
 

 SU-JIO UPSC BHAVAN અંતર્ગત યોજાનારી પ્રવેશ પરીક્ષા 2022 માટે નીચેની માહિતી ધ્યાનમાાં 
રાખવી 

1. SU-JIO UPSC BHAVAN અંતર્ગત વર્ગ 2022-23 માટે નવી UPSC ની બેચ શરૂ થવા જઈ રહી છે જે અંતર્ગત 
આપે  આપન ું નામ રજીસ્ટર કરાવેલ છે.  

 

2. આ કોર્ગમાું પ્રવેશ મેળવવા માટે એક પ્રવેશ પરીક્ષા ન ું આયોજન તારીખ 28/05/2022નાાં રોજ સવારે ૧૦:૦૦ 
કલાકે સૌરાષ્ટ્ર યનુનવનસિટી અંતર્ગત આવેલ SU-JIO UPSC BHAVAN ખાતે ઓફલાઈન મોડથી રાખવામાાં 
આવેલ છે. 

 

3. પરીક્ષા નો ર્મયર્ાળો ફુલ બે કલાકનો રહશેે,  પ્રવેશ પરીક્ષા OMR પ્રકારની રહશેે જેમાું ક લ 100 પ્રશ્ન પછૂવામાું 
આવશે, દરેક સાચા પ્રશ્નોનાાં બે ગણુ તથા દરેક ખોટા/અધરૂા/એકથી વધારે જવાબ માટે બે તતૃીયાાંશ(૨/૩= 
૦.૬૬)  માકગસ મેળવેલ ગણુ માાંથી કાપવામાાં આવશે  જેથી ઉમેદવારોએ આ વાત ખાર્ ધ્યાનમાું રાખવી. 

 

4. OMR આન્ર્ર ર્ીટ ન ું વર્  ગળ પરેૂપરૂ ું ભરૂી (બ્લ ુ)/કાળી (બ્લેક ) સાિી વાળી બોલપેન થી જ કરવાન ું રહશેે. 
 

5. પરીક્ષાખાંડમાાં પ્રવેશ મેળવવા માટે   (1) પ્રવેશ પત્ર (ADMIT CARD )  
 (૨) કોઈ પણ ઓહરજજનલ આઇડી પ્રફૂ 

 (૩) એક પાસપોટગ  સાઈઝ ફોટો સાથે લાવવુાં ફરજજયાત છે.  
 

6. આપે પરીક્ષા શરૂ થવાના 60 નમનનટ પવેૂ આપના બેઠક પર અચકૂ િાજર થવાનુાં રિશેે. પરીક્ષા શરૂ થયા બાદ 
કોઈપણ સાંજોર્ો માાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે નિીં. 

 

7. હાલની COVID -19  પરરસ્સ્થતતને ધ્યાનમાું લેતા પરીક્ષા દરતમયાન દરેક ઉમેદવારે ફરજજયાત માસ્ક પહરેવાન ું  
રહશેે. તથા અન્ય દરેક COVID-19 ની ર્ાઈડલાઈનન ું પાલન કરવાન ું રહશેે. માસ્ક પિરેી ન આવનાર 
ઉમેદવારને પ્રવેશ આપવામાાં આવશે નિીં. 

 

8. પરીક્ષાખાંડ છોડતા પવેૂ જવાબવિી ખાંડ નનરીક્ષકને સોંપવી. 
 

9. આપની ઉત્તરવહી કોમ્પ્ય ટર દ્વારા તપાર્વાની હોવાથી તેથી ફાટે કે બર્ડે નિીં તેની ખાસ કાળજી રાખવી. 
 

10. જવાબવિી અથવા પ્રશ્નપત્રમાાં વચ્ચે કોઈપણ પ્રકારનુાં રફ વકગ  કરવુાં નિીં 
 

11. પ્રશ્નપતિકા ના પષૃ્ઠ ફાડવા કે જ દા કરવાની મનાઈ છે. 
 

12. ઉમેદવારોએ પહરક્ષા દરમ્યાન કોઈપણ પ્રકારના િસ્તલલલખત પસુ્તક કે કાર્ળ ની ચીઠ્ઠી, પેપર, મોબાઈલ ફોન 
કે કોઈપણ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોનનક સાધનો લઈ જવાની કે ઉપયોર્ કરવાની અનમુનત નથી. 

 

13. આ પ્રવેશ પરીક્ષાન ું પ્રશ્નપિ UPSC  માફક ઈંગ્લીશ તથા  હિન્દી એમ બાંને ભાષામાાં રહશેે. 
 

14. ઉપરોક્ટ્ત સચૂનાઓ નો અનાદર માટે ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ થઈ શકે છે. 


