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પોલીસ અણધક્ષકની કચેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા અત્રનેી કોલેજની ણવદ્યાર્થષનીઓ માટે સુરક્ષા-સેત ુપ્રોજેક્ટ અાંતગષત વાડોકાઇ 

કરાટ-ેડો એકેડમીના ણનષિાાંત પ્રણિક્ષકો દ્વારા તા. 28/07/2014 થી તા. 12/08/2014 દરણમયાન એક સ્વ-રક્ષિ ણિણિરનુાં આયોજન 

કરવામાાં આવયુાં હતુાં. તેનો લાભ 143 ણવદ્યાર્થષનીઓએ આ લીધો હતો. 

તા. 13/08/2014ના રોજ સવાર ે9:15 વાગ્યે આ કાયષક્રમની િરૂઆત ણવદ્યાર્થષનીઓ એ ભાવવાહી સાંગીતમય પ્રાથષના દ્વારા 

કરી. માંચસ્થ મહાનભુાવો દ્વારા દદપ પ્રાગટ્ય કરવામાાં આવયુાં. CWDC કન્વીનર પ્રા. ડૉ. ણિલ્પા િી. છગએ મહમેાનોનો ટ ાંક પદરચય 

આપી િાણદદક સ્વાગત કયુું અને મહેમાનોનુાં પષુપગુચ્છ વડે સ્વાગત કરવામાાં આવયુાં. ણજલ્લા કાન ની સવેા સત્તા માંડળ તરફથી પધારેલ 

ગાાંધીનગરના ણસણનયર મણહલા એડ્વોકેટ શ્રી સાંગીતાિને આર. ચૌહાિએ તેમના વક્તવયમાાં મણહલાઓને લગતા કાયદાઓ ણવિ ેવાત 

કરી. સુરક્ષા-સેત ુપ્રણિક્ષિ તાલીમાથીઓની ણનદેિન પ્રસ્તુણત િાદ મહાનભુાવોના િભુ હસ્તે સર્ટષદફકેટ્સનુાં ણવતરિ કરવામાાં આવયુાં. 

મણહલા પી. એસ. આઇ શ્રી મણનર્ાિેન પવુારનુાં વક્તવય શ્રોતાઓ માટ ેદદિાસ ચક અને પ્રેરિાદાયી િની રહ્ુાં હતુાં. મણહલા હલે્પ લાઇન 

181 અભયમના કાઉન્સીલર શ્રી ભાવનાિને મકવાિાનુાં વક્તવય સૌ માટે માગષદિષક િન્યુાં. આચાયષશ્રીનુાં મણહલા સિણક્તકરિ અાંગનેુાં 

પ્રેરિાદાયી વક્તવય શ્રોતાઓમાાં નવો ઉત્સાહ રેડનાર િની રહ્ુાં. સમગ્ર કાયષક્રમનુાં સાંચાલન તથા આભારણવણધ ડૉ. ણિલ્પા િી. છગ દ્વારા 

કરવામાાં આવયા હતા. કાયષક્રમના અાંત ેણવદ્યાર્થષનીઓને નાસ્તો આપવામાાં આવયો હતો.  

તા. 14/08/2014ના રોજ સવાર ે 9:00 વાગ્યે અત્રનેા િાયસગે હોલમાાં ણવદ્યાથીઓ માટે મણહલા સિણક્તકરિ કાયષક્રમ 

હેઠળ “સાવચેતીમાાં જ સુરક્ષા” CD Projection નુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ હતુાં. ગજુરાત પોલીસ ખાતા તરફથી તૈયાર કરી ભટે 

કરાયેલ આ CD માાં નાની નાની ણવડીયો દફલ્મ દ્વારા ણવદ્યાર્થષનીઓએ તથા તમેના વાલીએ સ્ત્રી તરીક ે ણવદ્યાર્થષની સાથે કોઇ 

અણનચ્છણનય િનાવ ન િને તે માટે જરૂરી સાવધાની અને સાવચેતીનાાં પગલાાંઓ ણવર્ે સુાંદર રજ આત દિષવેલ છે. 



 

સુરક્ષા સતે ુઅાંતગષત તાલીમ લતેી ણવદ્યાર્થષનીઓ

 

મણહલા સિણક્તકરિ કાયષક્રમમાાં માંચસ્થ મહાનભુાવો 



 

મહેમાનશ્રીનુાં પુષપગુચ્છથી સ્વાગત 

 



 

મહેમાનશ્રીનુાં પુષપગુચ્છથી સ્વાગત 

 

કાયષક્રમમાાં ધ્યાનમગ્ન શ્રોતા 



 

મણહલા વકીલ શ્રીસાંગીતાિેનનુાં વક્તવય 

 

સુરક્ષા સેત ુદ્વારા તાલીમ પામેલ ણવદ્યાર્થષનીઓનુાં ણનદિષન 



 

સુરક્ષા સેત ુદ્વારા તાલીમ પામેલ ણવદ્યાર્થષનીઓને સર્ટષદફકેટ ણવતરિ 

 



 

સુરક્ષા સેત ુદ્વારા તાલીમ પામેલ ણવદ્યાર્થષનીઓને સર્ટષદફકેટ ણવતરિ 

 



 

મણહલા પી. એસ. આઇ. શ્રીમણનર્ાિેનનુાં વક્તવય 

 

કાયષક્રમમાાં ધ્યાનમગ્ન શ્રોતા 



 

મણહલા હેલ્પ લાએન અભયમના કાઉણન્સલર શ્રીભાવનાિનેનુાં વક્તવય 

“સાવચતેીમાાં જ સુરક્ષા” CD Projection 
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ક્રમ Date Programme 

1 28/07/2014 to 12/08/2014 સુરક્ષા-સેત ુ

2 13/08/2014 સુરક્ષા-સેત ુતાલીમાથીઓનુાં ણનદેિન 

3 13/08/2014 સુરક્ષા-સેત ુતાલીમાથીઓને સટીદફકેટ ણવતરિ 

4 13/08/2014 ણજલ્લા કાન ની સવેા સત્તા માંડળ 

ણસણનયર મણહલા વકીલ શ્રી સાંગીતાિેન આર. ચૌહાિનુાં વક્તવય 

5 13/08/2014 મણહલા પી. એસ. આઇ શ્રી મણનર્ાિેન પવુારનુાં વક્તવય 

6 13/08/2014 મણહલા હેલ્પ લાઇન 181 અભયમના કાઉન્સીલર શ્રી ભાવનાિને 

મકવાિાનુાં વક્તવય  

7 13/08/2014 આચાયષશ્રીનુાં મણહલા સિણક્તકરિ અાંગનેુાં પ્રેરિાદાયી વક્તવય 

8 14/08/2014 “સાવચતેીમાાં જ સુરક્ષા” CD Projection 


