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ગજુરાતના કુટીર અન ેગ્રામિણ ઉદ્યોગ િતં્રી શ્રી જગદિશ પચંાલે ઇડીઆઇઆઇ 
દ્વારા તાલીિ અપાયેલ કારીગરોના એક્ઝિબિશનનુ ંઉદ્ઘાટન કર્ુું 

 આંત્રમિન્યોરશીપ ડવેલપિેન્ટ ઇક્ન્ટટટયટૂ ઓફ ઇન્ન્ડયા (ઇડીઆઇઆઇ)એ 10,000થી વધ ુ
વીવર્સ/કારીગરોને તાલીિ આપી 

અિિાવાિ, 06 ઓગટટ, 2022: ગજુરાત ર્રકારના કુટીર અને ગ્રામિણ ઉદ્યોગ િતં્રી શ્રી જગદિશ 
પચંાલે હટતકલા રે્ત ુ િોજેઝટ હઠેળ આંત્રમિન્યોરશીપ ડવેલપિેન્ટ ઇક્ન્ટટટયટૂ ઓફ ઇન્ન્ડયા 
(ઇડીઆઇઆઇ) દ્વારા તાલીિ અપાયેલા કારીગરો/વીવર્સના એક્ઝિબિશનનુ ંઉદ્ઘાટન કર્ુું હત ુ.ં તે ગજુરાત 
ર્રકારના કુટીર અને ગ્રામિણ ઉદ્યોગ મવભાગની પહલે છે. આ િોજેઝટ ર્ાથે જોડાયેલા કારીગરોને 
િોત્ર્ાહન આપવા ઇડીઆઇઆઇના ડાયરેઝટર ડો. સમુનલ શઝુલા પણ ઉદ્ઘાટન ર્િારોહિા ંઉપસ્ટથત રહ્ા ં
હતા.ં 

નેશનલ હને્ડલિૂ ડનેી ઉજવણી કરવા ઇડીઆઇઆઇએ હટતકલા રે્ત ુ યોજના અંતગસત અિિાવાિ, 
જાિનગર. જૂનાગઢ, જાિનગર, ગાધંીધાિ, િનાર્કાઠંા અને િહરે્ાણાિા ંમવમવધ જાણીતી હાટિા ંભાગ 
લઇને િોડઝ્ર્ િિમશિત કરી છે. આ અંતગસત કુલ 109 ટટોલની ગોઠવણ કરાઇ છે અને ઇડીઆઇઆઇ 
પારે્થી તાલીિ િેળવેલા આશરે 218 કારીગરો તેિા ંભાગ લઇ રહ્ા ંછે. 

ઇડીઆઇઆઇએ હટતકલા રે્ત ુ યોજના હઠેળ હને્ડીક્રાફ્ટટટ રે્ગિેન્ટ (જેિાથંી 30 વીવર્સ છે)િા ં
10,000થી વધ ુકારીગરોને આધમુનક તાલીિ અને િાગસિશસન આપર્ુ ંછે. આ િોજેઝટ િાટે ઇડીઆઇઆઇ 
છેલ્લા િે વર્સથી ગજુરાત ર્રકારના કિીશનરેટ ઓફ કોટેજ ઇન્ડટરીનુ ં નોલેજ પાટસનર છે. ઘણા ં
કારીગરોઅને તાલીિ દ્વારા તેિની દડિાઇનિા ં િેબિતો સધુારો કયો છે તથા તેિનુ ં નેટવકસ મવટતારીને 
નવા િાકે્ર્િા ંપહોંચીને આશરે રૂ. 8.04 કરોડની આવક કરી છે. 

શ્રી જગદિશ પચંાલે પત્રકારોને ર્િંોધન કરતા ં કહ્ુ ં હત ુ ં કે, ઇડીઆઇઆઇના ર્પોટસથી હટતકલા રે્ત ુ
િોજેઝટથી કારીગરોને તાલીિ આપવાિા ંિિિ િળી છે તથા િધાનિતં્રી શ્રી નરેન્ર િોિીના આત્િમનભસર 
ભારત અને વોકલ ફોર લોકલના મવિનને ર્ાકાર કરવાિા ં યોગિાન િળર્ુ ં છે. આ િોજેઝટ હઠેળ 
10,000 કારીગરોએ ઇડીઆઇઆઇ પારે્થી તાલીિ િાપત કરી છે અને િરા અથસિા ં ઉદ્યોગર્ાહમર્ક 
િન્યા ંછે. તાલીિને કારણે તેિની કલા પનુઃજીમવત થઇ છે અને તેિને બિિનેર્િા ંઆગળ વધતા ંજોઇ 
ખશુી થાય છે. 



િોજેઝટ મવશે વાત કરતા ંઇડીઆઇઆઇના ડાયરેઝટર જનરલ ડો. સમુનલ શઝુલાએ કહ્ુ ંહત ુ ં કે, “અિારી 
ઇક્ન્ટટટયટેૂ ઇનોવેશન, રચનાત્િકતા અને ઉદ્યોગર્ાહમર્કની ક્ષિતાને િોત્ર્ાહન આપીને હને્ડલિૂ 
ઇન્ડટરીના અપન્ટકબલિંગની કાિગીરી હાથ ધરી છે. એચએિઆઇ િોજેઝટ ર્ાથે ઇડીઆઇઆઇ કારીગરોના 
કૌશલ્યવધસન દ્વારા તેિની કાિગીરીના મવટતરણ અને તેિના બિિનેર્ને વેગ આપવાની યોજના ધરાવે 
છે.” 

િોજેઝટ હને્ડ-િેડ ઇન ઇન્ન્ડયા 

હટતકલા ઉપરાતં ઇડીઆઇઆઇ અન્ટટસ એન્ડ યગં ર્ાથેના જોડાણ અને એચએર્િીર્ીના ર્હયોગથી 
હને્ડ-િેડ ઇન ઇન્ન્ડયા િોજેઝટને અિલિા ં મકૂી રહ્ુ ં છે. િોજેઝટ હઠેળ આંત્રમિન્યોરશીપ ડવેલપિેન્ટ 
ઇક્ન્ટટટયટૂ ઓફ ઇન્ન્ડયા (ઇડીઆઇઆઇ)એ િેશભરિા ંઅત્યાર સધુી 5722 વીવર્સને તાલીિ આપી છે. 
આ પહલે અંતગસત ઇડીઆઇઆઇએ ગજુરાત, આર્ાિ, િધ્ય િિેશ, તમિળ નાડુ અને ઓદરટર્ા જેવા ં
રાજ્યોિા ંહને્ડલિૂ ઝલટટર્સના ટકાઉ મવકાર્િા ંર્હયોગ કયો છે. ગજુરાતિા ંિોજેઝટ એચએિઆઇ હઠેળ 
સરેુન્રનગર અને ભજુ િાતે 1617 (િદહલા 474 અને પરુુર્ 1,143) વીવર્સને તાલીિ અપાઇ છે. 

 

તેના પદરણાિે િમશબક્ષત વીવર્સ અને કારીગરોએ તેિના બિિનેર્િા ંનોંધપાત્ર સધુારો નોંધાવ્યો છે તથા 
તેિણે િાકેટિા ં નવા રેન્્ર્ અને તકો િેળવી છે. ઉિાહરણરૂપે, આર્ાિના તોકરાદડયા ગાિના 41 
વર્ીય વીવર દિમપકા િાર્ એચએિઆઇ ર્ાથે જોડાયા િાિ નવી દડિાઇન તૈયાર કરવાનુ ંશીખયા ંછે 
અને તેિણ ેવેચાણિા ં10 ટકાનો વધારો કયો છે. તેિણે કહ્ુ ંહત ુ ંકે, િેં િહારની દુમનયા જોવાનુ ંર્પનુ ં
જોર્ુ ંહત ુ ંઅને ઇડીઆઇઆઇએ તેને ર્ાકાર કર્ુું છે. તેના કારણે િને મવિાનિા ંિેર્વાની તક િળી છે. હુ ં
આ િોજેઝટની િિિથી નવી ઊંચાઇઓ હારં્લ કરવા કટીિદ્ધ છ.ં 

આ િોજેઝટ વીવર્સ િાટે વેલ્ર્ ુ ચેઇનિા ં સધુારો, ર્ચંાલકીય પડકારો, તાલીિ અને ક્ષિતા મનિાસણ, 
નેટવદકિંગ અને ઇનોવેશન ઉપર કેન્ન્રત છે. આ એઝર્પોિર અને રેમનિંગ ેર્વુા પેઢીના વીવર્સને નવો 
રન્ટટકોણ આપયો છે કે જેઓ હને્ડલિૂને વદૃ્ધદ્ધની અપાર ર્ભંાવનાઓ ધરાવતા આકર્સક ક્ષેત્ર તરીકે જૂએ 
છે. 
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