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Ahmedabad: રવદ્યાથીઓની ઉદ્યોગ સાહરસકતને મળશ ે

વેગ, ઇડીઆઇઆઈ ખાત ેયોજાઈ કેન્રીય રશક્ષણ માંત્રાલયની 

પ્રાદેરશક બેઠક 

કાયાક્રમમાાં મુખ્ય અદતદથ તરીકે ગજુરાત સરકારિા રાજ્ય કક્ષાિા ઉચ્ચ અિે 

ટેકદિકલ દશક્ષણ માંત્રી ડો. કુબેર એમ. દડાંડોર હતા અિે ગેસ્ટ ઓફ ઓિર ગજુરાત 

સરકારિા ઉચ્ચ દશક્ષણ દવભાગિા કદમશિર, આઇએએસ એમ િાગરાજિ 

ઉપદસ્થત  હતા. કાયાક્રમમાાં 5 શ્રેષ્ઠ ઇિોવેશિ સ્ટોલ્સ (Innovation Stalls And 

creative posters Award) અિે દક્રએદટવ પોસ્ટસાિે એવોડા  પણ એિાયત 

કરવામાાં આવયા હતા. 
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આાંતરદિન્યોરદશપ ડેવલપમને્ટ ઇદન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ 

ઇદન્ડયા, (EDII) અમદાવાદે દશક્ષણ માંત્રાલયિી ઇિોવેશિ કાઉદન્સલિી વિા 

2022િી િાદેદશક બેઠક યોજઈ હતી. ભારત સરકારિા દશક્ષણ 

માંત્રાલયિા (Education department) ઇિોવેશિ સેલ અિે એઆઇસીટીઇિા 

સાથસહકાર સાથે આાંતરદિન્યોરદશપ ડેવલપમેન્ટ ઇદન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇદન્ડયા 
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(ઇડીઆઇઆઈ), અમદાવાદે 18 ઓગસ્ટિા રોજ ઇડીઆઇઆઈિા કેમ્પસમાાં 

14મી િાદેદશક બેઠકિુાં (Meeting) આયોજિ કયુું હતુાં. આ બેઠકિો ઉદે્દશ 

દવદ્યાથીઓ વચ્ચે ઉદ્યોગસાહદસકતાિી ઇકોદસસ્ટમ અિે ઇિોવેશિિે વેગ 

આપવાિો હતો. આ કાયાક્રમમાાં મુખ્ય અદતદથ તરીકે ગજુરાત સરકારિા રાજ્ય 

કક્ષાિા ઉચ્ચ અિે ટેકદિકલ દશક્ષણ માંત્રી ડો. કુબેર એમ. દડાંડોર હતા અિે ગેસ્ટ 

ઓફ ઓિર ગજુરાત સરકારિા ઉચ્ચ દશક્ષણ દવભાગિા કદમશિર, આઇએએસ 

એમ િાગરાજિ ઉપદસ્થત  હતા. કાયાક્રમમાાં 5 શ્રેષ્ઠ ઇિોવેશિ 

સ્ટોલ્સ (Innovation Stalls And creative posters Award) અિે દક્રએદટવ 

પોસ્ટસાિે એવોડા  પણ એિાયત કરવામાાં આવયા હતા. 

કાયાક્રમમાાં અન્ય િદતદષ્ઠત મહેમાિોમાાં ભારત સરકારિા દશક્ષણ માંત્રાલયિા 

ઇિોવેશિ સેલ અિે એઆઇસીટીઇિા ઇિોવેશિ દડરકે્ટર દદપાિ સાહુ, 

એઆઇસીટીઇ, ભોપાલિા સીઆરઓ ડો. સી એસ વમાા, આઇહબિા સીઇઓ 

દહરણ્મય મહાંતા, ઇડીઆઇઆઈિા દડરકે્ટર જિરલ ડો. સુદિલ શુક્લા અિે 

ઇડીઆઇઆઈિા આાંતરદિન્યોરદશપ એજ્યુકેશિ દવભાગિા દડરકે્ટર ડો. સત્ય 

રાંજિ આચાયા હતા. આ એક દદવસીય કાયાક્રમમાાં સમગ્ર ગજુરાત અિે આસપાસિી 

185 સાંસ્થાઓમાાં 400થી વધાર ેલોકો સહભાગી થયા હતા અિે 75થી વધાર ે

સ્ટોલમાાં તેમિા ઇિોવેદટવ સ્ટાટાઅપ આઇદડયા િસ્તુત કયાા હતા. 

આ બેઠકમાાં એમઆઇસી અિે એઆઇસીટીઇિી આઇએન્ડઇિી પહેલો માટે 

આઇઆઇસી મોડલ, િીદતગત જગૃદત અિે દહમાયત પર ગુણવત્તાયુક્ત 

એચઇઆઇ સહભાગીદારીિી અસર અાંગ ેચચાાદવચારણા પર ધ્યાિ કેદન્દ્રત કરવામાાં 

આવયુાં હતુાં. સહભાગીઓિે યુદક્ત-િેશિલ ઇિોવેશિ દરપોદઝટરી 

(એિઆઇઆર)િો પદરચય આપવામાાં આવયો હતો, જ ેસાંસ્થામાાં ઇન્યુબેટ 

દવદ્યાથીઓ, પૂવા દવદ્યાથીઓ/તાજતેરમાાં ગે્રજ્યુએટ થયેલા દવદ્યાથીઓ, ફેકલ્ટી 

સભ્યો, સ્ટાફ, ઉદ્યોગસાહદસકો વચ્ચે દવચારો, ઇિોવેશિ અિે સ્ટાટાઅપ્સિી 

ઓળખ અિે શોધ દ્વારા સાંસ્થાઓમાાં ઇિોવેશિ દરપોદઝટરીિા સજાિિી િદક્રયા 

છે. 

કાયાક્રમમાાં િદતદષ્ઠત મહાિુભાવો અિે મહેમાિોિે આવકારીિે ઇડીઆઇઆઈિા 

દડરકે્ટર જિરલ ડો. સુદિલ શુક્લાએ કહ્ુાં હતુાં કે, “મિે ખુશી છે કે, અમ ેએક સમાજ 

તરીકે કારદકદીિાાં અન્ય દવકલ્પોિી જમે ઉદ્યોગસાહદસકતાિે સ્થાિ અપાવવાિા 

િયાસો શરૂ કયો છે. અત્યાર ેઉદ્યોગસાહદસકતા કારદકદીિો સ્વાભાદવક દવકલ્પ 

છે અિે દવદ્યાથીઓ એક કારદકદી તરીકે ઉદ્યોગસાહદસકતાિ પસાંદગી સાથે 

આગળ આવી રહ્ાાં છે. 

ગજુરાત સરકારિા રાજ્ય કક્ષાિા ઉચ્ચ અિે ટેકદિકલ દશક્ષણ માંત્રી ડો. 

કુબેર  દડાંડોરો જણાવયુાં  હતુાં કે, “આપણે બધા ઉદ્યોગસાહદસક દેશ શુાં ચમત્કાર કરી 



શકે છે એિાથી વાકેફ છીએ અિે અમ ેઆ દેશિે મહાિ ઉદ્યોગસાહદસક દેશિો 

દરજ્જો એ સુદિદિત કરવા આતુર છીએ. ભારત અિે ગજુરાત પણ સાંસ્થાઓ, 

િીદતઓ અિે રોકાણકારોિો અસરકારક સમન્વય ધરાવ ેછે. રાજ્ય સરકાર યુવા 

પેઢીિે તેમિા દવદશષ્ટ્ દવચારો સાથે આગળ આવવા િોત્સાહિ આપે છે. િવા 

દવચારોિે િોત્સાહિ આપવામાાં આવ ેછે તથા આ યુદિકોન્સાિી વધતી સાંખ્યામાાં 

અિે દેશમાાં સ્ટાટાઅપ રદેશયોમાાં વધારામાાં સ્પષ્ટ્ જોવા મળે છે.” 

ગેસ્ટ ઓફ ઑિર તરીકે આવેલા ગજુરાત સરકારિા ઉચ્ચ દશક્ષણ દવભાગિા 

કદમશિર, આઇએએસ, એમ િાગરાજિે કહ્ુાં હતુાં કે, “આ કામગીરી મોટી છે અિે 

સાંસ્થાઓ, િીદતદિમાાતાઓ, દિયમિકારી સાંસ્થાઓ અિે સમાજિે સાતત્યપૂણા 

પદરણામો મેળવવા સદહયારા િયાસોિી જરૂર છે. ઉદ્યોગસાહદસકતા દેશ માટે 

વૃદિિુાં િેરકબળ છે અિે તમામ માધ્યમો દ્વારા એિે િોત્સાહિ આપવુાં જોઈએ. 

આજિી યુવા પેઢી િવુાં સાંશોધિ કરવામાાં મોખર ેછે અિે િવાિવા દવચારો રજૂ કર ે

છે. તેમિે િોત્સાહિ મળવુાં જોઈએ અિે તેમિા દવચારોિે ખીલવવા જોઈએ. મિે 

એ જણાવવાિી ખુશી છે કે, ગજુરાત આ જરૂદરયાતો પૂણા કરવામાાં પથિદશાક 

ભૂદમકા ભજવ ેછે.” ભારત સરકારિા દશક્ષણ માંત્રાલયિા ઇિોવેશિ સેલ અિે 

એઆઇસીટીઇિા આદસસ્ટન્ટ ઇિોવેશિ દડરકે્ટર દદપાિ સાહૂએ કહ્ુાં હતુાં કે, “મિે 

એ ઉલ્લેખ કરવાિી ખુશી છે કે, આઇઆઇસી િાદેદશક બેઠક શ્રેષ્ઠ દવચારોિે 

િોત્સાહિ આપ ેછે, જ ેઉદ્યોગસાહદસકતાિી સાિુકૂળ ઇકોદસસ્ટમ ઊભી કરવા 

અદત મદદરૂપ પુરવાર થઈ છે. આઇઆઇસી આ િકારિી એક સાંસ્થા છે, જ ે

ઇિોવેશિ અિે ઉદ્યોગસાહદસકતાિા ક્ષેત્રોમાાં અિેબલર છે અિે અમે મજબૂત 

ઇકોદસસ્ટમ ઊભી કરવા અદખલ ભારતીય સ્તર ેસાંસ્થાઓ સાથે સાંયુક્તપણ ેકામ 

કરી રહ્ાાં છીએ. હુાં  દેશમાાં ઉદ્યોગસાહદસકતામાાં મોટા પાય ેવધારો કરવા આતુર છુાં , 

જમેાાં વધાર ેયુવાિો તેમિા િવીિ દવચારો સાથે આગળ આવશે.” િાદેદશક 

બેઠકિા ભાગરૂપ ેએક રાઉન્ડટેબલ બેઠકિુાં પણ આયોજિ થયુાં હતુાં, જમેાાં 

િાદેદશક ઇકોદસસ્ટમ અિેબલસા સામેલ થયા હતા. ચાર ટેકદિકલ આાંતરકાયા 

સત્રોિુાં આયોજિ દવદવધ મુદ્દાઓ પર થયુાં હતુાં, જમેાાં આઇએન્ડઇ ઇકોદસસ્ટમિી 

રચિા અિે જળવણી, આઇએન્ડઇ ઇકોદસસ્ટમ માટે કાયાયોજિાઓિી કલ્પિા 

કરવા અિે દવકસાવવા, એચઇઆઇમાાં આઇએન્ડઇ ઇકોદસસ્ટમ અિે અસરિુાં 

મૂલ્યાાંકિ કરવુાં તથા આઇપી અિે ટેકિોલોજી ટર ાન્સફર સામેલ હતા. 

 

 

 

 




