
 

  

  તા. ૧૨-૦૭-૨૦૨૨
પ્રતત
તતં્રી શ્રી,
__________

તિષય :-
1. સૌરાષ્ટ્ર યતુિિસીટી અંતર્ગત  IAS/IPS બિિા મારં્તા તિદ્યાર્થીઓ માટે શરુ કરિામા ંઆિેલ

SU-JIO UPSC ભિિ અંતર્ગત િષગ ૨૦૨૨-૨૩ માટે UPSC  િા કોચીર્ અંતર્ગત િિી જગ્યા મજુંર 
ર્થતા પ્રિેશ પરરક્ષા માટેનુ ંફોમગ ભરાિિાિી શરૂઆત. 

2. આ પ્રિેશ પરરક્ષાિા ફોમગ WWW.SUJIOUPSC.IN િેબસાઈટ પરર્થી ભરી શકાશે. 

3. આ ભિિમારં્થી અત્યાર સધુીમા ંકુલ ૧૩ તિદ્યાર્થીઓએ UPSC િી પરરક્ષા પાસ કરી ચકુ્યા છે.  
 

નમસ્કાર,

 સૌરાષ્ટ્ર યનુનવસીટી અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્ર અને ગજુરાતના નવદ્યાર્થીઓ IAS/IPS બને અન ેઉચ્ચ પદવી 
હાસલ કરે તે હતે ુર્થી વર્ગ ૨૦૧૯ ર્થી SU-JIO UPSC BHAVAN શરૂ કરવામાાં આવલ છે, આ SU-JIO UPSC 

BHAVAN અંતર્ગત બે િષગમા ંકુલ 13 તિદ્યાર્થીઓએ UPSC તપ્રલીમ પરીક્ષા અને એક તિદ્યાર્થીએ UPSC MAINS 
પરીક્ષા સફળતા પવૂગક પાસ કરી છે અન ેGPSC  અંતર્ગત આજે કુલ ૨૨ તિદ્યાર્થીઓ  CLASS- 1 અિે CLASS- 

2 િા અતધકારી તરીકે આજે ગજુરાત રાજ્યમાાં સેવા આપી રહ્યા છે.    

  

 આ SU-JIO UPS BHAVAN જૈિ મહારાજ સાહબે પ. પ.ુ િયિપદ્મસાર્ર મહારાજ અિે પ. પ.ુ મયણા 
મહાસતીજીિી પ્રેરણા અન ેઆશીવાગદ અને સૌરાષ્ટ્ર યતુિિસીટીિા સલંગ્િર્થી શરૂ કરવામાાં આવેલ છે.  

 

 સૌરાષ્ટ્ર યનુનવસીટી અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્ર અને ગજુરાતના નવદ્યાર્થીઓને UPSCનુાં કોચચિંર્ મળે તે માટે 
સૌરાષ્ટ્ર યનુનવસીટી દ્વારા સાંચાચલત આ ભવનમાાં જૈિ ઈન્ટરિેશિલ ઓરે્િાઈઝેશિ (જીયો) તરફર્થી 
રિલ્હીર્થી UPSC િા શે્રષ્ટ્ઠ તજજ્ઞો દ્વારા નવદ્યાર્થીઓને ભણાવવામાાં આવે છે. આ SU-JIO UPSC BHAVAN નો 
ઉદેશ્ય એજ છે કે સૌરાષ્ટ્ર અને ગજુરાતના નવદ્યાર્થીઓ UPSC ની પરીક્ષા પાસ કરી IAS/IPS જેવા શ્રેષ્ટ્ઠ 
હોદ્દાઓ પર પોતાનુાં સ્ર્થાન અંકકત કરે. આ ઉદેશ્યર્થી કદલ્હીના શે્રષ્ટ્ઠ તજજ્ઞો રાજકોટ આવી સૌરાષ્ટ્ર 
યનુનવસીટીના આંર્ણ ેનવદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે. 
 

 આ કોચચિંર્ તિદ્યાર્થી માટે સપંણૂગ તિ:શલુ્ક છે એક પણ રૂતપયાિો ચાર્જ તિદ્યાર્થીઓ પાસેર્થી લેિામા ં
આિતો િર્થી. સૌરાષ્ટ્ર યતુિિસીટી અિે જૈિ ઈન્ટરિેશિલ ઓરે્િાઈઝેશિ (જીયો) દ્વારા સયકુ્તપણે 
તિદ્યાર્થીઓિે બેસ્ટ કોચચિંર્ અિે બેસ્ટ ફેસેલીટી મળે તે હતેરુ્થી આ ભિિ શરૂ કરિામા ંઆિેલ છે. 
 

 સૌરાષ્ટ્ર યનુનવસીટીમાાં આવેલ SU-JIO UPSC CENTR ખાત ેવર્ગ ૨૦૨૨- ૨૩ અંતર્ગત UPSC તાલીમ 
મેળવવા માટે નવી બચે શરૂ ર્થનાર છે આ બચે અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્ર અને ગજુરાતના તમામ નવદ્યાર્થી  ભાર્ 
લે તે માટે સૌરાષ્ટ્ર યતુિિસીટી પ્રિેશ પરીક્ષા માટે આમતં્રણ આપે છે. આ પ્રિેશ પરીક્ષા ૨૦૦ માકગસિી 
રહશેે જેમા ંઉતીણગ ર્થયા બાિ ઈન્ટરવયુ ંદ્વારા તિદ્યાર્થીઓિે તાલીમ આપિામા ંઆિશે. 

http://www.sujioupsc.in/


 

 
  

 આ પ્રિેશ પરીક્ષા ગે્રજ્યએુટિી છેલ્લા િષગિી પરીક્ષા આપેલ હોય અર્થિા તો તેિાર્થી ઉપરિા 
કોઈપણ અભ્યાસક્રમિા તિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપી શકે છે. 
  

 આ કોચચિંર્ સેવાનો લાભ મેળવવા સૌરાષ્ટ્ર અને ગજુરાતના નવદ્યાર્થીઓને અપીલ કરવામાાં આવે 
છે કે ઉત્સાહ પવૂગક UPSC પરીક્ષા પાસ કરી IAS/IPS બનવા આર્ળ આવે અને બેસ્ટ કોચચિંર્ મેળવવા માટે 
SU-JIO UPSC BHAVAN કોચચિંર્ માટેની પ્રવેશ પરીક્ષા પાસ કરી નન:શલુ્ક કોચચિંર્ મેળવે. 

 
 

પ્રિેશ પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ 

ફોમગ ભરિાિી છેલ્લી તારીખ     :  ૧૩-૦૮-૨૦૨૨ 

 પ્રિેશ પરીક્ષાિી અંિાજીત તારીખ  :  ૨૮-૦૮-૨૦૨૨ 

    ફોમગ ભરિા માટે િેબસાઈટ         :  SUJIOUPSC.IN 

 જે નવદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ પરીક્ષા આપવા ઈચ્છતા હોય તે SU-JIO UPSC BHAVAN ની વેબસાઈટ 
sujioupsc.in પર ઓનલાઈન ફોમગ ભારવાનુાં રહશેે. સૌરાષ્ટ્ર અને ગજુરાતના તમામ ગ્રેજ્યએુટની છેલ્લા 
વર્ગની પરીક્ષા આપેલ હોઈ અર્થવા તેમની ઉપરના કોઈપણ અભ્યાસક્રમના નવદ્યાર્થીઓને ફૂલ ટાઈમ 
કોચચિંર્ મેળિિાિી ઈચ્છા હોય તેઓ આ ચલિંક પર જઈ િે પોતાનુ ંએડતમશિ ફોમગ ભરી શકે છે આ પ્રિેશ 
પરરક્ષાનુ ંફોમગ ભિિમા ંઆિી રૂબરૂ પણ ભરી શકાશે.  

 

 આ સેન્ટરમાાં નવદ્યાર્થીઓને વાાંચવા માટે પસુ્તકાલયની પણ ખબુજ સારી વ્યસ્ર્થા કરવામાાં આવેલ 
છે જે નવદ્યાર્થીઓ માટે સતત કાયગરત છે. 
 

 આ SU-JIO UPSC BHAVAN ને સફળ બનાવવા માટે સૌરાષ્ટ્ર યનુનવસીટી ના માિ. કુલપતત શ્રી       

ડૉ. ચર્રીશભાઈ ભીમાણી અને માિદ્ કો-ઓડીિેટર ડૉ. મેહલુભાઈ રૂપાણી, કો-કો.ઓડીિેટર શ્રી િીલેશભાઈ 
સોિી તર્થા કો-કો.ઓડીિેટર ડૉ. િીકેશભાઈ શાહ તર્થા રિલ્હીર્થી જીયોિા એક્ઝીક્યટુીિ રડરેક્ટર                        

શ્રી સજંયભાઈ સખંલેચા, રાજકોટ જીયોિા ચેરમેિ શ્રી ચદં્રકાન્તભાઈ શેઠ અન ેગજુરાત જીયોિા પે્રસીડન્ટ 
શ્રી રાજુભાઈ શાહ વર્ેરે ભારે જહમેત ઉઠાવી રહ્યા છે અને તેમના જ સઘન પ્રયત્નોર્થી આ SU-JIO UPSC 

BHAVAN ખબુ જ સારી રીતે કાયગરત છે. 
 
 
 

શે્રચણકભાઈ રામાણી   

સેન્ટર ઇન્ચાર્જ           

 
   

https://sujioupsc.in/
https://sujioupsc.in/

