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મૂંઝવણ અને માગર્દશર્ન
પ્રશ્ન ઃ ધો.-૧૨ િવઞ્જાન પ્રવાહ બાદના સ્નાતક કક્ષાના (ગ્રેજ્યુએશન) અભ્યાસક્રમોની
માિહતી આપશો.
- પટ�લ િનિશથક�માર, નારણપુરા, અમદાવાદ
ધોરણ ૧૨ િવઞ્જાનપ્રવાહના અભ્યાસ બાદ સ્નાતક બનવા માટ� ગુજરાતમાં અનેક પ્રકારના
અભ્યાસક્રમો ઉપલબ્ધ છ�. વ્યિક્તગત રીતે પોતનો રસ, િવષયની પસંદગી અને ભિવષ્યના સંદભર્માં ખૂબજ
િવચાર કરી અભ્યાસક્રમ પસંદ કરવો અિત જ�રી છ�. પ્રવતર્માન સમયમાં કોઇ િવષય ક� અભ્યાસક્રમની
મોનોપોલી નથી રહી. માત્ર ગુણવત્તા જ મોનોપોલી ઉભી કરી શક� તેમ છ�. સ્નાતક થવા માટ�ના િવિવધ
અભ્યાસક્રમો નીચે પ્રમાણે છ�.
• B.Sc (સ્ટ��ટ�સ્ટક્સ):
બાયોમેિટ્રિશયન, એન્વાયરમેન્ટલ સ્ટ�ટ��સ્ટિશયન, ફોર��ન્સક સ્ટ�ટ��સ્ટિશયન, ગવનર્મેન્ટ
સ્ટ�ટ��સ્ટિશયન, હ�લ્થ સિવર્સ સ્ટ�ટ��સ્ટિશયન, મે�ડકલ સ્ટ�ટ��સ્ટિશયન, ફામાર્સ્યૂ�ટકલ સ્ટ�ટ��સ્ટિશયન,
ટીિચંગ એન્ડ �રસચર્ સ્ટ�ટ��સ્ટિશયન વગેર�.
• B.Sc (િજયોલો�):
એિગ્રકલ્ચર એ�ન્જિનયર, કાટ�ગ્રાફર, કોમ્પ્યુટર એનાિલસ્ટ, �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, ઈકોનોિમક
િજયોલો�સ્ટ, એન્વાયરમેન્ટલ �ફલ્ડ્સ, િજયોક�િમસ્ટ, િજયોડાયનામેિસસ્ટ, િજયોમોફ�લોિજસ્ટ,
િજયો�ફિઝકલ એક્સ્પ્લોર�શન, િજયોટ�કિનકલ એ�ન્જિનયર, હાઈડ્રોલોિજસ્ટ, મરીન એડવાઈઝર,
પોલ્યુશન કન્ટ્રોલ સ્પેશ્યાિલસ્ટ, સોઈલ સાય�ન્ટસ્ટ, ટીિચંગ એન્ડ �રસચર્ વગેર�.
• B.Sc/B.A. (ગિણત)
એક્ચ્યુ�રયલ ગિણત (િવમા) બ��ક�ગ, ફાઈનાન્સ એન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ, િસિવલ એિવએશન (ભૌિતક
અને ગિણત), કોમ્પ્યુટર સાયન્સ, આ�ટર્�ફિશયલ ઈન્ટ�િલજન્સ, પ્રોગ્રાિમંગ સોફ્ટવેર એ�ન્જિનયર,
�ડફ�ન્સ સિવર્િસસ, એરફોસર્ અને નેવી (ભૌિતક અને ગિણત), ઈ�ન્ડયન સ્ટ��ટ�સ્ટકલ સિવર્િસસ,
મેનેજમેન્ટ, માક�ટ �રસચર્, ઓપર�શનલ �રસચર્ (ફાઈ�ડંગ મેથેમે�ટકલ સોલ્યુશન ટૂ િબઝનેસ
પ્રોબ્લેમ), ટીિચંગ એન્ડ �રસચર્ સાય�ન્સ્ટસ્ટ વગેર�.
• B.Sc ( એન્થ્રોપોલો� - માનવશાસ્ત્ર)
બાયોલો�કલ એન્ડ મે�ડકલ એન્થ્રોપોલો�, એથનો ગ્રા�ફક �રસચર્ ફોર ઈ�ન્ડયન ટ્રાઈબલ્સ,
ફોર��ન્સક વક�, સોિશયો કલ્ચર એન્થ્રોપોલો�, ટીિચંગ એન્ડ �રસચર્ વગેર�
• B.Sc (ભૌિતક)
એપ્લાઈડ �ફિઝક્સ, એસ્ટોનોમી,એસ્ટ્રો �ફિઝક્સ,�ડફ�ન્ડ સિવર્િસસ - એરફોસર્ એન્ડ નેવી, ક�િમકલ
�ફિઝક્સ, િસિવલ એિવએશન (ભૌિતક અને ગિણત), અથર્ એન્ડ પ્લેનેટરી સાયન્સ, િજયો
�ફિઝક્સ, ઈ�ન્ડયન ફોર�સ્ટ સિવર્િસસ, ટીિચંગ એન્ડ �રસચર્ વગેર�.

•

પ્રશ્ન ઃ હું ફ�શન ટ�ક્નોલો�માં કાર�કદ� બનાવવા માગુ છું મને National Institute
of Fashion Technology (NIFT) નેશનલ ઇ�ન્સ્ટટયુટ ઓફ ફ�શન
ટ�કનોલો�ના અભ્યાસક્રમો અંગેની માિહતી આપશો.
- પટ�લ ધ્વિન સુર�શભાઈ, કલોલ, �. ગાંધીનગર
ફ�શન િવશ્વ સ્વાભાિવક રીતે જ ઘણી બધી કાર�કદ�ની તકો ઊભી કર� છ�. ભારતમાં
ફ�શન િવશ્વમાં કાર�કદ� માટ� િશક્ષણ આપતી ટોચની સંસ્થામાં ગણતરી થાય છ�. નેશનલ
ઇ�ન્સ્ટટયુટ ઓફ ફ�શન ટ�કનોલો� એટલે ક� NIFTની ક� જે ભારત સરકારના ટ�કસટાઇલ
મંત્રાલયના સીધા અંક�શ હ�ઠળ કાયર્ કર� છ�. આ NIFTને �ડઝાઇન, મેનેજમેન્ટ અને
ટ�કનોલો�ની કોલેજ તરીક� ઓળખવામાં આવે છ� અને તેના દ�શભરમાં ૭ ક�ન્દ્રો છ�. આ
ક�ન્દ્રોમાં આપણા ગુજરાતમાં ગાંધીનગર તથા અન્યત્ર �દલ્હી, મુંબઇ, કોલકાતા, ચેન્નાઇ,
હ�દરાબાદ અને બ�ગ્લોર. આ NIFTખાતે િવિવધ પ્રકારના અભ્યાસક્રમો છ�. આ અભ્યાસ
કયાર્ બાદ તમારી પાસે અનુક�ળતા હોય તો તમે તમા�� પોતાનું મેન્યુફ�કચ�ર�ગ યુિનટ શ� કરી
શકો અથવા નોકરીની પુષ્કળ તકો પણ ઉપલબ્ધ હોય છ�. આમાંના ક�ટલાક અભ્યાસક્રમોમાં
સ્નાતક થયા પછી અને ક�ટલાકમાં ધોરણ-૧ર પછી પ્રવેશ મેળવી શકાય છ�.
• NIFTના અભ્યાસક્રમોઃ(૧) બેચલર પ્રોગ્રામ ઇન �ડઝાઇન (બી. �ડઝાઇન)
BachelorofDesignProgrammes(B.Des.)
> લેધર �ડઝાઇન
> ફ�શન કોમ્યુિનક�શન
> એસેસરી �ડઝાઇન
> ફ�શન �ડઝાઇન
> નીટવેર �ડઝાઇન
• લાયકાતઃ- ધોરણ-૧ર પાસ અથવા માન્ય પોિલટ�કિનક �ડપ્લોમા (૩-૪ વષર્)
(ર) UG પ્રોગ્રામ ઇન ટ�કનોલો� (B.F.Tech.)
- ટ�કનોલો�
લાયકાતઃ- મેથ્સ, �ફિઝકસ, ક�િમસ્ટ્રી સાથે ધોરણ-૧ર પાસ
(૩) PG પ્રોગ્રામ ઇન મેનેજમેન્ટઃ- (M.Des. M.F.M. andM.F.Tech.)
- મેનેજમેન્ટ

લાયકાતઃ- ગ્રેજયુએટ અથવા �ડપ્લોમા ઇન એસેસરીઝ / ફ�શન �ડઝાઇન / FIT
(NIFTમાંથી જ)
(૪) PG પ્રોગ્રામ ઇન ટ�કનોલો�ઃ- ટ�કનોલો�
લાયકાતઃ- B.E./ B.Tech. (ટ�કસટાઇલ્સ / એપેરલ / િમક�નીકલ / ઇન્ડ. એ�ન્જ./
પ્રોડકશન એ�ન્જ. / કમ્પ્યૂટર ઇન્ફમ�શન ટ�કનોલો�

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

ક�મેસ્ટ્રી, માઈક્રો બાયોલો�, મેથ્સ, બાયો ટ�કનોલો�, ભૂસ્તરશાસ્ત્ર, બાયો ક�મેસ્ટ્રી, આંકડાશાસ્ત્ર,
વનસ્પિતશાસ્ત્ર, પ્રાણીશાસ્ત્ર, ઈલેક્ટ્રોિનક્સ િવષયમાં બી.એસસી.ના અભ્યાસક્રમો ઉપલબ્ધ છ�.
બેચલર ઓફ સાયન્સ ઓ�ડયો સ્પીચ થેરાપી,
બી.એસ.સી નિસ�ગ (ચાર વષર્નો કોસર્)
એપ્લાઈડ િજઓલો� એમ.એસ.સી ઈન્ટીગ્રેટ�ડ (૫ વષર્નો કોસર્ ),
બી.એસસી (ઓનસર્) ઈન મેથ્સ, �ફિઝક્સ, ક�મેસ્ટ્રી, બાયો સાયન્સ
એપ્લાઈડ (બી.એસસી + એમ.એસ.સી) ડ્યુઅલ �ડગ્રી મેથ્સ, �ફિઝક્સ, ક�મેસ્ટ્રી,
સેલ એન્ડ િમલેક્યુલર બાયોલો�
બી.એસ.ડબલ્યુ
મેનેજમેન્ટમાં બેચલર �ડગ્રી (B.B.A.)
બેચલર ઓફ િબઝનેસ એડિમિનસ્ટ્રેશન
મેનેજમેન્ટનો આ બેચલર �ડગ્રી કોસર્ ભણાવતી કોલે� સમગ્ર ગુજરાતમાં ચાલે છ�. B.A. અને
B.Com. ની જેમ B.B.A. માં પણ હવે સૌને માટ� સરળતાથી એડિમશન મળી શક� તેવો
અભ્યાસક્રમ છ�.
બેચલર ઓફ કમ્પ્યૂટર (BCA)
બેચલર ઓફ કમ્પ્યૂટર એ�પ્લક�શનના કોસર્માં પ્રવેશ ધોરણ-૧ર કોમસર્ અથવા સાયન્સના િવષયો
સાથે ધોરણ-૧ર પાસ કરનારને BCA માં એડિમશન મળ� છ�. કમ્પ્યૂટર એ�પ્લક�શનના આ
બેચલર �ડગ્રી કોસર્નું ભિવષ્ય હ�મેશા ઉજજવળ રહ�વાનું છ�. કમ્પ્યૂટર વગર હવે કોઇ પણ ક્ષેત્રમાં
ચાલવાનું નથી. આથી ધોરણ-૧ર પછીના આ એવરગ્રીન કોસર્માં એડિમશન લેતા અચકાવું નહ�.
બી.એસસી. આઇ. ટી. નો કોસર્ (B.Sc. (IT))
રાજયની મોટાભાગની યુિનવિસર્ટીમાં તેની સંલગ્ન કોલે�માં બી.એસ.સી. ઇન્ફમ�શન ટ�કનોલો�નો
કોસર્ ચલાવે છ�. કમ્પ્યૂટર હાડર્વેર તથા સોફટવેર એ બંને પ્રકારની અદ્યતન ટ�કનોલો�નો આ
કોસર્માં સમાવેશ થાય છ�.
પ્રવેશની કાયર્વાહીઃધોરણ-૧રના પ�રણામના આધાર� આ સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમ છ�. ગુજરાત રાજયની
િવિવધ યુિનવિસર્ટીઓ સાથે સંલગ્ન કોલે�માં આ અભ્યાસક્રમો ચાલે છ�. આ અભ્યાસક્રમો
માટ�ની પ્રવેશ�હ�રાત રાજયની જુદી જુદી યુિનવિસર્ટી દ્વારા પોત-પોતાની વેબસાઇટ તેમજ દ�િનક
સમાચાર પત્રમાં �હ�રાત આવે છ�. મોટ� ભાગે ઓનલાઇન પ્રવેશ ફોમર્ ભરવામાં આવે છ�. છતાં
�હ�રાતની સૂચનાનું પાલન કરવાનું હોય છ� અને મે�રટના આધાર� પ્રવેશ આપવામાં આવે છ�.

NIFTના અભ્યાસક્રમો માટ� પ્રવેશ પરીક્ષાઃNIFTના ઉપરોકત ર�ગ્યુલર અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ, પ્રવેશ પરીક્ષા GAT &
CAT (Creative Ability) સજર્નાત્મક ક્ષમતા દ્વારા જ આપવામાં આવે છ�.
આ પ્રવેશ પરીક્ષા લેિખત અને મૌિખક ઇન્ટરવ્યુ એમ બે તબકકાઓમાં લેવામાં આવે
છ�. આ ક્ષમતાઓને આધાર� પ્રવેશ આપવામાં આવે છ�. NIFTમાં યોગ્ય ઉમેદવારોને
િશષ્ય�િત્તની સવલત મળ� છ�.
વયમયાર્દાઃ - બેચલર પ્રોગ્રામ ઇન �ડઝાઇન (B.Des., B. F.Tech.)ના �ડગ્રી
અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ માટ� વધુમાં વધુ ર૩ વષર્ હોવા �ઇએ. અનામત ક�ટ�ગરીને
િનયમ મુજબ છૂટછાટને પાત્ર છ�.
NIFTના ગાંધીનગર ક�ન્દ્રનું સરનામું National Institute of Fashion Technology
GH-0 Road, Behind Info City, Near DAICT,
Gandhinagar-382007. Gujarat.
Phone : (079) – 23265000, 23240832, 23240834
Fax : (079) - 23240772
Website : www.niftindia.com

ન�ધઃ- ઉપરોકત માિહતી આપના �દશાસૂચન માટ� છ�. અંિતમ માિહતી સંસ્થાની વેબસાઇટ
પર �વી. અથવા દ�િનક પેપરમાં �હ�રાત આવે તે પ્રમાણે અનુસરવું.
આપને મૂંઝવતા કાર�કદ�લક્ષી પ્રશ્નો નીચેના સરનામે અથવા ઈમેઈલ પર મોકલી શકશો.

E-MAIL : vgoa109@gmail.com ફોન નં. ૦૭૯-૨૫૩૮૪૯૩૯
પત્ર વ્યવહારનું સરનામું ઃ
વ્યવસાયી માગર્દશર્ન સંસ્થા, સરકારી કન્યા શાળાના મકાનમાં, રાયખડ, અમદાવાદ-૧

