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કન્યાઓએ શા માટે એન્ીનિયરીંગ ભણવ ું જોઈએ? આ રહ્યા ૧૦ કારણો! 

(૧). એન્ીનિયરીંગ રસપ્રદ છે, મજાન ું છે! 
એન્જીનિયરીંગન ું ક્ષતે્ર તમિે સ ુંદર અિે રસપ્રદ સ્થળોએ મજાિી અિે સર્જિાત્મક ચીજો પર કામ કરવાિી 
અઢળક તકો પરૂી પાડ ે છે. અમે જે કહીએ છીએ તે વધ  નવગતથી જાણવ ું, સમજવ ું હોય તો ‘િેશિલ 
સોસાયટી ઓફ પ્રોફેશિલ એન્જીનિયસસ’ - NSPE દ્વારા આપવામાું આવલેી િીચેિી યાદી તપાસો અિે જાત ે
જ િક્કી કરો!: 
 

એન્જીનિયરીંગ નવશિેી ગમ્મતભરી, રોમાુંચક અિે ઉતેજિાસભર હકીકતો: 
શ ું તમે જાણો છો કે, 
  

 ‘સ્િો-બોર્ડ ’િી શોધ એક ઈજિેર દ્વારા થઇ હતી? હહમાચ્છાહદત પહાડોિી ઉપર બરફ પર સરકવા 
માટે જે એક ખાસ પ્રકારન ું બોડસ (પાહટય ું) વપરાય છે તે ખ દ અજાયબીઓથી ભરેલ ું છે! સ્િો-બોડસ 
ભનૂમનત, રસાયણશાસ્ત્ર અિે બાયો-નમકેનિકસિા અદભતૂ સમન્જવયથી સજાસયેલો એક ચમત્કાર છે. 
બરફ પર સરકતાું સરકતાું ચત રાઈ ભરેલા વળાુંક લેવાન ું અિે કદૂવાન ું ખલે-સાહનસકો માટે અત્યુંત 
સહલે ું બિી ગય ું છે થેન્જ્સ ટ ૂસ્િો-બોડસ! 

 દોર્વીરોિે સ રક્ષા, આરામ અિે બહતેર દોર્ક્ષમતા પરૂી પર્તાું ખાસ બટૂ (શઝૂ)િી ડર્ઝાઈિ 
એન્ીનિયરો કરે છે? એન્જીનિયરો એ હકીકત ખ બ સહલેાઈથી સમી શકે છે કે, દોડવામાું શરીરન ું 
કેટલ ું બળ જમીિથી પગ સ ધી શઝૂ મારફત વપરાય છે અિે તેથી તેઓ શઝૂિી એવી હડઝાઈિ કરે 
છે કે, શરીરન ું વજિ પગિી પાિીથી અંગઠૂા વચ્ચે સમાિપણે વહેંચાઇ જાય! 

 એક પ્રકારિી જળક્રીર્ા - વોટર સ્લાઈર્ (જળ લપનસયા)માું વપરાતા લપનસયાિા ભાગિી ડર્ઝાઈિ 
એક નસનવલ એન્ીનિયરે કરી હતી? વોટર સ્લાઈડમાું પાણી ચોક્કસ નિયત જથ્થામાું જ વહ ેતેવી 
પમ્પીંગ નસસ્ટમ એક નસનવલ એન્જીિીયરે નવકસાવી હતી. ચોક્કસ જથ્થાિા પાણી પ્રવાહ નવિા તમ ે
એિા પર લપસી જ િા શકો! વધ માું, નસનવલ એન્જીનિયરોએ જ લોકોન ું વજિ, પાણી અિે લપસવા 
દરનમયાિ હવાન ું જે દબાણ સજાસય તે બધાિે ખમી શકે તેવી હડઝાઈિ જળ-લપનસયા માટે 
નવકસાવી છે. 

 એપોલોથી શટલ સ ધી - સ્પેસક્રાફ્ટ (અવકાશયાિ)િા પ્રકે્ષપણ (LAUNCH)થી લઇ તેિી વાપસી 
(RETURN) સ ધીિી સમગ્ર સફર એક યાદગાર અિે નવજયી ઈજિેરી નસદ્ધિ છે? અવકાશ કાયસક્રમોએ 
જગતિા જ્ઞાિાધારિે સમળૂગો બદલી િાખ્યો છે, ખ બજ નવસ્તતૃ કરી દીધો છે. ઉજાસ, સુંચાર, 
સામગ્રી, માળખાું અિે કોમ્્ય ટરિી ટેકિોલોીમાું એન્જીનિયરોએ જે પ્રગનત સાધી છે તેિાથી આજે 
અવકાશયાત્રાઓ શક્ય બિી શકી છે. 
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 ચકર્ોળ જગતિી સૌથી મહાિ, અદભતૂ ઈજિેરી નસદ્ધિઓમાુંિી એક ગણાય છે? જગતિો સૌ પ્રથમ 
ચકડોળ (ફેરીસ વ્હીલ) પીટ્સબગસ, પેન્જન્જસીલ્વેિીયાિા ઈજિેર જ્યોર્જ ડબ્લલ્ય  ફેરીસે ૧૮૯૩માું 
બિાવ્યો હતો. ૧૪૦ ફૂટિા લોખુંડિા બે ટાવરિી વચ્ચ ે૪૫ ફૂટિી ધરી (એ સમયે લોખુંડ ઢાળીિ ે
બિાવેલી એ સૌથી મોટી ધરી હતી) પર ચકડોળન ું રાક્ષસી કદન ું પૈડ ું બેસાડવામાું આવ્ય ું હત  ું. 

 ઈજિેરો ઇન્ટર-એક્ટીવ ટેલીનવઝિ શક્ય બિાવે છે? ઇન્જટર-એ્ટીવ ટીવી ટેકિોલોીિા તમામ 
પાસાઓમાું – િવા કેબલિી હડઝાઈિથી લઇ િવા હફલ્મ ઈમલ્ઝિ, અિે વધ  સારી ગ ણવતાિા 
અવાજિી ટેકિોલોી નવકસાવવા સ ધી – એન્જીનિયરો જ સુંકળાયેલા છે. આ ટેકિોલોી થકી તો 
આપણ ે૫૦૦થી વધ  ચેિલોમાુંથી મિપસુંદ હફલ્મ, કાયસક્રમ કે ગેઈમ પસુંદ કરીિે તે નિહાળી, માણી 
શકીએ છીએ. 

 ‘થીમ પાકડ ’ ઉદ્યોગમાું ઈજિેરો મહત્વિી ભનૂમકા ભજવે છે? જગત આખામાું ‘થીમ પાકસ ’ ઈજિેરો 
તેિી હડઝાઈિ, બાુંધકામ, લાઈટીંગ અિે ટોળાિે નિયુંનત્રત કરવા સ ધીિા તમામ કાયોમાું 
એન્જીનિયરો જ સુંકળાયેલા હોય છે. 

 ‘વર્ચ્ ડઅલ ડરયાલલટી’ અિે ‘નસમ્્ લેશિ’ ઇિીશીયેટીવ (પહલે)િી રચિામાું કુંપિીઓ તેમજ 
્ નિવસીટીઓ એન્ીનિયરોિો ઉપયોગ કરે છે? વચ્ય સઅલ ઓફીસ જેવા થ્રી-ડી મોડલેીંગ પ્રોજે્ટમાું 
આ ટેકિોલોી થકી કોમ્્ય ટર નસમ્ય લેશિ અિે નવઝય લાઈઝેશિિો ઉપયોગ થાય છે. 

 બાયો-એન્ીનિયસડ િવી અિે ઉતેજિાસભર તબીબી ટેકિોલોી નવકસાવી રહ્યા છે? માિવીિા 
ચહરેા પર જન્જમ-જાત ખોડ-ખાુંપણ રહી ગઈ હોય તો તે દૂર કરી િવો, સ ુંદર ચહરેો બિાવી શકાય 
તે માટે ડોકટરો આ ટેકિોલોીિી મદદથી વચ્ય સઅલ હરયાલલટીિો ઉપયોગ કરે છે. 

 ‘જ રાનસક પાકડ ’, ‘ફોરેસ્ટ ગુંપ’ અિે ‘ઇન્ટરવ્્  નવથ વેમ્પાયર’ જેવી અત્યુંત રસપ્રદ, અિોખી ડફલ્મોમાું 
જે સ્પેશીયલ ઈફેક્ટસિો ઉપયોગ કરીિે ર્ાયિોશોર જેવા મહાકાય અિે રાક્ષસી પ્રાણીઓિે આબેહ બ 
ીવુંત કરવામાું આવ્યા છે તેમાું એન્ીનિયરોિો નસિંહફાળો છે? ‘મોફીંગ’ ટેકિોલોીિા ઉપયોગ વડ ે
લચત્રોિે ટીવી, થીયેટરિા પરદા પર ીવતા-જાગતા, હરતા-ફરતા દશાસવી શકાય છે જે 
એન્જીનિયરોએ શક્ય બિાવ્ય ું છે. 

 

(૨). એન્ીનિયરીંગ એ કુંઈ માત્ર છોકરાઓિો જ ઈજારો િથી! 
યુંત્ર-નવદ્યા (એન્જીનિયરીંગ)િો આનવષ્કાર થયો ત્યારથી જ મહહલાઓ દ્વારા ઈજિેરી જગતમાું અિોખ ું પ્રદાિ 
થત ું રહ્ ું છે. એન્જીનિયરીંગિા ક્ષેત્રમાું મહત્વન ું પ્રદાિ કરિાર ઘણી બધી મહહલાઓમાુંથી કેટલીક 
મહહલાઓિી રસપ્રદ હકીકતો અતે્ર પ્રસ્ત  ત છે:  

 શ ું તમે જાણો છો કે, અમેડરકાિા ઇનતહાસિા સૌથી મોટા ઈજિેરી પ્રકલ્પોમાુંિા એક એવા ‘બ્રકૂ્લીિ 
બ્રીજ’િા બાુંધકામમાું એનમલી વોરેિ રોબ્લલીંગ િામિી મહહલાએ નસિંહભાગ ભજવ્યો હતો? ૧૮૬૯િી 
સાલમાું એનમલીિા સસરા જ્હોિ એ. રોબ્લલીન્જગ ેબ્ર ૂ્ લીિ અિે ન્જય યોકસિી વચ્ચે ઇસ્ટ રીવર ઉપર 
બાુંધવાિા આ બ્રીજિી હડઝાઈિ તૈયાર કરવાન ું શર  કય ું હત  ું. એ સમયે આિાથી મોટો પડકાર 
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બીજો કોઈ હતો િહીં. જહોિિા અવસાિ બાદ એનમલીિા પનત વોશીન્જ્ટિે માસ્ટર બ્રીજ લબલ્ડર 
તરીકે કામ સાુંભળય ું અિે પનતિે શક્ય તેટલી મદદ કરવાિા હતે  થી એનમલીએ નસનવલ 
એન્જીનિયરીંગ, ગલણત, સ્રેન્જથ ઓફ મટીરીયલ્સ, સ્રેસ એિાલલસીસ તેમજ કેબલ કન્જસ્રકશિિો 
અભ્યાસ શર  કયો. ૧૮૭૨માું વોશીન્જ્ટિ ગુંભીરપણે બીમાર પડયા અિે પથારીવશ થઇ ગયા. હવ ે
બ્રીજન ું કામ કેવી રીતે આગળ વધ?ે એનમલીએ આ જબરદસ્ત પડકાર ઝીલી લીધો અિે જાત-
દેખરેખ શર  કરી પનતિા માગસદશસિ મ જબ બ્રીજન ું કામ પરૂજોશથી આગળ વધાય ું. એનમલીન ું કામ 
અિે નિષ્ઠા જોતાું સહ  એવ ું જ માિવા લા્યા કે એનમલી જ બ્રીજિા ચીફ ઈજિેર છે! પનત 
વોશીન્જ્ટિ વતી તમામ કામ એનમલીએ સાુંભળી લીધ ું હત  ું અિે મળૂ હડઝાઈિ મ જબ જ બ્રીજન ું 
સુંપણૂસ બાુંધકામ પણૂસ કરાવ્ય ું! એનમલીએ કદીયે એન્જીનિયર બિવાન ું નવચાય ું િહોત  ું તેમ છતાું 
સુંજોગોિા પડકારિે ઝીલી લઇ િારી-શક્્ત ધારે તો શ ું િ કરી શકે તેન ું જ્વલુંત ઉદાહરણ જગતિ ે
પરૂ ું પાડય ું. 

 બ્્ લા હને્રી વેક્ય મ આઈસ ક્રીમ ફ્રીઝર પેટન્ટ ડર્ઝાઈિથી જાણીતાું બ્લય લા હને્રી િામિી મહહલા 
૧૯૨૦થી ૧૯૩૦િા સમયગાળા દરનમયાિ ‘ધી લેડી એડીસિ’ તરીકે ઓળખાતાું હતાું. તેમણ ે
બોબીિ-ફ્રી લોક-સ્ટીચ સીવણ મશીિ, ક્સ્થનત-સ્થાપક હાથ સાથેિી ઢીંગલી, વે્ય મ આઈસ ક્રીમ 
ફ્રીઝર, રેહડયો સાથેિી ઢીંગલી તેમજ કાબસિ પેપર નવિા એકથી વધ  કોપી કાઢી આપત ું ટાઈપ 
રાઈટર વગેરે સહહત બહ નવધ આનવષ્કારોિા પેટન્જટ મેળવ્યા હતાું. 

 ૧૯મી સદીિા પ્રારુંભે એક નશયાળામાું ન્જય યોકસિી મ લાકાત દરનમયાિ, મેરી એન્ર્રસિ િામિી એક 
મહહલાિા ધ્યાિ પર આવ્ય ું કે, સ્રીટ-કારિા ડ્રાઈવરોિે બરફવર્ાસ ચાલ  હોય ત્યારે આગળિો રસ્તો 
જોવા અિે કારિા આગળિા કાચ પરથી બરફ દૂર કરવા માટે (કાચ) ખોલી િાખવો પડતો હતો. 
આ મહહલાએ સમસ્યાિા ઉકેલરૂપે ‘નવન્જડ-શીલ્ડ વાઈપર’િી શોધ કરી અિે ૧૯૦૩માું તેિી પેટન્જટ 
મેળવી! ૧૯૧૬િી સાલ સ ધીમાું તો અમેહરકાિી તમામ કારમાું ‘નવન્જડ-શીલ્ડ વાઈપર’ સ્ટાન્જડરડ 
ઇક્્વપમેન્જટ બિી ગય ું હત  ું. 

 “આધ નિક સુંચાલિિી માતા” તરીકે ઓળખાતાું લલલલયિ ગીલ્બથે કાયસસ્થળ (વકસ્લેસ) પેટિસસ 
અિે કાયસ-દક્ષતાશાસ્ત્ર (એગોિોનમ્સ)િો અભ્યાસ કયો હતો. આ મહહલા અમેહરકિ સોસાઈટી ઓફ 
નમકેનિકલ એન્જીનિયસસિા સૌ પ્રથમ મહહલા સદસ્ય હતા અિે આજે જે હ્ મિ ફેકટસસ 
એન્જીનિયરીંગ એન્જડ એગોિોનમક હડઝાઈિ તરીકે ઓળખાય છે તે ક્ષેત્ર નવકસાવવાન ું બીડ ું ઉઠાવ્ય ું 
હત  ું. 

 

(૩). સ્કોલરશીપ મેળવીિે ભણવાિી તક: ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે આપણે ત્યાું સ્કોલરશીપિી ઘણી યોજિાઓ 
ઉપલબ્લધ છે. આમાું, સામાજજક અિે શૈક્ષલણક પછાત વગસ, અન સલૂચત જાનત, અન સલૂચત જિજાનત માટેિી 
પોસ્ટ મેહરક નશષ્યવનૃિઓ, મ ક્સ્લમ, શીખ અિે જૈિ જેવી લઘ મતીઓ માટેિી મેરીટ-કમ-મીન્જસ અિ ેસેન્જરલ 
સે્ટર સ્કીમ ઓફ સ્કોલરશી્સ, મ ખ્યમુંત્રી ય વા સ્વાવલુંબિ યોજિા વગેરેિો સમાવેશ થાય છે. જેિો લાભ 
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ઉઠાવીિે છોકરીઓ પોતાિી ઉજ્જવળ કારહકદી સહલેાઈથી ઘડી શકે છે અિે પગભર થવા ઉપરાુંત, પોતાિા 
પહરવાર, સમાજ તેમજ દેશન ું િામ રોશિ થાય તેવી જજિંદગીન ું નિમાસણ કરી શકે છે. પરદેશ જઈ ઉચ્ચ 
અભ્યાસ કરવા માગતી નવદ્યાનથિિીઓ માટે પણ સુંખ્યાબુંધ પ્રોત્સાહિો અિે નવદેશી સ્કોલરશીપ મળી શકે છે. 
 

(૪). તમે સ ુંદર, ઉપયોગી ચીજ-વસ્ત ઓન ું સર્જિ, નિમાડણ કરી શકશો: એક એન્જીનિયર તરીકે, તમે િવી 
ચીજોિો આનવષ્કાર કરી શકો છો અથવા તો િવી ચીજ-વસ્ત ઓ અિે ટેકિોલોીઓન ું નિમાસણ કરીિે તેિા 
સૌ પ્રથમ વપરાશકાર બિી શકો છો. હાલ, દ નિયા આખીિી િજર ૧૦ િવા ભાનવ આનવષ્કારો પર મુંડાયેલી 
છે જેમાું, ડ્રાઈવર-નવહોણી મોટરકાર, ઉડતી મોટરકાર, અન્જડર-વોટર નસટી (પાણીિી િીચે વસેલ ું શહરે), 
રોબોટ કામવાળી કે ઘરઘાટી, ગ ર  ગ્રહિો પ્રવાસ, ‘ફૂડ ઇિ એ પીલ’ (દવાિી ગોળી જેવી ભોજિિી ગોળી), 
પહરેીિે ઉડી શકાય તેવ ું જેકેટ – જેટ પે્ સ, એર-કુંડીશન્જડ સ ટ, અણ -ઉજાસ સુંચાલલત ઘર અિે માિવીથી પણ 
વધ  શક્્તશાળી કોમ્્ય ટરિો સમાવેશ થાય છે. આવી કોઈ ચીજિો આનવષ્કાર તમે પણ કરીિે દ નિયાિે દુંગ 
કરી શકો છો! 
 

(૫). તમે તમિે સોંપવામાું આવેલા કાયો (એસાઇન્મેન્ટસ) અિે પડરયોજિાઓ (પ્રોજેક્્સ)િે િવો પડરપે્રક્ષ્ય 
(perspective) આપી શકશો. ઘણા અભ્યાસો પરથી એવ ું માલ મ પડય ું છે કે, વધ  વૈનવધ્યપણૂસ ટીમો વધ  સાર ું 
કામ કરી શકે છે. ય િાઈટેડ હકિંગડમ – ય કે અિે આયલેન્જડિી કુંપિી એસેન્જચ્ય સસિા ટેકિોલોી નવભાગિા 
મેિેજીંગ ડાયરે્ટર એમ્મા મેકગીગિિા જણાવવા પ્રમાણે, “જ્યારે તમારી પાસે નવનવધતાસભર ટીમો અિ ે
જ દી-જ દી જાનતઓ તેમજ પષૃ્ઠભનૂમિા લોકો હોય ત્યારે તમિે શે્રષ્ઠ દેખાવ – ટીમ પરફોમસન્જસ મળી શકે છે. 
એવી ક્સ્થનતમાું તમિે શ્રેષ્ઠ નવચારો – આઈડીયાઝ મળે છે... મહહલાઓ ટેકિોલોી પર પ ર ર્ો કરતાું વધ  
ધ્યાિ આપે છે પરુંત  , મોટાભાગિી ટેકિોલોી પ ર ર્ો દ્વારા હડઝાઈિ થયેલી હોય છે. હડઝાઈિ ટીમમાું વધ  
મહહલાઓિા સમાવેશથી આપણ ેવધ  સારો અન ભવ મેળવી શકીશ ું. વધ  સારી ચીજ-વસ્ત ઓન ું નિમાસણ કરી 
શકીશ ું.” 
 

(૬). તમિે ક્યારેય કુંટાળો િડહ આવે. જો તમિે સતત િવી બાબતો શીખવાન ું કે, િવા પ્રોજે્ટ્સ પર કામ 
કરવાન ું ગમત ું હોય તો એન્જીનિયરીંગ તમારા માટે એક મહાિ પસુંદગી છે. રસપ્રદ ક્ષેત્રોમાું, સ ુંદર – 
ઉપયોગી ચીજ-વસ્ત િા નિમાસણિા પ્રોજે્ટો પર કામ કરવાિી સાથે તમિે ડોકટરો, વકીલો, નવજ્ઞાિીઓ, 
સરકારી અનધકારીઓ, કલાકારો, સુંગીતકારો, અંતહરક્ષયાત્રીઓ અિ ેબીજા અિેક ક્ષતે્રિા નવદ્વાિ, સર્જિશીલ 
લોકોિે મળવાિી અિે સાથે કામ કરવાિી તક મળશે. અિે, એન્જીનિયરીંગ નવશ્વવ્યાપી હોવાથી તમિે 
નવનવધ સ્થળો, નવદેશોમાું ફરવાિી અિે મજા કરવાિી અિેકનવધ તકો મળશે! 
 

(૭). તમિે એવા કૌશલ્યો શીખવા મળશે જે ીવિિા દરેક કે્ષત્રમાું ઉપયોગી િીવર્શે. એન્જીનિયરીંગ એટલ ે
માત્ર ગલણત, એવ ું િથી. તમેાું ટીમ-વકસ, સુંદેશા-વ્યવહાર, સર્જિાત્મક નવચારમુંથિ, સમસ્યા-નિવારણ અિ ે
જટીલ, મહત્વપણૂસ નવચારમુંથિિો પણ મોટાપાયે સમાવેશ થાય છે. આ બધી કશૂળતાઓ તમિે જે પણ 
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કામ કરતાું હશો અિે જ્યાું પણ કામ કરતાું હશો તે દરેક તબકે્ક કામ આવશે. અિે, ટેકિોલોી સતત 
નવકસી રહી હોવાથી, આ કૌશલ્યો લગભગ દરેક ક્ષેત્રમાું વધ  િે વધ  મહત્વિા બિતા જાય છે. 
 

(૮). તમારી કારડકદીમાું તમિે ઘણી રાહત, લચીલાપણ ું મળશે. ઈજિેરી ખ્યાલો, અવધારણાઓ તેમજ 
કૌશલ્યો સવસત્ર છે. તેિો અથસ એ કે, તમિે તમારા સપિાિી િોકરી કે કામ મળવાિી સુંખ્યાબુંધ તકો મળી 
રહશેે. તમે ‘ઇમીેનિયર’, કોમ્્ય ટર એનિમેટર, ્લાઈમેટોલોીસ્ટ જેવી ઈજિેરોિી મહાિ પસુંદગીિી 
અત્યુંત રોમાુંચક અિે સર્જિાત્મક કારહકદીઓમાું પણ આગળ વધવાિી તકો મળી રહશેે. 
 

(૯). તમે જગત પર અલગ જ પ્રભાવ પાર્ી શકશો. ઈજિેર બિવાિો સૌથી મોટો લાભ કે ફાયદો એ છે કે, 
તમે ખ દ એ જોઈ શકો છો કે તમાર ું કામ લોકોિી જીંદગીમાું કેવો બદલાવ લાવી રહ્ ું છે. પહરયોજિાઓ 
િાિી હોય કે મોટી, ઈજિેરો માિવ-ીવિમાું ગહિ રીતે પ્રભાવ પાડી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, નવકાસશીલ 
દેશોમાું લોકોિે ગરીબી, નિધસિતામાુંથી બહાર લાવવામાું ઈજિેરો નસિંહફાળો આપી શકે છે અિે એવ ું જ 
આરો્ય ક્ષેત્રન ું છે; બાયો-મેહડકલ એન્જીનિયરો લોકોિા ીવિમાું આરો્ય-નવર્યક અત્યુંત મહત્વિા અિ ે
ફાયદારૂપ પહરવતસિ લાવી શકે છે. 
 

(૧૦). એન્ીનિયરોિે માટે ઝળહળતી િોકરીઓ રાહ જોઇિે બેઠી હોય છે. ય .એસ. બ્લય રો ઓફ લબેર 
સ્ટેટીસ્ટીકસ (અમેહરકી શ્રમ આંકડા નવભાગ)િા જણાવવા પ્રમાણે, આગામી દશ વર્સમાું ઈજિેરીિા ક્ષેત્રમાું 
૧૦ ટકાિો વધારો થશે. આપણા દેશમાું તો આિાથી પણ મોટો વધારો થવાિો છે. એથી આગળ કહીએ તો, 
અન્જય ક્ષેત્રોિી સરખામણીએ ઈજિેરીિા ક્ષેત્રમાું ખ બ સારા પગાર આપવામાું આવે છે. ભારતમાું 
એન્જીિીયરિો માનસક પગાર રૂ. ૨૫ હજારથી લઈિે સાડા ત્રણ લાખ સ ધીિો હોય છે. નવદેશમાું તો 
કલ્પિાનતત પગાર ચકૂવાય છે! 

--------- 

સુંકલિ અિે આલેખિ: 
મહશે દોશી - કેમ્પસ મેિેજર  

(9925028638, mahesh.doshi@saffrony.ac.in)  
સેફ્રોિી ઇન્જસ્ટીટય ટ ઓફ ટેકિોલોી કેમ્પસ 

એસપીબી પટેલ એન્જીનિયરીંગ કોલેજ 

સેફ્રોિી બસ સ્ટોપ, ધોળાસણ એપ્રોચ રોડ પાસે, શુંકઝૂ વોટર પાકસિી િીક,  
અમદાવાદ-મહસેાણા હાઈવે, મ કામ-પોસ્ટ: લીંચ, ીલ્લો: મહસેાણા, ગ જરાત – ૩૮૪૪૩૫ 

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

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

mailto:info@saffrony.ac.in
http://www.saffrony.ac.in/

