�ુ.પી.એસ.સી. િસિવલ સિવ�સીઝ િપ્ર�લમ પર�ક્ષા ૨૦૧૭ માં પાસ થયેલ ઉમેદવારોને
સ્ટાઇપેન્ડ આપવા બાબત.
(આ યોજના માત્ર �ુજરાતના ડોિમસાઇલ �ુવક/�ુવતીઓ માટ� છે .)
સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ ના ઠરાવ�માંક: વતભ૧૪૨૦૧૫/૧૩૬/વ�ુતા�-૩ અન્વયે સરદાર પટ�લ લોક �શાસન સંસ્થા, અમદાવાદ
અને તેના હસ્તકના તાલીમ ક�ન્�ોમાં ચાલતા ક�ન્�ીય �હ�ર સેવા આયોગ �ારા લેવાતી
અ�ખલ ભારતીય �ુલ્ક� સેવા અને સંલગ્ન પર�ક્ષા માટ�ના તાલીમવગર્માં �વેશ
મેળવતા તમામ �ુવક/�ુવતીઓ તથા � �ુવક/�ુવતીઓ આ પર�ક્ષા ઘેર બેસીને
સ્વ�યત્ને આપે છે તેવા તમામ �ુવક/�ુવતીઓ ક� �મણે �ુ.પી.એસ.સી. �ારા લેવાયેલ
િસિવલ સિવ�સીઝ િ��લમ પર�ક્ષા ૨૦૧૭ માં સફળતા �ાપ્ત કર� �ુખ્ય પર�ક્ષા માટ�
ક્વો�લફાય થયેલ છે તે ઉમેદવારોને નીચે �ુજબ �ોત્સાહન મળવાપા� છે .
•

�ુવક ઉમેદવારને �!.૨૫,૦૦૦/- (�ક� �િપયા પચ્ચીસ હ�ર �ુરા)

•

�ુવતી ઉમેદવારને �!.૩૦,૦૦૦/- (�ક� �િપયા ત્રીસ હ�ર �ુરા)

ન�ધ: સ્પીપા, અમદાવાદ અને

તેના હસ્તકના તાલીમ ક�ન્�ોમાં વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ ની

બેચમાં �વેશ મેળવેલ ઉમેદવારોને તાલીમ દરમ્યાન મળે લ (માહ� �ડસેમ્બર ૨૦૧૬ થી
�ુ ન-૨૦૧૭ �ુધીના) �ુ લ સ્ટાઇપેન્ડની રકમ ઉક્ત મળવાપા� �ોત્સાહનની રકમમાંથી
બાદ કર�ને બાક�ની રકમ �ોત્સાહન �પે મળવાપા� રહ�શે. તથા તે િસવાયના તમામ
પા�તા ધરાવતા ઉમેદવારોને ઉપર દશાર્વ્યા �ુજબની રકમ મળવાપા� રહ�શે.
૨. ઉક્ત �ોત્સાહન સહાયનો લાભ મેળવવા માટ� ઉમેદવાર� સ્પીપાની વેબસાઇટ
http://www.spipa.gujarat.gov.in/ પર �ુકવામાં આવેલ ફોમર્ ભર� તેને સ્ક�ન કર� તેમાં
દશાર્ વેલ �બડાણો એટ�ચ કર� નીચે દશાર્વેલ ઈ-મેઈલ આઈડ� પર તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૭
�ુધીમાં મોકલવાના રહ�શે અને સંસ્થા �ારા જણાવ્યેથી તેની હાડર્ કોપી સ્પીપા,
અમદાવાદ (�ુખ્ય કાયાર્લય) ખાતે �બ�માં જમા કરાવવાના રહ�શે.
૩. વ�ુમાં સ્પીપા ધ્વારા �ુ.પી.એસ.સી. �ારા લેવાનાર િસિવલ સિવ�સીઝ �ુખ્ય પર�ક્ષા
૨૦૧૭ ના તાલીમવગર્ તથા મોક ટ�સ્ટ ચા�ુ સપ્તાહથી શ� કરવામાં આવેલ છે .
�ુ.પી.એસ.સી. �ારા લેવાયેલ િસિવલ સિવ�સીઝ િ��લમ પર�ક્ષા ૨૦૧૭ માં સફળતા
�ાપ્ત કર� �ુખ્ય પર�ક્ષા માટ� ક્વો�લફાય થયેલ હોય તેવા �ુજરાતના ડોિમસાઇલ
�ુવક/�ુવતીઓ જો �ોત્સાહન સહાય/ તેમજ �ુખ્ય પર�ક્ષાના તાલીમવગર્નો લાભ
લેવા માંગતા હોય તો, તેઓએ તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૭ �ુધીમાં નીચે દશાર્વેલ �લ�ક પર

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a1ADnM9l59MEq_zhjOyM7W
Nis8PGvOzWLgVPLwkQDXA/edit?usp=sharing ર�સ્��શન કરવા�ું રહ�શે તથા
�લ�ક પર ર�સ્��શન કયાર્ બાદ તે તમામ િવગતો, પોતા�ું UPSC CSP 2017 એડમીટકાડર્ ,
મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેઈલ આઈડ� તથા ફકરાનં. ૨માં દશાર્વેલ ફોમર્ તથા તેની
સાથેના �બડાણો સ�હત spipa.upsc@gmail.com પર મેઈલ કરવા�ું રહ�શે. સ્પીપા,
અમદાવાદ ખાતે તાલીમ અને લાય�ેર� ડ�પોઝીટ પેટ� �ુ લ �!.૩,૨૦૦/- (�ક� �િપયા
બ�ીસો �ુરા) ડ�માન્ડ �ાફ્ટ �ારા Payable to “Deputy Director (Accounts), SPIPA,
Ahmedabad” ના નામનો આપવાનો રહ�શે.
Sdસં�ક્ુ ત િનયામક(સ્ટડ�)
સ્પીપા, અમદાવાદ

સરદાર પટ�લ લોક પ્રશાસન સંસ્થા
અર� પત્રક
(*ન�ધ: ક્રમ નં. ૧,૨,૩,૪,૫,૭,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨,૧૩,૧૪,૧૫ અને ૧૮ ફર�જયાપણે ભરવાનાં રહ�શે. સંબિં ધત મા�હતી ભયાર્
િસવાયની અર�ઓ ધ્યાને લેવામાં આવશે ન�હ.)

૧. અટક*:

_____________________________________________

૨. પ્રથમ નામ*:

ફોટો

_________________________________________

૩. િપતા/માતા/પાલક� ંુ નામ*:
૪. હાલ� ંુ સરના�*
ંુ :

________________________________

_______________________________________

_________________________________________
_________________________________________
પીન કોડ:
૫. કાયમી સરના�*
ંુ :

__________________

_______________________________________

_________________________________________
_________________________________________
પીન કોડ:

__________________

૬. ટ��લફોન નં. એસટ�ડ� કોડ સ�હત: __________

______________________

૭. મોબાઇલ નં.*: _______________________
૮. ઇમેલ આઇડ�*:_______________________________________________ ____________
૯. આધાર કાડર્ નંબર*:
૧૦. �િત:

_____________________________

____________________________________

૧૧. જન્મ તાર�ખ*: _________________
૧૨. જન્મ સ્થળ*: ________________________તા�કુ ો_______________�જલ્લો_____________

સરદાર પટ�લ લોક પ્રશાસન સંસ્થા
અર� પત્રક
(*ન�ધ: ક્રમ નં. ૧,૨,૩,૪,૫,૭,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨,૧૩,૧૪,૧૫ અને ૧૮ ફર�જયાપણે ભરવાનાં રહ�શે. સંબિં ધત મા�હતી ભયાર્
િસવાયની અર�ઓ ધ્યાને લેવામાં આવશે ન�હ.)

ુ બ આપો*
૧૩. સ્ટાઈપેન્ડ માટ� તમારા બ�ક એકાઉન્ટની િવગતો નીચે �જ

બ�ક ખાતા નંબર:

__________________________________________

ખાતેદાર� ંુ નામ:

__________________________________________

બ�ક� ંુ નામ અને શાખા:

______________________________________

IFSC કોડ: _______________________
૧૪. શૈક્ષ�ણક લાયકાત*
પદવી� ંુ નામ

�િુ નવિસ�ટ�

પાસ થયા� ંુ વષર્

�ુ લ માક્સર્

મેળવેલ

ટકાવાર�

માક્સર્

ુ ીએસસી સીવીલ સિવ�સીઝ પર�ક્ષા*
૧૫. �પ
ક્રમ

વષર્

િપ્ર�લમ પર�ક્ષાનો

િપ્ર�લમ પર�ક્ષા� ંુ

ુ ય પર�ક્ષા� ંુ
�ખ્

ઈન્ટરવ્� ુ � ંુ

બેઠક નંબર

પ�રણામ

પ�રણામ

પ�રણામ

પાસ/નાપાસ

પાસ/નાપાસ

પાસ/નાપાસ

૧૬. જો તમે � ૂતકાળમાં સ્પીપાની પ્રવેશ પર�ક્ષામાં ઉપ�સ્થત રહ્યા હોય તો, નીચેની િવગતો આપો.
ક્રમ

વષર્

પ્રવેશપર�ક્ષાનો

પ�રણામ

સ્પીપામાં પસંદગી

જો હા, તો પ્રવેશ

રોલ નં.

પાસ/નાપાસ

પામેલ હા ક� ના

મેળવેલ ક�ન્દ્ર� ંુ નામ

સરદાર પટ�લ લોક પ્રશાસન સંસ્થા
અર� પત્રક
(*ન�ધ: ક્રમ નં. ૧,૨,૩,૪,૫,૭,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨,૧૩,૧૪,૧૫ અને ૧૮ ફર�જયાપણે ભરવાનાં રહ�શે. સંબિં ધત મા�હતી ભયાર્
િસવાયની અર�ઓ ધ્યાને લેવામાં આવશે ન�હ.)

૧૭. અગાઉ નોકર� કર� લ છે (હા ક� ના)
ુ ી)
તમાર� રોજગાર�ની િવગતો જો કોઈ હોય તો (શ�આતથી આજની તાર�ખ �ધ
હોદ્દો/

માિસક

કાયમી/

પદ

આવક

હંગામી/

સમયગાળો

એડહોક

થી

વ્ય�ક્તગત/ફમર્/સંસ્થા/પે

નોકર�� ંુ સ્થળ

ઢ�/કચેર�� ંુ નામ

(સરનામાં સ�હત)

ુ ી
�ધ

સહ�: ____________________________
૧૮. પ્રમા�ણત નકલો બીડો.

*

નામ: ____________________________

•

એસએસસી અને એચએસસી માકર્ શીટ

•

શાળા છોડ�ા� ંુ પ્રમાણપત્ર

•

�ડગ્રી પ્રમાણપત્ર

•

�િત� ંુ પ્રમાણપત્ર

•

નોન-�ક્રિમ�લયર પ્રમાણપત્ર (એસઈબીસી �િતના િવદ્યાથ�ઓ માટ� )

•

આધારકાડર્ ની નકલ

•

બ�ક પાસ�કુ ની નકલ

•

ડોિમસાઈલ સટ��ફક�ટ (જ�ર જણાય તો)

•

ુ ીએસસી પત્ર અથવા િપ્ર�લમ/�ખ્
ુ ય/ઈન્ટરવ્�મ
ુ ાં પસંદગી પામ્યા� ંુ પ્રમાણપત્ર અથવા
�પ
Detailed Application Form (DAF)

•

ુ ીએસસી િપ્ર�લમ પર�ક્ષા� ંુ પ્રવેશપત્ર
�પ

SARDAR PATEL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
APPLICATION FORM
(Please Note: Serial Numbers 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 and 18 are mandatory fields,
without which this application will not be entertained)

PHOTO

1.
2.
3.
4.

LAST NAME/SURNAME*: __________________________________________________________________________

FIRST NAME*: _____________________________________________________________________________________

FATHER’S/MOTHER’S/GUARDIAN’S NAME*: ______________________________________________________
Present Address*: ______________________ _______________________________________________________
______________________ _______________________________________________________

______________________________________________________________________________
Pin Code___________________________________

5.

Permanent Address*: ___________________________ ______________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pin Code___________________________________
6.

STD CODE__________________ PHONE NO:

7.

Mobile NO:* (which is linked with your bank account)___________________________________

8.

E-mail Address: * _______________________________________________________________________________

9.

Aadhar Card No. * ________________________________________________

10.

Caste Category: *__________________________________________________

11.

Birth Date: * ________________________________________________

12.

Birth Place: *

_________

__________________________________________________

Taluka __________

Dist.____________________

SARDAR PATEL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
APPLICATION FORM
(Please Note: Serial Numbers 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 and 18 are mandatory fields,
without which this application will not be entertained)

13.

For Stipend please give your Bank Details as below: *

Bank Account No.: _________________________________________________________________________________
Account Holders Name: __________________________________________________________________________
Bank Name & Branch: ____________________________________________________________________________
IFSC Code: _________________________________________________

14.

Educational Qualification: *
Name of Degree

15.
Sr.
No.
1
2
3

University

Year of
Passing

Total
Marks/
GPA

Obtained
Percentage/
Marks/
GPA
GPA

UPSC civil services examination*
Year

Prelim Exam
Roll number

Prelim Exam
Result
(Selected/Not
Selected)

Mains Exam
Result
(Selected/Not
Selected)

Interview
Result
(Selected/Not
Selected)

SARDAR PATEL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION
APPLICATION FORM
(Please Note: Serial Numbers 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 and 18 are mandatory fields,
without which this application will not be entertained)

16.

Sr.
No.

If appeared in SPIPA Entrance Examination in past give following details
Year

Exam No

Exam Result
Pass/Fail

1
2

17.

Admission given in
(Centre Name)

Were you ever Employed (Yes or No):-

Details of your employment of any kind (in chronological order -till date):-

Designation/
Position

18.

Selected in
SPIPA
Yes or No

Monthly
remuneration
(Total)
in Rs.

Whether
Permanent/
Temporary/
Ad hoc etc.

Period

From

Enclose attested copies of: *

(1) SSC & HSC Mark sheet

To

Name of
employer/
Organisation/
Firm/
Individual

Place of
employment
From To
(Address)

SIGNATURE: ____________________________________

Name: - __________________________________________

(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)

(9) UPSC letter or Certificate of selection in Prelims/Mains/Interview or Detailed Application
Form (DAF)

(10) Admit Card of UPSC Prelim Exam

