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પે્રસનોટ 

અથાગ પરિશ્રમ, પરુુષાથથ  અને આત્મવિશ્વાસ કેળિી આગળ િધિા બહનેોને આહ્વાન કિતાાં વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ડો. નીમાબેન આચાયથ. 
ગજુિાત યવુનિવસિટી જનવિક્ષણ સાંસ્થાન ની ૬૫૦થી િધાિે બહનેોને કૌિલ્યલક્ષી તાલીમના પ્રમાણપત્ર વિતિણ કિાયા. 

 
 ભારત સરકારના સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ મતં્રાલય અન્વયે ગજુરાત યનુનવનસિટી દ્વારા સચંાલલત જન નિક્ષણ સસં્થાન દ્વારા જુદા જુદા 
વર્ગોમા ંતાલીમ પ્રાપ્ત કરનાર ૬૫૦ થી વધારે બહનેોને પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવાનો કાયયક્રમ ગજુરાત યનુનવનસિટી સેનેટ હોલ ખાતે 
ગજુરાત નવધાનસભાના  પ્રથમ મહહલા અધ્યક્ષ અને ગજુરાત યનુનવનસિટીના પ્રનતભાવાન પવૂય છાત્ર શ્રીમતી ડો. નીમાબેન આચાયયના 
વરદહસ્તે આયોજીત કરવામા ંઆવેલ હતો. કાયયક્રમના પ્રસરેં્ગ ગજુરાત યનુનવનસિટીના ઉપકુલપનતશ્રી ડૉ. જર્ગદીિ ભાવસાર સાહબેે ગજુરાત 
નવધાનસભાના પ્રથમ મહહલા અધ્યક્ષ અને ગજુરાત યનુનવનસિટીના પ્રનતભાવાન પવૂય છાત્ર ડો. નીમાબેન આચાયયને ગજુરાત યનુનવનસિટી 
વતી આવકાર આપતા  ડૉ. નીમાબેન આચાયયના જીવનમાથંી પે્રરણા લઈ  આજ રોજ પ્રમાણપત્ર મેળવનાર સૌ હદકરીઓ બહનેોને  

સમાજજીવનના દરેક તબકે્ક આર્ગળ વધવાની શભેુચ્છાઓ સાથે ઉપસ્સ્થનત સૌને આવકાર આપેલ હતો.  

 

 આ પ્રસરં્ગને અનલુક્ષીને જણાવેલ હતુ ં કે, આજે સમાજજીવનના નવનવધ કે્ષતે્ર સેવા નવસ્તારની દીકરી અને બહનેોએ જુદા જુદા 
નવષયોમા ં તાલીમ મેળવી આત્મનનભયર બની  આત્મનનભયર ભારતના નનમાયણમા ં જનનિક્ષણ સસં્થાને ગજુરાત યનુનવનસિટી વતી યોર્ગદાન 
આપ્યુ ં છે. જનનિક્ષણ સસં્થાન ગજુરાત યનુનવનસિટી દ્વારા ગજુરાત યનુનવનસિટીના ઉપકુલપનતશ્રી ડો. જર્ગદીિભાઈ ભાવસાર સહહત 
જનનિક્ષણ સસં્થાના અધ્યક્ષ ડૉ.દિયનાબેન ભટ્ટ, બોડય મેમ્બર ડૉ. સ્સ્મતા જોિી, ડૉ. નતુન કોટક, ડૉ. રેખાબેન અધ્વયુય  દ્વારા ગજુરાત 
નવધાનસભાના પ્રથમ મહહલા અધ્યક્ષ અને ગજુરાત યનુનવનસિટીના પ્રનતભાવાન પવૂય છાત્ર શ્રીમતી ડૉ.. નીમાબેન આચાયયનુ ંસાલ ઓઢાડી, 
સતુરની આંટી અને સરસ્વતી માતાની પ્રનતમા આપી નવિેષ સન્માન કરવામા ંઆવેલ હતુ.ં   

 

 તાલીમાથીઓના સમારોહના આ પ્રસરં્ગના મખુ્ય અધ્યક્ષ અને ગજુરાત નવધાનસભાના પ્રથમ મહહલા અધ્યક્ષ અને ગજુરાત 
યનુનવનસિટીના પ્રનતભાવાન પવૂય છાત્ર ડૉ. નીમાબેન આચાયયએ અધ્યક્ષીય ઉદ્દબ્ોધન આપતા જણાવયુ ંહત ુ ં કે, તાલીમ લીધા બાદ તમારો 
હવે બીજો તબકકો એ રોજર્ગારીનો િરૂ થાય છે સાથે જ  જણાવયુ ંહત ુ ંકે, ભારતના યિસ્વી વડાપ્રધાન આ હદિામા ંસેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે 
નવિેષ લચિંતા સાથે અનેકો તકો સમાજજીવનના નવનવધ કે્ષતે્ર ઉપલબ્ધ કરાવી છે. બહનેો તાલીમબદ્ધ થઈને આનથિક રીતે સક્ષમ થતા ં
સમાજમા ંમાન સન્માન સાથે તેમની ધણી સમસ્યાઓન ુનનવારણ થાય છે. અથાર્ગ પહરશ્રમ, પરુુષાથય  અને આત્મનવશ્વાસ સાથે અનેક બહનેો 
આર્ગળ વઘી છે એવા અનેક દાખલા છે. આજે સરકાર પોતે જ રે્ગરેટેંડ બની, આત્મનનભયર ભારત અંતર્ગયત ધણી સહાય આપી રહી છે.  
 

 આજે નવશ્વમા ંભારતના યવુાધન ભારતની લીડ લઈ રહ્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીનુ ં  સ્વપ્ન ભારતના નવશ્વ ગરુુ બનવાનુ ંસાકાર થતુ ં
ચોક્કસ પણે આજે નવશ્વ અને આપણે સૌ જોઈ રહ્યા છીએ. ખબુ મહનેત કરી સમાજજીવનના અન્યોને પણ આત્મનનભયર બનવા તરફ 
આર્ગળ વઘો જ એ શભેુચ્છાઓ સૌ તાલીમાથી બહનેોને પાઠવી અધ્યક્ષીય ઉદબોધન આપેલ હતુ.ં 
 

 સસં્થાના નનયામક ડૉ. દિયનાબેન ભટ્ટ ેસસં્થાનો પહરચય, મહમેાનોનો પહરચય આપ્યો હતો. સસં્થાના કમયચારીઓ શ્રી યોરે્ગિભાઈ 
િાહ, ગજુરાત યનુનવનસિટીના ગ્રથંપાલ ડૉ. યોરે્ગિ પારેખ સહહત એસ્ટેટ કમયચારીઓએ વયવસ્થા સભંાળી હતી.   
 
 
 
 



   

 

 

 



 

 

 

                     


