
 

    

   

     શ્રી્ એસ.આર.પટ�લ એ�ન્જિરર� કોલે્, ડાભ્ 

 
 

શ્રી્તએસ.આર.પટ�લતએ�ન્જિરર�તકોલે્ત ઉત્�ૃતજઠ િતિ્તસાનેતસરથા ીર�તસરરાત

પરાિરા તસારામ્કત્ ાવાારાતપિતજિભા ેતેે. આ ્ત્ત્ ાવાારાત�ી�રી , ીારારત

૩૦/૧૧/૨૦૧૫તન્ત૧૪/૧૨/૨૦૧૫તારજરથાિતકોલે્િ્તઆ�ુવા�ુિ્ત�ારડાઓિ્ત

ઠાળાઓિાતજ દાનાઓિેતકોકોમટુરતજઠ િતશિેતરા�રાઠરિતઆપ ારુ તકાથરતુાનતાર ારા ત

આવમુ તુહ ુ .  

ત�રા તાો: ૬તન્ત૮તિાતજ દાનાઓિેતજિિ�ુકતજઠ િિ્તસાનેતઆ  ાત – ્ ાતરાટ�ત

કોલે્તીરફન્તરફીતવસતિ્ત�ુ ારતવથ વનાતીનાતારરો્તશલ�તશલ�તપકારિાતિાવીાત

િાતઆથો્િતિ્તસાનેતવાળકોએતઆિ ાત ઉસાુતસાનેતિ ્તટ�કિોલોોતિાતજઠ િતિેતરા મુ ત

ુહ ુ . ારરો્તિાત૩૨૦ત�ટલાતજ દાનાઓિેતજઠ િતઆપ ારા તકોલે્તરેિે્રેનટતીનાત

વટાફજરમોએતભાર�ત્ુ�રીત ૃા ્તુી્, પર હતુસારામ્કતકીરવથતકથારિોતઆિ ાતશિેરોતુીો.  

 ઠાળાતરુ તિાર 

ઠાળાઓિ્તજ �ી: 

�ારતરુ તિાર તજ દાનાઓિ્તસ સથા 

��ુર��રુા પારાથિ કાશા �રુજનગર ૧૪૧ 

ડાભી પારાથિ કાશા ડાભી ૧૫૪ 

ાકહ� પારાથિ કાશા ાકહ� ૧૨૦ 

થાત�રુ પારાથિ કાશા થાત�રુ 76 

સડં�ર પારાથિ કાશા સડં�ર ૧૨૧ 



 
 

Day-1 

શભથાસસરત: 

 
Day-2 Day-3 Day-4 Day-5 

 Basic 
handling 
of 
Computer
s 
 

 Computer 
Hardware 
and 
software 

 
 

 Starting 
up and 
shutting 
down 
 

 Use of 
the mouse 

 

 Desktop 
features 
 

 Screen savers 
 

 
 Date and time 

settings using 
start menu 
 

 Using my 
computer 
icon-opening 
C drive 

 
 

 Identification 
of basic 
keyboard keys 
and their uses 

 

 Files, Folders 
and Drives 
identification 
+ creating 
folders 
 

 Copying and 
moving files 
and folders 

 
 

 Searching for 
files and 
folders by 
name and 
location 
 

 Deleting files 
and folders 
from hard disk 

 

 Recycle bin 
concept and 
identification 
 

 word processor 
program 

 
 

 Word processing 
features: 
Inserting 
symbols and 
pictures 
Inserting text 
Designing 
patterns using 
Auto Shapes 

 Typing a short 
paragraph Saving and 
opening a document 
in the hard disk using 
the save and open 
commands in the file 
menu Text selection 
and correction 
 

 Formatting text 
 

 
 Drawing and 

coloring 
 

 Calculator  

 

શ.સ 

વત�લતજઠડમલુ:  

 ્કત૧ત: ૩૦/૧૧/૨૦૧૫ રી ૫/૧૨/૨૦૧૫  &  ્કત૨: ૦૭/૧૨/૨૦૧૫ રી ૧૨/૧૨/૨૦૧૫ 

 ્ક સરથ ઠાળાતરુ તિાર 

૧ ૧ ૯ રી ૧૧ ાકહ� પારાથિ કાશા 

૨ ૧ ૧૧:૪૫ રી ૧:૪૫ થાત�રુ પારાથિ કાશા 

૩ ૧ ૨:૩૦ રી ૪:૩૦ સડં�ર પારાથિ કાશા 

૪ ૨ ૯ રી ૪:૩૦ ��ુર��રુા પારાથિ કાશા 

૫ ૨ ૧૧:૪૫ રી ૪:૩૦ ડાભી પારાથિ કાશા 



 

�ા સ-૧ 

િાવીાતિ્તજ �ી: 

પારલે-ો 

�ા સ-૨ જર તષ ાવુ  

�ા સ-૩ પાપડા 

�ા સ-૪ �ા �ૃથા 

�ા સ-૫ ફરાળાષે ડો 

 

 

 



 

 ાથ. િલ્પકભાા આર ્ટ�લ , એક્ીીટુ�� ડાયર�કટર- - એસઆર્ીાસી 

ઓ��િાઈ�ઝ�� કજરટા:  

 ડૉ.એ..એચ..કાહ, ાપ્સી્ાલ - એસઆર્ીાસી 

 જર. રિ્ષ. એર. પટ�લ , ુ�ડ ઓફ કોકોમટુર ડાપાટર રેનટ 

 જર. આા�ઠ જ  પ ષાલ. 

 જર. વિેુલ એસ પટ�લ.  

 જર. જઠરાિતએસતપટ�લ. 
 

વનળ:  

શીથતી એસ.આર.્ટ�લ એ્્ િોલપજ 

ડાભી, �્ા  - ૩૮૪૧૭૦ 

 
 
 
 
 

 


