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ઉિરિિેિના આિરર્ીય રાજ્યપાલ શ્રીમિી આનાંિીબને પટેલ ેઇિીઆઇઆઈના ર્ાર્થર્ક ર્ી જી પટેલ 

મેમોદરયલ લેક્ચરન ે્ાંબોધન કયયું  

 ્ીદરઝમાાં ત્રીજા લેક્ટરને ર્ચ્યયસઅલ યોજર્ામાાં આવ્યયાં હિયાં અને ઉિરિિિેના આિરર્ીય રાજ્યપાલ શ્રીમિી આનાંિીબને 

પટેલ ન્ર્ન્િિ ર્ક્િા હિા 

 આ ્ાંબોધનનો મયદ્દો હિો – ‘ઉચ્ચ િૈક્ષન્ર્ક ્ાંસ્ર્થાઓમાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના ન્િક્ષર્નયાં મહત્ર્ ’   

 લેક્ચરમાાં ગેસ્ટ ઓફ ઑનર ગયજરાિના આિરર્ીય ન્િક્ષર્ માંત્રી શ્રી ભૂપેડદ્રલ્્હ ચયિા્મા હિા, જેમર્ે સ્ટાટસઅપ 

ઇકોન્્સ્ટમના મહત્ર્ ન્ર્િે ર્ાિ કરી હિી 

્ોમર્ાર, 6 ્પટમે્બર, 2021: ઉિરિિેિના આિરર્ીય રાજ્યપાલ શ્રીમિી આનાંિીબને પટલેએ િો. ર્ી જી પટેલ મમેોદરયલ લેક્ચર 

આપયયાં હિયાં, જેનયાં આયોજન આજે અમિાર્ાિમાાં આાંિરન્િડયોરન્િપ િરે્લપમેડટ ઇન્ડસ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (ઇિીઆઇઆઈ)એ કયયું 

હિયાં. ્ીદરઝમાાં આ ત્રીજા લેક્ચરનયાં ર્ચ્યયસઅલ આયોજન ર્થયયાં હિયાં અને એમાાં ‘ઉચ્ચ િૈક્ષન્ર્ક ્ાંસ્ર્થાઓમાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના 

ન્િક્ષર્ના મહત્ર્’ પર ધ્યાન કેન્ડદ્રિ કરર્ામાાં આવ્યયાં હિયાં. ઉપરાાંિ આ િ્ાંગે ગેસ્ટ ઓફ ઑનર િરીક ેગયજરાિના આિરર્ીય ન્િક્ષર્ 

માંત્રી શ્રી ભપૂડેદ્રલ્્હ ચયિા્મા અન ેઇિીઆઇઆઈના િાયરેક્ટર જનરલ િો. ્યન્નલ િયક્લા ઉપન્સ્ર્થિ રહ્ાાં હિાાં.  

િો. ર્ી. જી. પટેલ (પહ્મશ્રી એર્ોિસન્ર્જેિા)એ િેમનયાં જીર્ન ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાને િોત્્ાહન આપર્ા માટે ્મર્થપિ કયયું હિયાં, જેન ે

ઉદ્યોગ્ાહન્્કોનો ્મયિાય ‘ફાધર ઓફ આાંિરન્િડયોરન્િપ મરૂ્મડેટ’ ગર્ે છે. આ મહાન લીિર અને ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા 

અન્ભયાનના પર્થિિિસકનયાં અર્્ાન ર્ર્સ 2019માાં ર્થયયાં હિયાં. િેમર્ે ્મગ્ર ભારિમાાં િમેની માડયિાની ન્ર્શ્ર્્ન્નયિા સ્ર્થાન્પિ 

કરર્ામાાં ્ફળિા મેળર્ર્ાની ્ાર્થે ર્ર્સ 1983માાં નેિનલ દર્ો્સ ઇન્ડસ્ટટ્યૂટ, ઇિીઆઇઆઈની સ્ર્થાપના પર્ કરી હિી. 

ઉચ્ચ િૈક્ષન્ર્ક ્ાંસ્ર્થાઓમાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના ન્િક્ષર્ને મજબિૂ કરર્ાની જરૂદરયાિ પર િિસકર્ગસને ર્ચ્યયસઅલ ્ાંબોધનમાાં 

ઉિરિિિેના આિરર્ીય રાજ્યપાલ શ્રીમિી આનાંિીબને પટલે ે કહ્યાં હિયાં કે, “ઉચ્ચ િૈક્ષન્ર્ક ્ાંસ્ર્થાઓ ન્ર્દ્યાર્થીઓ – િેમની 

માનન્્કિાના ઘિિરમાાં મહત્ર્પરૂ્સ ભૂન્મકા ભજર્ી િક ેછે. િમેને ઇનોર્ેિન, વ્યર્્ાન્યક કયિળિાઓ અને ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની 

માનન્્કિાનો ્મડર્ય કરિા અભ્યા્ક્રમો દિઝાઇન કરર્ા અને ઓફર કરર્ાની જરૂર છે. ન્ર્દ્યાર્થીઓ વ્યર્્ાન્યક કયિળિાઓ અન ે

ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની ્ક્ષમિા ્ાર્થે ્જ્જ ર્થાય એ મહત્ર્પૂર્સ છે. આ િકારનો ્મડર્ય િેમનો આત્મન્ર્શ્ર્ા્ અને જાર્કારી 

ર્ધારિ,ે જે અ્રકારક વ્યર્્ાયોમાાં પદરર્મિ.ે”  

િી ઇડક્યયબેિન અને ઇડક્યયબેિન ્પોટસ પર ભાર મકૂીને શ્રીમિી આનાંિીબને પટેલે કહ્યાં હિયાં કે, “ન્ર્દ્યાર્થીઓને વ્યર્્ાન્યક 

ન્ર્ચારોનો પદરચય કરાર્ર્ો અને િમેને ઇડક્યયબેિન િદક્રયામાાંર્થી કયા ન્ર્ચારો મયખ્યત્ર્ે પ્ાર ર્થઈ િક ેએ ઓળખર્ામાાં મિિ કરર્ી 

પર્ જરૂરી છે. આ િકારનયાં માગસિિસન અને વ્યર્હાદરક િાલીમ જરૂરી કયિળિાઓ અન ેજાર્કારી િિાન કરીને ઇડક્યયબેિનના િબક્કા 

માટે ઉદ્યોગ્ાહન્્કોને િૈયાર કરી િક ેછે, જે િમેને િેમના ન્ર્ચારોન ેમાડયિા અને મૂટયાાંકન કરર્ામાાં િેમજ િેમના વ્યર્્ાયના 

મોિલન ેન્ર્ક્ાર્ર્ામાાં મિિરૂપ ર્થિે.” 

આિરર્ીય રાજ્યપાલે ઉટલેખ કયો હિો કે, િાજેિરમાાં િમેર્ે ઇિીઆઇઆઈ દ્ર્ારા લખનૌમાાં આયોન્જિ ર્ાઇ્ ચાડ્ેલ્સ 

મીટમાાં હાજરી આપી હિી, જેમાાં ઉચ્ચ િૈક્ષન્ર્ક ્ાંસ્ર્થાઓમાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના ન્િક્ષર્ને િસ્િયિ કરર્ાના મહત્ર્ પર ચચાસ ર્થઈ 

હિી, જેને િોત્્ાહનજનક િન્િ્ાિ મળ્યો હિો. િેમર્ે ર્ધયમાાં ઉમેયયું હિયાં કે, િેિમાાં ર્ધય ન્ર્દ્યાર્થીઓ કારદકિી િરીક ે

ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાને પ્ાંિ કર ેએ માટે િેમને દિિા આપર્ાની જરૂર છે. 
 

ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના ન્િક્ષર્ને િોત્્ાહન આપર્ા અને િો. ર્ી જી પટેલના ર્ાર્ાને આગળ ર્ધારર્ા ર્ાર્થર્ક લેક્ચર ્ીદરઝનયાં 

આયોજન કરર્ા બિલ ઇિીઆઇઆઈને અન્ભનાંિન આપીન ેગસે્ટ ઓફ ઑનર, ગયજરાિના આિરર્ીય ન્િક્ષર્ માંત્રી શ્રી ભપૂડેદ્રલ્્હ 

ચયિા્માએ ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાને ન્ર્ક્ાર્ર્ા સ્ટાટસ-અપ ઇકોન્્સ્ટમને ્ક્ષમ બનાર્ર્ાના મહત્ર્ પર ભાર મૂક્યો હિો. િમેર્ે કહ્યાં 

હિયાં કે, “ગયજરાિ િેિના ્ૌિર્થમ રાજ્યો પૈકીનયાં એક છે, જેર્ ે્ાંસ્ર્થાગિ સ્િરે ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાને ર્ેગ આપર્ા સ્ટયિડટ સ્ટાટસ-અપ 

ઇનોર્ેિન પોન્લ્ી રજૂ કરી છે. અમે િર ર્ર્ે બ ેહેકેર્થોનનયાં આયોજન પર્ કરીએ છીએ, જેમાાં ્હભાગી ર્થિા ન્ર્દ્યાર્થીઓને િમેના 

ન્ર્ચારો મારફિ ેમહત્ર્પરૂ્સ મયદ્દાઓ માટે ્માધાનો િોધર્ા િોત્્ાહન આપર્ામાાં આર્ે છે. રાજ્ય ેગયજરાિ સ્ટાટસઅપ ઇનોર્ેિન 

હબ, આઇ-હબ સ્ર્થાન્પિ કરીન ે્ાનયકૂળ ઇકોન્્સ્ટમ ઊભી કરી છે, જ્યાાં ન્ર્દ્યાર્થીઓને નટેર્ર્કકગ, કો-ર્ર્કકગ લેબ, માગસિિસન અન ે

ફાંિની ્યન્ર્ધાઓ િિાન કરર્ામાાં આર્ે છે. ઉપરાાંિ રાજ્યએ ્રકાર, ઉદ્યોગ અને યયર્ાનો ર્ચ્ચ ેજોિાર્ની ્યન્ર્ધા આપી ઇનોર્ેદટર્ 



અને ્સ્ટેઇનેન્બલ ્ોટયયિડ્ દ્ર્ારા સ્ટાટસઅપની લ્ચિાનયાં ્માધાન કરર્ાની ્યન્ર્ધા આપી છે. ગયજરાિ મન્હલા કેન્ડદ્રિ સ્ટાટસઅપ 

નીન્િઓ િરૂ કરીને મન્હલા ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાને િોત્્ાહન આપર્ામાાં પર્ મોખરે છે.” 
 

િો. ્યન્નલ િયક્લાએ સ્ર્. ર્ી જી પટલેને શ્રદ્ધાાંજન્લ અપસર્ કરીને િો. પટેલના ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની ન્ર્ભાર્ના દ્ર્ારા િેિના આર્થર્થક 

ન્ર્કા્માાં અ્ાધારર્ િિાનને યાિ કયયું હિયાં. િેમર્ે યયર્ાનોને કયિળ બનાર્ર્ામાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના મહત્ર્ પર ભાર મકૂ્યો હિો 

અને કહ્યાં હિયાં કે, “યયર્ાનોને પદરર્િસનની ધારર્ા બાાંધર્ા, એનો ઉપયોગ કરર્ા અને એનયાં નેિૃત્ર્ લેર્ા માટ ેકયિળ બનાર્ર્ા પિિે અન ે

્જ્જ કરર્ા પિિે. ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાના ન્િક્ષર્ ્ાર્થે યયર્ાનો િેમની િાંકાઓનયાં ્માધાન કરી િકિે અને િેિને િગન્િને પાંર્થે િોરી 

જર્ા આત્મન્ર્શ્ર્ા્ ન્ર્ક્ાર્િે. ઉચ્ચ ન્િક્ષર્ની આપર્ી ્ાંસ્ર્થાઓ ઉત્કિૃિાની કેડદ્રો બની િક ેછે, જ્યાાં બિલાિાાં ્મય ્ાર્થ ે

નર્ા ન્ર્ચારો આકાર લેિ.ે આ કડેદ્રોને એર્ા બનાર્ી િકાિ,ે જ્યાાં યયર્ાનો નર્ા ભારિનયાં ન્નમાસર્ કરર્ા િાલીમ આપર્ામાાં આર્િ,ે જે 

ન્ર્ચારો અને ઇનોર્ેિન ધરાર્ે છે.” 

િો. િયક્લાએ િો. ર્ી. જી. પટલે મમેોદરયલ એર્ોિસ ફોર આાંિરન્િડયોરન્િપ ટ્રનેર/એજ્યયકટેર/મડેટર 2021ના ન્ર્જેિાઓની જાહેરાિ 

પર્ કરી હિી.  

 

િો. ર્ી. જી. પટલે મમેોદરયલ એર્ોિસ ફોર આાંિરન્િડયોરન્િપ ટ્રનેર/એજ્યયકટેર/મડેટર 2021 

િો. પટેલે ઉદ્યોગ્ાહન્્ક ટ્રનેર-મોદટર્ટે્સની કેિર ઊભી કરર્ાનયાં સ્ર્પન પર્ ્ેવ્યયાં હિયાં, જેન ેિેઓ ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા ન્ર્ક્ાર્ર્ાના 

અન્ભયાનમાાં ્ાિત્યિા લાર્ર્ા મહત્ર્પરૂ્સ ગર્િા હિા. િેમનો ન્ર્ચાર ઉન્ચિ હિો, કારર્ કે અત્યાર ેઆાંિરન્િડયોર ટ્રનેર-મોદટર્ેટર 

ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાને આગળ ર્ધારર્ા અને એના પદરર્ામો જાળર્ી રાખર્ામાાં મયખ્ય ભૂન્મકા ભજર્ે છે. આ મહાન લીિરન ે

શ્રદ્ધાાંજન્લ અપસર્ કરર્ા ઇિીઆઇઆઈએ ‘િો. ર્ી. જી. પટેલ મમેોદરયલ એર્ોિસ ફોર આાંિરન્િડયોરન્િપ ટ્રેનર/એજ્યયકેટર/મેડટર’ 

િરૂ કયો છે. એર્ોિસ ઉદ્યોગ્ાહ્ સ્ર્થાન્પિ કરર્ા િરફ િોરી જનારી ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાની િાલીમ/ન્િક્ષર્/માગસિિસન/જાર્કારીનયાં 

્જસન કરર્ામાાં ઉત્કૃિ કામગીરી/િિાન કરર્ા બિલ વ્યર્્ાન્યકને એનાયિ કરર્ામાાં આર્ે છે, જેમાાં એક િિન્સ્િપત્ર અને રૂ. 

100,000/-નયાં રોકિ ઇનામ ્ામલે છે. ‘િો. ર્ી. જી. પટેલ મેમોદરયલ એર્ોિસ ફોર આાંિરન્િડયોરન્િપ ટ્રેનર/એજ્યયકટેર/મેડટર 

2021’ માટે ઇિીઆઇઆઈને ્મગ્ર ભારિમાાંર્થી 77 નોન્મનેિ મળ્યાાં હિાાં. ્ાંસ્ર્થાએ મૂટયાાંકન અન ેપ્ાંિગી માટે ત્રર્ સ્િરીય 

િદક્રયા અપનાર્ી હિી. ચાલય ર્ર્ે િન્િન્ષ્ઠિ જ્યયરીએ ્ાંયયક્િ ન્ર્જેિાઓની જાહેરાિ કરી હિી. આ ન્ર્જેિાઓ છેઃ 

શ્રી ્યન્નલ ચાંિક, િને્્િડટ, ઉદ્યોગર્ર્થધની ન્િક્ષા ્ાંસ્ર્થાન, નાન્િક, મહારાષ્ટ્ર  

શ્રી ્યન્નલ ચાંિક ેમન્હલાઓ, એ્્ી/એ્ટી ્ન્હિ ર્ાંન્ચિ ્મયિાયો, ર્ીઆરએ્ કમસચારીઓ, ્ામાન્જક અન ેઆર્થર્થક રીિે નબળાાં 

ર્ગો, ટેકનોલોન્જસ્ટો અને અડય ઘર્ા ્ન્હિ િમામ લન્ક્ષિ જૂર્થો ્ાર્થે ્માજમાાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાને િોત્્ાહન મળે એ 

્યન્નન્શ્ચિ કરર્ામાાં 36 ર્ર્સ ્મર્થપિ કયયું છે. િેમની મયખ્ય ન્્ન્દ્ધઓમાાં કેટલીક છેઃ મહારાિરના નાન્િકમાાં એમઆઇિી્ીમાાં 2 

મન્હલા ઔદ્યોન્ગક ઝોન ઊભા કરર્ા (67 મન્હલાઓએ િમેના ્ાહ્ો સ્ર્થાન્પિ કયાસ છે), મહારાષ્ટ્રના નાન્િકમાાં એમઆઇિી્ીમાાં 

મન્હલા ઔદ્યોન્ગક ્ાંકયલ ્માજ ઊભા કરર્ા (જ્યાાં 16 મન્હલાઓએ િેમના ્ાહ્ોની િરૂઆિ કરી છે અને ન્ર્મને 

આાંિરન્િડયો્સ એ્ોન્્એિન ઓફ નાન્િક (િબટયયઇએએન) િરૂ કયયું છે). શ્રી ચાંિકે નાન્િકમાાં એમઆઇિી્ીમાાં િર્થમ ઔદ્યોન્ગક 

્ાંકયલ ્માજની સ્ર્થાપના કરી છે, ન્મન્ન મોલ (ન્બઝને્ સ્ક્ર્ેયર) ઊભો કયો છે, જેમાાં 60 ઇિીપી ્હભાગીઓ દ્ર્ારા િયકાનો 

્ામેલ છે, બયન્દ્ધસ્ટ આાંિરન્િડયો્સ એ્ોન્્એિન ઊભયાં કયયું છે, જેમાાં 300ર્થી ર્ધારે િાલીમબદ્ધ એ્્ી/એ્ટી 

ઉદ્યોગ્ાહન્્કો ્ામેલ છે, િન્લિ ઇડિસ્ટ્રીઝ ચેમ્બર ઓફ કોમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા (નાન્િક ચેપટર)ની સ્ર્થાપના કરી છે, જેમાાં 30 

એ્્ી/એ્ટી ્ભ્યો ઇિીપી ્હભાગીઓ છે અને નાન્િકમાાં ્ૌિર્થમ ફૂિ ક્લસ્ટર ઊભયાં કયયું છે, જેમાાં 70ર્થી ર્ધાર ે

ઉદ્યોગ્ાહન્્કોએ િમેના એકમો સ્ર્થાન્પિ કયાસ છે. શ્રી ચાંિક ે પોસ્ટ હાર્ેલ્સ્ટગ ર્ટેયય એદિિન િો્ે્માાં 1500ર્થી ર્ધારે 

એગ્રોન્િડયો્સને પર્ િોત્્ાહન આપયયાં હિયાં, જે માટે મહારાષ્ટ્ર ્રકાર ેિમેને “િેદટન્મત્ર” એર્ોિસ એનાયિ કયો હિો.  

િો. ર્ેંકટિે બાબય, િીન, ભારિ ઇન્ડસ્ટટ્યટૂ ઓફ હાયર એજ્યયકિેન એડિ દર્ચસ, ચડેનઈ, િન્મલનાિય 

િો. બાબય અન્િ ્ાિી પૃષ્ઠભૂન્મમાાંર્થી આર્ે છે, જેમર્ે એકેિેન્મક્્માાં ઉદ્યોગ્ાહન્્કિામાાં ઉત્કૃિિાને ્ફળિાપૂર્સક પોર્ર્ આપયયાં છે. 

િેમર્ે 258 િાલીમાર્થીઓને િૈયાર કયાસ છે અને 156 ઉદ્યોગ્ાહ્ોની રચના ્યન્નન્શ્ચિ કરી છે. િેમર્ે ન્ર્જ્ઞાન અને ટેકનોલોજી 

ક્ષેત્રમાાં ઉદ્યોગ્ાહ્ોનયાં ્જસન પર્ ્યન્નન્શ્ચિ કયયું છે. િમેર્ે ભારિમાાં ગયર્ર્િાયયક્િ ટેકન્નકલ ન્િક્ષર્ ર્ધારર્ા માટે કામ કયયું છે, 

િીએ્ટીના ્પોટસ ્ાર્થે ભારિ ટકેનોલોજી ન્બઝને્ ઇડક્યયબટેરની સ્ર્થાપના કરી છે, નેિનલ બોિસ ઓફ એક્રેદિટેિનના આઉટકમ 



બેઝ એક્રેદિટેિન ન્નયમનો બનાર્ર્ામાાં િિાન કયયું હિયાં, જેના પદરર્ામે ભારિ િન્િન્ષ્ઠિ ર્ોલ્િગ્ટન કરારમાાં ્ાંપરૂ્સ હસ્િાક્ષરકિાસ 

બડયો છે. 

િેમના િયા્ોના પદરર્ામો ્માજના ન્ર્ન્ર્ધ ર્ગોની ્ફળિામાાં િન્િલ્બન્બિ ર્થાય છે, ખા્ કરીને ગ્રામીર્ યયર્ાનોની ્ફળિામાાં.  
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