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સરકારી યોજનાઓ ઉદ્યોગ સાહસસકોની નવી પેઢી ઊભી કરવાન ુંસવઝન છે  :નારાયા રાાે   

કેન્દ્રીય એમએસએમઈ મુંત્રી નારાયા રાાેએ અર્થતંુંત્રનેેેું  ું કરવા માેે દદ્યોિગક વાતંાવરાનેપોણા 

આપવાના મહત્વ પર ભાર મકૂ્યો હતંો 

 

અમદાવાદ  :કેન્દ્રીય એમએસએમઈ મુંત્રી નારાયા રાાેએ અર્થતંુંત્રનેેેું  ું કરવા માેે દદ્યોિગક 

વાતંાવરાનેપોણા આપવાના મહત્વ પર ભાર મકૂ્યો હતંો.  

 

કેન્દ્રીય એમએસએમઈ મુંત્રી નારાયા રાાેએ શસન વારે આંતંરસિન્દ્યોરસશપ ડવેલપમેન્દ્ે ઇન્સન્દ્ટેેય ૂે  ઓફ 

ઇન્ન્દ્ડયા, અમદાવાદની મ લાકાતં લીધી હતંી અને ‘ ાં મ અનેટપધાથત્મકતંાનેવેગ આપવામાું 

એમએસએમઇની મસૂમકા ’પર સુેં ોધન કો હં  ું .તેંમાેકહ ું હ  ું કે , “દદ્યોિગકરા વધવાર્ી વધારે નવીન 

સમાધાનો િટ  તં ર્વાર્ી સમાજમાુંસ્ટર્ રતંા આવેછે  .આ ો વા પેઢીનેરાનાત્મક રીતેંસવાારવા 

અનેતેંમનેસાહસ ેેડવા િેરરતં પા કરે છે  .એેલેએમએસએમઇની  ાં મ અનેસ્ટર્ રતંા પર ભાર મકૂવો 

આવ યક છે .અત્યારે કેેલીક િગસતંશીલ સરકારી યોજનાઓ  ઉદ્યોગ સાહસસકોની નવી પેઢી ઊભી 

કરવાન ું સવઝન ધરાવેછે, જેઓજે લઘ ઉદ્યોગ સાહસો અનેટેા થે -અછસ ટર્ાસપતં કરી શકે છે , ઇનોવેશનને 

િોત્સાહન આપી શકે છે અનેદેશના અર્થતંુંત્રનેવેગ આપી શકે છે .”   

 

હાલ ટેા થેઅછસ અનેઉદ્યોગ સાહસસકતંાનેેેકો આપવા સવશેરાાેએ ઉમેો થહ  ું કે, “વતંથમાન અનેનવા 

એમએસએમઇ ઉદ્યોગ સાહસસકો લાભદાયક સ્ટર્ સતં ધરાવેછે  .હાલ કાયથરતં કેેલાુંક ઇન ્ ક્ય ે ેશન સેન્દ્ેર, 

પેેન્દ્ે ફાઇલ કરવાની સરળર્ા, વ્યવસાય ટર્ાસપતં કરવાની સરળતંા અને કાયદેસર દપાારરકતંાઓ 
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સારે્સુેં ુંસધતં િગસતંશીલ યોજનાઓ, સધરાા, માકેર િેંગ, ેજારો, ેેકનોલોજી, ેૌ મક સુંપદા, માનવ 

સુંસાધન વગેરે ેહ  સરળ ર્ઈ ગો ુંછે.  

 

એમએસએમઇને સવાારો અનેએનો અમલીકરા વ્યવહારરક રીતેંકરવાની જરૂરરયાતં પર સવાારવાની 

જરૂર છે  .કોઈ પા સારા સવાારને  સફળતંા મળે એ માેે ઉત્કાંષ્ે અમલીકરા કર  ુંપડ ેછે .”   

 

રાાેએ ગ્લોેલ આંતંરસિન્દ્યોરસશપ મોસનેર ઇન્ન્દ્ડયા રરપો થે 2020-21 પા જાહરે કયો હતંો  .ગ્લો ેલ 

આંતંરસિન્દ્યોરસશપ મોસનેર (જીઇએમ)  સવેદ સનયામાું ઉદ્યોગ સાહસસકતંાની કામગીરીનો સૌર્ી મોેો 

વાસણિક અભ્યાસ છે  .જીઇએમ ઇન્ન્દ્ડયા અભ્યાસ િ ટર્ાસપતં જીઇએમ પમસતંનો ઉપયોગ કરીનેહાર્ 

ધરવામાુંઆવેછે, જે તંમામ સહભાગી દેશોમાુંસાતંત્યતંા ધરાવેછે અનેઉદ્યોગસાહસસકતંાના સવસવધ પાસાઓ 

પર િટ  તં સવસવધતંાસભર િાર્સમક મારહતંી આપેછે.  

 

અત્યાર િ ધી ઇડીઆઇઆઈએ 8 જીઇએમ રરપો થે િટ  તં કયાથ છે  .જીઇએમ ઇન્ન્દ્ડયા રરપો થે જીઇએમ 

ઇન્ન્દ્ડયા કોન્દ્સોર રે્યમના સરહયારા િયાસોન ુંપરરાામ છે, જે ભારતંીય ઉદ્યોગ સાહસસકતંાની હાલની સ્ટર્ સતં 

સવશેજાાકારી મેળવવાનો િયાસ છે  .ઇડીઆઇઆઈ વતંથમાન જીઇએમ  ઇન્ન્દ્ડયા ેીમની લીડ સુંટર્ા છે .

જીઇએમ રરપો થે 2020-21 કોસવડ-19ની વ્યવસાયોમાું પરરવતંથન અનેઅસર વચ્ાેદેશમાું 

ઉદ્યોગસાહગસસકતંાની કામગીરી પર ઉદ્યોગ સાહસસકતંાના િવાહો અનેરીતંો પર િકાશ ફેંકે છે.  

 

આ િસુંગે ‘લમૂ ૂ ૂ મોલ ’હને્દ્ડી ક પા જાહરે કરવામાું આવી હતંી .ઇડીઆઇઆઈ એાએસેી સી 

સારે્જોડાામાું હને ડ મેડ ઇન ઇન્ન્દ્ડયા િોજેક્જજેેનો અમલ કરે છે  .આ લાભદાયક િોજેક્જજેે છે , જેમાું જે 

વાકરોની ક્ષમતંા ઊભી કરવામાું આવેછે તંર્ા તેંમની આવક વધારવામાું આવી છે તંર્ા તેંમનેઓરડશા, 

ગ જગ  રાતં, તંસમલનાડ , મધ્યિદેશ અનેઆસામ રાજ્યોમાું 6 ક્જલટેસથમાું સવસવધ હટતંક્ષેપો દ્વારા ઉદ્યોગ 

સાહસસકતંા સવકસાવવા િેરરતં કરવામાુંઆવ્યાુંછે  .હને્દ્ડી ક િોજેક્જજેે સુેં ુંસધતં હટતંક્ષેપો અનેવાકરોના 

સવકાસ સવશેજાાકારી આપેછે.   

 

મુંત્રીએ એમએસએમઇના ેેકાર્ી સુંાાિલતં ઇડીઆઇઆઈ કેમ્પસ પર નવરિાતં િ સવધાઓન ું ઉદ્ઘા ેન 

કો હં  ું અને ‘ઇમર્જ ઇગર્જ ઇ ’ , ‘ગ્રોઇંગ  ’અને  ‘ટપે યલ જ્ો રી એવોડથ  ’કેેેગરીમાું ટેા થેઅછસનેગ જરાતં ટેા થે 



અપ એવો ઝથ 2021 એનાયતં કયો હતંો ( .ઇડીઆઇઆઈ સવસવધ હટતંક્ષેપો દ્વારા  ઉદ્યોગસાહસસકતંા 

અનેટેા થેઅપનેિોત્સાહન આપવા િસતંેમ છે  .ઇડીઆઇઆઈએ ેેકનોલોજી િેઝનેસ ઇન્દ્ક્ય ે ેેર સેન્દ્ેર 

ફોર એડવાસ્ન્દ્સોગ એન્દ્ડ લોંિાિં લોં ગ એન્દ્ેરિાઇઝીસ (લેડલ )વણથ 2016માું ટર્ાસપતં કયાથપછી અત્યાર 

િ ધી 72 ટેા થેઅછસ ઇન્દ્ક્ય ે ેે  કયાથછે). 

  




