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મૂંઝવણ અને માગર્દશર્ન

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

ન�ધઃ- ઉપરોકત માિહતી આપના �દશાસૂચન માટ� છ�. અંિતમ માિહતી સંસ્થાની વેબસાઇટ 

પર �વી. અથવા દ�િનક પેપરમાં �હ�રાત આવે તે પ્રમાણે અનુસરવું.

પ્રશ્ન ઃ  મને આિસસ્ટન્ટ મશીનમેન ભરતી પરીક્ષા અંગે માિહતી આપશો. 

 - બારોટ કિપલ મનસુખભાઈ, ન�ડયાદ, ખેડા 

ગુજરાત ગૌણ પસંદગી સેવા મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા આિસસ્ટન્ટ મશીનમેન વગર્-૩ની સીધી ભરતીની 

જગ્યાઓ અન્વયે પસંદગી પ્રિક્રયા હાથ ધરવામાં આવે છ�. 

વય મયાર્દા : 

સામાન્ય વગર્ના ઉમેદવાર માટ� ૧૮ વષર્થી ઓછી નહ� અને ૩૮ વષર્થી વધુ ન હોવી �ઇએ. 

મૂળ ગુજરાતના હોય તેવા સામાન્ય ક�ટ�ગરીના ઉમેદવારો માટ� વય મયાર્દામાં િનયમોનુસાર છૂટછાટ 

મળવાપાત્ર છ�. 

શૈક્ષિણક લાયકાત : 

ઉમેદવાર� માધ્યિમક શાળાંત પરીક્ષા (SSC) પાસ કર�લી હોવી �ઇએ અથવા સરકાર� માન્ય 

કર�લી તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો �ઇએ. 

ઓફસેટ મશીન માઇન્ડર અથવા ઓફસેટ િપ્રન્ટરના ટ્રેડમાં ઔદ્યોિગક તાલીમ સંસ્થાના પ્રમાણપત્ર 

અભ્યાસક્રમ પાસ કર�લો હોવો �ઇએ અથવા સરકાર માન્ય તેની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો 

�ઇએ. (ઓફસેટ મશીન માઇન્ડરના ટ્રેડની સમકક્ષ લાયકાત બાબતે ઉદ્યોગ અને ખાણ િવભાગે તેમના 

તા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૮ના પત્રથી ઓફસેટ િપ્રન્ટરના ટ્રેડને માન્ય ગણવાનો અિભપ્રાય આપેલો છ�. તેમજ 

આ શૈક્ષિણક લાયકાતની ઉચ્ચ શૈક્ષિણક લાયકાત તરીક� �ડપ્લોમા ઇન િપ્ર�ન્ટ�ગ ટ�ક્નોલો� અને �ડગ્રી 

ઇન િપ્ર�ન્ટ�ગ ટ�ક્નોલો�ને ઉદ્યોગ અને ખાણ િવભાગે તેમના તા. ૧૮-૧૦-૧૬ના પત્રથી માન્ય 

ગણવાનો અિભપ્રાય આપેલો છ�. તેથી આ શૈક્ષિણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પણ પોતાની ઉમેદવારી 

ન�ધાવી શક� છ�.) 

ઉમેદવાર ભાર� શ્રમકાયર્ કરવા માટ� સક્ષમ હોવો �ઇએ. (ઉમેદવાર� પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી 

સમયે ભાર� શ્રમકાયર્ કરવા સક્ષમ હોવા બાબતનું િસિવલ સજર્નનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહ�શે.) 

ઉમેદવાર ગુજરાત મુલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા 

પ્રમાણેની કમ્પ્યૂટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની �ણકારી ધરાવતો હોવો �ઇએ. 

િપ્ર�ન્ટ�ગ પ્રેસમાં જુદા જુદા પ્રકારના ઓટોમે�ટક ઓફસેટ િપ્ર�ન્ટ�ગ મશીનો ચલાવવાનો, મશીનોના 

ઓઇિલંગ અને તેની સફાઇ કરવાનો ઓછામાં ઓછો બે વષર્નો પ્રત્યક્ષ અનુભવ ધરાવતો હોવો �ઇએ. 

ઉમેદવાર ગુજરાતી અને િહન્દીનું પૂરતું ઞ્જાન ધરાવતો હોવો �ઇએ. 

પરીક્ષા પદ્ધિત : 

પ્રથમ તબક્કામાં સ્પધાર્ત્મક લેિખત કસોટી અને બી� તબક્કામાં કમ્પ્યૂટર પ્રો�ફશ�ન્સ ટ�સ્ટ એમ 

બે કસોટી લેવામાં આવશે. 

સ્પધાર્ત્મક લેિખત કસોટી (પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષા) : 

સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ નીચે મુજબનો રહ�શે. 

ક્રમ િવષય ગુણ સમયગાળો

૧ સામાન્ય ઞ્જાન, ગુજરાતનો ઇિતહાસ, ભૂગોળ અને સંસ્ક�િત, ભારતનું 

બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય િવઞ્જાન, વતર્માન પ્રવાહો, કમ્પ્યૂટરને 

લગતું સામાન્ય ઞ્જાન, ટ�સ્ટ ઓફ �રઝિનંગ, પયાર્વરણ, �હ�ર 

વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ અને �ડઝાસ્ટર 

મેનેજમેન્ટ, ગાિણિતક કસોટીઓ.

૨૦ ૯૦ િમિનટ

૨ ગુજરાતી સાિહત્ય, ગુજરાતી વ્યાકરણ ૧૫

૩ અંગ્રે� વ્યાકરણ ૦૫

૪ જગ્યાની તાંિત્રક શૈક્ષિણક લાયકાતને (લઘુત્તમ) સંબંિધત િવષયનું 

પેપર

૬૦

                                                      ક�લ ગુણ ૧૦૦

પ્રશ્નપત્રમાં ક�ટલાક પ્રશ્નો ગુજરાતીમાં રહ�શે અને ક�ટલાક પ્રશ્નો અંગ્રે�માં રહ�શે. ક્રમ ૧ થી ૩ 

માટ� અભ્યાસક્રમનું િવષયવસ્તુ ધો. ૧૦ (SSC)ની સમકક્ષ રહ�શે. 

ક્રમ-૪ માટ� અભ્યાસક્રમનું િવષયવસ્તુ સંબંિધત સંવગર્ના ભરતી િનયમોમાં જે લઘુત્તમ શૈક્ષિણક 

લાયકાત િનયત કરવામાં આવેલી છ� તેને સમકક્ષ રહ�શે. આ પરીક્ષા MCQ-OMR પદ્ધિતની રહ�શે. 

નેગે�ટવ ૦.૨૫ મા�ક�ગ લાગુ પડશે.  પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષામાં પાસ થનાર ઉમેદવારને 

બી� તબક્કાની કમ્પ્યૂટર પ્રો�ફશ�ન્સ ટ�સ્ટ લેવામાં આવશે. 

કમ્પ્યૂટર પ્રો�ફશ�ન્સ ટ�સ્ટ (બી� તબક્કાની પરીક્ષા)              સમય : ૧:૦૦ કલાક 

પ્રશ્ન ક્રમ િવષયનું િવવરણ ગુણ

૧ ઍક્સેલ સ્પ્રૅડશીટ ૧૦

૨ ઇ-મેઇલ કરવા (િવથ ફાઇલ ઍટ�ચમેન્ટ) ૧૦

૩ પાવર પૉઇન્ટ ૧૦

૪ વડર્ ટાઇિપંગ/ વડર્ ફોમ��ટ�ગ ૨૦

                                                                   ક�લ ગુણ ૫૦

પસંદગી યાદી/ પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પદ્ધિત. 

વધુ માિહતી માટ� સંપક� –  ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ

   બ્લોક નં. ૨, પહ�લો માળ, કમર્યોગી ભવન, સેક્ટર ૧૦ (એ), ગાંધીનગર 

   વેબસાઇટ : https://gsssb.gujarat.gov.in/ 

પ્રશ્ન ઃ મને �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટના અભ્યાસક્રમ ચલાવતી સંસ્થાઓ િવશે માિહતી આપશો.

 કો�કલા જે. પરમાર, સાયલા િજ. સુર�ન્દ્રાનગર  

કોઈપણ પ્રકારની મોટી ક�દરતી ક� માનવસિજર્ત આપિત્ત વખતે આપિત્ત િનવારણ દળની મદદ 

લેવાય છ�. જે આવી આપિત્તમાંથી બનતી ત્વરાએ જનતાને અને તેમના માલ સામાનને બચાવવાના 

ઉપાય પ્રયો� સામાન્ય જન�વનને રાબેતા મુજબ કરવાના પ્રયાસો હાથ ધર� છ�. 

આ આપિત્ત િનવારણ પ્રબંધન એટલે જ �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, જે એક નવી શાખા તરીક� ઉભરી 

રહી છ�. જેનો કોઈપણ આપિત્તના સમયે વાર�વાર ઉલ્લેખ થતો રહ� છ�. વળી, જેમાં કાર�કદ�ની પણ એક 

નવી �દશા ખૂલી રહી છ� તેવા �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટમાં િવદ્યાથ�ઓ માટ� પણ ઉજળું ભિવષ્ય છ�. 

�ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એટલે સાહિસક બનવાની સાથોસાથ રા�પે્રમથી મક્કમ મનોબળ 

આત્માિવશ્વાસ અને તેજ�સ્વતા પામવાની ઉત્તમ તક.

માનવ સંસાધન અને િવકાસ મંત્રાલય 

ભારત સરકારના માનવ સંશાધન અને િવકાસ મંત્રાલયે એક મહત્વનો િનણર્ય લઈ શાળા અને 

સંસ્થાઓમાં �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટના અભ્યાસક્રમનો અમલ કરવાનો અિભગમ અપનાવ્યો છ�. એ અનુસાર 

વષર્ ૨૦૦૩થી સને્ટ્રલ બોડર્ ઓફ સકેન્ડરી એજ્યકુ�શન દ્વારા ધો. ૮મા ંસમાિજક િવઞ્જાનમા ંઅન ેવષર્ ૨૦૦૪ 

થી ધો. ૯ તમેજ વષર્ ૨૦૦૫ થી ધો.૧૦મા ં�ડઝાસ્ટર મનેજેમને્ટનો અભ્યાસક્રમ દાખલ કરવામા ંઆવ્યો છ�.  

મદ્રાસ યુિનવિસર્ટી : 

આંતરરા�ીય યોગ્યતા ધરાવતી આ યુિનવિસર્ટીમાં ૧ વષર્નો પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ 

�ડપ્લોમા ઈન �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસક્રમ ચાલે છ�.   વેબસાઈટ : www.unom.ac.in

િસ�ક્કમ મિનપાલ યુિનવિસર્ટી : 

આ યુિનવિસર્ટીના આરોગ્ય, તબીબી અને તકિનક� િવઞ્જાનના ગંગટોક, િસ�ક્કમ અને નડ�ગ દ્વારા  

પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ �ડપ્લોમા ઈન �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટના અભ્યાસક્રમો ચલાવાય છ�. 

વેબસાઈટ : www.smu.edu.in/smu.html

�ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ભોપાલ :

ભોપાલમા ંઆવલે �ડઝાસ્ટર મનેજેમેન્ટ ઈ�ન્સ્ટટ્યટૂ દ્વારા �ડઝાસ્ટર મનેજેમને્ટનો અભ્યાસક્રમ પ્રદાન 

કરવામાં આવે છ�. મધ્યપ્રદ�શમાં સમયાંતર� સરકારી અિધકારીઓ અને કાયર્રત સ્ટાફને પણ �ડઝાસ્ટર 

મેનેજમેન્ટ દ્વારા  ક�દરતી આફતો સામે લડવાની તાલીમ પણ અપાય છ�.

વેબસાઈટ : www.dmibhopal.nic.in

નેશનલ િસિવલ �ડફ�ન્સ કોલેજ - નાગપુર : 

રાસાયિણક ક્ષેત્રે આપિત્ત વ્યવસ્થાપનની ટ્રેિનંગ આપનારી આ કોલેજ એક િપ્રિમયર કોલેજ તરીક� પ્રખ્યાત 

બનેલી છ�. ન્યુ�ક્લયર, બાયો�ક્સ અને ક�િમકલ ઈમરજન્સીની નોડલ એજન્સી તરીક� પણ આ કોલેજે 

માન્યતા પ્રાપ્ત કરી છ�. 

વેબસાઈટ : www.ncdcnagpur.nic.in

મહારા� ક�ષ્ણક�મારિસંહ� ભાવનગર યુિનવિસર્ટી : 

ગુજરાતમાં ભાવનગર ખાતે મહારા� ક�ષ્ણક�મારિસંહ� યુિનવિસર્ટીમાં �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટનો 

અભ્યાસક્રમ ચાલે છ�. એક વષર્ના પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ �ડપ્લોમામાં કોઈ પણ િવદ્યાશાખાના સ્નાતકને પ્રવેશ 

અપાય છ�. પર�તુ િનધાર્�રત બેઠક હોઈ વહ�લામાં વહ�લી તક� પ્રવેશ મેળવવો િહતાવહ છ�. પ્રથમ અને 

બી� એમ બંને સેમેસ્ટર માં ૪ – ૪ પેપસર્ પાસ કરવાનાં હોય છ�. પ્રવેશ માટ� દર વષર્ જૂન – જુલાઈ 

માસ દરમ્યાન અગ્રગણ્ય સમાચારપત્રોમાં �હ�રાત પ્રિસદ્ધ કરાય છ�. �હ�રાતમાં જણાવ્યા મુજબ ઓન 

લાઈન અર� કરવાની હોય છ�. ઉમેદવારોની લેિખત પરીક્ષા લેવાય છ�. ઉિત્તણર્ થનાર ઉમેદવારોને 

મે�રટના ધોરણે પ્રવેશ અપાય છ�.

સરનામું :   રિજસ્ટ્રાર, મહારા� ક�ષ્ણક�મારિસંહ� યુિનવિસર્ટી,

            િગજુ ભાઇ બધેકા માગર્, ભાવનગર, વેબસાઈટ : mkbhavuni.edu.in

ઈ�ન્દરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુિનવિસર્ટી : 

કોઈ પણ વ્યિક્ત ઘર� બેસીને અને તે પણ પોતાની સમય –સુિવધા અનુસાર અભ્યાસ કરી શક� તે 

હ�તુસર ઈ�ન્દરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુિનવિસર્ટીમાં નીચેના બે અભ્યાસક્રમો ઉપલબ્ધ છ�. 

(૧) સ�ટર્�ફક�ટ ઈન �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ (ધો.૧૨ પાસ) છ માસનો આ અભ્યાસક્રમ વધુમાં વધુ 

બે વષર્માં પૂરો કરી શકાય છ�. 

(૨) પોસ્ટ ગ્રેજયુએટ �ડપ્લોમા ઈન �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ૧ વષર્ નો અભ્યાસક્રમ વધુમાં વધુ ચાર 

વષર્માં પુરો કરી શકાય છ�. ઉપરોક્ત અભ્યાસક્રમો િહન્દી અથવા અંગ્રે� માધ્યમમાં ભણવાના હોય છ�.

સરનામું : પ્રાદ�િશક િનયામક 

ઈ�ન્દરા ગાધંી નશેનલ ઓપન યિુનવિસર્ટી, સરખેજ – ગાધંીનગર હાઈવ ે,છારોડી ,અમદાવાદ- ૩૮૨૪૮૧

વેબ સાઈટ : http://rcahmedabad.ignou.ac.in, http://igram.ignou.ac.in

ફોન નં : ૯૧ – ૨૭૧૭-૨૪૨૯૭૬,૨૪૧૫૮૦

ગુજરાત ઈ�ન્સ્ટટ્યુટ ઓફ  �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ 

પં�ડત �દન દયાળ પેટ્રોિલયમ યુિનવિસર્ટી પાછળ, કોબા-ગાંધીનગર હાઈવે, રાયસણ ગામ, ગાંધીનગર 

– ૩૮૨૦૦૭

ફોન નં : ૦૭૯ – ૨૩૨૭૫૮૦૪/૮૦૬/૮૦૮/૮૧૧, વેબ સાઈટ: gidm.gujarat.gov.in

•  મહારા� સયા�રાવ યુિનવિસર્ટી – વડોદરામાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ �ડપ્લોમા ઇન �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ 

કોસર્ કરી શકાય છ�. 

વેબ સાઈટ : https://msubaroda.ac.in,  ફોન નં : ૦૨૬૫ – ૨૭૯૫૫૫૫

અન્ય સંસ્થાઓમાં �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસક્રમ ઉપલબ્ધ છ�. 


