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તા.04-08-2022

દે શના યશસ્વી વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના વરદ હસ્તે વલસાડ જિલ્લાના
ધરમપરુ ખાતે શ્રીમદ રાિચંર હોસ્સ્િટલ તેમિ ધરમપરુ ના વવવવધ પ્રોજેકટન ંુ ઉદ્ઘાટન અને
વશલાન્દ્યાસ કરવામાં આવ્.ંુ
---આ કાયયક્રમમાં શ્રીમદ રાિચંર હોસ્સ્િટલમાં સેવા આિનાર નસો તથા વવદ્યાિીઠની વશક્ષીકા
ુ ન એમ્િાવરમેન્દ્ટની ગ્રામીણ બહેનોએ રક્ષાબંધન વનવમત્તે વડાપ્રધાનશ્રી
બહેનો અને વમ
નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબને રાખડી અિયણ કરી.
---આ િવવત્ર ભ ૂવમમાં આિણને જેટલ ુ મળ્્ ુ તેનો એક અંશ િણ સમાિને િાછુ આિવાનો પ્રત્યન
કરીએ છીએ તો સમાિમાં બદલાવ આવે છે . –
શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
----આઝાદીકા અમ ૃત મહોત્સવમાં દે શ તેમના તે સંતાનોને યાદ કરી રહ્ય ુ છે જેમણે ભારતને
ુ ામીમાંથી બહાર લાવવા પ્રયાસ કયો. – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
ગલ
---દરે કને કોરોના સામે રક્ષણ આિતી વપ્ર કોશન ડોઝ વહેલી તકે લેવા દરે કને વવિંનતી કરી. – શ્રી
નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
----દે શની નારીશસ્તતને આઝાદીકા અમ ૃત કાળમાં રાષ્ટ્ર શસ્તતના રૂિમાં સામે લાવવ ંુ તે આિણા
બધાન ંુ કતયવય છે . – શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
---આિનો દદવસ અંત્યત મહત્વનો તેન ંુ કારણ એ છે કે આદદવાસી વવસ્તારમાં હોસ્સ્િટલ ચાલ ુ
થાય તે ખ ૂબ મોટી વાત છે . આ હોસ્સ્િટલમાં દદીને એક િણ રૂવિયાનો ખચય કયાય વગર વનશલ્ુ ક
સારવાર મળવાની છે . – શ્રી સી.આર.િાટીલ
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---વડાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ દે શવાસીઓના આરોગ્યની ખ ૂબ ચચિંતા કરતા આવયા છે
અને તે માટે સૌથી મોટી આરોગ્ય સ્કીમ આ્ષ્ટ્ુ યમાનભારત િન આરોગ્ય યોિના આિણને
ુ ેન્દ્રભાઇ િટે લ
આિી છે . – શ્રી ભિ
---ુ રાતના આદદવાસી વવસ્તારો વવકાસની મખ્ુ ય ઘારાઓમાં આવવા લાગ્યા છે .
બે દાયકાઓમાં ગિ
ુ રાત સરકાર સૌના સાથ થી સૌના વવકાસથી કટીબદ્ધ છે . – શ્રી ભિ
ુ ેન્દ્રભાઇ િટે લ
ગિ
---વડાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના નેત ૃત્વમાં દે શ િયારે આઝાદીકા અમ ૃત મહોત્સવ
ઉિવી રહ્યો છે તે અંતગયત આિણે સૌ હર ઘર વતરં ગા કાયયક્રમમાં િોડાઇ ભારત માતા પ્રત્યે,
વવર શદહદોના સન્દ્માન અને આિણા વતરં ગા પ્રત્યે ના સન્દ્માન વયકત કરીએ –
ુ ેન્દ્રભાઇ િટે લ
શ્રી ભિ
----

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદે શ મીડિયા વિભાગ એક અખબારી
યાદીમાાં જણાિે છે કે, આજે િલસાિ જજલ્લાના ધરમપુર ખાતે શ્રીમદ રાજચાંદ્ર
હોસ્પપર્ટલ તેમજ ધરમપુરના વિવિધ પ્રોજેકર્ટનુ ાં ઉદ્ઘાર્ટન અને વશલાન્યાસ દે શના
યશપિી િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના િરદ હપતે યોજાયો આ
યય લ ઉપસ્પિત રહ્યા તેમજ
કાયયક્રમમાાં િિાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ િર્ચ્અ
રાજયના મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પર્ટેલ અને પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીલ
સાહેબની

ગરીમાય ઉપસ્પિત િર્ચચે યોજાયો. 250 બેિની મલ્ર્ટીપપેવશયાલલર્ટી

ચેડરર્ટેબલ હોસ્પપર્ટલ શ્રી રામચાંદ્ર

હોસ્પપર્ટલનુ ાં િિાપ્રઘાનશ્રીએ ડરમોર્ટનુ ાં બર્ટન

દબાિી લોકાપયણ ક્ુ.ય આ કાયયક્રમમાાં શ્રીમદ રાજચાંદ્ર હોસ્પપર્ટલમાાં સેિા આપનાર
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નસો તિા વિદ્યાપીઠની વશક્ષીકા બહેનો અને વુમન એમ્પાિરમેન્ર્ટની ગ્રામીણ
બહેનોએ

રક્ષાબાંધન વનવમત્તે િિાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબને રાખિી

અપયણ કરી. આ કાયયક્રમમાાં રાજયના માંત્રીશ્રી કનુભાઇ દે સાઇએ પ્રાસાંગીક સાંબોધન
ક્ુય
આ કાયયક્રમમાાં દે શના િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે સાંબોધન કરતા
જણાવ્ુ ાં કે, આપણે ત્યા શાસ્ત્રોમાાં જણાિિામાાં આવ્ુ ાં છે કે જેના ગુણધમય જેનુ
કતયવય,જીિીત રહે છે તે જીિીત રહે છે તે અમર રહે છે . જેના કમય અમર રહે છે તેની
ઉજાય અને પ્રેરણા પેઢીઓ સુઘી સમાજની સેિા કરતી રહે છે . શ્રીમદ રાજચાંદ્ર વમશન
ધરમપુરનો આજનો આ કાયયક્રમ આ જ શાશ્વત ભાિનો પ્રવતક છે . આજે
મલ્ર્ટીપપેવશયાલીર્ટી હોસ્પપર્ટલનુ ાં લોકાપયણ િ્ુ, એવનમલ હોસ્પપર્ટલનુ ાં વશલાન્યાસ
કરિામાાં આવ્ુ ાં તેમજ મડહલાઓ માર્ટે સેન્ર્ટર ફોર એક્સલન્સ નુ ાં વનમાયણ કાયય
આજિી શરૂ િ્ુ ાં આનાિી ગુજરાતના ગ્રામીણો,ગડરબો,આડદિાસીઓ અને ખાસ
કરીને દલક્ષણ ગુજરાતના લોકોને ઘણો લાભ િશે. આ આધુવનક સુવિધા માર્ટે પ.પ ય.
શ્રી રાકેશ મહારાજ તેમજ ટ્રપર્ટીગણનો આભાર.શ્રીમદ રામચાંદ્રજીએ એક મુકસેિકની
જેમ જે સમાજ ભરતીના બીજ િાવયા હતા તે આજે િર્ટવ ૃક્ષ બની રહ્યા છે તે આપણે
અનુભિી શકીએ છીએ.
શ્રી મોદી સાહેબે િધુમાાં જણાવ્ુ ાં કે, શ્રીમદ રાજચાંદ્ર વમશન સાિે મારો ઘણો
જયનો સબાંધ રહ્યો છે . આ પવિત્ર ભ યવમમાાં આપણને જેર્ટલુ મળ્્ુ તેનો એક અંશ પણ
સમાજને પાછુ આપિાનો પ્રત્યન કરીએ છીએ તો સમાજમાાં બદલાિ આિે છે . મને
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આ િાતનો આનાંદ છે કે પ ય.ગુરુદેિના નેત ૃત્િમાાં શ્રીમદ રાજચાંદ્ર વમશન ગુજરાતમાાં
ગ્રામીણ આરોગ્યના ક્ષેત્રમાાં ખ યબ સરસ કામ કરી રહ્યા છે . ગરીબની સેિાની આ
પ્રવતબદ્ધતા આ નિી હોસ્પપર્ટલિી િધુ મજબ યત િશે. આ હોસ્પપર્ટલ અને ડરસચય
સેન્ર્ટર ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાાં આધુવનક સુવિધા આપિા જઇ રહ્યુ છે . આઝાદી કા અમ ૃત
કાળમાાં પિપિ ભારત માર્ટે દે શના વિઝનને તાકાત આપશે. આરોગ્યના ક્ષેત્રમાાં
સબકા પ્રયાસના ભાિનાને સાિયક કરી રહ્યુ છે . આઝાદીકા અમ ૃત મહોત્સિમાાં દે શ
તેમના તે સાંતાનોને યાદ કરી રહ્યુ છે જેમણે ભારતને ગુલામીમાાંિી બહાર લાિિા
પ્રયાસ કયો.
શ્રી મોદી સાહેબે િધુમાાં જણાવ્ુ ાં કે, મને લાગે છે કે પ.પુ રાકેશજીનો દે શ બહુ
મોર્ટો રૂણી છે જેમણે શ્રીમદ રાજચાંદ્રજીના જ્ઞાન પ્રભાિને જીિીત રાખ્યા છે . આ
હોસ્પપર્ટલ બનાિી આ પવિત્ર કામમાાં રાકેશજીની દ્રષ્ર્ટી પણ છે , પુરુષાિય પણ છે
અને તેમનુ ાં જીિન પણ છે . આજે અહી જે એકલેન્સ ફોર વુમન સેન્ર્ટર બની રહ્યુ છે
તેનાિી આડદિાસી પડરિારની ડદકરીઓ અને બહેનો ના જીિનને સમ ૃદ્ધ બનાિિા
મદદ મળશે. શ્રીમદ રાજચાંદ્રજીતો વશક્ષા અને કૌશલિી ડદકરીઓને સશસ્ક્તકરણનો
આગ્રહ રાખતા હતા તેમણે નાની ઉમરમાાં જ મડહલા સશસ્ક્તકરણ પર ગાંભીરતાિી
તેમની િાત રજય કરી છે . દે શની નારીશસ્ક્તને આઝાદીકા અમ ૃત કાળમાાં રાષ્ટ્ર
શસ્ક્તના રૂપમાાં સામે લાિવુ ાં તે આપણા બધાનુ ાં કતયવય છે . કેન્દ્ર સરકાર આજે બહેનો
અને ડદકરીઓની સામે આિનાર દરે ક અિરોધને દુર કરિા તમામ પ્રયાસો કરી
રહી છે .

4|Page

શ્રી મોદી સાહેબે જણાવ્ુ ાં કે, આજે ભારત પિાપ્યની જે નીતી પર ચાલી રહ્યુ
છે . તેમાાં દરે ક જીિના આરોગ્યની લચિંતા કરે છે . ભારત મનુષ્યમાત્રની રક્ષા
કરિાિાળી રસીઓ સાિે પશુઓની માર્ટે પણ રાષ્ટ્રવયાપી રસીકરણ અલભયાન
ચલાિી રહ્યુ છે . દે શમાાં ગાય,ભેંસ સડહતના પશુઓને ફુિ એન્િ માઉિ ડિસીસના
બચાિમાાં 12 કરોિ રસીઓ લગાિિામાાં આિી જેમાાં 90 લાખ રસીઓ ગુજરાતમાાં
લગાિિામાાં આિી આજે 21મી સદીમાાં નિી ્ુિા પેઢી ઉજ્જિળ ભવિષ્યનુ ાં
સમા્યય આપે છે . આ પેઢી સામે અનેક નિી તકો છો. કોરોના માર્ટે વપ્રકોસન િોસનુ ાં
અલભયાન ચાલી રહ્યુ છે . આ કાયયક્રમમાાં િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે
દરે કને કોરોના સામે રક્ષણ આપતી વપ્રકોશન િોઝ ન લીધો હોય તો િહેલી તકે
લેિા દરે કને વિિંનતી કરી.
આ કાયયક્રમમાાં શ્રી સી.આર.પાર્ટીલ સાહેબે સાંબોધન કરતા જણાવ્ુ ાં કે, આજનો
ડદિસ અંત્યત મહત્િનો તેન ુ ાં કારણ એ છે કે આડદિાસી વિપતારમાાં હોસ્પપર્ટલ ચાલુ
િાય તે ખ યબ મોર્ટી િાત છે . આ હોસ્પપર્ટલમાાં દદીને એક પણ રૂવપયાનો ખચાય કયાય
િગર વનશુલ્ક સારિાર મળિાની છે તેના માર્ટે દરે ક ટ્રપટ્રીગણ અને પ.પુ રાકેશજી
મહારાજનો ખ યબ ખ યબ આભાર સાિે િાંદન. પ.પુ રાકેશજી મહારાજે આડદિાસી
વિપતારમાાં હોસ્પપર્ટલની સુવિધા કરી જગલમાાં
ાં
માંગલ ક્ુય છે .
શ્રી પાર્ટીલ સાહેબે િધુમાાં જણાવ્ુ ાં કે , મે દે શ અને દુવનયાની ઘણી બધી
હોસ્પપર્ટલ જોઇ છે મોંધી હોસ્પપર્ટલ પણ જોઇ છે . પરાં ત ુ ત્યા પણ જે સુવિધા નિી તે
અંહીની હોસ્પપર્ટલમાાં વનશ્લુક મળિાની છે . આજે આ હોસ્પપર્ટલમાાં નિા 250 બેિની
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વયિપિા પણ કરિામાાં આિી છે . હોસ્પપર્ટલની શરૂઆત કરિા ટ્રપર્ટીગણ સાિે હુ ાં
પણ તેમની સાિે જોિાયેલો હતો હુ ાં પણ ઇર્ચછતો હતો કે ઝિપિી આ સેિાકીય
કાયયની શરૂઆત િાય,લોકાપયણ િાય. આજે િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
સાહેબના િરદ હપતે લોકાપયણ િઇ ગ્ુ.ાં આખા ગુજરાતમાાં કદાચ સૌિી સારી
હોસ્પપર્ટલની વયિપિા અંહી ઉપલબ્ધ કરિામાાં આિી છે . અંતમાાં દરે ક ટ્રપર્ટીગણ
અને પ.પ ય શ્રી રાકેજ મહારાજને િાંદન સાિે આ સેિાકીય પ્રવ ૃવત માર્ટે જે પ્રયાસ કયો
છે તે અકલ્પનીય છે ,શબ્દમાાં િણાયિી ન શકાય તેવ ુ કામ આજે અંહી ક્ુય છે .
િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે દે શિાસીઓને આહિાન ક્ુય છે તે દરે ક
વયડકત તેમના મોબાઇલ ફોનના ડિપીમાાં તીરાં ગો લગાિે. તારીખ 13 ઓગપર્ટ િી
15 ઓગપર્ટ સુધી વતરાં ગો દરે કે પોતાના ધરે ચોક્કસ પણે લાગિજો.
આ કાયયક્રમમાાં રાજયના મુખ્યમાંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પર્ટેલે સાંબોધન કરતા
જણાવ્ુ ાં કે,

માનિ,પશુઓ.જીિ પ્રાણીમાત્રની સેિા કરિાની પ્રેરણા શ્રીમદ

રાજચાંદ્રજીએ સૌને આપી છે . ભારતની પાંરપરામાાં શ્રીમદ રાજચાંદ્રનુ ાં અનન્ય પિાન
છે . 20મી સદીમાાં વિશ્વ આધુવનકતા તરફ િગ માાંિી રહ્યુ હત ુાં ત્યારે તેમણે નુતન
આધ્યાજત્મક જગતના દ્વારા આપણા માર્ટે ખોલી આપ્યા હતા અને તેમણે િાિેલા
વિચાર બીજ આજે િર્ટવ ૃક્ષ બનીને દે શ અને દુવનયામાાં ફેલાયા છે . પ.પ ય. ગુરુદેિશ્રી
રાકેશજી મહારાજે ભારે જહેમત ઉઠાિીને શ્રીમદ રાજચાંદ્રની વિચારધારાને ચોમેર
તરફ પ્રપિાવપત કરી છે .ગુરુદેિશ્રી રાકેભાઇજીની પ્રેરણાિી ધરમપુરનો આશ્રમ
ગુજરાતની ભ યમી પરનુ ાં અદકેરુ તીિય પિાન બન્્ુ ાં છે . િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ
મોદી સાહેબ ભારતના વિકાસ અને પ્રગતી માર્ટે સતત અિાગય પ્રયત્ન કરનાર
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રાષ્ટ્રપુરુષ છે . િિાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે દે શિાસીઓના આરોગ્યની
ખ યબ લચિંતા કરતા આવયા છે અને તે માર્ટે સૌિી મોર્ટી આરોગ્ય પકીમ આ્ુષ્યમાન
ભારત જન આરોગ્ય યોજના આપણને આપી છે .
શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પર્ટે લ સાહેબે િધુમાાં જણાવ્ુ ાં કે, કોરોના મહામારી દરવમયાન
લોકિાઉન,વનયાંત્રણો, સ્ક્પક્રવનિંગ, ર્ટેપર્ટીંગ સડહતના પગલા લઇ તેમને દે શને કોરોના
મહામારીિી ઉગારી લીઘો. દે શના ગરીબ ભુખ્યા ન સેિેતે માર્ટે પ્રઘાનમાંત્રી અન્ન
સુરક્ષા યોજના હેઠળ કરોિો ગરીબોને વિના મુલ્યે અનાજ આપિાની વયિપિા
કરાિી. કોરોના સામે રક્ષણ અપાિિા વિના મુલ્યે રસી આપિાની વયિપિા કરી.
િિાપ્રધાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબના નેત ૃત્િમાાં દે શમાાં પિદે શી રસી બની.
સરકાર જનહીતના કાયયમાાં ધાવમિક,સમાજીક સાંપિાઓ પણ કેર્ટલુ ઉત્તમ યોગદાન
આપી શકે છે તે શ્રીમદ રામચાંદ્ર વમશને કરી બતાવ્ુ.િન
ાં
બાંધ ુ કલ્યાણ યોજનાિી
િન િાસીઓનો સિયગ્રાહી વિકાસ િયો છે . એક સમય એિો પણ હતો કે ગુજરાતમાાં
આડદજાતી પડરિારોની દરકાર લેિા િાળુ કોઇ ન હત.ુાં વશક્ષણ અને આરોગ્યની
પુરતી સુવિઘાઓના અભાિે આડદિાસી વિપતારમાાં અનેક સમપયાઓ સજાયતી હતી
પરાં ત ુ તે સમયે આદરણીયશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે ગુજરાતના સાશનની ધુરા
સાંભાળ્યા પછી આ સ્પિવતમાાં ઘણો બદલાિ આવયો છે . બે દાયકાઓમાાં ગુજરાતના
આડદિાસી વિપતારો વિકાસની મુખ્ય ઘારાઓમાાં આિિા લાગ્યા છે . ગુજરાત
સરકાર સૌના સાિ િી સૈના વિકાસિી કર્ટીબદ્ધ છે .
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શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ પર્ટેલે િધુમાાં જણાવ્ુ ાં કે, િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી
સાહેબના નેત ૃત્િમાાં દે શ જયારે આઝાદીકા અમ ૃત મહોત્સિ ઉજિી રહ્યો છે તે
અંતગયત આપણે સૌ હર ઘર વતરાં ગા કાયયક્રમમાાં જોિાઇ ભારત માતા પ્રત્યે, વિર
શડહદોના સન્માન અને આપણા વતરાં ગા પ્રત્યે ના સન્માન વયકત કરીએ. આગામી
13 િી 15 ઓગપર્ટ દરવમયાન સૌ પોતાના ઘર,ઓડફસે રાષ્ટ્ર ધ્િજ લહેરાિે.
આ કાયયક્રમમાાં રાજયનામાંત્રીશ્રીઓ શ્રી કનુભાઇ દે સાઇ,શ્રી નરે શભાઇ
પર્ટેલ,શ્રી જીત ુભાઇ ચૌઘરી,શ્રી મુકેશભાઇ પર્ટેલ,જીલ્લાના પ્રમુખશ્રી હેમત
ાં ભાઇ
કાંસારા,

ધારાસભ્યશ્રીઓ

અરવિિંદભાઇ

પર્ટેલ,શ્રી

શ્રી

રમણભાઇ

વિજયભાઇ

પાર્ટકર,શ્રી

ભરતભાઇ

પર્ટે લ,શ્રી

પર્ટેલ,જીલ્લા પાંચાયતના પ્રમુખશ્રીમતી

અલ્કાબેન શાહ,ટ્રપર્ટીગણ,અને શ્રીમદ રામચાંદ્ર પડરિારના ભાઇ-બહેનો ઉપસ્પિત
રહ્યા હતા.

ડૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીદડયા કન્દ્વીનર)
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