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UPSC CIVIL SERVICES EXAMINATION TRAINING PROGRAMME 2019-20 

ર����શન ક��પ, ડ�પોઝીટ કલેકશન અને ડો�મેુ�ટ વેર�ફ�ક�શનનો ��િ�ય તબ�ો  
 

 સરદાર પટ�લ લોક �શાસન સ�ંથા (�પીપા) �ારા �પુીએસસી સીવીલ સિવ�સીઝ પર��ા ૨૦૨૦ 

માટ�ના તાલીમ કાય��મ ૨૦૧૯-૨૦ માટ�ની �વેશ પર��ા ૨૦૧૯ �ુ ં �િતમ પર�ણામ�ુ ં�હ�રના�ુ ં

તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૯ ના રોજ �હ�ર કરવામા ંઆવેલ. �મા ંજણા�યા �માણે તા.૧૮-૧૧-૨૦૧૯ (સોમવાર) 

અને તા.૧૯-૧૧-૨૦૧૯ (મગંળવાર)ના રોજ મેર�ટ ન.ં૧ થી મેર�ટ ન.ં૬૫૦ �ધુીના ઉમેદવારોનો 

ર����શન ક��પ, ડ�પોઝીટ કલેકશન અને ડો�મેુ�ટ વેર�ફ�ક�શન રાખવામા ંઆવેલ.  

ઉ�ત ર����શન ક��પમાં �પીપા, અમદાવાદ અને તેના િનય�ંણ હ�ઠળના તાલીમક���ોમા ંખાલી 

રહ�વા પામેલ સ�ંયાબળની િવગત નીચે �જુબ છે.  

 

Total Vacant Seats 

Sr. 
No. 

Name of Centre Total 
Seats 

Unreserved EWS SC ST SEBC 

      M F M F M F M F M F 

1 SPIPA + RTC, 
Ahmedabad 

16 0 0 0 0 0 0 6 7 0 3 

2 Gujarat Commerce 
College 

47 0 0 0 5 0 4 16 8 0 14 

3 RTC, Vadodara 34 0 7 4 2 1 1 6 3 5 5 

4 RTC, Surat 44 2 8 4 2 3 1 6 3 11 4 

5 RTC, Rajkot 46 3 8 4 2 3 1 6 3 11 5 

  Total Seats 187 5 23 12 11 7 7 40 24 27 31 

 

� �યાને લઈ, તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૯ ના રોજ સ�ંથાની વેબસાઇટ પર �િસ� કરવામા ંઆવેલ Merit 

List cum Result મા ંદશા�વેલ મેર�ટ નબંરની યાદ� �જુબ, �વેશ મેળવવા ઈ�છતા સબંિંધત ઉમેદવારોએ 

નીચે �ણાવેલ તાર�ખ, સમય અને �થળે અ�કૂ હાજર રહ�વા આથી જણાવવામા ંઆવે છે.  

 



તાર�ખ હાજર થવાનો સમય િવગત  

૨૫-૧૧-૧૯ 
સવાર� ૧૦.૦૦ 

કલાકથી  

મે�રટ ન.ં ૬૫૧ થી ૧૨૩૬ �ધુીમા ંસમાિવ�ટ થતી તમામ 

ક�ટ�ગર�ની તમામ મ�હલા ઉમેદવારો 

૨૬-૧૧-૧૯ 
સવાર� ૧૦.૦૦ 

કલાકથી 

મે�રટ ન.ં ૬૫૧ થી ૧૨૩૬ �ધુીમા ંસમાિવ�ટ થતા તમામ 

ક�ટ�ગર�ના તમામ ��ુુષ ઉમેદવારો  

ન�ધ: (૧) � તે તાલીમક��� ખાતે ખાલી રહ�તી જ�યાઓ પર રા�ય સરકારની �વત�માન અનામતનીિત 

�જુબ મેર�ટવાઇઝ અને ક�ટ�ગર�વાઇઝ જ�યા ભરવામા ંઆવશે. (૨) તા.૨૫-૧૧-૨૦૧૯ ના રોજ ર����શન 

ક��પ બાદ � તે તાલીમક��� ખાતે મ�હલા ઉમેદવારોની જ�યા ખાલી રહ�વા પામશે તો તે ખાલી જ�યા 

તા.૨૬-૧૧-૨૦૧૯ ના રોજ ર����શન ક��પ વખતે તે જ ક�ટ�ગર�ના ��ુષ ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે. 

�ની સવ� ઉમેદવારોએ ન�ધ લેવી.   

 ઉપરો�ત ટ�બલમા ંદશા�વેલ મે�રટ �જુબના ઉમેદવારોને ર����શન ક��પ, ડ�પોઝીટ કલેકશન અને 

ડો�મેુ�ટ વેર�ફ�ક�શન માટ� બોલાવવા મા�થી તેમનો �વેશ માટ�નો હ� ��થાિપત થતો નથી, સબંધંીત 

�દવસે અને સમયે ઉમેદવારોને તેમના સે�ટર �ેફર�સ મેર�ટ નબંર, ક�ટ�ગર� અને � તે સબંિંધત સે�ટર 

પર જ�યાની ઉપલ�ધતાને �યાને લઇ, રા�ય સરકારની �વત�માન અનામતનીિત �જુબ �વેશ 

આપવામા ંઆવશે. �ની સવ� ઉમેદવારોએ ન�ધ લેવી. �ડપોઝીટ ભયા� િસવાય કોઈપણ ઉમેદવારનો 

�વેશ મા�ય ગણાશે ન�હ. �ડપોઝીટ ભર�લ ઉમેદવારોનો �વેશ જ આખર� ગણાશે.   

 �પીપાની વેબસાઇટ પર તાલીમવગ� ૨૦૧૯-૨૦મા ં�વેશ આપવા �ગેનો પ�, બાયોડ�ટા ફોમ�, 

બો�ડ, બાહં�ધર� પ� અને “અગાઉના વષ�માં �વેશ ન મેળ�યા બાબત�ુ ંબાહં�ધર� પ�” માટ�ની એક 

અલગ �લ�ક �કૂવામા ંઆવેલ છે. �ને ડાઉનલોડ કર� તેમાનાં પ�ને �યાનથી વાચંીને જ�ર� િવગતો 

ભર�ને/ દશા�વેલ કાય�વાહ� કર�ને ઉમેદવાર� ર����શન ક��પ વખતે સાથે લાવવાની રહ�શે, સબંિંધત 

ઉમેદવારને �વેશ મ�યા બાદ �દન-૭ મા ંબો�ડ સ�ંથા ખાતે જમા કરાવી શકશે.  

બાયોડ�ટા ફોમ� મા ંદશા��યા �જુબના અસલ �માણપ�ો અને તેની �મા�ણત/�વય�ંમા�ણત નકલો 

સ�હત હાજર થવા�ુ ં રહ�શે. તેમજ �પીપા અમદાવાદ અને તેના િનય�ંણ હ�ઠળના તાલીમક��� ખાતે 

�વેશ સમયે નીચે જણા�યા �જુબની �ડપોઝીટ ફર�જયાત જમા કરાવવાની રહ�શે.  

�મ  તાલીમક����ુ ંનામ તાલીમ 

�ડપોઝીટ 

લાય�ેર� 

�ડપોઝીટ 

ર�ડ�ગ�મ 

ડ�પોઝીટ 

�ુલ રકમ 

(�!.) 

૧ �પીપા, અમદાવાદ  

૧,૦૦૦/- ૨,૨૦૦/- ૩,૦૦૦/- ૬,૨૦૦/- ૨ �જુરાત કોમસ� કોલેજ, અમદાવાદ 

૩ �ાદ�િશક તાલીમ ક���, અમદાવાદ 

૪ �ાદ�િશક તાલીમ ક���, વડોદરા 

૧,૦૦૦/- ૨,૨૦૦/- - ૩,૨૦૦/- ૫ �ાદ�િશક તાલીમ ક���, �રુત  

૬ �ાદ�િશક તાલીમ ક���, રાજકોટ  



સ�ંથા તેમજ તેના તાબા હ�ઠળના તાલીમ ક���ો ખાતે �વેશ મેળવવા ઈ�છતા ઉમેદવારોએ ઉપર દશા��યા 

�જુબની �ડપોઝીટ ભરવા �ગે નીચેની બાબતોને અ�કૂપણે �યાને લેવાની રહ�શે:-  
 

A. �વેશ મેળવનાર ઉમેદવારોએ Debit Card/Credit Card �ારા જ ઉપરની �ડપોઝીટની રકમ ભરવાની 

રહ�શે. તે િસવાયના અ�ય કોઈ પણ મા�યમથી �ડપોઝીટ �વીકારવામા ંઆવશે ન�હ.  

B. �ડપોઝીટ ભયા� િસવાય કોઈપણ ઉમેદવારનો �વેશ મા�ય ગણાશે ન�હ. �ડપોઝીટ ભર�લ ઉમેદવારોનો 

�વેશ જ આખર� ગણાશે.  

C. આમ, ઉમેદવારોને �ચૂન છે ક� તેઓએ ર����શન ક��પ સમયે મહ�મ �. ૬૨૦૦/- �ડપોઝીટ ભર� 

શકાય તે �જુબ Debit Card / Credit Cardથી �ા�સઝે�શન થઈ શક� તેવી �યવ�થા કર�ને/ એટલે 

ક� પોતાના સબંધંીત બ�ક એકાઉ�ટ�ુ ંબેલ�સ ચકાસીને આવવા�ુ ંરહ�શે ક� �થી ર����શન ક��પ વખતે 

�ા�ઝેકશન ફ�ઇલ થવાની શકયતા ના રહ� અને તેઓને � તાલીમક���ની ફાળવણી થાય તેને �યાને 

લઇ,તે �જુબ સબંિંધત તાલીમક��� ખાતે ભરવાની થતી રકમની �ડપોઝીટ ભર� શકાય. 
 

 વ�મુા,ં ગત વષ� ક� અગાઉના વષ�મા ંજો કોઈ ઉમેદવાર સ�ંથા ક� તેના તાબા હ�ઠળના કોઈપણ 

તાલીમક��� ખાતે �વેશ મેળ�યો હોય તો તેઓએ ફર�જયાતપણે, “અગાઉના વષ�મા ં�વેશ ન મેળ�યા 

બાબત�ુ ંબાહં�ધર� પ�”મા ંઆ �ગેનો ઉ�લેખ કરવાનો રહ�શે. તેમ છતા ંપણ જો કોઈ ઉમેદવાર� સ�ંથા 

ખાતે તાલીમ માટ� બી�વાર �વેશ મેળવેલ છે, તે�ુ ં�યાને આવશે તો તે ઉમેદવારનો �વેશ તા�કા�લક 

ધોરણે રદ કરવામા ંઆવશે અને તેઓની ડ�પોઝીટ કોઈપણ સજંોગોમા ંપરત આપવામા ંઆવશે ન�હ.  
 

ર����શન ક��પ, ડ�પોઝીટ કલેકશન અને ડો�મેુ�ટ વેર�ફ�ક�શન માટ�� ુ ં�થળ:- 

તા. ૨૫ અને ૨૬ નવે�બર ૨૦૧૯ (સવાર� ૧૦.૦૦ �લાક�થી)     

સરદાર પટ�લ લોક�શાસન સ�ંથા (�પીપા)  

ઓ�ડટોર�યમ હોલ, �ાઉ�ડ �લોર,  

�ુદંરવન અને ઇસરોની સામે,    

સેટ�લાઇટ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ 

Sd/- 

સ�ં�ુત િનયામક (�ટડ�) 

�પીપા, અમદાવાદ 


