
કિરણ બેદી 

ડો. કિરણ બેદી  બાયતીમ ોલરવ વેલા ના પ્રથભ લરયષ્ઠ 
ભરશરા અલધકાયી છે. તેઓએ રડવેમ્ફય ૨૦૦૭ભાં 
સ્લૈલછછક લનલૃલિ  રઇ વભાજવેલાનો યસ્તો વંદ કમો. 
એભણે ોલરવ વેલાકાભાં અરગ અરગ દો ય યશીને 
ોતાની કામયકુળતાનો રયચમ કયાવ્મો છે. તેઓ 
વંમુક્ત ોલરવ પ્રલળક્ષણ આમોગ તેભ જ રદલ્શી ોલરવ  
સ્ેલળમર આમોગ(ખુરપમા)ના દ ય કામય કયી ચૂક્મા છે. લતયભાન વભમભાં તેઓ વંમુક્ત 
યાષ્ટ્ર  વંઘ ના ‘ળાંલત સ્થાના ઓયેળન ’ લલબાગભાં ભાગરયક ોલરવ વરાશકાયના દે 
કામયયત છે. એભને લય ૨૦૦૨ના ભાટે બાયતની વૌથી લધુ પ્રળંવા ભેલનાય ભરશરા તયીકે 
વંદ કયલાભાં આવ્મા શતા. ધ રટરબ્મૂન ના લાચકો દ્વાયા એભને 'લયની વલયશ્રેષ્ઠ ભરશરા ' 

તયીકે ચંૂટલાભાં આવ્મા શતા. 

 જન્મ 

ડો. લકયણ ફેદીનો જન્ભ જૂન ૯ , ૧૯૪૯ના રદને ંજાફ યાજ્મના અભૃતવય ળશેયભાં થમો. 
તેઓ શ્રીભતી પ્રેભરતા તથા શ્રી પ્રકાળરાર ેળાલરયમાની ચાય ુત્રીઓ ૈકી ફીજા ક્રભે 
જન્મ્મા શતા. 

 સન્માન તેમ જ પુરસ્િાર 

ડો. લકયણ ફેદી એભના ભાનલીમ તેભ જ લનડય દ્રલષ્ટ્કોણના કાયણે ોલરવ કામયપ્રણારી તથા 
જરે વુધાયણા ભાટેના અલત આધુલનક આમાભો વય કયલાભાં ભશત્લનું મોગદાન કયી ળક્મા છે. 
લનસ્લાથય કતયવ્મયામણતા ભાટે એભને ળૌમય ુયસ્કાય ભલા ઉયાંત એભનાં અનેક કામોને 
આખા જગતભાં ભાન્મતા ભી છે , જનેા પસ્લરૂે એલળમા ખંડના નોફેર ુયસ્કાય  તયીકે 
ઓખાતો યભન ભેગવેવે ુયસ્કાય  લડે એભને નલાજલાભાં આવ્મા. એભને આંતયયાષ્ટ્ર ીમકે્ષત્રે 
જભયન પાઉન્ડેળનનો જોવેપ બ્મૂજ ુયસ્કાય , નોલેના વંગઠન ઇન્ટયનેળનર ઓગેનાઇઝેળન 
ઓપ ગુડ ટેમ્રવય તયપથી ડરગ લપ્રલેન્ળન એન્ડ કંટર ોર ભાટે આલાભાં આલતો એલળમા 
રયજ્મન એલોડય , જૂન ૨૦૦૧ભાં પ્રાપ્ત અભેરયકી ભોયીવન-ટોભ લનટકોક ુયસ્કાય તથા 
ઇટારીનો ‘લુભન ઓપ ધ મય ૨૦૦૨’ ુયસ્કાય એનામત કયલાભાં આવ્મા છે. 

 અન્ય ઉપબ્ધિઓ 

વ્મલવાલમક મોગદાન ઉયાંત એભના દ્વાયા ફે સ્લંમવેલા કયતી વંસ્થાઓની સ્થાના 
કયલાભાં આલી શતી, તેભ જ લતયભાન વભમભાં એની દેખયેખ ણ કયી યહ્યા છે. આ વંસ્થાઓ 
છે- ૧૯૮૮ના લયભાં સ્થાલત નવ જ્યોબ્ત તેભ જ ૧૯૯૪ના લયભાં સ્થાલત ઇંકડયા બ્વઝન 
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ફાઉન્ડેશન. આ વંસ્થાઓ દયયોજ શજાયો ગયીફ તેભ જ અવશામ ફાકો વુધી ંશોચી એભને 
પ્રાથલભક લળક્ષણ તથા સ્ત્રીઓને પ્રોઢ લળક્ષણ ઉરબ્ધ કયાલે છે. ‘નલ જ્મોલત વંસ્થા ’ 

નળાભુલક્ત ભાટેની વાયલાય કયલા વાથે વાથે ળશેયી લલસ્તાયભાં આલેરી ઝુંડટ્ટીઓભાં , 

ગ્રાભીણ કે્ષત્રોભાં તેભ જ જરેની અંદય ભરશરાઓને વ્મલવાલમક પ્રલળક્ષણ અને ભાગયદળયન 
ઉરબ્ધ કયાલે છે. ડો. લકયણ ફેદી તથા એભની વંસ્થાઓને આજ ેઆંતયયાષ્ટ્ર ીમ કે્ષત્રે 
ઓખ તેભ જ સ્લીકૃતી પ્રાપ્ત થઇ છે. ભાદક દ્રવ્મો લડે કયલાભાં આલતા નળાને યોકલા ભાટે 
વંમુક્ત યાષ્ટ્ર  દ્વાયા એનામત કયામેર ‘વજય વારટયોપ ભેભોરયમર એલોડય ’ એનું તાજતેયભાં 
ભેરું પ્રભાણ છે. 

તેઓ એલળમાઇ ટેલનવ યભતના ચેલમ્મન યશી ચૂક્મા છે. એભણે કામદાળાસ્ત્રભાં વનદ 
ભેવ્મા છી વાથે વાથે ‘ડરગ એબ્મુઝ એન્ડ ડોભેલસ્ટક લામોરન્વ ’ લલમ ય ડોક્ટયેટની 
ઉાલધ ણ પ્રાપ્ત કયી. એભણે ‘ઇટ્વ ઓલ્લેઝ ોલવફર’ તથા ફે આત્ભકથાઓ ‘આઇ ડેય’ 

તેભ જ ‘કાઇન્ડરી ફેટન’ નાભનાણ્ ુસ્તકો ણ રખ્માં છે. આ ઉયાંત લાસ્તલલક જીલન 
ય આધાયીત લૃતાંતોનું વંકરન ‘લોટ લેન્ટ યોન્ગ ’ નાભથી કમું છે. આ ુસ્તકનું રશન્દી 

બાાભાં રૂાંતય ‘गलती किसिी’ નાભથી વંકલરત કયલાભાં આલેર છે. આ વંકરનો , 

દૈલનક વભાચાય ત્ર ‘ધ ટાઇમ્વ ઓપ ઇંરડમા ’ તેભ જ ‘નલબાયત ટાઇમ્વ ’ભાં ડો. લકયણ 
ફેદીના વ્મલક્તગત અનુબલો ય આધારયત ાલક્ષક કોરભો વાથે વફંલધત છે. 

 મુખ્ય હોદ્દાઓ 
 રદલ્શી ટર ારપક ોલરવ ચીપ  
 નાકોરટક્વ કંટર ોર બ્મૂયો  
 ડેપ્મુટી જનયર ઓપ ોલરવ, લભઝોયભ  
 ઇન્વેક્ટય જનયર ઓપ લપ્રઝન, લતશાય  
 સ્ેશ્મર વેકે્રટયી ટુ રેફ્ટેનન્ટ ગલનયય, રદલ્શી  
 ઇન્વેક્ટય જનયર ઓપ ોલરવ, ચંદીગઢ  
 જોઇન્ટ કલભળનય ઓપ ોલરવ ટરેનંગ  
 સ્ેશ્મર કલભળનય ઓપ ોલરવ ઇન્ટેલરજન્વ  
 મુ. એન. લવલલલરમન ોલરવ એડલાઇઝય  
 ભશાલનદેળક, શોભ ગાડય  અને નાગરયક વુયક્ષા  
 ભશાલનદેળક, ોલરવ અનુવંધાન તથા લલકાવ બ્મૂયો  


