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NEEV is a community outreach program of IIT Gandhinagar whose mission is to empower grassroots communities
through workforce development with a focus on entrepreneurship and skills training. NEEV leverages the resources
of IIT Gandhinagar by offering comprehensive and rigorous training and mentoring to surrounding communities.
Since 2014, NEEV has conducted close to 50 projects and activities for over 2000 youth and women from the
Ahmedabad-Gandhinagar areas, including 15 nearby villages.
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સમી ા 2018 - 2019
નીવ આઈ.આઈ.ટ ગાંધીનગરના આસપાસ ના સ ુદાય માટે નો વ તરણ કાય મ છે , જેનો ઉદેશ ઉ ોગસાહ સ તા અને કુ શળતા પર યાન
ત કર ને
રોજગારના અવસર ને વક સત કર ને ા યસ ુદાયને શસ ત બનાવવાનો છે . નીવ આઇઆઇટ ગાંધીનગરના સંસાધનો નો લાભ ઉઠાવીને આસપાસના
સ ુદાયોને યાપક અને સખત તાલીમ અને માગદશન દાન કરે છે . 2014 થી, નીવએ ઉ ોગસાહ સ તા અને કુ શળતા સબં ધત 50 ોજે ટ અને ુ ત
કર છે , જેમાં આઈ. આઈ. ટ . ગાંધીનગરના આસપાસ ના 15 ગામના તેમજ અમદાવાદ અને ગાંધીનગર એ રયાના 2000 જેટલા ુવાનો અને ીઓ
ભાગ લીધો હતો.

ોજે સ
ઉધોગ સાહ સક વકાસ
કાય મ
ક
ુ ટ ક લ ે નગ કોસ
પોકન ગ લશ ક લ
કોસ
સલાઈ ક લ ે નગ કોસ
યાવસા યક કુ શળતા
કોસ
ઉ ોગસાહ સક
ૃ તસ

2018-19: અમાર અસર
15+
ગામ
પહ યા

રુ ે રાઠોડ
યાવસા યક કલ
કોસ 2018 ના
સહભાગીએ વાય રગનો
પોતાનો યવસાય શ
કય

Partner

11
ોજે ટ
હાથ ધયા

વભા રાજ ૂત
ઉ ોગસાહ સક વકશોપ 2018
ના સહભાગી, સ
ે સલાઈનો
યવસાય કરે છે અને દર
મ હને . 6000 કમાય છે .

21
વંયસેવકો
જોડાયેલા

લ લત રાવલ
પોકન
લશ કોસ
2018 ના સહભાગી,
હવે બી.એ. ગ લશ
માં મેજર વષય
સાથે કરે છે .

488
ુવાનો અને ીઓ
સશ તકરણ

હેતલ બહોલા
સલાઈ કલ કોસ 2018
ના સહભાગી, ઘરે સીવણ
કર ને . 3000 / ત
મ હને કમાયછે .

ભ ેશ પંચાલ
ક ુટર કલકોસ 2018
ના સહભાગી, હવે
આઈઆઈટ ગાંધીનગર
ખાતે સી.પી.ડબ .ુ ડ
માટે ક ુટર ઓપરેટર
તર કે કામ કરે છે
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