
 

 

 https://www.divyabhaskar.co.in/local/gujarat/ahmedabad/news/edii-honors-paralyzed-

entrepreneurs-on-the-occasion-of-international-paralysis-day-129177025.html 

સન્દ્માન કરાય ાં:ઇડીઆઇઆઈ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રી્ દિવ્ાાંગજન 

દિર્સ પનપમતે્ત દિવ્ાાંગ ઉદ્યોગસાહપસકોન ાં સન્દ્માન 

અમિાર્ાિ3 દિર્સ િહલેા 
 

 પ્રિીિ િરમારના હસ્ત ેદિવ્ાાંગ મદહલા ઉદ્યોગસાહપસકની શાખામાાં શહપર્િિાબેન પ્રજાિપતને પ રસ્કાર 

 સામાજજક ન્દ્્ા્ અન ેઅપધકારીતા માંત્રાલ્ના માંત્રી પ્રિીિ િરમારના હસ્ત ેઉદ્યોગ 

સાહપસકોન ેએર્ોડષ અિા્ા 

 ઉજર્ણીના ભાગરૂિ ેદિવ્ાાંગ ભાઇઓ-બહનેો માટે રમતોત્સર્ સ્િધાષન ાં િણ આ્ોજન 

કરાય ાં 

ગ જરાત સરકારના સમાજ સ રક્ષા ખાતા અન ેગ જરાત રાજ્્ દિવ્ાાંગ નાણાાં અન ે

પર્કાસ પનગમના ઉિક્રમ ેભારતી્ ઉદ્યપમતા પર્કાસ સાંસ્થા (ઇડીઆઇઆઈ), અમિાર્ાિ 

ખાત ેદિવ્ાાંગજન સશક્તતકરણ કેન્દ્રની સ્થાિના કરર્ામાાં આર્ી છે. 3 દડસેમ્બરન ે

આંતરરાષ્ટ્રી્ દિવ્ાાંગજન દિર્સ તરીકે મનાર્ર્ામાાં આર્ ેછે. ઇડીઆઇઆઈ ખાત ેઆ 

દિર્સની ઉજર્ણીના ભાગરૂિ ેઉત્કૃષ્ટ્ટ દિવ્ાાંગ ઉદ્યોગસાહપસકોન ેસન્દ્માનર્ામાાં આવ્ા 
હતા. 

ગ જરાત રાજ્્ના સામાજજક ન્દ્્ા્ અન ેઅપધકારીતા માંત્રાલ્ના માંત્રી પ્રિીિ 

િરમારના હસ્ત ેઉદ્યોગ સાહપસકોન ેએર્ોડષ આિર્ામાાં આવ્ા હતા. પ્રસાંગોચચત 

ઉિબોધન કરતાાં િરમારે જણાવય ાં કે, સામાજજક અચભગમો અન ેપર્કલાાંગતાની ભાર્ના 
દિવ્ાાંગજનો માટે તકોન ેમ્ાષદિત કરે છે. તેમજ સામાજજક અન ેઆપથિક જીર્નમાાં 
તેમની સહભાગીિારીન ેપન્ાંપત્રત કરે છે. સૌથી મોટો િડકાર દિવ્ાાંગજન માટે સાન કૂળ 

https://u24485412.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=bhlHQaZfSPgAneuZkUREG8Bb-2FA92N-2BA7w3Mjfl1UyCbL6Wb2nw2TuE8exxShr5xXprQpCxWe-2Fq8PAY8VgH61NhIGi-2FLI4plwDnnJbiKau8DbH7WnN35C-2FMaLczim02GBW-2BQVGD58pvqZtqAuPgrCn-2FMQ3JrvqkPPXb4-2FPt27Ri80Rlj-2FqBezJT5kLIv3b2xb7bWKS4fO-2FyxU9gtWu2JRJu59N4OyBxEtvyhHx8fYYx0-3DgzV3_6l6C5l5f0WGlQ9-2F-2BYoB2JMzXuhwEVN4r1Bgzzm2-2FGY1ZP9pIe9bBsXOa0ahSVIBvstidVBdtxA6YsXRJR7rzExO8rUn1AfrqwE0kjyojr-2BFD9jbJ41AADKLloKfeG-2FWPwJCw8wjwExOE25-2FsOdh3yWHTtJs0h-2Bgbir1x9wXhZs5qVhLhkxFtUh-2BWS-2BYJt8lLxQVUqTuCrp5sHCDkehDyaA-3D-3D
https://u24485412.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=bhlHQaZfSPgAneuZkUREG8Bb-2FA92N-2BA7w3Mjfl1UyCbL6Wb2nw2TuE8exxShr5xXprQpCxWe-2Fq8PAY8VgH61NhIGi-2FLI4plwDnnJbiKau8DbH7WnN35C-2FMaLczim02GBW-2BQVGD58pvqZtqAuPgrCn-2FMQ3JrvqkPPXb4-2FPt27Ri80Rlj-2FqBezJT5kLIv3b2xb7bWKS4fO-2FyxU9gtWu2JRJu59N4OyBxEtvyhHx8fYYx0-3DgzV3_6l6C5l5f0WGlQ9-2F-2BYoB2JMzXuhwEVN4r1Bgzzm2-2FGY1ZP9pIe9bBsXOa0ahSVIBvstidVBdtxA6YsXRJR7rzExO8rUn1AfrqwE0kjyojr-2BFD9jbJ41AADKLloKfeG-2FWPwJCw8wjwExOE25-2FsOdh3yWHTtJs0h-2Bgbir1x9wXhZs5qVhLhkxFtUh-2BWS-2BYJt8lLxQVUqTuCrp5sHCDkehDyaA-3D-3D


ર્ાતાર્રણ સ્થાપિત કરતી પર્પર્ધ સરકારી નીપતઓના સફલ અમલીકરણનો છે. 

દિવ્ાાંગજનોન ેસમાજના મહત્ર્પણૂષ સિસ્્ો ગણર્ા, પર્પર્ધ તકો, માગષિશષન અન ે

કૌશલ્્ પનમાષણ તાલીમ કા્ષક્રમો છે, જે દ્વારા તઓેન ે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 અથ ેકા્ષરત છે. િરમારે આશા વ્તત કરી કે, ઇડીઆઇઆઈ 

ખાત ેસ્થાપિત દિવ્ાાંગજન સશક્તતકરણ કેન્દ્ર રાજ્્ના દિવ્ાાંગજનોના સર્ાાંગી ઉત્કર્ષ 
અથ ેતમામ પ્ર્ત્નો કરશ.ે 

આ પ્રસાંગ ેનર્ા સાંશોધન ક્ષેત્રમાાં સમીર કક્કડન,ે ઉભરતા ઉદ્યોગસાહપસક તરીકે જગિીશ 

િટેલન ેતથા દિવ્ાાંગ મદહલા ઉદ્યોગસાહપસકની શાખામાાં શહપર્િિાબને પ્રજાિપતન ે

ઇડીઆઇઆઈ સાંસ્થા તરફથી રોફી અન ેરૂ. 10000નો પ્રતીક સ્ર્રૂિ પ રસ્કાર આિર્ામાાં 
આવ્ો હતો. 

આંતરરાષ્ટ્રી્ દિવ્ાાંગજન દિર્સની ઉજર્ણીના ભાગરૂિ ેદિવ્ાાંગ ભાઇઓ-બહનેો માટે 

રમતોત્સર્ સ્િધાષન ાં િણ આ્ોજન કરર્ામાાં આવય ાં હત  ાં, જેમાાં કેરમ, ચેસ, બેડપમન્દ્ટન 

અન ેટેબલ ટેપનસ જેર્ી રમતોનો સમાર્ેશ કરા્ો હતો. 64 જેટલા દિવ્ાાંગ 

પ્રપતસ્િધીઓએ આ સ્િધાષઓમાાં ભાગ લીધો હતો, જેન ાં ઉદ્ઘાટન રાજ્્ના 
િેરાઓચલક્મ્િ્ન બેડપમન્દ્ટન ખલેાડી િાર લ િરમારના હસ્ત ેથય ાં હત  ાં. 

 

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

દિવ્ાાંગજન દિર્સની ઉજર્ણીનો મ ખ્્ હતે   દિવ્ાાંગજનોની સમસ્્ાઓ અન ેપ્રશ્રોન ે

હલ કરર્ા ક્ા પ્રકારની ્ોજનાઓ ઘડર્ી જોઈએ, ત ેપર્શ ેપર્ચારર્ાનો છે. જેથી તેઓ 

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

સામાજજક ક્ષેત્ર ેસામાન્દ્્ જીર્ન જીર્ી શકે, કારદકિી પર્કસાર્ી શકે. ઇડીઆઇઆઈન ાં 
દિવ્ાાંગજન સશક્તતકરણ કેન્દ્ર દિવ્ાાંગજનોની ક શળતામાાં ર્ધારો કરી, તેમનામાાં 
ઉદ્યોગસાહપસકતાનો ગ ણ કેળર્ી તેઓન ેઆત્મપનભષર બનાર્ર્ા કા્ષશીલ છે. 



િચલત ઇન્ન્દ્ડ્ન ચેમ્બર ઓફ કોમસષ એન્દ્ડ ઇન્દ્ડસ્રી (ડીઆઇસીસીઆઈ)ના સ્થાિક ડો. 
પમચલન્દ્િ કામ્બલએે ઇડીઆઇઆઈ સાંસ્થાના દિવ્ાાંગજનોના સર્ાાંગીણ ઉત્કર્ષ અથ ે

પ્ર્ાસોન ેચબરિાવ્ાાં હતાાં. તેમજ ગ જરાત સરકારના સામાજજક ન્દ્્ા્ અન ેઅપધકારીતા 
પર્ભાગન ેઆ દિશામાાં પર્ચારર્ા અન ે્ોગ્્ િગલાાં લરે્ા બિલ અચભનાંિન િાઠવ્ાાં 
હતાાં. 

 

 


