:: SU- JIO UPSC ભવિિા નિયમો ::
ુ ાર ૮૦% હોવી
➢ SU- JIO UPSC Training center માાં પ્રવેશ મેળવેલ નવદ્યાર્થીિી હાજરી યનુ િવસીટીિા નિયમ અનસ
ફરજીયાત છે . હાજરી બાબતે કોઈપણ પ્રકારિી છૂટછાટ આપવામાાં આવશે િહહ.
➢ જે નવદ્યાર્થીઓ કોચ િંગ વગગ માટે પસાંદગી પામ્યા છે . તે નવદ્યાર્થીઓએ વર્ગ ૨૦૨૧-૨૨ માટે તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૧
ુ ીમાાં રૂ. ૮૧૦૦/- ડીપોઝીટ ભરી આપન ાંુ રજીસ્ટ્રેશિ કન્ફોમગ કરાવી લેવ.ાંુ
સધ
ુ ીવસીટી IFSC : CBIN0281313)
➢ આ ડીપોઝીટ સેન્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાિા ખાતા િાં:- ૩૮૪૩૪૯૫૭૨૦ (બ્ાાં : યિ
ખાતા િાંબરમાાં જમા કરવી તેિી રીસીપ્ટ (WhatsApp: 8401408053) મોકલવાિી રહેશે.
➢ નવદ્યાર્થીિે તેમિી રેિીંગ પ ૂરી ર્થયા બાદ જ તેમિી ડીપોઝીટ પરત કરવામાાં આવશે.
➢ તાલીમ પ ૂણગ ર્થયે જે નવદ્યાર્થીિી હાજરી ૮૦% હશે તેમિી ડીપોઝીટ ઓિલાઈિ કે યનુ િવસીટી/ કેન્રિા નિયમ
ુ બ પરત કરવામાાં આવશે. જે નવદ્યાર્થીઓિી નિયમ મજ
ુ બ ૮૦% હાજરી િ ર્થતી હોય તે નવદ્યાર્થીઓિે તેિી
મજ
ડીપોઝીટ પરત આપવામાાં આવશે િહહ અિે તર્થા એક વખત રજીસ્ટ્રેશિ ક્મમ્ફોમગ કાયગ બાદ કોઇપણ સાંજોગો માાં
તેમન ાંુ રજીસ્ટ્રેશિ રદ કે અન્ય નવદ્યાર્થીિા િામે બદલી શકાશે િહહ જેિી ખાસ િોંધ લેવી.
➢ નવદ્યાર્થીઓિે લાઈબ્ેરીિી સનુ વધા નિ:શલ્ુ ક મળશે.
ુ અિે રીડીંગ મટીરીયલિો
➢ નવદ્યાર્થીઓએ બક

ાર્જ અલગર્થી આપવાિો રહેશે.

➢ નવદ્યાર્થીઓિે ઓિલાઈિ કે ઓફલાઈિ ઓછામાાં ઓછી ૧૦ ર્થી ૧૨ કલાક હાજરી આપવી ફરજીયાત છે .
➢ નવદ્યાર્થીઓિે ભવિ દ્વારા આપવામાાં આવેલ ID CARD વગર પ્રવેશ મળશે િહહ.
➢ નવદ્યાર્થીિે IAS/ IPS એટલે કે UPSC નસવાય અન્ય કોઈ પરીક્ષા માટે રેિીંગ આપવામાાં આવશે િહહ.
ુ ીિો રહેશે.
➢ ભવિિી કામગીરીિો સમય સવારે ૮:૦૦ ર્થી સાાંજિા ૦૬:૦૦ વાગ્યા સધ
ુ ી રહેશે.
➢ લાઈબ્ેરીિો સમય સવારે ૦૮:૦૦ વાગ્યાર્થી રાત્રીિા ૧૦:૦૦ વાગ્યા સધ
➢ નવદ્યાર્થીઓએ રહેવા અિે જમવાિી વ્યસ્ટ્ર્થા જાતે જ કરવાિી રહેશે.
➢ સમયાાંતરે જે પણ પરીક્ષાઓ ભવિ દ્વારા લેવામાાં આવશે તે પરીક્ષા આપવી ફરજીયાત રહેશે.
ઉપરોક્મત તમામ નિયમોન ાંુ નશસ્ટ્તાર્થી પાલિ કરવ ાંુ ફરજીયાત છે અિે જો નિયમિો ભાંગ ર્થશે તો યનુ િવસીટી/
ુ બ નશક્ષાત્મક પગલા લેવામ આવશે જે પ્રવેશ લેિાર નવદ્યાર્થીઓિે બાંધિ કરતા રહેશે.
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