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ગયજરાતના ર્કય ીર અન ેગ્રાટમણ ઉદ્યોગ મિંત્રી જગટદશ પિંચાલે 

ટવવસિ એટઝિટબશનનયિં ઉદ્ઘા ન ર્કયયું 

નેશનલ હેન્ડલૂમ ડેની ઉજવણી કરવા ઇડીઆઇઆઇએ હસ્તકલા સેતુ યોજના 

અંતગસત અમદાવાદ, જામનગર. જૂનાગઢ, જામનગર, ગાંધીધામ, બનાસકાંઠા અને 

મહેસાણામા ંદવદવધ જાણીતી હાટમા ંભાગ લઇને પ્રોડક્ટ્સ પ્રદદશસત કરી છે. 
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ગજુરાત(Gujarat)સરકારના કુટીર અને ગ્રાદમણ ઉદ્યોગ મંત્રી જગદદશ પંચાલ ે

હસ્તકલા સેતુ(Hastakala Setu) પ્રોજકે્ટ હેઠળ આંત્રદપ્રન્યોરશીપ ડેવલપમેન્ટ 

ઇદન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇદન્ડયા (EDII) દ્વારા તાલીમ અપાયેલા કારીગરો/વીવસસના 

એદક્ઝદબશનનંુ(Weaver Exhibition) ઉદ્ઘાટન કયુું હતંુ. તે ગજુરાત સરકારના 

કુટીર અને ગ્રાદમણ ઉદ્યોગ દવભાગની પહેલ છે. આ પ્રોજકે્ટ સાથે જોડાયલેા 

કારીગરોને પ્રોત્સાહન આપવા ઇડીઆઇઆઇના ડાયરકે્ટર ડો. સુદનલ શુક્લા પણ 

ઉદ્ઘાટન સમારોહમા ંઉપદસ્થત રહ્યાં હતા.ં નેશનલ હેન્ડલૂમ ડેની ઉજવણી કરવા 

ઇડીઆઇઆઇએ હસ્તકલા સેતુ યોજના અંતગસત અમદાવાદ, જામનગર. જૂનાગઢ, 

જામનગર, ગાંધીધામ, બનાસકાંઠા અને મહેસાણામા ંદવદવધ જાણીતી હાટમા ંભાગ 

લઇને પ્રોડક્ટ્સ પ્રદદશસત કરી છે. આ અંતગસત કુલ 109 સ્ટોલની ગોઠવણ કરાઇ છે 

અને ઇડીઆઇઆઇ પાસેથી તાલીમ મેળવેલા આશર ે218 કારીગરો તેમા ંભાગ લઇ 

રહ્યાં છે. 
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ઇડીઆઇઆઇએ હસ્તકલા સેતુ યોજના હેઠળ હેન્ડીક્રાફ્ટટટ સેગમેન્ટમાં 

10,000થી વધુ કારીગરોને આધુદનક તાલીમ અને માગસદશસન આપ્યુ ંછે. આ 

પ્રોજકે્ટ માટે ઇડીઆઇઆઇ છે્લા બે વર્સથી ગજુરાત સરકારના કમીશનરટે ઓફ 

કોટેજ ઇન્ડસ્ટર ીનંુ નોલજે પાટસનર છે. ઘણા ંકારીગરોઅને તાલીમ દ્વારા તેમની 

દડઝાઇનમા ંદેદખતો સુધારો કયો છે તથા તેમનંુ નેટવકસ  દવસ્તારીને નવા માકેટ્સમા ં

પહોચંીને આશર ેરૂ. 8.04 કરોડની આવક કરી છે. 

મંત્રી જગદીશ પંચાલ ેપત્રકારોને સંબોધન કરતા ંકહ્યું હતંુ કે, ઇડીઆઇઆઇના 

સપોટસથી હસ્તકલા સેતુ પ્રોજકે્ટથી કારીગરોને તાલીમ આપવામા ંમદદ મળી છે 

તથા પ્રધાનમંત્રી નરને્ર મોદીના આત્મદનભસર ભારત અને વોકલ ફોર લોકલના 

દવઝનને સાકાર કરવામા ંયોગદાન મળયુ ંછે. આ પ્રોજકે્ટ હેઠળ 10,000 

કારીગરોએ ઇડીઆઇઆઇ પાસેથી તાલીમ પ્રાપ્ત કરી છે અને ખરા અથસમાં 

ઉદ્યોગસાહદસક બન્યા ંછે. તાલીમન ેકારણ ેતેમની કલા પુનઃજીદવત થઇ છે અને 

તેમને દબઝનેસમા ંઆગળ વધતાં જોઇ ખુશી થાય છે. 

પ્રોજકે્ટ દવશે વાત કરતાં ઇડીઆઇઆઇના ડાયરકે્ટર જનરલ ડો. સુદનલ શુક્લાએ 

કહ્યું હતંુ કે, “અમારી ઇદન્સ્ટટ્યૂટે ઇનોવેશન, રચનાત્મકતા અને ઉદ્યોગસાહદસકની 

ક્ષમતાને પ્રોત્સાહન આપીને હેન્ડલૂમ ઇન્ડસ્ટર ીના અપદસ્કદલગંની કામગીરી હાથ 

ધરી છે. એચએમઆઇ પ્રોજકે્ટ સાથે ઇડીઆઇઆઇ કારીગરોના કૌશ્યવધસન 

દ્વારા તેમની કામગીરીના દવસ્તરણ અને તેમના દબઝનેસને વેગ આપવાની યોજના 

ધરાવ ેછે.” પ્રોજકે્ટ હેન્ડ-મેડ ઇન ઇદન્ડયા હસ્તકલા ઉપરાંત ઇડીઆઇઆઇ અન્સ્ટસ  

એન્ડ યંગ સાથેના જોડાણ અને એચએસબીસીના સહયોગથી હેન્ડ-મેડ ઇન 

ઇદન્ડયા પ્રોજકે્ટને અમલમા ંમૂકી રહ્યુ ંછે. 

પ્રોજકે્ટ હેઠળ આંત્રદપ્રન્યોરશીપ ડેવલપમને્ટ ઇદન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇદન્ડયા 

(ઇડીઆઇઆઇ)એ દેશભરમાં અત્યાર સુધી 5722 વીવસસને તાલીમ આપી છે. આ 

પહેલ અંતગસત ઇડીઆઇઆઇએ ગજુરાત, આસામ, મધ્ય પ્રદેશ, તદમળ નાડુ અને 

ઓદરસ્સા જવેા ંરાજ્યોમાં હેન્ડલૂમ ક્લસ્ટસસના ટકાઉ દવકાસમા ંસહયોગ કયો છે. 

ગજુરાતમા ંપ્રોજકે્ટ એચએમઆઇ હેઠળ સુરને્રનગર અને ભજુ ખાતે 1617 (મદહલા 

474 અને પુરર્ 1,143) વીવસસને તાલીમ અપાઇ છે. 

તેના પદરણામ ેપ્રદશદક્ષત વીવસસ અને કારીગરોએ તેમના દબઝનેસમાં નોધંપાત્ર 

સુધારો નોધંાવ્યો છે તથા તેમણે માકેટમા ંનવા ટરેન્્સ અને તકો મેળવી છે. 

ઉદાહરણરૂપે, આસામના તોકરાદડયા ગામના 41 વર્ીય વીવર દદદપકા દાસ 

એચએમઆઇ સાથે જોડાયા બાદ નવી દડઝાઇન તૈયાર કરવાનંુ શીખયા ંછે અને 

તેમણે વેચાણમા ં10 ટકાનો વધારો કયો છે. તેમણે કહ્યું હતંુ કે, મેં બહારની દુદનયા 

જોવાનંુ સપનુ ંજોયુ ંહતંુ અને ઇડીઆઇઆઇએ તેને સાકાર કયુું છે. તેના કારણ ેમને 



દવમાનમા ંબેસવાની તક મળી છે. હંુ આ પ્રોજકે્ટની મદદથી નવી ઊંચાઇઓ 

હાંસલ કરવા કટીબદ્ધ છંુ. 

આ પ્રોજકે્ટ વીવસસ માટે વે્ય ુચેઇનમાં સુધારો, સંચાલકીય પડકારો, તાલીમ અને 

ક્ષમતા દનમાસણ, નેટવદકુંગ અને ઇનોવેશન ઉપર કેદન્રત છે. આ એક્સપોઝર અને 

ટરે દનંગે યુવા પેઢીના વીવસસને નવો રદિકોણ આપ્યો છે કે જઓે હેન્ડલૂમને વૃદદ્ધની 

અપાર સંભાવનાઓ ધરાવતા આકર્સક કે્ષત્ર તરીકે જૂએ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




