Press Note
Dr. Jaimin Vasa MSME Chair established with the support of Gujarat University
Ahmedabad, December 23, 2021: Gujarat University has established a Dr. Jaimin
Vasa MSME chair at its campus. The Chair shall work to support the MSME sector
forge ahead in this highly-competitive post-pandemic business scenario. The
working of the Chair through an MoU with the Gujarat University is projected to
facilitate industry and academia relations, instrumental in building an inclusive and
productive business environment.
Dr. Jaimin Vasa, a PhD in Management, is an expert with over forty years of
experience in the MSME sector. Under his leadership, the MSME Chair is expected
to become a bridge between education and entrepreneurs, and connect start-ups
and students with industry to provide them with an in-depth experience of the
business environment. The Chair shall bring industrialists, entrepreneurs and
students on a single platform, enabling them to connect with each other and
accelerate their mutual growth.
MSME Chair shall open new avenues of empowering students/budding
entrepreneurs and create a favourable environment for the students who desire to
become entrepreneurs. It shall also sustain the competitiveness of the MSME sector,
provide opportunities for marketing and networking and also resolve the financial and
other problems of this sector.
“I am thankful to Gujarat University for supporting our joint endeavour to establish
the Dr Jaimin Vasa MSME Chair which will work in the larger interest of MSMEs,
startups and students to resolve their challenges and explore synergies towards
making Self-reliant India," said Dr Jaimin Vasa, the MSME Chair.
Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) play a significant role in the economic
development of India and are a major contributor towards creation of new jobs and to
the GDP. Being the second-largest employment provider after the agricultural sector,
it is of utmost importance and need of the hour that the MSME sector is provided
with the necessary impetus for their growth, resolving their problems, and
encouraging the youth to become entrepreneurs and create employment avenues.
With an authority facilitating industrial relations from an academic backdrop of the
state’s oldest university, the economic progress of the startup ecosystem is bound to
accelerate.
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ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સહયોગથી ડો. જૈમિન વસા એમ.એસ.એમ.ઈ ચેરની સ્થાપના
અમદાવાદ, 23 ડિસેમ્બર, 2021: ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ તેના પરિસરમાં ડો. જૈમિન વસા
એમએસએમઇ ચેરની સ્થાપના કરી છે . ગુજરાત રાજ્યના નાના એકમો કોરોના મહામારી પછીના
વેપારને લગતા પડકારોનો સામનો કરી રહ્યાં છે તે સંજોગોમાં તેમના વેપારની વ ૃદ્ધિમાં મદદરૂપ
થવામાં આ ચેર મહત્ત્વની ભ ૂમિકા ભજવશે. આ માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ એક સમજૂતિ કરાર
કર્યો છે તેનાથી ઉદ્યોગ જગત અને શિક્ષણ જગતની વચ્ચે તાલમેલ વધતા એકમેકને લાભ થશે.
ડો. જૈમિન વસાએ મેનેજમેન્ટમાં પીએચડીની પદવી હાંસલ કરી છે અને તેમને ઉદ્યોગ સંચાલનમાં
લગભગ ચાર દાયકાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે . તેમના નેત ૃત્વમાં આ ચેર શિક્ષણ જગત અને
ઉદ્યોગસાહસિકો, તેમજ ઉદ્યોગ જગત અને સ્ટાર્ટ-અપ્સ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે સેત ુ બને તેવો
ધ્યેય છે . આ ક્ષેત્રે સંકળાયેલા તમામ હિતધારકોને ડો વસાના બહોળા અનુભવનો લાભ મળી રહેશ.ે
તેનાથી ઉદ્યોગકારો, ઉદ્યોગસાહિસકો અને વિદ્યાર્થીઓ એક મંચ પર આવશે અને પરસ્પર તાલમેલ
દ્વારા એકબીજાની વ ૃદ્ધિને વેગ આપશે.
આ સાથે ડૉ. જૈમિન વસા જણાવે છે કે “ડૉ. જૈમિન વસા MSME ચેર સ્થાપવાના અમારા સંયક્ુ ત

પ્રયાસને સમર્થન આપવા બદલ હુ ં ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો આભાર માનુ ં છું. જે MSME,
સ્ટાર્ટઅપ્સ અને વિદ્યાર્થીઓના વિશાળ હિતમાં કામ કરશે અને તેમના પડકારોને ઉકેલવા અને
આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવાની દિશામાં આગળ વધશે.”
ૂ
વિદ્યાર્થીઓ અને ઉદ્યોગસાહસિક બનવા ઇચ્છા યુવાનો માટે નવી ક્ષિતિજો ખોલવામાં અને અનુકળ
માહોલ તૈયાર કરવામાં આ ચેર મહત્ત્વની ભ ૂમિકા ભજવશે. આ ઉપરાંત તે લઘુ ઉદ્યોગોની
સ્પર્ધાત્મક્તા વધારશે, તેમને માર્કેટિંગ અને નેટવર્કિંગની તક પ ૂરી પાડશે, તેમજ નાણાકીય તેમજ
અન્ય ગુચવણો ઉકલશે.
ભારતની આર્થિક વ ૃદ્ધિમાં માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝિસ (એમએસએમઇ)નુ ં
યોગદાન ખ ૂબજ નોંધપાત્ર રહ્યું છે તથા વિશેષ કરીને જીડીપી અને રોજગાર સર્જનના મોરચે આ
સેક્ટરનો ફાળો અભ ૂતપ ૂર્વ રહ્યો છે . રોજગાર પ ૂરો પાડવામાં તે દે શમાં કૃષિ ક્ષેત્ર પછી તેનો ક્રમ આવે
છે . આ કારણોસર એમએસએમઇ સેક્ટરના સર્વાંગી વિકાસને બળ આપવા, તેની સમસ્યાઓના
ઉકેલ તથા યુવાનોને આ ક્ષેત્રે ઉપલબ્ધ તકોથી પરિચિત કરી ઉદ્યોગ સાહસિક બનીને વધુ લોકો
માટે રોજગારની તકો સર્જવા તેમજ સ્ટાર્ટ-અપ ઇકોસીસ્ટમને મજબ ૂત કરવા માટે નક્કર પગલાં
ભરવાં એ સમયની જરૂરિયાત છે .
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