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 કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનૉલોજજ કોલજે, ગોધરા, આણદં કૃષિ યષુનવષસિટી , ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા 

હદવસ ઉજવણીના ભાગરૂપે તા. ૦૮ માર્ચના રોજ સ્નાતક તથા અનસુ્નાતક કક્ષાએ કોલજેમા ંઅભ્યાસ કરતા 

ષવધ્યાથી/ષવધ્યાષથિનીઓ, કમમચારીઓ, તથા કેમ્પસમા ંરહતેી મહહલાઓ માટે “ સ્ત્રીને લગતા કાયદા અને 
સામાજજક ષવર્ારસરણી” તથા “સ્વસ્્ય મહિલા સ્વસ્થ ભારત” ષવિય પર એક હદવસીય વકચશોપ કાયમક્રમ,  

આયોજજત કરવામા ં આવેલ. સદર કાયમક્રમમા ં કોલજેની ષવધ્યાષથિનીઓ, સ્ટાફ તમેજ કેમ્પસમા ં રહતેી 

મહહલાઓએ હાજરી આપી હતી.  

 કાયમક્રમની શરૂઆતમા ંપ્રો. હતેલ તન્ના, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને ચેરપસમન, કોલજે વમુને સલે, 

દ્વારા પધારેલ મહમેાનો, મહમેાન વ્યાખ્યાતા, સવ ે અષધકારી/કમમચારી ગણ, કેમ્પસની મહહલાઓ, 
ષવધ્યાથીઓ/ષવધ્યાષથિનીઓનુ ંશાબ્દદક સ્વાગત કયુું તથા આંતરરાષ્ટ્રીય મહહલા હદવસ-૨૦૨૨ ના સ્લોગન 

“Gender equality today for sustainable tomorrow” ષવશે વાત કરી. ત્યારબાદ ઈજ. કષપલ મડંલોઇ, 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અન ે ષવભાગીય વડાશ્રી, બીઇએએસ ષવભાગ દ્વારા વકમશોપને અનરુૂપ ઉદ્વબોદન કયુું 
અને તેમણે પોતાના વક્તવ્યમા ં જણાવ્યુ ં કે સ્ત્રીઓએ પોતાની જાતે જ સશક્ત થવ ુ જોઈએ. ડૉ. આર. 

સદુબયૈાહ, આચાયમ અને ષવધ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી, કૃ.ઈ.ટે.કો. દ્વારા કૃષિ ક્ષેત્રે મહહલાઓનુ ં યોગદાન તથા 

સશક્ક્તકરણ ષવિય પર માગમદશમન આપયુ.ં તેમજ આંતર રાષ્ટ્રીય મહહલા હદવસની તમામ મહહલાઓન ે
શભુેય્છા પાઠવી હતી. વકમશોપમા ંહાજર રહલે મહમેાન શ્રીમતી લલલતા સદુબૈયાહ મેડમે નારી ષશક્ષા ષવશ ે

પ્રોત્સાહન આપયુ ંહતુ.ં વકમશોપમા ંપધારેલ મહમેાન વ્યાખ્યાતા શ્રી વૈદેિી  દાણી(એડ્વોકેટ અન ેનોટરી) દ્વારા 

“સ્ત્રીને લગતા કાયદા અને સામાજજક ષવચારસરણી” પર સુદંર અને સચોટ માગમદશમન આપયુ ં તથા 
ષવધાથીઓને પોતાની આસપાસ રહતેી મહહલાઓન ે કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય તેની ષવશિે માહહતી 

આપી . તેમજ બીજા મહમેાન વ્યાખ્યાતા ડૉ. મનીિા મેિતા( ENT સ્પેષશયાલલસ્ટ) દ્વારા “સ્વસ્થ મહહલા 

સ્વસ્થ ભારત” પર મહહલાના જીવનમા ંસ્વાસ્્યને લગતા ષવશિે ચાર તબક્કા ષવશે માગમદશમન આપવામા ં
આવ્યુ.ં કાયમક્રમમા ંષવધ્યાષથિનીઓ દ્વારા વકમશોપન ેઅનરુૂપ ખબૂ જ સરસ નતૃ્ય, એકપાષત્રય અલભનય, વકૃત્વ 

કરવામા ંઆવલે. 

ષવધ્યાથી/ષવધ્યાષથિનીઓ, કમમચારીઓ, તથા કેમ્પસમા ંરહતેી મહહલાઓ દ્વારા ખબૂ જ સારો પ્રષતસાદ મળ્યો 
અને આ પ્રકારની વક્શોપનુ ંસમયાતંરે આયોજન થાય તેન ષનદશમન પણ કરેલ.  



 કાયમક્રમના અંત ે ઈજ. ખ્યાષત વ્યાસ દ્વારા વકમશોપમા ં હાજર રહલે તમામ મહમેાનો, મહમેાન 

વ્યાખ્યાતા, સવે અષધકારી/કમમચારી ગણ, ષવધાથીઓ /ષવધ્યાષથિનીઓ, કેમ્પસમાથંી પધારેલ મહહલાઓનો 
આભાર વ્યક્ત કયો હતો.  કાયમક્રમમા ંહાજર તમામએ રાષ્ટ્ર ગીત ગાન કરીને કાયમક્રમની સમાપ્પત કરી હતી.   

કાયચક્રમની ઝાખંી 

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

૮ માચમ-૨૦૨૨, ‘ઇન્ટરનશેનલ વમુન્સ ડ’ે 

એક ઊંડી સમજ અને શક્ક્ત છે ‘સ્ત્રી’ 

દરેક સ્વરૂપમા ંસભંાળનુ ંબીજુ ંનામ એટ્લે ‘સ્ત્રી’ 

પાપંણો ભીની ને ક્સ્મત ચેહરે એટલે ‘સ્ત્રી’ 

આંખોમા ંસ્વીકાર ભાવ એટલે ‘સ્ત્રી’ 

બોલી-બોલીને સધુારે ભલૂો એટલ ે‘સ્ત્રી’ 

મૌનને પણ સરળતાથી સમજી શકે એટલે ‘સ્ત્રી’ 

સહનશીલતા જેની શક્ક્ત એટલે ‘સ્ત્રી’ 

સહજ ભાવે અન્યાય સામે નીડર થઈ લડે એટલે ‘સ્ત્રી’ 

તાકાત ક્યારેક અષવચલ એટલ ે‘સ્ત્રી’ 

કોમળતા ફૂલ જેવી ક્યારેક એટલે ‘સ્ત્રી’ 

શક્ક્તનો ભડંાર છે એ પણ વ્યકત નથી કરતી.. 

અવ્યક્તને પણ ભાિા સમજતી જે એટલે ‘સ્ત્રી’ 

                                                                           

                                            નીરવ એમ.સોલકંી-’ષનદોિ 

                                    ફોરમને ઇન્સ્રક્ટર 

 કૃઈટેકો, આકૃય ુગોધરા 


