
ઇિીઆઇઆઈએ દિવ્યાાંગજનો માટ ેરમિગમિ સ્પધાસનયાં આયોજન કયયું  

2 દિ્મે્બર, 2021, ગયરુર્ારઃ આાંિરન્િડયોર િરે્લપમડેટ ઇન્ડસ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (ઇિીઆઇઆઈ), અમિાર્ાિના દિવ્યાાંગજન 

્િન્ક્િકરર્ કેડદ્રએ દિવ્યાાંજનો માટે રમિગમિ સ્પધાસનયાં આયોજન કયયું હિયાં. આ સ્પધાસમાાં ગયજરાિના ન્ર્ન્ર્ધ ન્ર્સ્િારોમાાંર્થી 

દિવ્યાાંગજનો ્હભાગી ર્થયા હિા. દિવ્યાાંગજન ્િન્ક્િકરર્ કડેદ્ર, ગયજરાિ ્રકારના ્ામાન્જક ડયાય અને ્િન્ક્િકરર્ ન્ર્ભાગ 

દ્ર્ારા િાયોન્જક કેડદ્ર છે. આ કેડદ્ર ્ાંિોધન ્ાર્થે ્ાંબાંન્ધિ ન્ર્ન્ર્ધ િર્ૃન્િઓ ચલાર્ે છે, જેમાાં િાલીમ મોડ્યયલ બનાર્ર્ા, િાલીમ 

માટે બયકલેટ બનાર્ર્ી, િોજેક્ટ ફાઇલ િૈયાર કરર્ાની ્ાર્થે ્ાંિોધન કાયસ પર્ ર્થાય છે. આ કેડદ્ર મોટા પાયે દિવ્યાાંગજનોન ે

ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા અને ઉદ્યોગ કૌિટયની િાલીમ આપીને િમેને ઉદ્યોગ્ાહન્્ક બનાર્ર્ા અને સ્ર્રોજગારી મેળર્ર્ા પગભર 

કરર્ા િયા્રિ છે. ્ાર્થે ્ાર્થે ન્ર્ન્ર્ધ કૌિટય અને આજીન્ર્કા ્ાર્થે ્ાંબાંન્ધિ િાલીમ કાયસક્રમનયાં પર્ આયોજન કર ેછે. આ કેડદ્ર 

દ્ર્ારા ્ાંપૂર્સ ગયજરાિમાાં ન્ર્ન્ર્ધ સ્ર્થળો પર દિવ્યાાંગજનો માટે ન્ર્ન્ર્ધ િકારના કાયસક્રમો ચાલે છે, જેર્થી િેમને ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા 

માટે જાગૃિ કરી િકાય. 

આ દિવ્યાાંગજન ્િન્ક્િકરર્ કેડદ્ર દ્ર્ારા એક અપીલ અાંિગસિ ્ાંપરૂ્સ રાજ્યમાાંર્થી દિવ્યાાંગજનોને રમિગમિ સ્પધાસઓમાાં ભાગ 

લેર્ા આમાંત્રર્ આપર્ામાાં આવ્યયાં હિયાં, જેમાાં ન્ર્ન્ર્ધ ન્ર્સ્િારોમાાંર્થી 64 ટીમો આર્ી હિી અને ચાર અલગ-અલગ રમિોમાાં ્ામેલ 

ર્થઈ હિી. આ ચાર રમિો હિી – બેિન્મડટન, કેરમ, ચે્ અને ટેબલ ટેન્ન્.  

આ િ્ાંગે ઇિીઆઇઆઈના િાયરેક્ટર જનરલ િો. ્યન્નલ િયક્લાએ જર્ાવ્યયાં હિયાં ક,ે “અમે દિવ્યાાંગજનોના ્ાંપૂર્સ ન્ર્કા્ પર ધ્યાન 

કેન્ડદ્રિ કરર્ા આ રમિગમિ સ્પધાસનયાં આયોજન કયયું હિયાં. આ િકારના કાયસક્રમોના માધ્યમર્થી અમે લોકો દિવ્યાાંગજનો ર્ચ્ચ ેએક 

્કારાત્મક ર્ાિાર્રર્ િૈયાર કરર્ાનો િયા્ કરી રહ્ાાં છીએ, જેર્થી િેમને મયખ્ય િર્ાહ ્ાર્થે જોિી િકાય અને ્ાર્થે ્ાર્થે િેમના 

્િિ ન્ર્કા્ને ઇિીઆઇઆઈના ્િિ િયા્ોર્થી ર્ેગ આપી િકાય.” 

કાયસક્રમના મયખ્ય અન્િન્ર્થ 34 ગોટિ, 12 ન્્ટર્ર અને 11 બ્રોડઝ ન્ર્જેિા પેરા ઓન્લન્મ્પયન ્યશ્રી પારુલ પરમાર હિાાં, જેમર્ે 

કાયસક્રમની િિાં્ા કરીને કહ્યાં હિયાં ક,ે આ િકારની રમિગમિ સ્પધાસ દિવ્યાાંગજનોની દ્રઢિા અને આત્મન્ર્શ્ર્ા્ને ર્ધારિે. 

દિવ્યાાંગ ્િન્ક્િકરર્ કેડદ્રના ્ાંચાલક િો. અન્મિકયમાર ન્દ્ર્ર્ેિીએ જર્ાવ્યયાં હિયાં કે, આ કેડદ્ર દ્ર્ારા અમ ેલોકો આખયાં ર્ર્સ ન્ર્ન્ર્ધ 

િકારના િાલીમ કાયસક્રમનયાં આયોજન કરીએ છીએ, જેર્થી દિવ્યાાંગજનોને ઉદ્યોગ્ાહન્્ક બનર્ા અને સ્ર્રોજગારી મેળર્ર્ા િરફ 

અગ્રે્ર કરી િકાય. આજે આ કાયસક્રમ દ્ર્ારા અમે રાજ્યના દિવ્યાાંગજનોને રમિગમિ માટે િોત્્ાહન આપર્ાનો િયા્ કયો છે. 

ઉટલેખનીય છે કે, આાંિરન્િડયોર િેર્લપમેડટ ઇન્ડસ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (ઇિીઆઇઆઈ), અમિાર્ાિ ભારિ ્રકારના કૌિટય 

ન્ર્કા્ અને ઉદ્યોગ્ાહન્્કિા માંત્રાલયના ઉત્કૃિકિા કેડદ્ર (્ેડટર ઓફ એક્્લડ્) સ્ર્રૂપે માડયિા ધરાર્ે છે. આ ્ાંસ્ર્થા ન્િક્ષર્, 

્ાંિોધન, િાલીમ, રાષ્ટ્રીય અને આાંિરરાષ્ટ્રીય સ્િર ેઉદ્યોગ્ાહન્્કિાન ેિોત્્ાહન આપર્ાના ક્ષતે્રમાાં એક રાષ્ટ્રીય ્ાં્ાધન ્ાંસ્ર્થા છે. 
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