
 
  

અખબારી યાદી 

ઇડીઆઇઆઇએ વિવિધ યવુિિવસિટીિા પ્રોફેસસસ માટે પાાંચ દદિસીય વિિઃશલુ્ક 
આંત્રવપ્રન્યોરશીપ એજ્યકેુટસસ ઓદરએન્ટેશિ પ્રોગ્રામ યોજ્યો 

ગાાંધીિગર, ગજુરાત, 09 જુલાઇ, 2022: ઇિોિેશિિે પ્રોત્સાહિ આપિા તથા વિદ્યાથનઓિે ્દ્યોગસાહવસકતા 
સાથે જોડિાિા ્દે્દશ્ય સાથે ઇડીઆઇઆઇ વિવિધ યવુિિવસિટીઝ સાથે મળીિે પાયાિા સ્તરે કામ કરી રહ્ુાં છે. 
તેિી શરૂઆત ્ત્તરપ્રદેશ (યપુી)િા માિિીય રાજ્યપાલ શ્રીમતી આિાંદીબેિ પટેલિી પે્રરણાથી થઇ છે, 
જેમણે યપુીિી યવુિિવસિટીઝિે ઇડીઆઇઆઇ સાથે સહયોગ કરિા તથા રાજ્યમાાં ્દ્યોગસાહવસકતાિા માટે 
અનકુળૂ માહોલ તૈયાર કરિાનુાં સચૂિ કયુું છે. અત્યાર સધુીમાાં એમએમએમયટુી, સીએસજેએમ, એકેટીય,ુ 
એસિીપીયએુએન્ડટી જેિી યવુિિવસિટીઝ ેરોપમેપ ્પર કામ શરૂ કરી દીધુાં છે. આ અંતગસત ઇડીઆઇઆઇ દ્વારા 
પાાંચ યવુિિવસિટી અિે એક ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓફ ટેનોિોલોનાિા 20 પ્રોફેસસસિે વિિઃશલુ્ક ટે્રવિિંગ આપિા કાયસક્રમનુાં 
આયોજિ કરિામાાં આવયુાં હત ુાં. આ ટે્રવિિંગ 4 જુલાઇ, 2022થી શરૂ થઇિે 8 જુલાઇ, 2022િા રોજ સમાપ્ત 
થઇ હતી. 

આંત્રવપ્રન્યોરશીપ ડિેલપમેન્ટ ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓફ ઇન્ન્ડયા (ઇડીઆઇઆઇ), અમદાિાદિા ડાયરેનોટર જિરલ ડો. 
સવુિલ શનુોલાએ ટે્રવિિંગ પ્રોગ્રામિી શરૂઆત કરાિી હતી તથા પ્રોફેસસસિે સાંબોધિ કરતાાં ્દ્યોગસાહવસકતાિી 
મહત્િતા ્પર ભાર મકૂ્યો હતો. તેમણ ેકહ્ુાં હત ુાં કે, “આપણ ેઆત્મવિભસર બિિા માટે વિદ્યાથન નાિિથી જ 
્દ્યોગસાહવસકતાિે અપિાિિી પડશે. તેમણ ેયવુિિવસિટીિા ચાન્સેલસસિી પ્રશાંસા કરતાાં કહ્ુાં હત ુાં કે હાલમાાં 
યવુિિવસિટીઝિી લીડરશીપ જાગકૃ અિે અગ્રેસર છે, જે શભુ સાંકેત છે.” 

ઇડીઆઇઆઇ અમદાિાદ ખાતે પોલીસી એડિોકેસી અિે દરસચસ વિભાગિા ઇિ-ચાર્જ ડો. અવમત કુમાર 
દ્વદ્વિેદીએ કહ્ુાં હત ુાં કે, “શૈક્ષણણક સાંસ્થાિિા પ્રોફેસસસિે જાગતૃ કરિાિા ્દે્દશ્ય સાથે આ કાયસક્રમનુાં આયોજિ 
કરાયુાં છે.” 

આ પાાંચ દદિસીય ટે્રવિિંગ પ્રોગ્રામમાાં ્ત્તર પ્રદેશિી પાાંચ યવુિિવસિટી અિે છવત્તસગઢિી એક ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓફ 
ટેનોિોલોનાિા 20 સહભાગીઓિે ટે્રવિિંગ અપાઇ હતી, જેમાાં ભીમરાિ આંબેડકર વિશ્વવિદ્યાલય- લખિ્િા 
પાાંચ, દીિદયાલ ્પાધ્યાય ગોરખપરુ વિશ્વવિદ્યાલય ગોરખપરુિા છ, મહાયોગી ગોરખિાથ વિશ્વવિદ્યાલય - 
ગોરખપરુિા એક, િીર બહાદુર વસિંહ પિૂાુંચલ વિશ્વવિદ્યાલય - જોિપરુિા ત્રણ, જિિાયક ચાંદ્રશેખર 



વિશ્વવિદ્યાલય - બણલયાિા ત્રણ, િેશિલ ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓફ ટેનોિોલોના – રાયપરુ-છવત્તસગઢિા બે સહભાગીઓ 
ઇડીઆઇઆઇમાાં આંત્રવપ્રન્યોરશીપ એજ્યકેુટસસ ઓદરએન્ટેશિ પ્રોગ્રામિી તાલીમ પ્રાપ્ત કરી હતી, જેથી તેઓ 
પોતાિી યવુિિવસિટીમાાં મેન્ટરશીપ કરી શકે. 

પાાંચ દદિસીય કાયસક્રમિો ્દે્દશ્ય સહભાગીઓિે િતસમાિ સમયમાાં ્દ્યોગસાહવસકતા ક્ષેતે્ર ્પલબ્ધ તકો, કેન્દ્ર 
અિે રાજ્ય સરકારિી વિવિધ િાણાકીય સહાય યોજિાઓ, વિદ્યાથનઓ માટે િિા કોસસ તૈયાર કરિા, 
વિદ્યાથનઓિા આઇદડયાિે સ્ટાટસ-અપ માટે પસાંદ કરિા, ઇન્યબુેશિ અિે પ્રી-ઇન્યબુેશિિી પ્રણાલી તથા 
સાંસ્થાિી અંદર ્દ્યોગસાહવસકતાિો માહોલ વિકવસત કરિાિો હતો. 

્લ્લખેિીય છે કે ગજુરાતિા ગાાંધીિગરમાાં હડેનોિાટસર ધરાિતા ઇડીઆઇઆઇએ વિવિધ રાજ્યોમાાં તેિી 
દરજિલ અિે પ્રોજેનોટ ઓદફસ સ્થાવપત કરી છે, જ્યાાંથી રાજ્યિા ્દ્યોગસાહવસકતાિા વિકાસિા વિવિધ 
પ્રોજેનો્સનુાં સાંચાલિ કરિામાાં આિે છે. આંત્રવપ્રન્યોરશીપ ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓફ ઇન્ન્ડયા, અમદાિાદ ભારત 
સરકારિા કૌશલ્ય વિકાસ અિે ્દ્યવમતા માંત્રાલય તરફથી સેન્ટર ઓફ એનોસલન્સિી માન્યતા ધરાિે છે. આ 
સાંસ્થાિ વશક્ષણ, સાંશોધિ, રાષ્ટ્ટ્રીય અિે આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય સ્તરે ્ દ્યોગસાહવસકતાિે પ્રોત્સાહિ આપતુાં એક િેશિલ 
દરસોસસ ઓગિેાઇઝેશિ છે. ઇડીઆઇઆઇિે જિરલ (િોિ-ટેનોિીકલ) કેટેગરીમાાં અટલ રેન્ન્કિંગ ઓફ 
ઇન્સન્સ્ટટયશૂન્સ ઓફ ઇિોિેશિ અણચિમેન્્સ (એઆરઆઇઆઇએ) 2021 દ્વારા સાંસ્થાિોિી રેન્ન્કિંગમાાં પ્રથમ 
સ્થાિ અપાયુાં છે. 
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