
AIGATE (AIS & GPSC Aptitude Training & Exam ) Centre 

IAS Study and Training Centre , CENT  

Mogar,  Anand.  

UPSC  સિસિલ િિીિીિ પરીક્ષા અને GPSC સ્પર્ાાત્મક પરીક્ષા માટે 

તાલીમ અને પ્રસિક્ષણ િર્ા- ૨૦૨૧-૨૨ 

િસં્થા/ ની નીસત-સનયમાિલી ( Polices & Regulations )  

UPSC(Union Public Service Commission ) દ્વારા લેવાતી સિસવલ િવીિીિ પરીક્ષા ૨૦૨૧-૨૨ ( 

આઇ.એ.એિ., આઇ.પી.એિ. સવ.) ની તૈયારીના તથા GPSC ( Gujarat Public Service Commission )  

દ્વારા હવે પછી યોજાનાર જુદા જુદા િવંર્ગની સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારીના પ્રસિક્ષણ વર્ગ- ૨૦૨૧-૨૨ 

માટેની પ્રવેિ પરીક્ષા માટે હાલ માત્ર ઓનલાઇન અરજીપત્રકો મરં્ાવવામા ંઆવે છે. આ માટે ઉમેદવારે 

રજીસ્રેિનમાટે, ઓનલાઇન લલિંક www.centanand.org 

વેબિાઇટપર https://forms.gle/5WZAXKZZShiaxnkQ8 અથવા 

www.djmit.ac.inપર https://forms.gle/5WZAXKZZShiaxnkQ8 રજીસ્રેિનલલિંક પર ક્લીક 

કરવુ.ં 

1) તા. ૨/૨૦/૨૦૨૦ થી તા. ૨૨/૧૦/૨૦૨૦ સરુ્ીમા ંઅરજી કરવાની રહિેે. 

2) પ્રવતગમાન કોસવડ-19 મહમારીની પરરસ્સ્થસતને ધ્યાને લઇ, પ્રવેિ પરીક્ષાનુ ં આયોજન અંદાજીત 

૧/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ રાખેલ છે. જેની િવે ઉમેદવારોએ નોંર્ લેવી.   
3) િૈક્ષણણક લાયકાત અને પાત્રતા: 

કેન્દ્ર િરકાર કે રાજ્ય િરકાર દ્વારા કાયદાથી સ્થાસપત માન્દ્ય યસુનવસિિટી/ ડીમ્ડ યસુનવસિિટીમાથંી 

સ્નાતક કરેલુ ંહોવ ુ ંજોઇએ. જે ઉમેદવારે છેલ્લા વર્ગ / િેમેસ્ટરમા ંહોય તે અરજી કરી િકિે. 
i) રાષ્ટ્રીયતા :- ઉમેદવાર ભારતનો નાર્રરક હોવો જોઇએ. આ તાલીમમા ં જે ઉમેદવારોની 

માતભૃાર્ા ગજુરાતી હોય અથવા જે ઉમેદવારોએ મધ્યસમક અથવા ઉચ્ચતર માધ્યસમક પરીક્ષા 

ગજુરાતમાથંી પાિ કરી હોય અથવા સ્નાતક કક્ષાની પરીક્ષા ગજુરાતમાથંી પાિ કરેલ હોય 

અથવા ૧લી ઓર્ષ્ટ, ૨૦૨૦ પહલેા ગજુરાતમા ં પાચં વર્ગનો વિવાટ કરેલ હોય તેવા 

http://www.centanand.org/
https://forms.gle/5WZAXKZZShiaxnkQ8
http://www.djmit.ac.in/
https://forms.gle/5WZAXKZZShiaxnkQ8


ઉમેદવારો આ તાલીમ વર્ગમા ંદાખલ થવા માટે લેવામા ંઆવતી પ્રવેિ પરીક્ષા માટે અરજી 

કરી િકિે. 

ii) તમામ પ્રમાણપત્ર તથા અન્દ્ય તમામ મારહતી િસં્થા દ્વારા જે તારીખે રજુ કરવા જણાવવામા ં

આવે તે તારીખે રજુ કરવાના રહિેે. 
૪) િય મયાાદા ( તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ની સ્સ્થસતએ) :- 

ઓછામા ંઓછા ૨૧ વર્ગ અને વધમુા ંવધ ુ૩૨ વર્ગ સરુ્ી  

a)  બીન અનામત (જનરલ) અને આસથિક રીતે નબળા વર્ગ(EWS) ના ઉમેદવારોને ઉપલી 

વયમયાગદામા ંછુટછાટ મળવાપાત્ર થિે નરહ.  

b)  િામાજીક અને િૈક્ષલણક પછાત વર્ગ (SEBC)ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાગદામા ં વધમુા ં

વધ ુત્રણ વર્ગની છુટછાટ મળવાપાત્ર થિે.  

c) અનસુલૂચત જાસત (SC) અને અનસુલૂચત જનજાસત (ST) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાગદામા ં

વધમુા ંવધ ુપાચં વર્ગની છુટછાટ મળવાપાત્ર થિે.   

d)  અંર્ ઉમેદવાર અને િારીરરક સવકલારં્ ઉમેદવારને ઉપલી વયમયાગદામા ં વધમુા ં વધ ુ દિ 

વર્ગની છુટછાટ મળવાપાત્ર થિે. 
૫) UPSC દ્વારા લેવાતી સિસવલ િસવિિીિ પરીક્ષા- ૨૦૨૧-૨૨ (આઇએએિ, આઇપીએિ, સવ.)ની 

તૈયારી ના તથા GPSC ( Gujarat Public Service Commission )  દ્વારા હવે પછી યોજાનાર 

જુદા જુદા િવંર્ગની સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારીના પ્રસિક્ષણ વર્ગમા ંપ્રવેિ માટેન ુ ં  અંદાજજત 

િમયપત્રક : 
 

ક્રમ સિર્ત તારીખ 

૧ પ્રિેિ પરીક્ષાની જાહરેાત અને અરજી ૨/૧૦/૨૦૨૦ થી 
૨૨/૧૦/૨૦૨૦ 

૨ પ્રાથસમક પરીક્ષા ( સ્ક્રીનીંર્ ટેસ્ટ) ૧/૧૧/૨૦૨૦ 

૩ પ્રાથસમક પરીક્ષાન  ંપરરણામ  ૪/૧૧/૨૦૨૦ 

૪ ઇન્ટરવ્ય  અને પ્રમાણપત્ર ચકાિણી  ૭,૮/૧૧/૨૦૨૦ 

૫ ઇન્ટરવ્ય ન   ંપરરણામ ૨૦/૧૧/૨૦૨૦ 

૬ કોર્ા ફી ભરિાની અંસતમ તારીખ  ૩૦/૧૧/૨૦૨૦ 

૭ તાલીમ િર્ાની િરૂઆત ૩/૧૨/૨૦૨૦ 



 

 

િામાન્ય િરતો:- 

૧. જાહરેાત િદંભગમા ંમાત્ર ઓનલાઇન અરજી જ સ્વીકારવામા ંઆવિે. 

 ૨. તાલીમ વર્ગમા ં૮૦ ટકા હાજરી ફરજીયાત રહિેે.  

 ૩. અરજદારના અિલ પ્રમાણપત્રો િસં્થા દ્વારા પ્રવેિ િમયે મરં્ાવવામા ંઆવે તે િમયે રજુ 

 કરેલ નરહ હોય તો પ્રવેિ રદ્દ ર્ણવામા ંઆવિે. 

 ૪. કોવીડ-૧૯ની ભારત િરકારની એડવાઇઝરી પ્રમાણ ેતાલીમ આપવામા ંઆવિે. 

 ૫. કોવીડ-૧૯ની ભારત િરકારની એડવાઇઝરી પ્રમાણે AIGATE Centre, DJMIT 

 Campus, Mogar, Anand ખાતેના તાલીમ કેન્રમા ં ૧૦૦ ઉમેદવારોને મેરીટ ક્રમના 

 આર્ારે પ્રવેિ આપવામા ંઆવિે.  

a) તાલીમાથી ઓ ની કુલ િખં્યા ૧૦૦ રાખેલ છે તથા ૧૦% બેઠકો અત્યતં 

જરૂરરયાતમદં અને પ્રસતભાવતં કેટેર્રી માટે અલર્થી રાખવામા ંઆવેલ છે જેનો 

સનણગય મેનેજમેન્દ્ટ પ્રત્યેક રકસ્િામા ંમેરીટના આર્ારે કરિે. 

૬.   ૧૦% બેઠકો સવર્વા, ત્યકતા તથા રદવયારં્ો માટે રૂ. ૧/-( રૂ. એક માત્ર ) ટોકન દરથી 

અલર્થી રાખવામા ંઆવેલ છે જેનો સનણગય મેનેજમેન્દ્ટ પ્રત્યેક રકસ્િામા ં મેરીટના આર્ારે 

કરિે. 

 ૭. તાલીમાથીઓ ની કુલ િખં્યા અને સવસવર્ કેટેર્રી હઠેળ રાખવામા ં આવનારી બેઠકોનો 

 સનણગય પ્રવેિ પરીક્ષાના પરરણામને આર્ારે રરવય ૂકરી િકાિે. 
 ૮.  તાલીમ ફી - એક િર્ાના કોિા  માટે : -   

      (અ)  ઓપન/ લબન અનામત વર્ગ માટે - રૂ. 12,000/- માતા,સપતા, ઉમેદવારની િયંકુ્ત 

  આવક રુ.૨ (બે) લાખથી વધ ુહોય તેવા ઉમેદવારો માટે. 

      (બ)  ઓપન/ લબન અનામત વર્ગ માટે - રૂ. 8,000/- માતા,સપતા, ઉમેદવારની િયંકુ્ત 

  આવક રુ ૨ (બે) લાખથી ઓછી હોય તેવા ઉમેદવારો માટે. 

      (ક)  અનસુલૂચત જાસત (SC) / અનસુલૂચત જનજાસત (ST) માટે - 6,000/ પ્રસત વર્ગ 



   ઉપરની ફીમા ં ખાિ રકસ્િામા ં જરૂર જણાયે,અલર્થી સવચાર કરવામા ં આવિે 

  તથાસપ આવા રકસ્િાને પવૂગ ઉદાહરણ ( Case Precedence ) તરીકે ર્ણી િકાિે 

  નરહ. 
 ૯. હોસ્ટેલ  

    (i)  AIGATE િેંટર મેનેજમેન્દ્ટ રહવેાિી તાલીમ (residential training) ની ભલામણ 

  કરે છે. જેથી પણૂગ િમય અભ્યાિને ફાળવી િકાય. તેમજ ૨૪ કલાક લાઇબ્રેરી - 

  વાઇફાઇનો ઉપયોર્ કરી િકાય. નજીકના તાલીમાથીઓ અભ્યાિના તલીમ વર્ગના 

  િમય પ્રમાણે નોન રેસિડેન્દ્િીઅલ પ્રોગ્રામ કરી િકિે. 

  (ii)   હોસ્ટેલની બેઠક ઉપલબ્ર્તા આિરે 50 ઉમેદવારો માટે છે, જે વહલેો તે પહલેાના 

  ર્ોરણે આપવામા ંઆવિે. 

  (iii)  હોસ્ટેલ ફી– (1) નોન એિી – રરપલ િેરરિંર્ - રૂ 12,000/ પ્રસત વર્ગ,  

         (2) નોન એિી– ડબલ િેરરિંર્ - રૂ 18,000/ પ્રસત વર્ગ ઠરાવવામા ં

      આવેલ છે.  

  (iv)  હોસ્ટેલમા ં રહનેાર પ્રસિક્ષણ।થીઓ માટે જમવાની વયવસ્થા માટે અલર્થી કેંટીન 

  એજન્દ્િી નીમવામા ંઆવેલ છે જેનુ ંલબલ પ્રસિક્ષણ।થીએ િીધ ુ ંએજન્દ્િીને ચકુવવાનુ ં

  રહિેે. 

  (v)  પ્રસિક્ષણાથીઓએ AIGATE િેંટરના તાલીમ વર્ો અને હોસ્ટેલમા ંરહવેાની   

  િામાન્દ્ય સનયમાવલીનુ ંપાલન કરવાનુ ં રહિેે. િદર િામાન્દ્ય સનયમાવલી અથાગત 
  General Rules and Regulations for AIGATE Study Center and Hostel 

  Accommodation as amended from time to time www.centanand.org પર 

  જોવા મળિે તથા એ પ્રકારનુ ંિોર્દંનામુતંાલીમ મા ંએડસમિન કન્દ્ફમગ કરતી વખતે 

  લેવામા ંઆવિે જેની નોંર્ લેવા આગ્રહ કરવામા ંઆવેછે. 

૧૦. પ્રવેિ િસમસત દ્વારા લેવાયેલ સનણગય તમામ ઉમેદવારોને માન્દ્ય અને બરં્નકતાગ રહિેે. 

આયોજનમા ંફેરફાર કરવાની િત્તા િસં્થાને રહિેે.  
૧૧. મા. શ્રી એચ. એમ. પટેલ એિોર્ા અંતર્ગત AIGATE િેન્દ્ટરમા ંતાલીમ લઇ IAS/IPS િસવિિમા ં

પિદંર્ી પામેલ ઉમેદવારને રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- (રૂ. એક લાખ પરૂા) તથા અન્દ્ય ઇન્દ્કમટેક્ષ, ક્સ્ટમ્િ 

http://www.centanand.org/aigate.ph


જેવી કેન્દ્રીય િેવાઓમા ં પિદંર્ી પામનાર ઉમેદવારને રૂ. ૫૦,૦૦૦/- નો રોકડ પરુસ્કાર 

આપવામા ંઆવિે.  

૧૨. GPSC ( Gujarat Public Service Commission )  મા ં નાયબ કલેક્ટર િવંર્ગમા ં પિદંર્ી 

પામનાર ઉમેદવારને રૂ. ૨૫,૦૦૦/- નો રોકડ પરુસ્કાર આપવામા ંઆવિે.  
૧૩. િસં્થાની અન્દ્ય યોજના હઠેળ મા. શ્રી ભાઇલાલભાઇ પટેલ(ભાઇકાકા) સ્કોલરિીપ ફોર સિસવલ 

િવીિીિ એક્ઝામીનેિન્દ્િ અંતર્ગત AIGATE િેન્દ્ટર દ્વારા જનરલ / લબન અનામત 

કેટેર્રીમાપં્રાથસમક /સ્ક્રીનીંર્પરીક્ષામાપં્રથમ 1 થી 10 ક્રમાકંનામેરીટ લલસ્ટના ઉમેદવારોને તાલીમ 

ફીની રકમના ૨૫% સ્કોલરિીપ આપવામા ંઆવિે તથા એિ.િી./ એિ.ટી.નાપ્રથમ 1 થી 10 

ક્રમાકંના મેરીટ લલસ્ટના ઉમેદવારોને તાલીમ ફીની રકમના ૨૫% સ્કોલરિીપસ્વરૂપમા ંઆપવામા ં

આવિે. તેવી જ રીતે DJMIT કોલેજમા ંઅંસતમ વર્ગમા ંઅભ્યાિ કરતા સવદ્યાથીઓને તાલીમ ફી 

ની રકમના ૫૦% સ્કોલરિીપ તથા DJMIT કોલેજના પાિઆઉટ સવદ્યાથીઓને તાલીમ ફીની 

રકમના ૨૫% સ્કોલરિીપ આપવામા ંઆવિે.  
 

પરીક્ષા માળખ  ં

તારીખ પરીક્ષા પેપર િમય ગ ણ 

૧/૧૧/૨૦૨૦ પ્રાથસમક પરીક્ષા  
( સ્ક્રીનીંર્ ટેસ્ટ) 

િામાન્ય જ્ઞાન 
(૧૦૦ પ્રશ્નો ) 

૨ કલાક ૨૦૦ 

૭,૮/૧૧/૨૦૨૦ ઇન્ટરવ્ય  વ્યસ્તતત્િ કિોટી - ૧૦૦ 

 

sd/  

Director, 
AIGATE, (IAS Training Center) 

CENT-DJMIT Campus , Mogar Anand  

 


