
 

  

 

પ્રતિ 
તિદ્યાર્થી તિત્રો,
___________ 

તિષય :- સૌરાષ્ટ્ર યતુિિસીટી અંિર્ગિ  IAS/IPS બિિા િાાંર્િા તિદ્યાર્થીઓ િાટે શરુ કરિાિાાં આિેલ
   SU-JIO UPSC ભિિ અંિર્ગિ ૨૦૨૨-૨૩િાટે લેિાિાર પ્રિેશ પરીક્ષાિા ફોિગ ભરિાિી       
     શરૂઆિ બાબિે....  

િિસ્કાર,

 સૌરાષ્ટ્ર યતુિિસીટી અંિર્ગિ સૌરાષ્ટ્ર અિે ગજુરાિિા તિદ્યાર્થીઓ IAS/IPS બિે અિે ઉચ્ચ પદિી 
હાસલ કરે િે હતે ુર્થી િષગ ૨૦૧૯ ર્થી SU-JIO UPSC BHAVAN શરૂ કરિાિાાં આિલ છે, આ SU-JIO UPSC 

BHAVAN અંિર્ગિ બે િષગિાાં કુલ ૬ તિદ્યાર્થીઓએ UPSC તપ્રલીિ પરીક્ષા અિે એક તિદ્યાર્થીએ UPSC MAINS 
પરીક્ષા સફળિા પિૂગક પાસ કરી છે અિે GPSC સેન્ટર અંિર્ગિ આજે કુલ ૨૨ તિદ્યાર્થીઓ આજે CLASS- 1 
અિે CLASS- 2 િા અતિકારી િરીકે આજે ગજુરાિ રાજ્યિાાં સેિા આપી રહ્યા છે.    

  

 આ SU-JIO UPS BHAVAN જૈિ િહારાજ સાહબે પ. પ.ુ િયિપદ્મસાર્ર િહારાજ અિે પ. પ.ુ િયણા 
િહાસિીજીિી પે્રરણા અિે આશીિાગદ અિે સૌરાષ્ટ્ર યતુિિસીટીિા સાંલગ્િર્થી શરૂ કરિાિાાં આિેલ છે.  

 

 સૌરાષ્ટ્ર યતુિિસીટી અંિર્ગિ સૌરાષ્ટ્ર અિે ગજુરાિિા તિદ્યાર્થીઓિે UPSCનુાં કોચચિંર્ િળે િે િાટે 
સૌરાષ્ટ્ર યતુિિસીટી દ્વારા સાંચાચલિ આ ભિિિાાં જૈિ ઈન્ટરિેશિલ ઓર્િેાઈઝેશિ (જીયો) િરફર્થી 
દદલ્હીર્થી UPSC િા શે્રષ્ટ્ઠ િજજ્ઞો દ્વારા તિદ્યાર્થીઓિે ભણાિિાિાાં આિે છે. આ SU-JIO UPSC BHAVAN િો 
ઉદેશ્ય એજ છે કે સૌરાષ્ટ્ર અિે ગજુરાિિા તિદ્યાર્થીઓ UPSC િી પરીક્ષા પાસ કરી IAS/IPS જેિા શે્રષ્ટ્ઠ 
હોદ્દાઓ પર પોિાનુાં સ્ર્થાિ અંદકિ કરે. આ ઉદેશ્યર્થી દદલ્હીિા શે્રષ્ટ્ઠ િજજ્ઞો રાજકોટ આિી સૌરાષ્ટ્ર 
યતુિિસીટીિા આંર્ણ ેતિદ્યાર્થીઓિે ભણાિે છે. 
 

 આ કોચચિંર્ તિદ્યાર્થી િાટે સાંપણૂગ તિ:શલુ્ક છે એક પણ રૂતપયાિો ચાર્જ તિદ્યાર્થીઓ પાસેર્થી લેિાિાાં 
આિિો િર્થી. સૌરાષ્ટ્ર યતુિિસીટી અિે જૈિ ઈન્ટરિેશિલ ઓર્ેિાઈઝેશિ (જીયો) દ્વારા સયકુ્િપણ ે
તિદ્યાર્થીઓિે બેસ્ટ કોચચિંર્ અિે બેસ્ટ ફેસેલીટી િળે િે હતેરુ્થી આ ભિિ શરૂ કરિાિાાં આિેલ છે. 
 

 સૌરાષ્ટ્ર યતુિિસીટીિાાં આિેલ SU-JIO UPSC CENTR ખાિે િષગ ૨૦૨૨- ૨૩ અંિર્ગિ UPSC િાલીિ 
િેળિિા િાટે િિી બચે શરૂ ર્થિાર છે આ બચે અંિર્ગિ સૌરાષ્ટ્ર અિે ગજુરાિિા િિાિ તિદ્યાર્થી  ભાર્ 
લે િે િાટે સૌરાષ્ટ્ર યતુિિસીટી પ્રિેશ પરીક્ષા િાટે આિાંત્રણ આપે છે. આ પ્રિેશ પરીક્ષા ૨૦૦ િાકગસિી 
રહશેે જેિાાં ઉિીણગ ર્થયા બાદ ઈન્ટરવયુાં દ્વારા તિદ્યાર્થીઓિે િાલીિ આપિાિાાં આિશે. 
 
 



 

 

 આ પ્રિેશ પરીક્ષા ગ્રેજ્યએુટિી છેલ્લા િષગિી પરીક્ષા આપેલ હોય અર્થિા િો િેિાર્થી ઉપરિા 
કોઈપણ અભ્યાસક્રિિા તિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપી શકે છે. 
  

 આ કોચચિંર્ સેિાિો લાભ િેળિિા સૌરાષ્ટ્ર અિે ગજુરાિિા તિદ્યાર્થીઓિે અપીલ કરિાિાાં આિે 
છે કે ઉત્સાહ પિૂગક UPSC પરીક્ષા પાસ કરી IAS/IPS બિિા આર્ળ આિે અિે બેસ્ટ કોચચિંર્ િેળિિા િાટે 
SU-JIO UPSC BHAVAN કોચચિંર્ િાટેિી પ્રિેશ પરીક્ષા પાસ કરી તિ:શલુ્ક કોચચિંર્ િેળિે. 

 
 

પ્રિશે પરીક્ષા ટાઈિ ટેબલ 

ફોિગ ભરિાિી છેલ્લી િારીખ  :  ૨૦-૦૫-૨૦૨૨ 

પરીક્ષાિી િારીખ  :   ૨૮-૦૫-૨૦૨૨ 

 જે તિદ્યાર્થીઓ પ્રિેશ પરીક્ષા આપિા ઈચ્છિા હોય િે SU-JIO UPSC BHAVAN િી િેબસાઈટ 
https://sujioupsc.in/ પર ઓિલાઈિ ફોિગ ભારિાનુાં રહશેે. સૌરાષ્ટ્ર અિે ગજુરાિિા િિાિ ગ્રેજ્યએુટિી 
છેલ્લા િષગિી પરીક્ષા આપેલ હોઈ અર્થિા િેિિી ઉપરિા કોઈપણ અભ્યાસક્રિિા તિદ્યાર્થીઓિે ફૂલ 
ટાઈિ કોચચિંર્ િેળિિાિી ઈચ્છા હોય િેઓ આ ચલિંક પર જઈ િે પોિાનુાં એડતિશિ ફોિગ ભરી શકે છે  

 

 આ સેન્ટરિાાં તિદ્યાર્થીઓિે િાાંચિા િાટે પસુ્િકાલયિી પણ ખબુજ સારી વયસ્ર્થા કરિાિાાં આિેલ 
છે જે તિદ્યાર્થીઓ િાટે સિિ કાયગરિ છે. 
 

 આ SU-JIO UPSC BHAVAN િે સફળ બિાિિા િાટે સૌરાષ્ટ્ર યતુિિસીટી િા િાિ. કુલપતિ શ્રી       

ડૉ. ચર્રીશભાઈ ભીિાણી અિે િાિદ્ કો-ઓડીિેટર ડૉ. િેહલુભાઈ રૂપાણી, કો-કો.ઓડીિેટર શ્રી િીલેશભાઈ 
સોિી િર્થા કો-કો.ઓડીિેટર ડૉ. િીકેશભાઈ શાહ િર્થા દદલ્હીર્થી જીયોિા એક્ઝીક્યટુીિ દડરેક્ટર                        

શ્રી સાંજયભાઈ સાંખલચેા, રાજકોટ જીયોિા ચેરિેિ શ્રી ચાંદ્રકાન્િભાઈ શેઠ અિે ગજુરાિ જીયોિા પે્રસીડન્ટ 
શ્રી રાજુભાઈ શાહ િર્ેરે ભારે જહિેિ ઉઠાિી રહ્યા છે અિે િેિિા જ સઘિ પ્રયત્િોર્થી આ SU-JIO UPSC 

BHAVAN ખબુ જ સારી રીિે કાયગરિ છે. 
 
 

 

 િૈભિભાઈ શાહ 

સેન્ટર ઇન્ચાર્જ           

 
   

https://sujioupsc.in/

