સમગ્ર ગુજરાતના રાજપ ૂત સમાજમાાં શિક્ષણ અને રોજગારીના ક્ષેત્રે આગળ
વધવા થનગની રહેલ ુાં રાજપ ૂત યુવાધન એટલે કે UPSC તાલીમ માટે પ્રવેિ.
બાશ્રી દિરથબા મહેન્દ્રશસિંહ પરમાર રાજપ ૂત IAS/કરરયર એકેડેમી-લેકાવાડા-ગાાંધીનેગર ખાતે
તા.૧૫-૭-૨૦૧૮ના રોજ યોજાયો UPSC અને સ્પધાાત્મક પરીક્ષાઓ માટે અનોખો સેશમનાર.
રાજ્યભરના ૭૦૦થી વધુ રાજપ ૂત યુવક-યુવતીએ લીધો રહસ્સો.
રૂશપયા ૮ કરોડના ખર્ચે લેકાવાડા-ગાાંધીનગર ખાતે નવશનશમિત થયેલી બાશ્રી દિરથબા
મહેન્દ્રશસિંહ પરમાર રાજપ ૂત IAS/કરરયર એકેડેમી- કે જેનુ ાં સાંર્ચાલન ગાાંધીનગરની કમઠ
ા સાંસ્થા,
શ્રી કચ્છ-કારઠયાવાડ રાજપ ૂત સેવા સમાજ દ્વારા કરવામાાં આવી રહ્ુાં છે - UPSC શુાં છે ? શસશવલ
સેવા (IAS/IPS/IFS/IRS) શુ ાં છે ? GPSC થી તે કઈ રીતે જુદુાં પડે છે ? UPSC ની પરીક્ષા પાસ
થવા માટે શુાં કરવુ ાં પડે? UPSC ની તૈયારી કરવાથી આપોઆપ GPSC માાં કઈ રીતે ફાયદો
થાય? GPSC માટે જુદુાં શુ ાં કરવુ ાં પડે? વ્યક્તતત્વનો શવકાસ કેવી રીતે કરવો ? UPSC- GPSCમાાં
સફળ યોધ્ધા કેવી રીતે બનવુ?ાં સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮થી આ એકેડમી ખાતે િરૂ થતી ૫૦(પર્ચાસ)
રાજપ ૂત રદકરા-રદકરીઓની પ્રથમ બેર્ચનુાં શસલેતિન કેવી રીતે થિે ? આ બેર્ચના શસલેતિનની
પરીક્ષાઓ કેવી હિે ? પ્રશ્નોનો ઢાાંર્ચો કેવો હિે ? ક્યારે કઈ પરીક્ષા લેવાિે ? ક્યારે પસાનલ
ઈન્દ્ટરવ્યુ થિે ? એકેડમીમાાં પ્રથમ બેર્ચ નો આ સમયગાળો કેટલો રહેિે ? તેમાાં શપ્રલલમ્સ તેમજ
મેઈન્દ્સ પરીક્ષાના ક્યા ક્યા શવષયોનુ ાં Coaching આપવામાાં આવિે ? હોસ્ટેલ, લાઈબ્રેરી,
ભોજનની કેવી સુશવધાઓ રહેિે ? ફીનુ ાં ધોરણ કેવ ુ ાં રહેિે ? શવગેરે તમામ મુદ્દાઓ ઉપર અત્યાંત
ઝીણવટભયુું માગાદિાન આપવામાાં આવ્યુ ાં હત.ુ ાં
ઉલ્લેખનીય ઘટના તો એ છે કે UPSC જેવી સાંકીણા પરીક્ષાનુાં નામ પડે એટલે સામાન્દ્ય
યુવાનો પીઠ ફેરવે ! પરાં ત ુ આ તો જાગી ગયેલો રાજપ ૂત સમાજ અને તેમાાંય તેન ુ ાં થનગનત ુ ાં
યુવા ધન ! સમગ્ર ગુજરાતના કચ્છ થી નવસારી અને બનાસકાાંઠાથી જામનગર જજલ્લા સુધીના
તમામ જજલ્લાઓના ૭૦૦(સાતસો)થી વધુ રદકરા-રદકરીઓ અને ૫૦ જેટલા વાલીઓ ૧૫.૭.૧૮
રશવવારે બરોબર ૧૧:૦૦ કલાકે સમયસર આ જ્ઞાનયજ્ઞમાાં ભાગ લેવા આવી પહોંચ્યા હતા.

લુણાવાડાના મરહસાગર જજલ્લા રાજપ ૂત મરહલા માંડળ ના પ્રમુખ બાશ્રી શનરૂબા સોલાંકી તો ૪૫
શવધાથીઓને ખાસ બસ કરીને આ યજ્ઞનો લાભ આપવા પધારે લાાં. ગુજરાતની UPSC ની
તાલીમ આપતી સાંસ્થાઓના ઈશતહાસમાાં માત્ર UPSC માટે કશુકાં જાણવા તલપાપડ હોય તેવી
આટલી મોટી સાંખ્યામાાં શવધાથીઓની ઉપક્સ્થતી એ ખરે ખર તો તપાસનો શવષય થાય !
આ સાંસ્થાના નામી-અનામી તમામ પદાશધકારીશ્રીઓ અને કાયાકતાાઓએ તન-મન અને
ધનની શસિંર્ચેલી આ સાંસ્થા, આવનાર સમયમાાં સ્પધાાત્મક વાતાવરણમાાં આપણાાં સમાજના
યુવાધનને ટકી રહેવા માટેન ુાં ઉત્તમ ભાથુ ાં પુરૂાં પાડિે તેમાાં િાંકાને કોઈ સ્થાન નથી. આટલી
મોટી સાંખ્યામાાં શવધાથીઓ અને વાલીઓ ઉપક્સ્થત રહ્ાાં, સાત-સાત કલાક સુધી અશનમેષ,
ઉત્તમશ્રોતા બનવાનુ ાં જ્વલાંત ઉદાહરણ પુરૂાં પાડ્ુ,ાં તમામ પદાશધકારીશ્રીઓ – કાયાકતાાઓ આ
કાયાક્રમને સફળ બનાવવા છે લ્લાાં ૧૫ રદવસથી ખડે પગે રહ્ાાં તે બદલ એકેડેમીના શનયામક
તરીકે તમામનો હ્રદયપ ૂવક
ા આભાર માનુાં છાં.
સેશમનાર સમયે આપેલી ખાતરી મુજબ જરૂરી એવા પાવરપોઈન્દ્ટ પ્રેઝન્દ્ટેિન વેબ સાઈટ
ઉપર હવે ઉપલબ્ધ કરાવ્યાાં છે . વધુને વધુ સાંખ્યામાાં આ પ્રવેિ પરીક્ષામાાં રાજપ ૂત રદકરારદકરીઓ જોિભર રહસ્સો લે તે માટે આવાહન પણ કરૂ છાં. પરીક્ષા લક્ષી સ ૂર્ચનાઓ માટે દરરોજ
એકવાર વેબસાઈટ જોતા રહેવા શવધાથી શમત્રોને નમ્ર શવનાંતી છે .
જય માતાજી !
કોષા અને પરીક્ષા સાંબશાં ધત પ ૂછપરછઃ શ્રી અિોકશસિંહ પરમાર(૯૯૭૮૪૦૭૩૦૮),
શ્રી હરરશસિંહ સોઢા(૯૪૦૮૪૯૬૫૩૬)
જનરલ પ ૂછપરછઃ કાયાાલય- ૦૭૯-૨૩૨૨૬૪૪૪, ૯૪૨૯૯૭૩૪૫૬(w)
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