની સાથે બનને તબકાની પરીષાના મા્સગ તેમજ યમેદવાર રથમ તબકાની પોતાની 
OMR Sheet જોમ શકશે. 

8. સન્ થા ે કોઇ યમેદવારને (૧) તેને યમેદવારી માટે કોઇપણ રકારે ટેકો મેળવવા માટે કોઇ 
અસધકારી પર ર્યષ કે પરોષ લા્વ્ લ્ાડવાનો રયાસ કરવા માટે (૨) બીા ુન નામ 
ધારણ કરવા માટે (૩) બીા પાસે પોતા ુન નામ ધારણ કરાવવા માટે (૪) બનાવટી ખોટા 
દ્તાવેજો અથવા ેની સાથે ચેડા કરવામાન આ્યા હોય તેવા દ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા 
્ેરરીસત આચરવા માટે (૫) યથાથગ અથવા ખોટા અથવા મહ્વની માફહતી પાવતા હોય 
તેવા સનવેદનો કરવા માટે (૬) પરીષા માટે તેની યમેદવારીના સનબનધમાન અ્ય કોઇ અસનયસમત 
અથવા અયો્ય સાધનોનો આરય લેવા માટે (૭) પરીષા દર્યાન ્ેર્યાજબી સાધનોનો 
યપયો્ કરવા માટે એટલે કે અ્ય યમેદવારની યિરવહીમાનથી નકલ કરવાકે્યલેુટર, 
મોબાઇલ વ્ેરે ેવા કોમપણ મલે્રીક સાધનો,પુ્ તક, ્ાઇડ, કાપલી કે તેવા કોઇપણ 
છાપેલા કે હ્તણલણખત સાફહ્યની મદદથી અથવા વાતચીત ્વારા નકલ કરવા કે યમેદવારને 
નકલ કરાવવાની ્ેરરીસતઓ પૈકી કોઇપણ ્ેરરીસત આચરવા માટે (૮) લખાણોમાન અ્લલલ 
ભાષા અથવા ણબભ્સ બાબત સફહતની અર્ તૃ બાબત લખવા માટે (૯) પરીષાખનડમાન અ્ય 

http://www.spipa.gujarat.gov.in/


કોઇ રીતે ્ેરવતગ કુ કરવા માટે (૧૦) પરીષાના સનચાલન કરવા માટે રોકેલા ્ટાફને સીધી કે 
આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા શારીફરક રીતે ઇા કરવા માટે (૧૧) પવૂગવતી ખનડોમાન 
સનફદિ્ટ કરેલ તમામ અથવા કોઇપણ ૃ્ય કરવા માટે અથવા યથા રસન્  મદદ્ીરી કરવા 
માટે અથવા (૧૨) પરીષા આપવા માટે તેને પરવાન્ી આપતા તેના રવશેપરમાન આપવામાન 
આવેલી કોઇપણ સચૂનાનો ભન્  કરવા માટે દોસષત ઠયાગ હોય તો અથવા દોસષત હોવા ુન ાહરે 
ક ુગ હોય તો તે ફોજદારી કાયગવાહીને પાર થવા યપરાનત સન્ થા, સનબનસધત 
યમેદવારનેપરીષામાનથી ્ેરલાયક ઠરાવી શકશે. 

9. યમેદવારે અરીપરકમાન બતાવેલી કોઇપણ સવ્ત અને ડોયમેુ્ટ વેફરફફકેશન સમયે 
યમેદવારે રજૂ કરેલ જ્મ તારીખ, શૈષણણક લાયકાત, વય, ાસત, અ ભુવ વ્ેરેને લ્તા 
રમાણપરો ભસવ્યમાન ે તે તબકે ચકાસણી દર્યાન ખોટા માલમુ પડશે તો તેની સામે 
કાયદેસરની કાયગવાહી કરવામાન આવશે. આવા યમેદવારની યમેદવારી સન્ થા ્વારા “રદ” 
કરવામાન આવશે.  

10. સન્ થા ્વારા લેવાનાર રથમ તબકાની વૈક્્પક અને વવસિય તબકાની સનબનધ ્સોટીમાન 
યિીણગ થવાથી જ યમેદવારને સનંમ કૂ માટેનો હક મળી જતો નથી. સનંમ કૂ સમયે સષમ 
સિાસધકારીને યમેદવાર બધી જ રીતે યો્ય છે તેમ સનતોષ થાય તો જ યમેદવારને રસશષણ 
વ ગ્માન રવેશ આપવામાન આવશે.  

11. પસનદ્ી પામેલ યમેદવારને સન્ થાના વખતોવખતના/રવતગમાન સનયમો જુબસનસિત 
શરતોને આસધન રસશષણ વ્ગમાન રવેશ મળશે. 

12. યમેદવાર પોતે પરીષામાન સફળ થયો હોવાના કારણે જ રસશષણ વ ગ્માન રવેશ માટે  દાવો 
કરવાને હકદાર થશે નહં, પરન  ુયમેદવારની અરીને ્યાને લમ તેની કેટે્રી, ંમર, શષૈણણક 
લાયકાત વ્ેરે સવ્તો અ્વયે તૈયાર થયેલ આખરી કેટે્રીવામઝ મેરીટને સષમ 
સિાસધકારી વારા મનજૂરી મ્યા બાદ જ રવેશ આપવામાન આવશે.   

13. આ ાહરેાત તથા રસશષણ વ ગ્માન રવેશ માટે કોઇપણ કારણોસર તેમાન ફેરફાર કરવાની કે રદ 
કરવાની આવલય્તા યભી થાય તો તેમ કરવાનો સન્ થાને સનપણૂગ હક/અસધકાર રહશેે અને આ 
માટે કારણો આપવા સન્ થા બનધાયેલ રહશેે નહં.   

14. સન્ થા ખાતે રવેશ મેળવેલ યમેદવારો ચાલ ુ તાલીમ દર્યાન ્ેરરવસૃિ કરશે કે કરાવશે, 

યલકેરણીજનક કે વાનધાજનક ભાષણો કે લખાણો કરશે અથવા સવયાથીઓ પાસે કે અ્ય રાફહત 
્ય્્ત પાસે કરાવશે, સવયાથી સન્ ઠનો/કસમટી/ સુનયન બનાવી પુીએસસીના અ્યાસ ને 
્યાનમાન ન રાખતાન અ્ય રવસૃિઓ કરશે એટલે કે એવી રવસૃિઓ કે ે અ્ય સવયાથીઓ કે 
સન્ થાને કુસાનકતાગ કે હાસનકતાગ હશે તો તેવા સનજો્ોમાન ચાલ ુતાલીમ દર્યાન પણ રવેશ 
મેળવેલ સવયાથી કે સવયાથીઓનો રવેશ રદ કરવાની અબાસધત સિા સન્ થાના સષમ 
સિાસધકારીને રહશેે.  



15. આખરી પફરણામ ાહરે થયા બાદ કેટે્રી વામઝ મેફરટમાન યમેદવારે મેળવેલ ણુ ને આધારે 
રમશ: ્પીપા મેમન સે્ટર(+ રા. તા. કે. અમદાવાદના સવયાથીઓ સફહત), જુરાત કોમસગ 
કોલેજઅને ્પીપાના તાબા હઠેળના રાદેસશક તાલીમ કે્ર રાજકોટ, વડોદરાઅને સરુત ખાતે 
રવેશ મળવાપાર થશે,તદ્વયે યમેદવારોએ ફદન-૧૫ માન ફડપોઝીટ ભરીને અચકૂ રવેશ 
મેળવવાનો રહશેે અ્યથા તેમનો રવેશ આપોઆપ રદ ્ણાશે અને તેમની જ્યાએ 
રસતષાયાદીમાનથી અ્ય યમેદવારોને કેટે્રી વામઝ મેફરટ રમાણે બોલાવીને તે જ્યાએ 
રવેશ આપવામાન આવશે. કોમપણ સનજો્ોમાન સે્ટર બદલી આપવામાન આવશે નફહ.  

16. ્પીપા ખાતે હાલમાન ચાલી રહલે ફરનોવેશનને કારણે ્પીપા મેમન સે્ટરના (૧૦૦ 
સવયાથીઓ) અને રા.તા.કે. ્પીપા અમદાવાદના(૬૦ સવયાથીઓ) એમ મળીને બને સે્ટરના 
ુલ ૧૬૦ સવયાથીઓન ે એલ. ે. લૉ કોલેજ, એલ.ે કે્પસ, સરખેજ, અમદાવાદ ખાત ે

તાલીમવ્ગ, ફરફડં્ૂમ અને લાયરેરીની સવલત પરૂી પાડવામાન આવશે. વ મુાન આ સે્ટસગ 
ખાતે રવેશ મેળવેલ સવયાથીઓએ ્વખચે તાલીમ્થળે પહંચવા ુન રહશેે.  

17. રા. તા. કે. સરુત, વડોદરા અને રાજકોટ ખાતે ્યાન ચાલી રહલે ફરનોવેશનને કારણે હાલમાન 
ર્યષ ્યા્યાનથી લે્ચસગ લેવામાન આવે છે, ફરનોવેશન પણૂગ થયેથી રાબેતા જુબ સવફડયો 
કો્ફરસં્ મારફત ્પીપા મેમન સે્ટરથી લેકચર વડોદરા, સરુત અને રાજકોટ ખાતે લાઇવ 
રીલે કરવામાન આવશે. ેમાન યમેદવાર રનોિરી પણ કરી શકશે.  

18. ્પીપા અને તેના રા. તા. કે. વડોદરા, સરુત અને રાજકોટ ખાતે ચાલી રહલે ફરનોવેશનને 
કારણે કોમપણ તાલીમાથીને કોમપણ સે્ટર ખાતે હો્ટેલમાન રહવેાની તથા જમવાની સવલત 
મળવાપાર નથી, તદનવયે સવયાથીઓએ ્વખચે તેની ્યવ્થા કરવાની રહશેે. 

19. ્પીપાની રવેશ પરીષામાન ંસતમ પસનદ્ી મ્યેથી રવેશ મેળવનાર યમેદવારે ંદાજજત 
ૂ.૩૨૦૦/-ફરફનડેબલ ફડપોઝીટ સન્ થા ખાતે ભરીને રવેશ મેળવવાનો રહશેે, તાલીમ પણૂગ 
થયેથી ફડપોઝીટ પરત કરવામાન આવશે. 
 

૧૦.  રાથસમક કસોટી માટેના રનપર ં્ેની ખાસ સચૂનાઓ:- 
 
 

1. રનપર-૧જનરલ ્ટડીઝ પેપર -૧: ૨૦૦ માકગસ ુન રહશેે. રનો હે લુષી રકારના (Multiple 

Choice Questions)રહશેે.  
2. રનપર-૨જનરલ ્ટડીઝ પેપર -૨: ૧૦૦ માકગસ ુન રહશેે. રનો હે લુષી રકારના (Multiple 

Choice Questions)રહશેે. 
(ય્ત બનેં પરીષા આપવી ફરજજયાત છે. બનેં પેપરના માકગસને આધારે મેરરટ બનશે.) 

3. રનોના જવાબો અલ્ આપેલ યિરવહીમાન જ લખવાના રહશેે. જવાબો બોલપેન 
(્્ /ુકાળી)થી ફ્ત () કરીને આપવાના છે. રનપરની ભાષા જુરાતી અને ંરેી રહશેે. 



જુરાતી ભાષાનતરમાન કોઇ ુનચવણ જણાય તો ંરેીમાન પછૂાયેલ રનની ભાષા ુન અથગઘટન 
આખરી ્ણાશે.  

4. યિરવહીમાન જવાબ આપવા માટે મારબોલપેન(્્ /ુકાળી)નો જ યપયો્ કરવો.  
5. યિરવહીમાન સનયત જ્યાએ તમારો બેઠક નનબર, નામ અને કેટે્રી (Category) અવલય 

લખવી.   
6. યિરવહીમાન જવાબ માટે બોલપેન (્્ /ુકાળી)થી કરેલ સનશાની સસવાય ુન () કોઇપણ 

રકાર ુન લખાણ અથવા એક કરતાન વ  ુવૈક્્પક યિરો ણુને પાર થશે નહં.  
7. યિરવહી યપર સનરીષકની સહી છે કે નહં તેની ખારી કરી લેવી. જો તમારી યિરવહી યપર 

સનરીષકની સહી નહં હોય તો તેવી યિરવહી ૂ્ યાનકન માટે ્ણાશે નહં.  
8. ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક રનમાન એક કરતાન વધારે જવાબ બદલ રનના ણુના ૩૩% 

ણુ બાદ કરવામાન આવશે. ે રનનો જવાબ આપવામાન નહં આવે તેની કોઇ પેન્ટી થશે 
નહં.  

9. યમેદવારે સાચો બેઠક નનબર અને અરીમાન દશાગવેલ કેટે્રી યિરવહીમાન અવલય દશાગવવાની 
રહશેે. બેઠક નનબર સસવાય અથવા ખોટા નનબરની યિરવહીની ચકાસણી કરવામાન આવશે નહં. 

10. રથમ તબકા ુન પરીણામ આક્્મક સનજો્ો સસવાય તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૬ના રોજ સન્ થાના 
નોટીસ બોડગ અને સન્ થાની વેબસાઇટ યપર ાહરે કરવામાન આવશે. 

11. જૂના રનોપરો ્પીપાની વેબસાઇટ પર યપર કૂવામાન આ્યા છે. ેના આધારે રનોપરો 
સવશેની સમજ ્પ્ટ થશે.  
 

૧૧ . સામા્ય શરતો : 
1. અનામત વ ગ્ના યમેદવારો જો ણબન અનામત જ્યા માટે અરી કરશે તો આવા યમેદવારોને 

વયમયાગદામાન ટછાટ મળશે નહં.  
2. સામાીક અન ે શૈષણણક પછાતવ ગ્ના યમેદવારોનો યનત વ ગ્માન સમાવેશ ન થતો હોવા 

ં્ે ુન નોન-ફરસમનીલેયર સટીફફકેટ {નાણાકીય વષગ ૨૦૧૫-૧૬ માટેનુ}ં સન્ થા ્વારા 
મન્ ાવવામાન આવે ્યારે રજૂ કરવા ુન રહશેે. 

3. ણબન-અનામત કષાના આસથિક રીત ે નબળા વ્ગના યમેદવારોએ સામાજજક ્યાય અન ે
અસધકાફરતા સવભા્, સણચવાલય, ્ાનધીન્રના તા.૦૬-૦૫-૨૦૧૬ ના ઠરાવરમાનક: 
સશપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ માન ઠરાવ નન.૨ માન ઠરાવેલ પફરસશ્ટ – અ જુબ ુન 
રમાણપર આપવા ુન રહશેે. 

4. અરજદારના અસલ રમાણપરો સન્ થા ્વારા મન્ ાવવામાન આવે તે સમયે રજુ કરેલ નહં હોય 
તો તઓેની અરી સવચારણામાન લેવામાન આવશે નહં. 

5. પરીષા ફી ભયાગ બાદ ફી રીફનડ મળવાપાર નથી તથા અરી કયાગ બાદ તેને પરત ખંચી શકાશે 
નહં.  



6. ફી ભયાગ સસવાયની અરી મળેલ હશે તો સવચારણામાન લેવામાન આવશે નહં.  
7. સન્ થા તરફથી આપવામાન આવતી અયતન સચૂનાઓ જોવા માટે ાહરેાતમાન દશાગવેલ 

વેબસાઇટ અવારનવાર જોતા રહવે ુન. 
8. રવેશ પરીષાની ાહરેાત અ્વયેનાન ૂનઝવતા રનોના સનરાકરણ માટે ટોલરી નબંર ૧૮૦૦-

૨૩૩-૫૫૦૦નો યપયો્ કરવો.   
 

Sd/- 

તારીખ:૧૬/૦૭/૨૦૧૬              સન ુ્ ત સનયામક, (્ટડી) 

્થળ: અમદાવાદ         સરદાર પટેલ લોકરશાસન સન્ થા, 
     અમદાવાદ 

 




