
 
 

 

Media Release 

ઇડીઆઇઆઈએ આતંરરાષ્ટ્રીય દિવયાગં દિવસની ઉજવણી કરી; દિવયાગં 

ઉદ્યોગસાહસસકોન  ંસન્માન કય ું  

અમિાવાિ, 3 દડસમે્બર, 2022: આંતરસિન્યોરસિપ ડવેલપમેન્ટ ઇસન્ટટટ્યૂટ ઓફ ઇસન્ડયા (ઇડીઆઇઆઈ)એ સામાસજક સરંક્ષણ 

સનયામક અને ગ જરાત ટટેટ હેસન્ડકેપ્ડ (દિવયાંગ) ફાઇનાન્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કોપોરેિન, સામાસજક ન્યાય અને સિસતતકરણ 

સવભાગ, ગ જરાત સરકાર સાથે જોડાણમાં સને્ટર ફોર એમ્પાવરમને્ટ ઓફ દડફરન્ટલી એબલ્ડ (સીઇડીએ – દિવયાંગ સિસતતકરણ 

કેન્ર)ની ટથાપના કરી છે. આજે ઇડીઆઇઆઈએ આંતરરાષ્ટ્રીય દિવયાંગ દિવસની ઉજવણી કરી હતી, જેમાં સફળ દિવયાંગ 

ઉદ્યોગસાહસસકોન ં સન્માન કય ું હત ં અને તમામ માટે એકસમાન તકો ધરાવતા સવવસમાવેિક સમાજની જરૂદરયાત સવિ ેિસસદ્ધ 

વયવસાસયકોએ સંવાિ કયો હતો.  

આ કાયવક્રમમા ંવર્ચય વઅલ માધ્યમ થકી ભારત સરકારના સામાસજક ન્યાય અને સિસતતકરણ મંત્રાલયના દિવયાંગજનોના સિસતતકરણ 

સવભાગના સસિવ, આઇએએસ, શ્રી રાજેિ અગ્રવાલ મ ખ્ય અસતસથ હતા. વળી આ િસંગે આ મહાન ભાવો પણ ઉપસટથત રહ્ા ં

હતા:ં ગ જરાત સરકારના સામાસજક ન્યાય અને સિસતતકરણ સવભાગના અંડર સેક્રેટરી, આઇએએસ, શ્રી જયંત દકિોર; ગ જરાત 

સરકારના પંિાયત સવભાગના અંડર સેક્રેટરી શ્રી ય વરાજ સસદ્ધાથવ; માઇક્રોસાઇન િોડતટ્સના ટથાપક અને સીઇઓ શ્રી સનિીથ 

મહેતા (દિવયાંગજનોને જ નોકરી આપે છે); ગ જરાત સરકારના સામાસજક ન્યાય સનયામક કિેરીના ડેપ્યૂટી દડરેતટર શ્રી કલ્પેિ 

વાસણયા અને િંિીગઢની નેિનલ ઇસન્ટટટ્યૂટ ઓફ ટેકસનકલ ટીિસવ ટ્રેનનગ એન્ડ દરસિવના િોફેસર શ્રી જે એસ સાઇની.  

આ િસગંે શ્રી રાજેિ અગ્રવાલે કહ્ ં હત  ંકે, “સમાજે દિવયાંગજનો િત્યેના અસભગમમાં સવંેિના િાખવવી જોઈએ. તેમાં તાલીમ, 

કૌિલ્ય સનમાવણ અને માગવિિવન દ્વારા સિસતતકરણ પર ધ્યાન કેસન્રત કરવ ં જોઈએ. તેમના માટે નવી તકો ઊભી કરવાની જરૂર છે 

અને તેમને મ ખ્ય િવાહમાં સામેલ કરવા જોઈએ. સરકાર ઇડીઆઇઆઈ જેવી સંટથાઓના સાથસહકાર સાથે આ ક્ષેત્રમાં કામ કરી 

રહી છે.” 

શ્રી દકિોર ે ભાર મતૂયો હતો કે, દિવયાંગતાથી વયસતતની ઇર્ચછાિસતત ન ગ માવવી જોઈએ અને તમેના લક્ષયાંકને પાર પાડવા 

આત્મસવશ્વાસ કેળવવો જોઈએ. તેમણે કહ્ ં હત  ંકે, “કોઈ પણ વયસતતએ અવરોધો પાર પાડવા જોઈએ તથા ધૈયવ અને ખંત સાથે 

અગ્રેસર થવ ં જોઈએ. દિવયાંગજનોની સામાસજક સવવસમાવેિકતા માટે સવભાગે કટેલીક નવી પહેલો હાથ ધરી છે અને મને ખાતરી 

છે કે, આ પહેલો આગામી પાંિ વર્વમાં દિવયાંગજનોના જીવનમા ંમોટો ફેરફાર લાવિ.ે” 

શ્રી ય વરાજ સસદ્ધાથે દિવયાંગજનોને આત્મસનભવર બનાવવાની ઇડીઆઇઆઈની પહેલની િિંસા કરી હતી. તેમણે 

ઇડીઆઇઆઈની યોજનાઓ અને નીસતઓને દિવયાંગજનો સ ધી પહોંિવા સવિ ેવાત કરી હતી તથા સંટથાએ તેમના માટે લીધેલા 

આ પગલાનંી શે્રષ્ઠ ખાસસયતો અંગે દિવયાંગજનોની જાણકારી આપવાની જરૂદરયાત વયતત કરી હતી.  

ઇડીઆઇઆઈના દડરેતટર જનરલ ડો. સ સનલ િ તલાએ કહ્ ં હ ત ંકે, “દિવયાંગજનો સવસિષ્ટ ક્ષમતાઓ ધરાવે છે. આ ક્ષમતાઓન ે

ઓળખવાની અને સવાુંગી રીતે ખીલવવાની જરૂર છે. ઇડીઆઇઆઈન ં સેન્ટર ફોર એમ્પાવરમેન્ટ ફોર દડફરન્ટલી એબલ્ડ જાગૃસત 

અને તાલીમ કાયવક્રમો મારફત ે8,000 સંભસવત ઉદ્યોગસાહસસકો સ ધી પહોંર્ચય ં તથા માિવ, 2022 સ ધી દિવયાંગ ઉદ્યોગસાહસસકોએ 

683 ઉદ્યોગસાહસોની ટથાપના કરી છે. અમે દિવયાંગજનો દ્વારા વધ  ઉદ્યોગસાહસો સવકસાવવા અને સવવસમાવેિક સમાજની 

રિના કરવા આત ર છીએ.” 

આ કાયવક્રમને લોકોને સંબોધન કરતાં દિવયાંગજનોને જ નોકરી આપતા ઉદ્યોગસાહસસક શ્રી સનિીથ મહેતાએ પણ કહ્ ં હત  ં ક,ે 

“દિવયાંગજનો માટે સવસવધ િકારના અવરોધો િૂર કરવાની અને તમેન ં પ નવવસન કરવાની જરૂર છે. જ્યારે દિવયાંગજનો અન ે



 
 

સામાન્ય લોકો એકમંિ પર આવિ,ે ત્યાર ેઆ સવિાર સાકાર કરિ.ે આ રીતે જે લોકો દિવયાંગજનોની ભરતી કરી િકે છે કે તેમને શે્રષ્ઠ 

જીવન આપી િક ેછે, તેઓ દિવયાંગજનોની ક્ષમતાઓને વધારે સારી રીતે સમજી િકિે.” 

આ િસંગે િસસદ્ધ દિવયાંગ ઉદ્યોગસાહસસકોને તમેની મયાવિાઓથી પર થઈને સફળતા મેળવવા બિલ એવોડવ એનાયત થયા હતા. 

આ એવોડવસવજેતાઓમાં સામેલ હતાાઃ સીએ. સવસપન જૈન (મનોજ સવસપન એન્ડ કપંની), શ્રી કેતનક માર આર પટેલ (શ્રી વેલ્ટેતસ 

ઇન્ડટટ્રીઝ), શ્રી અસમતક માર એમ પટેલ (નેતસસસલન્ક સર્વવસીસ ઇસન્ડયા િાઇવટે સલસમટેડ), શ્રી હમેેન્ર એન જન્સારી (વાય એિ 

આર મસલ્ટપ્લ સપ્લાય એન્ડ સર્વવસીસ) અને સ શ્રી સનિા સાલેટ (સત્વ પેકેનજગ). િરકેને િમાણપત્ર અને રોકડ ઇનામ એનાયત 

થય  ંહત .ં  

આ એક-દિવસીય કાયવક્રમમા ં દિવયાંગજનોની સમટયાઓન ં સમાધાન કરવા અને િ સનયાને તેમના માટે વધારે સ સવધાસંપન્ન 

બનાવવા કટેલીક પનેલ િિાવઓ પણ થઈ હતી.  

આંતરરાષ્ટ્રીય દિવયાંગજન દિવસના ભાગરૂપે દિવયાંગજનો માટે સવસવધ િકારની ટપધાવઓન ં આયોજન થય  ંહત ,ં જેમાં િ ક્રવાર ેકેરમ, 

િેસ, બેડસમન્ટન અન ેટેબલ ટેસનસ તથા સિત્ર ટપધાવ (બહેરા અને મૂંગા બાળકો માટે)ન  ંઆયોજન થય ં હત  ંઅને આ કાયવક્રમમા ં

િસનવારે સવજેતાઓને એવોડવ એનાયત થયા હતા.  

 

 

 


