ગુજરાત યુનનવર્સિટી અને જૈ ન ઇન્ટરનેશન િંસ્થાન
એ. ડી. શધન યુ.ી.એિ.િી. કચિંગ િેંટર
http://gujioupsc.in/
યુ.ી.એિ.િી. નિનવ િર્સવનિિ રીક્ષા ૨૦૨૧ (IAS, IPS, IFS etc.)માટે પ્રનશક્ષણ વગગ ૨૦૨૦-૨૦૨૧
યુ.ી.એિ.િી. દ્વારા ેવાતી નિનવ િર્સવનિિ રીક્ષા માટે GU & JIO A.D. Shodhan UPSC Coaching Centre,ગુજરાત
યુનનવર્સિટી દ્વારા ગુજરાતના ઉમેદવારને તાીમ આે છે . જે અન્વયે યુ.ી.એિ.િી. દ્વારા ેવાતી નિનવ િર્સવનિિ રીક્ષા
૨૦૨૧ (IAS, IPS, IFS etc.) ની તૈયારીના પ્રનશક્ષણવગગ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ માટેની પ્રવેશ રીક્ષા માટે GU & JIO યુ.ી.એિ.િી.
કચિંગ િેંટર દ્વારા ઓનાઇન અરજીત્રક મંગાવવામાં આવે છે . જે અન્વયે ઉમેદવારે http://gujioupsc.in/ વેફિાઇટ ર
તા. ૩૦-૦૭-૨૦૨૦ થી તા. ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ દરમ્યાન માગગદર્સશકા ધ્યાનૂવગક વાંિંી ઓનાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
પ્રવેશ રીક્ષાની માનહતી
 ફોર્મ ભરવાની તારીખ : ૩૦-૦૭-૨૦૨૦ થી ૧૦-૦૮-૨૦૨૦
 પ્રવેશ પરીક્ષાની તારીખ : ૩૦-૦૮-૨૦૨૦
 ઇન્ટરવ્યુની તારીખ : ૧૦-૦૯-૨૦૨૦ થી ૨૦-૦૯-૨૦૨૦
 પરીક્ષાનુું પરરણાર્ : ૦૨-૦૯-૨૦૨૦
 ક્ાસ ચાુ થવાની તારીખ : ૦૫-૧૦-૨૦૨૦
ડૉ. ગુરુદત્ત ી. જપ્ી, ક-ઓડીનેટર, ગુજરાત યુનનવર્સિટી અને જૈ ન ઇન્ટરનેશન િંસ્થાન એ. ડી. શધન યુ.ી.એિ.િી. કચિંગ િેંટર, સ્ટેટ ફેંક
ઓપ ઇનન્ડયા ગુજરાત યુનનવિીટી શાખા ની ફાજુ માં, ાઈબ્રેરી ની િામે , નવરંગુરા, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૯

Gujarat University & Jain International Organisation
A.D. Shodhan UPSC Coaching Centre
http://gujioupsc.in/

UPSC Training class for Civil Services Examination 2021 (IAS, IPS, IFS etc.) 2020-2021
Gujarat University & Jain International Organisation A.D. Shodhan UPSC Coaching Centre provides
coaching for preparation of UPSC Civil services IAS/IPS examination to candidates of Gujarat. Online
Applications are invited for admission in this training program. The Interested candidates are required to
go through guidelines carefully before submitting the application form & apply online on
http://gujioupsc.in/ website from 30-07-2020 to 10-08-2020.




Entrance Exam Information
Date of filling the form : 30-07-2020 to 10-08-2020  Date of Entrance Exam : 30-08-2020
Interview date : 10-09-2020 to 20-09-2020
 Exam result : 02-09-2020
Class start date : 05-10-2020

Dr G. P. Japee, Co-Ordinator, Gujarat University and Jain International Organisation A. D. Shodhan
UPSC Coaching Centre, Gujarat University, Navrangpura, Ahmedabad – 380 009

