
CWDC REPORT YEARS ( YEAR 2020-21)  

વયકાયી લાણણજ્મ કોરેજ, વેક્ટય-૧૫, ગાાંધીનગય. 

અત્રેની કોરેજ ખાતે કોરેજની ણલદ્યાથીનીઓના વલાાંગી ણલકાવ ભાટે CWDC (Collegion Women  

Development Cell) કામયયત છે. જે શાંભેળા ણલદ્યાથીનીઓના ળારયયીક , ભાનણવક ણલકાવ થામ તેભજ તેઓ આત્ભ 

ણનબયય ફને તે ભાટે પ્રમાવ કયે છે. ણલધાથીનીઓ ોતાના આયોગ્મ પ્રત્મે વજાગ યશે તે ભાટે ણલણલધ કામાયક્રભોન ાં આમોજન 

કોરેજભાાં  અલાય નલાય કયલાભાાં આલે છે.   

દય લયની યાંયા અન વાય CWDC દ્લાયા  જનયર ણભટીંગન ાં આમોજન કયલાભાાં આલત ાં શોમ છે . યાંત ચાર  

લે CORONA ની ભશાભાયી ના કાયણે કોરેજ ભાાં  ભાત્ર offline ણળક્ષણકામય જ શોલા છત્તા MS-Team ના ભાધ્મભ 

દ્લાયા General Meeting ન  આમોજન કયલાભાાં આલેર  જેભાાં કોરેજના આચામયશ્રી ડો . એ .એન. વ તયીમા  કે 

જેઓ CWDC કણભટીના પ્રેણવડેન્ટ શોમ છે . તેભણે ણલદ્યાથીઓને ભાગયદળયક પ્રલચન આી તેઓને કોરેજભાાં બમભ ક્ત 

લાતાલયણ ભી યશે તેની ખાત્રી આી શતી. ત્માયફાદ CWDC ના convener પ્રા. શ્રી  પાલ્ગ ની એભ. ભેવયલારા એ  

ણલધાર્થથનીઓને કોરેજભા કામયયત CWDC કણભટી દ્લાયા મોજાતા કામયક્રભો અાંગે ણલસ્તૃત ભાણશતી આી. આ ઉયાાંત 

કોરેજના   પ્રા. ડો. કે.એવ. વ્માવ તથા પ્રા. ટી.કે. યાણાએ ણલદ્યાથીનીઓને ઉમોગી ભાગયદળયન આપમ ાં. 

ગત લય દયણભમાન તા:૦૧/૧૨/૨૦૨૦ના યોજ “ણલશ્લ એઈડ્વ  રદન ” ણનણભતે MS Team ના ભાધ્મભથી 

વ્માખ્માનન ાં  આમોજન કયલાભાાં આલેર જેભાાં  PPT દ્લાયા ણલદ્યાથીનીઓને જરૂયી ભાગયદળયન આપમ ાં. 

તા : 07/03/2021  ના યોજ KCG-અભદાલાદ ખાતે વયકાયશ્રી આમોણજત  “Women Startup 

Meet” ભા અત્રેની  કોરેજના 2 ભણશરા અધ્માણકાશ્રી ઓ  તેભજ 22 ણલદ્યાથીનીઓ એ બાગ રીધો શતો. જેભાાં 

ગ જયાત ના ભાનનીમ ભ ખ્મભાંત્રી શ્રી ણલજમ રૂાણી તેભજ  શ્રીભણત અાંજ  ળભાય ભેડભ (અગ્રવણચલ ઉચ્ચણળક્ષણ ણલબાગ) 

એ શાજયી આી શતી.    

        વયકાયી લાણણજ્મ કોરેજ વેક્ટય ,ગાાંધીનગય ખાતે આઠભી  ભાચય ૨૦૨૧ ના યોજ CWDC ના ઉક્રભે  

“આાંતયયાષ્ટ્રીમ ભણશરા રદનની ” ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી જેભાાં અણતણથ  ણલળે તયીકે લી.એવ ગઢલી (વણચલશ્રી 

ગ જયાત કાનૂની વત્તા ભાંડ , વીની.ણવલીર જજ , રડણસ્િક્ટ & વેળન્વ કોટય ,ગાાંધીનગય) તેભજ અન્મ અણતથી શ્રીભતી 



ણલભાફેન  અમાચી (ણનલૃત યજીસ્ટાય અને ેયા ણરગર લોણરમેન્ટય રડણસ્િક્ટ & વેળન્વ કોટય, ગાાંધીનગય),  લાડો કાઇ 

કયાટે એકેડભી ગાાંધીનગય ના ડીસ્ટયીક્ટ ડામયેક્ટય શ્રી ગૌયાાંગ યાણા, કયાટે કોચ  રીપવી બટ્  તથા અનેયી ટેર, શ્રીભતી 

ણભતર યાણા(પ્રભ ખ રામોનેવ ક્રફ, ગાાંધીનગય), શ્રીભતી સ્લાતી ગોય(વેક્રેટયી રામોનેવ ક્રફ, ગાાંધીનગય) તેભજ 

પ્રોપેવય અન ા ચૌશાણ , આચામયશ્રી વયકાયી ણલનમન કોરેજ ગાાંધીનગય શાજય યહ્યા શતા . લાડો કાઈ અકેડભી ના 

રડયેક્ટય ગૌયાાંગ યાણાએ   ણલદ્યાથીનીઓને કયાટે ની તારીભ આીને સ્લફચાલ ભાટેના  ણલણલધ ઉામો અાંગે ભાગયદળયન 

 રાં ાડ્મ ાં શત ાં .  આ ઉયાાંત વણચલશ્રી લી.એવ ગઢલી શ્રીભતી ણલભાફેન  અમાચી તેભજ શ્રી વ ધીય દેવાઈ દ્લાયા 

ણલદ્યાથીનીઓને ભણશરા કાન ની ણળણફય અાંતગયત વયકાય શ્રી દ્લાયા ઘડલાભાાં  આલેરા સ્ત્રીઓને રગતા ણલણલધ કામદાઓ 

તેભજ અણધકાયો અાંગે વચોટ ભાગયદળયન આપમ ાં શત ાં , આ ઉયાાંત ણલદ્યાથીઓને સ્ત્રીઓને રગતા ણલણલધ કામદાઓ તેભજ 

અણધકાયોને રગતા  સ્તકોન ાં ણલતયણ ણ કયલાભાાં આવ્મ ાં શત ાં. રામોનેવ ક્રફ, ગાાંધીનગય  દ્લાયા ણલદ્યાથીનીઓને 

વેનેટયી નેપકીનન ાં ણલતયણ કયલાભાાં આવ્મ ાં શત ાં. આ કામયક્રભભાાં કોરેજના આળયે 130 છોકયાઓ અને છોકયીઓ તેભજ 

કોરેજના વભસ્ત સ્ટાપે ઉત્વાશબેય બાગ રીધો શતો . આ ઉયાાંત વયકાયી લાણણજ્મ કોરેજ ગાાંધીનગય દ્લાયા 

ણલદ્યાથીનીઓને ભાણવક ધભય ભાાં ઉમોગી વેનેટયી લેન્ન્ડગ ભળીન ન ાં  આચામયશ્રી , અન ા ચૌશાણ , વયકાયી ણલનમન 

કોરેજ, ગાાંધીનગય ના શસ્તે ઉદ્ઘાટન કયી ણલદ્યાથીનીઓ ભાટે ખ લ્ર  ભ કલાભાાં આવ્મ ાં શત ાં તેભજ કોરેજના આચામયશ્રી 

ડૉ. એ. એન. વ તરયમાએ  આાંતયયાષ્ટ્રીમ ભણશરા રદનની ળ બેચ્છાઓ ાઠલી શતી.  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


