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      પ્રેસનોટ 

શ્રી કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી એકેડેમીક ચેર (જ્ઞાનપીઠ) નો ગજુરાત યુનનવનસિટી ખાતે શુભારંભ કરાયો. 

પત્રકારત્વનો ખાસ નડપ્લોમા અભ્યાસક્રમ અને “સમાંતરનું પત્રકારત્વ” ડો. આરતી પંડ્યા નલનખત પુસ્તકનંુ લોકાપણિ 

 

 ગુજરાત યુનિવનસિટીિા બોટિી ઓનિટોનરયમ ખાતે આજરોજ ગુજરાતિા ખ્યાતિામ કનવ, સ્વાનિમાિી અિે િારતિા 

સપૂત આંતરરાષ્ટ્ર ીય પત્રકાર શ્રી કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણીજીિા ૧૧૦માં જન્મનિિ નિનમતે્ત તેઓશ્રીિા જીવિ કાયિ, સાનિત્ય અિ ેરાષ્ટ્રિનકતિે 

સતત જીવંત રાખવા આઝાિીિા અમૃત મિોત્સવ પવે “શ્રી કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી” એકેિેમીક ચેર (જ્ઞાિપીઠ)િો તેઓ શ્રીિા પનરવારિા 

(િત્રીજા) શ્રી મયુર શ્રીધરાણીજી અિે શ્રી અમરશ્રીધરાણીજી (પુત્ર)િી ઉપનસ્િનતમાં અિે પદ્મશ્રી િો. નવષ્ણુ પંડ્યા, કુલપનતશ્રી િો. 

નિમાંશુ પંડ્યા અિે ઉપ કુલપનતશ્રી િો. જગિીશ િાવસારિી નવશેષ ઉપનસ્િનતમાં પ્રારંિ કરવામા ં આવ્યો િતો. ગુજરાત 

યુનિવનસિટીિા કુલપનતશ્રી િો. નિમાંશુ પંડ્યાએ આ પ્રસંગે પ્રાસંનગક પ્રવચિ કરતાં જણાવ્યુ િતંુ કે અમેનરકાિી િૂનમ પર રિીિે િારત 

િનિિે ઉજાગર કરિાર શ્રી કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણીિા પનરવાર ેઆખાયે રાષ્ટ્રમાં ગુજરાત નવશ્વ નવધાલયિે તેઓશ્રીિા કાયિિે યાિ કરવા 

જ્ઞાિપીઠ સ્િાપવા પસંિ કરી તે બિલ આિારિી લાગણી વ્યિ કરી િતી અિે ગુજરાત નવશ્વ નવધાલય તેઓશ્રીિી િારત િનિિે 

યુવાિોમા ંપ્રસરાવવાં માટે કાયિ કરશે તેવી ખાતરી આપી િતી. આ પ્રસંગે તેઓશ્રીિે બિલાઈ રિેલાં સમાચાર પ્રસારિી જરૂનરયાતિે 

સાંકળીિે પત્રકારત્વિો ખાસ નિપ્લોમાં પ્રારંિ કરવાિી જાિેરાત કરી િતી.     

 શ્રી કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણીિા િત્રીજા શ્રી મયુરશ્રીધરાણીજીએ અિે પુત્ર અમરશ્રીધરાણીજી એ શ્રીકૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણીિા 

જીવિિા અિેક પાસાઓ પરત્વે જાણકારી આપી િતી.  

 આજિા કાયિક્રમમાં નત્રવેણી સગંમ રચાયો િતો. િો. આરતી પંડ્યા નલનખત “સમાંતરિું પત્રકારત્વ” પુસ્તકિું નવમોચિ 

મિાિુિાઓએ કયુિ િતંુ પુસ્તકિી પ્રસ્તાવિા કનવયત્રી િો. ઉષાબેિ ઉપાધ્યાય ેકરી િતી.  

     ગુજરાત સાનિત્ય અકાિમીિા અધ્યક્ષ તેમજ ઈનતિાસકાર િો.નવષ્ણુ પંિયાએ ગુજરાતિા બે સપૂત એક  શ્રી કૃષ્ણલાલ 

શ્રીધરાણી કે જમેિે અમેરીકામાં રિીિે િારતિી િવ્યતા અિે સાંસ્કૃનતક નવરાસતિે અખબાર પ્રારંિ કરી ઉજાગર કરી િતી તેવાં જ 

પંનિત શ્યામજીકૃષ્ણ વમાિએ ઈંગ્લેન્િિી િૂનમ પર ઈંનિયા િાઉસ અિે ઈનન્િયિશોનસયોલોજીસ્ટ અખબારિા માધ્યમિી આઝાિીિી 

ચળવળિે વેગવંતી કરી િતી તેિું સ્મરણ કરી ગુજરાત યુનિવનસિટીિે કાયિક્રમિી નત્રવેણી યોજવા બિલ અનિિંિિ અિે આનશવાિિ 

આપ્યા િતા. ગુજરાત યુનિવનસિટીિી વધી રિેલી શાખિે વધાર ેઆગળ ધપાવવા અિુરોધ કયો િતો.  

 સમગ્ર કાયિક્રમમાં સાનિત્યકારો, પત્રકારો, અધ્યાપકો, છાત્ર-છાત્રાઓ જોિાયા િતા.  

 કાયિક્રમિી અિારનવનધ ગુજરાત સાનિત્ય અકાિમીિા િો. જયેન્રનસંિ જાિવે કરી િતી.                                     


