
નશાબંધી સપ્તાહનો ઉદઘાટન સમારંભ  
 

બીજી ઓક્ટોબર (ગ ાંધી જય ાંતી) થી ૮ મી ઓક્ટોબર સધુી ગુજર ત ર જ્યન  દરેક જજલ્લ  મથકે 
નશ મુક્ક્ત અથ ે પ્રચ ર- પ્રસ રન  ક યયક્રમો આયોજીત કરવ મ ાં આવ ે છે. આ વર્ષ ે નશ બાંધી સપ્ત હન  
ઉદઘ ટનનો ક યયક્રમ આણાંદ કૃષર્ષ યષુનવસીટી ખ ત ે નશ બાંધી અન ે આબક રી ષવભ ગન  સહયોગથી 
આયોજીત કરવ મ ાં આવ્યો. જેમ ાં સમ રાંભન  પ્રમુખ ડૉ. એન.સી. પટેલ, કુલપષતશ્રી, આણાંદ કૃષર્ષ 
યષુનવસીટી, શ્રી એચ.પી. ષસસોદદય , અષધક્ષક, નશ બાંધી અન ે આબક રી, આણાંદ, શ્રી એસ.એચ. અકબરી, 
ષનય મકશ્રી, ષવધ થી કલ્ય ણ, આકૃય,ુ આણાંદ, બ્રહ્મા કુમ રી શ્રી જ્યો્ સન  દીદી, શ્રી એચ. જી. મસ ણી, સબ 
ઇન્સપકે્ટર, નશ બાંધી અન ેઆબક રી, આણાંદ, આણાંદ કૃષર્ષ યષુનવષસિટીન  તમ મ ડીનશ્રીઓ તથ  ષસનીયર 
પ્રોફેસસય તથ  ષવધ થીઓ બહો ી સ ાંયાય મ ાં હ જર રયા   હત .  

ક યયક્રમની શરૂઆત વષૈ્ણવ જન તો... પ્ર થયન થી કય ય બ દ ઉપક્થથત મહ નભુ વોએ દદપ પ્ર ગટય 
કરી ક યયક્રમન ે ખલુ્લો મુક્યો. ડૉ. એસ.એચ. અકબરીએ ઉપક્થથત તમ મનુ ાં શ બ્દદક થવ ગત કયુું તથ  
ક યયક્રમનો પરીચય આપ્યો. શ્રી એચ. પી. ષસસોદદય  સ હેબે પોત ન  વકતવ્યમ ાં નશ બાંધી પ્રચ ર સપ્ત હનો 
હેત ુાં થપષ્ટ કરી જુદ  જુદ  પ્રક રન  નશ ક રક દ્રવ્યો વ્યક્ક્તન  જીવનમ ાં કેવી બરબ દી લ વ ેછે ત ેબ બત 
પર પ્રક શ પ ડયો અન ેવ્યસનોથી થતી આષથિક અન ેસ મ જીક પ યમ લીનો ચચત ર આપ્યો.  

બ્રહ્મા કુમ રી જ્યો્ સન  દીદીએ ધ ષમિક અચભગમ વ્યક્ક્તન ે વ્યસનોથી બરબ દ થત ાં કેવી રીત ે
અટક વી શકે તથ  વ્યક્ક્ત થવ ત ાંત્ર્ય અન ે વ ણી થવ ત ાંત્ર્યત  ષવવકે્ વવયકન  ઉપયોગ પર ભ ર મકુ્યો. 
યવુ નોએ દદશ સ વચક બની સમ જ મ ટે પ્રદ ન કરવ  અપીલ કરી અન ેવ્યસનન  મ ગયથી પ છ  વ ી જીવન 
ઘડતરનો મ ગય પસ ાંદ કરે ત ેબ બત પર ભ ર મુક્યો.  

ક યયક્રમન  અધ્યક્ષશ્રી એન.સી. પટેલ સ હબેે પોત ન  વકતવ્યમ ાં નવ  ઘડ યલે  નશ બાંધી 
ક યદ ની અમલવ રીની અગ્યત  સમજાવી તથ  ગ ાંધી જય ાંતી પ્રસ ાંગે ‘તષૃ્ણ ’ શદદની છણ વટ કરત  
જણ વ્યુ ાં કે યવુ નોમ ાં વ્યસનોની તષૃ્ણ  છે તનેો ્ય ગ કરે તથ  યષુનવષસિટીન  તમ મ ષવધ થીઓ જ્ઞ નનુ ાં 
વહન કરે અન ે સમ જન ાં લોકોન ે વ્યસનમુક્ત કરવ  સષેમન ર, પ્રભ તફરેી, શરેી ન ટકો કરી યોગદ ન 
આપવ  અપીલ કરી ઉપક્થથત તમ મન ેપદરશ્રમી અન ેથવ શ્રયી બનવ  પ્રરેણ  આપી.  

શ્રી  એચ. જી. મસ ણીએ ઉપક્થથત તમ મન ે નશ મુક્ત રહેવ  પ્રષતજ્ઞ  લેવડ વી તથ  તમ મન ે
યોગદ ન બદલ આભ ર મ ન્યો. ્ય રબ દ, નશ બાંધી નીષત અંગે આયોજીત વકત ૃ્ વ થપધ યમ ાં ભ ગ લઇ 
જુદ -જુદ  ષવર્ષયો પર પોત ન  ષવચ રો સુ ાંદર રીત ેરજુ કય ય. જેમ ાં ગ ાંધીજીની ૧૫૦ મી જન્મ જય ાંતી તથ  
વ્યસનમુક્ક્ત સપ્ત હન  ષવર્ષયોન ેયોગ્ય ન્ય ય આપી પોત ન  વકતવ્ય આપ્ય . તથ  ઉ્સ હ્ વવયક ભ ગ લઇ 
ક યયક્રમનુ ાં વ ત વરણ જીવ ાંત બન વ્યુ ાં. ્ય રબ દ પ્રથમ, દ્વિષતય, તતૃીય ષવજેત ઓન ે ઇન મ તથ  ભ ગ 
લેન ર તમ મ ષવધ થીઓન ેસટીદફકેટ અપયણ કરવ મ ાં આવ્ય .  

 



  

  

  
       


