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વિજ્ઞાનકે્ષતે્ર સ્ત્રીઓન ું પ્રદાન 

જેઠવા પ્રિયા એચ. 
એસ.ડી.શેઠઠયા કોલેજ ઓફ એજ્યકેુશન-મુુંદરા 

સારાુંશ 
           સમાજમાું પ્રવભિન્ન અંગોમાું એક સ્ત્રી અભિન્ન ્ અંગ 
છે.સમાજનો પ્રવકાસ કરવા માટે સમાજમાું રહલેી દરેક જાપ્રિગિ 
પ્રવકાસ થવો આવશ્યક છે. આપણો િારિીય સમાજ પરુુષ 
િધાન હોવાથી સમયે સમયે પરુુષનો પ્રવકાસ આપોઆપ જ 
થયો છે. િારિીય નારીની વાિ કરિા ,જેની સૌ િથમ છબી 
બને છે િે કરૂણા, દયા, મમિા, િેમ, સમપપણ અને સુંઘષપન ુું 
િપ્રિક માની શકાય.સ્ત્રીઓનો આટલો ગૌરવશાળી ઈપ્રિહાસ 
કદાચ જ કોઈ દેશની સુંસ્ક્રૃપ્રિનો હશે.  જ્યારે મઠહલા દયા,િેમ 
અને સમપપણના િાવો સાથે નીડર અને સુંકલ્પનાવાદી બનશે 
ત્યારે ખરા અથપમાું િે સશક્તિમાન બની કહવેાશે.આજે 
િારિીય સમાજમાું નારીઓની પજુા િો થાય જ છે પરુંત ુઆ 
નારી શક્તિઓએ પ્રશક્ષણ,ધન્ધો સમાજલક્ષી, જીવન,સેવાઓ કે 
પ્રવજ્ઞાનક્ષેત્રમાું પણ હરણફાળ કરી છે. પ્રવજ્ઞાનક્ષેત્રમાું પણ િે 
પાછળ નથી િેથી આ અભ્યાસ કયો છે.  

  આનુંદીબાઇ જોષી નો જન્મ 1865 માું કલ્યાણમાું થયો 
હિો.િેઓ એ ભચઠકત્સા  પ્રવજ્ઞાન  ક્ષેત્રમાું મહત્વનુું  યોગદાન 
આપયુું છે.મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા િેમના નામે ફેલોશીપ ચાલ ુ
કરવામાું આવી હિી. જે ફેલોશીપ દ્વ્રારા કન્યાકેળવણીનો પ્રવકાસ 
થશે. એડવલેઠ કક્કટ જાનકી અમ્માલ જે િેલ્લ્લચેરી કેરલ માું 
1897 માું જન્મેલા છે. જેઓ એક વનસ્ક્પપ્રિ પ્રવજ્ઞાનશાસ્ત્રી હિા. 
િેઓનુું પ્રવજ્ઞાનક્ષેત્રમાું મહત્વનુું યોગદાન વનસ્ક્પપ્રિ અને 
કોપ્રશકા અંિગપિ છે. િેઓને પદ્મશ્રી એવોડપથી પણ સન્માપ્રનિ 
કરાયા છે. જ્યારે કમલા સોહનીનુું પણ પ્રવજ્ઞાનક્ષેત્રમાું અદ્વદ્વિીય 
િદાન જોવ મળે છે. આ જ રીિે અન્ના મણીએ િૌપ્રિક પ્રવજ્ઞાન 
અને મોસમ પ્રવજ્ઞાન ક્ષેત્રમાું મહત્વનુું િદાન આપયુું છે. આવા 
કેટલાક સ્ત્રી િપ્રિિાઓએ પ્રવજ્ઞાનક્ષેત્રમાું પોિાની ક્ષમિાઓ 
િદપ્રશિિ કરી છે. જે ક્ષમિાઓથી િવિપમાન સ્ત્રી સશક્તિકરણમાું 
ઉપયોગી બને એ બાબિ આવશ્યક છે. સ્ત્રી સશક્તિકરણ દરેક 

ક્ષેત્રમાું પઠરણામે અને િેના પઠરણામો સમાજને ફાયદાકારક 
થાય એ બાબિ મહત્વની છે. આમ સ્ત્રી સશક્તિકરણ 
પ્રવજ્ઞાનક્ષેત્રમાું જોવા મળે છે. અને િેનો િચાર અને િસાર 
થાય િે હતેથુી આ અભ્યાસ કરેલ છે.  

પ્રસ્તાિના- 
 સમાજના પ્રવભિન્ન અંગોમાું એક અપ્રવભિન્ન અંગ એટલે 
સ્ત્રી.આપણો િારિીય સમાજ પરુુષ િધાન હોવાથી સમયે 
સમયે પરુુષઓનો પ્રવકાસ િો આપો આપ જ થાય છે.પરુંત ુ
સમાજના પ્રવકાસ માટે સમાજની બુંને્ન જાપ્રિનો પ્રવકાસ થવો 
આવશ્યક છે.સમાજમાું કોઈ છોકરાનો જન્મ થાય િો િેને 
અલગજ દ્રષ્ષ્ટ્ટકોણથી જોવામાું આવે છે.િેજ ક્ષણે જો કોઈ 
છોકરીનો જન્મ થાય િો પણ િેને અલગજ દ્રષ્ષ્ટ્ટકોણથી 
જોવામાું આવે છે.િાચીન સમયમાું આપણા 
ધમપગ્રુંથોમાું,પરુાણોમાું િથા સાઠહત્યમાું સ્ત્રીઓને સ્ક્થાન 
આપવામાું આવયુું છે.િેમ છિાું પરુુષો સમાન િો સ્ત્રીનો પ્રવકાસ 
થયો નથી.આપણે  સ્ત્રીને દેવીશક્તિની ઉપાપ્રધ આપીએ છીએ 
છિાુંય આ સમાજમાું ઘણીબધી જગ્યાએ જોવા મળે છે કે 
સ્ત્રીઓનો પ્રવકાસ કેળવાય િેમ લોકો ઈચ્છિા નથી અને 
રૂઠિચસુ્ક્િાને વળગી રહ ે છે.સ્ત્રીઓની ક્ષમિાને સમાજ દબાવી 
શકિો નથી,ઘણાબધા ક્ષેત્રમાું આપણે આ સ્ત્રી શક્તિના દશપન 
થાય છે.આ સ્ત્રીસશક્તિકરણ આપણે પ્રવજ્ઞાન ક્ષેત્રમાું પણ જોવા 
મળે છે. 
      િારિીય સમાજમાું સ્ત્રીઓની પજુા િો થાય જ છે,પરુંત ુ
આ નારી સ્ત્રીસશક્તિકરણ શક્તિ િો 
પ્રશક્ષણ,ઉધોગ,ધુંધો,સમાજલક્ષી જીવન,મલૂ્યો,સેવાઓ,જ્ઞાન કે 
પ્રવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાું પણ આગળ વધી રહી 
છે.સમાજના દરેક ક્ષેત્રમાું િેમણે હરણફાળ િરી છે.ત્યારે 
પ્રવજ્ઞાન જેવા પ્રવપ્રશષ્ટ્ટ જ્ઞાનના ક્ષેત્રમાું પણ સ્ત્રીઓ પાછળ રહી 
નથી.િેથી આ અભ્યાસમાું પ્રવજ્ઞાન ક્ષેત્રમાું પ્રવકાસ સાધનાર 
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સ્ત્રીઓની ભપૂ્રમકા જોવા મળે છે.પ્રવજ્ઞાન ક્ષેત્રમાું કેટલીક સ્ત્રીઓ 
એ અમલૂ્ય િદાન આપયુું છે,અને આ િદાન િેરણાત્મક બની 
રહ ે િે હતેથુી આ પ્રવવેચનાત્મક બાબિ અહીં મકૂવામાું આવી 
છે.જે સ્ત્રીસશક્તિકરણના રૂબરૂ ઉદાહરણો પરુા પાડે છે. 
*સ્ત્રીસશક્તતકરણ- 
યત્ર નાયપસ્ક્ત ુપજૂયન્િે િત્ર રમન્િે દેવિા 
          િારિીય નારી સૌ િથમ છબી બને છે િે કરૂણા, 
દયા, મમિા, િેમ, સમપપણ અને સુંઘષપન ુું િપ્રિક માની 
શકાય.સ્ત્રીઓનો આટલો ગૌરવશાળી ઈપ્રિહાસ કદાચ જ કોઈ 
દેશની સુંસ્ક્રૃપ્રિનો હશે.રુસના મહાન લેખક ફયોદોર દોસ્ક્િો 
પ્રવસ્ક્કીની પત્નીએ િેમને કહ્ય ુ હત ુું કે –‘હુું એક ડરપોક અને 
શપ્રમિલી છોકરી માુંથી હવે એક સુંકલ્પનાવાન સ્ત્રી બની ગઈ 
છું,જે કોઈ પણ મસુીબિમાું સ ુંઘષપ કરવામાું હવે ડરિી 
નથી’.એના વાક્યમાું આવેલા શબ્દો મસુીબિ, સુંઘષપ અને ડર 
િેમની છબી એક સશતિ સ્ત્રી િરીકેની દશાપવે છે.આમ જ્યારે 
મઠહલા દયા,િેમ અને સમપપણના િાવો સાથે નીડર અને 
સુંકલ્પનાવાદી બનશે ત્યારે ખરા અથપમાું િે સશક્તિમાન બની 
કહવેાશે.        
*વિજ્ઞાન કે્ષત્રમાું સ્ત્રીસશક્તતકરણ- 
          આજના પ્રવજ્ઞાન યગુમાું આપણે જોઇએ છીએ કે 
પ્રવજ્ઞાન ક્ષેત્રમાું અનેક ટેકનોલોજીકલ ફેરફારો થયા છે,જે 
પ્રવજ્ઞાનની શોધોના કારણે છે.આ શોધોમાું સ્ત્રીઓનો પણ ફાળો 
જોવા મળે છે.આ ક્ષેત્રમાું િલે સ્ત્રીઓની શોધો ઓછી હોય,પણ 
િે ફાળા દ્રારા સ્ત્રીસશક્તિકરણની ઝલક િો જોવા મળે જ 
છે.આવી જ સ્ત્રીસશક્તિકરણની િેરણા પરુી પાડનાર સ્ત્રી પાત્રો 
પાછળ મજુબ છે. 
*હતે  -  પ્રવજ્ઞાન ક્ષેત્રમાું સ્ત્રીઓના િદાન પ્રવશે જાણવુું. 
 વિજ્ઞાન કે્ષત્રમાું સ્ત્રીઓ નો ફાળો (ઈ.સ. 1865 થી ઈ.સ 
1900) 
 આનુંદીબાઇ જોષી(1865 મ ુંબઇ-1887) 
o ક્ષેત્ર - ભચઠકત્સા ક્ષેત્ર 
o પ્રશક્ષણ – અમેરીકા ની પેક્ન્સલવેપ્રનયા યપુ્રનવપ્રસિટીમાું 

મેડીકલનો ઉચ્ચ અભ્યાસ. 
o કાયપ – આલ્બટપ એડવડપ હોક્સ્ક્પટલના મઠહલા વોડપના 

ઠફભઝપ્રશયન ઇન્ચાર્જ. 

o પ્રવપ્રશષ્ટ્ટ બાબિો – આનુંદીબાઇ પપ્રિમી િબીબી પ્રશક્ષણ 
લેઇ સ્ક્નાિક થનાર િથમ િારિીય મઠહલા હિા. 

             િબીબી ક્ષેતે્ર પ્રશક્ષણ મેળવિી મઠહલાઓ ને 
િોત્સાહન પરુુું પાડવા માટે મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્રારા 
આનુંદીબાઇના નામે ફેલોશીપ ચાલ ુ કરવામાું આવી 
છે.આનુંદીબાઇના િબીબી ક્ષેત્રના યોગદાનને ધ્યાનમાું રાખી ધ 
ઇક્ન્સટયટુ ફોર ઠરસપચ એન્ડ ડોક્યમેુન્ટેશન ઇન સોપ્રશયલ 
સાયન્સ નામ ની સુંસ્ક્થા િેમના નામે એક એવોડપ િદાન કરે છે 
જે મઠહલાઓને િોત્સાહન પરુુું પાડે છે. આમ આનુંદીબાઇ અને 
િેના િબીબી ક્ષેત્રના િદાનો સ્ત્રીસશક્તિકરણ માટે ઉદભિૂ 
ઉદાહરણ પરુા પાડે છે. 
 એડાિલેઠ કક્કર જાનકી અમ્માલ(1897 કેરલ-1984) 
o ક્ષેત્ર – વનસ્ક્પપ્રિ અને કોપ્રષકા પ્રવજ્ઞાન શાસ્ત્ર. 
o પ્રશક્ષણ – તવીંસ મેરીજ કોલેજ માુંથી સ્ક્નાિક થયા અને 

1921માું િેપ્રસડેન્સી કોલેજ માુંથી ઓનસપની ઉપાપ્રધ 
મેળવી. 

o કાયપ –  પ્રવમેન્સ ઠિિયન કોલેજ ,મદ્રાસ અને મહારાજા 
કોલેજ ઓફ સાયન્સ,પ્રત્રવેન્દ્રમ (1930-1934)માું 
અધ્યાપન કાયપ. 

o સુંશોધન  ક્ષેત્ર – આનવુુંપ્રશકિા,ઉદ્ પ્રવકાસ,વનસ્ક્પપ્રિ 
ભગૂોળ વગેરે. 

o પ્રવપ્રશષ્ટ્ટ બાબિો – 1934માું િારિીય પ્રવજ્ઞાન એકેડમીએ 
જાનકી અમ્માલની ફેલો િરીકેની પસુંદગી કરી હિી 
જ્યારે 1946માું પ્રમપ્રશગ્ન પ્રવશ્વપ્રવધાલય માુંથી એલ.એલ.ડી 
ની માનદ ઉપાપ્રધ મેળવી હિી.િેમના કાયપને બીરદાવવા 
માટે 1947માું િારિ સરકારે  દ્રારા િેમનુું પદ્મશ્રી 
એવોડપથી સન્માન કરાયુું હત ુું.  

        ઇ.સ. 2000માું િારિ સરકારનાું પયાપવરણ અને વન 
મુંત્રાલયએ જાનકી અમ્માલના નામ પર પ્રવજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાું 
રાષ્ટ્રીય પરુુસ્ક્કાર સુંસ્ક્થાપ્રપિ કરેલ છે.જે મઠહલાઓને પ્રવજ્ઞાન 
ક્ષેત્રમાું આગળ વધવા િોત્સાહન પરુુું પાડે છે.આમ આ ક્ષેત્રમાું 
જાનકી અમ્માલ સ્ત્રીસશક્તિરણનુું અનન્ય ઉદાહરણ પરુુું પાડે 
છે.જે અન્ય સ્ત્રી માટે િેરણા સ્ત્રોિ છે. 
 વિજ્ઞાન કે્ષત્રમાું સ્ત્રીઓ નો ફાળો (ઈ.સ. 1900 થી ઈ.સ 
1950) 
 કમલા સોહોની(1912 ઇન્દ્રોર-1998) 
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o ક્ષેત્ર – જીવ રસાયણ પ્રવજ્ઞાન શાસ્ત્ર. 
o પ્રશક્ષણ – કમલા સોહોનીએ 1933માું મુુંબઇ પ્રવશ્વ પ્રવધાલય 

માુંથી િૈપ્રિક પ્રવજ્ઞાનમાું બી.એસ.સી. ની ઉપાપ્રધ મેળવી 
અને ત્યાર બાદ જીવ રસાયણ પ્રવજ્ઞાનમાું એમ.એસ.સી ની 
ઉપાપ્રધ મેળવી.િેઓએ સાયટોિોમ-સી ઉપર કૈલ્મ્બજ 
યપુ્રનવપ્રસટી માુંથી પી.એચ.ડી ની ઠડગ્રી મેળવી હિી. 

o કાયપ –  1933માું િો.સી.વી.રામનની સહમપ્રિથી 
આઇ.આઇ.એસ.સી માું કાયપ શરૂ કરેલુું,િેઓએ 
ફેડઠરક.જી.હોપઠકન્સ િયોગશાળામાું કાયપ કરેલુું.કમલા 
સોહોનીએ લેડી હાઠડિઁ મેડીકલ કોલેજ-ઠદલ્હી અને રોયલ 
ઇસેટીટયટુ ઓફ સાયન્સમાું અધ્યાપન કાયપ પણ 
સુંિાળેલુું. 

o સુંશોધન  ક્ષેત્ર – િેઓએ પદાથપમાું રહલેા િોટીન પર 
કાયપ કરેલુું હત ુું.સાથે સાથે સેલ્યલુર એજાઇમ સાઇટોિોમ 
અને નીરા નામક પીણાની શોધ કરી હિી. 

o પ્રવપ્રશષ્ટ્ટ બાબિો – પ્રવજ્ઞાન ક્ષેત્રમાું પી.એચ.ડીની ઉપાપ્રધ 
મેળવનાર િથમ િારિીય મઠહલા કમલા સોહોની 
હિા.િેમજ નીરા નામક પીણુ ું બનાવવા બદલ િેમને 
રાષ્ટ્રપપ્રિ પરુસ્ક્કારથી સનમ્માપ્રનિ કરવામાું આવયા હિા. 

        કમલા સોહોનીએ બનાવેલુું નીરા નામક પીણુ ું બાળકો 
માટેનુું મહત્વપણૂપ િોજન છે.આ પીણાના સેવનથી બાળકોમાું 
રહલેી કુપોષણિા દુર થાય છે, િેનો શારીઠરક પ્રવકાસ થાય 
છે.આમ કમલા સોહોની પ્રવજ્ઞાનમાું અનેરી શોધ માટે અન્ય 
મઠહલાને િેરણા પરુી પાડે છે. 
 અન્ના મણણ (1918 ત્રિનકોર-2001) 
o ક્ષેત્ર – િૈપ્રિક અને મૌસમ પ્રવજ્ઞાન શાસ્ત્ર. 
o પ્રશક્ષણ – અન્ના મભણએ 1939માું મદ્રાસ િેપ્રસડેક્ન્સ કોલેજ  

માુંથી િૈપ્રિક પ્રવજ્ઞાન અને રસાયણ પ્રવજ્ઞાન માું સ્ક્નાિક 
ની ઉપાપ્રધ મેળવી અને લુંડનની ઇમ્પીઠરયલ કોલેજ 
માુંથી મૌસમ પ્રવજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાું પ્રવશેષિા િાપિ કરી 
હિી.   

o કાયૅ –  અન્ના મભણએ સી.વી.રામન સાથે હીરા અને 
માણેકના િકાશીય ગણુધમો પ્રવષયમાું શોધ કરી 
હિી.િેઓએ પણૂેના મૌસમ પ્રવિાગમાું નોકરી કરી 
હિી.ત્યાર બાદ િેઓએ ઇન્ટરનેશનલ ઓઝોન કપ્રમશનના 
સદસ્ક્ય અને 1975માું પ્રમશ્રના વલ્ડપ મેરોલોજીકલ 

ઓરગેનાઇઝેશનના પ્રવઠકરણ સુંશોધનના સલાહકાર 
િરીકેની ભપૂ્રમકા પણ િજવી હિી.  

o સુંશોધન  ક્ષેત્ર – અન્ના મભણએ ઓઝોન,સૈરઊજાપ,પવન 
ઊજાપ અને મૌસમ પ્રવજ્ઞાનના ઉપકરણોનુું ક્ષેત્ર વગેરેમાું 
સ ુંશોધનો કરેલા છે.િેઓએ ઓઝોન સોન્ડે નામક ઓઝોન 
માપવાના ઉપકરણ પ્રવકસાવવામાું મહત્વનુું યોગદાન 
આપેલુું છે. 

o પ્રવપ્રશષ્ટ્ટ બાબિો – 1987માું ઇષ્ન્ડયન સાયન્સ એકેડમી 
દ્રારા રામનાથમ પદકથી અન્ના મભણને સન્માપ્રનિ 
કરવામાું આવયા હિા. 

        િેઓ દ્રારા લખાયેલ પસુ્ક્િક હને્ડ બકૂ ઓફ સોલાર 
રેઠડએશન ડેટા ફોર ઇષ્ન્ડયા-1980 અને સોલર રેઠડએશન 
ઓવર ઇષ્ન્ડયા-1981 આ ક્ષેત્રમાું રસ ધરાવિી દરેક મઠહલાને 
િેરણા પરુી પાડે છે.આમ િેમના દ્રારા લખાયેલ આ બુંને્ન 
પસુ્ક્િકો સ્ત્રીસશક્તિકરણનુું અનેરુું ઉદાહરણ  છે. 
 ડાા.આવશમા ચેટજી(1917 કોલકતા-2006) 
o ક્ષેત્ર –  રસાયણ પ્રવજ્ઞાન શાસ્ત્ર. 
o પ્રશક્ષણ – આપ્રશમા ચેટજીએ  કલકિા પ્રવશ્વ પ્રવધાલય 

માુંથી રસાયણ પ્રવજ્ઞાનમાું સ્ક્નાિક ની ઉપાપ્રધ મેળવી અને 
ત્યાર બાદ ઓરગેપ્રનક રસાયણ પ્રવજ્ઞાનમાું પ્રવશેષિા 
મેળવી હિી.િેઓએ  1944માું ડો. ની ઉપાપ્રઘ મેળવી 
હિી. 

o કાયપ –  1954થી આપ્રશમા ચેટજી એ કોલકિા પ્રવશ્વ 
પ્રવધાલયના શધુ્ધ કેમેષ્સ્ક્ર પ્રવિાગમાું રીડર િરીકે કાયપ 
કયુપ હત ુું.  

o સુંશોધન  ક્ષેત્ર – િેઓએ  પ્રમર્જર્જલેટ,વેનેકા એલ્કાઠડશ 
અને એન્ટી મલેઠરયા ડ્રગ્સની શોધ કરી હિી. 

o પ્રવપ્રશષ્ટ્ટ બાબિો –  આપ્રશમ્મા ચેટજી  ડાપ.ની ઉપાપ્રધ 
મેળવનાર િથમ  મઠહલા રહ્યા હિા.િેમના કયો બદલ 
િેમને પદ્મભષૂણ(1975) િથા ઇષ્ન્ડયન નેશનલ સાયન્સ 
ઍકેડમી દ્રારા રામનાથન પદક(1987)થી સન્માપ્રનિ 
કરવામાું આવયા હિા.િેઓ ઇ.સ 1982-1990 સધુી 
રાજ્યસિાના સદસ્ક્ય અને 1975માું ઇષ્ન્ડયન સાયન્સ 
કોગે્રસમાું જનરલ િેપ્રસડન્સ રહી ચકેુલા હિા. 

          ડાપ.આપ્રશમ્મા ચેટજીએ શોધેલી વેનેકા આલ્કોઠડશ ડ્રગ 
ઘણી બધી બીમારીના ઇલાજ માટે ઉપયોગી સાબીિ થઇ છે,જે 
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આજના સમયમાું ઠકમોથેરેપીમાું પણ ઉપયોગમાું લેવાય 
છે.આમ આવા ક્ષેત્રમાું રસ ધરાવિી દરેક સ્ત્રી માટે માગપદશપક 
અને િેરણારૂપ એવા આપ્રશમ્મા ચેટજી એ સ્ત્રીસશક્તિકરણનુું 
અદભિૂ ઉદાહરણ છે. 
 મહારાની ચક્રિતી(1937 ણબહાર-2014) 
o ક્ષેત્ર –  આક્વવક જીવ પ્રવજ્ઞાન. 
o પ્રશક્ષણ – મહારાની ચિવિીએ િેસીડેંસી કોલેજમાુંથી 

બી.એસ.સી અને  કલકિા પ્રવશ્વ પ્રવધાલય માુંથી 
એમ.એસ.સી ની પદવી મેળવી હિી અને ત્યાર બાદ 
માઇિોભબયલ િોટીન સુંશ્લેષણ પ્રવષય પર કોલકિાની 
બોસ સુંસ્ક્થામાુંથી પી.એચ.ડી કરી હિી. 

o કાયપ –  1981માું મહારાની ચિવિીએ એપ્રશયા અને સહુર 
પવૂપમાું પનુ સુંયોજક ડી.એન.એ િકનીક પર પહલેી 
િયોગ શાળાનુું આયોજન કયુપ હત ુું . 

o પ્રવપ્રશષ્ટ્ટ બાબિો – મહારાની ચિવિીને કશપ્રનકા ઓરેશન 
એવોડપ(1971),વાય.એસ.નારાયણ રાવ 
પરુસ્ક્કાર(1981),જે.સી.સેનગપુિા સ્ક્મારક પરુસ્ક્કાર અને 
મેઠડકલ કાઉન્સીલ ઓફ ઇષ્ન્ડયા દ્રારા હઠર ઓમ આશ્રમ 
એલેમ્બક ઠરસચપ એવોડપ(1981)આપવામાું આવયો હિો. 

              મહારાની ચિવિીને મળેલા આવા અનેક એવોડપ 
દરેક સ્ત્રીને પ્રવજ્ઞાન ક્ષેત્રમાું આગળ વધવા િોત્સાહન પરુુું પાડે 
છે.આમ િેમના એવોડપ પ્રવજ્ઞાન ક્ષેત્રમાું અને સ્ત્રીસશક્તિકરણ 
માટે માગપદશપન પરુુું પાડે છે. 
 વિજ્ઞાન કે્ષત્રમાું સ્ત્રીઓ નો ફાળો (ઈ.સ. 1950 થી ઈ.સ 
2018) 
 રાજેશ્વરી ચેટજી(1922 કણાાટક-2010) 
o ક્ષેત્ર – માઇિોવેવ ઈલ્ન્જપ્રનયરીંગ ક્ષેત્ર 
o પ્રશક્ષણ –  રાજેશ્વરી ચેટજીએ બેંગલોર સેન્રલ કોલેજ 

માુંથી ગભણિ પ્રવષય સાથે બી.એસ.સી અને 
એમ.એસ.સીની પદવી મેળવી હિી.ત્યાર બાદ િેઓ 
1943માું િારિીય પ્રવજ્ઞાન સુંસ્ક્થા-બેંગલોરના પ્રવધિુ 
િોધોભગક પ્રવિાગમાું એક શોધક પ્રવધાથી િરીકે જોડાયા 
હિા. 

o કાયપ –  રાજેશ્વરી ચેટજીએ િારિીય પ્રવજ્ઞાન સુંસ્ક્થા-
બેંગલોરમાું એક અધ્યાપક િરીકેની ભપૂ્રમકા િજવી હિી 

સાથેસાથે િેઓ ઈલેતરોનસુંચાર ઈન્જીનીયર  પ્રવિાગમાું 
અધ્યક્ષ પણ રહી ચકેુલા છે. 

o પ્રવપ્રશષ્ટ્ટ બાબિો – કણાપટકના પહલેા મઠહલા ઈન્જીપ્રનયર 
એટલે રાજેશ્વરી ચેટજીને બેસ્ક્ટ પેપર માટે ઐન્ત્બિેન 
પરુસ્ક્કાર ,જય.સી.બોસ, મેમોઠરયલ પરુુસ્ક્કાર આપવામાું 
આવયા હિા.િેમજ ઈલેતરોપ્રનતસ અને દૂરસુંચાર 
ઈન્જીપ્રનયરીંગ સુંસ્ક્થા દ્રારા સવપશે્રષ્ટ્ઠ શોધ અને પ્રશક્ષણ 
કાયપ માટે રામલાલ પાદવા એવોડપ આપવામાું આવયો 
હિો. 

કણાપટકના પહલેા મઠહલા ઈન્જીપ્રનયર  રાજેશ્વરી ચેટજીએ 
ઈન્જીપ્રનયરીંગ ક્ષેત્રમાું પરુૂષો સાથેસાથે જ રહીને સ્ત્રીઓનુું અનેરૂ 
િદાન રજૂ કયુપ છે.આમ િેઓ ઈન્જીપ્રનયરીંગ ક્ષેતે્ર 
સ્ત્રીસશક્તિકરણનુું સાક્ષાિ ઉદાહરણ છે.   
 દશાના રુંગનાથન (1941દદલ્હી-2001) 
o ક્ષેત્ર –  કાબપપ્રનક રસાયણ  પ્રવજ્ઞાન શાસ્ત્ર 
o પ્રશક્ષણ – ઠદલ્હીમાુંથી જ પ્રશક્ષણ મેળવનાર દશપના 

રુંગનાથનએ 1967માું ઠદલ્હી પ્રવશ્વપ્રવધાલય માુંથી રસાયણ 
પ્રવજ્ઞાન ક્ષેત્રમાું પી.એચ.ડી ની પદવી મેળવી હિી. 

o કાયપ –  દશપના રુંગનાથનએ પોિાના કાયપની શરૂઆિ 
િારિીય િોધયોભગક સુંસ્ક્થા કાનપરુથી કરી હિી,અને 
િેઓ નેશનલ એકેડમી ઓફ સાયન્સના ફેલો પણ ચકેુલે 
છે.  

o સુંશોધન  - િેઓએ સપુર મોલેક્યલુર 
એસલ્મ્બયો,આક્વવક ઠડઝઈન જૈપ્રવક િઠિયા,નેનો ટયબુ 
સેશ્લેષણ વગેરે  ક્ષેતે્ર કાયપ કયુપ હત ુું. 

o પ્રવપ્રશષ્ટ્ટ બાબિો – દશપના રુંગનાથનને એ.વી.રામ 
ફાઉન્ડેશન પરુુસ્ક્કાર અને સખુદેવ ઓડાપમેંટ લેતચરશીપ 
આપવામાું આવી હિી.િેઓને 1994માું જૈવીક રાસાયણ 
પ્રવજ્ઞાનમાું િેમના કામ માટે િેમને રસાયણ   પ્રવજ્ઞાનમાું 
ત્રીજો પ્રવશ્વ એકેડમી ઓફ સાયન્સનો પરુસ્ક્કાર આપવામાું 
આવયો હિો. 

        દશપના રુંગનાથ કે જેમણે કાબપપ્રનક રસાયણ  પ્રવજ્ઞાન 
શાસ્ત્રમાું અનેક પ્રવષયોમાું યોગદાન આપેલુું છે,િવિપમાન 
સમયમાું આ ક્ષેત્રમાું સ્ત્રીઓનો હરણફાળ પ્રવકાસ જોવા મળે 
છે.જે આજના સમયમાું સ્ત્રીસશક્તિકરણ માટે એક ઉમદુું 
ઉદાહરણ પરૂૂ પાડે છે.               
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 ચારૂસીતા ચક્રિતી(1964 ય .એસ.એ-2016) 
o ક્ષેત્ર –  રસાયણ અને િૌપ્રિક પ્રવજ્ઞાન શાસ્ત્ર 
o પ્રશક્ષણ – ચારૂસીિા ચિવિીએ બી.એસ.સીની ઉપાપ્રધ સેંટ 

સ્ક્ટફન કોલેજ –ઠદલ્હીમાુંથી રસાયણ પ્રવજ્ઞાન પ્રવષય પર 
મેળવી હિી.આગળની પ્રશક્ષા િેઓએ પેતરોસ્ક્કોપીમાું 
કૈક્મ્િજ ખાિેથી મેળવી હિી. 

o કાયપ –  ચારૂસીિા ચિવિીએ ઠદલ્હીમાું િારિીય 
િોધ્યોભગકી સુંસ્ક્થામાું રસાયણ પ્રવજ્ઞાનના અધ્યાપક 
િરીકેનુું કાયપ કરેલુું હત ુું..  

o સુંશોધન  ક્ષેત્ર – િેઓએ કુંવોન્ટમ િૌપ્રિક પ્રવજ્ઞાન 
,આક્વવક ડાયનેપ્રમતસ,સુંરચના,િરલ પદાથપની 
ગપ્રિશીલિા,જળ અને જણ યોજના જેવા પ્રવષયો પર રસ 
દાખવી કાયપ કયઁ હત ુું. 

 પ્રવપ્રશષ્ટ્ટ બાબિો – ચારૂસીિા ચિવિીને પ્રવજ્ઞાન અને 
િોધ્યોભગક ક્ષેતે્ર શાુંપ્રિ સ્ક્વરૂપ િટનાગર 
પરુુસ્ક્કાર(2001),બી.એમ.ભબડલા પ્રવજ્ઞાન પરુસ્ક્કાર (1994)અને 
યવુાન પ્રવજ્ઞાનીકોને અપાિો બોસ િારિીય રાષ્ટ્રીય પ્રવજ્ઞાન 
એકેડમી પદક આપવામાું આવયા હિા. 
           ઉપરોતિ ચારૂસીિા ચિવિી કે જેણે િૌપ્રિક પ્રવજ્ઞાન 
પ્રવષયમાું અનેરૂું કાયપ કયુપ છે અને સ્ત્રી માત્ર રસાયણ પ્રવજ્ઞાન કે 
જીવ પ્રવજ્ઞાનમાું જ નઠહ પરુંત ુ િૌપ્રિક પ્રવજ્ઞાન માું પણ સારુું 
એવ ુકાયપ કરી શકે છે િે બાબિ સાભબિ કરી હિી.આમ િૌપ્રિક 
પ્રવજ્ઞાનમાું રસ ધરાવિી સ્ત્રીઓના િેરણારૂપ એવા ચારૂસીિા 
સ્ત્રીસશક્તિ માટેનુું અદભિૂ ઉદાહરણ છે.   
 ડાા.મુંગલા નાલીકર 
o ક્ષેત્ર –  ગભણિ શાસ્ત્ર 
o પ્રશક્ષણ – મુંગલા નાલીકરે  મુુંબઇ પ્રવધાપીઠ માુંથી ગભણિ 

પ્રવષયમાું 1932માું બી.એસ.સી એને 1934માું  
એમ.એસ.સી ની પદવી મેળવી હિી. 

o કાયપ –  મુંગલા નાલીકરે ઈ.સ 1964થી 1966 સધુી 
ઈક્ન્સટયટૂ ઓફ ફુંડામેન્ટલ ઠરસપચ-મુુંબઈની સુંસ્ક્થાના 
ગભણિ પ્રવિાગમાું સહાયક સુંશોધક િરીકેની ભપૂ્રમકા અદા 
કરી હિી.િેઓએ પણૂે પ્રવધાપીઠ,ટાટા ઈક્ન્સટયટુ ઓફ 
ફુંડામેન્ટલ ઠરસપચ-મુુંબઈ અને બોમ્બે યપુ્રન. માું અધ્યાપન 
કાયપ કરેલુું હત.ુ 

o સુંશોધન  ક્ષેત્ર – મુંગલા નાલીકરએ રીયલ અને 
કોમ્પલેતસ એનાલીસીસ,જીઓમેરી,નુંબર 
થીયરી,એલજેિા,ટોપોલોજી જેવા પ્રવષયોમાું કાયપ કરેલુું 
હત ુું. 

o પ્રવપ્રશષ્ટ્ટ બાબિો – મુંગલા નાલીકરને િેમની મરાઠી બકૂ 
ગાગી અજૂન ર્જજિંવિ આહ ે માટે પ્રવશ્વ પાવપિી ગોખલ ે
એવોડપ-2002 આપવામાું આવયો હિો. 

       િેમણે લખેલી આ બકૂ દરેક મઠહલા માટે માગપદપ્રશિકા 
સમાન છે.િેમના પાસેથી ગભણિ પ્રવષયમાું પણ સુંશોધન થઈ 
શકે એવી િેરણા િાપિ થાય છે.આજે છોકરીઓ આ ક્ષેત્રમાું 
પણ વધ ુઆગળ વધી રહી છે.જે સ્ત્રીસશક્તિ નુું જ ઉદાહરણ છે. 
 ફણલતાથા-  
        ઉપરોતિ પ્રવજ્ઞાન ક્ષેત્રમાું સ્ત્રીસશક્તિકરણ થયેલ છે 
િેવી  પ્રવશેષ િપ્રિિા ધરાવિી નારી રત્નોના જીવન માુંથી 
સ્ત્રીસશક્તિકરણમાું િેરણાદાયી ફભલિાથપ નીચે મજુબ છે. 
o િારિના ઉજ્જવળ િપ્રવષ્ટ્યના સુંદિપમાું સમાજના બે વગપ 

સ્ત્રી અને પરુુષ બુંને્નનો સમાન પ્રવકાસ થાય િે આવશ્યક 
છે.જેમાું સ્ત્રીઓનુું બધા ક્ષેત્રમાું સ્ત્રીસશક્તિકરણ થાય િે 
જરૂરી છે. 

o પ્રવજ્ઞાન ક્ષેત્રમાું જો સ્ત્રીઓ આમાથી િેરણા લેશે િો 
સ્ત્રીસશક્તિકરણ જરૂર થશે. 

o પ્રવજ્ઞાનમાું રસ ધરાવિી  મઠહલાઓને આગળ  વધવા 
અને  િોત્સાહન આપવા માટે િારિ સરકાર અને અન્ય 
પ્રવજ્ઞાન ક્ષેતે્ર કાયપ કરિી સુંસ્ક્થા દ્રારા અનેક 
એવોડપ,ફેલોશીપ કે આવી જ અન્ય સહાય આપવામાું 
આવશે િો સ્ત્રીઓ આ ક્ષેત્રમાું રસ લેશે.  

o આજની સ્ત્રી નીડર અને સુંકલ્પનાવાદી હશે િો આ ક્ષેત્રમાું 
િેનુું સ્ત્રીસશક્તિકરણ થશે. 
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