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તતં્રીશ્રી, 
દૈતનક......................... 

 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ૧રી  ડડવેમ્ફય “લર્લડડ એઇડ્વ ડે” અંતગડત 

જનજાગતૃત અલબમાન તેભજ એલોડડ એનામત વભાયંબ ભેમય ડૉ.પ્રડદ ડલના 
અધ્મક્ષ સ્થાને મોજામો. 

તફીફી કે્ષતે્ર તલશ્વબયભા ંબાયતનય ંભોટયં મોગદાન યહ્ય ંછે અને આ કે્ષતે્ર શજય     
લધયને લધય વાયી સયતલધા આલા આણે કટીફધ્ધ છીએ. - ડૉ.પ્રડદ ડલ 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ૧ રી ડડવેમ્ફય “લર્લડડ એઇડ્વ ડે” અંતગડત 
આજ તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૧ના યોજ જનજાગતૃત અલબમાન તેભજ એલોડડ એનામત 
વભાયંબ ભેમય ડૉ. પ્રડદ ડલના અધ્મક્ષ સ્થાને મોજામેર શતો. 

આ પ્રવગેં ગયજયાત મ્યયતનતવર પાઈનાન્વ ફોડડ ચેયભેન ધનસયખબાઈ બડંેયી,  
ધાયાવભ્મ રાખાબાઈ વાગઠીમા,  ડે.ભેમય ડૉ.દતળિતાફેન ળાશ,  ળાવકક્ષ નેતા 
તલનયબાઈ ઘલા, દંડક ળાવકક્ષ સયયેન્રતવિંશ લાા, પ્રોજેકટ ડામયેકટય ગયજયાત યાજમ 
એઈડવ કંટ્રોર વોવામટી ડૉ.યાજેળ ગોાર, આયોગ્મ વતભતત ચેયભેન         
ડૉ.યાજેશ્રીફેન ડોડીમા તથા વભાજ કર્લમાણ વતભતત ચેયભેન યેળબાઈ ીીમા,   
ડે. કતભળનય આતળકયભાય, એ.આય.તવિંશ તેભજ આયોગ્મ અતધકાયી ડૉ.એર.ટી.લાઝંા, 
ડૉ.ી.ી.યાઠોડ, ડૉ.ભતન ચયનાયા   તેભજ એલોડડના રાબાથીઓ તથા એઇડ્વ 
વસં્થાના શોદેદાયશ્રીઓ ઉસ્સ્થત યશરે.  

એચ.આઈ.લી. એઇડ્વ અંતગડત જે જે વસં્થાઓ યાજ્મબયભા ંકાભગીયી કયેર 
તેલી ૪૨-વસં્થાઓને એલોડડ આલાભા ંઆલેર. આ ઉયાતં જનજાગતૃત ભાટે યેરીનય ં
ણ આમોજન કયલાભા ંઆલેર. તેભજ દાતધકાયીશ્રી રાયા એઈડવની જન જાગતૃત 
ભાટે તવગ્નેચય કેમ્ેઈન (વશી ઝફેંળ) કયેર.  
       આ કામડક્રભભા ંસ્લાગત પ્રલચન સ્ટેનન્ડિંગ કતભટી ચેયભેન યષ્કયબાઈ ટેર 
રાયા કયલાભા ંઆલેર કામડક્રભનય ંશયબાયંબ રક્ષ એન.જી.ઓ. ની ટીભરાયા પ્રાથડનાથી 



કયલાભા ંઆલેર તેભજ ઉસ્સ્થત ભશાનયબાલો રાયા દી પ્રાગટમ કયલાભા ંઆલેર 
તેભજ ભચંસ્થ ભશાનયબાલોનય ં યસ્તકથી સ્લાગત આયોગ્મ વતભતત ચેયભેન ડૉ. 
યાજેશ્રીફેન ડોડીમા રાયા કયલાભા ંઆલેર તેભજ એઈડવ પ્રત્મે જન જાગતૃત ભાટે 
એઈમ્વ યાજકોટના તલદ્યાથી રાયા નયક્કક્કડ નાટક યજય કયલાભા ંઆલેર  

આ પ્રવગેં ભાન.  ડૉ.પ્રડદ ડલે જણાલેર કે વાલચેતી રાયા એઈડવનો ઈરાજ 
ળકમ છે. તેભજ એઈડવગ્રસ્ત રોકો પ્રત્મે ધણૃા યાખલી ન જોઈએ તેભજ વભાજભા ં
આણી ણ પયજ છે કે રોકોને એચ.આઈ.લી. પ્રત્મે જાગતૃ કયીએ અને વકં્રભણ ન 
લધે તે ભાટે ભાગડદળડન આીએ તેભજ સ્કયર કોરેજો આદ્યોલગક લવાશતો તલગેયે ખાતે 
આ જાગતૃતના કામડક્રભો મોજી અને રોકોને ભાડશતગાય કયલા જરૂયી છે. અને એઈડવ 
પ્રત્મેની વભાજભા ંયશરે ગેયવભજ દય ય કયલી જરૂયી છે. મોગ્મ વાયલાય ભેતો 
એઈડવ અટકાલી ળકામ છે. ભેડીકર કે્ષતે્ર તલશ્વભાબંાયતનય ંશે્રષ્ઠ મોગદાન છે. તેભજ 
ગયજયાત યાજમ તથા યાજકોટ ળશયે ણ આયોગ્મ કે્ષતે્ર શે્રષ્ઠ કાભગીયી કયી યહ્ય છે. 
તેભજ લધય જણાવયય ંછે કે યાજમ ને યાજકોટને વરાભત યાખલા આયોગ્મ કે્ષતે્ર લધય ને 
લધય વાયી વેલા આલા આણે કટીફધ્ધ થઈએ.  

કામડક્રભની રૂયેખા આતા પ્રોજેકટ ડામયેકટય ગયજયાત યાજમ એઈડવ કંટ્રોર 
વોવામટી ડૉ.યાજેળ ગોારએ જણાલેર કે એઈડવ એ જાગતૃતથી વંણૂડ કંટ્રોર કયી 
ળકામ છે. યાજકોટની કાભગીયી ળરૂઆતથી જ વાયી યશી છે. આણે વાથે ભી 
તભાભને ભાડશતગાય કયલા જરૂયી છે. વને-૨૦૧૭ભા ંદય ૧,૦૦,૦૦૦ વમસ્ક્કતએ       
૭-વમસ્ક્કત એઈડવ ગ્રસ્ત શતા.ં જમાયે આજે દય ૧,૦૦,૦૦૦ વમસ્ક્કતએ ૩-વમસ્ક્કત 
એઈડવ ગ્રસ્ત છે. જે જાગતૃતનય ંડયણાભ છે. આણે વૌ એક જૂથ થઈ રોકોને જાગતૃત 
ભાટે પ્રમાવો કયલા જોઈએ. 

આ કામડક્રભની આબાયતલતધ આયોગ્મ વતભતત ચેયભેન ડૉ. યાજેશ્રીફેન ડોડીમા 
રાયા કયલાભા ંઆલેર શતી. 
 

                                                              (ી.એ. ટય ભેમય)            


