સરકારી વાણિજ્ય કોલેજ,
સેક્ટર-૧૫, ગાાંધીનગર.
CWDC અહેવાલ,(વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮)
દર વર્ષની પરાંપરા અનુસાર ચાલુ વર્ે પિ CWDC જનરલ ણિટીંગનુાં આયોજન કરવાિાાં આવયુાં હતુ.ાં જે િાાં કોલેજના
આચાયષશ્રી કે જે ઓ CWDC કણિટીના પ્રેણસડેન્ટ હોય છે . તેિિે ણવદ્યાર્થીઓને િાગષદર્ષક પ્રવચન આપી તેઓને કોલેજિાાં
ભયિુક્ત વાતાવરિ િળી રહે તેની ખાત્રી આપી હતી. ત્યારબાદ પ્રા. ડો. કે.એસ. વયાસ તર્થા પ્રા. ટી.કે. રાિાએ ણવદ્યાર્થીનીઓને
ઉપયોગી િાગષદર્ષન આપયુ.ાં

કોલેજિાાં યોજાયેલ ણનબાંધ સ્પધાષિાાં પ્રર્થિ ક્રિે પ્રજાપત રૂકિા (સેિ-૫), બીજા ક્રિે ચુડાસિા સાણવત્રી (સેિ-૩), તર્થા
તૃતીય ક્રિે ઠક્કર દદપકુિાર(સેિ-૩) & િોચી હાદીક (સેિ-૩)ણવજે તા રહ્યા હતા. ણનિાષયક તરીકે ભુણિકા પ્રા. શ્રી ડો. હેતલ
પ્રજાપણતએ ણનષ્ઠાપુવષક ણનભાવી હતી.

કોલેજિાાં પોસ્ટર િેકીંગ સ્પધાષનુાં આયોજન કરવાિાાં આવેલ. જે િાાં ણનિાષયક તરીકે પ્રા. શ્રીરિેર્ભાઇ ચૌહાિ તર્થા પ્રા.
શ્રીણનર્િષતભાઇ રાઠોડે યાદવ દદપર્ીકા(સેિ-૧) , િોણજદ્રા શ્રુતી(સેિ-૧) તર્થા પટ્િી પાયલ પી. (સેિ-૫) ને અનુક્રિે પ્રર્થિ,
ણવવતીય અને તૃતીય ક્રિે ણવજે તા જાહેર કયાષ હતા.
તા.૦૮/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ ણવશ્વ િાણહલા દદન ની ઉજવિી નાાં ભાગ રૂપે ગુજરાત સરકાર વવારા આયોજીત રેલી
તર્થા િહાત્િા િાંદદર ખાતે યોજાયેલ કાયષક્રિ િાાં અત્રે ની કોલેજની ૨૨૫ ણવધાર્ર્થષનીઓ તર્થા િણહલા અધ્યાણપકાઓએ ભાગ
લીધો હતો.
આ તિાિ પ્રવૃણિઓનુાં સુચારાં સાંચાલન પ્રા. શ્રી ફાલ્ગુની એિ. િેસરવાલા તર્થા પ્રા. શ્રી ડો.
ણહનાબા ઝાલા એ કયુું હતુ.ાં
તિાિ પ્રવૃણિઓિાાં આચાયષશ્રી તેિજ સિગ્ર ર્ૈક્ષણિક સ્ટાફ તર્થા ણબન ર્ૈક્ષણિક સ્ટાફે પોતાનો અિુલ્ય સિય
ફાળવી ણવદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન પુરૂ પાડયુાં હતુ.ાં

તા.21/08/2018 ના રોજ હીરો હોંન્ડા કાંપની વવારા આયોજીત”Make Indian Roads Safe” અાંતગષત
ણવદ્યાર્થીઓને ટ્રાફીક ણનયિો,રોડ સાઇન વગેરે ની િાણહતી આપતા સેિીનારનુાં આયોજન કરેલ. ત્યારબાદ ણવધાર્ર્થષનીઓને વાહન
ચલાવતા ર્ીખવયુ તેિજ સલાિત ડ્રાઇવીંગ ની તાલીિ આપી.

વાહન ચલાવતા ર્ીખતી ણવધાર્ર્થષનીઓને

તા. ર્થી તા. સુધી ત્રીજા વર્ષની કુલ 43ણવધાર્ર્થષનીઓ ને કોસ્િેટોલોજી અને બ્યુટીર્થેરાપીસ્ટની કુલ 250 કલાકની તાલીિ
ORANE ઇંન્ટરનેર્નલ કાંપનીવવારા આપવાિાાં આવી.જે અાંતગષત તા.17/01/2019 ના રોજ ૩૨ ણવધાર્ર્થષનીઓ તર્થા ૨

િણહલા અધ્યાણપકાઓ એ ORANE Institute,વસ્રાપુર અિદાવાદની િુલાકાત લીધી તેિજ ણવણવધ પ્રકાર ના િૅક-અપ ની
જાિકારી આપતા સેિીનારિાાં હાજરી આપી.

સેણિનારિાાં હાજર ણવધાર્ર્થષનીઓ

આ તિાિ પ્રવૃણિઓનુાં સુચારાં સાંચાલન પ્રા. શ્રી ફાલ્ગુની એિ. િેસરવાલા તર્થા પ્રા. શ્રી ડો. ણહનાબા ઝાલા એ કયુું હતુ.ાં
તિાિ પ્રવૃણિઓિાાં આચાયષશ્રી તેિજ સિગ્ર ર્ૈક્ષણિક સ્ટાફ તર્થા ણબન ર્ૈક્ષણિક સ્ટાફે પોતાનો અિુલ્ય સિય ફાળવી
ણવદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન પુરૂ પાડયુાં હતુ.ાં

