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:: SU-JIO UPSC ભવનના નનયમો ::
ુ ાર
૧) ય.ુ પી.એસ.સી. ટ્રે નીંગ સેન્ટરમાાં પ્રવેશ મેળવેલ નવદ્યાર્થીની હાજરી યનુ નવસીટીના નનયમાનસ
૮૦% ફરજીયાત હોવી જોઈએ. હાજરીની બાબતે કોઈ પણ પ્રકારની છૂટછાટ આપવામાાં આવશે
નહી.
ુ ીમાાં રૂ. ૮૧૦૦/
૨) જે નવદ્યાર્થીઓ કોચ િંગ વગગ માટે પસાંદગી પામ્યા છે તેમણે તા: ૨૯/૦૮/૨૦૨૦ સધ
ડીપોઝીટ ભરી આપન ાંુ રજીસ્ટ્ટ્રેશન કન્્મ કરાવી લેવ.ાંુ આ ડીપોઝીટ સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાના

૩૮૪૩૪૯૫૭૨૦ (બ્રાન્ : યનુ નવસીટી IFSC : CBIN0281313) ખાતા નાંબરમાાં જમા કરાવી તેની
રીસીપ્ટ (Whatsapp No: 8780807970, 7878370777) મોકલવાની રહેશે.
૩) નવદ્યાર્થીને તેમની ટ્રે નીંગ પ ૂરી ર્થયા બાદ તેમની ડીપોઝીટ પરત કરવામાાં આવશે.
૪) તાલીમ પ ૂણગ ર્થયે જે નવદ્યાર્થીઓની હાજરી ૮૦% હશે તેમની ડીપોઝીટ ઓનલાઈન કે યનુ નવસીટી
ુ બ પરત કરવામાાં આવશે. જે નવદ્યાર્થીઓની નનયમ મજ
ુ બ ૮૦% હાજરી ન
/કેન્રના નનયમ મજ
ર્થતી હોય તો તે નવદ્યાર્થીઓને તેની ડીપોઝીટ પરત આપવામાાં આવશે નહહ. અને કોઈ નવદ્યાર્થી
અધ્ધવચ્ ેર્થી એડનમશન રદ કરાવનાર નવદ્યાર્થીને પણ ડીપોઝીટ પરત મળશે નહહ.
૫) નવદ્યાર્થીઓને લાયબ્રેરીની સનુ વધા નનશલ્ુ ક મળશે
ુ અને રીડીંગ મટીરીયલનો
૬) નવદ્યાર્થીઓએ બક

ાર્જ અલગર્થી આપવાનો રહેશે.

૭) નવદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન કે ઓફલાઇન ઓછામાાં ઓછી ૧૦ ર્થી ૧૨ કલાક હાજરી આપવી
ફરજીયાત છે .
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૮) નવદ્યાર્થીઓને ભવન દ્વારા આપવામાાં આવેલ ID CARD/ID BADGE વગર ભવનમાાં પ્રવેશ મળશે
નહહ.
૯) નવદ્યાર્થીને IAS/IPS એટલે કે UPSC નસવાય અન્ય કોઈ પરીક્ષા માટે ટ્રે નીંગ આપવામાાં આવશે
નહહ.
ુ ીનો રહેશે
૧૦) ભવનનો સમય સવારે ૦૯:૦૦ ર્થી સાાંજના ૦૬:૦૦ વાગ્યા સધ
૧૧) નવદ્યાર્થીએ રહેવા અને જમવાની વ્યવસ્ટ્ર્થા જાતે જ કરવાની રહેશે.
ુ ી રહેશે.
૧૨) લાયબ્રેરીનો સમય સવારે ૦૮:૦૦ ર્થી રાત્રીના ૧૦:૦૦ વાગ્યા સધ
૧૩) સમયાાંતરે જે પણ પરીક્ષાઓ ભવન દ્વારા લેવામાાં આવશે તે પરીક્ષા આપવી ફરજીયાત રહેશે.
ઉપરોક્ત તમામ નનયમોન ાંુ નશસ્ટ્તતાર્થી પાલન કરવ ાંુ ફરજીયાત છે અને જો નનયમોનો ભાંગ ર્થશે
ુ બ નશક્ષાત્મક પગલા લેવામાાં આવશે જે પ્રવેશ લેનાર
તો યનુ નવસીટી/કેન્રના નનયમો મજ
નવદ્યાર્થીઓને બાંધન કરતા રહેશે.
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