
Media Release 

આાંત્રન્િડયોરિીપ િરે્લપમડેટ ઇન્ડસ્ટટ્યટૂ ઓફ ઇન્ડિયા (ઇિીઆઇઆઇ), અમિાર્ાિન ેઅટલ રલે્ડકગ ઓફ ઇન્ડસ્ટટ્યિૂડ્ ઓન ઇનોર્િેન 

અન્ચર્મેડટ્્ (ARIIA) - 2021 હઠેળ જનરલ કટેેગરી (નોન-ટને્ક્નકલ) કટેગેરીમાાં િર્થમ ક્રમ અપાયો 

 ઇિીઆઇઆઇ ARIIA – 2021માાં િમામ ્ાિ કેટેગરીમાાં પ્રર્થમ ક્રમ મેળર્નાર ગયજરાિની એકમાિ્ર ા્ં્્ર્થા 

 ભારિ ્રકારના િન્ક્ર્ર્ રાજ્યમાંિ્રી િો. ય્ભાર્ ્રકારે આજે રેન્કન્ાંગના પરન્ર્ામો જાહેર કર્યાાં 

અમિાર્ાિ, 29 દિ્મે્બર, 2021: ઇિીઆઇઆઇને અટલ રેલ્ડકગ ઓફ ઇન્ડસ્ટટ્યૂિડ્ ઓન ઇનોર્િેન અન્ચર્મડેટ્્ (ARIIA) 

– 2021 હેઠળ જનરલ (નોન-ટેન્ક્નકલ) કટેેગરીમાાં િર્થમ ક્રમ આપર્ામાાં આવ્યો છે. ભારિ ્રકારના ન્િક્ષર્ રાજ્યમાંત્રી િો. 

્યભાર્ ્રકાર દ્ર્ારા આજે રેલ્ડકગના પદરર્ામો જાહેર કરાયા હિાાં.  

ARIIA હેઠળ ્ાંસ્ર્થાઓને ર્ૈન્શ્ર્ક સ્િર ે ન્સ્ર્કાયસ ્ૂચકાાંકો ્ાંબાંન્ધિ ઇનોર્ેિન ઉપર ક્રમાાંદકિ કરર્ામાાં આર્ે છે. આ ્ૂચકાાંકોમાાં 

્ફળ ઇનોર્ેિન અને સ્ટાટસ-અપ્ અને ફાંડિગ ઇનોર્ેિન િેમજ સ્ટાટસ-અપ્, ઇડટલેક્યયઅલ િોપટી, ટેક્નોલોજી ટ્રાડ્ફર અન ે

કમર્થિયલાઇઝેિન, ઇનોર્ેિનને િમોટ અને ્હયોગ કરર્ા ખચસ કરાયેલા ર્ાર્થર્ક બજેટ અને ઉદ્યોગ ્ાહન્્કિાની િર્ૃન્િઓ, 

આઇપીઆર િર્ૃન્િઓ, િી ઇડક્યયબેિન અને ઇડક્યયબેિન ઇડરાસ્ટ્રક્ચર અને ઇનોર્ેિન ઉપરના અભ્યા્ક્રમ, આઇપીઆર અન ે

ઉદ્યોગ ્ાહન્્કિાના ન્ર્કા્ ્ામલે છે.  

જનરલ (નોન-ટેન્ક્નકલ) કટેેગરીમાાં ઇિીઆઇઆઇને િર્થમ ક્રમ આપર્ામાાં આવ્યો છે. ઇિીઆઇઆઇ ગયજરાિમાાંર્થી એકમાત્ર 

્ાંસ્ર્થા છે કે જેર્ે િમામ ્ાિ કેટગેરીમાાં િર્થમ ક્રમ મેળવ્યો છે. િેિભરમાાંર્થી કયલ 1430 ્ાંસ્ર્થાઓ / યયન્નર્ર્થ્ટીઝે આ રેલ્ડકગમાાં 

ન્ર્ન્ર્ધ ્ાિ કેટગેરીમાાં ભાગ લીધો હિો.  

ઇિીઆઇઆઇના િાયરેક્ટર જનરલ િો. ્યન્નલ િયક્લાએ કહ્યાં હિયાં ક,ે “આ ર્ાસ્િર્માાં અમારા માટે ગૌરર્ની ર્ાિ છે. ઇિીઆઇઆઇ 

ઉદ્યોગ ્ાહન્્કિા અને સ્ટાટસ-અપ્ના આિાસ્પિ િોમેનમાાં કામ કરી રહ્યાં છે. આ ન્સ્ર્કાયસિાર્થી અમને િોત્્ાહન મળર્ાની ્ાર્થ-ે

્ાર્થે િે કેર્ી રીિે ઉદ્યોગ ્ાહન્્કિા િધાડય મેળર્ી રહ્યાં છે િેને ્ૂચર્ે છે. ઇિીઆઇઆઇના પરૂ્સ ન્ર્દ્યાર્થીઓ ઉિાહરર્ છે કે કેર્ી 

રીિે ઉદ્યોગ ્ાહન્્કિાનો અભ્યા્ કરી િકાય િર્થા િે કારદકિી િરીક ે ્ફળિાપરૂ્સક અપનાર્ી િકાય છે. ઇિીઆઇઆઇ ખાિે 

ટેક્નોલોજી ન્બઝને્  ્ેડટર (ક્રેિલ) ્ફળ સ્ટાટસ-અપ્ને ઇડક્યયબેટ કરર્ામાાં મહત્ર્પરૂ્સ ભૂન્મકા ભજર્ી રહ્યાં છે. હય ાં કહીિ કે અમે 

ખૂબજ િોત્્ાન્હિ છીએ અને ર્ધય ઉપલન્ર્બધ હાા્ં લ કરર્ાની આિા રાખીએ છીએ.” 

ઇિીઆઇઆઇ ખાિે દિપાટસમડેટ ઓફ આાંત્રન્િડયોરિીપ એજ્યયકેિનના િોફે્ર અને િાયરેક્ટર િો. ્ત્યા રાંજન આચાયસ ્ાંસ્ર્થાની 

ઇનોર્ેિન કાઉન્ડ્લ, ભારિ ્રકારના ન્િક્ષર્ માંત્રાલય ્ાર્થે મળીને ઉદ્યોગ ્ાહન્્કિા ન્િક્ષર્ ક્ષેત્રે કામ કરી રહ્ાાં છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


