
 

પડંિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજના થકી મળી આશા .... 
ખલૂ્યા આજીવિકાના દ્વાર 

ઇશ્વરે સર્જેલી આ સષૃ્ટ્રિમ ાં મનરુય જીવન એ કુદરતની અનમોલ ભેટ છે. પરાંત,ુ આ એ 
જ ભેટ સમ ન જીવન જો દુુઃખદ યી બની રહ,ે તકલીફો આપત્તિઓન  પહ ડ જો જીવનમ ાં તટૂી 
પડ ેતો જીવન હત શ  – ત્તનર શ ની ગત ેમ ાં ધકેલ ઇ જાય, સુાંદર આશ સ્પદ જીવનન  સ્વપ્ન 
કોણે ન જોય  હોય? પણ, આ એ જ જીવનની શરૂઆત ત્તનર શ  – હત શ થી થઇ હોય તો..? 
તો કોઇપણ વ્યક્તત જીવન જીવવ ની ઇચ્છ  ગમુ વી બેસે.  

 ટીન  અને આશ  પટ્ટણી આ બાંને્ન 
બહનેોન  જીવનની શરૂઆત પણ કાંઇક 
આવી જ રીતે થઇ. ત્રીસ વર્ષીય ટીન  
અને એકત્રીસ વર્ષીય આશ  બાંને્ન 
બહનેોન  જન્મ પછી થોડ ાંક જ વર્ષોમ ાં 
તેમન મ ાં ઉદ્દભવલેી શ રીરરક 
તકલીફોનો તેમને અહસે સ થયો. બાંને્ન 
બહનેોને ચ લતી વખતે તકલીફ 

પડતી હતી. બીજા બ ળકોની ર્જમ તેઓ ચ લી શકવ  સક્ષમ ન હત . શરૂઆતન  એક વરે્ષ 
સધુીતો તેઓને આ તકલીફ સ થ ેઅને જીવન જીવવ ુબહુાં કપરુાં લ ગ્ુાં પરાંત ુએ પછી ર્જમ - 
ર્જમ સમય પસ ર થયો ગયો તેમ – તેમ બાંને્ન બહનેોએ જાણે આ તકલીફ સ થે સમ ધ ન કરી 
લીધુાં અને અભ્ય સ ચ લ ુર ખ્યો. બાંને્ન બહનેોન  કુટુાંબમ ાં એક ભ ઇ અને તેમન  મમ્મી હત . 
મમ્મી ગરૃહણી તરીકે ઘર સાંભ ળત  જ્ય રે ભ ઇ એક જ કમ ન ર હતો. બાંને્ન બહનેોન  જીવનમ ાં 
આવી પડેલ  શ રીરરક કરટ ઉપર ાંત ત્તપત નુાં આકક્સ્મક અવસ ન થત ાં ઘરનો તમ મ આત્તથિક 
બોજો ભ ઇ અને મ ત  પર આવી પડેલો. ઘરન  મોભીન  મતૃ્્ ુપછી પણ જાણે કુદરતનો 
કહરે ચ લ ુજ હોય તેમ તેન  કુટુાંબ પર વધનેુ વધ ુઆપત્તિઓન  વ દળ છવ ય ાં. ૨૦૦૧મ ાં 
આવલે ાં ભકૂાંપમ ાં તેઓનુાં આખુાં ઘર પડી ભ ાંગ્ુાં ઘરવખરીથી મ ાંડી બધુાં જ ટીન  - આશ  અને 
તેન  પરરવ રે ગમુ વ્્ુાં. તેમ છત ાં ટીન  અને આશ ની મ ત  અને ભ ઇએ બાંને્ન બહનેોને 
જીવવ  મ ટે ફરી બેઠ ાં થવુાં જ પડશ,ે તેમ સમજાવ્્.ુ આમ, રહિંમત અને નવજીવનની આશ  
સ થ ેસમગ્ર કુટુાંબે પરરક્સ્થત્તતનો સ મનો કરી ધીરે - ધીરે રહવે  મ ટેની વ્યવસ્થ  કરી. બાંને્ન 
બહનેોએ પણ આ તરફ ફરી ભણવ નુાં શરૂ કરી ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષ  આપી. 



 પરરવ રનો સહક ર અને ખ સ મ ત  અને ભ ઇની હુાંફથી બાંને્ન બહનેોએ ક્ય રેય 
શ રીરરકત  પાંગતુ નો અહસે સ કયો નરહિં, તેઓ બધુાં જ કરી શકવ  શક્તતમ ન છે તેવ  મક્કમ 
મનોબળ સ થ ેજીવનમ ાં આગળ કેવી રીતે વધવુાં તે રદશ મ ાં દ્રઢ ત્તનશ્ચયી બન્ય ... ઘરની 
આત્તથિક મશુ્કેલીઓને ત્તનવ રવ  તેમન ાં ભત્તવરયને ઉજ્જવળ બન વવ ન ાં ત્તવચ રને જાણે 
ઇશ્વરીય સહ ય મળી હોય તેમ પાંરડત દીન દય લ ઉપ ધ્ય ય ગ્ર મીણ કૌશલ્ય યોજન  ત્તવશે 
જાણક રી મળી. 

 કેન્દ્ર સરક ર અને ગત્તતશીલ એવી ગજુર ત સરક ર દ્વ ર  પરુસ્કૃત એવી આ યોજન ની 
ગજુર ત લ ઇવલીહુડ પ્રમોશન કાંપની લીન  નેજા હઠેળ ચ લત  ત્તમશન માંગલમ અભભય નની 
સ થ ેસ થ ેગજુર તન ાં ગ્ર મીણ કક્ષ ન  ્વુ નો-્વુતીઓને વ્યવસ યલક્ષી કૌશલ્ય અંગેની 
ત લીમ અને રોજગ રી મળી રહ ેતેવ  ઉદે્દશ હઠેળ યોજાયેલ  (DDU-GKY) જોબ ફેર અંતગેત 
ત્તવગતવ ર જાણક રી મળત ાં બાંને્ન બહનેોએ જીએલપીસી તથ  પ્રોર્જતટ ઇમ્પલીમેન્ટ એજન્સી 
એજીસન  સહક રથી વ્યવસ યલક્ષી ત લીમ પ્ર પ્ત કરી. આ ત લીમ થકી ટીન  અને આશ  
બાંને્ન બહનેોન  જીવનમ ાં એક નવી જ આશ નો સાંચ ર થયો. 

 ટીન  – આશ  બાંને્ન બહનેો જણ વ ેછે કે અમને આ ત લીમ દરમ્ય ન ઇંગલીશ ભ ર્ષ નુાં 
જ્ઞ ન, કમ્પ્્ટૂર અંગેની જાણક રી – ત લીમ, બોલચ લની યોગય સમજ, નોકરી – વ્યવસ ય 
મ ટેન ેવ્યવહ રુાં જ્ઞ ન તેમજ ઇન્ટરવ્્ ુમ ટેની તૈય રી ઉપર ાંત ઘણી નવી બ બતો શીખવ  
મળી. ત્તનધ ેરરત લક્ષ્ય સધુી પહોંચવ  મ ટેનુાં ઉિમ મ ગેદશને પણ મળ્ુાં. બાંને્ન બહનેોન  
જીવનમ ાં આ ત લીમ પછી ઘણો બદલ વ આવ્યો છે. અને પોત ન  જીવનનુાં સ ચુાં ધ્યેય 
પ્ર પ્ત થ્ુાં છે. બાંને્ન બહનેો પાંરડત દીન દય લ ઉપ ધ્ય ય ગ્ર મીણ કૌશલ્ય યોજન  મ ટે કેન્દ્ર 
સરક ર તથ  ર જ્ય સરક રનો આભ ર વ્યતત કરે છે.  

બાંને્ન રદવ્ય ાંગ બહનેોએ 
પાંરડત દીન દય લ ઉપ ધ્ય ય 
ગ્ર મીણ કૌશલ્ય યોજન  હઠેળ 
વ્યવસ યલક્ષી ત લીમ 
મેળવ્ય  બ દ એજીસ 
કાંપનીમ ાં બી.પી.ઓ 
એતઝીક્યટુીવ તરીકે ફરજ 
બજાવી રહી છે. બાંને્ન બહનેોને 
આ યોજન  હઠેળ મળેલ 
ત લીમથી પગભર બનવ ની 



ઉિમ તક મળી છે. હીન  પટ્ટણી અને આશ  પટ્ટણી બાંન્નેની શ રીરરક તકલીફો સમ ન હોવ  
છત ાં તેઓ પણ શ્રરેઠિમ ક યે કરી શકવ નુાં સ મર્થયે તેમન મ ાં છે તેવુાં ગૌરવ અનભુવે છે. 
આર્જ બાંને્ન બહનેો મ ત્તસક રૂ .૯૨૧૦ની આવક મેળવતી થઇ છે. સમગ્ર ત લીમ બ દ એજીસ 
કાંપનીમ ાં મળેલી નોકરી મ ટેનો ત્તનમણકૂ પત્ર (પ્લેસમેન્ટ ઓડેર) ત .૬, એત્તપ્રલ ૨૦૧૬ન  રોજ 
ટ ગોર હોલ ખ તે, ગજુર ત લ ઇવલીહુડ પ્રમોશન કાંપની લી, ગ્ર મ ત્તવક સ ત્તવભ ગ અંતગેત 
મ ન.મખુ્ય માંત્રીક્ષીન ાં હસ્તે આપવ મ ાં આવ્યો હતો. આ પ્રસાંગે મ ન.મખુ્યમાંત્રી શ્રીમતી 
આનાંદી બહને પટેલે આ દીકરીને આશીવ ેદ આપ્ય  એટલુાં જ નરહિં તેન  મક્કમ મનોબળને 
ભબરદ વ્્ુાં હત ુાં. 


