Newspaper Advertisement
(Gujarati)

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

યુ.પી.એસ.સી ધ્વારા તા.૦૭-૦૧-૨૦૨૨ થી યો�નાર
સીવીલ સ�વસીઝ (IAS, IFS, IPS etc.) ની મુખ્ય પરીક્ષા ૨૦૨૧ની
તૈયારી સા�, સ્પીપા, અમદાવાદ દ્વારા તાલીમવગર્ િવનામૂલ્યે શ�
કરવામાં આવેલ છે . ઉક્ત તાલીમવગર્ જોડાવવા માંગતા ઉમેદવારોએ
સ્પીપાની વેબસાઇટ ( www.spipa.gujarat.gov.in) પર મુકેલ
નોટીસમાં દશાર્વ્યા મુજબની કાયર્વાહી આ �હેરાત �િસદ્ધ થયા
તારીખથી �દન-૧૦ માં કરવાની રહેશ.ે
યુ.પી.એસ.સી. દ્વારા માહે ઓક્ટોબર-૨૦૨૧માં લેવાયેલ
યુપીએસસી સીવીલ સ�વસીઝ િ�િલમ પરીક્ષામાં સફળ થયેલ
ઉમેદવારોએ સરકાર�ીના �વતર્માન િનય મોનુસાર �ોત્સાહન સહાય
સ્પીપા ધ્વારા આપવામાં આવશે. (પુ�ષ ઉમેદવારોને �!.૨૫,૦૦૦/અને મિહલા ઉમેદવારોને �!. ૩૦,૦૦૦/-). જે લાભાથ�ઓએ ઉક્ત
સહાય મેળવવાની હોય તેઓએ https://digitalgujarat.gov.in/ પર
તા.૦૧-૧૨-૨૦૨૧ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ સુધીમાં (રા�ે ૧૧.૫૯
કલાક સુધીમાં) ઓનલાઇન અર� કરવાની રહેશે. ઉક્ત સમયમયાર્દા બાદ
મળેલ રજુ આત ધ્યાને લેવામાં આવશે નહ�.
sd/નાયબ મહાિનદ�શક
સ્પીપા, અમદાવાદ.

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

તા. ૩૦-૧૧-૨૦૨૧

Newspaper Advertisement
(English)

Regarding incentive assistance to the candidates who have
passed UPSC Civil Services Prelim examination and
coaching classes for Mains examination
Coaching classes for the Civil Services (IAS, IFS, IPS etc.)
mains examination 2021 to be held from 07-01-2022 have been
started free of cost by SPIPA, Ahmedabad. Candidates wishing
to join the coaching classes should follow instructions as
described in the notice posted on SPIPA's website
(www.spipa.gujarat.gov.in) within 10 days from the date of
publication of this advertisement.
Candidates who have passed the UPSC Civil Services
Prelims Examination conducted by UPSC in October 2021 will
be given incentive assistance by SPIPA as per the existing rules
of the Government. (Rs. 25000/- for male candidates and Rs.
30000/- for female candidates). Beneficiaries seeking the above
assistance have to apply online on https://digitalgujarat.gov.in/
from 01-12-2021 to 31-12-2021 (till 11.59 PM). Submissions
received after the specified time limit will not be considered.
Sd/Deputy Director General
SPIPA, Ahmedabad
No.:CSE-Trg/2018-19/Main Exam-Trg Prog/05/Study

Date: 30-11-2021

Detailed Advertisement and Steps

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

યુ.પી.એસ.સી ધ્વારા તા.૦૭-૦૧-૨૦૨૨ થી યો�નાર
સીવીલ સ�વસીઝ (IAS, IPS, IFS etc.) ની મુખ્ય પરીક્ષા માટે તૈયારી
સા�,સ્પીપા, અમદાવાદ દ્વારા યુ.પી.એસ.સી. સીવીલ સ�વસીઝ
િ�િલમ પરીક્ષા ૨૦૨૧ માં સફળ થયેલા ઉમેદવારો માટે તાલીમવગર્
િવનામૂલ્યે શ� કરવામાં આવેલ છે . ઉક્ત તાલીમવગર્માં જોડાવવા
માંગતા ઉમેદવારે, તાલીમ અને લાય�ેરી ડીપોઝીટ પેટે �.૩૨૦૦/(રીફંડેબલ) સંસ્થા ખાતે Debit/Credit Card અથવા UPI થી જમા
કરાવ્યેથી ઉક્ત તાલીમવગર્માં જોડાઇ શકશે. ઉમેદવારોને વ્યાખ્યાન, મોક
ટેસ્ટ, મોકટેસ્ટ મૂલ્યાંકન, �ફડબેક સેશન વગેરે દ્વારા સધન તાલીમ
આપવામાં આવશે. તેમજ લાય�ેરી, રીડ�ગ�મ, વાઈ-ફાઈ વગેરેની
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 ઓક્ટોબર-૨૦૨૧માં લેવાયેલ
યુપીએસસી સીવીલ સ�વસીઝ િ�િ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� ૨૦૨૧ પહેલા ગુજરાતમાં પાંચ વષર્નો વસવાટ કરેલ હોય
અને હાલ ગુજરાતમાં સ્થાયી હોય તેવા ઉમેદવારો
ને સરકાર�ીના
�વતર્માન િનય મોનુસાર �ો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 કરવા થી “For Candidates who
have cleared Prelim Examination of Civil Services
Examination conducted by UPSC & selected for Mains
Examination” યોજનાના નામ પર િક્લક કર વાથી Instruction મેનુ
ખુલશે તેમાં Apply Online પર િક્લક કરવાથી Citizen login માટેની
નવી �વડોમાં Click For New Registration (For Citizen) પર
ર�સ્�ેશન કરવાનુ રહેશે, તે કયાર્ બાદ Citizen login માં login થઇ,
ઓનલાઇન અર� તથા જ�રી તમામ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ
કરવાના
રહેશે.ઓનલાઇન અર� તા.૦૧-૧૨-૨૦૨૧ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧
સુધીમાં (રા�ે ૧૧.૫૯ કલાક સુધીમાં ) કરવાની રહેશે . જે કયાર્ બાદ
સ્ટાઇપેન્ડ અંગેની આગળ ની કાયર્વાહી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ 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.૩૦-૧૧-૨૦૨૧

FAQs Related Online Application through Digital Gujarat Portal

1. To apply on Digital Gujarat Portal, as informed by N.I.C., Gandhinagar, it is to be

opened in P.C. or Laptop Computer and not in Mobile because it is not compatible on it,
by using Mozilla Firefox browser instead of Google Chrome, as it will not support this

Portal and the application will not be submitted successfully.

2. At the time of Registration, while filling the details of Aadhar, the First Name,

Middle Name, Last Name (Surname) and Birth Date should be entered as mentioned in
the Aadhar Card to verify the details through UIDAI Server. If is not done as
instructed, the Aadhar Card details will not get verified at all. So, be careful while

entering your details. Please enter it as per your Aadhar Card only. Also, the process of
verification of Aadhar with Bank linking takes two to three minutes to fetch the details

from NPCI Server, therefore, it is advised to keep patience and wait for some time to
get the process completed.

3. The documents such as Form No.16, Letter of Appointing Authority are to be

uploaded only by the Candidates who are doing Job in Government Office or Private
Sector. It is 'Not Mandatory' for all other candidates.

4. The Caste Certificate, Non-creamy Layer Certificate and Domicile Certificate are to

be submitted by the concerned Candidates only. It is not applicable to all other
candidates.

5. Candidate has to fill his/her application carefully, as there is no provision for change

of institution/centre, once the application is submitted successfully.

6. All the required documents must be carefully scanned as per given instructions.

7. If, in any case, the uploaded documents are unreadable, the application will be
rejected by the competent authority

8. In case of any wrong/misleading information provided by the candidate, shall lead
to rejection of the application by Department Authorities

9. If your application is returned for change or to fill incomplete details, kindly

submit it within 10 days of return. If failed to submit within 10 days, application will
be disposed with rejection to avoid unnecessary delay in the administrative procedure.

