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RUSA: Componant:9, 

Innovation Schemes 

(Mentoring Girl Child) 

બ્યટુિ ારલય કે્રળ કોલ-તા.૦૪-૦૭-૨૦૧૬ થી ૧૨-૦૭-૨૦૧૬ 
ઉયોક્ત વયકાયી મોજના અંતગલત અતે્રની કોરેજભાાં તા.૦૪ -૦૭-૨૦૧૬ થી ૧૨-૦૭-૨૦૧૬ 

સધુી વલદ્યાથીની ફશનેો ભાિે તેભને બ્યટુિ ારલય વ્મલવામ અંગે સભુાટશતગાય કયલા તેભજ આ 

વ્મલવામની સવુજ્જતતા ભાિે જરૂયી ભાગલદળલન ભી યશ ેતે શતેથુી ગાાંધીનગય ખાતે ત્રણ વલવલધ 

વેક્િયભાાં ોતાના બ્યટુિ ારલય ભાિે પ્રખ્માત તેલા સ.ુશ્રી યીનાફેન વોની તથા તેભના સ્િાપ દ્વાયા 

વાત ટદલવની દૈવનક ફે કરાકની તારીભ આલાભાાં આલી. જેનો આળયે ૮૦ વલદ્યાવથિનીઓએ બાગ 

રીધો. આ તારીભ કામલક્રભભાાં નીચેની બ્યટુિ ટ્રીિભેન્િ ળીખલલાભાાં આલી શતી. 

ક્રભ તાયીખ બ્યટુિ ટ્રીિભેન્િ (પે્રક્ક્િકર તારીભ) 

૧ ૦૪-૦૭-૨૦૧૬ 
આઇબ્રો થે્રડીંગ , આઇબ્રો વેઇ , લેકક્વિંગ, થે્રડીંગ 
પે્રક્િીવ. 

૨ ૦૫-૦૭-૨૦૧૬ 
શયે કિીંગ , શયે વેક્ળવનિંગ , ડીગ્રી એક્સ્્રેનેળન , શયે 
કિ સ્િાઇલ્વ. 

૩ ૦૭-૦૭-૨૦૧૬ 
પેવ કેય , પેવવમરના પ્રકાય, ત્લચાના પ્રકાય, ત્લચાનુાં 
ફાંધાયણ, પેવવમરના સ્િે્વ, ક્રીન્ઝીંગ, બ્રીચીંગ. 

૪ ૦૮-૦૭-૨૦૧૬ 
શયે કિીંગ , શયે કેય , શયે સ્ટે્રિનીંગ , કરી શયે , બ્રો 
ડ્રામ, શયે વવટિિંગ. 

૫ ૦૯-૦૭-૨૦૧૬ 
વવમ્ર ભેક-અ , આઇ ભેક-અ , બ્રાઇડર ભેક-
અ, ાિી ભેક-અ, યેગ્યરુય ભેક-અ. 

૬ ૧૧-૦૭-૨૦૧૬ ભેની ક્યોય, ેડી ક્યોય, શયે સ્િાઇર. 

૭ ૧૨-૦૭-૨૦૧૬ 
ભશેંદીના પ્રકાય , ળેઇ રેલો , ટડઝાઇન વાંદગી , 

કોનથી ભશેંદી મકુલી, નેઇર આિલ , નેઇર ટડઝાઇન. 
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ાકળાસ્ત્ર તારીભ-તા.૧૩-૦૭-૨૦૧૬ થી ૧૫-૦૭-૨૦૧૬. 
 

ઉયોક્ત વયકાયી મોજના અંતગલત અતે્રની કોરેજભાાં તા.૧૩ -૦૭-૨૦૧૬ થી ૧૫-૦૭-૨૦૧૬ 

દયમ્માનવલદ્યાવથિનીઓભાિે તેભને ઓલન દ્વાયા કુટકિંગ , ફેટકિંગ, ગ્રીરીંગ જેલી િેકવનકથી ભાટશતગાય 

કયલા આ કે્ષત્રના વનષણાાંત શ્રી જજજ્ઞાફેન વોની , કે જેઓ વાત લલથી WHIRPOOL કાંનીના Official 

Trainer છે, તેભને આભાંત્રીત કયેર શતા. ૦૩ ટદલવની દૈવનક ફે કરાકની આ વઘન ડેભોસ્ટે્રળનથી 

અને તારીભભાાં આળયે ૧૦૦ વલદ્યાવથિનીઓએ બાગ રીધો શતો. આ તારીભ કામલક્રભભાાં નીચેની 

લાનગીઓ ળીખલલાભાાં આલી શતી. 
 

તાયીખ વલગત લાનગી 

૧૩-૦૭-૨૦૧૬ 
ભાઇક્રોલેલ 
ગ્રીરીંગ 

ફિેિા/ભકાઇ ફાપલા , કરાકાંદ, ભગની 
દાનો ળીયો, ખભણ, ઢોકા,  ૌંઆ ચેલડો, 
ઇન્સ્િન્િ ઇડરી, ાડ ળેકલા. 

૧૪-૦૭-૨૦૧૬ કન્લેક્ળન 
શાાંડલો, ચોકરેિ ટ્રપર કેક , બફસ્કીટ્વ, 

કોકોનિ કુકીઝ. 
૧૫-૦૭-૨૦૧૬ બફટકિંગ બે્રડ, ાાંઉ, વઝા ફેઝ. 
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Gender Sensitization 

 

તા.૧૮-૦૭-૨૦૧૬ને વોભલાયને યોજ શ્રી અમતૃબાઇ કે. િેરનુાં “સ્ત્રીભણૃ શત્મા”વલમ ઉય 

લક્ત્વ્મ મોજલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. જેભાાં તેઓએ ૧૮ભી વદીથી ૨૦ભી વદી સધુીભાાં ચારતાાં વાભાજીક 

કુટયલાજો જેલાાં કે વતીપ્રથા , ફાકીને દુધ ીતી કયલી લગેયે વલે જણાલી અત્માયનાાં આધવુનક 

યગુભાાં ચારત ુાં દુણ “સ્ત્રીભણૃ શત્મા” વલળે વલદ્યાથીઓને ભાટશતગાય કમાલ શતા. 

ત્માયફાદ તેઓએ ૨૦૦૧ તથા ૨૦૧૧ની લસ્તીગણતયીભાાંથી વલ ષરેણ કયી જન્ભદયભાાં 

સ્ત્રીઓની થતી ઘિ વલળે ભાટશતગાય કયી તેના કાયણો અને વનલાયણ અંગે વલસ્તતૃ ચચાલ કયી શતી 

તથા સ્લવનવભિત ૩૦ વભવનિની ટપલ્ભ ણ વલદ્યાથીઓને ફતાલી શતી. 
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Gender Counselling 

 

Gender Counselling શઠે અતે્રની કોરેજભાાં આયોગ્મને રગતી ભાટશતી વલદ્યાવથિનીઓ 

ભેલી ળકે તે શતેવુય તા.૨૭-૦૭-૨૦૧૬ના યોજ સ્ત્રીયોગ વનષણાાંત ડો. અભીફેન . ળાશનુાં લકત્વ્મ 

યાખેર જેભાાં તેઓએ વલદ્યાવથિનીઓને જરૂયી ભાગલદળલન આી તેભને મુાંઝલતા પ્રશ્નોનુાં વનયાકયણ કયુું 

શત ુાં. 
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તા.૨૮-૦૭-૨૦૧૬ના યોજ ગાાંધીનગય મ્યવુનવવર કોોયેળનના વશમોગથી “ોણયકુ્ત 

આશાય” વલમ અન્લમે વ્માખ્માન ભાાનુાં આમોજન કયલાભાાં આવ્યુાં. જેભાાં ગાાંધીનગય ભેડીકર 

કોરેજના એવોવીમેિ પ્રોપેવય ડો. વનરેળ ઠાકોય વાશફેે સુાંદય પે્રઝન્િેળન ફતાલી રોશીની ઉણ , 

એનીવભક છે કે નટશ તે વનલાયલા ભાિેના ઉામો સુાંદય યીતે વભજાવ્મા શતા. 

ત્માયફાદ મ્યવુનવવર કોોયેળનના તફીફી અવધકાયીશ્રી ડો. ટદનેળ ફાયોિ વાશફેે લસ્તી 

લધાયો અને કુોણ વલળે સુાંદય યજુઆત કયી વલદ્યાથીઓને મુાંઝલતા પ્રશ્નોનુાં વનયાકયણ કયુું શત ુાં. 

ત્માયફાદ ગાાંધીનગય શલે્થ ઓટપવ (વેક્િય૧૬)નાાં તાલકુા અવધકાયીશ્રી ડો. આય.કે. િેરે 

પ્રવાંગને અનરુૂ સચુનો આી વલદ્યાથીઓને ભાગલદળલન આ્યુાં શત ુાં. ત્માયફાદ તેઓ તયપથી 

વલદ્યાથીઓને ોણયકુ્ત આશાયનુાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.
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RUSA: Componant:9 

Gender  Sensitization Campaign શઠે જીલ્રા કાનનુી વેલા વત્તાભાંડ, જીલ્રા ન્મામરમ, 

ગાાંધીનગયના વશમોગથી અતે્રની કોરેજભાાં “કાનનુી વળબફય”નુાં આમોજન કયેર. જેભાાં ૨૯-૦૭-

૨૦૧૬ના યોજ એન્િી યેગીંગ વલે ચચાલ તેભજ કોરેજભાાં આલા કોઇ ણ પ્રકાયના ફનાલ થમેર 

નથી. યાંત,ુ બવલષમભાાં કોઇ એન્િી યેગીંગના ફનાલ ફને તો તે અંગેની કાનનુી ભાગલદળલન રુુાં  

ાડ્ુાં તથા તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૬ના યોજ જાવતમ ળોણ, નાલ્વા સ્કીભ, ફાકોને ખોિા લચનો 

આનાય ફાફતે જાગતૃ કમાલ. સ્ત્રી વળકક્તકયણ તેભજ વલદ્યાથીઓને સયુક્ષીત કઇ યીતે યાખલા તે 

અંગેની ભાટશતી યુી ાડી. 

ઉયોક્ત ફે ટદલવીમ કાનનુી વળબફયનુાં આમોજન જીલ્રા ન્મામારમના ઉક્રભે PLV (Pera 

Legal Volunteers)ના વભ્મો દ્વાયા કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
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Gender Counselling Scheme 

Gender Counselling Scheme શઠે અતે્રની કોરેજભાાં તા.૦૮-૦૮-૨૦૧૬ થી તા.૨૨-૦૮-

૨૦૧૬ સધુી (૦૯ ટદલવીમ) કમ્્યિુય તારીભનુાં આમોજન વલદ્યાવથિનીઓ ભાિે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

જેભાાં વલગતલાય ભાટશતી નીચે મજુફ છે. 

ક્રભ તાયીખ TOPIC 

૧ ૦૮-૦૮-૨૦૧૬ Basic Introduction of Computer. 

૨ ૦૯-૦૮-૨૦૧૬ 
MS-Word use Advantage, Letter Draft, and 
Formatting Letter. 

૩ ૧૦-૦૮-૨૦૧૬ 
Ms-Word ભાાં Table Draw, Add Column, Row, Remove 

Column, Row Merge Column. 

૪ ૧૧-૦૮-૨૦૧૬ Ms-Word ભાાં Mail Merge create Mail Merge. 

૫ ૧૨-૦૮-૨૦૧૬ Ms-Excel use, Draw Table, Introduction of Tools. 

૬ ૧૩-૦૮-૨૦૧૬ Ms-Excelભાાં Formula use, Page Formatting. 

૭ ૧૯-૦૮-૨૦૧૬ 
Ms-Excel ભાાં Freeze Pan, 1 to 100 Drag down, Odd-

Even Month name, Day name. 

૮ ૨૦-૦૮-૨૦૧૬ Power Point Presentation Introduction uses, and 
How to make P.P.T. 

૯ ૨૨-૦૮-૨૦૧૬ P.P.T. (Power Point Presentation). 
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Innovative Scheme 

Innovative Scheme અંતગલત અતે્રની કોરેજભાાં તા.૨૩-૦૮-૨૦૧૬ થી ૨૭-૦૮-૨૦૧૬ (૦૪ 

ટદલવીમ) ગ્રાવ એન્ડ પેબ્રીક ેઇન્િીંગ ક્રાવનુાં આમોજન કયલાભાાં આવ્યુાં. જેભાાં વલદ્યાવથિનીઓએ 

જાતે વલવલધ પ્રકાયની ટડઝાઇન , કારુ્લનીંગ, કુદયતી દ્રશ્મના બચત્રો દોયી તેની ભદદથી ્રાસ્િીક ેય 

તેભજ ગ્રાવ ઉય સુાંદય ેઇન્િીંગ કયુું. જે અંગેનુાં ભાગલદળલન ગ્રાવ ેઇન્િીંગના વનષણાાંત શ્રીભતી 

વલણાફેન લોયા દ્વાયા આલાભાાં આવ્યુાં. 
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તા. ૩૦-9-2016 સધુીભાાં થમેર કુર ખચલ અને ભેર યકભની વલગતો નીચે 
મજુફ છે. 

 Received Amount details.  

 Order  Date Rs. 

1. KCG/2014-15 21-1-2015 24974 

2. KCG/RUSA/2014-15/414-17 24-2-2015 7249 

3. KCG/RUSA/2015-16/3127 24-2-2016 177685.85 

 કુર  209908.85 

 Expenditure  

 Particulars Date  Cheque No. Rs. 

1 Library cupboard  14-9-2015 670101 18400 

2 Books purchase  14-9-2015 670102 13823 

3 Cooking Class Exp. 15-7-2016 670103 9000 

4 Mahendi class Exp. 27-7-2016 670104 500 

5 Beautiparlour class 

Exp. 

27-7-2015 670105 3000 

6 Computer purchased  30-7-2016 670106 121275 

7  Glass painting Class 

Exp. 

Payment through PFMS 5644 

 Total Expenditure 171642 

 Balance as on 30-9-2016 (209908.85 - 171642)  38266.85 

 


