
      

GU & JIO A.D. Shodhan UPSC Coaching Centre 
Gujarat University Campus, Ahmedabad-380009. 
http://gujioupsc.in/ 

 

તા. ૨૭/૦૭/૨૦૨૦  
પ્રતત  
તતં્રી શ્રી  
 
વિષય : ગજુરાત યતુિવતસિટી & જૈિ ઇન્ટરિેશિલ સસં્થાિ એ. ડી. શોધિ યપુીએસસી કોચ િંગ સેંટર અંતગગત કોચ િંગ માટે 
ઓિલાઇિ પરીક્ષા િા ફૉમગ ભરવા બાબત. 
 
િમસ્કાર,  
 
ગજુરાત યતુિવતસિટી અંતગગત ગજુરાત િા તવદ્યાથીઓ IAS/IPS બિે અિે ઉચ્  પદવી હાસંલ કરે તે હતે ુથી આ વર્ગ ૨૦૨૦ 
થી ગજુરાત યતુિવતસિટી & જૈિ ઇન્ટરિેશિલ સસં્થાિ એ. ડી. શોધિ યપુીએસસી કોચ િંગ સેંટર શરંુૂ કરવામા ંઆવેલ છે. આ 
ગજુરાત યતુિવતસિટી & જૈિ ઇન્ટરિેશિલ સસં્થાિ એ. ડી. શોધિ યપુીએસસી કોચ િંગ સેંટર અંતગગત ૨૦૨૦ મા ં ૨૦૦ 
તવદ્યાથીઓ િે પ્રવેશ આપી એક વર્ગ માટે કોચ િંગ અપાશે. 
 
ગજુરાત યતુિવતસિટી & જૈિ ઇન્ટરિેશિલ સસં્થાિ એ. ડી. શોધિ યપુીએસસી કોચ િંગ સેંટર જૈિ મહારાજ સાહબે પ.્ પ.ુ 
િયિપદ્મ અિે પ.્ પ.ુ મૈયાણા મહાસતીજીિી પે્રરણા અિે આશીવાગદ ગજુરાત યતુિવતસિટી ખાતે શરૂ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 
ગજુરાત યતુિવતસિટી & જૈિ ઇન્ટરિેશિલ સસં્થાિ એ. ડી. શોધિ યપુીએસસી કોચ િંગ સેંટરિી તવશેર્તા એ છે કે ગજુરાત 
યતુિવતસિટી અંતગગત ગજુરાતિા તવદ્યાથીઓ યપુીએસસી નુ ંકોચ િંગ મળે તે માટે ગજુરાત યતુિવતસિટી દ્વારા સ ંાચલત ભવિમા ં
જૈિ ઇન્ટરિેશિલ સસં્થાિ તરફથી ભારતિા સવગશે્રષ્ઠ સાત સસં્થાઓ માથંી યપુીએસસીિા શે્રષ્ઠ તજજ્ઞો ગજુરાત યતુિવતસિટી 
મા ંઆ તવદ્યાથીઓિે ભણાવશે. ગજુરાત યતુિવતસિટી અિે જૈિ ઇન્ટરિેશિલ સસં્થાિ દ્વારા સયંકુ્ત પણે તવદ્યાથીઓિે બેસ્ટ 
કોચ િંગ અિે બેસ્ટ ફેસેચલટી મળે તે હતેથુી આ ભવિ શરૂ કરવામા ંઆવેલ છે. ગજુરાત યતુિવતસિટી & જૈિ ઇન્ટરિેશિલ 
સસં્થાિ એ. ડી. શોધિ યપુીએસસી કોચ િંગ સેંટરિો ઉદેશ્ય એ છે કે ગજુરાતિા તવદ્યાથીઓ યપુીએસસી પરીક્ષા પાસ કરી 
IAS/IPS બિે અિે શે્રષ્ઠ હોદાઓ પર પોતાનુ ંસ્થાિ અંકકત કરે.  
 
 ાલ ુવર્ગ ૨૦૨૦ અંતગગત િવા અભ્યાસ પામેલ તવદ્યાથીઓિે કોચ િંગમા ંપ્રવેશ માટે એક પ્રવેશ પરીક્ષાનુ ંઆયોજિ કરવામા ં
આવેલ છે. આ પરીક્ષા સપંણૂગ ઓિલાઇિ રહશેે. આ ઓિલાઇિ પરીક્ષા ૨૦૦ માક્સગિી રહશેે. આ પ્રવેશ પરીક્ષા અંતગગત 
સ્િાતક કક્ષાિા છેલ્લા વર્ગિી પરીક્ષા આપેલ હોય અથવા તો તેિાથી ઉપરિા કોઈપણ અભ્યાસક્રમિા તવદ્યાથીઓ આ પ્રવેશ 
પરીક્ષા આપી શકે છે. 
આ કોચ િંગ સેવાિો લાભ મેળવવા ગજુરાતિા તવદ્યાથીઓિે અપીલ કરવામા ંઆવે છે કે ઉત્સાહ પવૂગક યપુીએસસી પરીક્ષા 
પાસ કરી IAS/IPSબિવા આગળ આવે અિે બેસ્ટ કોચ િંગ મેળવવા માટે ગજુરાત યતુિવતસિટી & જૈિ ઇન્ટરિેશિલ સસં્થાિ 
એ. ડી. શોધિ યપુીએસસી કોચ િંગ સેંટરિી કોચ િંગ માટેિી પ્રવેશ પરીક્ષા પાસ કરી કોચ િંગ મેળવે. એક વર્ગ માટે પ્રવેશ 
પરીક્ષા માટે એટલે કે યપુીએસસી તપ્રલીમ્સ અિે મેઇન્સ પરીક્ષા માટે સપંણૂગ તેમજ સઘિ તાલીમ આપવામા ંઆવશે. પ્રવેશ 
પરીક્ષાિી માકહતી િી ે મજુબ છે. 
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પ્રિેશ પરીક્ષાની માહિતી 
• ફોમગ  ભરવાિી તારીખ     :  ૩૦-૦૭-૨૦૨૦ થી ૧૦-૦૮-૨૦૨૦  
• પ્રવેશ પરીક્ષાિી તારીખ     :  ૩૦-૦૮-૨૦૨૦  
• પરીક્ષાનુ ંપકરણામ     :  ૦૨-૦૯ -૨૦૨૦  
• ઇન્ટરવ્યિુી તારીખ      :  ૧૦-૦૯-૨૦૨૦ થી ૨૦-૦૯-૨૦૨૦  
• ક્લાસ  ાલ ુથવાિી તારીખ    :  ૦૫-૧૦-૨૦૨૦  

 
આ પ્રવેશ પરીક્ષા માટે ઓિલાઇિ ફોમગિી વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવેલ છે જે ગજુરાત યતુિવતસિટી & જૈિ ઇન્ટરિેશિલ સસં્થાિ 
એ. ડી. શોધિ યપુીએસસી કોચ િંગ સેંટરિી વેબસાઇટ http://gujioupsc.in/ પર મકૂવામા ંઆવેલ છે. ગજુરાતિા તમામ 
ગ્રેજ્યએુટિી છેલ્લા વર્ગિી પરીક્ષા આપેલ તેિાથી ઉપરિા કોઈપણ અભ્યાસક્રમિા તવદ્યાથીઓિે ફુલ ટાઈમ કોચ િંગ મેળવવા 
પ્રવેશ મેળવવાિી ઈચ્છા હોય તો આ ચલન્ક પર જઈિે પોતાનુ ંએડમીશિ ફૉમગ ભરી શકે છે.  
આ સેન્ટરમા ંતવદ્યાથીઓિે વા ંવા માટે પસુ્તકાલયિી પણ વ્યવસ્થાકરવામા ંઆવેલ છે. જે તવદ્યાથીઓ માટે સતત કાયગરત છે. 
તેમજ તવદ્યાથીઓ માટે યોગ્ય lodging અિે boarding િી વ્યવસ્થા કરેલી છે. 
 
 
ગજુરાત યવુનિવસિટી અને જૈન ઇન્ટરનેશનલ સસં્થાન એ. ડી. શોધન ય.ુપી.એસ.સી. કોચ િંગ સેંટરને સફળ બનાનિિા માટે  

માન.શ્રીમતી અંજુ શમાા, (IAS),  ેર પસાન(અગ્ર સચ િ, ગજુરાત સરકાર ), માન. કુલપવત શ્રી ડૉ. હિમાશં ુપડંયા , માન. શ્રી કે. 

કે. વનરાલા, (IAS), માન. શ્રી એમ. નાગરાજન, (IAS) તથા તેમજ જૈન ઇન્ટરનેશનલ સસં્થાન ના પે્રવસડેન્ટ શ્રી ઘેિર દં 

બોિરા, એક્સસક્યહુટિ ડાયરેસટર શ્રી સજંયભાઇ જૈન અને કેન્ર-પ્રભારી િગેરે ભારે જિમેત ઉઠાિી રહ્યા છે અને તેમના જ સઘન 

પ્રયત્નોથી ગજુરાત યવુનિવસિટી અને જૈન ઇન્ટરનેશનલ સસં્થાન એ. ડી. શોધન ય.ુપી.એસ.સી. કોચ િંગ સેંટર ખબૂ જ સારી રીતે 

કાયારત છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ડૉ. ગરુુદત્ત પી. જપ્પી 
કો-ઓડીિેટર, 
ગજુરાત યતુિવતસિટી અિે જૈિ ઇન્ટરિેશિલ સસં્થાિ એ. ડી. શોધિ ય.ુપી.એસ.સી. કોચ િંગ સેંટર, સ્ટેટ બેંક ઓફ 
ઇન્ન્ડયા ગજુરાત યતુિવસીટી શાખા િી બાજુમા,ં લાઈબ્રેરી િી સામે , િવરંગપરુા, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૯ 

http://gujioupsc.in/

