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ુસે�ોની કોલેજની શૈ��ણક �ણવ�ાની સરાહના

ુ“અમારા લેબ વક� અને �ો��ટ વક� પર કોલેજ - �ા�યાપકો િવશેષ �યાન આપે છે. સૈધાિંતક �ાનના ભોગે �યવહા� 

ુ ુ�ાન પર ઓ�ં �યાન અપાય એ� ંઅહ� બન� ંનથી. મને એ વાતનો આનદં છે ક� મ� આ કોલેજમા ંઅ�યાસ કય�...”

આ�દ�ય આદ�સરા, િવ�ાથ� 

ુ ુ“એસએઈ બહા (SAE BAJA) અને મેગા એટ�વી ચે�પીયનશીપ �વી ટોચની કાર િનમા�ણ �પધા�ઓમા ં�જરાત� ં

ુ ુ�િતિનિધ�વ કરતી કોલેજની ટ�મમા ંવાઈસ-ક��ટન તર�ક� કામ કરવા� ંગૌરવ મને સે�ોની કોલેજમા ંમ�� ંછે. 

ુટ�કિનકલ અને નોન-ટ�કિનકલ બનેં બાબતોમા ં રા���ય અને �તર-રા���ય અ�ભવ મેળવવા માગંતા 

િવ�ાથ�ઓને આ કોલેજ અનેક તકો �રૂ� પાડ� છે...”
ઉ�સવ શાહ, િવ�ાથ�
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�કોલરશીપ

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



િમક�િનકલ એ��િનયર�ગ સલં�ન ઓટોમોબાઈલ એ��િનયર�ગ વાહનોની ટ�કનોલો�મા ંરસ ધરાવતા િવ�ાથ�ઓ માટ� એક અ�યતં રસ�દ અને રોમાચંક 

િવ�ાશાખા છે. �નાતક ક�ાના ચાર વષ�ના આ �ડ�ી અ�યાસ�મ માટ� આ સ�ંથામા ં�િત વષ� ૬૦ બેઠકો પર �વશે ઉપલ�ધ છે. 

ઓટોમોબાઈલ એ��િનયર�ગ

ુેિવ�ાશાખામા ંશા માટ� એડિમશન લ�ં જોઈએ    ?

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

િવ�ાથ�ઓને સવાગી ક�ળવણી આપવા માટ�ની િવિવધ ��િૃ�ઓની એક ઝલક. �

��ેઠ �ભુકામનાઓ સાથ,ે

િવભાગીય વડા,

ઓટોમોબાઈલ એ��િનયર�ગ િવભાગ

ઓટોમોબાઈલ એ��િનયર�ગના અ�યાસમા ંવાહનની ચેસીસ, �ત�રક �વલન ય�ં ('ઇ�ટરનલ ક�બશન એ��ન'), િવ�તુ અને ઈલે��ોિનક �ણાલીઓ 

('િસ�ટ�સ')ની ય�ં-રચના, મોટર પ�રવહન, મરામત અને �ળવણી માટ� વક�શોપ ટ�કનોલો�, સશંોધન અને �ડઝાઈન, કો���ટુર સહાયીત �ડઝાઈન('CAD') 

અને િવકાસ, ઓટોમોબાઇલ ઘટકો ('કો�પોન�ટસ')ના િનમા�ણ – ઉ�પાદન અને �ળવણી વગેર�, વાહનોના િનમા�ણ અને ઉ�પાદનમા ંઉપયોગમા ંલેવાતી િવિવધ 

ૂસામ�ીમા ંચોકસાઈ, દ�તા, ટકાઉપણા, અ��ુલન�મતા ('ADAPTABILITY') ઇ�યા�દનો સમાવશે થાય છે. નવી મોટરકારો સ�હતના િવિવધ વાહનોની 

�ડઝાઈન અને આિવ�કાર પડકાર�પ હોય છે � િવશષે યો�યતા ધરાવતા લાયક ઈજનેરો આસાનીથી ઝીલી લઇ શક� છે.    

આ સ�ંથામા ં ઉપલ�ધ ઓટોમોબાઈલ એ��િનયર�ગનો અ�યાસ�મ વત�માનની આ�િુનક િવ�લે�ણા�મક અને કો���ટુર સલં�ન ઈજનેર� ('CAE') 

��હૂરચનાઓ પર ભાર �કુવાની સાથ ેવાહનોની �ડઝાઈન અને િવકાસ સાથ ેજોડાયેલો હોઈ િવ�ાથ�ઓનો મજ�તૂ પાયો હાસંલ કરવામા ં�બુ જ ઉપયોગી 

નીવડ� છે. અમારા િવ�ાથ�ઓ એસએઈ બહા (SAE BAJA), મેગા એટ�વી ચે��પયનશીપ વગેર� �વી રા���ય, �તર-રા���ય ક�ાની કાર-િનમા�ણ �પધા�ઓમા ં

ૃભાગ લે છે અને તેઓએ �જુરાતની ટોચની ટ�મોમા ંસતત મોખરા� ંુ�થાન �ળવી રા�� ંુછે. આ અ�યાસ�મ ઉ���ટ મોડ�લ�ગ, �યોગા�મક તેમજ �ડઝાઈન 

�મતા અને ઉ�મ સવંાદ તેમજ ટ�મ-વ�ક�ગ કૌશ�યો ધરાવતા ઈજનેરોના િનમા�ણ માટ� �ડઝાઈન કરાયેલો છે.

ુઓટોમોબાઇલ શાખામા ં�વશે લેવા ઈ�છતા તમામ િવ�ાથ�ઓ� ંુ�દય�વૂક�  �વાગત છે અને એકવાર અમા�ં કોલેજ ક��પસ િનહાળવા તેમજ ઓટોમોબાઈલ 

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

ુભારતનો ઓટોમોબાઈલ ઉ�ોગ �િનયાના સૌથી મોટા ઉ�ોગોમાનંો એક છે. ભારતમા ંદર વષ� ૨.૪ કરોડ વાહનો� ંુઉ�પાદન થાય છે. ભારત ��-ચ�� 

ુ ુવાહનોમા ંજગતનો બી� �મનો સૌથી મોટો ઉ�પાદક દ�શ છે. �યાપા�રક હ�� ઓુના તેમજ ઉતા� વાહનો (કાર વગેર�)ના િનમા�ણમા ં�િનયામા ંતે પાચંમા ં�માકં� 

આવ ેછે. આ ઉ�ોગની ઉ�ચ પગારની મોટાભાગની નોકર�ઓ ઓટોમોબાઇલ ઈજનેરોને મળે છે.

ઓટોમોબાઇલ ઈજનેરોને ��ડાઈ, ��ુક�, ઓડ�, મિસ��ડસ બે�ઝ, ફોડ�, ફ�આટ, હો�ડા, શવે રોલે, ટોયોટા, લો�બાગ�ની, �ગવાર, આઈશર, ટાફ�, મ�હ��ા, ુ

તાતા વગેર� �વી ટોચની રા���ય, બ�રા���ય કંપનીઓમા ંનોકર�ની િવ�લુ તકો મળ� શક� છે.   ુ

હાલમા,ં ભારતભરમા ં૩૭૦૦થી વ� ુવાહન ઉ�પાદન એકમોમા ંઓટોમોબાઇલ ઈજનેરોને ઉ�મ રોજગાર� મળ� રહ� છે.  

ભારત સરકારના અ�યતં મહ�વાકા�ંી 'મેઇક ઇન ઇ��ડયા' અ�ભયાનને વગે મળ� ર�ો હોવાથી સ�ંયાબધં બ�રા���ય કંપનીઓ ભારતમા ંતેમની ઉ�પાદન ુ

�િુવધાઓનો મોટાપાયે િવ�તાર કર� રહ� છે.

�જુરાત સરકાર� િવ�ાથ�ઓને તેમની પોતાની કંપની �થાપવા માટ� ૨૦૦ કરોડ �િપયા� ંુ'�ટાટ�-અપ' ભડંોળ �હર�  ક� � ુ છે. નવતર િવચારો ધરાવતા 

ઓટોમોબાઈલ ઈજનેરો આનો લાભ ચો�સપણે મેળવી શક� છે.

આ� �જુરાત ભારતના ઓટોમોબાઈલ �ે�ે ધર� સમાન બની ર� ંુછે. તાતા મોટસ�, જનરલ મોટસ�, ��ુક� અને ફોડ� �વી કદાવર કંપનીઓએ 

�જુરાતમા ંતેમના ઉ�પાદન એકમો �થા�યા છે. આને કારણે અહ� ઓટોમોબાઇલ ઈજનેરો માટ� નોકર�ની, રોજગાર�ની િવ�લુ તકો� ંુસ�ન થ� ંુછે.

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

'ટ��લા' લાયક ઓટોમોબાઇલ ઈજનેરોને વાિષ�ક �. ૧ કરોડથી વ� ુશ�આતી પગારની ઓફર આપે 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��ા, બ�જ, ��ુક� વગેર� �વી �િત��ઠત કંપનીઓથી તમાર� કાર�કદ� 

ુશ� કરવા� ંુપસદં કરશો?

�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�ી 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 

ુ�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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