માંક: સીસપ-તાલીમ/૨૦૧૯-૨૦/ વેશ પર

ા ૨૦૧૯/૧૮/ ટડ

તા.

/૧૧/૨૦૧૯

િત,
______________________________

બેઠક નંબ૨:_________________

______________________________

કેટેગરી :____________________

િવષય:- યુ.પી.એસ.સી. સીવીલ સ વસીઝ પરી ા તાલીમવગ ૨૦૧૯-૨૦ માં વેશ આપવા બાબત.
પીપા વારા ચાલતા સીવીલ સ વસીઝ પરી ા તાલીમવગ ૨૦૧૯-૨૦ માં વેશ માટે લેવાયેલ પધા મક પરી ા ૨૦૧૯ માં
આપ સફળ થતા આપને તાલીમવગ માટે પસંદ કરવામાં આવે છે .
૧

આ તાલીમવગ સંદભ તારીખ: ૧૮ અને ૧૯/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ સવારે૧૦:૦૦ કલાકે નીચે જણાવેલ સરનામાં પર
સં થાની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવેલ અંિતમ પ રણામનાં હેરનામામાં દશાવેલ સૂચનાઓ અને આપના મેરીટ નંબરને
યાને લઇ, દશાવેલ તારીખ અને સમયે તમામ અસલ માણપ ો સિહત અચૂક હાજર થવાનું રહેશે.,
સરનામુ:ં - સરદાર પટેલ લોક શાસન સં થા, અમદાવાદ, ઇસરોની સામે, સેટલ
ે ાઇટ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.

૨
૩

તાલીમવગ દર યાન હો ટેલમાં રહેવા-જમવાની સવલત મળવાપા નથી.
ંથાલય ડીપોઝીટ !.૨,૨૦૦/- ,તાલીમ ડીપોઝીટ !.૧,૦૦૦/- અને રીડ ગ મ ડીપોઝીટ
!.૬,૨૦૦/- વેશ સમયે Debit/Credit Card/રોકડેથી પ રણામના

. ૩,૦૦૦/- એમ કુલ

હેરનામામાં દશા યાનુસાર મા યમથી ફરિજયાત

જમા કરાવવાનાં રહેશે. અ ય કોઇ રીતે ડીપોઝીટ વીકારવામાં આવશે નહ . ઉમેદવારોને સૂચન છે કે તેઓએ ર

શ
ે ન કે પ

સમયે મહ મ . ૬૨૦૦/- ડપોઝીટ ભરી શકાય તે મુજબ Debit Card / Credit Cardથી ા સઝે શન થઈ શકે તેવી
યવ થા કરીને/ એટલે કે પોતાના સંબધ
ં ીત બક એકાઉ ટનું બેલસ ચકાસીને આવવાનું રહેશે કે જે થી ર
શ
ે ન કે પ વખતે
ા ઝેકશન ફેઇલ થવાની શકયતા ના રહે અને તેઓને જે તાલીમકે ની ફાળવણી થાય તેને યાને લઇ,તે મુજબ સંબિં ધત
તાલીમકે ખાતે ભરવાની થતી રકમની ડપોઝીટ ભરી શકાય.
૪
૫

૬

૭
૯

આ સાથે સામેલ !.૧૦,૦૦૦/- ના બો ડ એ ીમે ટના નમુના મુજબ !.૫૦/- ના નોન- યુ ડશીયલ ટે પ પેપર/ ે કંગ
પર નોટરી કરાવીને રજુ કરવાનો રહેશે.
ઉમેદવાર ગેરિશ ત આચરે અથવા તાલીમ અધવ ચેથી છોડી જવાના ક સામાં ડીપોઝીટની રકમ પરત મળવાપા થશે નહ
અને બો ડની રકમ વસુલ કરવામાં આવશે. સમયમયાદામાં બો ડ નહ આપનાર ઉમેદવારનો વેશ તા કાિલક રદ કરવામાં
આવશે.
આ તાલીમ કાય મ પૂણ સમયનો હોઇ અ ે વેશ લેનાર ઉમેદવાર કોઇપણ કારની નોકરી/ યવસાય કે અ ય અ યાસમાં
જોડાઇ શકશે નહ . તાલીમ દર યાન પુરા સમય માટે હાજરી આપવાની રહેશે. સં થાનાં ંથાલયના િનયમોનું ચુ તપણે
પાલન કરવાનું રહેશે.
ઉ ત દશાવેલ તારીખોએ હાજર નહ થનાર ઉમેદવાર વેશ માટે ઉ સુક નથી તેમ માનવામાં આવશે અને તેમના થાને
િત ાયાદીમાંથી આવતા અ ય ઉમેદવારને વેશ આપવામાં આવશે.
ઉમેદવારે આ સાથે સામેલ બાયો-ડેટા ફોમ અને બાંહેધરી પ ફરિજયાત આપવાનું રહેશે.

િબડાણ: ઉપર મુજબ

(શબાના કુરેશી)
સંયુ ત િનયામક
સરદાર પટેલ લોક શાસન સં થા
અમદાવાદ

--:બાંહેધરી પ :-સરદાર પટેલ લોક શાસન સં થા, અમદાવાદ ખાતે UPSC સીવીલ સ વસીઝ પરી ાની તૈયારી અથ ચાલતા
તાલીમવગમાં, પીપા તરફથી વષ ૨૦૧૯-૨૦ ના UPSC વારા લેવાનાર િ િલમ પરી ા ૨૦૨૦ સુધીનાં સમયગાળા માટે
વેશ
મળેલ
છે .
પીપા
વારા
ચાલતા
તાલીમવગમાં
અ યાસ
માટે
હુ ં
ી/સુ ી
___________ ___________________ નીચે મુજબની બાંહેધરી આપું છુ ં . બાંહેધરી મુજબ દશાવેલ શરતો મને
બંધનકતા રહેશે.
૧

પીપા તાલીમવગમાં

વેશ માટે રજુ કરેલા તમામ ડો યુમે ટસ જે વા કે

િતનો દાખલો, આવકનો દાખલો,

નાતક/અનુ નાતકની યુિનવસીટી માકશીટ વગેરે સાચા રજૂ કરેલા છે . કોઇપણ કારનાં ખોટા દ તાવેજો રજૂ કરીને
મ વેશ
૨

યામાં ભાગ લીધેલ નથી.

પીપા અમદાવાદ અને તેના િનયં ણ હેઠળના તાલીમકે
ફરિજયાત જમા કરાવીશ. અને

ખાતે વેશ સમયે નીચે જણા યા મુજબની ડપોઝીટ

યારે પણ ઉ ત ડપોઝીટ પરત કરવા અર

કરીશ યારે તેની સાથે ડપોઝીટ ભયાની

અસલ પહ ચ અને અસલ આઇ-કાડ હુ ં સં થામાં જમા કરાવીશ. ડપોઝીટ પરત મેળ યા બાદ હુ ં પીપાની લાય ેરી
અને રીડ ગ મ સવલતનો લાભ મેળવીશ નહ .
તાલીમકે નું નામ

તાલીમ ડપોઝીટ

લાય ેરી ડપોઝીટ

રીડ ગ મ ડીપોઝીટ

કુલ રકમ ( !.)

૧,૦૦૦/-

૨,૨૦૦/-

૩,૦૦૦/-

૬,૨૦૦/-

૧,૦૦૦/-

૨,૨૦૦/-

-

૩,૨૦૦/-

પીપા, અમદાવાદ
ગુજરાત કોમસ કોલેજ, અમદાવાદ
ાદેિશક તાલીમ કે , અમદાવાદ
ાદેિશક તાલીમ કે , વડોદરા
ાદેિશક તાલીમ કે , સુરત
ાદેિશક તાલીમ કે , રાજકોટ
ન ધ:- (૧) રીડ ગ મની સવલતનો લાભ સદર તાલીમવગની તરત પછીની િ િલમ પરી ા બાદ વધુમાં વધુ ૦૩ વષ સુધી
મળવાપા રહેશે તે હુ ં

ં છુ ં અને યારપછીના વષ માં રીડ ગ મની સવલતનો લાભ મેળવીશ નહ . તેમજ યુપીએસસી

સીવીલ સ વસીઝ પરી ા આપીશ તે શરતે રીડ ગ મનો ઉપયોગ કરીશ.
(૨) ઉપર

માણેની સમયમયાદા પછી જો હુ ં યુ.પી.એસ.સી. ની િ િલમ/મુ ય પરી ામાં સફળ થઇશ તો પીપા,

અમદાવાદ ખાતે રીડ ગ મ માટેની ડપોઝીટ નવેસરથી ભરી સંબંિધત પરી ાના પરીણામ સુધી તેની રીડ ગ મની સવલત
મેળવીશ તે પણ હુ ં

૨

ં છુ ં અને તે મને બંધનકતા રહેશે.

તાલીમવગનાં સમયગાળામાં પીપા વારા ચલાવાતા તાલીમવગમાં હુ ં િનયિમત રીતે પુરેપુરી હાજરી આપીશ.
તાલીમવગમાં હુ ં ગેરહાજર રહીશ નહ . માંદગી જે વા આવ યક કારણોસર ર

ઉપર જવાનું થશે તો સં થાના સંયુ ત

િનયામક ી/સ મ સ ાિધકારીની પૂવ પરવાનગી વગર હુ ં ગેરહાજર રહીશ નહ . સં થા ખાતે ચાલતા તાલીમવગ ,
ગૃપ ડી કશન, મોકટે ટમાં હુ ં અચુકથી હાજરી આપીશ. તાલીમવગના શ આતના બે મિહનામાં જો મારી હાજરી
૮૦% કે તેથી ઓછી હશે તો સં થા મારો વેશ રદ કરી શકશે. ૮૦% થી ઓછી હાજરીના ક સામાં રા ય બહાર
અ ય લાસીસમાં કો ચંગ મેળવવુ, યુપીએસસી િસવાય અ ય પધા મક પરી ાની તૈયારી વગેરે જે વા કોઇપણ
કારણોને પણ યાને લેવામાં આવશે નહી. જે મને મા ય રહેશે.
૩

તાલીમવગમાં ગેરહાજરી સંબંધે સં થા વારા જે કંઇપણ િશ ા મક પગલા લેવામાં આવશે તે તમામ મને બંધનકતા
રહેશે. તાલીમની અિનયિમતતા કે ગેરિશ તને કારણે મારો

વેશ રદ કરવામાં આ યેથી સં થા ઠરાવે તે મુજબ

િશ ા મક દંડ પણ ભરવા હુ ં સંમત છુ ં .
૪

સં થામાં

વેશ મેળ યા બાદ અધવ ચેથી હુ ં

વેશ રદ કરાવીશ નહ .

વેશ મેળ યા પછી કોઇપણ સંજોગોમાં

પાછળથી વેશ રદ કરવાની મારી માંગણી વીકારવામાં આવશે નહ તે હુ ં

ં છુ ં . સં થાના તાલીમવગનાં થમ

તબ કાના સમયગાળામાં (નવે બર-૨૦૧૯ થી મે-૨૦૨૦ સુધી) સંપૂણપણે સં થામાં તાલીમ લેવી મારા માટે
ફરિજયાત રહેશે. હુ ં કોઇપણ સંજોગોમાં વેશ બાદ સં થાની તાલીમવગને પૂવ પરવાનગી કે મંજૂરી વગર છોડીશ
નહ .
૫

સં થામાં તાલીમના સમયગાળા દર યાન હુ ં કોઇપણ કારની ગેરિશ ત કે અશોભનીય વતન કરીશ નહ . સં થાની
િત ઠાને નુકશાન થાય તેવું કાય કરીશ નહ . સં થાના વગ-૧ થી માંડીને વગ-૪ સુધી તમામ અિધકારી ીઓ,
કમચારી ીઓ તથા અ ય તાલીમાથ ઓ સાથે હુ ં હંમેશા સ યતાપૂવક વતન કરીશ.

૬

બહારથી આવતી વીઝીટ ગ ફેક ટી સાથે મા વતન સ યતાપૂવક રહેશે.

૭

સં થા વારા તાલીમવગમાં આપવામાં આવતી સુચનાઓનું ચુ તપણે પાલન કરીશ. સં થા વારા લેવાતી તમામ
કસોટીઓ, ટે ટ પરી ાઓ, ુપ ડી કશન, િનબંધ કસોટીઓ આપવા માટે હુ ં બંધાયેલ છુ ં .

૮

સં થા વારા લેવાતી ટે ટ કસોટીઓમાં ઉ રો ર સારો દેખાવ થાય તેવા

ય નો હુ ં કરીશ. સતત મહેનત અને

વાંચનથી મારી મતામાં વધારો કરવા ય નશીલ રહીશ.
૯

તાલીમવગના સમયગાળા દર યાન સં થાની કોઇપણ માલ-િમલકત/અ યામતોને નુ શાન પહ ચાડીશ નહી અને
નુ શાન પહ ચાડવાના ક સામાં સં થા ન કી કરે તે મુજબનો દંડ ભરવા સંમંત છુ ં . સં થાના તમામ િનયમો મને
બંધનકતા રહેશે.

૧૦

પીપા કે તેના િનયં ણ હેઠળના જે તાલીમકે માં હુ ં વેશ મેળવીશ તે િસવાયના અ ય તાલીમકે ની સવલતોનો
ઉપયોગ કરવાની માંગણી કરીશ નહ કે તેનો ઉપયોગ કરીશ નહ . સં થા િસવાયના અ ય કોઇપણ તાલીમવગ કે
ક ચીગ કે અ ય અ યાસ સં થાની બહાર જઇને કરીશ નહ .

૧૧ સં થામાં રહીને તાલીમના સમયગાળા દર યાન કોઇપણ કારની નોકરી અથવા કોઇપણ કારનો અ ય અ યાસ હુ ં
કરીશ નહ .
૧૨ સં થામાં હુ ં કોઇપણ કારના યુિનયન, કિમટી બનાવીશ નહ . તેમજ અ ય કોઇ ઉમેદવાર વારા આવા યુિનયન કે
કિમટી બનાવવામાં આવશે તો હુ ં તેમાં સહભાગી થઇશ નહ . જો આવું કયા બાબત સં થાને યાને આવશે તો સં થા
મારો વેશ રદ કરી શકશે અને સં થા મારી ડપોઝીટ જ ત કરી શ શે.
૧૩ તાલીમવગ સંબંિધત મને કોઇપણ સમ યા હશે તો હુ ં સં થાના સંયુ ત િનયામક ી/સ મ અિધકારી ીના યાને મુકીશ
અને સં થાના સ મ અિધકારી ી સમ યા અંગે જે પણ િનણય લેશે તે બાબત મને વીકાય રહેશે.
૧૪ સં થા વારા ટડી સે ટર બાબતે વખતોવખત જે િનયમો, ધોરણો કે સુચનાઓ અમને આપવામાં આવશે તે તમામનું
પાલન કરવા માટે હુ ં સંમત છુ ં .
૧૫ હુ ં યુપીએસસી િ િલમ પરી ા ૨૦૨૦ માટેનું “પરી ા ફોમ” ભરીશ અને તેની એક નકલ તેમજ યુ.પી.એસ.સી.
વારા આપવામાં આવતા

વેશ પ ની એક નકલ ટડી સે ટર, પીપામાં રજુ કરીશ. અને પરી ામાં ઉપિ થત

રહીશ. જો તેમ નહ ક ં તો મારી પીપામાં ભરેલી લાય ેરી ડીપોઝીટ અને તાલીમ ડીપોઝીટ જ ત કરવા ( પીપા
જે વખતો વખત ન કી કરે તે) ઉપરાંત !.૧૦,૦૦૦/-ના બો ડ ( પીપાએ ન કી કરેલ મુસ ા મુજબ) જે આપેલ છે
તેમાં જે િનયમોનુસારની કાયવાહી કરવામાં આવશે તે માટે મારી આ સંમિ

વે છાએ અને સભાનપણે આપું છુ ં .

૧૬ સં થામાં વેશ મેળવનાર ઉમેદવાર પાસેથી િશ તના ચાધોરણોની અપે ા રાખવામાં આવે છે . કોઇપણ

તની

ગેરિશ ત ચલાવી લેવાશે નહ અને ગેરિશ તનો સંગ ઉપિ થત થશે તો અધવ ચે/ગમે યારે ઉમેદવારનો વેશ રદ
કરી સં થામાં વેશવા માટે પણ િતબંધ મુકવામાં આવશે. તે હુ ં

ં છુ ં અને તેના માટે સંમત છુ ં .

૧૭ જો મ યુ.પી.એસ.સી. િસિવલ સ વસીઝ પરી ા ૨૦૨૦ તાલીમવગ ૨૦૧૯-૨૦ માં કોઈ પણ તાલીમકે

ખાતે

વેશ મેળવવા ડપોઝીટ ભરેલ હશે તો તે વેશ આપવામાં આવેલ છે તેમ ગણાશે અને તે પછી જો હુ ં સંબંિધત
તાલીમકે

ખાતે હાજર ન થા અને/અથવા

વેશ રદ કરાવું તો તેવા ક સામાં ભિવ યમાં કોઈપણ સંજોગોમાં

સં થાના યુ.પી.એસ.સી. િસિવલ સ વસીઝ પરી ા તાલીમવગમાં પણ મને

વેશ મળવાપા થશે નહ . જે મને

બંધનકતા રહેશ.ે
ઉપર મુજબનાં બાંહેધરી પ માં જણાવેલ તમામ શરતો મ વાંચી છે જે મને બંધનકતા રહેશે તથા આ તમામ શરતો
મારા વાલીએ પણ વાંચેલ છે .
થળ:-

ઉમેદવારનું નામ:-

તારીખ:-

ઉમેદવારની સહી:-

ઉપર મુજબની શરતો મારા પુ /પુ ી/પાલકને બંધનકતા રહેશે.
થળ:-

િપતા/માતા/પાલકનું નામ:-

તારીખ:-

િપતા/માતા/પાલકની સહી:-

(NON-JUDICIAL STAMP PAPER OF Rs. 50/-)
THIS BOND is executed by Mr. / Mrs. / Ms. Son / Daughter / Wife of
Mr.______________________________ resident of_______________________
____________________________________ (here in after called "CANDIDATE" in
favour of SARDAR PATEL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION, having their
office at Opp. ISRO, Satellite Road, AHMEDABAD - 380 015 (here in after called
"SPIPA") & His RTCs/Other Institute for Training Programme 2019-20 of UPSC Civil
Services Examination 2020.
AND WHEREAS under the scheme announced by UPSC, certain training is being given to
candidates from Gujarat for preparation of tests conducted by UPSC for All India
Administrative Service and others. Such training is being given at SPIPA to limited number
of candidates (about 500) out of large number of candidates from Gujarat. Upon completion
of training, such candidate becomes competent to appear in aforesaid tests. However, many
such candidates do not appear in tests on completion of training. This attitude of candidate
not only frustrate purpose of training for which SPIPA incurs expenses but also deprives
other eligible and interested candidates who could not get admission in training programme.
Hence, it becomes necessary and inevitable to take this bond in favour of SPIPA at the time
of admission.
AND WHEREAS the CANDIDATE hereby agrees to the following terms and conditions:1. The candidate will not engage himself simultaneously during the training period with
SPIPA in any type of full/part/distance courses or any part/full time employment.
2. The Candidate will regularly and punctually attend training and mock test organized
from time to time.
3. The Candidate agrees that his behaviour in class room and in entire campus will be
attentive and polite and not harmful to any.
4. The candidate ensures that upon completion of training programme, he will appear in
the ensuing preliminary examination and if qualified, then will appear in mains
examination for Civil Services conducted by UPSC by filling up necessary form and
will submit a copy thereof to SPIPA.
5. The Candidate agrees and ensures to deposit an amount fixed from time to time for
Training, Library and Reading room as demanded by SPIPA.
AND WHEREAS in due compliance of conditions appear in the above ensuing tests of
Civil Services and other tests which will be conducted by UPSC, the Candidate above
named hereby furnish a bond of Rs. 10,000=00 (Rupees ten thousand only) in favour of
SPIPA for due performance of said obligations and to indemnify against loss. The
Candidate ensures SPIPA to appear and take part in said test of Civil Services and

others.
In case the Candidate fails to appear in said ensuing test of UPSC, then SPIPA will be
entitled to recover Rs. 10,000=00 from the Candidate and the Candidate will pay such
amount of Rs.10,000=00 to SPIPA without any demur on demand. The Candidate
further agrees that in such eventuality of failure to appear in such test, SPIPA will be
entitled to forfeit said deposit given towards Library and Training.
AND WHEREAS in confirmation of what is agreed here in above the Candidate has
put his signature here in below in presence of Witness.
On _______ day of ____________ ,2019 at Ahmedabad.

(Candidate Sign)
WITNESS:-

1)

2)

“અગાઉના વષ માં વેશ ન મેળ યા બાબત ું બાંહધર પ ”
ુ ં ______________________________________ આથી બાંહધર આ ુ
ં ક, પીપા ક તેના િનયં ણ હઠળના તાલીમક ો ખાતે અગાઉના કોઇપણ વષમાં
.ુ પી.એસ.સી. િસિવલ સિવસીઝ પર

ાના િ લમનર તાલીમવગમાં મ

મેળવેલ નથી.તેમ છતાંય જો મારા અગાઉના વષમાં
સિવસીઝ પર
તો સં થા

ાના તાલીમવગમાં મ

ણ સં થાને થાય

પણ િશ ા મક પગલાં લેશે તો તે અમોને મા ય રહશે.

ઉમેદવાર ંુ નામ:-

તાર ખ:-

ઉમેદવારની સહ :-

ઉપર

ુ બની શરતો મારા
જ

ુ / ુ ી/પાલકને બંધનકતા રહશે.

થળ:-

િપતા/માતા/પાલક નામ:-

તાર ખ:-

ઉમેદવારની સહ :-

ન ધ: જો અગાઉના વષ માં
તાલીમક

.ુ પી.એસ.સી. િસિવલ

વેશ મેળવેલ છે તેવી

થળ:-

પીપા

વેશ

વેશ પર
ંુ નામ:

ા ંુ વષ:

વેશ મેળવેલ હોય તો તેની િવગતો નીચે દશાવવી.

SARDAR PATEL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
UPSC CIVIL SERVICES EXAMINATION
TRAINING PROGRAMME 2019-20
BIO DATA FORM
PHOTO

SPIPA Entrance Exam New Seat No. : _____________ (If Any)
Category :______________
Admission given in:--_______________________________
(Office use only)
Name (Write Surname First)

(Centre Name)

: ____________________________________________________

Present Address

: ______________ _____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Pin Code__________________________
: ______________ _____________________________________

Permanent Address

___________________________________________________
___________________________________________________
Pin Code_________________

STD CODE_______________

PHONE NO:

______________________

Mobile NO: __________________________________(Please give me a telegram App No.)
E-mail Address: ________________________________ Aadhar Card No. _______________________
For Stipend please give your Bank Details as below:
Bank Account No.:________________________________________
Account Holders Name: _________________________________________________________________
Bank Name & Branch:__________________________________________________________________
IFSC Code: __________________________________
Birth Date : __________________

Birth Place:

Taluka

Dist._______________

Educational Qualification:Name of Degree

University

Year of
Passing

Total
Marks/
GPA

Obtained
Marks/
GPA

Percentage/
GPA

If appeared in UPSC civil services examination, give Following details.
Sr.
No.

Year

Prelim Exam No

Prelim Exam
Result
Pass/Fail

Mains Exam
Result
Pass/Fail

Interview
Result
Pass/Fail

1
2
3
If appeared in SPIPA Entrance Examination in past give Following details
Sr.
No.

Year

Exam No

Exam Result
Pass/Fail

Appeared in
Interview
Yes / No.

Selected in
SPIPA
Yes or No

1
2
3
Were you ever Employed (Yes or No) :Details of your employment of any kind (in chronological order -till date):Designation/
Position

Monthly
remuneration
(Total) in Rs.

Whether
Permanent/
Temporary/
Ad hoc etc.

Period
From

Enclose:
(1) SSC & HSC Marksheet
(2) School Leaving Certificate
(3) Degree Certificates
(4) Caste Certificate
(5) Non-Cremilayer Certificate (For SEBC Category)
(6) Copy of Aadhar Card
(7) Copy of Bank Pass Book
(8) Domicile Certificate (if required)

To

Name of
employer/
Organisation/
Firm/Individual

Place of
employment
From To
(Address)

SIGNATURE:___________________
Name :-

