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બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલય ખાતે વ્યક્તતત્િ ષિકાસ અિે મહહલા સશક્તતકરણ અંગે વ્યાખ્યાિ 

યોજાઇ ગયુ.ં 

બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલયના અમતૃ મહોત્સિની ઊજિણી િિષમા,ં આણદં કૃષિ યષુનિષસિટીનીની ન્ડ ર 

કષમટીની દ્વારા િજ્ર “O” ફોસષ એમ્પાિરમેડટીન ફાઉડ શેન, અમદાિાદના ફાઉડ ર સશુ્રી સઝુાન ખભંાતાનુ ં

વ્યક્તતત્િ ષિકાસ અને મહહલા સશક્તતકરણ અંગેનુ ં વ્યાખ્યાન કોલેજના ઓ ીટીનોરીયમ ખાતે ૪થી હ સેમ્બર 

ના રોજ યોજાઇ ગયુ.ં આ પ્રસગંે યષુનિષસિટીનીની ષિષિધ કોલેજની ષિદ્યાથીનીઓ, સ્ત્રી કમષચારીઓ અન ેમહહલા 

મ ંળની બહનેો ખાસ હાજર રહ્યા હતા.  

આ પ્રસગંે પ્રમખુ તરીકે આણદં કૃષિ યષુનિષસિટીનીના કુલપષતશ્રી  ૉ. કે.બી.કથીરીયા, મખુ્ય અષતષથ 

તરીકે મહહલામ ંળના પ્રમખુ શ્રીમતી જયાબેન કે. કથીરીયા, અષતષથ ષિશેિ કુલસચચિશ્રી,   ૉ. 

જી.આર.પટેીનલ, તથા કોલેજના  ીન અને આચાયષ  ૉ. િાય.એમ.શતુલ, ષનયામકશ્રી, ષિદ્યાથી કલ્યાણ પ્રવષૃિ, 

 ૉ.  ી.એચ.પટેીનલ, ન્ડ ર કષમહટીનના ચેરપસષન  ૉ. એમ.એસ.કુલશે્રષ્ઠા તથા યષુનિષસિટીની અષધકારીશ્રીઓ અને 

ફેકલ્ટીની ઉપક્થથત રહ્યા હતા,.  

માન. કુલપષતશ્રી  ૉ. કે.બી.કથીરીયા સાહબેે જણાવ્ય ુકે યષુનિષસિટીની ખાતે ન્ડ ર કષમટીનીમા ંમોટીનાભાગ ે

કોઇ પ્રશ્ન ઉપક્થથત થતા નથી અને એક કૌટંુચબક ભાિનાથી સૌ સાથે મળી કામ કરી રહ્યા છે તે આનદં અન ે

ગૌરિની બાબત છે. તેઓશ્રીએ િધમુા ંજણાવ્યુ ં કે બી.એ. કોલેજ જ્યારે અમતૃ મહોત્સિ ઊજિી રહલે છે 

તેિા સમયે કોલેજના ભતૂપિૂષ ષિદ્યાથીઓ ષિદેશમાથંી પણ સપંકષમા ં રહી કુટંુબની ભાિનાથી સથંથા સાથે 

િળગી રહલે છે. સમયની માગં મજુબ કૃષિ યષુનિષસિટીનીમા ં ષિદ્યાથીઓની સખં્યા ઘણી છે ન્ 

મહહલાસશક્તતકરણ માટેીન મહત્િની બાબત છે. આિનાર સમયમા ંમહહલાઓનુ ંયોગદાન દેશના ષિકાસ માટેીન 

મહત્િનુ ંબની રહશેે તેમ જણાિી સશુ્રી. સઝુાન ખભંાતાને અતે્ર ઓફ લાઇન હાજર રહિેા બદલ અચભનદંન 

પાઠવ્યા હતા.  
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ન્ડ ર કષમટીનીના પ્રમખુ  ૉ. મજુંિાબેન કુલશે્રષ્ઠાએ સિષનુ ં થિાગત કરતા જણાવ્યુ ં કે યષુનિષસિટીનીમા ં

મહહલા કમષચારીઓ અને િજૈ્ઞાષનકો ઉપરાતં ષિદ્યાથીનીઓ ઘણી જ સખં્યામા ં છે. મહહલામ ંળ પણ સહિય 

થયેલ છે ત્યારે યષુનિષસિટીનીમા ંદરેક બહનેોની સલામતી અને કૌટંુચબક િાતાિરણ મળી રહલે છે તે માટેીન ખબુ 

જ આનદંની અનભુષુત થાય છે.  

આજના કાયષિમના વ્યાખ્યાતા સઝુાન ખભંાતાનો પરીચય  ૉ. થનેહાબેન મકિાણાએ કરાિતા 

જણાવ્યુ ંકે તેમણે પાચંસોથી િધ ુિતતવ્ય આપ્યા છે. ત્રીસ થી િધારે એિો ષ અને સડમાનો મેળવ્યા છે તથા 

બહનેોની સલામતી ષિકાસ અને મહહલા પ્રત્યેના ભેદભાિ, ગનુાઓથી સમગ્ર દેશ મતુત બને તેિી ચળિળ 

ચલાિી રહ્યા છે. તઓે આ બાબતે દેશના અગ્રણી કાયષકર તરીકે ઊભરી આવ્યા છે.  

            સશુ્રી સઝુાન ખભંાતાએ પોતાની આગિી શૈલીમા ં  મેોથરેશન સાથે પોતાનુ ં િતતવ્ય રજુ કયુું. 

તેમણે બહનેોને શીખ આપી કે ન્ કરવુ ંહોય તે ચોક્કસ કરી લેજો પણ તેમા ંસચ્ચાઇ અને સત્યના પ ખ ેરહી 

નક્કી કરેલુ ંકામ પાર પા જો. શીખિા માટેીન દુર જિાની જરૂર નથી પણ આજુબાજુના િાતાિરણથી જ શીખી 

લેિાશે. તઓેશ્રીએ વ્યક્તતત્િ ષિકાસ, થિરક્ષણ, ઘરેલ ુ હહિંસા, જાતીય સતામણી ન્િા મદુ્દાઓને ધ્યાને લઈ 

રીસચષ બેઈઝ  પોઇડટીન ટંુ પોઇડટીન સુદંર સમજ પરૂી પા ી હતી. ખાસ મોટીનીિેશનલ બાબત બતાિી કે સોચ 

બદલો દુષનયા બદલો, તો આિનારી પેઢી બદલાશ,ે થિષિકાસથી રાષ્રનો ષિકાસ થશ.ે  

સમગ્ર કાયષિમનુ ંસચંાલન શ્રીમતી રુચાબેન દિેએ કયુું અને અંતમા ંસિષનો આભાર માની રાષ્રગાન 

સાથે સમારંભ પણૂષ કરિામા ંઆવ્યો. 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

          

            

            


