
Media Release 

ઇિીઆઇઆઈન ેકૌિટય ન્ર્કા્ અને ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા માંત્રાલય પા્ેર્થી 

‘્ેડટર ઓફ એક્્લડ્’નો િરજ્જો મળ્યો  

રર્ાડિાના દકગાલીમાાં રર્ાડિા-ઇન્ડિયા આાંિરન્િડયોરન્િપ િેર્લપમેડટ ્ેડટર સ્ર્થાન્પિ કયયું  
 

 ઇિીઆઇઆઈને નર્ા ઉદ્યોગ્ાહ્ોના ્જસનમાાં ર્ધારો ર્થાય અને રોજગારિક્ષિા ર્ધે, નર્ા 

કૌિટયોની જરૂદરયાિો પૂરી ર્થાય અને ઉદ્યોગની જરૂદરયાિો અનય્ાર કૌિટયો િિાન ર્થાય એ માટે 

્ાંિોધન હાર્થ ધરર્ામાાં આર્ે એ ્યન્નન્શ્ચિ કરર્ા િાલીમ અને ્ક્ષમિા લાર્ર્ા ઉદ્યોગ, િૈક્ષન્ર્ક 

જગિ અને ્રકારો ્ાર્થે જોિાર્માાં ર્ન-સ્ટોપ રાષ્ટ્રીય ્ાં્ાધન કેડદ્ર િરીકે કૌિટયની વ્યર્સ્ર્થામાાં 

્ીઓઇ િરીકેને િરજ્જો આપર્ામાાં આવ્યો 

 ્ાંસ્ર્થાએ િયન્નયામાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાને ર્ેગ આપર્ા અને આર્થર્થક ર્ૃન્દ્ધના માધ્યમ િરીકે 

ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાને સ્ર્થાન્પિ કરર્ા છઠઠયાં ઇડટરનેિનલ આાંિરન્િડયોરન્િપ િેર્લપમેડટ (ઇિી) ્ેડટર 

સ્ર્થાન્પિ કરીને રેકોિસ કયો  

અમિાર્ાિ, 19 નર્મે્બર, 2021: આાંિરન્િડયોરન્િપ િેર્લપમડેટ ઇન્ડસ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (ઇિીઆઇઆઈ)ને િેિમાાં કૌિટય 

વ્યર્સ્ર્થાના ક્ષેત્રમાાં ભારિ ્રકાર દ્ર્ારા ‘્ેડટર ઓફ એક્્લડ્’ (્ીઓઇ)નો િરજ્જો આપર્ામાાં આવ્યો છે. આ ્ાંબાંધમાાં 

કૌિટય ન્ર્કા્ અને ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા (એમએ્િીઇ) માંત્રાલય દ્ર્ારા અન્ધકૃિ ગઝેેટ નોદટદફકેિન ઇશ્યૂ ર્થયયાં છે. આ િરજ્જો પાાંચ 

ર્ર્સ માટે માડય માટે છે અને આ િરજ્જો માંત્રાલયે કટેલાાંક માપિાંિો પર ્ાંસ્ર્થાના ન્નરીક્ષર્ પછી મળ્યો છે. એમએ્િીઇએ ઇશ્યૂ 

ર્થયેલા ્ીઓઇના િરજ્જા માટે માગસિર્થિકા મયજબ, ્ેડટર ઓફ એક્્લડ્ એક ્ાંસ્ર્થા છે, જે નેિૃત્ર્, શે્રષ્ઠ પદ્ધન્િઓ, ્ાંિોધન, 

્પોટસ, િાલીમાર્થીઓને િાલીમ અને ન્ર્ક્િી ટેકનોલોજીઓ પર ધ્યાન કેન્ડદ્રિ કરર્ાની ્ાર્થે ચોક્ક્ ક્ષેત્રો માટે કૌિટય િાલીમ 

િિાન કરિ.ે એનો અર્થસ એર્ી ્ાંસ્ર્થા છે, જ્યાાં ્ર્ોચ્ચ ધારાધોરર્ો જાળર્ર્ામાાં આર્ે છે. 

ઇિીઆઇઆઈને નર્ા ઉદ્યોગ્ાહ્ોના ્જસનમાાં ર્ધારો ર્થાય અને રોજગારિક્ષિા ર્ધ,ે નર્ા કૌિટયોની જરૂદરયાિો પૂરી ર્થાય અન ે

ઉદ્યોગની જરૂદરયાિો અનય્ાર કૌિટયો િિાન ર્થાય એ માટે ્ાંિોધન હાર્થ ધરર્ામાાં આર્ે એ ્યન્નન્શ્ચિ કરર્ા િાલીમ અને ્ક્ષમિા 

લાર્ર્ા ઉદ્યોગ, િૈક્ષન્ર્ક જગિ અને ્રકારો ્ાર્થે જોિાર્માાં ર્ન-સ્ટોપ રાષ્ટ્રીય ્ાં્ાધન કેડદ્ર િરીક ેકૌિટયની વ્યર્સ્ર્થામાાં ્ીઓઇ 

િરીકેને િરજ્જો આપર્ામાાં આવ્યો છે.  

આ ન્ર્િ ેઇિીઆઇઆઈના િાયરકે્ટર જનરલ િો. ્યન્નલ િયકલાએ કહ્યાં હિયાં કે, “આ અન્િ ગર્સની ર્ાિ છે ક,ે ઇિીઆઇઆઈને ભારિ 

્રકારના કૌિટય ન્ર્કા્ અને ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા માંત્રાલયે ્ેડટર ઓફ એક્્લડ્ િરીકનેો િરજ્જો આપર્ામાાં આવ્યો છે. 

ઇિીઆઇઆઈએ ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા ન્ર્કા્ની ન્ર્ભાર્ના િસ્િયિ કરી છે અને પોિાના વ્યર્્ાયને સ્ર્થાન્પિ કરર્ા અડય િૈક્ષન્ર્ક 

િાખાની જેમ ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા કરે્ી રીિે િીખી િકાિ ેએ સ્ર્થાન્પિ કયયું છે. ભારિ માટે આર્થર્થક ર્ૃન્દ્ધ અને ્ામાન્જક ન્ર્કા્ના 

િેરકબળો કૌિટયો અને જાર્કારી છે એને ધ્યાનમાાં રાખીને ્ાંસ્ર્થાએ ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા ્ાર્થે ્ાંપરૂ્સ આર્થર્થક ર્ૃન્દ્ધ ્યન્નન્શ્ચિ કરર્ા 

્માજના ન્ર્ન્ર્ધ ક્ષેત્રો અને િબક્કાઓને લક્ષ્યાાંક બનાવ્યાાં છે.” 

રાજ્ય કક્ષાના કેન્ડદ્રય ન્ર્િેિ માંત્રી શ્રી ર્ી મયરલીધરને 15 નર્ેમ્બર, 2021ના રોજ રર્ાડિાના દકગાલીમાાં રર્ાડિા-ઇન્ડિયા 

આાંિરન્િડયોરન્િપ િેર્લપમડેટ ્ડેટરનયાં ઉદ્ઘાટન કયયું હિયાં. આ કડેદ્રની સ્ર્થાપના ભારિ ્રકારના ન્ર્િેિ માંત્રાલય ્ાર્થે ્મજૂિી 

અાંિગસિ આાંિરન્િડયોરન્િપ િેર્લપમેડટ ઇન્ડસ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (ઇિીઆઇઆઈ)એ કરી છે. ઇિીઆઇઆઈ દ્ર્ારા સ્ર્થાન્પિ આ 

છઠઠયાં આાંિરરાષ્ટ્રીય ઇિી કેડદ્ર છે. અગાઉ આ ્ાંસ્ર્થાએ કમ્બોદિયા, લાઓ પીિીઆર, મ્યાડમાર, ન્ર્યેિનામ અને ઉઝબેદકસ્િાનમાાં 

પર્ કેડદ્રો સ્ર્થાન્પિ કયાસ છે. ઇિીઆઇઆઈના િાયરકે્ટર જનરલ ેમાન્હિી આપી હિી કે, “ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની ઉત્કૃિિાના ્ર્ોચ્ચ 

ધારાધોરર્ો જાળર્ર્ા કેડદ્ર મયખ્યત્ર્ ેસ્ર્િેિી ઉદ્યોગ્ાહન્્કો ર્ચ્ચ ેઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની ્ાંસ્કૃન્િ સ્ર્થાન્પિ કરિ ેઅને િેમને પયાસપિ 

જાર્કારી અને અનયભર્ ્ાર્થે ્ક્ષમ બનાર્િ,ે ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાનયાં ન્િક્ષર્, િાલીમ અને વ્યર્્ાન્યક ્લાહકારી ્ેર્ાઓ આપિ,ે 

િેરક નીન્િ ્યન્નન્શ્ચિ કરિ ેિર્થા આ માટે ્ાનયકૂળ વ્યર્સ્ર્થા ઊભી કરર્ા માટે જર્ાબિાર અન્ધકારીઓને જાગૃિ કરિ ેઅને િેમન ે

િાલીમ આપિ,ે જેના પદરર્ામે રર્ાડિામાાં ્ૂક્ષ્મ, લઘય અને મધ્યમ ઉદ્યોગ્ાહ્ોના ન્ર્કા્, એની ્ાિત્યિા અને ર્ૃન્દ્ધ માટ ે

્ાનયકૂળ વ્યર્્ાન્યક ર્ાિાર્રર્ ઊભયાં ર્થિ.ે” 



ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની ન્ર્કા્લક્ષી કામગીરીઓ ્ાિત્યપૂર્સ રીિે જળર્ાઈ રહે એ ્યન્નન્શ્ચિ કરર્ા ્ાંસ્ર્થા ્ક્ષમ ટ્રનેર-મોદટર્ટ્સ 

અને ન્બઝને્ કાઉડ્ેલ્સની કેિરને ્ાંસ્ર્થાગિ પર્ બનાર્િે િર્થા ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાને અનયકૂળ હોય એર્ી નીન્િઓ બનાર્ર્ા 

રાષ્ટ્રીય અને િાાંિીય સ્િર ેનીન્િન્નમાસર્ની િદક્રયાને િભાન્ર્િ કરિ.ે  

ઇિીઆઇઆઈ દ્ર્ારા ્ેડટરનયાં ઉદ્ઘાટન અને ્લાહકારની ન્નમણૂક ર્થયા પછી 16 નર્ેમ્બરના રોજ દકગાલીમાાં િર્થમ ડયૂ 

એડટરિાઇઝ દક્રએિન િોગ્રામ િરૂ ર્થયો હિો. આ 18 દિર્્ના િોગ્રામમાાં 30 ્ાંભન્ર્િ ઉદ્યોગ્ાહન્્કો ્ામેલ ર્થયા છે. ્ાર્થ ે

્ાર્થે રર્ાડિમાાં ઇિીઆઇઆઈ ન્બઝને્  ઓપોચ્યયસન્નટી આઇિેન્ડટદફકિેન એક્્ર્ાઇઝ હાર્થ ધરી છે િર્થા સ્ર્થાન્નક જરૂદરયાિો અન ે

ન્સ્ર્થન્િ્ાંજોગોને અનયકૂળ ઓછામાાં ઓછી 50ર્થી 70 િોજેક્ટ િોફાઇલ પર્ ન્ર્ક્ાર્ી છે. 
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