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દીકરીને બનાવો “ઇન્જીનનયર બબટિયા”!! 
નવદ્યાર્થીઓ માિે અત્યતં પે્રરણારૂપ સાત ભારતીય મટિલા 
એન્જીનનયરો જેઓએ દુનનયા આખીમા ંડંકો વગાડયો છે!!! 

નવા જમાનાની આધનુનક નારીએ દુનનયાભરમાાં પરુૂષોના આનિપત્યવાળા લગભગ તમામ કે્ષત્રોમાાં માથુાં 
કાઢ્ુાં છે અને આ બાબતમાાં ભારતીય નારી પણ પાછળ નથી. આપણા વેદિક કાળની મહા નારીઓ 
ઘોષા, લોપામદુ્રા, મૈતે્રયી, ગાગી, રામાયણ, મહાભારત કાળમાાં સીતા, સાનવત્રી, દ્રૌપિી, દુગાાવતી તેમજ 
૧૯-૨૦મી સિીનાાં અહલ્યાબાઈ હોલકર, ઝાાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ, મિર ટેરેસા, સરોજીની નાયડુ, 
એમ.એસ. શભુલક્ષ્મી, ફાનતમા બીવી, લતા માંગેશકર, પવૂા વડાાંપ્રિાન સ્વ. ઇન્દિરા ગાાંિી, પી.ટી.ઉષા, 
દકરણ બેિી, વગેરે નામો સમગ્ર દુનનયાને રાહ ચીંિી શકે તેટલાાં શક્તતશાળી અને આજે પણ એટલા જ 
પ્રેરણાત્મક છે.  

 

વતામાન સમયમાાં દુનનયામાાં ડાંકો વગાડનારી એકવીસમી સિીની ભારતીય નારીઓના નામ લઈએ તો 
તરુત જ ઈદદ્રા નયૂી (પેપ્સીકોનાાં અધ્યક્ષ અને સી.ઈ.ઓ.), ચાંિા કોચર (મેનેજીંગ ડાયરેતટર અને 
સી.ઈ.ઓ. – આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ. બેંક), દકરણ મજમિુાર (અધ્યક્ષ અને મેનેજીંગ ડાયરેતટર – 
બાયોકોન લલનમટેડ), કીનતિગા રેડ્ડી (ફેઇસબકૂ – ભારતના વડાાં), એકતા કપરૂ (બાલાજી ટેલીદફલ્્સ), 
રેણકુા રામનાથ (૯૨૦૦ કરોડના ભાંડોળનુાં વ્યવસ્થાપન કરતી ૨૦૦૦ કરોડની કાંપની ઓલ્ટરનેટ એસટે 
મેનેજમેદટના સીઇઓ અને એમડી), મીના ગણેશ (પીઅરસન એજયકેુશનના સીઇઓ અને એમડી), 
નપયા નસિંઘ (હોલ-ટાઈમ ડાયરેતટર – ડીએલએફ લલનમટેડ, ૪૫ હજાર કરોડનુાં માકેટ કેપીટલાઈઝેશન 
અને ૧૦ હજાર કરોડની આવક િરાવતી કાંપની), શીખા શમાા (સીઇઓ અને એમડી – એતઝીસ બેંક), 
નયના લાલ કીડવાઈ (ઇડી અને કદરી હડે, HSBC), અરૂણા જયાંતી (સીઇઓ, કેપજેનમની, ભારત), 
લચત્રા રામકૃષ્ણ (જોઈદટ એમડી – નેશનલ સ્ટોક એક્ષચેદજ NSE), સ્નેહા રાજાણી (નસનનયર 
એતઝીક્યટુીવ અને વાઈસ-પ્રેનસડેદટ, સોની એદટરટેનમેદટ ટેલલનવઝન), અચાના દહિંગોરાની (સીઇઓ અને 
ઇડી, IL&FS ઇદવેસ્ટમેદટ મેનેજસા લલનમટેડ-IIML) વગેરે નામો જીભ ઉપર આવવા લાગે છે અને એ 
બાબતમાાં કોઈ શાંકા જ નથી કે, આ મોટાગજાની મદહલાઓએ નારી-શક્તતના અિભતૂ દૃષ્ટાાંત જગતને 
પરૂા પાડયા છે પરાંત,ુ આ યાિીમાાં થોડો ઉમેરો કરવાની જરૂર છે!  

 

ઉપરોતત, આધનુનક સમયની મદહલાઓ અને વ્યાપાર-િાંિા-ઉદ્યોગમાાં અગે્રસર હોય એવા એમના જેવા 
બીજા ઘણા સદમાનનીય નારી-રત્નોનો આપણે આ સાંિભામાાં ઉલ્લેખ કરી શકીએ પરાંત,ુ એ સવે 
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મદહલાઓ સાંચાલક, વ્યવસ્થાપક જેવી સાંપણૂા રીતે વહીવટી કહી શકાય તેવી ભનૂમકામાાં છે ત્યારે શુ ંએવુ ં
કિી શકાય કે, નવજ્ઞાન અને િેકનોલોીના કે્ષત્રો મટિલાઓના સદંભભમા ંકોરી પાિી સમાન કે મટિલાઓ 
દ્વારા વણખેડાયેલા જ છે? 

 

ઉપરોક્ત પ્રશ્નનો ઉત્તર છે: ના. 
 

તો, ચાલો એક નજર નાખીએ નવા જમાનાની એવી ભારતીય નારી-શક્ક્તઓ પર જેઓએ નવજ્ઞાન 
તેમજ િેકનોલોી અને ખાસ કરીને, એન્જીનનયરીંગના કે્ષતે્ર દુનનયામા ંપોતાના નામનો ડંકો વગાડયો છે 
એિલુ ંજ નિીં, જગત આખામા ંભારતનુ ંનામ રોશન કર્ુું છે: 
 

(૧). શ્રીમતી પદ્મશ્રી મોિનદાસ વોટરયર: આ નામ સભંાળતા ં જ કંઈ યાદ આવે છે? સ.ુશ્રી પદ્મશ્રી 
વોટરયર એિલે અમેટરકામા ંિેકનોલોીના આકાશમા ંસૌર્થી વધ ુતેજસ્વી, ઝળિળતા તારાઓમાનંો એક! 
તમે કદાચ એ સમાચાર સાભંળ્યા િશે કે, ર્થોડા ં સમય પિલેા,ં તેમણે ‘સીસ્કો’ (CISCO)ના ચીફ 
િેકનોલોી ઓટફસર (CTO)પદેર્થી રાીનામુ ંઆપર્ુ ંિત ુ.ં એ પદ તેમણે સાત વર્ભ સધુી શોભાવર્ુ ંિત ુ.ં 
કેનમકલ એન્જીનનયર એવા ં સ.ુશ્રી વોટરયરને ૨૦૧૨, ૨૦૧૩ અને ૨૦૧૫મા ં નવશ્વ-નવખ્યાત ‘ફોબભસ’ 
મેગેઝીન દ્વારા જગતના ૧૦૦ સૌર્થી શક્ક્તશાળી મટિલા તરીકેનુ ંસન્જમાન આપવામા ંઆવર્ુ ંિત ુ.ં  

 

‘વોટરયર’નો અર્થભ છે લડવૈયા. પદ્મશ્રી વોટરયર નામના ં આ ‘લડવૈયા’ના બાણ-ભાર્થામા ં ભારતની 
સનુવખ્યાત ઈજનેરી સસં્ર્થા ‘આઈઆઈિી’ની સ્નાતક ટડગ્રી અને અમેટરકાની જગ-નવખ્યાત કોનેલ 
ર્નુનવસીિીની અનસુ્નાતક ટડગ્રીના ં તીર છે! તેમના ‘રણભનૂમ’ના અનભુવોમા ં આંતર-રાષ્ટ્રીય 
ખ્યાનતપ્રાપત ‘મોિોરોલા’ કંપનીના ં ‘CTO’પદનો સમાવેશ પણ ર્થાય છે; તેમના ‘શૌયભચન્જરકો’મા ં “યગં 
એન્જડ પાવરફુલ” (ર્વુાન અને શક્ક્તશાળી મટિલા), “િોપ િેન િાઈએસ્િ પેઈડ” (સૌર્થી વધ ુ વેતન 
મેળવતી પ્રર્થમ દસ મટિલા), “વમૂન એલીવેિીન્જગ સાયન્જસ એન્જડ િેકનોલોી” (નવજ્ઞાન અને તતં્ર-
નવજ્ઞાનનો ઉત્કર્ભ કરતી મટિલા) જેવા માન-ચાદં છે. એમની આ યાદી િજુ ઘણી લાબંી ર્થઇ શકે તેમ છે.  

 

૧૯૬૧મા ંઆંધ્રપ્રદેશના નવજયવાડા ખાતે તેલગુ ુ બ્રાહ્મણ પટરવારમા ં જન્જમેલા ં યેલ્લેપેડ્ડી પદ્મશ્રી આજે 
અમેટરકાની ઇલેક્ટ્ક્રક કાર બનાવતી કંપની ‘ર્એુસએ ફોર નેક્સ્િ-ઈવી’નુ ંસીઇઓ – CEOપદ શોભાવી 
રહ્ા ં છે; આ ઉપરાતં ચીનની ઇલેક્ટ્ક્રક ઓિોમોિીવ જાયન્જિ કંપની ‘એનઆઈઓ’ના બોડભ મેમ્બર, 
માઈક્રોસોફ્િના બોડભ ઓફ ડાયરેક્િરસના સભ્ય અને કોનેલ ર્નુનવસીિીના રસ્િી તરીકે પણ સેવા આપી 
રહ્ા ંછે. 
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(૨). શ્રીમતી રુબચ સઘંવી અગરવાલ: એક એન્જીનનયરમા ં િોવા જોઈએ તેવા સવભ ગણુોર્થી સપંન્ન છે 
રુબચ સઘંવી. ૨૦મી જાન્જર્આુરી, ૧૯૮૨મા ં પનૂા ખાતે જન્જમેલા ં અને અમેટરકાની કાનેગી મેલ્લોન 
ર્નુનવસીિીમારં્થી ઇલેક્ટ્ક્રકલ અને કોમ્પર્િુર એન્જીનનયરીંગમા ં સ્નાતક અને અનસુ્નાતકની ઉપાનધ 
િાસંલ કરનારા ંરુબચ સઘંવી ૨૦૦૫મા ંજગતની સૌર્થી મોિી અને સૌર્થી વધ ુલોકનપ્રય સોનશયલ નમટડયા 
નેિવટકિંગ સાઈિ ‘ફેઇસબકૂ’ facebookના સૌ પ્રર્થમ મટિલા એન્જીનનયર બન્જયા ંિતા.ં  

 

૨૦૧૦મા ં તેમણે ‘ફેઇસબકૂ’ છોડી અને એક વર્ભના સમયગાળા બાદ, ‘કોવે’ Cove કંપનીની સ્ર્થાપના 
કરી. ૨૦૧૧મા ંરુબચને ‘facebook’મા ંઅનન્જય પ્રદાન બદલ ‘બેસ્િ એન્જીનનયરીંગ લીડરશીપ’ એવોડભર્થી 
સન્જમાનનત કરવામા ંઆવયા.ં ટૂંક સમયમા ંજ ‘ડ્રોપબોક્ષ’ Dropbox કંપનીએ Cove ખરીદી લીધી અને 
રુબચ સઘંવી તેમા ં ‘વાઈસ પે્રનસડેન્જિ – ઓપરેશન્જસ’ બન્જયા.ં ૨૦૧૩મા ં Dropbox છોડી પણ તેના 
સલાિકાર તરીકે ચાલ ુરહ્ા.ં તેમના પનત શ્રી આટદત્ય અગ્રવાલ Dropboxમા ંજ ‘વાઈસ પે્રનસડેન્જિ – 
એન્જીનનયરીંગ’ તરીકે સેવા આપે છે.  

 

આજે શ્રીમતી રુબચ સઘંવી અગરવાલ અમેટરકાની સનુવખ્યાત ‘નસબલકોનવેલી’ની સખં્યાબધં કંપનીઓના 
રોકાણકાર અને સલાિકાર તરીકે સેવા આપી રહ્ા ં છે. તેઓ ‘પેિીએમ’ Paytmના બોડભ ઓફ 
ડાયરેક્િરસનુ ંસભ્યપદ પણ શોભાવી રહ્ા ંછે. 
 

(૩). શ્રીમતી જયશ્રી નવજય ઉલ્લાલ: વયાપાર-ધધંા-ઉદ્યોગના નવશ્વમા ં૧૯૯૫ના વર્ભર્થી એક નવો શબ્દ 
અક્સ્તત્વમા ંઆવયો છે: “DISRUPTOR” (ડીસરપિર). સીધી-સાદી ગજુરાતી ભાર્ામા ંસમીએ તો જે 
વયક્ક્ત પોતાના જ્ઞાન, આનવષ્ટ્કાર દ્વારા ધધંા-ઉદ્યોગ જગતમા ંઉર્થલ-પાર્થલ મચાવી દે અને પછી તેના 
ટિસાબે જ બબઝનેશ ચાલે અને સ્ર્થાનપત વતભમાન બબઝનેશ પ્રણાલી સમાપત ર્થઇ જાય તેને 
“DISRUPTOR” તરીકે નવાજવામા ંઆવે છે. ૨૭ માચભ, ૧૯૬૧ના રોજ મળૂ ભારતીય પટરવારમા ંલડંન 
ખાતે જન્જમેલા ંજયશ્રી ઉલ્લાલ આવા ં “DISRUPTOR” છે! ૨૦૧૪ અને ૨૦૧૫ એમ સતત બે વર્ભ સધુી 
જગતના િોચના પચ્ચીસ “ડીસરપિસભ” DISRUPTORSની યાદીમા ંજયશ્રી ઉલ્લાલનુ ંનામ મકુાર્ુ ંિત ુ.ં 
૨૦૧૬મા ં ફોબભસ મેગેઝીન દ્વારા તેમને “આપબળે આગળ વધેલી અમેટરકાની ત્રીસમા ક્રમની સૌર્થી 
ધનનક મટિલા” તરીકેનુ ં સન્જમાન આપર્ુ ં િત ુ.ં ઈલેક્રીકલ એન્જીનનયર એવા ં શ્રીમતી ઉલ્લાલે સાન 
ફ્રાક્ન્જસસ્કો ર્નુનવસીિીમા ંસ્નાતક અને સાન્જતા કલેરા ર્નુનવસીિીમારં્થી અનસુ્નાતકની ઉપાનધ પ્રાપત કરી 
િતી.  

 

જગ-નવખ્યાત બહુરાષ્ટ્રીય કંપની ‘સીસ્કો’ CISCOમા ં ૧૫ વર્ભ કામ કયાભ બાદ, ૨૦૦૮મા ં તેઓ 
અમેટરકાની ‘એરીસ્િા નેિવક્સભ’ કંપનીમા ંપે્રનસડેન્જિ અને સીઇઓ તરીકે જોડાયા ત્યારે આ કંપનીની કોઈ 
આવક નિોતી અને ૫૦ર્થી પણ ઓછા કમભચારી િતા. માત્ર સાત જ વર્ભના ટૂંકા સમયગાળામા ંશ્રીમતી 
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ઉલ્લાલે કંપનીની આવક ૮૩૮ નમબલયન ડોલરના આંકડે પિોંચાડી દીધી. ફોબભસ મેગેઝીને જયશ્રી 
ઉલ્લાલને “આજની નેિવટકિંગ ઇન્જડસ્િરીમાનંા િોચના પાચં પ્રભાવશાળી લોકોમાનંા એક” તરીકે 
સન્જમાનનત કયાું છે. 
 

(૪). મીનાક્ષી ચેિરી: “િેકનોલોી કે્ષત્રની ૨૫ સૌર્થી વધ ુ શક્ક્તશાળી મટિલા” તરીકે અમેટરકાના 
સનુવખ્યાત ‘બબઝનેશ ઇનસાઇડર’ જૂર્થ દ્વારા સન્જમાનનત ઈલેક્રીકલ અને ઇલેક્રોનીક્સ એન્જીનનયર 
મીનાક્ષી ચેિરી લોકનપ્રય સોનશયલ નેિવટકિંગ સાઈિ “ટ્વીિર”મા ંનસનનયર િાડભવેર એન્જીનનયર છે અને 
“ટ્વીિર”ના મિાકાય ડેિા સેન્જિરના સચંાલનમા ંમદદ કરે છે; તેઓ “ફેઈલ વિલે”(જયારે વધ ુપડતા ં
સદેંશાઓર્થી “ટ્વીિર” ઓવરલોડ ર્થઇ જાય અને વધ ુસદેંશા ગ્રિણ કરી શકે નિીં ત્યારે વિલે માછલીના 
બચત્ર સારે્થ ટ્વીિર ઓવર કેપેસીિી ર્થઇ ગયાનો અને ર્થોડીવાર રાિ જોવાનો સદેંશો જોવા મળે છે, આને 
“ફેઈલ વિલે” તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે!)ની ક્સ્ર્થનત નનવારવાનુ ંઅર્થવા “ફેઈલ વિલે”ને દૂર રાખવાનુ ં
કામ કરે છે.  
 

જગ-નવખ્યાત બહરુાષ્ટ્રીય કંપની “એચપી” HP દ્વારા ૨૦૧૦મા ં૨.૩૫ અબજ ડોલર ચકૂવીને િસ્તગત 
કરાયેલી “થ્રી-પાર” 3PAR ખાતે અત્યાધનુનક િાઈ-એન્જડ સવભરો તેમજ સ્િોરેજ નસસ્િમો બાધંવાના કાયભમા ં
અનભુવ મેળવયા પછી મીનાક્ષી ચેિરી ટ્વીિર સારે્થ જોડાયા ં છે. તેઓ અત્યતં મિત્વની અને 
જવાબદારીભરી કામગીરી િોય તેવા પદની નોકરી કરવા માગંતા સહુ કોઈ માિે એક અનોખા પે્રરણા-
સ્ત્રોત સમાન મટિલા છે. 
 

(૫). સેલીના િોબેકોવાલા: “સવે-મકંી” SurveyMonkey યાદ છે? ‘ઓનલાઈન’ સવેક્ષણ કરનારી 
દુનનયાની સૌર્થી મોિી કંપની એિલે “સવે-મકંી”! ૨૦૧૬મા ંઆ કંપનીએ ૨૦૦ નમબલયન ડોલરની આવક 
િાસંલ કરી િતી. પોતાના ગ્રાિકોને દરરોજ ૩૦ લાખ સવેક્ષણ પ્રનતભાવ મેળવી આપતી આ કંપનીના ં
પે્રનસડેન્જિ અને સીિીઓ CTOનુ ં િોચનુ ં પદ સાડા છ વર્ભ સધુી શોભાવનાર ભારતીય નારી-રત્ન છે 
સેલીના િોબેકોવાલા!  

 

અમેટરકાના કેબલફોનનિયાની ‘સ્િેનફોડભ ર્નુનવસીિી’મારં્થી ૧૯૯૮મા ં કોમ્પર્િુર સાયન્જસની સ્નાતક ઉપાનધ 
પ્રાપત કરનાર સેલીના િોબેકોવાલા એક સાિસવીર અને સોફ્િવેર પ્રોડક્િ એક્ઝીક્યિુીવ છે. તેઓ 
“ઇવાઇિ” Evite નામની ‘ટડીિલ ઇન્જવીિેશન અને સોનશયલ ઇવેન્જિ પલાનનિંગ’ની સેવા આપતી કંપનીના ં
સિ-સ્ર્થાપક છે. અમેટરકામા ં “ઇવાઇિ”ના સવા ત્રણ કરોડ નોંધાયેલા વપરાશકારો છે એિલુ ં જ નિીં, 
કંપની દ્વારા દર વરે્ ૭૦ લાખ પાિી િોસ્િ (યજમાન) વતી ૨૦ કરોડ આમતં્રણો મોકલવામા ંઆવે છે.  
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કોઈપણ પ્રકારના મનોરંજન કાયભક્રમની િીકીિ ઉપલબ્ધ કરાવી આપતી “ટિટકિમાસ્િર” કંપનીના 
નસનનયર વાઈસ-પે્રનસડેન્જિ તરીકે પણ તેમણે સેવા આપી િતી. ૨૦૧૬મા ંતેઓ ‘ઇવાઇિ’ના સિ-સ્ર્થાપક 
પોતાના કોલેજ-કાળના નમત્ર અલ લીબ સારે્થ જોડાયા અને “ીક્શો” Gixo કંપનીની સ્ર્થાપના કરી. 
સેલીના િોબેકોવાલા “રેડફીન” Redfinના બોડભ મેમ્બર અને “િબસ્પોિ” Hubspot કંપનીના ંસલાિકાર 
પણ છે. તેમણે સાન ફ્રાક્ન્જસસ્કોની “િગબોિ” Togboat Yards કંપનીના બોડભ મેમ્બર તેમજ 
‘એન્જિરિેઇન્જમેન્જિ પબ્લીકેશન (IAC)’ના વાઈસ-પે્રનસડેન્જિ તરીકે પણ સેવાઓ આપી િતી. 
 

(૬). કલ્પના ચાવલા: એમને દુનનયામા ંકોણ નર્થી જાણતુ?ં એમની ઓળખ માિે તો “નસફભ નામ િી કાફી 
િૈ!!” તેમ છતા,ં તેમને અંજબલરૂપે પણ ‘બે શબ્દો’ અતે્ર પ્રસ્તતુ છે: જેમણે શાળાએ જતા એક-એક 
બાળકના મનમા ંઅવકાશયાત્રી બનવાના સપનાનુ ંવાવેતર કર્ુું, બે-બે વખત જેમણે દુલભભ અને દુષ્ટ્કર 
અવકાશયાત્રાઓ ખેડી અને અંતે, અવકાશમા ંજ નવલીન ર્થઇ ગયા ંતે ભારતીય નારી-રત્ન સ્વગભસ્ર્થ સ.ુ 
શ્રી કલ્પના ચાવલા એરોનોિીકલ એન્જીનનયરીંગના સ્નાતક િતા ં અને નવજ્ઞાનની બીી બે 
નવદ્યાશાખાઓમા ંઅનસુ્નાતક ઉપાનધ મેળવી િતી એિલુ ંજ નિીં, ડોકિરેિ (પીએચ.ડી.) પણ કર્ુું િત ુ.ં  
 

૧૭મી માચભ, ૧૯૬૨ના રોજ પજંાબના કરનાલ ખાતે જન્જમેલા ં ભારતીય મળૂના ં આ પ્રર્થમ મટિલા 
અવકાશયાત્રી નવી પેઢી માિે તેઓ કેવા અને કઈ રીતે પે્રરણાસ્ત્રોત િતા ંઅને રિશેે એ નવરે્ ગમે તેિલુ ં
લખીએ તો પણ ઓછં જ પડે એ િકીકત છે ત્યારે અિીં રજુ કરેલા તેમના ખદુના જ શબ્દો સહુને માિે 
પે્રરણાપ ૂજં બની રિ ેતેવા છે:  

 

“તમારંુ અક્સ્તત્વ એિલે માત્ર તમારી બદુ્ધિ; તમારા રંગસતૂ્રો, તમારી રાષ્ટ્રીયતા, તમારી પષૃ્ટ્ઠભનૂમ વગેરે 
કશાર્થી જ નિીં પરંત,ુ તમારા મસ્તકની અંદર રિલેી બદુ્ધિમતા અને તમારા હૃદયમા ંરિલેી આગ ર્થકી 
જ તમે કોઈપણ કે્ષત્રમા ંગૌરવ પ્રાપત કરી શકો છો”.  
 

(૭). શ્રીમતી રાજેશ્વરી નશનશરકુમાર ચેિરી: એન્જીનનયરીંગના કે્ષત્રમા ંભારતીય મટિલાઓ નવરે્ની કોઈપણ 

વાત અનોખા ં અગે્રસર રાજેશ્વરી ચેિરીના ઉલ્લેખ નવના પરૂી ર્થઇ શકે નટિ. તેઓ કણાભિકના સૌ પ્રર્થમ 

મટિલા ઈજનેર િતા.ં ૨૪મી જાન્જર્આુરી, ૧૯૨૨ના રોજ જન્જમેલા ંરાજેશ્વરી બચપણર્થી જ ભણવામા ંખબુ જ 

તેજસ્વી િતા.ં તેમણે મૈસરૂ ર્નુનવસીિીમારં્થી બી.એસસી. (ઓનસભ) અને એમ.એસસી.ની ઉપાનધ પ્રાપત કરી 
િતી. આ બનેંમા ંતેમણે સમગ્ર ર્નુનવસીિીમા ંપ્રર્થમ ક્રમાકં િાસંલ કયો િતો.  

૧૯૪૩મા,ં તેઓ બેંગ્લોર ક્સ્ર્થત ઇક્ટ્ન્જડયન ઇન્જસ્િીિર્િુ ઓફ સાયન્જસ (આઇઆઇએસસી)મા ં ઈલેક્રીકલ 

િેકનોલોીના રીસચભ સ્ટુડંિ તરીકે જોડાયા, ૧૯૪૬મા ંરાજેશ્વરી “તેજસ્વી નવદ્યાર્થી” તરીકે પસદં ર્થયા ંઅને 

તત્કાલીન ટદલ્િી સરકાર તરફર્થી ઉચ્ચ અભ્યાસારે્થ નવદેશ જવાની સ્કોલરશીપ મેળવીને અમેટરકાની વાિ 
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પકડી. એ સમયમા,ં ભારતીય મટિલા માિે નવદેશ જઈને ભણવાનુ ંઅત્યતં દુષ્ટ્કર િત ુ ંપરંત,ુ રાજેશ્વરી કિીબિ 

િતા.ં  

અમેટરકામા ંતેમણે ‘નમનશગન ર્નુનવસીિી’મા ંપ્રવેશ મેળવયો અને ઈલેક્રીકલ એન્જીનનયરીંગમા ંઅનસુ્નાતક 

ઉપાનધ િાસંલ કરી. અભ્યાસ દરનમયાન, ભારત સરકાર સારે્થના કરાર મજુબ, વોશીન્જગ્િન ડી.સી. ક્સ્ર્થત 

નેશનલ બ્ર્રુો ઓફ સ્િાન્જડરડસ ખાતે રેટડયો ટફ્રકવન્જસી મેઝરમેન્જિ નવભાગમા ં આઠ માસની પે્રક્િીકલ 

રેઈનીંગ માિે જોડાયા ંઅને તે પણૂભ ર્થયે નમનશગન ર્નુનવસીિી ખાતે પરત જઈ અભ્યાસ પરૂો કયો.  

૧૯૫૩મા,ં પ્રોફેસર નવબલયમ ી. ડાઉના માગભદશભન િઠેળ પીએચ.ડી.ની ઉપાનધ પ્રાપત કરીને સ્વદેશ પરત 
આવયા ંઅને ‘આઇઆઇએસસી’મા ંઈલેક્રીકલ કોમ્ર્નુનકેશન એન્જીનનયરીંગ નવભાગમા ંપ્રાધ્યાપક તરીકે 
જોડાયા.ં અિીં તેમણે એમના પનત સાર્થી અધ્યાપક નશનશરકુમાર ચેિરીની સારે્થ મળીને માઈક્રોવેવ 
રીસચભ લેબોરેિરી ઊભી કરી અને માઈક્રોવેવ એન્જીનનયરીંગના કે્ષતે્ર પાયારૂપ કામ કર્ુું.  

એમના અનન્જય પ્રદાનની કદરરૂપે રાજેશ્વરીને નવભાગના અધ્યક્ષ બનાવવામા ંઆવયા.ં તેઓના ભણાવવાના 
મખુ્ય નવર્યો િતા ઇલેક્રો-મેગ્નેટિક નર્થયરી, ઈલેક્રોન િયબુ સટકિિસ અને માઈક્રોવેવ િેકનોલોી. તેઓ 

સશંોધનમા ં પણ ખબુ જ સટક્રય િતા.ં તેમના માગભદશભન િઠેળ ૨૦ નવદ્યાર્થીઓ પીએચ.ડી. ર્થયા િતા. 
રાજેશ્વરી ચેિરીએ માઈક્રોવેવ એન્જીનનયરીંગ અને એન્જિેના સબંધંી ૧૦૦ર્થી વધ ુરીસચભ પેપર અને સાત 

પસુ્તકો લખ્યા છે. ૩ી સપિેમ્બર, ૨૦૧૦ના રોજ ૮૮ વર્ભની વયે રાજેશ્વરી ચેિરી પચંમિાભતૂમા ં નવલીન 

ર્થઇ ગયા.ં 

---------------  

સકંલન અને આલેખન: 
 

મિશે દોશી - કેમ્પસ મેનેજર 

(9925028638, mahesh.doshi@saffrony.ac.in) 

 

સેફ્રોની ઇદસ્ટીટયટુ ઓફ ટેકનોલોજી કે્પસ 

એસપીબી પટેલ એદજીનનયરીંગ કોલેજ 

સેફ્રોની બસ સ્ટોપ, િોળાસણ એપ્રોચ રોડ પાસે, શાંકઝૂ વોટર પાકાની નજીક, 
અમિાવાિ-મહસેાણા હાઈવે, મકુામ-પોસ્ટ: લીંચ, જીલ્લો: મહસેાણા, ગજુરાત – ૩૮૪૪૩૫ 

ફોન: ૯૮૨૫-૦૪૦-૮૩૮,   ૯૮૭૯-૬૧૬-૮૩૮,   ૭૦-૪૬૪૬-૧૦૦૦ 

Email: info@saffrony.ac.in     Website: www.saffrony.ac.in 
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