
 

�ેસનોટ               તા.૦૩.૦૧.૨૦૧૯ 

----------------------------------------------------------------    
ગજુરાતને એઈ�સ ફાળવવા બદલ �ધાનમં�ી�ી નરે��ભાઈ મોદીનો આભાર માનતા ગજુરાતને એઈ�સ ફાળવવા બદલ �ધાનમં�ી�ી નરે��ભાઈ મોદીનો આભાર માનતા ગજુરાતને એઈ�સ ફાળવવા બદલ �ધાનમં�ી�ી નરે��ભાઈ મોદીનો આભાર માનતા ગજુરાતને એઈ�સ ફાળવવા બદલ �ધાનમં�ી�ી નરે��ભાઈ મોદીનો આભાર માનતા     

ભાજપા �દેશ અ#ય%�ી &તભુાઈ વાઘાણીભાજપા �દેશ અ#ય%�ી &તભુાઈ વાઘાણીભાજપા �દેશ અ#ય%�ી &તભુાઈ વાઘાણીભાજપા �દેશ અ#ય%�ી &તભુાઈ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

ગજુરાત અને સૌરા*ગજુરાત અને સૌરા*ગજુરાત અને સૌરા*ગજુરાત અને સૌરા*----ક,છના દદ.ઓને હવે ગભંીર બીમારીઓમા ંિવ2વક%ાની સારાવાર માટે 4દ5હીક,છના દદ.ઓને હવે ગભંીર બીમારીઓમા ંિવ2વક%ાની સારાવાર માટે 4દ5હીક,છના દદ.ઓને હવે ગભંીર બીમારીઓમા ંિવ2વક%ાની સારાવાર માટે 4દ5હીક,છના દદ.ઓને હવે ગભંીર બીમારીઓમા ંિવ2વક%ાની સારાવાર માટે 4દ5હી----
મંુબઈ સધુી જવુ નહ6 પડ ેમંુબઈ સધુી જવુ નહ6 પડ ેમંુબઈ સધુી જવુ નહ6 પડ ેમંુબઈ સધુી જવુ નહ6 પડ ે: : : : �ી &તભુાઈ વાઘાણી�ી &તભુાઈ વાઘાણી�ી &તભુાઈ વાઘાણી�ી &તભુાઈ વાઘાણી    

----------------------------------------------------------------    
છેવાડાના માનવી સધુી તમામ સિુવધાઓ પહ9ચ ેતે માટે છેવાડાના માનવી સધુી તમામ સિુવધાઓ પહ9ચ ેતે માટે છેવાડાના માનવી સધુી તમામ સિુવધાઓ પહ9ચ ેતે માટે છેવાડાના માનવી સધુી તમામ સિુવધાઓ પહ9ચ ેતે માટે '''';યા ંમાનવી <યા ંસુિવધા;યા ંમાનવી <યા ંસુિવધા;યા ંમાનવી <યા ંસુિવધા;યા ંમાનવી <યા ંસુિવધા''''ના મં� સાથ ેકે�� ના મં� સાથ ેકે�� ના મં� સાથ ેકે�� ના મં� સાથ ેકે�� 

તથા રા;યની ભાજપા સરકાતથા રા;યની ભાજપા સરકાતથા રા;યની ભાજપા સરકાતથા રા;યની ભાજપા સરકારો કામ કરી રહી છે રો કામ કરી રહી છે રો કામ કરી રહી છે રો કામ કરી રહી છે ::::        �ી &તભુાઈ વાઘાણી�ી &તભુાઈ વાઘાણી�ી &તભુાઈ વાઘાણી�ી &તભુાઈ વાઘાણી    
----------------------------------------------------------------    

�ધાનમં�ી�ી નરે��ભાઈ મોદી �વારા ગુજરાતને એઈ"સ ફાળવવા બદલ આભાર (ય*ત કરતાં ભાજપા 
�દેશ અ/ય0�ી 1તુભાઈ વાઘાણીએ જણા(યું હતું કે, ક�ે�ની ભાજપા સરકાર �વારા આરો6યલ0ી અનેકિવધ 
યોજનાઓની શ9આત કરવામાં આવી છે. બીમારીમાં મ;ઘી દવાથી છુટકારો મળે તે માટ ે સ=તી અને 
ગુણવતાયુ*ત દવાઓના જેને>રક મેડીકલ =ટોર ‘‘જન ઔષધી ક�ે�’’ તથા ‘‘આયુષમાન ભારત’’ યોજનાની સફળ 
શ9આત બાદ હવે ગુજરાતમાં રાજકોટ ખાત ે૧૨૦૦ કરોડના ખચF એઈ"સ હોિ=પટલ બનાવવાની મહGવની 
Hહેરાત આજે કે��ની ભાજપા સરકાર �વારા કરવામાં આવી છે Gયારે, આ તકે �ધાનમં�ી�ી નરે��ભાઈ મોદી 
તથા કે��ીય આરો6યમં�ી�ી  જે.પી. નIડાનો સમJ ગુજરાતની જનતા વતી આભાર માનંુ છંુ. 

�ી વાઘાણીએ જણા(યું હતું કે, અKતન સુિવધાથી સLજ એઈ"સ હોિ=પટલ બનતા અનેકિવધ જટીલ 
રોગોની ખચાMળ તબીબી સારવાર ગુજરાત અને સૌરાOના લોકોને આસાનીથી ઉપલQધ થશે.ગંભીર િબમારીની 
સારવાર માટે ગુજરાતવાસીઓને હવે >દRહી-મુંબઈ નSહ જવું પડે. ગંભીર િબમારીની સ=તા દરે હવે ઘર આંગણે 
જ સારાવાર થશે. 

�ી વાઘાણીએ અંતમાં જણા(યું હતું કે, છેવાડાના માનવી સુધી તમામ સુિવધાઓ પહ;ચે તે માટે       
‘‘‘‘‘‘‘‘�યાં માનવી �યાં સિુવધા�યાં માનવી �યાં સિુવધા�યાં માનવી �યાં સિુવધા�યાં માનવી �યાં સિુવધા’’’’’’’’ ના મં� સાથે કે�� તથા રાLયની ભાજપા સરકારો કામ કરી રહી છે Gયારે એઈ"સની 
ફાળવણી બદલ ગુજરાતની જનતા વતી �ધાનમ�ંી�ી નરે��ભાઈ મોદીનો ફરી એકવાર TદયપુવMક આભાર માનંુ 
છંુ.  

(ડૉ. હષMદ પટેલ)    
�દેશ ક�વીનર,    મીડીયા િવભાગ 


