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EDII ખાતે સ્થાપિત દિવ્ાાંગજન 

સશક્તતકરણ કેન્દ્ર રાજ્્ના 
દિવ્ાાંગજનોના સર્ાાંગી ઉત્કર્ષ અથે 
તમામ પ્ર્ત્નો કરશે: પ્રિીિ િરમાર 
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 EDI દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રી્ દિવ્ાાંગજન દિર્સ પનપમતે્ત દિવ્ાાંગ ઉદ્યોગ 

સાહપસકોન ાં સન્દ્માન કરાય ાં 

 દિવ્ાાંગજનોની સમસ્્ાઓ અન ે પ્રશ્રોન ે હલ કરર્ા ક્ા પ્રકારની 
્ોજનાઓ ઘડર્ી જોઈએ તે પર્શ ેપર્ચારર્ાનો છે 

ગાાંધીનગર: ગ જરાત સરકારના સમાજ સ રક્ષા ખાતા અને ગ જરાત રાજ્્ દિવ્ાાંગ નાણાાં 
અને પર્કાસ પનગમના ઉિક્રમે ભારતી્ ઉદ્યપમતા પર્કાસ સાંસ્થા ( EDII ), અમિાર્ાિ ખાત ે

દિવ્ાાંગજન સશક્તતકરણ કેન્દ્રની સ્થાિના કરર્ામાાં આર્ી છે. 3 દડસેમ્બરને આંતરરાષ્ટ્રી્ 

દિવ્ાાંગજન દિર્સ તરીકે મનાર્ર્ામાાં આર્ે છે. ઇડીઆઇઆઈ ખાતે આ દિર્સની 
ઉજર્ણીના ભાગરૂિે ઉત્કૃષ્ટ્ટ દિવ્ાાંગ ઉદ્યોગ સાહપસકોને સન્દ્માનર્ામાાં આવ્ા હતા. 
ગ જરાત રાજ્્ના સામાજજક ન્દ્્ા્ અન ેઅપધકારીતા માંત્રાલ્ના માંત્રી પ્રિીિ િરમારના 
હસ્તે ઉદ્યોગસાહપસકોને એર્ોડષ આિર્ામાાં આવ્ા હતા. 

માંત્રી પ્રિીિ િરમારે પ્રસાંગોચચત ઉિબોધન કરતાાં જણાવય ાં કે, સામાજજક અચભગમો અન ે

પર્કલાાંગતાની ભાર્ના દિવ્ાાંગજનો માટે તકોને મ્ાષદિત કરે છે તેમજ સામાજજક અને 
આપથિક જીર્નમાાં તેમની સહભાગીિારીને પન્ાંપત્રત કરે છે. સૌથી મોટો િડકાર દિવ્ાાંગજન 

માટે સાન કૂળ ર્ાતાર્રણ સ્થાપિત કરતી પર્પર્ધ સરકારી નીપતઓના સફળ અમલીકરણનો 
છે. 

દિવ્ાાંગજનોને સમાજના મહત્ર્પણૂષ સિસ્્ો ગણર્ા, પર્પર્ધ તકો, માગષિશષન અને કૌશલ્્ 

પનમાષણ તાલીમ કા ષ્ક્રમો છે, જે દ્વારા તેઓને સ્ર્પનભષર બનાર્ર્ા તેમજ સામાજજક અન ે

આપથિક સશક્તતકરણમાાં તેઓન ાં ્ોગિાન ર્ધારી શકા્ છે. ગ જરાત સરકારન ાં સમાજ 

સ રક્ષા ખાત  ાં સમાજના નબળા ર્ગષના લોકો તથા દિવ્ાાંગજનોના કલ્્ાણ તથા પ નઃઉત્થાન 

અથે કા ષ્રત છે. 

તેમણે આશા વ્તત કરી કે, ઇડીઆઇઆઈ ખાતે સ્થાપિત દિવ્ાાંગજન સશક્તતકરણ કેન્દ્ર 

રાજ્્ના દિવ્ાાંગજનોના સર્ાાંગી ઉત્કર્ષ અથ ેતમામ પ્ર્ત્નો કરશ.ે 



આ પ્રસાંગે નર્ા સાંશોધન ક્ષેત્રમાાં સમીર કક્કડને, ઉભરતા ઉદ્યોગસાહપસક તરીકે જગિીશ 

િટેલને તથા દિવ્ાાંગ મદહલા ઉદ્યોગ સાહપસકની શાખામાાં હપર્િિાબેન પ્રજાિપતને 
ઇડીઆઇઆઈ સાંસ્થા તરફથી રોફી અન ેપ્રપતક સ્ર્રૂિે રોકડ પ રસ્કાર િણ આિર્ામાાં આવ્ો 
હતો. 

આંતરરાષ્ટ્રી્ દિવ્ાાંગજન દિર્સની ઉજર્ણીના ભાગરૂિે દિવ્ાાંગ ભાઇઓ-બહનેો માટે 

રમતોત્સર્ સ્િધાષન ાં િણ આ્ોજન કરર્ામાં આવય ાં હત  ાં, જેમાાં કેરમ, ચેસ, બેડપમન્દ્ટન અને 
ટેબલ ટેપનસ જેર્ી રમતોનો સમાર્શે કરા્ો હતો. 64 જેટલા દિવ્ાાંગ પ્રપતસ્િધીઓએ આ 

સ્િધાષઓમાાં ભાગ લીધો હતો, જેન ાં ઉદ્ઘાટન રાજ્્ના િેરાઓચલક્મ્િ્ન બેડપમન્દ્ટન ખેલાડી 
િાર લ િરમારના હસ્તે થય ાં હત  ાં. 

ઇડીઆઇઆઈ સાંસ્થાના મહાપનિેશક ડો. સ પનલ શ તલાએ જણાવય ાં કે, આંતરરાષ્ટ્રી્ 

દિવ્ાાંગજન દિર્સની ઉજર્ણીનો મ ખ્્ હતે   દિવ્ાાંગજનોની સમસ્્ાઓ અન ેપ્રશ્રોને હલ 

કરર્ા ક્ા પ્રકારની ્ોજનાઓ ઘડર્ી જોઈએ, તે પર્શે પર્ચારર્ાનો છે, જેથી તેઓ 

સ્ર્માનભેર જજિંિગી જીર્ી શકે, તેમના અપધકારો મેળર્ી શકે તથા રાજકી્, આપથિક, 

સામાજજક ક્ષેત્રે સામાન્દ્્ જીર્ન જીર્ી શકે, કારદકિી પર્કસાર્ી શકે. 

ઇડીઆઇઆઈન ાં દિવ્ાાંગજન સશક્તતકરણ કેન્દ્ર દિવ્ાાંગજનોની ક શળતામાાં ર્ધારો કરી, 
તેમનામાાં ઉદ્યોગ સાહપસકતાનો ગ ણ કેળર્ી તેઓને આત્મપનભષર બનાર્ર્ા કા ષ્શીલ છે. 

િચલત ઇન્ન્દ્ડ્ન ચેમ્બર ઓફ કોમસષ એન્દ્ડ ઇન્દ્ડસ્રી ( DICCI )ના સ્થાિક ડો. પમચલન્દ્િ 

કામ્બલેએ ઇડીઆઇઆઈ સાંસ્થાના દિવ્ાાંગજનોના સર્ાાંગીણ ઉત્કર્ષ અથ ે પ્ર્ાસોને 
ચબરિાવ્ાાં હતાાં તેમજ ગ જરાત સરકારના સામાજજક ન્દ્્ા્ અને અપધકારીતા પર્ભાગને આ 

દિશામાાં પર્ચારર્ા અને ્ોગ્્ િગલાાં લેર્ા બિલ અચભનાંિન િાઠવ્ાાં હતાાં. 
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