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સૌરા યુિનવ સટી અને ઓ (જૈ ન ઇ ટરનેશનલ ઓગનાઈઝેશન) વારા વષ ૨૦૧૯ થી કાયરત IAS/IPS ન
ે ગ સે ટરમાં
વષ ૨૦૨૧-૨૨માં તાલીમ મેળવવાઆપ સૌ િવ ાથ ઓનું વાગત છે .
સૌરા યુિનવ સટીના,માન. કુલપિત ી ડૉ. નીિત
નીિતનભાઈ પેથાણી, માન. ઉપકુલપિત ી,
ડૉ. િવજયભાઈ દેશાણી, સૌરા
યુિનવ સટીના િસ ડીકેટ સ ય, ડીન તથા IAS
IAS/IPS ન
ે ગ સે ટરના કો-ઓડ નેટર ડૉ. મેહુલભાઈ પાણી, કૉ-કો ઓડ નેટર
િનલેશ સોની તેમજ ઓ (જૈ ન ઇ ટરનેશનલ ઓગનાઇઝે શન) ના ેિસડટ ી ઘેવરચંદ બોહરા,, એિ સ યુ ટવ ડરે ટર ી
સંજયભાઈ જૈ ન અને સમ ટીમ વારા બધા જ િવ ાથ ઓ આ વેશ પરી ા સારીરીતે આપી શકેકે તે માટે તેમજ ઉ જવળ
ભિવ ય માટે શુભે છાઓ પાઠવેલ છે .

:: ઓનલાઈન પરી ા માટેના િનયમો ::
1)

પરી ાનીતારીખ અને સમય નીચે મુજબના રહેશ.ે

તારીખ:

૧૭-૦૬-૨૦૨૧ગુ વાર

સમય:

૧૧:૦૦ થી ૦૧:૦૦ (૨ કલાક)

2) પરી ા માટે િવ ાથ ને પોતાનું ઈ ટરનેટ કને શન ટેબલ હોય તેની યવ થા

તે કરવાની રહેશ. તેમજ પરી ા દર યાન કોઈપણ

િવ ાથ ને પોતાના ઈ ટરનેટ કને શનનો ો લેમ થશે તો તેની કોઈપણ જવાબદારી સે ટર તથા સૌરા યુિનવસ ટીની રહેશે નિહ.
3) દરેક િવ યાથ ઓ એ ૧૦:૧૫ વા યે પરી ા માટે આપવામાં આવેલ િલ ક પર લોિગન કરવાનું રહેશ.ે ૧૦:૩૦
૩૦ વા યા પછી કોઈને વેશ
આપવામાં આવશે નહ . જે ની ખાસ ન ધ લેવીી.
4) પરી ાની ભાષા િહ દી અને અં ે

રહેશે તથા ફાઈનલ આ સર અં ે

ભાષાનો મા ય ગણાશે.

5) પરી ાની ે ટીસ માટે તા. ૧૫-૦૬-૨૦૨૧
૨૦૨૧ ના રોજ એક મોક ટે ટનુ આયોજન કરેલ છે .
6) આ મોક ટે ટ આપવી ફર યાત છે , જે કોઈ િવ ાથ મોક ટે ટ આપશે નિહ તે વેશ પરી ા આપી શકશે નિહ.
નિહ
7) દરેક

નના જવાબ માટે ૧િમનીટઅને ૨૦ સેકંડ ફાળવવામાં આવશે, િવ ાથ એ 1 િમનીટ અને ૨૦ સેક ડમાં
ડ જે તે

કરવાનો રહેશે 1 િમનીટ અને ૨૦સેકંડ બાદ
8) વેશ પરી ાનુ
9)

નપ ૧૦૦

ન અટે પટ

ન આપોઆપ બદલાઇ જશે.

નોનું રહેશ
શેે અને તેના કુલ ૨૦૦ ગુણ રહેશ.ે દરેક

Negative Marking ૨/૩ એટલે કે ૦.૬૬રહેશ.ે

નના એક સરખા ૨ ગુણ રાખવામાં આવેલ છે .
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10) Submit બટન પર કલક કયા બાદ કોઈ પણ
11) કોઈપણ

તનો ફેરફાર થઈ શકશે નિહ.

તની ટેકનોલો નો ઉપયોગ કરી અથવા તો કોઈ અ ય રીતે ગેરરીતી કરતા પકડાશો તો આપની વેશ પરી ા રદ કરવામાં

આવશે.
12) પરી ાનું થમ મેરીટ લી ટ તા: ૧૯-૦૬
૦૬-૨૦૨૧ ના રોજ www.sujioupsc.in ઉપર મુકવામાં આવશે તે િવ ાથ ઓનો જ
ઈ ટર યું (GD/PI) માટે સમાવેશ કરવામાં આવશે.
13) સમ ઇ ટર યુ પરી ા પણ ઓનલાઇન મોડ
મોડમાં જ લેવામાં આવશે.
14) િવ ાથ ઓની કુલ સીટના માણમાં ઈ ટર યું ગોઠવવામાં આવશે.
15)

વેશ પરી ા અને ઈ ટર યુમ
ં ાં પાસ થયેલ િવ ાથ ઓને જ સૌરા યુિનવસ ટી અને

ઓ વારા કાયરત IAS/IPS ન
ે ગ

સે ટરમાં (કુલ સીટ ને યાનમાં લઈને) વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે વેશ આપવામાં આવશે.
16) સમ

વેશ

પરી ા

દરિમયાન

જો

કોઈપણ

તની

મુ કેલી

આવે

છે , તો

સં થાના

ર

9723061619/ 9429802730 પર તા કાિલક સંપક કરવો
કરવો.
17) પરી ા બાબતનો કોઇપણ િનણય SU-JIO
JIO UPSC Advisory Board નો આખરીરહેશ.ે .

િનલેશભાઈ સોની
કૉ. કો. ઓડ નેટર

ડૉ. મેહુલભાઈ પાણી
કો. ઓડ નેટર

ટર

નંબર-

