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ઈડીઆઈઆઈમ ાં ર ષ્ટ્ર ીય ઉદ્યોગ સ હસસકત  સિવસની 

કરવ મ ાં આવી ઉજવણી 

આંતરપ્રિન્યોરપ્રિપ ડેવલપમેન્ટ ઈપ્રન્ટટટૂ્યટ ઓફ ઈપ્રન્ડયાના કાયયક્રમમાં નવીનતા, 

વ્યવહાપ્રરકતા અને ટેકપ્રનકલ ક્ષમતાના માપદંડો પર અમદાવાદની ત્રણ 

િાળાઓના પ્રવચારોની પસંદગી થઈ હતી. આ પ્રવચારોને બેટટ પ્રબઝનેસ 

આઈપ્રડયાનો એવોડય  એનાયત થયો હતો. 
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અમદાવાદ આંત્રપ્રિન્યોરપ્રિપ ડેવલપમેન્ટ ઈપ્રન્ટટટૂ્યટ ઓફ ઈપ્રન્ડયાના 

(ઈડીઆઈઆઈ) કેમ્પસમાં 9 નવેમ્બર, 2022ના રોજ રાષ્ટ્ર ીય ઉદ્યોગસાહપ્રસકતા 

પ્રદવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ કાયયક્રમમાં ગજુરાતમાંથી પ્રવદ્યાથીઓ, 

ટટાટયઅપ્સના િપ્રતપ્રનપ્રિઓ અને યુવાન ઉદ્યોગસાહપ્રસકો સારી એવી સંખ્યામાં 

જોડાયા હતા. આ કાયયક્રમનો પ્રવષય હતો – િાળાના પ્રવદ્યાથીઓમાં 

ઉદ્યોગસાહપ્રસકતા. દેિના ભપ્રવષ્ય સમાન બાળકોના મનમાં ઉદ્યોગસાહપ્રસકતાના 
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બીજ રોપવા માટે આ પ્રવષય નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. સંપૂણય કાયયક્રમની 

યોજનાનો ઉદે્દિ પ્રવદ્યાથીઓ વચ્ચે નવીનતા અને ઉદ્યોગસાહપ્રસકતા ખીલવવાનો 

હતો. કાયયક્રમમાં િેરક સંબોિન ઉપરાંત પ્રવદ્યાથીઓની અંદર રહેલી 

ઉદ્યોગસાહપ્રસકતાની સંભાવનાનું મૂલયાંકન કરવા કે ચકાસવા સાયકોમેપ્રટર ક ટેટટ 

કરવામાં આવ્યો હતો. 

આ કાયયક્રમના મુખ્ય અપ્રતપ્રથ તરીકે ઈપ્રન્ડયન ઈપ્રન્ટટટૂ્યટ ઓફ ક્રાફ્ટ્સ એન્ડ 

પ્રડઝાઈનના ડાયરકે્ટર િોફેસર (ડો.) તુપ્રલકા ગુપ્તા હતા. આ િસંગે ગેટટ ઓફ 

ઓનર નાપબુક્સના ડાયરકે્ટર અને સહ-ટથાપક અપ્રભષેક જનૈ હતા. અપ્રભષક 

જનૈનું ટટાટયઅપ ગજુરાતમાં એકમાત્ર ટટાટયઅપ છે, જનેું આઈપીઓમાં પ્રલપ્રટટંગ 

થિે. તેમના ટટાટયઅપનું ઈન્યુબેિન ઈડીઆઈઆઈના ઇન્યુબેટર કે્રડલમાં થયું 

છે. આ કાયયક્રમમાં વ્યવહાપ્રરક વ્યવસાપ્રયક પ્રવચારોની પસંદગીથી લઈને 

અમદાવાદની પ્રવપ્રવિ િાળાઓના પ્રવદ્યાથીઓ પાસેથી એન્ટર ી મંગાવવાની મુખ્ય 

કામગીરી થઈ હતી. 

આ કાયયક્રમમાં નવીનતા, વ્યવહાપ્રરકતા અને ટેકપ્રનકલ ક્ષમતાના માપદંડો પર 

અમદાવાદની ત્રણ િાળાઓના પ્રવચારોની પસંદગી થઈ હતી. આ પ્રવચારોને બેટટ 

પ્રબઝનેસ આઈપ્રડયાનો એવોડય  એનાયત થયો હતો. આ ત્રણ િાળાઓ હતી – 

પ્રદલહી પપ્રલલક ટકૂલ, બોપલ; પ્રદલહી પપ્રલલક ટકૂલ, ગાંિીનગર અને શ્રી નારાયણ 

સેન્ટરલ ટકૂલ. 

આ ક યયક્રમમ ાં સવસવધ શ ળ ઓન  આશર ે400 સવદ્ય ર્થીઓ ર્થય  સ મેલ 

આ કાયયક્રમને સંબોિન કરતાં ઈપ્રન્ડયન ઈપ્રન્ટટટૂ્યટ ઓફ ક્રાફ્ટ્સ એન્ડ પ્રડઝાઈન, 

જયપુરના ડાયરકે્ટર (ડો.) તુપ્રલકા ગુપ્તાએ કહ્ુ ંહતંુ કે, “ભારત કળા, કૌિલય, 

સક્ષમતા અને ઉદ્યોગસાહપ્રસકતા તરફ વિાર ેઝુકાવ િરાવતી ભૂપ્રમ છે. આપણે 

ઉદ્યોગસાહપ્રસકતાની માનપ્રસકતા િરાવતા લોકોને માગય દિાયવવાની જરૂર છે, જ ે

માટે ઉદ્યોગસાહપ્રસકતાનું પ્રિક્ષણ મહત્વપૂણય બની જાય છે. હંુ યુવાનોને તેમની 

આસપાસ સમટયાઓનું સમાિાન કરવા ઉદ્યોગસાહપ્રસકતાનો અપ્રભગમ િદપ્રિયત 

કરવા િોત્સાહન આપંુ છંુ. 

જ્યાર ેસારાં પ્રવચારોને પોષણ આપવાની, યુવાનોને તાલીમ આપવાની અને તેમને 

મદદ કરી ટેકો આપીને સફળ નવા ઉદ્યોગસાહપ્રસકો બનાવવાની વાત આવે છે, 

ત્યાર ેઈડીઆઈઆઈ િિંસનીય કામગીરી કરી રહી છે, જ ેમાટે હંુ આ સંટથાના 

િયાસોને પ્રબરદાવું છંુ. મને ઈડીઆઈઆઈ સાથે જોડાણ કરવાની ખુિી છે, જથેી 

મારી સંટથાના પ્રવદ્યાથીઓને જરૂરી તાલીમ મળિે.” 



આ કાયયક્રમને સંબોિન કરતા ઈડીઆઈઆઈના ડાયરકે્ટર જનરલ ડો. સુપ્રનલ 

િુક્લાએ કહંુ્ હતંુ કે, “અત્યાર ેયુવાનો નવા પ્રવચારોથી વાકેફ છે અને ઘણી વાર આ 

િકારના પ્રવચારો િરાવે છે. તેમને થોડંુ માગયદિયન અને પ્રદિાદિયન આપવાથી તેમને 

ઉદ્યોગસાહપ્રસકતાના મૂલયો અને સક્ષમતાથી વાકેફ કરી િકાય છે, જ ેતેમને 

ઉદ્યોગસાહપ્રસકતા અપનાવવા જરૂરી અપ્રભગમ કેળવવા િેપ્રરત કરી િકે છે. 

ઈડીઆઈઆઈને નવા ઉદ્યોગસાહસનું સજયન કરવાના અને મેનજેમેન્ટ કરવાના 

માગે અગ્રેસર કરવા મદદરૂપ થવા ઉપ્રચત કુિળતાઓ સાથે સજ્જ કરીને સંભપ્રવત 

ઉદ્યોગસાહપ્રસકતા િદાન કરીને દેિના ટટાટયઅપ અને ઉદ્યોગસાહપ્રસકતાના 

કલચરને વેગ આપવા એનો ભાગ બનવાની ખુિી છે.” 

નાપબુક્સ પ્રલપ્રમટેડના ડાયરકે્ટર અને સહ-ટથાપક અપ્રભષેક જનૈે તેમના 

ટટાટયઅપને િોત્સાહન આપવા અને અત્યાર ેજ ેપ્રટથપ્રતમાં જ ેએ માટે પયાયપ્ત ટેકો 

આપવા બદલ ઈડીઆઇઆઈનો આભાર માન્યો હતો. જનૈે તેમની 

ઉદ્યોગસાહપ્રસકતા અને તેમણે ઝીલેલા પડકારો તથા તેમણે િાપ્ત કરલેા 

સમાિાનોની સફરને યાદ કરી હતી. તેમણે ઉમેયુું હતંુ કે તેમને ઘણી વાર 

ઉદ્યોગસાહપ્રસકતા પડતી મૂકવાનો પ્રવચાર આવ્યો હતો પણ તેમણે દ્રઢતા જાળવી 

રાખી હતી અને છેવટે તેના સુખદ પપ્રરણામો મળયાં હતાં. જ્યાર ેતેમની સફર 

પ્રવદ્યાથીઓ માટે ખંત અને િૈયયને કેળવવાની સલાહ આપે છે, ત્યાર ેસાથે સાથે 

પ્રવદ્યાથીઓને તેમનાં પોતાના િશ્રોનો જવાબ આપે છે. 

આ કાયયક્રમમાં પ્રવદ્યાથીઓને ઉદ્યોગસાહપ્રસકતાના પ્રવપ્રવિ પાસાંનો પપ્રરચય 

કરાવવામાં આવ્યો હતો. પ્રિક્ષાપ્રવદો સાથે ખુલલી ચચાયમાં પ્રવદ્યાથીઓ વચ્ચે 

ઉદ્યોગસાહપ્રસકતાને વ્યાપક રીતે વેગ આપવા પયાયપ્ત જરૂપ્રરયાતો અને તેનો અમલ 

કરવા પ્રવિે પ્રવિદ ચચાય થઈ હતી. 
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