યુપીએસસી િસિવલ સ�વર્સીઝ િ�િલમ પાસ કય�થી મળવાપા�
�ોત્સાહન સહાય તથા મુખ્ય પરીક્ષાનાં તાલીમવગર્ બાબત

યુ.પી.એસ.સી ધ્વારા તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ થી યો�નાર સીવીલ
સ�વર્સીઝ (IAS, IPS, IFS etc.) ની મુખ્ય પરીક્ષા માટે તૈયારી સા�,સ્પીપા,
અમદાવાદ દ્વારા યુ.પી.એસ.સી. સીવીલ સ�વર્સીઝ િ�િલમ પરીક્ષા
૨૦૧૯ માં સફળ થયેલા ઉમેદવારો માટે તાલીમવગર્ િવનામૂલ્યે શ� કરવામાં
આવેલ છે . ઉક્ત તાલીમવગર્માં જોડાવવા માંગતા ઉમેદવારે, તાલીમ અને
લાય�ેરી ડીપોઝીટ પેટે �.૩૨૦૦/-(રીફંડેબલ) “SPIPA DEPOSIT
AHMEDABAD” ના નામના ડીમાન્ડ �ાફ્ટ ધ્વારા અથવા સંસ્થા
ખાતે �બ�માં કાડર્ સ્વાઇપ કરાવીને �ડપોઝીટ ભય�થી ઉક્ત તાલીમવગર્માં
જોડાઇ શકશે. તાલીમ, મોક ટેસ્ટ, લાય�ેરી, રીડ�ગ�મની સવલત
િવનામૂલ્યે આપવામાં આવશે. મુખ્ય પરીક્ષા અંગેની ઉક્ત જણાવેલ
સવલતોનો લાભ લેવા ઇચ્છતા હોય, તેવા ઉમેદવારોએ
spipa.upsc@gmail.com પર આધાર પુરાવા સિહતની િવગત ઇમેઇલ દ્વારા આ �હેરાત �િસદ્ધ થયા તારીખથી �દન-૧૦ માં મોકલી
આપવાની રહેશે.
યુ.પી.એસ.સી. દ્વારા માહે જૂ ન-૨૦૧૯માં લેવાયેલ યુપીએસસી
સીવીલ સ�વર્સીઝ િ�િલમ પરીક્ષામાં સફળ થયેલ ઉમેદવાર કે જે
ઉમેદવારોની માતૃભાષા ગુજરાતી હોય અથવા જે ઉમેદવારોએ માધ્યિમક
અથવા ઉચ્ચતર માધ્યિમક પરીક્ષા ગુજરાતમાંથી પાસ કરી હોય અથવા
સ્નાતક કક્ષાની પરીક્ષા ગુજરાતમાંથી પાસ કરેલ હોય અથવા ૧ લી ઓગ�
૨૦૧૯ પહેલા ગુજરાતમાં પાંચ વષર્નો વસવાટ કરેલ હોય અને હાલ
ગુજરાતમાં સ્થાયી હોય તેવા ઉમેદવારોને સરકાર�ીના �વતર્માન
િનયમોનુસાર �ોત્સાહન સહાય સ્પીપા ધ્વારા આપવામાં આવશે. (પુ�ષ
ઉમેદવારોને �!.૨૫,૦૦૦/- અને મિહલા ઉમેદવારોને �!.૩૦,૦૦૦/-) જે
લાભાથ�ઓએ ઉક્ત સહાય મેળવવાની હોય તે લાભાથ�ઓએ
https://digitalgujarat.gov.in/
પર Student Corner –
Scholarship માં જઇ, Search online services માં Prelim લખીને
GO પર િક્લક કરવાથી “For Candidates who have cleared
Prelim Examination of Civil Services Examination
conducted by UPSC & selected for Mains Examination”
યોજનાના નામ પર િક્લક કરવાથી Instruction મેનુ ખુલશે તેમાં Apply
Online પર િક્લક કરવાથી Citizen login માટેની નવી �વંડોમાં Click
For New Registration (For Citizen) પર ર�સ્�ેશન કરવાનુ રહેશ,ે
તે કયાર્ બાદ Citizen login માં login થઇ, ઓનલાઇન અર� તથા
જ�રી તમામ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશ.ે ઓનલાઇન અર� તા.૨૨૦૭-૨૦૧૯ થી તા.૧૫-૦૮-૨૦૧૯ સુધીમાં (રા�ે ૧૧.૫૯ કલાક
સુધીમાં) કરવાની રહેશ.ે જે કયાર્ બાદ સ્ટાઇપેન્ડ અંગન
ે ી આગળની કાયર્વાહી
કરવામાં આવશે. તા.૧૫-૦૮-૨૦૧૯ બાદ કોઇ ઉમેદવારની રજુ આત
ધ્યાને લેવામાં આવશે નહ�.
sd/નાયબ મહાિનદ�શક
સ્પીપા, અમદાવાદ.

�માંક: સીસપ-તાલીમ/૨૦૧૮-૧૯/મુખ્ય પરીક્ષા-તાલીમવગર્/૦૫/સ્ટડી

તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૯

