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Vocational trainins Drosrame for Transsende r

The Dr. Babasaheb Ambedkar Open University (BAOU) was established by the Act

No.14 of 1994 passed by the Gujarat State Legislature, and assented to by the

Governor of Gujarat on 27th July, t994. The BAOU is the seventh Open University

in the country in terms of their establishment. The University offers 72

programmes with an enrolment of more than 1,00,000 learners.

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University believes in the lnclusive society where

every person irrespective of cast, creed, gender and religion gets the opportunity
for education.

Aims:
o To provide on administrotive entity ond/or location on o college or

university compus with a primary mission fo ossist Transgendet students to

learn more in less time with greoter ease and confidence ond o secondory

mission thot extends its services ond programs to skill development or
lifelong leorning.

To start vocotionol progrommes for tronsgender in colloborotion with

So moj Su roksho Depo rtment.

Objectives:
. To provide educational support in a flexible manner to enrolled Transgender

students regardless of age, stage and background.
. To provide an opportunity for individual students to achieve academically to

their fullest potentia l.

. To raise their life standards and self-esteem through Education.

. To train them in respectable profession and make them earning member of
Society.
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Target Group:
The fransgender identified by Samaj Suraksha Department.

Financial Support:
The Samaj Suraksha Department will provide financial support as per the

candidate list and course provided by the Dept.

Training:
The training part will be look after by the University.

Budget (Proposed):

No. Classes name Monthly Fees Total Fees
Duration

L Beauty Parlor 0 5000 60 Hrs.

2 Hospital Attendant course 0 5500 60 Hrs.

3 Tailoring 400 0 30 Hrs.

4 Designer sari and Dress 800 0 30 Hrs.

5 Mahendi Class 300 2000 30 Hrs.

6 Chocolate Making 1500 0 30 Hrs.

7 Hand Bag & Purse Making 600 0 30 Hrs

8 Patch Work 700 0 30 Hrs

9 Jewelry Making 700 0 30 Hrs

10 Embroidery 500 0 30 Hrs

LL Fashion Designing 1000 12000 1 Year

L2 Soft Toy Making 700 0 30 Hrs.

13 Fabric Painting 500 0 L5 Hrs.

L4 Glass Painting 300 0 15 Hrs.

15 Nib Painting s00 0 15 Hrs.
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76 Textile Designing 1000 4000 6 Months

t7 Bandhani Class 500 0 15 Hrs.

18 Flower Making 400 0 l-5 Hrs.

1_9 Port Painting 300 0 15 Hrs.

20 Paper Quilling 300 0 15 Hrs.

2L Jardoshi work 600 0 20 Hrs.

22 AariWork 500 0 20 Hrs.

23 Krosha Work L000 0 15 Hrs.

24 Computer Hardware s00 s000 6 Months

25 Mobile Repairing 1_000 6000 6 Months

26 ccc 0 2900/t900 6 Months

27 Photography 0 3000 3 Months

28 Videography 0 3000 3 Months
*Other courses will be added by the University as per the requirement of the
Dept.

We believe that together we can and we will make a Difference.

Regards

Yours faithfu

Dr kla

l/C Director (SS) & Subject Coordinator,
School of Humanities and Social Sciences,

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University,
Ahmedabad.
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Vocational training programe for Divvangian

The Dr. Babasaheb Ambedkar Open University (BAOU) was established by the Act

No.i.4 of tgg1 passed by the Gujarat State Legislature, and assented to by the

Governor of Gujarat on27th July, 1994. The BAOU is the seventh Open University

in the country in terms of their establishment. The University offers 72

programmes with an enrolment of more than 1,00,000 learners.

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University believes in the lnclusive society where

every person irrespective of cast, creed, gender and religion gets the opportunity

for education.

Aims:

To provide on qdministrotive entity ond/or locotion on q college or

university compus with o primary mission to ossist Divyangjan students to

leorn more in less time with greoter eose ond confidence and o secondory

missian that extends its services ond progroms to skill development or

lifelong leorning.

To stort vocotionol progrommes for in collaborotion with Samoi Suraksho

Deportment.
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Objectives:
. To provide educational support in a flexible manner to enrolled students

regardless of age, stage and background'

. To provide an opportunity for individual students to achieve academically to

their fullest potentia l.

. To raise their life standards and self-esteem through Education'

. To train them in respectable profession and make them earning member of

Society.
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Target Group:
The identified by Samaj Suraksha Department.

Financial Support:
The Samaj Suraksha Department will provide financial support as per the
candidate list and course provided by the Dept.

Training:
The training part will be looking after by the University.

Budget (Proposed):

No. Classes name Monthly Fees Total Fees
Duration

t Beauty Parlor 0 5000 60 Hrs.

2 Hospital Attendant course 0 5500 60 Hrs.

3 Tailoring 400 0 30 Hrs.

4 Designer sari and Dress 800 0 30 Hrs.

5 Mahendi Class 300 2000 30 Hrs.

6 Chocolate Making L500 0 30 Hrs.

7 Hand Bag & Purse Making 600 0 30 Hrs.

8 Patch Work 700 0 30 Hrs.

9 Jewelry Making 700 0 30 Hrs.

10 Embroidery s00 0 30 Hrs.

LL Fashion Designing 1000 12000 L Year

L2 Soft Toy Making 700 0 30 Hrs.

13 Fabric Painting 500 0 15 Hrs.

L4 Glass Painting 300 0 15 Hrs.

15 Nib Painting s00 0 L5 Hrs.
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*Other courses will be added by the University as per the requirement of the

Dept.

We believe that together we can and we will make a Difference.

Regards

Yours faithful

Dr. Awa Shukla

l/C Director (SS) & Subject Coordinator,
School of Humanities and Social Sciences,

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University,
Ahmedabad.

L5 Textile Designing 1000 4000 6 Months

17 Bandhani Class 500 0 15 Hrs.

18 Flower Making 400 0 15 Hrs.

19 Port Painting 300 0 t5 Hrs.

20 Paper Quilling 300 0 L5 Hrs.

2L Jardoshiwork 600 0 20 Hrs.

22 AariWork s00 0 20 Hrs.

23 Krosha Work 1000 0 15 Hrs

24 Computer Hardware 500 s000 5 Months

25 Mobile Repairing 1000 6000 6 Months

26 ccc 0 2900ltgOO 6 Months

27 Photography 0 3000 3 Months

28 Videography 0 3000 3 Months
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rrilqd gG.+t[fl, r.,t{etqtea. "{Iil"{l [dcti Qt'ttt-st [d.ateIlr,t]."tt ou.:{ utl. eefa.ct s-Id
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Sr.No. Name Course Fee Remarks

PATEL AAKRUTI HARMANBHAI B.A. 1800

2 PATEL AAKRUTI HARMANBHAI crN 42C,0

) PATEL AAKRUTI HARMANBHAI CFN r100



4 PARMAR ANJALIBEN RANJITSINH B.A. 1 800

5 PARMAR ANJALIBEN RANJITSINH CIN 4?OO

5 PARMAR ANJALIBEN RANJITSINH CCAW r 200

--7 MADHANI PAVAN DILIPBHAI B.COM r800

,r8 MADHANI PAVAN DILIPBHAI CCC-BAOU 2900

/9 MADHANI PAVAN DILIPBHAI CCSE zoo

&) VAISHNAV MANVI BALKRISHNA CFD 8000

)1 VAISHNAV MANVI BALKRISHNA CFN lloo

BAJAJ DEVANSHI HARESHBHAI CPCS 1 500

-Je
BAJAJ DEVANSHI HARESHBHAI CFN r100

- 14, BHABHOR SNEHABEN ABHESINGH CYS 1400

2t"S BHABHOR SNEHABEN ABHESINGH crN 4200

-16 RAVAT KRISHNA CHIMANBHAI CCC-BAOU 2900

-17
RAVAT KRISHNA CHIMANBHAI CNM 1100

__*8 PAVAIYA SONALDE CHETNADE B.A. 1800

-t'tg PAVAIYA SONALDE CHETNADE CCAW 1 200

_.-,20 NAYKA MORESHWARBHAI VINUBHAI CCAW 1 200

n-21 HINGORANI TIA ARJUNDAS CJMC 5000

;2 LOKHANDE PALLAV PANGURANG B.A. 1800

23 THAKOR PALAKDEVI H MSW 2500 1 SEMESTER

TOTAL ADMISSION FEE 59,500/-
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Sr.No. Name Course Fee Remarks

1. PATEL AAKRUTI HARMANBHAI B.A 1800

2 PATEL AAKRUTI HARMANBHAI CIN 4200

3 PATEL AAKRUTI HARMANBHAI 1100

4 PARMAR ANJALI BE N RANJITSI NH B.A 1800

5 PARMAR ANJALI BEN RANJITSIN H CIN 4200

6 PARMAR ANJALI BEN RANJITSIN H CCAW 1200

1 MADHANI PAVAN DILIPBHAI B.COM 1800

8 MADHANI PAVAN DILIPBHAI CCC-BAOU 2900

9 MADHANI PAVAN DILIPBHAI CCSE 700

10 VAISH NAV MANVI BALKRISH NA CFD 8000

L\ VAISH NAV MANVI BALKRISH NA CFN l_100

t2 BAJAJ DEVANSHI HARESHBHAI CPCS 1500

13 BAJAJ DEVANSHI HARESHBHAI CFN 1100

L4 BHABHOR SNEHABEN ABHESINGH CYS 1400

15 BHABHOR SNEHABEN ABHESINGH CIN 4200

L6 RAVAT KRISH NA CHIMANBHAI CCC-BAOU 2900

t7 RAVAT KRISHNA CHIMANBHAI CNM 1100

18 PAVAIYA SONALDE CH ETNADE B.A. 1800

1_9 PAVAIYA SONALDE CH ETNADE CCAW 1200

20 NAYKA MORESHWARBHAI VINUBHAI CCAW 1200

21 HINGORANITIA ARJUNDAS CJMC 5000

22 LOKHAN DE PALLAV PANGURANG 1800

23 THAKOR PALAKDEVI H MSW 7500 l SEMESTER

TOTAL ADMISSION FEE 59,5OO/-
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1r1 {eat-e dr ?{rB,er€ll I at,tt8.st Oatdql.i udet qtQa edl,a qr [d.atefh,il {eoL-

r qa r '{I etutt+a{i Q{la etil el.d ?rttctt6 uQqt c0Qa r,t(€tt+t5rt:ti 6dlg[ aut

elctt"tt t'ttttt?-I uf.s aqt.

tie,a{ : .u ?,trt?tpl[ I [darellurf flr{ia aat e].d Lu-tr Grttql P{qr.[t fdcta r,tt U?to{ B

SR.

NO. NAME COURSE EN. NO

'J" PATEL AAKRUTI HARMANBHAI B,A, 2210001000408A
q(R{rn urcJ D

2 PATEL AAKRUTI HARMAN BHAI CIN 22100010s622C1N [d.atell il qflar r{L{ aeft

3 PATEL AAKRUTI HARMANBHAI CFN 221000103194CFN PASS

A PARMAR ANJALIBEN RANJITSINH B,A. 221000100033B4 Ureri+r a{rGJ B

5 PARMAR ANJALIBEN RANJITSINH CIN 221000105518C1N PASS

6 PARMAR ANJALIBEN RANJITSINH 22 1000105961CCAW FAIL

7 MADHANI PAVAN DIPILBHAI B.COM 2210001028478COM
q(ra{til qtcj &

8 MADHANI PAVAN DIPILBHAI

CCC-

BAOU 221,0001.04424CCC [daLs[Ir. .{fleu ztrrfl "teI[

9 MADHANI PAVAN DIPILBHAI CCSE 221,OAO1,O4414CCSE PASS

10 VAISHNAV MANVI BALKRISHNA CFD 221000105902CFD uRqLLu .rrLQct aefl

11 VAISHNAV MANVI BALKRISHNA CFN 2210001.03205CFN QaLe{l ztr ufleu r{1.fl a€I[

CFN

B.A.

CCAW



CFN 221000103178CFN PASSBAJAJ DEVANSHI HARESHBHAI13

22100010ss74cYS [d.arell A qflet rtt{ aeI[
CYSL4 BHABHOR SNEHABEN ABHESINGH

CIN 22100010s61sc1N [daLell ztr qfl&L r,uril aell
BHABHOR SNEHABEN ABHESINGHl_5

CCC-

BAOU 221.OOO104437CCC Qarell rl rrfleu r,rL',{l aellRAVAT KRISH NA CHIMANBHAI16

O.atell rtr qflat r,rL.fl ael[CNM 221000105991CNML7 RAVAT KRISH NA CHIMANBHAI

221000100045BA Urcqrn qtcl DB.A.18 PAVAIYA SONALDE CH ETNADE

FAILCCAW 221000105963CCAW1_9 PAVAIYA SONALD E CH ETNADE

22100010s96occAw ufleu r{tQa d€I[NAYKA MORESHWARBHAI VI NUBHAI CCAW20

221000105903CJMCCJMC21. HINGORANI TIA ARJUNDAS

B,A. 2210001000228A ut(R{r.+r utcg DLOKHANDE PALLAV PANGURANG22

221,076010228MSWMSW23 THAKOR PALAKDEVI H.

L2 BfuAJ DEVANSHI HARESHBHAI CPCS 221000103685CPCS [darell rtr qflat r,rL{ aeI[

(3) crxt{ tEatda0. it,r{*-st .arFiutl. lutQsttl"j eaq) ut[0..t?trt-?01c u]. G.er{-

eoeo Botn At.ut-st .sl.tt rricl"j D.tnd.a urttqlqrt e?utt< ut0. utl.ct ttuqi.

%qttce{t u?tot utc{-t stqtui e{Lcti\.
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3 ÞwrLkðŠMkxe™k yÇÞkMk¢{ku
 MLkkíkf ÃkËðe yÇÞkMk¢{3.1/3.2

• yÇÞkMk¢{ Ve :  ¼kEyku {kxu ÃkúÚk{ ð»ko :  Yk.1800/-, ÂîíkeÞ ð»ko Yk.1800/-, ík]íkeÞ ð»ko {kxu Yk.1800/-

• rþûkýLkwt {kæÞ{ :  økwshkíke (rnLËe íkÚkk ytøkúuS ÃkkXâ¢{ku{kt rþûkýLkwt {kæÞ{ su-íku ¼k»kk s hnuþu.)

• yÚkoþkMºk  :  yÚkoþkMºk rð»kÞ ÃkMktË fhLkkh rðãkÚkeo nðuÚke økwshkíke ¼k»kk WÃkhktík rnLËe yLku ytøkúuS ¼k»kk{kt Ãký W¥kh ÷¾e 
þfþu. su {kxu rðãkÚkeoyu ÃkheûkkVku{o ¼híke ð¾íku økwshkíke/rnLËe/ytøkúS {kæÞ{Lke W¥khLke ¼k»kk ÃkMktË fhðkLke 
hnuþu.

    çknuLkku {kxu ÃkúÚk{ ð»ko :     Yk.1200/-,  ÂîíkeÞ ð»ko Yk.1200/-, ík]íkeÞ ð»ko {kxu Yk.1200/-

3.1  çkì[÷h ykìV ykxToMk (B.A.),  yÇÞkMk¢{ fkuz : B.A.   ||  3.2 çkì[÷h ykìV fkì{Mko (B.Com.),  yÇÞkMk¢{ fkuz : B.Com. 
ÞwrLkðrMkoxeLkku MLkkíkf ÃkËðe yÇÞkMk¢{ çke.yu./çke.fkì{.Lke ÃkËðe {kxu Au.

Äkuhý 12 yÚkðk Mk{fûk  yÚkðk Äkuhý 10 ÃkAe {kLÞ MktMÚkk{kt ºký ð»koLkku rzÃ÷ku{k yÇÞkMk¢{ yÚkðk {kLÞ MktMÚkk{ktÚke  PTC ÃkkMk  

yÚkðk Äkuhý 10 ÃkAe  ITI Lkk çku fu íkuÚke ðÄw ð»koLkk {kLÞíkk «kó yÇÞkMk¢{.

ÃkúðuþÃkkºkíkk :   

B.A.  yÇÞkMk¢{Lkwt {k¤¾wt
«Úk{ ð»ko

ÃkuÃkh ¢{ rð»kÞ ÃkkXâ¢{ «fkh ÃkuÃkhLkk Lkk{ ÃkuÃkh fkuz ¢urzx 

Lke[u ykÃku÷ rð»kÞ{ktÚke fkuE çku rð»kÞ ÃkMktË fhðk  

1, 2 
 
 
 
 

MktMf]ík 
 

VhrsÞkík rð»kÞ : 

ÃkuÃkh-1 yLku ÃkuÃkh-2 

MktMf]ík SKT-COM-101 4 

rnLËe rnLËe HND-COM-01 4 

økwshkíke økwshkíke GUJ-COM-101 4 

ytøkúuS ytøkúuS ENG-COM-101 4 

yÇÞkMk¢{Lkku Mk{Þøkk¤ku : 

B.A./B.Com. yÇÞkMk¢{Lke ÷½w¥k{ Mk{Þ{ÞkoËk ºký ð»ko yLku {n¥k{ Mk{Þ{ÞkoËk ykX ð»koLke hnuþu. Mk{Þ{ÞkoËk ËhBÞkLk 

MkV¤íkkÃkqðof Ãkqýo Lknª fhe þfu íkku Ãkqýo fhðk EåAíkk rðãkÚkeoyu he-yìzTr{þLk ÷uðkLkwt hnuþu. su {kxu yìzTr{þLk ÷eÄkÚke {n¥k{ 

Mk{Þ{ÞkoËk Ãkqýo ÚkÞk çkkËLkk çku ð»ko MkwÄe{kt yÇÞkMk¢{ Ãkqýo fhðkLkku hnuþu.
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  yLkwMLkkíkf ÃkËðe yÇÞkMk¢{ 3.6

1.

{kMxh ykìV 

ykxoTMk 

(yt„úuS)

MEG

{kLÞ 

Þwr™ðŠMkxe™e 

M™kíkf …Ëðe 

yÚkðk ÔÞkðMkkrÞf 

ÃkËðe

2 ð»ko 6 ð»ko

(«Úk{ ð»ko) 
3800/-

(rîíkeÞ ð»ko) 
3700/-

(rîíkeÞ ð»ko) 
2600/-

(«Úk{ ð»ko) 
2700/-

yt„úuS 64

British Poetry MEG-01 8
Literary Criticism and 

Theory
MEG-05 8

40%

British Drama MEG-02 8
(any three)

Optional Courses 

British Novel MEG-03 8 American Literature MEG-06 8

Aspects of MEG-04 8 Indian English Literature MEG-07 8

New Literature in English MEG-08 8

Australian Literature MEG-09 8

American Novel MEG-11 8

2.

{kMxh ykìV 

ykxoTMk 

(rnLËe)      

MHD

{kLÞ 

Þwr™ðŠMkxe™e 

M™kíkf …Ëðe 

yÚkðk ÔÞkðMkkrÞf 

ÃkËðe

2 ð»ko 6 ð»ko
(rîíkeÞ ð»ko) 

3700/-

(«Úk{ ð»ko) 
3800/-

(rîíkeÞ ð»ko) 
2600/-

(«Úk{ ð»ko) 
2700/-

rnLËe 64

¥¢{éçÝÜU çã‹Îè 
ÜU¢Ã²

MHD-02 8
çã‹Îè ÜU¢Ã²-1 (¥¢çÎÜU¢Ã², 

|¢çQU ÜU¢Ã² »±æ Úèç¼ ÜU¢Ã²)
4

40%

©Ð‹²¢„ ¥¢ñÚ 
ÜUã¢Ýè 

MHD-03 8
„¢çãy² ç„h¢æ¼ ¥¢ñÚ 

„}¢¢H¢ï™Ý¢¢
MHD-05 8

Ý¢ÅÜU ¥¢ñÚ ¥‹² 
x¢l ç±l¢²ïæ 

MHD-04 8
|¢¢¯¢ ç±¿¢¢Ý ¥¢ñÚ çã‹Îè 

|¢¢¯¢
MHD-07 4

¥¢ñÚ „¢çãy² 
ÜU¢ §ç¼ã¢„

çã‹Îè |¢¢¯¢ 

MHD-06 8
©Ð‹²¢„: S±LÐ ¥¢ñÚ 

ç±ÜU¢„ 
MHD-13 4

(Ðíï}¢™æÎ ÜU¢ ç±à¢ï¯ ¥Š²²Ý)
çã‹Îè ©Ð‹²¢„-1

MHD-14 4

çã‹Îè ©Ð‹²¢„-2 MHD-15 4

|¢¢Ú¼è² ©Ð‹²¢„ MHD-16 4

¢{
yÇÞkMk¢{Lkwt 

Lkk{
yÇÞkMk¢{

Ãkúðuþ {kxu sYhe 

þiûkrýf ÷kÞfkík

yÇÞkMk¢{Lkku 

Mk{Þøkk¤ku       yÇÞkMk¢{ Ve 

Yk. ¼kEyku
yÇÞkMk¢{ Ve  

Yk. çknuLkkuu
rþûkýLkwt

{kæÞ{
fw÷ ¢urzx  

«Úk{ ð»ko ÃkkXâ¢{ ¢urzx
¢urzx

rîíkeÞ ð»ko ÃkkXâ¢{ 
¢urzx

W¥keýo 

ÚkðkLkwt 

Äkuhý÷½w¥k{ {n¥k{ Lkk{ fkuz Lkk{ fkuz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

MHD-01

1
6
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3

{kMxh ykìV 

ykxoTMk 

(Mk{ksþkMºk)

MSO

{kLÞ 

Þwr™ðŠMkxe™e 

M™kíkf …Ëðe 

yÚkðk ÔÞkðMkkrÞf 

ÃkËðe

2 ð»ko 6 ð»ko
(rîíkeÞ ð»ko) 

3700/-

(«Úk{ ð»ko) 
3800/-

(«Úk{ ð»ko) 
2700/-

(rîíkeÞ ð»ko) 
2600/-

økwshkíke 64

Mk{ksþkMºkeÞ 

rMkjktíkku ¼køk-1 
MSO-01 8

Mk{ksþkMºkeÞ rMkjktíkku 

¼køk-2
MSO-05 8

40%

Mk{ksþkMºkeÞ 

MktþkuÄLkLke 

Ãkjríkyku 

MSO-02 8 ™„h Mk{ksþkMºk  MSO-06 8

¼khíkeÞ 

Mk{ksþkMºk 
MSO-03 8 ÃkÞkoðhýLkwt Mk{ksþkMºk MSO-07 8

òrík (Gender) 

yLku Mk{ks
MSO-04 8

ÃkúkËurþf Mk{ksþkMºk/r¢ÞkLkwt 

Mk{ksþkMºk
MSO-08 8

4

{kMxh ykuV 

ykxToMk 

(„wshkíke) 

MGT

{kLÞ 

Þwr™ðŠMkxe™e 

M™kíkf …Ëðe 

yÚkðk ÔÞkðMkkrÞf 

ÃkËðe

2 ð»ko 6 ð»ko

(«Úk{ ð»ko) 
3800/-

(rîíkeÞ ð»ko) 
3700/-

(«Úk{ ð»ko) 
2700/-

(rîíkeÞ ð»ko) 
2600/-

økwshkíke 64

MGT-101 8 MGT-205 8

40%

MGT-102 8 MGT-206 8

MGT-103 8 MGT-207 8

MGT-104 8 MGT-208 8

¾kMk LkkUÄ : 

{qÕÞktfLk çku heíku  fhðk{kt ykðu Au. 

1- MðkæÞkÞfkÞo {qÕÞktfLk (30%),  

2- Mkºkktík Ãkheûkk (70%)

1
7

økútÚkfkhLkku yÇÞkMk : 

W{kþtfh òuþe

økwshkíke ¼k»kk : 

Ãkrh[Þ yLku yÇÞkMk

«rþ»x økãf]ríkLkku 

yÇÞkMk

MkkrnríÞf rLkçktÄku 

yLku 

÷u¾Lkfkiþ÷

MkkrníÞMðYÃkLkku yÇÞkMk : 

Lkð÷fÚkk

økwshkíke «ríkrLkrÄ frðíkk

MkkrníÞ{e{ktMkk  

¼khíkeÞ MkkrníÞ rðï MkkrníÞ - 

f]rík Ãkrh[Þ
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મિહલા સવાર્ંગીણ િવકાસ :�

“િશક્ષણ, સમાજ, સામથ્યર્ : સમન્વય”�
ા ય  િવ તારમા ં િશ ણ  થક   ી  સશ તકરણ  તેમજ  ીઓને  સ મ બનાવવા  માટ  માનનીય 

ુલપિત ી  ો.  ડૉ.  અમી  ઉપા યાયના  માગદશન  સાથે  “િશ ણ,  સમાજ,  સામ ય  :  સમ વય”,  મ હલા 

સરપચં  ારા  ી  િશ ણનો  ચાર- સાર,  શીષકથી  સમ   જુરાતમા ં મ હલા  સરપચંો  માટ  કાય મ ુ ં

આયોજન કરવાનો  િવચારબીજ  કૂવામા ંઆ યો. વ નેુ વ  ુ જ લાવાર, તા કુાવાર સરપચં બહનો  ધુી 

પહ ચી શકાય એ ઉ ે યથી  થમ તબ ાના ંકાય મમા ંછોટાઉદ રુ અને નમદા  જ લાની સરપચં બહનો 

માટ તાર ખ ૧૮/૦૧/ ૨૦૨૧ના રોજ આયોજન કરવામા ંઆવેલ. 

કાય મના આયોજનના ભાગ પે તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ બોડલી અને રાજપીપળા  કુામે બોડલી 

અને રાજપીપળાના તા કુા દ ઠ મ હલા સરપચંની સિમિતના વડા સાથેની  બેઠક માટ ુ ંઆયોજન કરલ. 

મા ં િુનવિસટ  ક ાએથી ડૉ. આવા  ુ લા (િનયામક ી, SS), ડૉ.  ૃિત છાયા (અ યાપક, અથશા ) અને 

ડૉ.  સોનલ  ચૌધર (અ યાપક,  ઇિતહાસ)  િુનવિસટ ના  બોડ  ઓફ  મે બર ી  તથા  ઓ  યાનંા  થાિનક 

વતની  ી  કુશભાઈ  રાઠવાની  અ ય તામા ં ઉપરો ત  બેઠક ુ ંઆયોજન  કરવામા ંઆવેલ. આ  બેઠકમા ં

બોડલી તથા રાજપીપળાના અલગ-અલગ તા કુા દ ઠ બહનો અને ભાઈઓ તા કુા દ ઠ  િતિનિધ વ કરવા 

માટ સાથે જોડાયા. બોડલી અને રાજપીપળા એમ બે જ યાએ યો યેલ આ બેઠકમા ંમ હલા સરપચંના આ 

ો ામમા ંજોડાવવા માટ  ેરવાથી માડં  એમની આવવા-જવાની સગવડ અને આખા કાય મની  પરખા 

િવષે ચચા કરવામા ંઆવી.  બેઠકમા ંઅલગ-અલગ તા કુા દ ઠ ઉપ થત રહલ  િતિનિધઓના ઉ સાહથી 

સં ણૂ બેઠક તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૧ના આગામી કાય મ માટ  ેરક  સંગ  વી સા બત થઈ. 
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�

 



મહિલા સર્ાાંગીણ હર્કાસ : 

“હિક્ષણ, સમાજ, સામર્થ્ય : સમન્ર્્” 
ગ્રામ્ય વિસ્તારમાાં વિક્ષણ થકી સ્ત્રી સિક્તતકરણ તેમજ સ્ત્રીઓને સક્ષમ બનાિિા માટે માનનીય 

કુલપવતશ્રી પ્રો. ડૉ. અમી ઉપાધ્યાયના માર્ગદિગન સાથે “વિક્ષણ, સમાજ, સામર્થયગ : સમન્િય”, મહિલા 

સરપાંચ દ્વારા સ્ત્રી વિક્ષણનો પ્રચાર-પ્રસાર, િીર્ગકથી સમગ્ર ગજુરાતમાાં મહિલા સરપાંચો માટે કાયગક્રમનુાં 

આયોજન કરિાનો વિચારબીજ મકૂિામાાં આવ્યો. િધનેુ િધ ુ જજલ્લાિાર, તાલકુાિાર સરપાંચ બિનેો સધુી 

પિોંચી િકાય એ ઉદે્દશ્યથી પ્રથમ તબક્કાનાાં કાયગક્રમમાાં છોટાઉદેપરુ અને નમગદા જજલ્લાની સરપાંચ બિનેો 

માટે તારીખ ૧૮/૦૧/ ૨૦૨૧ના રોજ આયોજન કરિામાાં આિેલ. 

કાયગક્રમના આયોજનના ભાર્રૂપે તા.૦૯/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ બોડલેી અને રાજપીપળા મકુામે બોડલેી 

અને રાજપીપળાના તાલકુા દીઠ મહિલા સરપાંચની સવમવતના િડા સાથેની બેઠક માટેનુાં આયોજન કરેલ. 

જેમાાં યવુનિવસિટી કક્ષાએથી ડૉ. આિા શતુલા (વનયામકશ્રી, SS), ડૉ. કૃવત છાયા (અધ્યાપક, અથગિાસ્ત્ર) અને 

ડૉ. સોનલ ચૌધરી(અધ્યાપક, ઇવતિાસ) યવુનિવસિટીના બોડગ ઓફ મેમ્બરશ્રી તથા જેઓ તયાાંના સ્થાવનક 

િતની શ્રી મકેુિભાઈ રાઠિાની અધ્યક્ષતામાાં ઉપરોતત બેઠકનુાં આયોજન કરિામાાં આિેલ. આ બેઠકમાાં 

બોડલેી તથા રાજપીપળાના અલર્-અલર્ તાલકુા દીઠ બિનેો અને ભાઈઓ તાલકુા દીઠ પ્રવતવનવધતિ કરિા 

માટે સાથે જોડાયા. બોડલેી અને રાજપીપળા એમ બે જગ્યાએ યોજાયેલ આ બેઠકમાાં મહિલા સરપાંચના આ 

પ્રોગ્રામમાાં જોડાિિા માટે પે્રરિાથી માાંડી એમની આિિા-જિાની સર્િડ અને આખા કાયગક્રમની રૂપરેખા 

વિરે્ ચચાગ કરિામાાં આિી. બેઠકમાાં અલર્-અલર્ તાલકુા દીઠ ઉપક્સ્થત રિલે પ્રવતવનવધઓના ઉતસાિથી 

સાંપણૂગ બેઠક તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૧ના આર્ામી કાયગક્રમ માટે પે્રરક પ્રાંસર્ જેિી સાબબત થઈ. 

 



 

 

 











                      મહિલા સરપચં સમેંલન મમહ િંગ 

           ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી દ્વારા આગામી તા. ૧૮/૦૧/૨૦૨૧ના 

રોજ ‘ગજુરાત રાજ્યના મહહલા સરપચં સમેંલન’નુ ંઆયોજન થવા જઈ રહ્ુ ંછે. તેના માટે પ્રથમ 

તબક્કામા ંછોટાઉદેપરુ અને નમમદા જજલ્લાની મહહલા સરપચં ભાગ લેવાના છે તેના માટેની પ્રથમ 

બેઠક તા. ૧૩/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ બોડમ રૂમ ૦૨ ખાતે મળી હતી. આ બેઠકમા ં યનુનવનસિટીના 

માનનીય કુલપનતશ્રી ડૉ. અમીબહને ઉપાધ્યાય, નનયામકશ્રી ડૉ. આવા શકુ્લા, યનુનવનસિટીના બોડમ 

મેમ્બરશ્રી મકેુશભાઈ રાઠવા, છોટાઉદેપરુ જજલ્લાના બહનેો તેમજ યનુનવનસિટીના અધ્યાપકો, 

કમમચારીઓ હાજર રહ્યા હતા.  

          યનુનવનસિટીના બોડમ મેમ્બરશ્રી મકેુશભાઈ રાઠવાએ વાત કરી કે, જયારે સ્થાનનક સ્વરાજની 

ચુટંણીમા ંમહહલાઓને ૫૦% અનામત આપવામા ંઆવે છે ત્યારે મહહલાઓ કેમ તેના હક્કો અને 

અનિકારોનો ઉપયોગ નથી કરતી? આ મહહલાઓ આગળ વિે તે માટે આ કાયમક્રમનુ ંઆયોજન 

થશે. આહદવાસી નવસ્તારના જજલ્લાની જવાબદારી પણ એમણે સહર્મ સ્વીકારી છે.      

          આ બેઠકમા ંમાનનીય કુલપનતશ્રી ડૉ. અમીબહને ઉપાધ્યાયે જણાવયુ ં કે, આ સમેંલનનો 

ઉદે્દશ સામાજજક નવકાસનો છે નહહ કે રાજકીય. મહહલાઓ આગળ વિે તેના માટે કામ થશે. સ્ત્રીઓ 

પોતે નનણમય લેતા શીખે એવો ઉદે્દશ છે મહહલાઓ પોતાની ફરજો અને અનિકારો નવશે જાગતૃ થાય. 

ગજુરાતના ગ્રામ નવસ્તારમા ં નશક્ષણકે્ષતે્ર મહહલાઓ આગળ આવે તેની આવડત અને કૌશલ્યને 

બહાર લાવી શકાય તેના માટે આ તાલીમ અપાશે. આ કાયમક્રમ માત્ર સામાજજક પહરવતમન માટે જ 

થશે.    ડૉ. આવા શકુ્લાજી આ બેઠકમા ંઉપસ્સ્થનત સૌ કોઈનો યનુનવનસિટી વતી હદયપવૂમક આભાર 

માન્યો હતો.    



વસતં પચંમી મહોત્સવ અને વવદ્યા દેવી સરસ્વતી પજૂન   
 

                ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર યવુનવવસિટી અંતર્ગત ચાલતા Extension Activity 
Cell દ્વારા તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૧ને મરં્ળવારના રોજ સવારે 10:30 કલાકે ‘વસતં પચંમી અને વવદ્યા 
દેવી સરસ્વતીજીની પજૂા’ કાર્ગક્રમનુ ં આર્ોજન કરવામા ં આવયુ.ં આ કાર્ગક્રમની શરૂઆત દીપ 
પ્રાર્ટયથી કરવામા ંઆવી હતી. આ કાર્ગક્રમમા ંયવુનવવસિટીના માન. કુલપવતશ્રી પ્રો. (ડૉ.) અમી 
ઉપાધ્ર્ાર્, તમામ વનર્ામકશ્રીઓ, , અધ્ર્ાપકશ્રીઓ, , કમગચારીઓ,  હાજર રહ્ા ંહતા.ં સૌ પ્રથમ વસતં 
પચંમીના પાવન પવગ વનવમત્તે યવુનવવસિટીના માન. કુલપવતશ્રી પ્રો. (ડૉ.) અમી ઉપાધ્ર્ાર્જીના 
વરદહસ્ત ેતેમજ કા. કુલસચચવશ્રી અને વનર્ામકશ્રીઓ,  દ્વારા પણ સરસ્વતી દેવીજીનુ ંપજૂન અને 
પષુપાજંચલ અપગણ કરવામા ંઆવી. 

              યવુનવવસિટીના માન. કુલપવતશ્રી પ્રો. (ડૉ.) અમી ઉપાધ્ર્ાર્જી દ્વારા Extension 
Activity Cell તરફથી મજૂરવર્ગના બાળકોને વશક્ષણ આપવાના હતેથુી સ્લેટ, પેન અને ચચત્રકામના 
પસુ્તકોની ભેટ આપવામા ંઆવી. માન. કુલપવતશ્રીએ પોતાના વક્તવર્મા ંજણાવયુ ંહત ુ ં કે, “અભણ 
બાળકોને ભણાવવુ ંએ ખબૂ જ સારંુ કાર્ગ છે અને તે બાળકોને ર્ોગ્ર્ વશક્ષણ મળી રહ ે તે માટે 
આપણી ફરજ સમજીને ર્ોર્દાન આપવુ ંજોઈએ.” તેઓ, એ મજૂરવર્ગના બાળકો સાથે વાતચીત કરી 
તેમનામા ં રહલેી રૂચચઓ,  વવશે જાણી તેમની રૂચચઓ, ને ધ્ર્ાને લઈ તે પ્રમાણે આર્ામી સમર્મા ં
વશક્ષણ આપવા માટે વનણગર્ લીધો. 
        આ કાર્ગક્રમના અંતમા ંડૉ. વપ્રર્ાકંી વર્ાસ દ્વારા યવુનવવસિટીના કુલપવતશ્રી પ્રો. (ડૉ.) અમી 
ઉપાધ્ર્ાર્, વનર્ામકશ્રીઓ, , અધ્ર્ાપકશ્રીઓ, , કમગચારીશ્રીઓ, નો આભાર વર્ક્ત કરી આ કાર્ગક્રમની 
પણૂાગહુવત કરવામા ંઆવી હતી.  

 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       મહિલા સરપચં શિબિર  

           ડૉ. િાિાસાિિે આંિેડકર ઓપન યશુનવશસિટી દ્વારા તા. ૧૮/૦૧/૨૦૨૧ના રોજ ‘શિક્ષણ, સમાજ, 

સામર્થ ય્ : સમન્વ્’ િીર્યક સાથે છોટાઉદેપરુ અને નમયદા જજલ્લાના મહિલા સરપચં શિબિરનુ ંઆ્ોજન 

કરવામા ંઆવયુ.ં આ કા ય્ક્રમમા ંમાનની્ શ્રી શવજ્ભાઈ રૂપાણી (મખુ્્મતં્રી, ગજુરાત રાજ્્), આદરણી્શ્રી 

ભપેુન્રશસિંિ ચડુાસમાજી (શિક્ષણ મતં્રી ગજુરાત રાજ્્), શ્રીમતી શવભાવરીિેન દવે (શિક્ષણ, મહિલા અને િાળ 

કલ્્ાણ મતં્રી), યશુનવશસિટીના માનની્ કુલપશતશ્રી ડૉ. અમીિિને ઉપાધ્્ા્, યશુનવશસિટીના િોડય મેમ્િરશ્રી 

મકેુિભાઈ રાઠવા, શ્રીમશત વર્ાયિેન દોિી, યશુનવશસિટીના કા. કુલસબચવશ્રી ભાશવનભાઈ શત્રવેદી તેમજ 

છોટાઉદેપરુ અને નમયદા જજલ્લાના મહિલા સરપચંશ્રીઓ તેમજ યશુનવશસિટીના શન્ામકશ્રીઓ, અધ્્ાપકો, 

કમયચારીઓ િાજર રહ્યા િતા. આ કા ય્ક્રમની િરૂઆત યશુનવશસિટીની પરંપરા મજુિ માનવતંા મિમેાનોના 

વરદ િસ્તે દીપ પ્રગટટયથથી કરવામા ંઆવી.          

       માનની્ કુલપશતશ્રી ડૉ. અમીિિને ઉપાધ્્ા્ે આમશંત્રત મિમેાનોનુ ંિાબ્દદક સ્વાગટત કરી આવકારતા 

જણાવયુ ંકે, આ સમેંલનનો ઉદે્દિ સામાજજક શવકાસનો છે નહિ કે રાજકી્. મહિલાઓ આગટળ વધે, શિબક્ષત િને,  

સ્ત્રીઓ પોતે શનણય્ લેતા િીખે એવો ઉદે્દિ છે મહિલાઓ પોતાની ફરજો અને અશધકારો શવિે જાગતૃ થા્. 

ગજુરાતના ગ્રામ શવસ્તારમા ંશિક્ષણકે્ષતે્ર મહિલાઓ આગટળ આવે તેની આવડત અને કૌિલ્્ને િિાર લાવી 

િકા્ તેના માટે આ તાલીમ આપવામા ંઆવી. આ કા ય્ક્રમ માત્ર સામાજજક પહરવતયન માટે જ છે. સ્ત્રી િદદ 

એ સામર્થ ય્નો પ્ાય્ િને તેની પણ શવભાવના સ્પષ્ટ કરી આપી. આ કા ય્ક્રમ માટે આવેલ માનની્ 

વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્રભાઈ મોદીનો શભેુચ્છા સદેંિનુ ંવાચંન તેમના દ્વારા કરવામા ંઆવયુ.ં આજના આ શભુ 

હદવસે યશુનવશસિટી દ્વારા ‘મહિલા સરપચં તાલીમ કોસય’ પણ લોન્ચ કરવામા ંઆવ્ો.  

આ કા ય્ક્રમમા ંવચ્યુયઅલ માધ્્મથી ગજુરાત રાજ્્ના મખુ્્મતં્રીશ્રી શવજ્ભાઈ રુપાણી જોડ્ા. તેમણે વાત 

કરી કે, જ્ારે સ્થાશનક સ્વરાજની ચુટંણીમા ંમહિલાઓને ૫૦% અનામત આપવામા ંઆવે છે ત્્ારે મહિલાઓ 

કેમ તેના િક્કો અને અશધકારોનો ઉપ્ોગટ નથી કરતી? સ્ત્રીને જ્ારે જ્ારે તક મળી છે ત્્ારે ત્્ારે તેને 

સામર્થ ય્ િતાવયુ.ં જ્ારે કોઈ સ્ત્રી િાળકને સભંાળી િકે છે, ઘરની જવાિદારી સભંાળી િકે છે, વ્વિાર 

સાચવી િકે છે, તો પછી વિીવટ કેમ ના કરી િકે? માટે મારી સરપચં મહિલા િિનેોને શનવેદન છે કે, તેને 

સોપવામા ંઆવેલી જવાિદારી સારી રીતે શનભાવે અને પોતાના ગટામને શવકાસ તરફ લઈ જવામા ંતેની ફરજ 

અદા કરે એવી અપીલ કરી.   



       તો, આ કા ય્ક્રમના અધ્્ક્ષ આદરણી્શ્રી ભપેુન્રશસિંિ ચડુાસમાજી (શિક્ષણ મતં્રી, ગજુરાત રાજ્્)એ આ 

યશુનવશસિટીના દરેક નવા પ્રકલ્પને અબભનદંન આપતા કહ્ુ ં કે, આ યશુનવશસિટી શિક્ષણની નવી બક્ષશતજોને 

શવસ્તારવાનુ ંસતત કા ય્ કરતી રિી છે, જ્ારે સ્ત્રી શિબક્ષત િનિે ત્્ારે આખો સમાજ અને અખો દેિ પ્રગટશત 

કરે િકે છે, આજે જ્ારે મહિલા સરપચંોની વાત આવે છે ત્્ારે એક પણ કે્ષત્ર એવુ ંનથી કે જ્્ા ંમહિલાની 

ઉમેદવારી નથી. દરેક કે્ષત્રમા ંઆજે મહિલાઓને મિત્વનુ ંસ્થાન અપાયુ ંછે ત્્ારે પોતાની જવાિદારી િખિૂી 

શનભાવે એવી શભુકામનાઓ આપી. આ મહિલાઓને દૈવી િક્તત, સ્ત્રીની કોઠાસઝૂ, સ્ત્રીની આવડતને બિરદાવી 

છે. તો, શ્રીમતી શવભાવરીિેન દવે (શિક્ષણ, મહિલા અને િાળ કલ્્ાણ મતં્રી)એ જણાવયુ ંકે, મહિલા જો પોતાના 

ઘરની તમામ જવાિદારીઓનુ ંવિન કરી િકે ત્્ારે તેની િક્તત કે સામર્થ ય્ને ધ્્ાનમા ંલઈને ગજુરાત સરકાર 

કે ભારત સરકારે ૩૩% અનામતના િદલે િવે જ્ારે ૫૦% અનામત જાિરે કયુું છે ત્્ારે સરકારને સ્ત્રીની 

િક્તતઓ પર ભરોસો છે કે મારા દેિની કે રાજ્્ની નારી દરેક કા ય્ કરવા માટે સક્ષમ છે માટે જ તેની િક્તતનો 

ઉપ્ોગટ પોતાના ગટામના લોકોના કલ્્ાણાથે કરે એક આિા સેવી છે.    

    િીજા સત્રમા ંવતતા તરીકે શ્રીમતી વર્ાય દોિી (પવૂયધારાસભ્્ ,પ્રદેિ ઉપપ્રમખુ-ભારતી્ જનતા પાટી, 

BOM - ડૉ. િાિાસાિિે આંિેડકર ઓપન યશુનવશસિટી), વાત કરતા જણાવયુ ં કે, મહિલા અનામતની જગ્્ા 

પર જ્ારે મને કામ કરવાનો અવકાિ મળ્્ો ત્્ારે મારી જવાિદારીને શનભાવવાની પરૂી કોશિર્ કરી છે. ડૉ. 

શિવાની રાજપરુોહિત  (પવૂય ઉપસરપચં- ધમૂા ગ્રામ, કા્દાકી્ શનષ્ણાત , ICC સભ્્- ડૉ. િાિાસાિિે આંિેડકર 

ઓપન યશુનવશસિટી)એ જણાવયુ ંકે, કોઈ ગટામનુ ંસરપચં િોવુ ંએ એક મિત્વની જવાિદારી છે. સપંણૂય શ્રદ્ધા અને 

શનષ્ઠાથી શનભાવવી એ ફરજ છે. તેઓએ સરપચં તરીકેના ઘણા િધા અનભુવો રજુ ક્ાય િતા. શ્રી હિમાશં ુ

પટેલ (પવૂય સરપચં,પુસંરી ગ્રામ)એ ખિુ ઉત્સાિથી સભા સિંોધનની િરૂઆત કરી. એમણે સરપચં તરીકેના 

જુદા જુદા પ્રોજેતટ, ગ્રાન્ટ શવિે તેમજ ઉપસરપચંની જવાિદારીઓ અને િક્ક શવિે મહિલા સરપચંોને વાકેફ 

ક્ાય અને દરેક મહિલા સરપચં પાસે આગ્રિ રાખ્્ો કે, દરેક કા ય્ની જવાિદારી સ્વ્ ંસ્વીકારે સાથે સાથે 

સરપચં તરીકે મળૂભતૂ રીતે રોજીંદી કઈ િાિતોનુ ંધ્્ાન રાખવુ ંજોઈએ એ શવિે પણ વાત કરી. શ્રીમતી 

બિિંકલ પટેલ (સરપચં િીકા ગ્રામ)એ એમના સરપચં સમ્ગટાળામા ંકરેલી શવશવધ ક્ો અને એ કા્ોમા ંકરેલા 

સઘંર્ો શવિે વાત કરી અને આ કા ય્ક્રમમા ંઉપક્સ્થત સવે મહિલા સરપચંોને આગ્રિ સાથે કહ્ુ ં કે, સરપચં 

તરીકેની દરેક કામગટીરીમા ંઅને દરેક શનણય્મા ંતમારી અવશ્્ િાજરી િોવી જોઈએ. શ્રી મકેુિ રાઠવા 

(આગેટવાન- છોટા ઉદેપરુ, BOM - ડૉ. િાિાસાિિે આંિેડકર ઓપન યશુનવશસિટી)એ પોતાના પ્રાસબંગટક 

સિંોધનમા ં ડૉ. િાિાસાિિે આંિેડકર યશુનવશસિટીના છોટાઉદેપરુમા ંતાજેતરમા ંજ િરૂ થ્ેલા પ્રાદેશિક 

અભ્્ાસકેન્ર શવિે વાત કરી ઘણો ઉત્સાિ પ્રગટટ ક્ો અને વાત કરી કે આ આહદવાસી શવસ્તારની મહિલાઓ 



શિક્ષણનો લાભ લેવા ઘણી ઉત્સાહિત છે. ત્રીજા સત્રમા ંવતતા તરીકે ડૉ. દિયના દેિમખુ (સ્ત્રીરોગટ શનષ્ણાત, 

પ્રમખુ- સ્ત્રી આહદજાશત મોરચા)એ જણાવયુ ં કે, એક સ્ત્રી તરીકે આપણે જ્ારે આગટળ વધીએ ત્્ારે અનેક 

મશુ્કેલીઓ તો આવવાની જ પણ આપણે આપણા સામર્થ ય્ થકી આપણે આગટળ વધવુ ંજોઈએ અને જ્ારે 

આપણને આપણા ગટામના મહિલા સરપચં તરીકે કામ કરવાની તક મળી છે ્ોગ્્ હદિા તરફ ગટશત કરીએ 

તો જરૂર આપણે આપણા ગટામનો શવકાસ સાધી િકીએ. ડૉ. હદવ્ા પટેલ (પદાશધકારી ગટાધંીનગટર િિરે, BOM 

- ડૉ. િાિાસાિિે આંિેડકર ઓપન યશુનવશસિટી)એ જણાવયુ ં કે, સ્ત્રીને જ્ારે જ્ારે તક મળી છે ત્્ારે તે 

સફળતાથી કા ય્ કરી િકી છે આપ મહિલા સરપચં છો તો એક વાત કરવી છે કે, તમારી પાસે અખટૂ િક્તતનો 

ભડંાર છે તો આપ આપના ગટામની દરેક દીકરીને ભણાવિો, આપના ગટામમા ંસ્ત્રી ભ્રણૂ િત્્ા અટકાવિો, 

આપના ગટામનુ ંએક પણ િાળક કપૂોશર્ત ના રિ ેતેવી એક મહિલા સરપચં તરીકેની ભશૂમકા અદા કરિો તે 

િાિત પર ભાર મકુ્યો િતો. તો, શ્રીમતી કશનજફતેમા સરુપરુા (સરપચં સરુપરુ ગ્રામ)એ તેમના સરપચં 

તરીકેના ચાર વર્યની કામગટીરીના અનભુવો રજુ ક્ાય અને ગજુરાત સરકારની ્ોજનાના અનેક લાભો તેના 

ગટામના લોકોને અપાવ્ાની વાત કરી. ડૉ. દીપ્તતિા ગટોહિલ (આશસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, રાજ્્િાસ્ત્ર –ડૉ. િાિાસાિિે 

આંિેડકર ઓપન યશુનવશસિટી)એ  આ કા ય્ક્રમના િીર્યક  ‘શિક્ષણ, સમાજ, સામર્થ ય્ : સમન્વ્’ને સુદંર રીતે 

તેમની આગટવી િૈલીમા ંખોલી આપી મહિલા સરપચં દ્વારા સ્ત્રી શિક્ષણનો પ્રચાર-પ્રસારને ચહરતાથય કરી આતયુ.ં  

આમ, અંતે આ યશુનવસીટીના કા. કુલસબચવશ્રી ડૉ ભાશવનભાઈ શત્રવેદીએ યશુનવશસિટી તરફથી ઉપક્સ્થત સૌ કોઈનો 

હૃદ્પવૂયક આભાર વ્તત ક્ો િતો.   આ ઉદ્ઘાટન સત્રના સમાપનમા ંયશુનવશસિટીના શન્ામકશ્રી ડૉ. શનલેિભાઇ 

મોદીએ ઉપક્સ્થશત સૌ કોઈનો યશુનવશસિટી વતી િદ્પવૂયક આભાર માન્્ો િતો.  

આ િીજા સત્રનુ ંસચંાલન અને આભારશવશધ યશુનવશસિટીના અધ્્ાપક ડૉ. સોનલ ચૌધરી દ્વારા કરવામા ંઆવયુ ં

િતુ.ં   
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