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ુસે�ોની કોલેજની શૈ��ણક �ણવ�ાની સરાહના

“િવિવધ ��િૃ�ઓ મારફત ટ�કનીકલ કૌશ�ય વધારવા અને �િતભા િવકસાવવા વગ�ખડંોની 

બહાર નીકળવાની િવ�ાથ�ઓને �ેરણા આપતા કાય��મો યોજવા માટ�નો પાયો અમારા િવભાગે 

ુના�યો છે. િવ�ાથ�ઓને અહ� ને��ૃવના �ણો શીખવવામા ંઆવે છે અને તેમના ઉ�જવળ ભિવ�ય 

માટ� તાલીમબ� કરવામા ંઆવે છે.” 

�ચ�તન પટ�લ, િવ�ાથ�

“મારા માટ� િસિવલ ઈજનેર� િવભાગ �ાન અને �ેરણાનો સતત અ�ટૂ �ોત ર�ો છે; અહ� મારા 

ુટ�કનીકલ કૌશ�યમા ંવધારો થયો એટ� ંજ ન�હ, માર� �િતભા પણ િનખર� છે...”

રજત િસ�ઘ, િવ�ાથ�
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Educating Minds & Hearts...

Our industry partners (OIP) 

�કોલરશીપ

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



ુએસપીબી પટ�લ એ��િનયર�ગ કોલેજમા ં િસિવલ એ��િનયર�ગ િવભાગના વડા તર�ક� � ં આપ� ંુ ઉ�માસભર �વાગત ક�ં �!ં આપની સમ� ુ

ુએ��િનયર�ગની આ અ��તુ િવ�ાશાખાની એક ઝલક ર� કરતા ંમને આનદં થાય છે!

ુઆ િવભાગનો ��ુય ઉ�ેશ િવ�ાથ�ઓને િસિવલ એ��િનયર�ગના િવષયોમા ંસૈ�ધાિંતક તેમજ �યવહા�, બનેં �કાર� ંુ�તીિતકર �ાન આપ� ંુએટલો જ નહ�, 

વગ�ખડં, લેબોર�ટર� તેમજ �થળ અ�યાસ અને ��ય� તાલીમ �ારા તેઓને આ િવ�ાશાખામા ંિન�ણાત બનાવવાનો પણ છે. 

ૂ ુિસિવલ ઇજનેર�ના ભણતરમા ંિવિવધ શાખાઓ, િવભાગો વ�ચે આપસમા ંસ�હૂગત કાય� – ટ�મવક� , સદં�શા-�યવહારની �શળતા – કો��િનક�શન �ક��સ,  

�યાવસાિયક કાય�મા ં�યવહારમા ંઉપયોગી થાય તેવા સાધનો, ઓ�રો અને તેના ઉપયોગના કૌશ�ય તેમજ �વનભર ન� ંુન� ંુશીખતા રહવ� ાની બાબતો પર 

ભાર �કૂવામા ંઆવ ેછે.

અમારા સતત એવા સિંન�ઠ �યાસો ર�ા છે ક�, આ સ�ંથામાથંી �નાતક થઈને બહાર નીકળતા િવ�ાથ�ઓ સામા�જક, રાજક�ય અને રા���ય �હતની સ�ંથાઓમા ં

�હ�સેદાર� �ારા �યાવસાિયક નીિતમ�ા અને પોતાના �યવસાય તેમજ સમાજમા ંસેવાના ��ુયને સમ� એટ� ંુજ નહ�, સવત� ો�ખુી િવકાસના લ�યો િસ�ધ 

કરવામા ંઅ��ુય �દાન કર�.     

ૃસે�ોની કોલેજનો િસિવલ એ��િનયર�ગ િવભાગ ઉ�મ �તર-માળખાક�ય �િુવધાઓ અને સ�ંણૂ� સાધન સ�જ ઉ���ટ લેબોર�ટર�ઓ ધરાવ ેછે. અમે 

િવ�ાથ�ઓના ઉ�જવળ ભિવ�ય માટ� �ણૂ� સમય કાય�રત એવા ��ઈન�ગ એ�ડ �લેસમે�ટ સેલના સહયોગમા ંિવ�ાથ�ઓ, તેમના વાલીઓ અને અ�યાપકગણ 

વ�ચે સતત, િનયિમત 'ઇ�ટર-એ�શન'ને �બુ જ �ો�સા�હત કર�એ છ�એ.

અમોને ��ધા છે ક�, આ કોલેજનો િસિવલ એ��િનયર�ગ િવભાગ િવ�ાથ�ઓને તેમની મહ�મ �મતા િવકસાવવામા ંછેવટ �ધુી ઉપયોગી નીવડશ.ે      

ૃઆ સ�ંથામા ંભણવાથી િવ�ાથ� એક ઉ���ટ એ��િનયર બનશ ેએટ� ંુજ નહ� એક સારો, જવાબદાર નાગ�રક બનીને પોતાના પ�રવાર, સમાજ અને દ�શના 

િવકાસ માટ� પણ �વનભર ઉપયોગી બનશ ેતેવો અમોને �ણૂ� િવ�ાસ છે.

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

િવ�ાશાખાનો માનવ-�વન પ�રવત�નમા ંક�ટલો �હ�સો છે તે �ણવા માટ� પધારવા� ંુ�દય�વૂક� � ંુિનમ�ંણ છે.

'�લોબલ માક�ટ ઇ�સાઇટસ ઇ�કોપ�ર�ટ�ડ' �ારા �ગટ કરાયેલા એક સશંોધન અહવ� ાલ �જુબ, ૨૦૨૫ �ધુીમા ંિસિવલ એ��િનયર�ગના બ�ર� ંુકદ ૧૧ લાખ 

કરોડ �િપયા� ંુથઇ જશ.ે આનો સૌથી વ� ુલાભ તમાર� ��ટ�એ કોને મળશ;ે િસિવલ ઇજનેરોને!

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

ભારતમા ંિસિવલ એ��િનયર�ગ એક સદાબહાર િવ�ાશાખા છે અને તેમા ં�ડ�ી ધાર� ઈજનેરો માટ� સૌથી વ� ુતકો છે. તા�તરના �કડાઓ �જુબ, દ�શમા ંકામ-

ધધંો કરતી વ�તીના ૩૦ ટકા લોકો બાધંકામ ઉપર િનભ�ર છે.

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

�ૃિષ, ખેતીવાડ� બાદ બી� �મની સૌથી મોટ� ��િૃ� એટલે બાધંકામ ઉ�ોગ. 

િ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.

ભારત સરકાર� દ�શમા ં૧૦૦ '�માટ� િસટ�'� ંુઅ�ભયાન હાથ ધ� � ુ છે; આમા ંતમારા મતે િવકાસની વ�મુા ંવ� ુતકો કોને �ા�ત થશ?ે

ુ�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� 

આગામી વષ�મા ંભારત સરકાર �તર-માળખાક�ય �ે�ે �િપયા દોઢ લાખ કરોડ� ંુ�ડૂ�રોકાણ કરવાની છે, તમે � ંુમાનો છો – આમા ં�ચા પગારની નોકર�ઓ 

કોને મળશ?ે િસિવલ ઇજનેરોન!ે

િવદ�શોમા ંકામ કરવાના �ે�ે િસિવલ ઇજનેરોને �ડ�ીધાર�ઓને વ� ુતકો મળવાની છે. ઉ�ર અમે�રકા, ક�નેડા, ઓ���લીયા અને મ�ય-�વૂન� ા દ�શોમા ં�ડ�ીધાર� 

ઈજનેરોને �બુ સાર� નોકર�ઓ મળ� રહ� 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�, પછ� લાસ�ન એ�ડ ટો�ો, ગે�મોન ઇ��ડયા, અ��ા-ટ�ક વગેર� �વી ��ુિસ�, �િત��ઠત 

ુકંપનીઓથી તમાર� કાર�કદ� શ� કરવા� ંુપસદં કરશો?

િસિવલ એ��િનયર�ગ પછ�, તમે ઇ��ડયન એ��િનયર�ગ સિવ�સ – IES પર��ા પસાર કર�ને ક��� સકારની નોકર�મા ંજોડાઈ શકો છો.

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

ુ ુ ુ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!

િસિવલ એ��િનયર�ગ

ુેિવ�ાશાખામા ંશા માટ� એડિમશન લ� ંજોઈએ? 

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

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 ઝાખંી

ુ�ે�ઠ �ભકામનાઓ સાથે,

િવભાગીય વડા,

િસિવલ એ��િનયર�ગ િવભાગ

From HOD’s Desk..
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