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UPSC CIVIL SERVICES EXAMINATION TRAINING PROGRAMME 2018-19  
ENTRANCE EXAM – 2018 

અગત્યની �ચુના   
 

  સરદાર પટ�લ લોક પ્રશાસન સસં્થા (સ્પીપા) દ્વારા �પુીએસસી સીવીલ સિવ�સીઝ તાલીમ કાયર્ક્રમ ૨૦૧૮-

૧૯ માટ� પ્રવેશ સબંિંધત નીચેની બાબતો ધ્યાને લેવાની રહ�શે.:- 

  સસં્થા દ્વારા પ�રણામ સબંધંી પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ નો�ટ�ફક�શન અને ત્યારબાદ �ધુાર�લ �હ�રના� ુ

સસં્થાની વેબસાઇટ પર �કૂવામા ંઆવેલ, �ધુાર�લ �હ�રનામા બાબતે તમામ ઉમેદવારોને તેઓએ અર� કરતી વખતે 

ઓજસ પર ઉપલબ્ધ કરાવેલ તેમના ઇ-મેઇલ આઇ.ડ�. તથા મોબાઇલ નબંર પર ઇ-મેઇલ અને SMS દ્વારા �ણ 

કરવામા ંઆવેલ, અને તે �જુબ પર�ણામ (Result)ના ર�વાઇઝડ મે�રટના ક્રમા�સુાર, તા.૨૬-૧૧-૨૦૧૮ (સોમવાર) 

અને તા.૨૭-૧૧-૨૦૧૮ (મગંળવાર)ના રોજ નીચે દશાર્વેલ પત્રકની િવગતે ર�સ્ટ્ર�શન ક�મ્પ, ડ�પોઝીટ કલેકશન અને 

ડો�મેુન્ટ વેર�ફ�ક�શન રાખવામા ંઆવેલ છે.  

તાર�ખ સમય િવગત 

૨૬
-૧

૧-
૧૮

 

સવાર� 

૯.૦૦ 

કલાક થી 

તમામ િવકલાગં ઉમેદવારો, �જુરાત કોમસર્ કોલેજના ૦૩ અનામત ઉમેદવારો 

મે�રટ ન.ં ૧ થી ૧૭૬ �ધુીમા ંસમાિવષ્ટ થતા જનરલ ક�ટ�ગર�ના તમામ ��ુુષ ઉમેદવારો 

મે�રટ ન.ં ૧ થી ૩૧૨ �ધુીમા ંસમાિવષ્ટ થતી જનરલ ક�ટ�ગર�ની તમામ મ�હલા ઉમેદવારો 

મે�રટ ન.ં ૧ થી ૩૧૫  �ધુીમા ંસમાિવષ્ટ થતા અ��ુ�ુચત �િતના તમામ ��ુુષ અને મ�હલા ઉમેદવારો 

મે�રટ ન.ં ૧ થી ૨૮૪ �ધુીમા ંસમાિવષ્ટ થતા અ��ુ�ુચત જન�િતના  તમામ ��ુુષ અને મ�હલા 

ઉમેદવારો 
મે�રટ ન.ં ૧ થી ૩૨૫  �ધુીમા ંસમાિવષ્ટ થતા સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક પછાત વગર્ના તમામ ��ુુષ 

અને મ�હલા ઉમેદવારો 

૨૭
-૧

૧-
૧૮

 

સવાર� 

૯.૦૦ 

કલાક થી 

મે�રટ ન.ં ૩૧૩ થી ૭૯૧ �ધુીમા ંસમાિવષ્ટ થતી મ�હલા ઉમેદવારો  જનરલ ક�ટ�ગર� 

મે�રટ ન.ં ૩૧૬ થી ૯૮૨ �ધુીમા ં

સમાિવષ્ટ થતી મ�હલા ઉમેદવારો  

મે�રટ ન.ં ૩૧૬ થી ૩૮૩ 

�ધુીમા ંસમાિવષ્ટ થતા 

��ુુષ ઉમેદવારો 

અ��ુ�ુચત �િત 

મે�રટ ન.ં ૨૮૫ થી ૧૩૫૫ �ધુીમા ં

સમાિવષ્ટ થતી મ�હલા ઉમેદવારો 

મે�રટ ન.ં ૨૮૫ થી ૧૨૯૯ 

�ધુીમા ંસમાિવષ્ટ થતા 

��ુુષ ઉમેદવારો 

અ��ુ�ુચત જન�િત 

મે�રટ ન.ં ૩૨૬ થી ૧૩૦૬ �ધુીમા ં

સમાિવષ્ટ થતી મ�હલા ઉમેદવારો 

મે�રટ ન.ં ૩૨૬ થી ૪૫૮ 

�ધુીમા ંસમાિવષ્ટ થતા 

��ુુષ ઉમેદવારો 

સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક 

પછાત વગર્ 

 



 
 
 

 ઉપર દશાર્વ્યા �જુબ, �હ�રનામાના �ધુારામા ંદશાર્વ્યા�સુાર, ઉક્ત પત્રકમા ંદશાર્વેલ મે�રટ નબંરના  પ્રવેશ 

મેળવવા ઈચ્છતા સબંિંધત ઉમેદવારોએ િનધાર્�રત સમય અને સ્થળે અ�કૂ હાજર રહ�વા  આથી ફર� તા�કદ કરવામા ં

આવે છે. તેમજ અગાઉ જણાવ્યા�સુાર, અિનવાયર્ સજંોગોમા ંજો કોઈ ઉમેદવાર ર�સ્ટ્ર�શન ક�મ્પમા ંહાજર રહ� શક� 

તેમ ન હોય તો તેણે તેના પ્રિતિનિધને પોતાના અસલ અને સ્વય ંપ્રમા�ણત ડો�મેુન્ટસ અને �ડપોઝીટ, બોન્ડ, 

બાહં�ધર� પત્ર વગેર� �વા જ�ર� તમામ આધાર�રુાવા સાથે િનયત તાર�ખે હાજર રાખવાના રહ�શે અને આ �ગેની 

�ણ સસં્થાને spipa.trg1819@gmail.com પર તા. ૨૦/૧૧/૨૦૧૮ �ધુી મોકલી આપવા જણાવેલ તેમ છ્તા ંતેઓને 

વ� ુએક તક આપતા ંજો કોઇ સજંોગોવસાત આવી શક� તેમ ના હોય તો ઉપર દશાર્વેલ ઇ-મેઇલ આઇ.ડ�. પર 

તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ ૨૩:૫૯ કલાક �ધુી �ણ કરવા આથી જણાવવામા ંઆવે છે.  

 વ�મુા,ં તા. ૨૬ અને ૨૭ નવેમ્બર,૨૦૧૮ના રોજ �જુરાત કોમસર્ કોલેજ ખાતે યો�નાર પ્રથમ 

તબ�ાના ર�સ્ટ્ર�શન ક�મ્પ અન્વયે ક�ટલીક અગત્યની �ચૂનાઓ સવ� ઉમેદવારોએ ધ્યાને લેવાની થાય છે � 

નીચે �જુબ છે. 

૧) અગાઉ સસં્થાની વેબસાઈટ પર પ્રિસદ્ધ કર�લ �ધુાર�લ �હ�રનામામા ંદશાર્વ્યા �જુબ નવા મેર�ટ નબંર 

�જુબના સબંિધત ઉમેદવારોએ જ તેમને લા� ુપડતી તાર�ખના રોજ ર�સ્ટ્ર�શન ક�મ્પમા ંહાજર રહ�વા�ુ ંથશે , 

તે િસવાયના અન્ય ઉમેદવારોએ હાજર રહ�વા�ુ ંથ� ુ ંનથી.  

૨) પ્રથમ તબ�ાના ર�સ્ટ્ર�શન ક�મ્પ બાદ � તે સેન્ટર ખાતે ખાલી રહ�તી જગ્યાઓ માટ� ક�ટ�ગર� વાઈઝ અને 

મેર�ટ નબંર વાઈઝ �દ્વ�ીય તબ�ાના ર�સ્ટ્ર�શન ક�મ્પ માટ� બાક� રહ�તા ઉમેદવારોને બોલાવવામા ંઆવશે, 

�ની તાર�ખ અને સ્થળની �ણ સસં્થાની વેબસાઈટ પર અલગથી કરવામા ંઆવશે.  

૩) પ્રથમ તબ�ામા ં� ઉમેદવારોએ હાજર રહ�વા�ુ ંછે તેઓના Google Form ના માધ્યમથી સેન્ટર પે્રફરન્સ 

મગંાવવામા ંઆવેલ , તે �જુબ ઉમેદવારોએ પે્રફરન્સ મોકલી આપેલ છે. � અન્વયે જણાવવા�ુ ંક�, માત્ર સેન્ટર 

પે્રફરન્સ મોકલી આપ્યેથી સસં્થા ખાતે આપને પ્રવેશનો હ� મળતો નથી, આપે િનયત તાર�ખે ર�સ્ટ્ર�શન 

ક�મ્પમા ંહાજર રહ� આપના ડો�મેુન્ટ વે�ર�ફક�શન કરાવી અને �ડપો�ઝટ ભરવી આવશ્યક છે ત્યારબાદ જ 

આપનો પ્રવેશ માન્ય ગણાશે. 

 વ�મુા,ં � ઉમેદવારોએ �ધુાર�લ �હ�રનામામા ંદશાર્વેલ �લ�ક પર થી Google Form મા ંતાલીમ માટ�ના 

પોતાની પસદંગીના તાલીમસ્થળ માટ�ના સેન્ટર પે્રફરન્સ આપેલ છે, અને તેવા ઉમેદવારો પૈક� પણ જો કોઇ 

ઉમેદવારો કોઇ સજંોગોવસાત અિનવાયર્ કારણોસર ઉકત તાર�ખોએ ર�સ્ટ્ર�શન ક�મ્પમા ંહાજર રહ� શક� તેમ ના હોય 

તો તેવા ઉમેદવારોએ અ�કૂપણે ઉપર દશાર્વેલ ઇ-મેઇલ આઇ.ડ�. પર તા. ૨૪/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ ૨૩:૫૯ કલાક 

�ધુીમા ંઆ �ગેની �ણ કરવાની રહ�શે, ક� �થી તેમના મે�રટ અને ક�ટ�ગર�ના આધાર� અનામતનીિત �જુબ તેઓને 

મળવાપાત્ર સીટ પર તેમનો પ્રવેશ રાખી શકાય. 

૪) પ્રથમ તબ�ામા ંહાજર રહ�વા�ુ ંથાય છે તેવા ઉમેદવારો ક� �ઓએ હ�ુ �ધુી પોતાના સેન્ટર પે્રફરન્સ 

આપેલ નથી તેઓએ ર�સ્ટ્ર�શન ક�મ્પના સબંિંધત �દવસે િનયત સમયા�સુાર, �બ� હાજર રહ�� ુઅને તે �દવસે 

એટ�ન્ડંસશીટના પત્રકમા ંસહ� કરતી વખતે પોતાના નામની સામે સબંિંધત કોલમમા ંસેન્ટર પે્રફરન્સની પસદંગી 

પ્રમાણે ઉતરતા ક્રમમા ંએન્ટ્ર� કરવાની રહ�શે, ઉકત �દવસે ગેરહાજર રહ�નાર અને સેન્ટર પે્રફરન્સ નહ� આપનાર 

ઉમેદવારની ત્યારબાદ કોઈ ર�ૂઆત ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નહ� અને તેઓને ક�મ્પ બાદ � સીટો ખાલી રહ�શે 

તે જ સીટો પર પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે. � તમામે ધ્યાને લેવા�ુ ંરહ�શે. 
 
 

mailto:spipa.trg1819@gmail.com


 
 
૫) ર�સ્ટ્ર�શન ક�મ્પ સમયે ઉમેદવારોએ Biodata Form મા ંદશાર્વેલ પોતાના તમામ અસલ અને પ્રમા�ણત 

નકલ સ�હતના ડો�મેુન્ટસ તેમજ બોન્ડ, બાહં�ધર�, �ડપોઝીટ વગેર� લઈને અ�કૂ હાજર રહ��.ુ 

૬) � ઉમેદવાર પોતે હાજર નથી રહ� શકવાના તેઓએ પોતાના પ્રિતિનધીને ઉક્ત �દુ્દા ન.ં ૫મા દશાર્વ્યા 

�જુબના તમામ જ�ર� ડો�મેુન્ટસ લઈને હાજર રાખવાના આથી જણાવવામા ંઆવે છે.  
Sd/- 

સ�ંકુ્ત િનયામક(સ્ટડ�) 

સ્પીપા, અમદાવાદ 

 
 


