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કૃષિ ઈજનેરી કો“ેજ, ગોધરા ખાતે રા્રીય સેવા યોજના (NSS) હઠે” બીી ઓ્ટોબર ના રોજ ગાધંી 
જયતંી ષનષિતે  ષવવ અહહંસા હિવસ િનાવાયો  

નુામટેડ નેશ્સ ઓગેનામઝેશન (UNO) તરફથી વ્ષ 2007 થી દર તા. 2 ઓ્ટોબર (ગાધંી જયતંી) 
ના દદવસે International Day of Nonviolence   ાહરે કરવામા ંઆવેલ છે. આ રસગેં પચંમહાલ 
જજ્લાના ગોધરા ખાતે આવેલ આણિં કૃષિ યષુનવષસિટી સચંાલલત કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનો“ોી 
કો“ેજ ની રા્રીય સેવા યોજના (એન.એસ.એસ.) શાખાના યપરમે ઓ્ટોબર-2 (ગાધંી જયતંી) ના 
રોજ ંટરનેશન“ ડે ઓફ નોન-વાયો“્સ (ંતરરા્રીય અદહંસા દદવસ) ની ય્સાહ ભેર યજવણી 
કરવામા ંઆવી.  

સવારે 10.00 કલાકે બોયઝ હો્ટેલ થી એન.એસ.એસ. સાથે સકંળાયેલા ્વયસંેવકો તેમજ .ુી. 
તથા પી.ી. વવયાશાખામા ંઅ્યાસ કરતા ંઅ્ય તમામ વવયાથીઓએ ભેગા મળીન ેશાવંત કચૂ (પીસ 
માચષ – Peace March) માટે ર્થાન ક ુ.ં વવયાથીઓ શાવંત કચૂમા ં વશ્તબ્ધ અને શાવંતપવૂષક ઢબ ે
જોડાયા. રા્યાપક ગણ વારા શાવંત કચૂ ન ુકોલેજના રાગંણમા ં્વાગત કરવામા ંઆવ ુ.ં  

કાયષરમના બીા ચરણમા ં કોલેજના કંફર્સ હોલમા ં વવયાથીઓ અને ્ટાફગણ વારા ભેગા મળીન ે
વવવમા ંશાવંત અને અદહંસા રવતે તે માટે વય્્તગત અને સા દુહક રયાસો કરવા રવતઞા લેવામા ં
આવી. રવતઞા (Pledge for Nonviolence and Peace) વાચંન બાદ યપ્્થત રોતાગણ સમષ 
એન.એસ.એસ. ના રોરામ ઓફીસર તેમજ કોલેજના દરેક વવભાગીય વડારીઓએ રસગંને અનુૂ પ 
યદબોધન ક ુ.ં   

કાયષરમના છે્લા ચરણમા ંકોલેજના ગેટ આગળ યભા રહીને શાવંત, અદહંસા, ્વ્છતા ેવા સમાજ 
અને રા્રની રગવત અને વવકાસ માટે આવ્યક આચાર-વવચારોને રદવશિત કરવાના હતેસુર 
વવયાથીઓ વારા બેનર અને ્લે કાડષ દશાષવીને સા દુહક શાવંત રદશષન (પીસ ડેમં્રેશન - Peace 

Demonstration) ન ુવનદશષન કરવામા ંઆવ ુ.ં 
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:: શાષંત કચૂ – Peace March :: 

   
 

   
 

   
 

 

શાવંત કચૂ (Peace March) 
(્થળઃ બોયઝ હો્ટેલથી કોલેજના રાગંણમા ંઅને ્યાર બાદ કોલેજના ુ્ ય ગેટ સધુી) 
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:: શાષંત અને અહહંસા િાટે રષતઞા-વાચંન સિારોહ :: 
:: Pledge for Nonviolence and Peace :: 

   
 

   
 

 
 

શાવંત અને અદહંસાની રવતઞા (Pledge for Nonviolence and Peace) નો સમારોહ 

(્થળઃ કો્ફર્સ હોલ, કૃ.મ.ટે.કો., આ.કૃ. .ુ, ગોધરા) 
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:: શાષંત રિશશન – Peace Demonstration :: 

    
 

 
 

 
 

કૃવ્ મજનેરી કોલેજ, ગોધરા ખાતે વવયાથીઓ વારા સા દુહક શાવંત રદશષન (Peace Demonstration) 

(્થળઃ કોલેજના રવેશવાર અને ુ્ ય ગેટ (ગોધરા-દાહોદ હામ-વે), ગોધરા) 
 

(અહવેા“ સકં“ન: એિ.ડી. વોરા, િિિનીશ રા્યાપક, કૃ.ઈ.ટે.કો., આ.કૃ.ય.ુ, ગોધરા) 


