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ઇિીઆઇઆઈ દ્ર્ારા આાંિરરાષ્ટ્રીય દિવ્યાાંગજન દિર્્ ન્નન્મિ ેદિવ્યાાંગ 

ઉદ્યોગ્ાહન્્કોનયાં ્ડમાન 

અમિાર્ાિ, 3 દિ્ેમ્બર, 2021: ગયજરાિ ્રકારના ્માજ ્યરક્ષા ખાિા અને ગયજરાિ રાજ્ય દિવ્યાાંગ નાર્ાાં અન ે ન્ર્કા્ 

ન્નગમના ઉપક્રમે ભારિીય ઉદ્યન્મિા ન્ર્કા્ ્ાંસ્ર્થા (ઇિીઆઇઆઈ), અમિાર્ાિ ખાિે દિવ્યાાંગજન ્િન્ક્િકરર્ કેડદ્રની સ્ર્થાપના 

કરર્ામાાં આર્ી છે. 3 દિ્ેમ્બરને આાંિરરાષ્ટ્રીય દિવ્યાાંગજન દિર્્ િરીક ેમનાર્ર્ામાાં આર્ે છે. ઇિીઆઇઆઈ ખાિે આ દિર્્ની 

ઉજર્ર્ીના ભાગરૂપે ઉત્કૃિ દિવ્યાાંગ ઉદ્યોગ્ાહન્્કોને ્ડમાનર્ામાાં આવ્યાાં. 

ગયજરાિ રાજ્યના ્ામાન્જક ડયાય અને અન્ધકારીિા માંત્રાલયના માંત્રી માનનીય શ્રી િિીપ પરમારના હસ્િે ઉદ્યોગ્ાહન્્કોન ે

એર્ોિસ આપર્ામાાં આવ્યા. િ્ાંગોન્ચિ ઉિબોધન કરિાાં શ્રી પરમારે જર્ાવ્યયાં કે, ્ામાન્જક અન્ભગમો અને ન્ર્કલાાંગિાની ભાર્ના 

દિવ્યાાંગજનો માટ ેિકોન ેમયાસદિિ કરે છે િમેજ ્ામાન્જક અને આર્થર્થક જીર્નમાાં િમેની ્હભાગીિારીને ન્નયાંન્ત્રિ કર ેછે. ્ૌર્થી 

મોટો પિકાર દિવ્યાાંગજન માટે ્ાનયકૂળ ર્ાિાર્રર્ સ્ર્થાન્પિ કરિી ન્ર્ન્ર્ધ ્રકારી નીન્િઓના ્ફલ અમલીકરર્નો છે. 

દિવ્યાાંગજનોને ્માજના મહત્ર્પરૂ્સ ્િસ્યો ગર્ર્ા, ન્ર્ન્ર્ધ િકો, માગસિિસન અને કૌિટય ન્નમાસર્ િાલીમ કાયસક્રમો છે, જે દ્ર્ારા 

િેઓને સ્ર્ન્નભસર બનાર્ર્ા િમેજ ્ામાન્જક અને આર્થર્થક ્િન્ક્િકરર્માાં િેઓનયાં યોગિાન ર્ધારી િકાય છે. ગયજરાિ ્રકારનયાં 

્માજ ્યરક્ષા ખાિયાં ્માજના નબળા ર્ગસના લોકો િર્થા દિવ્યાાંગજનોના કટયાર્ િર્થા પયનઃઉત્ર્થાન અર્થે કાયસરિ છે. શ્રી પરમાર ે

આિા વ્યક્િ કરી કે, ઇિીઆઇઆઈ ખાિે સ્ર્થાન્પિ દિવ્યાાંગજન ્િન્ક્િકરર્ કેડદ્ર રાજ્યના દિવ્યાાંગજનોના ્ર્ાુંગી ઉત્કર્સ અર્થ ે

િમામ િયત્નો કરિ.ે 

આ િ્ાંગે નર્ા ્ાંિોધન ક્ષેત્રમાાં શ્રી ્મીર કક્કિન,ે ઉભરિા ઉદ્યોગ્ાહન્્ક િરીક ે શ્રી જગિીિ પટેલને િર્થા દિવ્યાાંગ મન્હલા 

ઉદ્યોગ્ાહન્્કની િાખામાાં શ્રીમન્િ હર્થર્િાબને િજાપન્િને ઇિીઆઇઆઈ ્ાંસ્ર્થા િરફર્થી ટ્રોફી અને રૂ. 10000/-નો િિીક સ્ર્રૂપ 

પયરસ્કાર આપર્ામાાં આવ્યો. 

આાંિરરાષ્ટ્રીય દિવ્યાાંગજન દિર્્ની ઉજર્ર્ીના ભાગરૂપે દિવ્યાાંગ ભાઇઓ-બહેનો માટે રમિોત્્ર્ સ્પધાસનયાં પર્ આયોજન કરર્ામાં 

આવ્યયાં હિયાં, જેમાાં કેરમ, ચે્, બેિન્મડટન અને ટેબલ ટેન્ન્ જેર્ી રમિોનો ્માર્ેિ કરાયો હિો. 64 જેટલા દિવ્યાાંગ 

િન્િસ્પધીઓએ આ સ્પધાસઓમાાં ભાગ લીધો હિો, જેનયાં ઉદ્ઘાટન રાજ્યના પેરાઓન્લન્મ્પયન બિેન્મડટન ખેલાિી પારુલ 

પરમારના હસ્િે ર્થયયાં હિયાં. 

ઇિીઆઇઆઈ ્ાંસ્ર્થાના મહાન્નિિેક િો. ્યન્નલ િયક્લાએ જર્ાવ્યયાં કે, આાંિરરાષ્ટ્રીય દિવ્યાાંગજન દિર્્ની ઉજર્ર્ીનો મયખ્ય હેિય 

દિવ્યાાંગજનોની ્મસ્યાઓ અને િશ્રોને હલ કરર્ા કયા િકારની યોજનાઓ ઘિર્ી જોઈએ, િે ન્ર્િ ેન્ર્ચારર્ાનો છે, જેર્થી િેઓ 

સ્ર્માનભેર લ્જિગી જીર્ી િક,ે િેમના અન્ધકારો મેળર્ી િક ેિર્થા રાજકીય, આર્થર્થક, ્ામાન્જક ક્ષેત્રે ્ામાડય જીર્ન જીર્ી િક,ે 

કારદકિી ન્ર્ક્ાર્ી િક.ે ઇિીઆઇઆઈનયાં દિવ્યાાંગજન ્િન્ક્િકરર્ કેડદ્ર દિવ્યાાંગજનોની કયિળિામાાં ર્ધારો કરી, િેમનામાાં 

ઉદ્યોગ્ાહન્્કિાનો ગયર્ કેળર્ી િઓેને આત્મન્નભસર બનાર્ર્ા કાયસિીલ છે. 

િન્લિ ઇન્ડિયન ચમે્બર ઓફ કોમ્સ એડિ ઇડિસ્ટ્રી (િીઆઇ્ી્ીઆઈ)ના સ્ર્થાપક િો. ન્મન્લડિ કામ્બલેએ ઇિીઆઇઆઈ ્ાંસ્ર્થાના 

દિવ્યાાંગજનોના ્ર્ાુંગીર્ ઉત્કર્સ અર્થે િયા્ોને ન્બરિાવ્યાાં હિાાં િમેજ ગયજરાિ ્રકારના ્ામાન્જક ડયાય અને અન્ધકારીિા 

ન્ર્ભાગને આ દિિામાાં ન્ર્ચારર્ા અને યોગ્ય પગલાાં લેર્ા બિલ અન્ભનાંિન પાઠવ્યાાં હિાાં.  
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