
CWDC REPORT ( YEAR 2015-16)  

વયકાયી લાણિજ્મ કોરેજ, વેક્ટય-૧૫, ગાાંધીનગય. 

દય લષની યાંયા અનુવાય ચારુ લે િ CWDC જનયર ણભટીંગનુાં આમોજન કયલાભાાં આવમુાં શતુાં. જેભાાં 

કોરેજના આચામષશ્રી કે જેઓ CWDC કણભટીના પ્રેણવડેન્ટ શોમ છે . તેભિે ણલદ્યાર્થીઓને ભાગષદળષક પ્રલચન આી 

તેઓને કોરેજભાાં બમભુક્ત લાતાલયિ ભી યશે તેની ખાત્રી આી શતી . ત્માયફાદ પ્રા. ડો. કે.એવ. વમાવ તર્થા 

પ્રા. ટી.કે. યાિાએ ણલદ્યાર્થીનીઓને ઉમોગી ભાગષદળષન આપમુાં. 

ગુજયાત વયકાયશ્રી દ્લાયા તા .૦૧-૦૮-૨૦૧૫ર્થી ૧૪ -૦૮-૨૦૧૫ વુધી “ભણશરા વળણક્તકયિ 

ખલાડીમુાં” ઉજલલાનુાં નક્કી કયલાભાાં આવમુાં શતુાં . જે અાંતગષત અત્રેની કોરેજભાાં ણલણલધ કામષક્રભો કયેર જેની 

ભાણશતી નીચે ભુજફ છે: 

તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૫:- 

 તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૫ના યોજ “ભણશરા વુયક્ષા દદલવ”ણનણભત્તે ગાાંધીનગયના વેક્ટય-૧૬ભાાં આલેર ભણશરા 

ોરીવ સ્ટેળનના PSI શ્રી ભણનાફેન ુલાયનુાં લક્તવમ યાખેર . જેભાાં તેઓએ ણલદ્યાર્થીનીઓને સ્લફચત તર્થા 

ોરીવ સ્ત્રીઓને કઇ યીતે ભદદરૂ ર્થામ તે ણલે ભાણશતી આી તર્થા “૧૮૧ ભણશરા અબમભ શેલ્રાઇનના ” 

કાઉન્વીરયશ્રી ુનભફેન વોનીએ ભણશરા અબમભ શેલ્રાઇન ણલે ભાણશતી આતુાં વુાંદય પ્રેઝન્ટેળન ફતાવમુાં શતુાં. 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



તા.૦૭-૦૮-૨૦૧૫:- 

 તા.૦૮-૦૭-૨૦૧૫ “ભણશરા ણળક્ષિ દદલવ”ણનણભત્તે અત્રેની કોરેજની ૫૪ ણલદ્યાર્થીનીઓ તર્થા ૦૫ 

અધ્માકશ્રીઓએ EDI તે જ દદલવે ણલદ્યાર્થીનીઓને યાઇપર ળુટીંગની તારીભ આલાભાાં આલી શતી. 

  

ગાભ બાટ, તા.જી. ગાાંધીનગય ખાતેની ભુરાકાત રીધી શતી. જેભાાં ભાનનીમ કણભશ્નય ઓપ શામય એજ્મુકેળનશ્રી 

એ િ પ્રોત્વાશક શાજયી આી શતી. 

 

 

 

 

 



તા.૧૧-૦૮-૨૦૧૫:- 

 તા.૧૧-૦૮-૨૦૧૫ના યોજ “ભણશરા કભષમોગી દદલવ ”ની ઉજલિી અાંતગષત કોરેજનાાં ભણશરા 

કભષચાયીઓને કોમ્પપમુટયની તારીભનુાં આમોજન કમુું શતુાં . જેભાાં તભાભ ભણશરા કભષચાયીઓને કોમ્પપમુટયનુાં ામુઆનુાં 

જ્ઞાન જેલુાં કે MS Office, Excel, Power Point Presentation લગેયે ણલે ભાણશતી આલાભાાં આલી. 

 

 

તા.૧૪-૦૮-૨૦૧૫:- 

 તા.૧૪-૦૮-૨૦૧૫ના યોજ “ભણશરા ળાયીયીક વોષ્ઠલ દદલવ ” અાંતગષત ભણશરા પ્રણળણક્ષકા 

શ્રીણભનાક્ષીફેન વોભાિી દ્લાયા ણલદ્યાર્થીનીઓને મોગની તારીભ આલાભાાં આલી શતી . જેભાાં અત્રેની કોરેજના 

ભણશરા પ્રધ્માકોએ િ ઉત્વાશુલષક બાગ રીધો શતો. 

 અત્રેની કોરેજભાાં ણલદ્યાર્થીનીઓને સ્લ -ફચાલ ( કયાટ)ેની ૧૫ દદલવીમ તારીભનુાં આમોજન કયલાભાાં 

આવમુાં શતુાં. જેભાાં કોરેજની ૧૫૦ ણલદ્યાર્થીનીઓએ ઉત્વાશુલષક બાગ રીધો શતો. 

 

 



 

 

 



 

 

આ તભાભ પ્રલૃણત્તઓનુાં વુચારાં વાંચારન  પ્રા. શ્રી  પાલ્ગુની એભ. ભેવયલારા તર્થા પ્રા. શ્રી ડો. ણશનાફા 

ઝારા એ કમુું શતુાં. 

તભાભ પ્રલૃણત્તઓભાાં આચામષશ્રી તેભજ વભગ્ર ળૈક્ષણિક સ્ટાપ તર્થા ણફન ળૈક્ષણિક સ્ટાપે ોતાનો અભુલ્મ 

વભમ પાલી ણલદ્યાર્થીઓને પ્રોત્વાશન ુરૂ ાડમુાં શતુાં. 

  



GOVERNMENT  COMMERCE COLLEGE, GANDHINAGAR. 

    ATTENDANCE SHEET ( Computer class ) 

sr no                        Name    

1 ZALA  JAHNAVIBA YOGENDRASINH   

2 MAKWANA JANKI KAMLESHBHAI   

3 PATEL JANKI SHAILESHKUMAR   

4 PATEL JANVI DINESHBHAI   

5 THAKKAR JEEL  MAHESHBHAI    

6 DAVE  JHANVI  MANOJKUMAR    

7 THAKAR  JIL DEEPAKKUMAR    

8 SUTHAR JINAL GIRISHKUMAR   

9 PARMAR JUHI GIRISHBHAI   

10 SONI  JYOTI  MANSINGH   

11 BALGOTRA  KAJAL  RAJINDER   

12 PILLAI  KARISHMA  SIVARAJAN    

13 GAJJAR  KEYURI PRAFULBHAI    

14 THAKOR KHUSHBU  RAJESHKUMAR   

15 PARMAR KHUSHBUBEN GANPATBHAI   

16 DARJI  KINJAL  NIRANJANBHAI    

17 PAGI  KINJALBAHEN AMRUTBHAI    

18 DABHI  KINJALKUNVARBA  GULABSINH    

19 CHAUHAN  KINNARI  RAJUBHAI    

20 GOSWAMI  KOMALBEN  VASUDEVGIRI   

21 PATEL KRISHNABAHEN  MOHANLAL   

22 NAYEE KRUPABEN RAMESHBHAI   

23 PATEL  MAITRI VIPULBHAI    

24 VAGHELA  MAMTA  NARANBHAI    

25 PRAJAPATI  MAMTABEN  LAXMANBHAI    

26 BHATT MANALI YOGESHKUMAR   

27 BHARWAD MANISH DANABHAI   

28 VAISHNAV  MANISHA  MOTIDAS   

29 RATHORE MANJUKAWAR RUPSINGH   

30 PATEL  MAUSAMIBEN  JITENDRAKUMAR    

31 YADAV MEGHNA SARI BHAGWAN   

32 PATEL  MILI ARVINDBHAI    

33 GAJJAR  MINAL  PARESHBHAI    

34 PATEL  MINALBEN  ARVINDKUMAR    

35 PARMAR MITALBEN BHARATKUMAR   

 

 


