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અમદાવાદમાાં EDII ના ઉપક્રમે લેકચર સીરરઝન ાં આયોજન, 

જએેમ વ્યાસે કહ્ ાં દરકે પ્રરક્રયામાાં રિસ્ત અરનવાયય 

આંતરપ્રિન્યોરપ્રિપ ડેવલપમેન્ટ ઇપ્રન્ટટટૂ્યટ ઓફ ઇપ્રન્ડયા (EDII) દ્વારા આજ ે

અમદાવાદમાં(Ahmedabad) આયોપ્રજત વાપ્રષિક ડો. વી જી પટેલ મેમોપ્રરયલ 

લેક્ચરમાં નેિનલ ફોરપે્રન્િક િાયપ્રન્િિ યુપ્રનવપ્રિિટીના વાઇિ ચાન્િેલર ડો. જ ેએમ 

વ્યાિે લેક્ચર આપયું હતંુ. 
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આંતરપ્રિન્યોરપ્રિપ ડેવલપમેન્ટ ઇપ્રન્ટટટૂ્યટ ઓફ ઇપ્રન્ડયા (EDII) દ્વારા 

આજ ેઅમદાવાદમાં(Ahmedabad) આયોપ્રજત વાપ્રષિક ડો. વી જી પટેલ 

મેમોપ્રરયલ લેક્ચરમાં નેિનલ ફોરપે્રન્િક િાયપ્રન્િિ યુપ્રનવપ્રિિટીના વાઇિ ચાન્િેલર 

ડો. જ ેએમ વ્યાિે લેક્ચર આપયું હતંુ. આ િીપ્રરઝમાં ચોથું લેક્ચર કેમ્પિમાં યોજાયું 
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હતંુ અને ‘ઉદ્યોગિાહપ્રિકો( Entrepreneur ) માટે િફળતા કેવી રીતે પ્રનર્ાિપ્રરત 

કરવી’ એ પ્રવષય પર કેપ્રન્િત હતંુ. ઇડીઆઇઆઈના ટથાપક પહ્મ ડો. વી જી પટેલનું 

4 એપ્રિલ, 2019ના રોજ અવિાન થયું હતંુ. ઉદ્યોગિાહપ્રિકતાના ક્ષેત્રમાં ડો. 

પટેલના શે્રષ્ઠ કાયિની ઉજવણી કરવા િંટથાએ વષિ 2019માં વાપ્રષિક લેક્ચર િીપ્રરઝ 

િરૂ કરી હતી. ઉદ્યોગિાહપ્રિક િમુદાય દ્વારા ‘ઉદ્યોગિાહપ્રિકતા અપ્રિયાનના 

પથિદિિક’ તરીકે જાણીતા ડો. વી જી પટેલે પોતાની જાતને િારત અને દુપ્રનયાની 

અંદર ઉદ્યોગિાહપ્રિકતાને વેગ આપવા િમપ્રપિત કરી હતી. તેમને િમગ્ર િારતમાં 

ઉદ્યોગિાહપ્રિકતાનો નવો િવાહ ટથાપ્રપત કરવામાં િફળતા મળવાની િાથે વષિ 

1983માં રાષ્ટ્ર ીય િંિાર્ન િંટથા ઇડીઆઇઆઈ ટથાપ્રપત કરવામાં પણ િફળતા 

હાંિલ થઈ હતી. 

લેક્ચરમાં ઉપપ્રટથત શ્રોતાઓનો િંબોર્ન કરતાં ડો. જ ેએમ વ્યાિે કહંુ્ હતંુ કે, 

“વ્યવિાય હોય કે જીવન હોય, દરકે પ્રટથત અને પપ્રરણામની િપ્રિયામાં પ્રિટત 

િૌથી વર્ુ મહત્વપૂણિ છે. ખુિી અને િફળતા માનપ્રિક પ્રટથપ્રત છે તથા ગમે તેવા 

પ્રટથપ્રતિજંોગોમાં જો મન ઉદે્દિને અનુરૂપ િમજણ અને વ્યવહાપ્રરકતા િાથે કામ 

કરવાનું િીખે, તો એનાથી િંઘષિ અને પ્રનષ્ફળતાના પ્રટથપ્રતિજંોગોમાં તે મન એ 

રીતે કામ કરિે કે વ્યપ્રિની માનપ્રિક પ્રટથરતા કે ખુિીને કોઈ અિર નહી ંથાય. 

આપણે એક વ્યપ્રિ કે ઉદ્યોગિાહપ્રિક તરીકે પ્રનર્ાિપ્રરત કરલેા લક્ષ્ાંકો અને પિંદ 

કરલેા પ્રવકલ્પોનું મૂલ્યાંકન કરવું પડિે તથા આપણે આપણી 100 ટકા ક્ષમતા િાથે 

કામ કરવું પડિે. આપણા િયાિોના પપ્રરણામો ગમે એ મળે, એક લાગણીિીલ 

પપ્રરપક્વતા અને તકિબદ્ધ મનને હંમેિા એની કોઈ અિર નહી ંથાય.” 

ડો. િુપ્રનલ િુક્લાએ ટવ. ડો. વી જી પટેલને શ્રદ્ધાિુમન અપિણ કરીને 

ઉદ્યોગિાહપ્રિકતાની પ્રવિાવના િટતુત કરી અને તેને િોત્િાહન આપીને દેિના 

આપ્રથિક પ્રવકાિમાં ડો. પટેલના અિાર્ારણ િદાનને યાદ કયુું હતંુ. તેમણે 

ઉદ્યોગિાહપ્રિકતાના મહત્વ પર િાર મૂક્યો હતો અને કહ્ુ ંહતંુ કે, 

“ઉદ્યોગિાહપ્રિકો દેિનું િપ્રવષ્ય છે. તેઓ જનેનેક્ટટ માટે નવીન પ્રવચારિરણી, 

િઢતા અને ખંતના પથિદિિકો છે. એટલે તેમના ઉદ્યોગિાહપ્રિક જુટિા અને 

ઉત્કૃષ્ટ્તાને િોત્િાહન આપવાની જવાબદારી આપણા ખિાઓ પર છે. િંટથા અને 

િમાજના પ્રદગ્ગજો ઉદ્યોગિાહપ્રિકતાની આકાંક્ષાઓને પાંખો આપી િકે છે. 

તેમના માટે કેડી કંડારીને આપણા મહત્વાકાંક્ષી ઉદ્યોગિાહપ્રિકોએ 

ઉદ્યોગિાહપ્રિકતાના પાયાના પ્રનયમો િીખવા જોઈએ, જથેી તેઓ અવરોર્ોને 

િરળતાપૂવિક પાર પાડી િકે.” 

ઇડીઆઇઆઈના િપ્રિદ્ધ ફેકલ્ટી મયંક ઉપાધ્યાયે તેમના ડો. વી. જી. પટેલ િાથે 

કામ કરવાના અનુિવોને યાદ કયાિ હતા. શ્રી ઉપાધ્યાયે દેિમાં 

ઉદ્યોગિાહપ્રિકતાની અપ્રિયાનના પ્રિલ્પી તરીકે ડો. પટેલની િિંિા કરી હતી 

તથા ઉદ્યોગિાહપ્રિકતાના પ્રિક્ષણ, િંિોર્ન અને તાલીમ િાથે િંકળાયેલા તેમના 



માળખા પ્રવિે વાત કરી હતી, જથેી આ ક્ષેત્રોને માન્યતા મળે અને અથિતંત્ર માટે 

પ્રવકાિલક્ષી વ્યૂહરચનાઓને એક દરજ્જો મળે એ િુપ્રનપ્રિત થયું છે. 

ઇડીઆઇઆઇ એની કામગીરીના 40મા વષિમાં છે. આ કાયિિમ દરપ્રમયાન ડો. જ ે

એમ વ્યાિે ઇડીઆઇઆઈના 40 વષિની ઉજવણીનો લોગો પણ જાહેર કયો હતો. 

ઇડીઆઇઆઈ એના 40 વષિની ઉજવણી કરવા એક વષિના ગાળામાં શે્રણીબદ્ધ 

પ્રવપ્રવર્ િવૃપ્રિઓ હાથ ર્રિે. આ િવૃપ્રિઓ િુઆયોપ્રજત છે, જ ે

ડીઆઇિીિીઆઈના ચેરપિિન અને ઇડીઆઇઆઈ બોડિના િભ્ય ડો. પ્રમપ્રલન્દ 

કામ્બળેના માગિદિિન હેઠળ ઉદ્યોગિાહપ્રિકતા અને િામાપ્રજક િુખાકારી 

િુપ્રનપ્રિત કરિે. 

ઇડીઆઇઆઈ ઉદ્યોગિાહપ્રિકતામાં િંિોર્ન પર ધ્યાન કેપ્રન્િત કર ેછે, જથેી 

ઉદ્યોગિાહપ્રિકતાની િાખામાં િતત પપ્રરવતિન િુપ્રનપ્રિત થાય. વષિ 1992માં 

ઇડીઆઇઆઈએ િાગે પપ્રલલકેિન્િ દ્વારા િકાપ્રિત જનિલ ઓફ 

આંતરપ્રિન્યોરપ્રિપ િરૂ કયુું હતંુ. આદરણીય મહેમાન ડો. જ ેએમ વ્યાિ, િોફેિર 

રમેન્ડ ટમાઇલર ેિોફેિર ર ેટમાઇલર દ્વારા િંપાપ્રદત ર્ જનિલ ઓફ 

આંતરપ્રિન્યોરપ્રિપના ટપેશ્યલ ઇશ્યૂનું લોકાપિણ કયુું હતંુ. િોફેિર ટમાઇલર 

ઉદ્યોગિાહપ્રિકતામાં આંતરરાષ્ટ્ર ીય પ્રનષ્ણાત ગણાય છે. તેઓ અમેપ્રરકાની ટેક્િાિ 

પ્રિપ્રિયન યુપ્રનવપ્રિિટીમાં નીલી ટકૂલ ઓફ પ્રબઝનેિમાં આંતરપ્રિન્યોરપ્રિપ અને 

લીડરપ્રિપના એપ્રમરટિ િોફેિર છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	https://tv9gujarati.com/gujarat/ahmedabad/organized-lecture-series-on-success-for-entrepreneurs-by-edii-in-ahmedabad-au14483-578699.html
	અમદાવાદમાં EDII ના ઉપક્રમે લેકચર સીરિઝનું આયોજન, જેએમ વ્યાસે કહ્યું દરેક પ્રક્રિયામાં શિસ્ત અનિવાર્ય
	આંતરપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (EDII) દ્વારા આજે અમદાવાદમાં(Ahmedabad) આયોજિત વાર્ષિક ડો. વી જી પટેલ મેમોરિયલ લેક્ચરમાં નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સિસ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડો. જે એમ વ્યાસે લેક્ચર આપ્યું હતું.


