
CRITERIA 7.1.1     Measures initiated by the Institution for the promotion of gender 

equity during the last five years. 

 

સરકારી વાણિજ્ય કોલજે, સકે્ટર-૧૫, ગાાંધીનગર. 

દર વર્ષની પરાંપરા અનુસાર ચાલુ વર્ે પિ CWDC જનરલ ણિટીંગનુાં આયોજન કરવાિાાં આવયુાં હતુાં. જેિાાં 

કોલેજના આચાયષશ્રી કે જેઓ CWDC કણિટીના પ્રેણસડેન્ટ હોય છે. તેિિ ેણવદ્યાર્થીઓને િાગષદર્ષક પ્રવચન આપી તેઓને 

કોલેજિાાં ભયિુક્ત વાતાવરિ િળી રહે તનેી ખાત્રી આપી હતી. ત્યારબાદ પ્રા. ડો. કે.એસ. વયાસ તર્થા પ્રા. ટી.કે. 

રાિાએ ણવદ્યાર્થીનીઓને ઉપયોગી િાગષદર્ષન આપયુાં. 

ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા તા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૫ર્થી ૧૪-૦૮૨૦૧૫ સુધી “િણહલા સર્ણક્તકરિ 

પખવાડીયુાં”ઉજવવાનુાં નક્કી કરવાિાાં આવયુાં હતુાં. જે અાંતગષત અતે્રની કોલજેિાાં ણવણવધ કાયષક્રિો કરેલ જેની િાણહતી નીચે 

િુજબ છે: 

૧. િણહલા સરુક્ષા દદવસની ઉજવિી: 

 તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ “િણહલા સરુક્ષા દદવસ”ણનણિત્તે ગાાંધીનગરના સેક્ટર-૧૬િાાં આવલે િણહલા 

પોલીસ સ્ટેર્નના PSI શ્રી િણનર્ાબેન પુવારનુાં વક્તવય રાખેલ. જેિાાં તઓેએ ણવદ્યાર્થીનીઓને સ્વબચત તર્થા પોલીસ 

સ્ત્રીઓને કઇ રીતે િદદરૂપ ર્થાય તે ણવરે્ િાણહતી આપી તર્થા “૧૮૧ િણહલા અભયિ હલે્પલાઇનના” કાઉન્સીલરશ્રી 

પુનિબેન સોનીએ િણહલા અભયિ હેલ્પલાઇન ણવર્ે િાણહતી આપતુાં સુાંદર પ્રેઝન્ટેર્ન બતાવયુાં હતુાં. 

 



 

 

 

૨. િણહલા ણર્ક્ષિ દદવસની ઉજવિી: 

 તા.૦૮-૦૭-૨૦૧૫ “િણહલા ણર્ક્ષિ દદવસ”ણનણિત્તે અત્રેની કોલેજની ૫૪ ણવદ્યાર્થીનીઓ તર્થા ૦૫ 

અધ્યાપકશ્રીઓએ EDI તે જ દદવસે ણવદ્યાર્થીનીઓને રાઇફલ ર્ુટીંગની તાલીિ આપવાિાાં આવી હતી. ગાિ ભાટ, તા.જી. 
ગાાંધીનગર ખાતેની િુલાકાત લીધી હતી. જેિાાં િાનનીય કણિશ્નર ઓફ હાયર એજ્યુકેર્નશ્રી એ પિ પ્રોત્સાહક હાજરી 

આપી હતી. 
 

    

 

૩. િણહલા કિષયોગી દદવસની ઉજવિી: 

 તા.૧૧-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ “િણહલા કિષયોગી દદવસ”ની ઉજવિી અાંતગષત કોલેજનાાં િણહલા કિષચારીઓને 

કોમ્પપયુટરની તાલીિનુાં આયોજન કયુું હતુાં. જેિાાં તિાિ િણહલા કિષચારીઓને કોમ્પપયટુરનુાં પાયુઆનુાં જ્ઞાન જેવુાં કે MS 

Office, Excel, Power Point Presentation વગેરે ણવર્ ેિાણહતી આપવાિાાં આવી. 



   

 

 

 

 ૪. િણહલા ર્ારીરીક સોષ્ઠવ દદવસની ઉજવિી: 

તા.૧૪-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ “િણહલા ર્ારીરીક સોષ્ઠવ દદવસ” અાંતગષત િણહલા પ્રણર્ણક્ષકા શ્રીણિનાક્ષીબેન સોિાિી 

દ્વારા ણવદ્યાર્થીનીઓને યોગની તાલીિ આપવાિાાં આવી હતી. જેિાાં અતે્રની કોલેજના િણહલા પ્રધ્યાપકોએ પિ 

ઉત્સાહપુવષક ભાગ લીધો હતો. 

 અતે્રની કોલેજિાાં ણવદ્યાર્થીનીઓને સ્વ-બચાવ (કરાટે)ની ૧૫ દદવસીય તાલીિનુાં આયોજન કરવાિાાં આવયુાં હતુાં. 
જેિાાં કોલેજની ૧૫૦ ણવદ્યાર્થીનીઓએ ઉત્સાહપુવષક ભાગ લીધો હતો. 

    



     

 

 

 

૫. ‘BEAUTY AND WELLNESS’કાર્યકમની ઉજવણી: 

Oven Cooking Training 

    

Beauty Parlour Training 



  

Glass Painting Training 

  

 


