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Educating Minds & Hearts...

અમારા િવ�ાથ�ઓ શું કહે છે?

“ એસપીબી પટેલ એ��િનયરીગં કોલજેના અ�યાપકો ઉ�સાહી િવ�ાથ�ઓની જ�રતોન ે સમજ ે છે.  મારા 

અ�યાપકો મારા કોઈપણ ��નો ઉકેલ આપવા અને મને મદદ કરવા હંમેશા ત�પર રહેતા હતા...”

િચંતન બોદાણા, પૂવ� િવ�ાથ�

કંપની : િરલાયંસ ઇ�ડ�ટરીઝ િલિમટેડ

હાલનો પગાર : વાિષ�ક �િપયા ૧૧ લાખ

“એસપીબી પટેલ એ��િનયરીગં કોલજે ેમન ે મા� ટેકિનકલ કૌશ�યો જ નહી,ં મેનજેમે�ટના કૌશ�યો પણ 

એટલી જ સારી રીત ેશીખ�યા અને તેથી જ હંુ મારી કારિકદ�મા ંધારણા બહારની �ગિત કરી ર�ો છંુ...”

િનકેત ગાંધી, પૂવ� િવ�ાથ�

કંપની: સેટકો ઓટોમોટી�ઝ િલિમટેડ

હાલનો પગાર: વાિષ�ક �િપયા ૦૮ લાખ

િમકેિનકલ એ��િનયરીગં ●  ઓટોમોબાઈલ એ��િનયરીગં ● કો��યુટર એ��િનયરીગં

ઇ�ફોમ�શન ટેકનોલો� ● િસિવલ એ��િનયરીગં ● ઈલે�ટ� ીકલ એ��િનયરીગં 

ઇલે�ટ� ોિન�સ એ�ડ કો�યુિનકેશન એ��િનયરીગં 

મન અને �દયની કેળવણી... 
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�કોલરશીપ :

ACPC / ACPDCના મેરીટ ર�ેક ધરાવતા િવ�ાથ�ઓને  તેમની ર�ેક અનુસાર ફીમાં ૧૦૦ થી ૨૫ ટકા સુધીની �કોલરશીપ આપવામાં આવે છે, જનેી 

વધુ િવગતો કોલજેમાં સંપક�  કરવાથી મળી શકશે.

�ો�સાહન યોજના :

ઓછામા ંઓછા ૭૦ પસન� ટાઈલ સાથ ેકોઈપણ �કૂલમા ં�થમ �થાન ેઆવલેા િવ�ાથ�ન ે�ો�સાહન તરીકે સ�ેોની કોલજે તરફથી �થમ વષ � (૨૦૧૭-૧૮) 

માટે કોલજે ફીમાં ૫૦ ટકા રાહત આપવામાં આવશે.
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અમારી ઝળકતી િસિ�ધઓ

મુ�યિન� િશ�ણનાં મા�યમ થકી �યવસાિયક રીતે સ�મ, સામાિજક �િ�એ ઉ�રદાયી અને   આ�યાિ�કપણે 

સભાન હોય તેવા આવતીકાલના નાગિરકોનું સવા�ગી ઘડતર...

િવઝન 



એ��િનયરીગં શા માટે?

કંઇક કરી દેખાડવાની તમ�ા, સૂઝ-બૂઝ તેમજ સજન� ા�કતા ધરાવતા િવ�ાથ�ઓમાં ઈજનેરી એ સૌથી વધુ પસંદગીપા� અને લોકિ�ય 

િવ�ાશાખા છે અને તે માટેના કારણો પણ ઘણા બધા છે. આવતા િદવસોમાં, સં�યાબંધ બાબતોને લઈને ભારતમાં ઈજનેરી �ે�નો 

અક�પનીય િવકાસ થવાનો છે.

ભારત સરકાર 'મેઇક ઇન ઇિ�ડયા', 'િડ�ટલ ઇિ�ડયા', '�ટાટ�-અપ ઇિ�ડયા' તેમજ '�વ�છ ભારત' જવેા અ�યંત મહ�વાકાં�ી; દેશ�યાપી 

અિભયાનોને ભાર ેવેગ આપી રહી હોવાથી દેશમાં ઉ�પાદન અને સેવાના �ે�ોમાં જંગી િવદેશી મૂડીરોકાણ આવી ર�ું છે. આ એક જ 

કારણ દેશભરમાં ઈજનેરો માટે નોકરી અને રોજગારીની િવપુલ તકોનું િનમા�ણ કરવા પયા�� છે.

એક સરકારી અહેવાલ �માણે, ભારતના ઉ�પાદન �ે�નું કદ ૨૦૨૫ની સાલ સુધીમાં �િપયા ૬૫ લાખ કરોડનું થવાની �મતા ધરાવે છે. 

આનો સૌથી વધુ લાભ કોને મળશે? ઈજનેરોને!!

'બીએસએનએલ'-BSNL, 'બીએચઈએલ'-BHEL, 'સીએસઆઈઆર'-CSIR, 'સીપીઆરઆઈ'-CPRI, 'આઈ�સીએઆર'-IGCAR, 

'ડીઆરડીઓ'-DRDO, 'આઈએસઆરઓ'-ISRO વગેર ેજવેા �હેર �ે�ના સાહસો ખુબ સારી નોકરીઓ 'ઓફર' કર ેછે.

'રોબોટી�સ' એક િવિવધલ�ી િવ�ાશાખા છે, જ ેજુદી-જુદી ઘણી ઈજનેરી શાખાઓના િવ�ાથ�ઓને રોજગારીની તકો પૂરી પાડે છે. 

વત�માનમાં, સં�યાબંધ કંપનીઓ 'CUTTING EDGE ROBOTICS TECHNOLOGIES' એટલે કે, માનવ�ત માટે અ�યંત ઉપયોગી એવી 

ખુબ જ મહ�વની ધારદાર 'રોબોિટક ટેકનોલો�ઓ' િવકસાવવાના અનેકિવધ સંશોધનોમાં �ય�ત છે જનેાથી ભિવ�યમાં, લાખોથી પણ 

ઘણી વધાર ેનોકરી-રોજગારીની તકો પેદા થશે. જરા ક�પના કરો કે, 'રોબોિટક' કીડીઓનું એક જૂથ તમારા રો�ંદા તમામ કાય� કરી 

નાખતું હોય! અને એ િદવસો હવે બહુ દૂર નથી!!

ઇજનેરીમાં �નાતક (B.E., B.TECH) થયેલા િવ�ાથ�ઓ 'ભારતીય ઈજનેરી સેવા'-IES કસોટી પસાર કરી લે એટલે તેઓ માટે કે�� અને 

રા� સરકારોની નોકરી સુિનિ�ત થઇ �ય છે.

ઈજનરેીના ખબુ સારા �ાન અન ે'સો�ટ �કી�સ'મા ંિનપણૂ એ��િનયરો માટે 'ટેકનો-મનેજેિરયલ' નોકરીઓનો ખ�નો ખલૂી �ય છે. 

આવા �િતભાવતં િવ�ાથ�ઓન ેકેટલીક બહુરા�� ીય કંપનીઓ તો વાિષક�  �િપયા પચાસ લાખથી વધનુા પગારની નોકરીઓ 'ઓફર' કર ેછે!

ભારત સરકારના '�ટાટ�-અપ ઇિ�ડયા' અિભયાનના કારણે ખાસ કરીને 'એ��િનયરીગં અને ટેકનોલો�' �ે�ના નવા સાહસો - '�ટાટ�-

અ�સ' પર સૌથી વધુ �યાન કેિ��ત થયું છે. આજ ેનવા, યુવાન ઈજનેરો જૂની પૂરાણી �ણાલીઓના �થાને નવી, બહુ ઉપયોગી '�માટ�  

િસ�ટમો' લાવી ર�ા છે અને અ�યંત ઝડપભેર ભારતની નવી િવકાસ ગાથાના પાયા નાખી ર�ા છે!

એસપીબી પટેલ એ��િનયરીગં કોલજે (સે�ોની) શા માટે?
ઇિ�ડયન ઇ��ટીટયટુ ઓફ ટેકનોલો� – IIT અને એિરઝોના �ટેટ યિુનવસ�ટી – ASU જવેી અ�યતં �િતિ�ત, રા�� ીય અને આતંર-રા�� ીય શ�ૈિણક 

સ�ંથાઓમાથંી પીએચ.ડી., એમ.ઈ./એમ.ટેકની ઉપાિધ ધરાવતા ટોચના, ઉ�મ �ા�યાપકો અહી ંિવ�ાથ�ઓને ભણાવે છે.

શ�ૈિણક, અ�યાસ સલં�� તમેજ ઈતર �વિૃ�ઓ માટેની તમામ આધિુનક સિુવધાઓ ધરાવતું ૩૦ એકરનું િવશાળ, લીલછંુમ, હાઈ-ટેક કે�પસ.

અમદાવાદ, ગાધંીનગર, મહસેાણા વગરે ેમહ�વના �થળોએથી કોલજે આવવા-જવા માટે અ�યતં રાહત દરની બસ સિુવધા.

'ઇ�ડ�ટરીયલ બ�ેટ' બની ગયલેા અમદાવાદ-મહસેાણા ધોરી માગ� પર 'છ�ાલ ઇ�ડ�ટરીયલ ઝોન' તમેજ મહસેાણા �આઇડીસીથી ત�ન ન�ક, 

'હાઈ-વે ટચ લોકેશન' – રોજગારવા�ંછુ, નવયવુાન ઈજનરેો માટે એક આદશ� ��તાિવત �થળ.

િવ�ાથ�ઓની હાજરી સિુનિ�ત કરવા માટે ખબુ જ અસરકારક '�ટુડ�ટ એટે�ડ�સ રીપોટ�ગં એ�ડ કાઉ�સિેલગં િસ�ટમ'. િનયિમત�પે વાલી-

અ�યાપક મલુાકાત �ારા િવ�ાથ�ઓના વાલીઓ સાથે વાતિચ� પર િવશષે ભાર.

ભણતર બાદ નોકરી – 'જોબ �લસેમ�ેટ' માટે ખબુ જ સિ�ય સહયોગ �યવ�થા. ઉ�ર ગજુરાતમાં અમારા સ�ંયાબધં િવ�ાથ�ઓને સૌથી વધુ 

પગારની નોકરીઓ મળી છે. 

અમાર ે�યાં ગ�સ� અને બોયઝ માટે રાહત દરની અલાયદી હો�ટેલ સિુવધા ઉપલ�ધ છે.

ેઅમારી 'હાઈ-ટેક' લેબોરટરીઓની એક ઝલક

અમારા સતત ધબકતા રહેતા કે�પસની એક ઝાંખી

કાર બનાવવાની અ�યંત �િતિ�ત 'એસએઈ બહા'-SAE BAJA, મેગા એટીવી ચેિ�પયનશીપ, 'રોબોકોન', 'હેકાથોન' વગેર ેજવેી રા�� ીય, આંતર-

રા�� ીય �પધા�ઓમાં ભાગ લેવા િવ�ાથ�ઓને ભાર ે�ો�સાહન અને તાલીમ.

�યાપાર-ઉ�ોગ �ે�ની �િતિ�ત કંપનીઓમાં ચાવી�પ હો�ાઓ પર હોય તેવી કાબેલ અને િન�ણાત �યિ�ઓના �ાન તેમજ બહોળા 

અનુભવનો િવ�ાથ�ઓને સીધો જ લાભ મળે તે માટે (કોપ�રટે ફેક�ટી)ની ખાસ, સઘન �યવ�થા – ગજુરાતમાં આવી �યવ�થા બહુ જૂજ 

સં�થાઓમાં છે.

અસરકારક િશ�ણ નીિત અને આયોજન માટે સં�થાના 'ગવન�ંગ બોડ� ' તેમજ 'એડવાઈઝરી બોડ� 'માં �ખર કેળવણીકારો અને 

ઉ�ોગપિતઓનો સમાવેશ.

�યાવસાિયક સ�મતા અને સામાિજક-આ�યાિ�ક સભાનતા સાથે િવ�ાથ�ઓના સવા�ગી િવકાસ ઉપર સતત િવશેષ �યાન કેિ��ત.
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