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સૌરાષ્ટ્ર યનુિવનસિટી અિે જીઓ (જૈિ ઇન્ટરિેશિલ ઓરે્ગિાઈઝેશિ) દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૯ થી 
કાર્ષરત IAS/IPS રેિીંર્ગ સેન્ટરમાાં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માાં તાલીમ મેળવવા આપ સૌ નવદ્યાથીઓનુાં 
સ્વાર્ગત છે. 

 

સૌરાષ્ટ્ર યનુિવનસિટીિા, માિ. કુલપનતશ્રી ડૉ. િીનતિભાઈ પેથાણી, માિ. ઉપકુલપનતશ્રી,       
ડૉ. નવજર્ભાઈ દેશાણી, સૌરાષ્ટ્ર યનુિવનસિટીિા નસન્ડીકેટ સભ્ર્, ડીિ તથા IAS/IPS રેિીંર્ગ 
સેન્ટરિા કો-ઓડીિેટર ડૉ. મેહુલભાઈ રૂપાણી, કૉ-કો ઓડીિેટર નિલેશ સોિી તેમજ જીઓ (જૈિ 
ઇન્ટરિેશિલ ઓરે્ગિાઇઝેશિ) િા પે્રનસડેંટ શ્રી ઘેવરચાંદ બોહરા, એક્સસક્યટુટવ ટડરેસટર શ્રી 
સાંજર્ભાઈ જૈિ અિે સમગ્ર ટીમ દ્વારા બધા જ નવદ્યાથીઓ આ પ્રવેશ પરીક્ષા સારીરીતે આપી 
શકે તે માટે તેમજ ઉજ્જવળ ભનવષ્ટ્ર્ માટે શભેુચ્છાઓ પાઠવેલ છે.  

 

 

:: ઓિલાઈિ પરીક્ષા માટેિા નિર્મો :: 
 

1) પરીક્ષાિો સમર્ : 

તારીખ:  ૨૬/૦૭/૨૦૨૦ રનવવાર  

સમર્:   ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૦૦ (૨ કલાક) 
 

2) પરીક્ષા માટે નવદ્યાથીિે પોતાનુાં ઈન્ટરિેટ કિેસશિ સ્ટેબલ હોર્ તેિી વ્ર્વસ્થા જાતે કરવાિી 

રહશે. તેમજ પરીક્ષા દરમ્ર્ાિ કોઈપણ નવદ્યાથીિે પોતાિા ઈન્ટરિેટ કિેસશિિો પ્રોબ્લેમ થશે 

તો તેિી કોઈપણ જવાબદારી સેન્ટર તથા સૌરાષ્ટ્ર યનુિવસીટીિી રહશેે િટહ. 
  

3) પરીક્ષાિી ભાર્ા ટહન્દી અિે અંગે્રજી રહશેે.    

 

4) પરીક્ષાિી પે્રસટીસ માટે તા. ૨૨-૦૭-૨૦૨૦ અિે ૨૩-૦૭-૨૦૨૦ િા રોજ એક મોક ટેસ્ટન ુ

આર્ોજિ કરેલ છે.  

 

5) આ મોક ટેસ્ટ આપવી ફરજીર્ાત છે, જે કોઈ નવદ્યાથી મોક ટેસ્ટ આપશે િટહ તે પ્રવેશ પરીક્ષા 

આપી શકશે િટહ. 
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6) દરેક પ્રશ્નિા જવાબ માટે ૭૨ સેકાંડ ફાળવવામાાં આવશે, નવદ્યાથીએ ૭૨ સેકન્ડમાાં જે તે પ્રશ્ન 
અટેમ્પટ કરવાિો રહશેે ૭૨ સેકાંડ બાદ પ્રશ્ન આપોઆપ બદલાઇ જશે.  

 

7) એકવાર SKIP કરેલ પ્રશ્ન બીજીવાર ટડસ્્લે થશે િટહ.  

 

8) એકવાર પ્રશ્નિો જવાબ SUBMIT કર્ાષ પછી તે પ્રશ્નિો જવાબ બીજીવાર આપી શકાશે િટહ. 
 

9) પ્રવેશ પરીક્ષાન ુપ્રશ્નપત્ર ૧૦૦ પ્રશ્નોનુાં રહશેે અિે તેિા કુલ ૨૦૦ ગણુ રહશેે. દરેક પ્રશ્નિા એક 

સરખા ૨ ગણુ રાખવામાાં આવેલ છે.  

 

10) Negative Marking ૨/૩ એટલે કે ૦.૬૬ ન ુરહશેે. 
 

11) કોઈપણ જાતિી ટેકિોલોજીિો ઉપર્ોર્ગ કરી અથવા તો કોઈ અન્ર્ રીતે રે્ગરરીતી કરતા 

પકડાશો તો આપિી પ્રવેશ પરીક્ષા રદ કરવામાાં આવશે.  

 

12) પરીક્ષાનુાં પ્રથમ મેરીટ લીસ્ટ તા: ૨૭/૦૭/૨૦૨૦ િા રોજ www.sujioupsc.in ઉપર મકુવામાાં 

આવશે તે નવદ્યાથીઓિો જ ઈન્ટરવ્યુાં (GD/PI) માટે સમાવેશ કરવામાાં આવશે. 
 

13) નવદ્યાથીઓિી કુલ સીટિા પ્રમાણમાાં ઈન્ટરવ્યુાં ર્ગોઠવવામાાં આવશે.  

 

14) પ્રવેશ પરીક્ષા અિે ઈન્ટરવ્યુાંમાાં પાસ થરે્લ નવદ્યાથીઓિે જ સૌરાષ્ટ્ર યનુિવસીટી અિે જીઓ 

દ્વારા કાર્ષરત IAS/IPS રેિીંર્ગ સેન્ટરમાાં (કુલ સીટ િે ધ્ર્ાિમાાં લઈિે) વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે 

પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.     

   

 

 

 

 
ડૉ. મેહલુભાઈ રૂપાણી 

કો. ઓડીિેટર 
નિલેશભાઈ સોિી 
કૉ. કો. ઓડીિેટર 


