ુ આણંદપોલીસ સ્ટે શન દ્વારા
વિદ્યાર્થીનીઓ સામાજિક દુષણોનો ભોગ ન બને તે હેતર્થી
MBICT મહહલા એન્જીનીઅરીંગ કોલેિમાં સેવમનાર યોજાયો.

Date: 9th August 2018
Time: 2:00 – 4:00 pm
વર્તમાન સમયમાાં આધુનનકર્ાના નામે વધર્ા જર્ા દૂ ષણોથી આજની યુવા પેઢી ર્ેનો ભોગ ન બને ર્ે
ુ ી ચારુર્ર નવદ્યામાંડળ સાંચાલિર્ અને ન્યુ વલ્િભ નવદ્યાનગર
હેતથ

સ્થથર્ MBICT મહહિા એન્ીનીઅરીંગ

કોિેજના NSS યુનનટ ર્થા આણાંદપોિીસ નવભાગના સાંયક્ુ ર્ ઉપક્રમે એક સેનમનારનુ ાં આયોજન કરાયુ ાં હતુ.ાં
જેમાાં આણાંદ જજલ્િાના DySP માનનીય સુશ્રી કોમિ વ્યાસ દ્વારા નવનવધ પ્રકારના નશાઓથી આજનુ ાં યુવાધન
ગેરમાગે દોરાઈ રહ્ુાં છે , જે સમાજ અને દે શ માટે ખુબજ લચિંર્ાજનક છે ર્ેમ જણાવ્યુ ાં હતુ.ાં આજની નારી
સ્ત્રીસશક્ર્ીકરણ ર્રફ હરણફાળ ભરી રહી છે ત્યારે કોિેજની નવદ્યાથીનીઓ આ દુષણોનો ભોગ ન બને અને
પોર્ાના િક્ષ્ય ર્રફ એકાગ્રર્ા ધરી કારહકદી ઘડી શકે ર્ે માટે નવનવધ ઉદાહરણો દ્વારા નવદ્યાથીનીઓને સર્કત
કરી હર્ી. આધુનનકર્ા ના નામે િોકો સોનશઅિ મીહડયા પર રોજબરોજ પોર્ાના ફોટોગ્રાફ ર્થા નની
માહહર્ી મ ૂકર્ા હોય છે , જે ર્ેમને ભનવષ્યમાાં કેવી રીર્ે નુકશાનકારક બની શકે છે ર્ે નવષે ચચાત કરી, આ
બાબર્ોની યોગ્ય ર્કેદારી રાખવા જણાવ્યુ ાં હતુ.ાં ર્ેમણે વધુમાાં જણાવ્યુ ાં હતુકેાં ર્ણાવમુક્ર્ ીવન મેળવવાના
નામે િોકો નવનવધ પ્રકારના ડ્રગસનુ ાં સેવન કરર્ા અને કરાવર્ા હોય છે , આવા િોકોને ર્ેમણે આર્ાંકવાદી
ર્રીકે ગણાવ્યા હર્ા, જે દે શના યુવાધનનો ભયાંકર રીર્ે નાશ કરે છે . સમાજમાાં વધેિા દૂ ષણોથી બચવા
માટે યુવર્ીઓને પોર્ાના વસ્ત્ર પહરધાનથી િઈને ર્ેમની સમગ્ર રહેણીકરણી અંગે સજાગ કયાત હર્ા.
કોઈપણ નવકટ પહરસ્થથનર્ના પહરણામરૂપ ર્ેમની કારહકદી પર દાગ ન િાગે ર્ે માટે નવનવધ કિમો અને
ર્ેના દાં ડ નવષે નવથત ૃર્ માહહર્ી આપી હર્ી. વલ્િભ નવદ્યાનગર પોિીસ થટેશનના ઇન્થપેકટરશ્રી ધવિભાઈ
નસમ્પીએ પણ નવદ્યાથીનીઓ કોઈ પણ ચક્રવ્ય ૂહનો ભોગ ન બને ર્ે નવષે મુક્ર્પણે ચચાત કરી અને પોર્ાની
સિામર્ીની ર્કેદારી કેવી રીર્ે રાખવી ર્ે નવષે યોગ્ય સમજ આપી હર્ી. આ સમગ્ર પ્રોગ્રામનુ ાં સાંચાિન NSS
ના પ્રોગ્રામ ઓહફસર ડો. દશતના પ્રજાપનર્ ર્થા પ્રો. િીના કવાને દ્વારા કરવામાાં આવ્યુ ાં હતુ.ાં કોિેજના
ઇન્ચાર્જ નપ્રસ્ન્સપાિ ડો. ભાવેશ રાજપરાએ આભારનવનધ કરી હર્ી.

