
 

ઉદ્યોગ 
વર્ષ દરમિયાન દરરોજ સાાંજે ૫ થી ૬ વાગ્યા સધુી (૧ કલાક)નો સિય ઉદ્યોગપ્રવમૃિ િાટે ફાળવવાિાાં 
આવેલ છે. જેિાાં મવદ્યાથીઓ અને અધ્યાપકોની ૪ ટુકડીઓએ નીચ ેમજુબ મવમવધ ઉદ્યોગપ્રવમૃિઓ હાથ 
ધરેલ હતી.    
ટુકડી  ઉદ્યોગ પ્રવમૃિ મવદ્યાથીઓની સાંખ્યા અધ્યાપકં ુાં નાિ 

૧ હસ્તકલા ઉદ્યોગ ૧૨ બહનેો અિીર્ા શાહ 

૨ ખેતી ૧૯ ભાઇઓ ડો. લોકેશભાઇ જૈન 

૩ કમ્પ્યટુર િેન્ટેનન્સ- નેટવકીંગ ૫ ભાઇઓ ડો. સતીર્ભાઈ પટેલ 

૪ પરરસર મનભાવ ૧૪ ભાઇઓ ડો. રાજીવ પટેલ/ ડો. િયરુી ફાિષર 

 
૧.  વર્ષ ૨૦૧૪ દરમિયાન હસ્તકલા ઉદ્યોગિાાં જોડાયેલ ૧૨ બહનેોએ મવમવધ સ્ટાઇલના ખાદીના ૪૪ 

થેલાઓ, ૬૩ ફેન્સી પાઉચ, ૧૨ િોબાઇલ કવસષ, ૨૬ ઝાપટીયા, ૨૨ હાથભરતના રૂિાલ, ૪ 
તોરણ, વગેરે નમનૂાઓ તૈયાર કયાષ. આ પ્રવમૃિિાાં કુલ રૂ. ૧૯,૮૫૦ ં ુાં વેચાણ થયુાં. જેિાાં તેઓને 
ઉત્પાદન, બજાર અને નાણાકીય વ્યવસ્થાપનનો ખબૂ સરસ અં ભુવ િળ્યો. આંતરરાષ્ટ્રીય 
બજારની િાાંગ અને ઓડષર મજુબ ૫ મવદ્યાથીની બહનેોએ દરરોજ ૧ કલાક કાિ કરીને ૧૫ 
રદવસિાાં ૪ ડઝન આકર્ષક ખાદીના થેલાઓ બનાવી તેના વેચાણનો અં ભુવ કયો, જે અત્યાંત 
રસપ્રદ અને પ્રેરણાદાયી રહ્યો. આ ઉપરાાંત બહનેો 'વેસ્ટિાાંથી બેસ્ટ' બનાવીને સર્જન પ્રવમૃિઓ 
કરતાાં શીખી.  

૨.  ૧૯ મવદ્યાથી ભાઈઓએ ચાર િરહનાના સિયગાળાિાાં સજીવ ખેતી િારફત ૨૨૫ રકલો શાકભાજીં ુાં 
વાવેતર કરી તેનો ઉ૫યોગ રસોડાિાાં કયો. આિ, સ્વાવલાંબનના પ્રયોગો કરતાાં શીખ્યા.  

૩.  કમ્પ્યટુર િેન્ટેનન્સ- નેટવકીંગિાાં જોડાયેલ મવદ્યાથીઓએ ૧૨૬ ઓળખપત્રો (સેવકો તેિજ 
મવદ્યાથીઓ િાટેનાાં) બનાવ્યા તેિજ કમ્પ્યટુર હાડષવેર અને નેટવકીંગને લગતાાં લગભગ ૧૨૦ 
જેટલા કોલ એટેન્ડ કયાષ. આ ઉપરાાંત કોલજે અને હોસ્ટેલની કમ્પ્યટુર-લેબની જાળવણી, વાઇ-ફાઇ 
રડવાઇસના રરપેરીંગ અને નેટવકષના કન્ફીગરેશનં ુાં કાયષ પણ ઉદ્યોગ પ્રવમૃિના ભાગરૂપે જ 
સફળતાપવૂષક કયુષ. 

૪.  પરરસરની જાળવણીના કાયષિાાં સાંકળાયેલ 14 મવદ્યાથીઓના જૂથે પરરસરિાાં ઔર્ધબાગ બનાવી 
તેિાાં લીલી ચા, નગોડ, સવન, અરડુસી, અંજીર, અશ્વગાંધા વગેરે વાવીને તેને જતનથી ઉછેરવાની 
પ્રવમૃિ હાથ ધરેલ હતી. તેઓએ પરરસરના રસ્તાની બાજુિાાં ડુરાન્ટા અને ગલગોટાં ુાં વાવેતર કરી 
સુાંદર બોડષર તૈયાર કરી હતી. આ ઉપરાાંત કાંપોસ્ટ ખાતર બનાવ્ય,ુ જે શાકભાજીના ખેતરિાાં અન ે
ફુલઝાડિાાં નાખવાિાાં આવ્ય.ુ 

 
આ ઉપરાાંત દૈમનક ઉપાસનાના સિય દરમિયાન પેટી રેંટીયા અને અંબર ચરખા પર કરવાિાાં આવતાાં 
કાાંતણિાાંથી તૈયાર થયલ ૩૦ રકલો સતુરના બદલાિાાં ખાદી ખરીદીને  મવદ્યાથીઓન ેઆ૫વાિાાં આવી. 

******************* 


