
                                 

सन २०२२ – २३ या कालावधीतील आदिवासी संशोधन व प्रदशक्षण संस्था, पुणे यांच्यामार्फ त  

श्रीराम’ स आय ए एस , अकॅडमी, नवी दिल्ली येथे संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) मार्फ त घेतल्या 

जाणाऱ्या नागरी सेवा परीके्षच्या संपूणफ तयारीकररता (पूवफ व मुख्य परीक्षा, मुलाखत) तयारी प्रदशक्षण 

कायफक्रम राबदवण्यात येत आहे सिर प्रदशक्षणासाठी इच्छुक व दनवड व प्रतीक्षा यािीतील उमेिवारांकडून 

स्वः हस्ताक्षरात सािर करावयाचे हमी पत्र  

 

हमीपत्र 

 

१. मी सत्य प्रतीजे्ञवर सांगतो/सांगते की, ................. ........................... ............................ संघ 

लोकसेवा आयोगा मार्फ त घेतल्या जाणाऱ्या नागरी सेवा परीके्षच्या संपूणफ तयारीकररता (पूवफ व 

मुख्य परीक्षा, मुलाखत) नामवंत खाजगी व्यावसादयक संस्थेमार्फ त दिल्ली येथे जाऊन प्रदशक्षण 

कायफक्रमाचा लाभ घेण्यास इच्छुक आहे.  

२. स्पधाफ परीक्षा प्रदशक्षण कायफक्रम सिर दवद्यावेतानासाठी प्रदशक्षणाथीची उपदस्थती दकमान ७५% 

असणे बंधनकारक आहे. या दनयमानुसार संबंदधत प्रदशक्षण संस्थेकडून प्रत्येक मदहन्याचे 

उपदस्थती पत्रक प्राप्त झाल्यावरच माझ्या बकँ खाती दवद्यावेतनाची रक्कम DBT द्वारे वगफ 

करण्यात येईल. परंतु काही कारणास्तव मी गैरहजर रादहल्यास व आवश्यक उपदस्थती पेक्षा कमी 

म्हणजेच दकमान ७५ % पेक्षा कमी असल्यास सिर प्रदशक्षण कायफक्रमातून माझे नाव वगळण्यास 

माझी हरकत नाही.  

३. मी अनुसूदचत जमातीचा असून हे असत्य ठरल्यास प्रदशक्षणाचे घेतलेले लाभ मी परत करीन व 

कायफवाहीस पात्र राहील. 

४. मी कोणत्याही टप्पप्पयावर कोणत्याही कारणास्तव प्रदशक्षण सोडवायचे असल्यास माझ्यावर 

प्रदशक्षण कायफक्रमा िरम्यान प्रदशक्षणाकररता संस्थेने केलेला खचफ आदिवासी संशोधन व 

प्रदशक्षण संस्थेस परत करेल.  

५. जर मी खोटे कागिपते्र सािर करून योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे दनिशफनास आल्यास 

माझेकडून संपूणफ प्रदशक्षणाचा खचफ वसूल करून कायिेशीर िडंात्मक कारवाईस मी पात्र राहील. 

६. दिल्ली येथील माझा दनवास व्यवस्थेचा पत्ता, दनवास व्यवस्थेचा संपकफ  क्रमांक इ. मादहती मी या 

कायाफलयास कळवेल.  

७. सिर स्पधाफ परीक्षा प्रदशक्षण कायफक्रमा िरम्यान मी स्वतःच्या आरोग्याची जबाबिारी व सुरदक्षतता 

मी स्वतः घेईन. 

८. मी प्रदशक्षणाच्या सवफ दनयमांचे व दशस्तीचे पालन करीन. माझ्याकडून कोणत्याही प्रकारचे 

गैरवतफणूक होणार नाही. ज्यामुळे इतर व्यक्तीला व संस्थेला त्रास होणार नाही याची मी काळजी 

घेईल. तसेच प्रदशक्षण कालावधीमध्ये धुम्रपान/ अंमली पिाथाांचे सेवन, मद्यपान, उद्धट वतफन असे 

कोणतेही गैर प्रकार केल्यास माझी दनवड रद्द करण्यात येऊन कायिेशीर व िडंात्मक कारवाईस 

पात्र राहील. 



                                 

९. प्रदशक्षण काळात प्रदशक्षण बाबत आढावा, दनयंत्रण इ. बाबी दवययी आदिवासी संशोधन व 

प्रदशक्षण संस्था पुणे मधील अदधकारी / कमफचारी यांना मादहती अवगत करण्याचे तसेच त्यांना 

सहकायफ करण्याचे हमी िेतो. 

सिर प्रदशक्षण कायफक्रमात दनवड झाल्यानंतर दिल्ली येथील प्रदशक्षण संस्थेत मी तात्काळ रुजू 

होईल, जर मी दिलेल्या तारखेपासून १५ दिवसाच्या आत रुजू झालो/झाले नाही अथवा या 

कायाफलयाशी उदशरा रुजू होण्याबाबत संपकफ  केला नाही तर माझ्या ऐवजी दनवड यािीतील दकंवा 

प्रतीक्षा यािीतील दवद्यार्थयाांची दनवड केल्यास माझी हरकत नाही. 

सत्य प्रदतजे्ञवर दलहून िेतो दक, सिर हमीपत्रात नमूि सवफ अटी व शती मला मान्य आहेत. 
 

 

 

र्ोटो 

 

 

 

 

प्रदशक्षणार्थयाांची स्वाक्षरी :  

प्रदशक्षणार्थयाांचे नाव :  

 

 

मोबाईल नंबर : 

 

 

 

 

          

 

आधार काडफ नंबर : 

 

 

            
 

कायमचा पत्ता : ----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

साक्षीिार : 

 

१)........................................    २)............................................. 

 

 अदधकारी नाव व स्वाक्षरी : ........................................................................... 


