
CWDC Report, ( Year 2016-17)  

વયકાયી લાણણજ્મ કોરેજ, વેક્ટય-૧૫, ગાાંધીનગય. 

દય લષની યંયા અનવુાય ચાલ ુલે ણ CWDC જનયર મભટીંગનુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆવ્ુ ં
શત ુ.ં જેભા ંકોરેજના આચામષશ્રી કે જેઓ CWDC કમભટીના પે્રમવડેન્ટ શોમ છે. તેભણે મલદ્યાથીઓને 
ભાગષદળષક પ્રલચન આી તેઓને કોરેજભા ંબમમકુ્ત લાતાલયણ ભી યશ ેતેની ખાત્રી આી શતી. 
ત્માયફાદ પ્રા. ડો. કે.એવ. વમાવ તથા પ્રા. ટી.કે. યાણાએ મલદ્યાથીનીઓને ઉમોગી ભાગષદળષન આપ્ુ.ં 

 ચાલ ુલષ  દયમભમાન RUSA તેભજ  CWDC વ્ુકં્ત ઉક્રભે  મલમલધ પ્રવમૃિઓ ન ુઆમોજન કયલાભા ંઆવ્ુ ં

શત ુ ંજેની મલગત લાય ભાહશતીનીચે મજુફ છે.     

 બ્યટુટ ારલય કે્રળ કોલ-તા.૦૪-૦૭-૨૦૧૬ થી ૧૨-૦૭-૨૦૧૬ 
 અતે્રની કોરેજભાાં તા.૦૪-૦૭-૨૦૧૬ થી ૧૨-૦૭-૨૦૧૬ સધુી વલદ્યાથીની ફશનેો ભાટે તેભને 

બ્યટુટ ારલય વ્મલવામ અંગે સભુાટશતગાય કયલા તેભજ આ વ્મલવામની સવુજ્જતતા ભાટે જરૂયી 

ભાગલદળલન ભી યશ ેતે શતેથુી ગાાંધીનગય ખાતે ત્રણ વલવલધ વેક્ટયભાાં ોતાના બ્યટુટ ારલય ભાટે 

પ્રખ્માત તેલા સ.ુશ્રી યીનાફેન વોની તથા તેભના સ્ટાપ દ્વાયા વાત ટદલવની દૈવનક ફે કરાકની તારીભ 

આલાભાાં આલી. જેનો આળયે ૮૦ વલદ્યાવથિનીઓએ બાગ રીધો. આ તારીભ કામલક્રભભાાં નીચેની બ્યટુટ 

ટ્રીટભેન્ટ ળીખલલાભાાં આલી શતી. 

ક્રભ તાયીખ બ્યટુટ ટ્રીટભેન્ટ (પે્રક્ક્ટકર તારીભ) 

૧ ૦૪-૦૭-૨૦૧૬ આઇબ્રો થે્રડીંગ, આઇબ્રો વેઇ, લેકક્વિંગ, થે્રડીંગ પે્રક્ટીવ. 
૨ ૦૫-૦૭-૨૦૧૬ શયે કટીંગ, શયે વેક્ળવનિંગ, ડીગ્રી એક્સ્્રેનેળન, શયે કટ સ્ટાઇલ્વ. 

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

૪ ૦૮-૦૭-૨૦૧૬ શયે કટીંગ, શયે કેય, શયે સ્ટે્રટનીંગ, કરી શયે, બ્રો ડ્રામ, શયે વવટટિંગ. 

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

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

૭ ૧૨-૦૭-૨૦૧૬ 
ભશેંદીના પ્રકાય , ળેઇ રેલો , ટડઝાઇન વાંદગી , કોનથી ભશેંદી 
મકુલી, નેઇર આટલ , નેઇર ટડઝાઇન. 

   



 

 
 
 
 

 
 

બ્યટુટ ારલય કે્રળ કોલ-તા.૦૪-૦૭-૨૦૧૬ થી ૧૨-૦૭-૨૦૧૬ 
 

 
 
 



 
ાકળાસ્ત્ર તારીભ-તા.૧૩-૦૭-૨૦૧૬ થી ૧૫-૦૭-૨૦૧૬. 

 
 અતે્રની કોરેજભાાં તા.૧૩-૦૭-૨૦૧૬ થી ૧૫-૦૭-૨૦૧૬ દયમ્માનવલદ્યાવથિનીઓભાટે તેભને 

ઓલન દ્વાયા કુટકિંગ , ફેટકિંગ, ગ્રીરીંગ જેલી ટેકવનકથી 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 

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

૧૪-૦૭-૨૦૧૬ કન્લેક્ળન 
શાાંડલો, ચોકરેટ ટ્રપર કેક , ણફસ્કીટ્વ, 
કોકોનટ કુકીઝ. 

૧૫-૦૭-૨૦૧૬ ણફટકિંગ બે્રડ, ાાંઉ, વઝા ફેઝ. 
 

 



 
તા.૧૮-૦૭-૨૦૧૬ને વોભલાયને યોજ શ્રી અમતૃબાઇ કે. ટેરનુાં “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 વલષરેણ કયી જન્ભદયભાાં 

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

સ્લવનવભિત ૩૦ વભવનટની ટપલ્ભ ણ વલદ્યાથીઓને ફતાલી શતી. 

 

 

 

 

 



 

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 ુાં. 

 

 

 

Gynecologist Dr. Amee  Shah  

 

 

 

 

 



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

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

કોરેજના એવોવીમેટ પ્રોપેવય ડો. વનરેળ ઠાકોય વાશફેે સુાંદય પે્રઝન્ટેળન ફતાલી રોશીની ઉણ , 

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

 



ત્માયફાદ મ્યવુનવવર કોોયેળનના તફીફી અવધકાયીશ્રી ડો. ટદનેળ ફાયોટ વાશફેે લસ્તી લધાયો 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ત્માયફાદ ગાાંધીનગય શલે્થ ઓટપવ (વેક્ટય૧૬)નાાં તાલકુા અવધકાયીશ્રી ડો. આય.કે. ટેરે 

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

વલદ્યાથીઓને ોણયકુ્ત આશાયનુાં વલતયણ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.

 

 

જીલ્રા કાનનુી વેલા વત્તાભાંડ, જીલ્રા ન્મામરમ, ગાાંધીનગયના વશમોગથી અતે્રની કોરેજભાાં 

“કાનનુી વળણફય”નુાં આમોજન કયેર. જેભાાં ૨૯-૦૭-૨૦૧૬ના યોજ એન્ટી યેગીંગ વલે ચચાલ તેભજ 

કોરેજભાાં આલા કોઇ ણ પ્રકાયના ફનાલ થમેર નથી. યાંત,ુ બવલષમભાાં કોઇ એન્ટી યેગીંગના ફનાલ 

ફને તો તે અંગેની કાનનુી ભાગલદળલન રુુાં  ાડ્ુાં તથા તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૬ના યોજ જાવતમ ળોણ, નાલ્વા 

સ્કીભ, ફાકોને ખોટા લચનો આનાય ફાફતે જાગતૃ કમાલ. સ્ત્રી વળકક્તકયણ તેભજ વલદ્યાથીઓને 

સયુક્ષીત કઇ યીતે યાખલા તે અંગેની ભાટશતી યુી ાડી. 

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

Legal Volunteers)ના વભ્મો દ્વાયા કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

 



 

 

અતે્રની કોરેજભાાં તા.૦૮-૦૮-૨૦૧૬ થી તા.૨૨-૦૮-૨૦૧૬ સધુી (૦૯ ટદલવીમ) કમ્્યટુય 

તારીભનુાં આમોજન વલદ્યાવથિનીઓ ભાટે 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). 
 



 

 

 અતે્રની કોરેજભાાં તા.૨૩-૦૮-૨૦૧૬ થી ૨૭-૦૮-૨૦૧૬ (૦૪ ટદલવીમ) ગ્રાવ એન્ડ પેબ્રીક 

ેઇન્ટીંગ ક્રાવનુાં આમોજન કયલાભાાં આવ્યુાં. જેભાાં વલદ્યાવથિનીઓએ જાતે વલવલધ પ્રકાયની ટડઝાઇન , 

કારુ્લનીંગ, કુદયતી દ્રશ્મના ણચત્રો દોયી તેની ભદદથી ્રાસ્ટીક ેય તેભજ ગ્રાવ ઉય સુાંદય ેઇન્ટીંગ 

કયુું. જે અંગેનુાં ભાગલદળલન ગ્રાવ ેઇન્ટીંગના વનષણાાંત શ્રીભતી વલણાફેન લોયા દ્વાયા આલાભાાં આવ્યુાં. 

 

 



                

 

આ તભાભ પ્રવમૃિઓનુ ંસચુારંુ વચંારન  પ્રા. શ્રી  પાલ્ગનુી એભ. ભેવયલારા તથા 

પ્રા. શ્રી ડો. હશનાફા ઝારા એ ક્ુું શત ુ.ં 

 તભાભ પ્રવમૃિઓભા ંઆચામષશ્રી તેભજ વભગ્ર ળૈક્ષણણક સ્ટાપ તથા ણફન 

ળૈક્ષણણક સ્ટાપે ોતાનો અમલુ્મ વભમ પાલી મલદ્યાથીઓને પ્રોત્વાશન પરુૂ ાડ્ુ ંશત ુ.ં 

 

 

  

 


