
 

સર્વસમારે્શક ભારતમાાં દિવ્ાાંગોન ાં સશક્તતકરણ 

 

ભારતે આત્મ-નિભવરતા, સ્ર્ા્ત્તતા, સર્વસમારે્શકરતા અિે પ્રનતષ્ઠા હાાંસલ કરર્ા િેશિા દિવ્ાાંગોિે 
ટકાઉ આનથિક સશક્તતકરણ દ્વારા મ ખ્્ધારામાાં સાાંકળર્ાિી જરૂર છે. આજે િેશિી આશરે 2.21 ટકા 
ર્સતી ક લ 21 પ્રકારો (અગાઉ સાત પ્રકારિી નર્કલાાંગતા હતી) પૈકીિી નર્નર્ધ નર્કલાાંગતાથી પીદિત 
છે. તેમિી આનથિક સક્ષમતાિી સાંભાર્િાઓિે બહાર લાર્ર્ા માટે િેશભરમાાં નર્નર્ધ પ્ર્ાસો અિે પહલે 
કરાઇ છે, પરાંત   તે ઘણાાં અંશે નિષ્ક્ષ્િ્ રહી છે. હાલ, દિવ્ાાંગજિોિી સશક્તતકરણિી કામગીરીમાાં 
સામાજજક ભેિભાર્, બદહષ્કાર, લોકોમાાં નર્નર્ધતા પ્રત્્ે સાંરે્િિશીલતાિો અભાર્, નર્નશષ્ટ વ્ક્તતઓ 
પ્રત્્ે અપેક્ષક્ષત આિર અિે સહ્ોગિો અભાર્, કા વ્િી ગદરમા જેર્ાાં પદરબળો અર્રોધ પેિા કરે છે. આ 
પદરક્સ્થનતમાાં રાષ્િનિમાવણ માટે દિવ્ાાંગજિિી શે્રષ્ઠ ક્ષમતાઓિે ્ોગ્્ દિશામાાં લઇ જર્ાિી જરૂર છે. 

દિવ્ાાંગજિ, િાન્સજેન્િર, આદિજાનત ર્ગેરે સદહતિા ર્ાંક્ષિત સમહૂિા લોકોિે આત્મ-નિભવર બિાર્ર્ા 
માટે ઉદ્યોગસાહનસકતા એક મજબતૂ માધ્્મ છે. દિવ્ાાંગજિ અિે બીજા ર્ાંક્ષિતોિે અથવસભર આનથિક 
પ્રવનૃત્તઓમાાં જોિર્ા, આજીનર્કા પ્રાપ્ત કરર્ા, ગૌરર્પણૂવ જીર્િ જીર્ર્ામાાં મિિ કરર્ા તેમિે 
ઉદ્યોગસાહનસકતાથી પદરક્ષિત કરાર્ર્ા જોઇએ.   

િેશભરમાાં દિવ્ાાંગજિિે સશતત કરર્ા માટે ઘણી સાંસ્થાઓ અિે કેન્રો સખત મહિેત કરી રહ્ાાં છે. તે 
અંતગવત જાગનૃતિો પ્રસાર, કૌશલ્્ નર્કાસ, સ્ર્રોજગાર માટે ક્ષમતા નિમાવણ, એન્ટરપ્રાઇઝિી સ્થાપિા 
અથર્ા િોકરી જેર્ી મહત્ર્પણૂવ પ્રવનૃત્તઓિે આર્રી લરે્ા્ છે. હ ાં કેટલીક પહલેિો ઉલ્લેખ કરીશ કે જે 
દિવ્ાાંગજિિે સશતત કરર્ાિા ર્તવમાિ સાંિભવ સાથે સ સાંગત હો્. 

દિવ્ાાંગો ર્ચ્િ ેઉદ્યોગસાહનસકતા તેમિી કારદકિી અથર્ા આજીનર્કાિા સ્રોત તરીકે સારો નર્કલ્પ હોર્ા 
અંગેિી જાણકારીિો અભાર્ છે. તેમિી પાસે વ્ર્સા્ માટે ઉપ્ોગી નર્નર્ધ કૌશલ્્ો હોર્ા છતાાં તેઓ 
મ ખ્્ત્રે્ સરકારિા સહ્ોગ, ગ્રાન્ટ અથર્ા પેન્શિ ઉપર ર્ધ  નિભવર રહ ેછે. દિવ્ાાંગજિિા સશક્તતકરણ 
માટે કા વ્રત એજન્સીઓએ દિવ્ાાંગજિ માટે ઉક્ષિત સ્ર્રોજગાર અિે આજીનર્કાિી તકો હાઇલાઇટ 
કરતાાં બ-ેત્રણ દિર્સિા ‘આંત્રનપ્રન્્ોરશીપ ઓદરએન્ટેશિ પ્રોગ્રામ’ ્ોજર્ાિી જરૂર છે. આ પ્રોગ્રામમાાં 
સરકારી અિે ક્ષબિસરકારી સપોટવિી ઉપલબ્ધતા હાઇલાઇટ કરર્ા માટે િોંધપાત્ર સમ્ ફાળર્ર્ો 
જોઇએ, જે તેમિે ઉપ્ોગી બિી શકે છે. આ પ્રકારિા ઓદરએન્ટેશિથી દિવ્ાાંગજિ તેમિી 
એન્ટરપ્રાઇઝિા નિમાવણ માટે િર્ીિ વ્ર્ર્ાનસ્ક તકો અિે સપોટવિી જાણકારી મેળરે્ છે. 

ક્ષબઝિેસ ઇકોનસસ્ટમ, ફાંદિિંગ અિે સરકારી પ્રોગ્રામ નર્શે દિવ્ાાંગજિ પાસે અપરૂતી માદહતી ર્ધ  એક 
સમસ્્ા છે. એક-બે દિર્સિા “આંત્રનપ્રન્્ોરશીપ આઉટદરિ પ્રોગ્રામ” આ સમસ્્ાિો ઉકેલ લાર્ી શકે છે. 
આર્ા પ્રોગ્રામન ાં ગામ અથર્ા તાલ કા સ્તરે આ્ોજિ કરી શકા્, જેિા મારફતે દિવ્ાાંગજિ માટે 



ઇકોનસસ્ટમ (પોલીસી, સ્કીમ, ઇન્ય બેશિ, માકેટ પ્લે્સવ ર્ગેરે), ફાંદિિંગ (ઔપિાદરક અિે અિૌપિાદરક 
બાંને્ન) અિે સરકારી સ્કીમ સાંબાંનધત જાણકારીિો પ્રસાર કરી શકા્ છે. ર્ધ માાં આ પ્રોગ્રામમાાં હાજર રહ્ાાં 
બાિ તેમિા આત્મનર્શ્વાસમાાં ર્ધારો કરી શકા્ છે અિે તેઓ પોતાિા રે્ન્િરિી રિિા કરર્ાિો પ્ર્ાસ 
કરર્ા સાથે લાભો મેળર્ર્ા સરકારી નર્ભાગોિો પણ સાંપકવ કરી શકે છે. 

દિવ્ાાંગજિ સદહતિા ર્ાંક્ષિત સમ િા્ો માટે કૌશલ્્ નર્કાસ એક મહત્ર્પણૂવ પાસ ાં રહ્ ાં છે. સરકારી 
નર્ભાગો અિે ખાિગી સાંસ્થાઓ કૌશલ્્ નર્કાસ માટેિા અભ્્ાસિમ િલારે્ છે અિે ઇચ્ુક વ્ક્તતઓિે 
ર્ાજબી આજીનર્કા પ્રાપ્ત કરર્ા સપોટવ પણ કરે છે. આ કૌશલ્્ નર્કાસ અભ્્ાસિમોિી સમાપ્પ્ત ઉપર 
સાંસ્થાઓ ઉમેિર્ારોિે, (1) િોકરી મેળર્ર્ા અથર્ા, (2) કૌશલ્્-આધાદરત એન્ટરપ્રાઇઝ સ્થાપર્ામાાં 
મિિ કરે છે. આમ બાંને્ન પદરક્સ્થનતમાાં ઉમેિર્ાર આનથિક રીતે સશતત બિે છે. 

કેટલીક સાંસ્થાઓ દિવ્ાાંગજિ માટે બેથી િાર સપ્તાહિા આંત્રનપ્રન્્ોરશીપ િરે્લપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ઓફર 
કરે છે. આ પ્રકારિા ક્ષમતા નિમાવણ પ્રોગ્રામ ક્ષબઝિેસિી તકોિા મેનપિંગ, આઇદિ્ેશિ, ક્ષબઝિેસ સપોટવ 
નસસ્ટમ, સ્મોલ રે્ન્િર મેિેજમેન્ટ, સોનસિસ અિે ફાંદિિંગિા માધ્્મો, ક્ષબઝિેસ પ્લાિિી તૈ્ારી ર્ગેરે જેર્ી 
માદહતી આપે છે, જે ઉદ્યોગસાહનસકતામાાં રૂક્ષિ ધરાર્તા વ્ક્તતઓ માટે ખબૂજ ઉપ્ોગી નિર્િ ેછે. આ 
ઉપરાાંત આ પ્રોગ્રામ સહભાગીઓિે રે્ન્િિી રિિા કરર્ા અિે સહભાગીઓિા સશક્તતકરણ માટે જરૂરી 
સહા્ અિે માગવિશવિ ઓફર કરે છે. 

ઉપરોતત િશાવરે્લી નર્ગતો દિવ્ાાંગજિિા સશક્તતકરણ માટે સારા પદરણામો પ્રાપ્ત કરર્ામાાં ઉપ્ોગી 
બિી શકે છે. આ ઉપરાાંત આનથિક રીતે સશતત દિવ્ાાંગજિિા અથવસભર ્ોગિાિથી આપણા િેશિે 
સર્વસમારે્શક બિાર્ર્ામાાં મિિ મળી રહરે્ાિી અપેક્ષા છે. 
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