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ુ ર સ્પેશિયાલિટી હોસ્સ્પટિન ુંુ ઉદ્ઘાટન કેન્દ્રીય
સરુ ત ખાતે પી.પી. માણીયા સપ
ગૃહમુંત્રી અને સહકારમુંત્રીશ્રી અશમતભાઇ િાહ સાહેબના વરદ હસ્તે

તેમજ પ્રદે િ

અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીિ સાહેબની ઉપસ્સ્િશતમાું યોજાય.ુંુ
--સમગ્ર દે િમાું મેડિકિ અને હેલ્િકેરની રષ્ટીિી ટોપ ટેન િહેરમાું સરુ તનો નુંબર
આવે તેવો શવશ્વાસ છે . – શ્રી અશમતભાઇ િાહ
----

ુ રાત સાિે જોિાયેિો છે .
આજે પારસીઓન ુંુ નવ ુંુ વર્ષ છે .પારસીઓનો ઇશતહાસ ગજ
ુ તી પારસી છે – શ્રી અમશતભાઇ િાહ
દુશનયાની સૌિી નાની િઘમ
---વિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે િોકોના

સ્વાસ્્ય માટે અનેક યોજનાઓ

બનાવી છે . આયષ્ુ યમાન કાિષ દ્વારા દદીઓને ઉત્તમ સારવાર મળે છે . –
શ્રી સી.આર.પાટીિ
-----

ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદે શ મીડિયા વિભાગ એક અખબારી યાદીમાાં જણાિે

છે કે, આજે તારીખ 16 ઓગસ્ર્ટના રોજ સુરત ખાતે પી.પી. માણીયા સુપર સ્પેવશયાલિર્ટી
હોસ્સ્પર્ટિનુાં ઉદ્ઘાર્ટન કેન્દ્રીય ગૃહમાંત્રી અને સહકારમાંત્રીશ્રી અવમતભાઇ શાહ સાહેબના િરદ
હસ્તે

તેમજ પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીિ સાહેબની ઉપસ્સ્િવતમાાં યોજાિામાાં આવ્ુ.ાં

યય િ ઉપસ્સ્િવત રહ્યા હતા.
આ કાયયક્રમમાાં દે શના યશસ્િી ગૃહમાંત્રી અને સહકારમાંત્રીશ્રી િર્ચ્અ
આ કાયયક્રમમાાં કેન્દ્રીય માંત્રીશ્રીમતી દશયનાબેન જરદોશજીએ પ્રાસાંગીક સાંબોધન ક્ુ.ય

આ કાયયક્રમમાાં દે શના ગૃહમાંત્રી અને સહકારમાંત્રીશ્રી અવમતભાઇ શાહ સાહેબે સાંબોધન

કરતા જણાવ્ુાં કે, સુરતમા હોસ્સ્પર્ટિ એ નિી િાત નિી. સુરતની અંદર શ્રેષ્ઠ હોસ્સ્પર્ટિની

શ્રાંખિા છે . સમગ્ર દે શમાાં મેડિકિ અને હેલ્િ કેરની રષ્ર્ટીિી ર્ટોપ ર્ટે ન શહેરમાાં સુરતનો
નાંબર આિે તેિો વિશ્વાસ છે . આજે પારસીઓનુાં નવુાં િર્ય છે .પારસીઓનો ઇવતહાસ ગુજરાત
સાિે જોિાયેિો છે .દુવનયાની સૌિી નાની િઘુમતી પારસી છે અને દલક્ષણ ગુજરાતે ઇરાનિી
આિેિા પારસીઓને સમાવયા ત્યારિી તેઓ દયધમાાં સાાંકર ભળે તેમ ભળી ગયા તેના કારણે
દે શ અને દુવનયામાાં એક સાંદેશ પહોંર્ચયો કે ગુજરાત અને ભારતમાાં િઘુમતીઓ અને નાની
આબાદી ધરાિતા પારસી કોમને પણ સહજતાિી સ્િીકાયાય છે પારસીઓએ પણ દે શના
વિકાસમાાં ખ યબ ફાળો આપ્યો છે .

શ્રી અવમતભાઇ શાહ સાહેબે િધુમાાં જણાવ્ુાં કે, દે શના યશસ્િી િિાપ્રઘાનશ્રી

નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે ગઇકાિે 15મી ઓગસ્ર્ટે દે શિાસીઓને કરે િા તેમના સાંબોધનમાાં
અમ ૃત કાળમાાં ભારતને વિશ્વમાાં શ્રેષ્ઠ બનાિિાનો દરે ક દે શિાસીઓ સમક્ષ સાંકલ્પ મુક્યો
છે જેમા ગુજરાત આજે આ સાંકલ્પમાાં ઝિપિી આગળ િધી રહ્યુ છે . ગુજરાતમાાં જયારિી

શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબ મુખ્યમાંત્રી બન્દ્યા ત્યારિી આજ સુધી દરે ક ક્ષેત્રે સરકારે ખ યબ
વિકાસ કયો છે જેમાાં વશક્ષણની વયિસ્િા, ડ્રોપ આઉર્ટ રે વસયો ઝીરો કરિાનુાં હોય,100 ર્ટકા

એનરોિમેન્દ્ર્ટ કરિાનુાં હોય,સ્િાસ્્યની સેિા, પાણીનુ સ્તર ઉચુાં િાિવુ,ાં નમયદાનુાં પાણી
સૌરાષ્રમાાં પહોચાિિાનુાં કામ એમ દરે ક સ્તરે કામ ક્ુું છે . દે શમાાં શ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી

સાહેબ જયારિી િિાપ્રઘાન બન્દ્યા ત્યારિી દે શમાાં સ્િાસ્્ય ક્ષેત્રે અમુલ્ય પડરિતયન કરિાની
શરૂઆત કરી છે . કેન્દ્ર સરકારે 21-22નુાં બજેર્ટ 2 િાખ 24 હજાર કરોિ માત્ર સ્િાસ્્ય માર્ટે

ખચયિાનુાં જાહેર ક્ુું છે . કેલબનેર્ટમાાં 1600 કરોિ રૂવપયાનુાં બજેર્ટ મેડિકિ કોિેજો માર્ટે
ફાળિિામાાં આવયા છે . િર્ય 21-22માાં 596 મેડિકિ કોિેજ

બનાિિાનુાં મોદી સરકારે

કામ ક્ુય છે . અંતમાાં શ્રી મળીયા પડરિારને હોસ્સ્પર્ટિના વનમાયણ કરિા બદિ શુભકામના
પાઠવુાં છે હોસ્સ્પર્ટિિી સુરતની સ્િાસ્્ય સેિા િધુ સારી બનશે.

આ કાયયક્રમમાાં પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાર્ટીિ સાહેબે સાંબોધનમાાં જણાવ્ુાં કે,
સુરતમાાં પહેિાિી સ્િાસ્્ય માર્ટે હોસ્સ્પર્ટિો સારી બની છે આજે િધુ એક હોસ્સ્પર્ટિનુાં નામ

ઉમેરા્ુાં છે . િિાપ્રઘાનશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ મોદી સાહેબે િોકોના

સ્િાસ્્ય માર્ટે પણ અનેક

યોજનાઓ બનાિી છે . આ્ુષ્ય માન કાિય દ્વારા દદીઓને ઉત્તમ સારિાર મળે છે . આજે
ભારતમાાં હિે શ્રેષ્ઠ અને સસ્તી સારિાર આપિામાાં આિે છે . આજે આ હોસ્સ્પર્ટિિી ગડરબ

દદીઓને સારિાર મળી રહેશે. દદીઓ ઝિપિી આ હોસ્સ્પર્ટિમાાં સાજા િાય તેિી શુભેર્ચછા.
આ કાયયક્રમમાાં કેન્દ્રીયમાંત્રીશ્રી દશયનાબેન જરદોશ,પ્રદે શના ઉપાધ્યક્ષશ્રી ગોરઘનભાઇ

ઝિફીયા, રાજયકક્ષાના માંત્રીશ્રી મુકેશભાઇ પર્ટે િ, સુરત જીલ્િાના પ્રમુખશ્રી સાંડદપભાઇ
દે સાઇ,ધારાસભ્યશ્રીઓ

શ્રી

િી.િી.ઝાિાિાિીયા,શ્રી

પ્રવિણભાઇ

ઘોઘારી,શ્રી

કુમારભાઇ

કાનાણી,સુરત શહેરના મેયરશ્રીમતી હેમાિીબેન બોઘાિાિા, સુરત શહેર મહામાંત્રીશ્રી
કાળુભાઇ ભીમનાિ, પી.પી,માણીયા હોસ્સ્પર્ટિના િોકર્ટશ્રીઓ ઉપસ્સ્િત રહ્યા હતા.

િૉ યજ્ઞેિ દવે
(પ્રદે િ મીડિયા કન્દ્વીનર)

