
Refrigeration Tubing Operations અને AC સર્વિસ કયવા ભાટે એક્ષ્ટટ રેક્ચય & 
પે્રકટીકર ડેભોસ્ટ્રેશન સાથે હને્ડ્સ ઓન પે્રક્ક્ટસ ભાટેનાાં વકટશોન ુથયુાં આમોજન 

-----------  
ડો. એસ. & એસ. એસ. ગ ાંધી કોરેજ ઓપ એન્જજનનમયીંગ & ટેકનોરોજીન  નભકેનીકર 

એન્જજનનમયીંગ નિબ ગન  છઠ્ઠ  સેભેસ્ટયભ  બણત  તભ ભ નિધ થીઓ ભ ટે ત યીખ 6/7/19 ને 
શનનિ યન  યોજ એડનભન બફલ્ડિંગભ  આિેર સેનભન ય હોરભ  ફોયે ૧૨:૩૦ કર કથી ૨:૩૦ 
કર ક સધુી Refrigeration Tubing Operations અન ેAC સનિિસ કયિ  ભ ટેન  એક્ષ્ટટ રેક્ચય & 
પ્રેકટીકરન  ડેભોસ્રેશન સ થે હજે્સ ઓન પ્રેલક્ટસ ભ ટેન ાં િકટશોન ુ આમોજન કયિ ભ ાં આવ્ુાં 
હત ુાં. આ એક્ષ્ટટ રેક્ચય & હજે્સ ઓન પ્રેલક્ટસ દ્વ ય  નિદ્ય થીઓન  જીિનભ ાં Tubing Operations, 
AC સનિિસ કયત  શીખી  અને બનિષ્મભ ાં જો તેભને આવુાં ક ભ કયીને ઉદ્યોગ સ હનસક ફનવુાં હોમ 
તો તેભન  ભ ટે અનતશમ ભ ગટદશટક અન ેભદદરૂ થશે.           
ફધ જ નિદ્ય થીઓએ એક અિ જે કહ્ુાં કે આિ  એક્ષ્ટટ  રેક્ચય & પ્રેકટીકરન  ડેભોસ્રેશન સ થ ે
હજે્સ ઓન પ્રેલક્ટસ ભ ટેન ાં િકટશોન ુઆમોજન કયિ થી અભ ય  આત્ભનિશ્વ સભ ાં િધ યો થમો 
છે. તજજ્ઞ તયીકે આિેર ઘનશ્મ ભબ ઈ ય દડડમ  કે જેઓ ોતે એ.સી. સનિિસ તેભજ યીેયીંગનુાં 
ક ભ કયે છે  તેભણે AC ની સનિિસ કયત  શીખવ્ુાં અને ઘયન  તભ ભ AC જાતે જ સનિિસ કયે એિી 
આશ  વમક્ત કયી તેભજ યીેયીંગ દયમ્મ ન થત  પ્રોબ્રેભ અને તેન  સો્્શુન થ મ તેિ  ઘણ  
ફધ  કેસ સ્ટડી ખફૂજ સયસ યીતે નિદ્ય થીઓ સભક્ષ યજૂ કયેર. આિ  સયસ એક્ષ્ટટ  રેક્ચય & 
પ્રેકટીકરન  ડેભોસ્રેશન સ થે હજે્સ ઓન પ્રેલક્ટસ ભ ટેન ાં િકટશોન ુઆમોજન કયિ  ભ ટે ભાંજૂયી 
અને સહક ય આિ  ફદર દયેક નિદ્ય થીઓએ ગ ાંધી કોરેજન  આચ મટશ્રી તથ  નભકેનીકર 
નિબ ગન  િડ  પ્રત્મે આબ યની ર ગણી વમકત કયી હતી.  

 
 

 
 
 
 

 

ર્વષમના ર્નષ્ાાંત શ્રી એચ. વી. ગોહહર & શ્રી વી. સી. પ્રજાર્ત સાહફે દ્વાયા પ્રાથર્ભક સભજૂતી 



 
 

 
 
 

 
 
 

ખાતાના વડાશ્રી તથા ર્સનીમય પેકલ્ટીની હાજયા દ્વાયા ર્વદ્યાથીઓના ઉત્સાહભા વધાયો 

એક્ષ્ટટ રેક્ચય & પે્રકટીકર ડેભોસ્ટ્રેશન સાથે હને્ડ્સ ઓન પે્રક્ક્ટસ ભાટેનાાં વકટશોન ુઆમોજન 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ર્વદ્યાથીઓના પ્રશ્નોનુાં રાઈવ ડેભો આી, 
તેભની ાસે કાભ કયાવી અને ોતાના 
અનબુવથી તજજ્ઞ દ્વાયા કયેર સભાધાન. 

તજજ્ઞ શ્રી ઘનશ્માભબાઈ યાદહડમાનો અબાય વ્મક્ત કયતા સાંસ્ટ્થાના આચામટશ્રી એન. એ. સાાંગા્ી 
સાહફેે   


