
Press Release 

શ્રી નારાયર્ રાર્એે ‘ર્નૃ્દ્ધ અન ેસ્પધાસત્મકિાન ેર્ગે આપર્ામાાં એમએ્એમઇ’ની ભનૂ્મકા પર ્ાંબોધન કયયું અન ે

ઉદ્યોગના ચાર્ીરૂપ ્ાંગઠનોના િન્િન્નન્ધઓ ્ાર્થ ે્ાંર્ાિ કયો  

કાયસક્રમની અડય મયખ્ય બાબિોઃ 

- ગ્લોબલ આાંિરપ્રન્ન્યોરિન્પ મોનન્ટર ઇન્િન્યા રન્પોર્ટ 2020-21 જાહેર કયો – જે િયન્નયામાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા પર ્ૌર્થી 

મોટો ર્ાર્થર્ક અભ્યા્ છે 

- કોફી ટેબલ બયક – લૂમ ટૂ મોલનયાં લોકાપસર્ કયયું, જે એચએ્બી્ીના ્ીએ્આર િોજેક્ટ હેિ મેિ ઇન ઇન્ડિયા અાંિગસિ ર્ર્કરોની 

્ફરને બયાન કર ે છે. આ િોજેક્ટનો અમલ ઇિીઆઇઆઈ ગયજરાિ, ઓદિિા, અ્મ, મેઘાલય, મધ્યિિેિ અને િન્મલનાિય 

રાજ્યોમાાં પર્થરાયેલા 6 હેડિલૂમ ક્લસ્ટ્સ દ્ર્ારા ર્થાય છે.  

અમિાર્ાિ, 04 દિ્મે્બરઃ કેડદ્રીય એમએ્એમઈ માંત્રી શ્રી નારાયર્ રાર્એે િન્નર્ારે આાંિરન્િડયોરન્િપ િેર્લપમડેટ ઇન્ડસ્ટટ્યૂટ 

ઓફ ઇન્ડિયા, અમિાર્ાિની મયલાકાિ લીધી હિી અને ‘ર્ૃન્દ્ધ અને સ્પધાસત્મકિાને ર્ેગ આપર્ામાાં એમએ્એમઇની ભૂન્મકા’ પર 

્ાંબોધન કયયું હિયાં. માંત્રીએ અર્થસિાંત્રને બેઠયાં કરર્ા માટે ઔદ્યોન્ગક ર્ાિાર્રર્ને પોર્ર્ આપર્ાના મહત્ર્ પર ભાર મૂક્યો હિો. િમેર્ ે

કહ્યાં હિયાં કે, “ઔદ્યોન્ગકરર્ ર્ધર્ાર્થી ર્ધારે નર્ીન ્માધાનો િસ્િયિ ર્થર્ાર્થી ્માજમાાં ન્સ્ર્થરિા આર્ે છે. આ યયર્ા પેઢીને રચનાત્મક 

રીિે ન્ર્ચારર્ા અને િેમને ્ાહ્ ખેિર્ા િેદરિ પર્ કર ેછે. એટલે એમએ્એમઇની ર્ૃન્દ્ધ અને ન્સ્ર્થરિા પર ભાર મકૂર્ો આર્શ્યક 

છે. અત્યાર ે કેટલીક િગન્િિીલ ્રકારી યોજનાઓ ઉદ્યોગ્ાહન્્કોની નર્ી પેઢી ઊભી કરર્ાનયાં ન્ર્ઝન ધરાર્ે છે, જેઓ લઘય 

ઉદ્યોગ્ાહ્ો અને સ્ટાટસ-અપ્ સ્ર્થાન્પિ કરી િક ેછે, ઇનોર્ેિનને િોત્્ાહન આપી િક ેછે અને િેિના અર્થસિાંત્રને ર્ગે આપી િક ે

છે.” 

હાલ સ્ટાટસઅપ્ અને ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાને ટેકો આપર્ા ન્ર્િ ે શ્રી રાર્ેએ ઉમેયયસ હિયાં ક,ે “ર્િસમાન અને નર્ા એમએ્એમઇ 

ઉદ્યોગ્ાહન્્કો લાભિાયક ન્સ્ર્થન્િ ધરાર્ે છે. હાલ કાયસરિ કેટલાાંક ઇડક્યયબેિન ્ેડટર, પટેડટ ફાઇલ કરર્ાની ્રળર્થા, વ્યર્્ાય 

સ્ર્થાન્પિ કરર્ાની ્રળિા અન ે કાયિે્ર ઔપચાદરકિાઓ ્ાર્થે ્ાંબાંન્ધિ િગન્િિીલ યોજનાઓ, ન્ધરાર્, માકેડટગ, બજારો, 

ટેકનોલોજી, બૌન્દ્ધક ્ાંપિા, માનર્ ્ાં્ાધન ર્ગરેે બહય ્રળ ર્થઈ ગયયાં છે. એમએ્એમઇને ન્ર્ચારો અને એનો અમલીકરર્ 

વ્યર્હાદરક રીિે કરર્ાની જરૂદરયાિ પર ન્ર્ચારર્ાની જરૂર છે. કોઈ પર્ ્ારા ન્ર્ચારને ્ફળિા મળે એ માટે ઉત્કૃિ અમલીકરર્ 

કરર્યાં પિ ેછે. આ ઉપરાાંિ માંત્રીશ્રીએ ધીરુભાઈ અાંબાર્ી િેમજ અડય જાર્ીિા ઉદ્યોગ ્ાહન્્કોની ્ક્્ે્  સ્ટોરીઝ નો ઉટલેખ કરી 

્ાંસ્ર્થાના ન્ર્દ્યાર્થીઓને એમના માાંર્થી િેરર્ા લેર્ા આગ્રહ કયો હિો. ” 

શ્રી રાર્ેએ ગ્લોબલ આાંિરન્િડયોરન્િપ મોન્નટર ઇન્ડિયા દરપોટસ 2020-21 પર્ જાહેર કયો હિો. ગ્લોબલ આાંિરન્િડયોરન્િપ 

મોન્નટર (જીઇએમ) ્ર્ે િયન્નયામાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની કામગીરીનો ્ૌર્થી મોટો ર્ાર્થર્ક અભ્યા્ છે. જીઇએમ ઇન્ડિયા અભ્યા્ 

્યસ્ર્થાન્પિ જીઇએમ દર્ચસ પદ્ધન્િનો ઉપયોગ કરીને હાર્થ ધરર્ામાાં આર્ે છે, જે િમામ ્હભાગી િેિોમાાં ્ાિત્યિા ધરાર્ે છે અન ે

ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના ન્ર્ન્ર્ધ પા્ાઓ પર િસ્િયિ ન્ર્ન્ર્ધિા્ભર િાર્થન્મક માન્હિી આપે છે.  

અત્યાર ્યધી ઇિીઆઇઆઈએ 8 જીઇએમ દરપોટસ િસ્િયિ કયાસ છે. જીઇએમ ઇન્ડિયા દરપોટસ જીઇએમ ઇન્ડિયા કોડ્ોર્ટટયમના 

્ન્હયારા િયા્ોનયાં પદરર્ામ છે, જે ભારિીય ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની હાલની ન્સ્ર્થન્િ ન્ર્િ ે જાર્કારી મેળર્ર્ાનો િયા્ છે. 

ઇિીઆઇઆઈ ર્િસમાન જીઇએમ ઇન્ડિયા ટીમની લીિ ્ાંસ્ર્થા છે. જીઇએમ દરપોટસ 2020-21 કોન્ર્િ-19ની વ્યર્્ાયોમાાં 

પદરર્િસન અને અ્ર ર્ચ્ચ ેિેિમાાં ઉદ્યોગ્ાહગન્્કિાની કામગીરી પર ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના િર્ાહો અને રીિો પર િકાિ ફેંક ેછે. 

આ િ્ાંગે ‘લમૂ ટ ૂમોલ’ હેડિબયક પર્ જાહેર કરર્ામાાં આર્ી હિી. ઇિીઆઇઆઈ એચએ્બી્ી ્ાર્થે જોિાર્માાં હેડિ મેિ ઇન 

ઇન્ડિયા િોજેક્ટનો અમલ કર ેછે. આ લાભિાયક િોજેક્ટ છે, જેમાાં ર્ર્કરોની ક્ષમિા ઊભી કરર્ામાાં આર્ે છે િર્થા િેમની આર્ક 

ર્ધારર્ામાાં આર્ી છે િર્થા િમેને ઓદિિા, ગયજરાિ, િન્મલનાિય, મધ્યિિેિ અને અ્મ રાજ્યોમાાં 6 ક્લસ્ટ્સમાાં ન્ર્ન્ર્ધ હસ્િક્ષેપો 

દ્ર્ારા ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા ન્ર્ક્ાર્ર્ા િેદરિ કરર્ામાાં આવ્યાાં છે. હેડિબયક િોજેક્ટ ્ાંબાંન્ધિ હસ્િક્ષપેો અને ર્ર્કરોના ન્ર્કા્ ન્ર્િ ે

જાર્કારી આપે છે. 

માંત્રીએ એમએ્એમઇના ટકેાર્થી ્ાંચાન્લિ ઇિીઆઇઆઈ કેમ્પ્ પર નર્રન્ચિ ્યન્ર્ધાઓનયાં ઉદ્ઘાટન કયયું હિયાં અને ‘ઇમર્જજગ’, 

‘ગ્રોઇંગ’ અન ે ‘સ્પશે્યલ જ્યયરી એર્ોિસ’ કેટગેરીમાાં સ્ટાટસઅપ્ને ગયજરાિ સ્ટાટસ અપ એર્ોડ્ઝસ 2021 એનાયિ કયો હિો. 

(ઇિીઆઇઆઈ ન્ર્ન્ર્ધ હસ્િક્ષેપો દ્ર્ારા ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા અને સ્ટાટસઅપને િોત્્ાહન આપર્ા િન્િબદ્ધ છે. ઇિીઆઇઆઈએ 



ટેકનોલોજી ન્બઝને્ ઇડક્યયબેટર ્ડેટર ફોર એિર્ાલ્ડ્ગ એડિ લોંલ્ચગ એડટરિાઇઝી્ (ક્રેિલ) ર્ર્સ 2016માાં સ્ર્થાન્પિ કયાસ પછી 

અત્યાર ્યધી 72 સ્ટાટસઅપ્ ઇડક્યયબેટ કયાસ છે.) 

્મગ્ર ગયજરાિમાાંર્થી જ્યયરીએ 120 નોન્મનિેનમાાંર્થી એર્ોિસન્ર્જેિાઓની પ્ાંિગી કરી હિીઃ 

બેસ્ટ ઇમર્જજગ સ્ટાટસઅપ કેટગેરી  

 રન્ર્ડદ્ર પટલે, ઓન્મ્નબીઆરએક્્ બાયોટેકનોલોજી્ િાઇર્ેટ ન્લન્મટિે (ન્બગિો્ે્ એન્ડજનીયડરગ કાંપની) 

 િીપ લોઢારી, ઓલ દિપ્ િાઇર્ટે ન્લન્મટેિ (કૃન્ર્ અને ફૂિ િો્ેલ્્ગ કાંપની) 

બેસ્ટ ગ્રોઇંગ સ્ટાટસઅપ કટેેગરી  

 અન્ક્ષર્ િઠે, મોટિીઝ ઇડફોટેક એલએલપી  

 યિ િાહ, પાઇર્ોડટગ ્ોફ્ટર્ે્સ િાઇર્ેટ ન્લન્મટેિ  

 

મન્હલા ઉદ્યોગ્ાહન્્ક િરીક ેસ્પશે્યલ જ્યયરી એર્ોિસ ફોર એક્્લડ્ી  

 નમ્રિા દિર્ાકર, રાયયર્ નેચરલ ફાઇબ્સ િાઇર્ટે ન્લન્મટેિ  

ઇિીઆઇઆઈ િાયરકે્ટર જનરલ િો. ્યન્નલ િયક્લાએ કહ્યાં હિયાં કે, “ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા ન્ર્કા્ની ઉપયોગી વ્યૂહરચના છે, ર્ધારે અને 

ર્ધારે ઉત્્ાહીઓ ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા િરફ આકર્થર્િ ર્થાય છે, િેઓ જાર્કારી અને કયિળિા ધરાર્ે છે િર્થા પદરર્ામે નર્ીન 

ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના ન્ર્ચારો ્ાર્થ ેઅગ્રે્ર છે. સ્ર્થાન્પિ એમએ્એમઇ ઉદ્યોગ્ાહન્્કો ર્ધય િકો ઝિપર્ા આિયર છે. કોન્ર્િ પછી 

િયન્નયા ન્ર્િરે્ મયશ્કેલ છે િર્થા આગળ ર્ધર્ા જાર્કારી અને કૌિટય ન્ર્િેર્ મહત્ર્પરૂ્સ છે. 

આત્મન્નભસર ભારિ અન્ભયાન ખા્ કરીને એમએ્એમઇ પર કેન્ડદ્રિ છે, જે િેમને ચોક્ક્ વ્યૂહાત્મક ફાયિા લેર્ામાાં ્હાયભૂિ 

છે. આ માટે ઇિીઆઇઆઈ ભારિને ્ૌર્થી આકર્સક એમએ્એમઇ િેન્સ્ટનેિન પૈકીનયાં એક બનાર્ર્ા કામ કર ેછે.” 

િો. ન્મન્લડિ કામ્બલેએ કહ્યાં હિયાં કે, “્ૂક્ષ્મ, લઘય અને મધ્યમ ઉદ્યોગ્ાહન્્કો (એમએ્એમઇ) ક્ષતે્ર ્ૌર્થી ર્ધય જીર્ાંિ અન ે

ગન્િિીલ ક્ષેત્ર છે, જે ભારિીય અર્થસિાંત્ર માટ ેર્ૃન્દ્ધની ઊંચી ્ાંભાર્ના ધરાર્ે છે. આ ક્ષેત્ર ઉત્પાિનો અને િદક્રયાઓમાાં રચનાત્મકિા 

અને નર્ીનિાને ર્ેગ આપર્ા િચૂર આિા ધરાર્ે છે. ઘર્ા એમએ્એમઇ ક્લસ્ટ્ ે નર્ી ટેકનોલોજીઓ અપનાર્ી છે. 

એમએ્એમઇ યયન્નટને ક્યારેક ટકેનોલોજી અપગ્રેિ કરર્ામાાં મિિની જરૂર હોય છે અને આ ક્ષેત્રમાાં િેમને મિિ મળે એ ્યન્નન્શ્ચિ 

કરર્યાં અન્િ મહત્ર્પૂર્સ છે.”   

-X-X-X- 

  




