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“એસપીબી પટ�લ એ��િનયર�ગ કોલેજના અ�યાપકો ભણવામા ં ગભંીર અને હોિશયાર િવ�ાથ�ઓની 

ુજ�રતોને સમ� છે. મારા અ�યાપકોએ માર� કોઈપણ સમ�યામા ંહંમેશા મને મદદ કર� છે અને તે� ં

ુિનરાકરણ આ�� ંછે...”

�ચ�તન બોડાણા, �વૂ� િવ�ાથ�, (કંપની: �રલાયસં, 

હાલનો પગાર: વાિષ�ક �. ૧૧ લાખ) 

િનક�ત ગાધંી, �વૂ� િવ�ાથ�, (કંપની: સેટકો ઓટોમોટ�વ �લિમટ�ડ, 

હાલનો પગાર: વાિષ�ક �. ૮ લાખ) 

“એસપીબી પટ�લ એ��િનયર�ગ કોલે� મને મા� ટ�કિનકલ જ નહ�, �યવ�થાપનના કૌશ�યો પણ 

શીખ�યા અને તેથી જ �ં માર� કાર�કદ�મા ંઅસાધારણ ર�તે આગળ વધી ર�ો �ં...”ુ

ુસે�ોની કોલેજની શૈ��ણક �ણવ�ાની સરાહના

Educating Minds & Hearts...
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તેજ�વી િવ�ાથ�ઓ માટ� આકષ�ક �કોલરશીપ ઉપલ�ધ છે. િવગતો માટ� કોલેજનો સપંક�  કરવા િવનતંી.



ૃિમક�િનકલ એ��િનયર�ગ િવભાગમા ંઅમારા િનરંતર �યાસો િવ�ાથ�ઓને ટ�કિનકલ બાબતોમા ંઉ���ટ બનાવવા ઉપરાતં, તેઓમા ં�િતબ�ધતા, જવાબદાર�, 

ૂ ુઅખ�ંડતતા, આ�મ-િવ�ાસ, ટ�મવક� , લોકો સાથ ેકામ પાર પાડવાની �શળતા, �મા�ણકતા વગેર� �વા �ણો અને શ��તઓ બહાર લાવવામા ંમદદ કર�ને તેઓને 

રોજગાર લાયક બનાવવાની �દશામા ંરહ � છે � િવ�ાથ�ઓને તેમના �ય��તગત તેમજ �યાવસાિયક બનેં �વનમા ંઉપયોગી થઇ શક�.

િમક�િનકલ એ��િનયર�ગ

ુેિવ�ાશાખામા ંશા માટ� એડિમશન લ� ંજોઈએ?

ે ે�ડ�ી એ��િનયર�ગ – �ડ�લોમા ઈજનરોની ��ઠ પસદંગી!

ભારત સરકાર “મેઇક ઇન ઇ��ડયા” અ�ભયાનને વગે આપી રહ� હોવાથી દ�શમા ંઉ�પાદનના �ે�ે જગંી િવદ�શી �ડૂ�રોકાણ આવી ર� ંુછે.
અમાર� �યા ં�ણૂ� યો�યતા ધરાવતા સમિપ�ત તેમજ મહન� � ુઅ�યાપકો છે �ઓ શ�ૈ�ણક અ�યયન, SAE-INDIA બહા, રોબોકોન, એરો-�ડઝાઈન ચેલે�જ, મેગા 

ATV ચે�પીયનશીપ તેમજ હક� ાથોન �વી રા���ય અને �તર-રા���ય �પધા�ઓમા ંિવિવધ પાઠ��મ તેમજ તેને સલં�ન ��િૃ�ઓ �ારા િવ�ાથ�ઓને વચૈા�રક 

ુતેમજ �યવહા� �ાન આપે છે �થી તેઓ ખરા અથમ� ા ંસારા ઈજનેર બની શક�.

િમક�િનકલ એ��િનયર�ગ એક સદાબહાર િવ�ાશાખા છે � �રુ�ા, આિથ�ક તાકાત, આનદં તેમજ એકંદર �વન �ણુવ�ા વધાર� આપે છે. આ શાખા એક નાનકડ� 

િપનથી માડં� �ટ એ��ન �ધુીના ય�ંોના ઉ�પાદનમા ંઈજનેર�, ભૌિતક િવ�ાન અને તેના િસ�ાતંોનો ઉપયોગ કર� છે. િમક�િનકલ ઈજનેરો આપણી આસપાસ 

દ�ખાતા તમામ ઉ�ોગોમા ં�ડઝાઈન, િવકાસ, ઉ�પાદન અને પર��ણ, સશંોધન, �ળવણી, મરામત, અને બી� ઘણી બાબતોના કાય� કર� છે.  

આ સૌથી ��ેઠ િવ�ાશાખાઓમાનંી એક છે ક�મક�, રોજબરોજના �વનમા ંઆપણે � કોઈ ચીજોનો ઉપયોગ કર�એ છ�એ તે તમામમા ંિમક�િનકલ ઈજનેર�ના 

િસ�ાતંોનો ઉપયોગ થયેલો હોય છે. િમક�િનકલ એ��િનયર�ગને ઈજનેર�ની તમામ શાખાઓની માતા તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ેછે. મોટાભાગના ઉ�ોગોમા ં

િમક�િનકલ એ��િનયરને �બુ સાર� નોકર�ના અવસરો �ા�ત થાય છે. ભારત સરકાર “મેઇક ઇન ઇ��ડયા” અ�ભયાનને વગે આપી રહ� હોવાથી િમક�િનકલ ઈજનેરો 

માટ� રોજગાર�ની િવ�લુ તકો ઉપલ�ધ થવાની છે.  

ુતો હવ ેરાહ કોની �ઓ છો?!! આવો, આ કોલેજમા ં�વશે મેળવો અને �ડઝાઈન, ડ�વલપમે�ટ તેમજ ઉ�પાદનની �ાિંતના �હ�સા�પ બનો!! 

ુસે�ોની ખાત ેિમક�િનકલ એ��નીયર�ગમા ં�વશે લેવા ઈ�છતા તમામ િવ�ાથ�ઓ આવકાય� છે અને સ�ને એકવાર અમા�ં કોલેજ ક��પસ િનહાળવા અને આ ુ

િમક�િનકલ ઈજનેર�નો માનવ-�વન પ�રવત�નમા ંક�ટલો �હ�સો છે તે �ણવા માટ� પધારવા� ંુ�દય�વૂક� � ંુિનમ�ંણ છે.

ુ�ે�ઠ �ભકામનાઓ સાથે,

િવભાગીય વડા,

િમક�િનકલ એ��િનયર�ગ િવભાગ

િવ�ાથ�ઓને સવા�ગી ક�ળવણી આપવા માટ�ની િવિવધ ��િૃ�ઓની એક ઝલક

એક સરકાર� અહવ� ાલ �માણે, આગામી ૨૦૨૫ની સાલ �ધુીમા ં�. ૬૫ લાખ કરોડના કદ �ધુી પહ�ચવાની ભારતના ઉ�પાદન ઉ�ોગની �મતા છે. નોકર�ઓમા ં

આનો સીધો લાભ કોને મળશ?ે �વાભાિવક ર�તે જ િમક�િનકલ ઈજનેરોને!

આપણા દ�શની �હર�  �ે�ની CSIR, CPRI, IGCAR, ડ�આરડ�ઓ, ઇસરો �વી સ�ંથાઓ સશંોધન માટ� �ડ�ીધાર� ઈજનેરોને બ� મોટ� સશંોધનની તકો 'ઓફર' ુ

કર� છે.

હાલમા,ં કંપનીઓ અ�યતં ઉ�ચ અને છે�લામા ંછે�લી રોબોટ��સ ટ�કનોલો�ના ઉપયોગ �ે�ે અનેકિવધ સશંોધનો કર� રહ� છે �ને કારણે િમક�િનકલ ઈજનેરો 

ૂ ુ ુમાટ� લાખો રોજગાર�ઓ� ંુસ�ન થશ.ે તમારા રોજ�દા બધા કામો રોબો�ટક ક�ડ�ઓ� ંુએક �થ કર� ર� ંહોય એવી જરા ક�પના તો કર� �ઓ..!!

તેજ�વી અને હોિશયાર િમક�િનકલ ઈજનેરોને તાતા, �રલાયસં, �ઝુલોન, િસમે�સ, ક�ટરિપલર �વી મોટા ગ�ંની કંપનીઓ �રુત જ નોકર�એ રાખી લે છે. 

મોટાભાગની કંપનીઓમા ં�ડ�ીધાર� ઇજનેરોના પગારની શ�આત વષ� �િપયા પાચં લાખ ક� તેથી વ�થુી થાય છે. મા� �ડ�લોમા એ��િનયર�ગ કર�� ંુહોય તો 

આટલા �ચા પગારની અને આવી મોટ� કંપનીઓમા ંનોકર� મળ� શક� નહ�.

ટ��લા મોટસ� �વી ઇલે���ક વાહનો� ંુઉ�પાદન કરતી મોટ� કંપનીઓ ભારતીય બ�રમા ં�વશેી રહ� હોવાથી �ડ�ીધાર� ઈજનેરોની માગં વધવાની જ છે. 'ટ��લા' 

�ડ�ીધાર� ઈજનેરોને વાિષ�ક �. ૬૦ લાખથી વ� ુપગાર આપે છે.

િમક�િનકલ એ��િનયર�ગમા ં�ડ�ી હાસંલ કયા� પછ� કોઈપણ િવ�ાથ� ઓટોમોબાઈલ, �ોડ�શન, �ડઝાઈન, �ાયો�ની�સ, ર���એુબલ એનજ�, એરો�પેસ વગેર� 

�વી બ�િવધ િવ�ાશાખાઓમા ંપોતાની કાર�કદ� બનાવવાની તકો મળે છે. ુ

ુજરા િવચારો, તમે કોઈ કંપનીમા ં�િનયર ક�ાએ નોકર� મેળવીને પછ� �વનભર એ જ ક�ાએ રહવ� ા� ંુપસદં કરશો? �ડ�ી એ��િનયર�ગ ભણવાથી તમે 

કોઈપણ સાર�, મોટ� કંપનીમા ંઉ�ચ હો�ા માટ� લાયક બનો છો. 

ુ� ંુતમે મા� પાચં-દસ હ�રની નોકર� કર�ને સતંોષ માનવા માગો છો ક�, તાતા, મ�હ��ા, �રલાયસં �વી �િત��ઠત કંપનીઓથી તમાર� કાર�કદ� શ� કરવા� ંુ

પસદં કરશો?

ખાનગી અને �હર�  �ે�ની ટોચની કંપનીઓ �ડ�લોમાધાર� ઈજનેરોની સરખામણીએ �ડ�ીધાર� એ��િનયરોને વ� ુપસદં કર� છે. �ડ�ી એ��િનયર�ગ પછ�, 

તમે ઇ��ડયન એ��િનયર�ગ સિવ�સ – IES પર��ા પસાર કર�ને ક��� સકારની નોકર�મા ંજોડાઈ શકો છો; �ડ�લોમા-ધારકોને આવી તક મળતી નથી.

�ડ�ી એ��િનયર�ગ ભ�યા િવના તમે સરકાર� નોકર�મા ં�ાર�ય '�લાસ વન ઓ�ફસર' બની શકતા નથી.

અમે ગૌરવ�વૂ�ક કહ� શક� છ�એ ક�, અમાર� કોલેજની લેબોર�ટર�ઓ 

ુસમ� ઉ�ર �જરાતની તમામ ઈજનેર� કોલેજોમા ં�ે�ઠતમ છે.

ે �અમાર� લબોરટર�ઓની એક ઝાખંીFrom HOD’s Desk..

�ડ�ીધાર� એ��િનયરો �વી �ચા પદ અને પગારની નોકર� મેળવવા� ંુ�ડ�લોમા ઈજનેરો માટ�  �બુ જ ��ુક�લ હોય છે.

મા� �ડ�લોમાના આધાર� સરકાર� નોકર�મા ં�લાસ વન ઓ�ફસર થવા� ંુશ� જ નથી; �નાતક �ડ�ી અિનવાય� છે!

િવદ�શમા ંઉ�ચ અ�યાસ માટ� ક� 'પરમેને�ટ ર�સીડ��ટ' - PRનો દર�જો મેળવવાની તકો �ડ�ી એ��િનયર�ગ ભ�યા પછ� અનેકગણી વધી �ય છે. �ડ�લોમા 

ઈજનેર માટ� PR ત�ન અશ� છે.

ુ�ડ�ી એ��િનયર�ગ� ંુભણતર તમારા સૈધાિંતક તેમજ �યવહા� બનેં �કારના �ાનન ેસ��ૃ બનાવ ે છે અને ઔ�ો�ગક �ે� ેઉ�ચ પદ અને પગારની જોબ માટ� 

તમન ેસ�ંણૂ� ર�તે તૈયાર કર� છે.

ુ ુ ુજરા િવચારો ક�, �ડ�ી ઈજનેર�ના ભણતરનો િનણ�ય નહ� કરવાથી તમાર� કાર�કદ� અને ભાિવ �વન� ંક�ટ� ં�કસાન થશે...

ુૂ ુ ુ�ંકમા ંકહ�એ તો, જો તમે તમાર� ઉ�જવળ કાર�કદ� ઘડવા િવષે ગભંીર હો તો, તમા�ં હવે પછ�� ંપગ� ં�ડ�ી એ��નીયર�ગમા ં

ુ ુ�વેશ લેવા� ંજ હો� ંજોઈએ! 

...અને, ઉ���ટ એ��િનયર બનવા માટ� પસદં કરવી જોઈએ એસપીબી પટ�લ એ��િનયર�ગ કોલેજ (સે�ોની)!ૃ

ક�મક�, અમે તમાર� મહ�વાકા�ંાઓને સાર� ર�તે સમ�એ છ�એ!
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