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અખબારી યાદી        તા. ૦૮-૦૨-૨૦૨૩  
• ગુજરાતનીગુજરાતનીગુજરાતનીગુજરાતની    ઔ�ોગીકઔ�ોગીકઔ�ોગીકઔ�ોગીક    તાલીમ તાલીમ તાલીમ તાલીમ સ�ંથાસ�ંથાસ�ંથાસ�ંથા    ((((આઈ.આઈ.આઈ.આઈ.ટી.આઈટી.આઈટી.આઈટી.આઈ))))    મા ં કાય�રત ઈ����ટર, મા ં કાય�રત ઈ����ટર, મા ં કાય�રત ઈ����ટર, મા ં કાય�રત ઈ����ટર, અ!યાસકતા�અ!યાસકતા�અ!યાસકતા�અ!યાસકતા�    િવ�ાથ$ઓ, િવ�ાથ$ઓ, િવ�ાથ$ઓ, િવ�ાથ$ઓ, 

&લેસમે�ટ અને માળખાકીય સિુવધા અંગે નીિત &લેસમે�ટ અને માળખાકીય સિુવધા અંગે નીિત &લેસમે�ટ અને માળખાકીય સિુવધા અંગે નીિત &લેસમે�ટ અને માળખાકીય સિુવધા અંગે નીિત આયોગના અહેવાલમા ંઆયોગના અહેવાલમા ંઆયોગના અહેવાલમા ંઆયોગના અહેવાલમા ં ગુજરાતની ઔ�ોગીક તાલીમ ગુજરાતની ઔ�ોગીક તાલીમ ગુજરાતની ઔ�ોગીક તાલીમ ગુજરાતની ઔ�ોગીક તાલીમ 
સં�થાની કથળતી શ.ૈિણક અને સં�થાની કથળતી શ.ૈિણક અને સં�થાની કથળતી શ.ૈિણક અને સં�થાની કથળતી શ.ૈિણક અને માળખાકીય માળખાકીય માળખાકીય માળખાકીય 0ય0ય0ય0યવ�થાની પોવ�થાની પોવ�થાની પોવ�થાની પોલ ખુ2લી પડીલ ખુ2લી પડીલ ખુ2લી પડીલ ખુ2લી પડી    ::::    બજેટ નાણાં �યાં ગયાબજેટ નાણાં �યાં ગયાબજેટ નાણાં �યાં ગયાબજેટ નાણાં �યાં ગયા????    

• ગુજરાતમાં ગુજરાતમાં ગુજરાતમાં ગુજરાતમાં વષ� વષ� વષ� વષ� ૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦માં માં માં માં ૩૫૪૮૨ ૩૫૪૮૨ ૩૫૪૮૨ ૩૫૪૮૨ ઔ�ોગીકઔ�ોગીકઔ�ોગીકઔ�ોગીક    તાલીમાતાલીમાતાલીમાતાલીમાથ$ઓ પાસ થયા હતા જેમાંથી મા= થ$ઓ પાસ થયા હતા જેમાંથી મા= થ$ઓ પાસ થયા હતા જેમાંથી મા= થ$ઓ પાસ થયા હતા જેમાંથી મા= ૯૨ ૯૨ ૯૨ ૯૨ 
તાલીમાથ$ઓને રોજગાર મ?યોઃતાલીમાથ$ઓને રોજગાર મ?યોઃતાલીમાથ$ઓને રોજગાર મ?યોઃતાલીમાથ$ઓને રોજગાર મ?યોઃ    �કીલ ડેવ�કીલ ડેવ�કીલ ડેવ�કીલ ડેવલપમ�ેટના કરોડો Aિપયા Bહેરાતમાં ખચા�યા.લપમ�ેટના કરોડો Aિપયા Bહેરાતમાં ખચા�યા.લપમ�ેટના કરોડો Aિપયા Bહેરાતમાં ખચા�યા.લપમ�ેટના કરોડો Aિપયા Bહેરાતમાં ખચા�યા.    

• ઔ�ોગીકઔ�ોગીકઔ�ોગીકઔ�ોગીક    તાલીમ તાલીમ તાલીમ તાલીમ મળે0યા બાદમળે0યા બાદમળે0યા બાદમળે0યા બાદ    વષ� વષ� વષ� વષ� ૨૦૨૦ ૨૦૨૦ ૨૦૨૦ ૨૦૨૦ પહેલા અને પછી કેટલા તાલીમાથ$ઓને રોજગાર મ?યોપહેલા અને પછી કેટલા તાલીમાથ$ઓને રોજગાર મ?યોપહેલા અને પછી કેટલા તાલીમાથ$ઓને રોજગાર મ?યોપહેલા અને પછી કેટલા તાલીમાથ$ઓને રોજગાર મ?યો તેની  તેની  તેની  તેની 
કોઈ િવગત સરકાર પાસ ેનથીઃ �યાં ગઈ ભાજપ સરકારની ડીGટલ ગુજરાતની Bહેરાતો કોઈ િવગત સરકાર પાસ ેનથીઃ �યાં ગઈ ભાજપ સરકારની ડીGટલ ગુજરાતની Bહેરાતો કોઈ િવગત સરકાર પાસ ેનથીઃ �યાં ગઈ ભાજપ સરકારની ડીGટલ ગુજરાતની Bહેરાતો કોઈ િવગત સરકાર પાસ ેનથીઃ �યાં ગઈ ભાજપ સરકારની ડીGટલ ગુજરાતની Bહેરાતો ????     

 સમ� દેશ અને ગુજરાતની ઔ�ોગીક તાલીમ સં�થા (આઈ.ટી.આઈ) માં કાય રત ઈ!�"#ટર, અ%યાસકતા  
િવ�ાથ(ઓ, *લેસમે!ટ અને માળખાકીય સુિવધા અંગે નીિત આયોગના અહવેાલમાં ગુજરાતની ઔ�ોગીક તાલીમ સં�થાની 
કથળતી શૈ0િણક અને માળખાકીય 2યવ�થાની પોલ ખુ4લી પડી ગઈ છે 7યારે �કીલ ડેવલપમે!ટ અને 8મિવકાસ રોજગાર 
િવભાગના કરોડો :િપયા #યાં વપરાઈ ર;ાં છે તેવો ભાજપ સરકારને <=ન કરતાં ગુજરાત <દેશ ક>�ેસ મીડીયા ક!વીનર અને 
<વ#તા ડૉ. મિનષ દોશીએ જણા2યંુ હતંુ કે, ગુજરાતમાં ઔ�ોગીક તાલીમ સં�થામાં તાલીમ મેળ2યાં બાદ પણ યુવાનોને 
રોજગાર મળતો નથી. વષ  ૨૦૨૦માં ૩૫૪૮૨ ઔ�ોગીક તાલીમાથ(ઓ પાસ થયા હતા જેમાંથી માI ૯૨ 
તાલીમાથ(ઓને રોજગાર મKયો છે. શૈ0િણક વષ  ૨૦૨૧માં રાMયમાં ૧૩૬૮૦૦ બેઠકો હતી જેમાંથી ૮૧૨૦૦ બેઠક 
ભરાઈ, ૪૦ ટકા થી વધુ બેઠકો ખાલી રહી હતી. આ ઔ�ોગીક તાલીમ સં�થાઓમાં મિહલા તાલીમાથ(ઓની સંPયા માI 
૧૮.૭૮ ટકા જ છે. નીિત આયોગના ઔ�ોગીક તાલીમ સં�થા અંગેના અહેવાલે ભાજપ સરકારની ઔ�ોગીક તાલીમ 
સં�થાની શૈ0િણક અને માળખાકીય સુિવધાની પોલ ખોલી નાખી છે. ગુજરાતની આઈ.ટી.આઈ.માં ઈ!�"#ટર માટે કુલ 
૧૦૦૦૪ મંજુર કરવામાં આવી છે જેમાંથી ૪૦૦૦ થી વધુ જRયાઓ લાંબા સમયથી ખાલી છે. બે કરોડ રોજગાર 
આપવાની વાતો કરતી ભાજપ સરકાર પાસે રોજગારના કોઈ આંકડા નથી. ઔ�ોગીક તાલીમ મેળ2યા બાદ વષ  ૨૦૨૦ 
પહેલા અને પછી કેટલા તાલીમાથ(ઓને રોજગાર મKયો તેની કોઈ િવગત સરકાર પાસે નથી. ગુજરાતની ૨૧૬ સરકારી 
ઔ�ોગીક તાલીમ સં�થાઓમાંથી માI ૪૯ સં�થાઓ ૨ થી વધુ �ેડ અને માI ૩૬ સં�થાઓ એ ૧ થી ઓછો �ેડ મેળ2યો 
છે. <ાઈવેટ ૧૫૬ આઈ.ટી.આઈ. માંથી માI ૧૩ સં�થાઓએ ૨ થી વધુ �ેડ મેળ2યો છે Mયારે ૭૬ આઈ.ટી.આઈ.એ ૧ 
થી ઓછો �ેડ મેળ2યો છે.  
 ગુજરાતમાં Sદવસે Sદવસે થઈ રહેલા ઔ�ોગીક તાલીમ સં�થાઓના કથળતા �તર અંગે નીિત આયોગના 
અહેવાલમાં જણા2યા અનુસાર ઔ�ોગીક એકમો સાથેના જોડાણનો અભાવ, પુરતા �ટાફનો અભાવ, પુરતી માળખાકીય 
સુિવધાનો અભાવ, નાણાંકીય ફાળવણીમાં ઘટ, *લેસમે!ટનો અભાવ સિહતના કારણે ગુજરાતના યુવાનો ઔ�ોગીક તાલીમ 
મેળ2યા બાદ પણ રોજગાર મKયો નથી 7યારે ઔ�ોગીક તાલીમ સં�થામાં ઈ!V�ટીઝ – ઈ!�ટીXયુટ જોડાણ મજબૂત 
કરવામાં આવે, પુરતા #વોલીફાઈડ ઈ!�"#ટરોની િનમZંક કરવામાં આવે, કોપ[રેટ સો\યલ રી�પોસીબીલીટી 
(સી.એસ.આર.) હેઠળના નાણાં ઔ�ોગીક તાલીમ સં�થાને ટેકનીકલ મેનપાવર તૈયાર કરવા માટે વપરાય તોજ રાMયના 
યુવાનોના ભિવ]ય માટે જ:રી “હર હાથને રોજગાર” મળશે.  

(ડૉ. મિનષ એમ. દોશી) 
મીડીયા ક�વીનર અને �વ�તા  

મો. 9426001599 


