પ્રેસનોટ
31st May 2018 World No Tobacco Day તયીકે ઉજલલાભાાં આલેર જે અનુવાંધાને
અભદાલાદ ળશે ય ોરીવ વલબાગ તયપથી આ લે ોરીવ કવભશ્નયશ્રી, અભદાલાદ ળશે યનાઓના ભાગગદળગન
શે ઠ ખાવ પ્રકાયનાાં કામગક્રભો આમોજન કયલાભાાં આલેર. જેભાાં ફે તફક્કાભાાં ોરીવ વલબાગ તયપથી
કાભગીયી શાથ ધયલાભાાં આલેર શતી. તભાકુાં ના વેલનથી થતી આડઅવયો ફાફતે રોકોભાાં જાગૃવત રાલલા
તેભજ તભાકુ વનમત્રાંણ અવધવનમભ-૨૦૦૩ ના કામદાની ચુસ્ત અભરલાયીની કાભગીયી કયલાભાાં આલેર
શતી.
આ કાભગીયીભાાં અભદાલાદ ળશે ય ટ્ર ાફપક ોરીવની ભુખ્મ બુવભકા યશે ર છે . અભદાલાદ ળશે યભાાં
આલતા અગત્મના જાશે ય સ્થે જમાાં લધાયે તભાકુ નુાં વેલન થતુ શોમ તેલા સ્થોએ અલેયનેળને રગત
કામગક્રભો કયલાભાાં આલેર છે . જેભ કે , કારુુય યે લ્લે સ્ટ્ે ળન, ગીતા ભાંફદય એવ.ટ્ી. ફવ વટ્ે ળન, વવવલર
શોસ્ીટ્ર (અવાયલા વવવલર શોસ્ીટ્ર, વયવુય ળાયદાફેન શોસ્ીટ્ર, વોરા વવવલર શોસ્ીટ્ર વફશત),
અભદાલાદ એયોટ્ગ , લસ્ત્રાુય તાલ, કાાંકયીમા અને ળૈક્ષવણક વાંસ્થાઓભાાં જાગૃવત રાલલા ભાટ્ે જુ દા જુ દા
કામગક્રભોનુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર. વલડીમો ક્રી તથા સ્ટ્ર ીટ્ પ્રે (ફજાય નાટ્ક) ભાયપતે તભાકુાં ના
વેલનથી સ્લાસ્્મને થતા નુકળાન ફાફતે ફતાલલાભાાં આલેર છે . તેભજ ‘તમાકુ ડિએડિક્શન કીટ’ તથા
વાફશત્મનુાં ણ વલતયણ કયલાભાાં આલેર. યે લ્લે સ્ટ્ે ળન ખાતે પયજ ફજલતાાં કૂ રી, ફવ ડર ાઇલય,ઓટ્ો યીક્ષા
ડર ાઇલય તથા નાગફયકો ાવેથી પ્રવતજ્ઞા રેલડાલલાભાાં આલેર છે . 31st May ના છે લ્લા ફદલવે કાાંકયીમા
ખાતે અ.મ્મુ.કો. ના વશમોગથી એક યે રીનુાં આમોજન કયલાભા આલેર.
અભદાલાદ મ્મુવનવવર કોોયે ળન, ગુજયાત યાજમ આયોગ્મ વલબાગ, અભદાલાદ ડે ન્ટ્ર કોરેજ,
NGO અને વભફડમાના વશમોગથી અલેયનેળના કામગક્રભો વપ યીતે કયલાભાાં આલેર છે .
તભાકુ વનમત્રાંણ અવધવનમભ-૨૦૦૩ ના કામદાની ચુસ્ત અભરલાયીના બાગરૂે નાગફયકોને આ
કામદાની વભજ આલાભાાં આલેર છે અને એન્પોવગભેન્ટ્ની કાભગીયી ણ કયલાભાાં આલેર છે . જેભાાં
અભદાલાદ ળશે ય ોરીવ દ્વાયા તભાકુ વનમત્રાંણ અવધવનમભ-૨૦૦૩ શે ઠ ત્રણ ફદલવની ડર ાઇલ યાખેર. જે
ત્રણ ફદલવના ટ્ુાં કા ગાાભાાં નલ શજાય કયતાાં લધાયે કે વો અને રૂ.૬.૭ રાખ જેટ્રાાં સ્થ દાંડ લવુર કયી
ઉત્તભ ફયણાભ રક્ષી કાભગીયી કયલાભાાં આલેર
અભદાલાદ ળશે યના જાશે ય સ્થો અને ખાવ કયીને ળૈક્ષવણક વાંસ્થાઓભાાં તભાકુાં અલેયનેળ અને
એન્પોવગભેન્ટ્ની કાભગીયી ોરીવ તયપથી વતત ચારુ યાખલાભાાં આલનાય છે .

