આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટી ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદિિી ઉજવણી
આણંદ કૃષિ યુષિવષસિટ ી, આણંદ કે મ્પસ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદિિી ઉજવણીિાં ભાગ
રૂપે તા ૬ અિે ૭ માર્ચિાં રોજ ષવષવધ કોલેજ તેમજ પોલલટેકષિકમાં અભ્યાસ કરતી ષવધ્યાષથિિીઓ માટે
વકત ૃત્વ, ષિબંધ, ધીમી સાઇકલ ર્લાવવી તથા ફૂલોિા સુશોભિ જેવી સ્પધાચઓનુ ં આયોજિ કરવામાં
આવેલ॰
આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદિે, બંસીલાલ અમૃતલાલ કોલેજ િાં સભાખાંડમાં ષિયામક શ્રી ષવધાથી
કલ્યાણ ડો. સ ંજય અકબરી,
ડો.અંહકતાબેિ

મહિલા સેલ િાં ર્ેરમેિ ડો. સુષિતા ષપિંટો તેમજ આમ ંષિત મિેમાિો

હકલ્લેદાર, ડો. ર્ેતિાબેિ

વ્યાસ, ગાયિેકોલોજીસ્ટ તથા શ્રીમતી શીતલબેિ જોશી,

મહિલા એડવોકેટ િી ઉપસ્સ્થષતમાં કાયક્રમ
નુ ં આયોજિ થયુ ં િતું જેમાં બિોળી સ ંખ્યામાં મહિલા
ચ
અષધકારીઓ, કમર્ારીઓ
તેમજ અંદાજજત ૫૦૦ ષવધાથીિીઓએ ભાગ લીધો િતો.
ચ
ષિયામક શ્રી ષવધાથી કલ્યાણ, ડો. અકબરીસાિેબે સ્વાગત પ્રવર્િ કરી સૌિે આવકાયાચ િતા.
આમ ંષિત મિેમાિ અિે વકીલ શ્રીમતી શીતલબેિ જોશીએ મહિલા ઉપયોગી કાયદાઓ તેમજ સમાજમાં
જોવા મળતા મહિલાઓિાં ષવષવધ પ્રશ્નોિી ર્ર્ાચ કરી કઈ રીતે તે ષિવારી શકાય તેન ુ ં સૌિે માગદ
ચ શિ
ચ
આપયુ ં િતુ.ં . વ્યવસાયે ગાયિેકોલોજજસ્ટ ડો. ર્ેતિાબેિ વ્યાસે મહિલાઓમાં પ્રજિિ ત ંિિે લગતી
ષવષવધ તકલીફો તેમજ તેિા ષિદાિ માટે િા ટે સ્ટ ઉપર વાત કરી ઉપસ્સ્થત સૌિે ઉત્તમ માહિતી આપી
િતી.
ડો. અંહકતબેિ ે તેઓિા અભ્યાસ અિે અનુભવોિા આધારે ઉપસ્સ્થત મહિલાઓ તેમજ
ષવધ્યાષથિિીઓિે જીવિમાં આગળ વધવા અિે કઈક કરી બતાવવા માટે પ્રોત્સાિિ આપયુ ં િતુ.ં
કાયક્ર
ચ મ દરમ્યાિ, આમ ંષિત મિેમાિોિા િસ્તે ષવષવધ સ્પધાચઓિી ષવજેતા ષવધ્યાષથિિીઓિે
ઈિામ ષવતરણ થયુ ં િતુ.ં વકત ૃત્વ સ્પધાચિી ષવજેતા ષવધ્યાષથિિીઓએ પોતાિી આગવી છટાથી પોતાિા
ષવર્ારો રજૂ કરી સૌિે મ ંિમુગ્ધ કયાચ તેમજ સ્વસુરક્ષા િી તાલીમ લીધેલ ષવધ્યાષથિિીઓએ લીધેલ
તાલીમ ઉપસ્સ્થત સૌિે પ્રદષશિત કરી િતી.
કાયક્ર
ચ મ િે અંતે પ્રાધ્યાપક ડેરી ટેકિૉલોજી તેમજ મહિલા સેલ િાં ર્ેરમેિ ડો. સુષિતા ષપિંટોએ
આભાર ષવષધ કરી િતી. કાયક્ર
ચ મ િે અંતે મહિલા સેલિાં ર્ેરમેિ ડો. સુષિતા ષપિંટોએ આભાર ષવષધ કરી
િતી. માિ. કુલપષતશ્રી, આ.કૃ .યુ., આણંદે સૌિે આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા હદવસિી શુબચ્ે છા પાઠવી િતી.

