
૩૮ વર્ષથથ અવવરત ચાલલતલ નેત્રયજ્ઞમાંલ્ ૨.૫૦ લલખ લોકોનલ માંફત
ઓપરશશન
ગરુુપૂર ણ્િમાંલનલ દિવવસે જા્ો પ.પૂ.નલરલય્બલપનુલ તલજપરુલમાંલ્ ચાલલતલ અનોખલ સેવલયજ્ઞ અંગે
૩૫૦ પથલરી, ૧૬ વનષ્લત તબથબો, ૬૦ થથ વધ ુકમાં્ષચાલરીઓ વવદીઓનથ સેવલ કરશ છે

''માનવ સેવા એજ પ્રભર સેવા,  સૌનર કરો કલ્યાણ દયાળ પ્રભર''ના મંત સાથે પ.પૂ.  બ્રહ્મલિનહ્મલિન નારાયણ બાપર દારા નારાયણ ધામ
તાાજપરરા ખાતેા ૧૯૭૬માં શરૃ કરવામાં આવેહ્મલિ શ્રી નારાયણ આરોગય ધામ અન્નપૂણાૂ ટ્રસ્્ સંચાાલિનહ્મલિતા શ્રી નારાયણ આઇ હોસસ્પ્હ્મલિ
તાાજપરરા ખાતેા આજ પણ અવવરતા પણે પ્રવતાદદન આંખોને હ્મલિગતાા રોગોના સરેરાશ ૧૦૦ જ્હ્મલિા દદર્દીઓના ઓપરેશન વનઃશરલ્ક
કરવામાં આવી રહા છે,  અને હ્મલિોકોને આંખોની રોશની આપવામાં આવી રહી છે.  હોસસ્પ્હ્મલિ શરૃ થયે ૩૮ વરૂના સમયગાળા
દરવમયાન અતયાર સરધીમાં ૨.૩૫ હ્મલિાખ હ્મલિોકોના વનઃશરલ્ક ઓપરેશન કરવામાં આવયા છે.



નારાયણ ધામ તાાજપરરા ખાતેા પ.પૂ. બ્રહ્મલિનહ્મલિન નારાયણ બાપર અંદાજ ૬૦ વરૂ અગાઉ જંગહ્મલિમાં કોતારમાં ગરફા બનાવી ધ્યાનમાં
બેઠાા હતાા,  અને તયાં દર સોમવાર અને પરનમના દદવસે તેામના ભક્તાો આસ્થા સાથે આવતાા હતાા.  સમય જતાા ૧૯૭૦માં તયાં
મંદદરની સ્થાપના કરવામાં આવી, અને તયાં ભજન, સતસંગ વનયમીતા પણે થતાા હોવાથી ભક્તાો રહતેાા હતાા.મંદદર વનમાૂણ પહહે્મલિા
વવસ્તાારના હ્મલિોકોની આરોગયની સંભાળ અંગે ૧૯૬૯માં જનરહ્મલિ દવાખાનર સ્થાપવામાં આવયર હત ર,ં  તયાં તામામ પ્રકારના રોગોના
પ્રાથવમક ઇહ્મલિાજ વનઃશરલ્ક પણે કરવામાં આવતાો હતાો.

જયારે સમય જતાા નારાયણબાપરને આંખોમાં તાકહ્મલિીફ થતાા તેાઓનર ંઆંખનર ંઓપરેશન કરવામાં આવયર.  જનાથી પૂ.પાદને પે્રરણા
થઇ આ ક્લર કઠાીન કાયૂ છે. ગરીબો આને ખચૂા કાંથી કરી શકે જનાથી તેામણે આંખોને હ્મલિગતાા તામામ પ્રકારના જવા કે મોતાીયો,
ઝામર,  વેહ્મલિ,  નાસરર વગેરેને હ્મલિગતાા ઓપરેશન કરવા અંગેની આંખના રોગોની અદ્યતાન હોસસ્પ્હ્મલિ ૧૯૭૬માં શરૃ કરી અન
હોસસ્પ્હ્મલિ ખાતેા પ્રથમ દદર્દીની આંખો તાપાસવામાં આવે છે,  અને તયારબાદ આંખના ઓપરેશનની તાારીખ આપવામાં આવે છે.

વનધાૂરીતા તાારીખે દદર્દીના ઓપરેશન કરવામાં આવે છે.  જયારે દદર્દી આંખો બતાાવવા આવે તયારે વપરાતાી દવા (્ીંપા)  તેામજ



ઓપરેશન આંખમાં હ્મલિગાવવાનો હે્મલિનસ તેામજ ઓપરેશન બાદની દવાઓ અને ચાશમા વનઃશરલ્ક આપવામાં આવે છે. જયારે દદર્દીની
સાથે આવનાર તેામજ દદર્દીને તણ દદવસના રોકાણ દરવમયાન ભોજન પણ ટ્રસ્્ તારફથી વનઃશરલ્ક આપવામાં આવે છે.

 સાથે સાથે દદર્દીઓને હાહ્મલિોહ્મલિથી તાાજપરરા હ્મલિાવવા હ્મલિઇ જવા અંગે બસ સરવવધા પણ ટ્રસ્્ તારફથી વનઃશરલ્ક રાખવામાં આવેહ્મલિ છે.

આમ આવા ભગીરથ કાયૂથી સાચાા અથૂમાં પૂ.પાદનો મંત માનવ સેવા એજ પ્રભર સેવા સાચાા અથૂમાં સાથૂક થતાો જોવા મળી રહો
છે.  હાહ્મલિમાં આ હોસસ્પ્હ્મલિ ખાતેા શરક્રવારના દદવસ વસવાય તામામ દદવસો દરવમયાન આંખો તાપાસમાં આવે છે અને શરક્રવાર
વસવાયના દદવસો દરવમયાન આંખોના ઓપરેશન કરવામાં આવી રહા છે.



સમાન વયવહાર કરવામાં આવી રહો છે. ગરીબ તાવંગર કે નાતા-જાતાના ભેદભાવ વવના સમાન ભાવે દરેકને આવશયક સારવાર
આપવામાં આવી રહી છે.  આ હોસસ્પ્હ્મલિનો હ્મલિાગ ભાગ ગરજરાતાીઓ ઉપરાંતા અદહયા મધ્યપ્રદેશ રાજસ્થાન તેામજ મહારાષ્ટ્રના
દદર્દીઓ પણ દરરોજ મો્ી સંખ્યામં સારવાર અથ્ પરપ્રાંતાથી દદર્દીઓ આવે છે.

૧૯૭૬ માં ધનતેારસ ના દદવસે શરૃ કરવામાં આવેહ્મલિ નારાયણ આઇ હોસસ્પ્હ્મલિ ખાતેા પ્રથમ વરૂ ૧૬૯૫ દદર્દીઓની આંખો
તાપાસવામાં આવી હતાી.  જમાં થી ૨૮૭ દદર્દીઓને ઓપરેશનની જરૃરીયાતા જણાતાા તેાઓના ઓપરેશન કરવામાં આવયા હતાા.
જયારે હાહ્મલિમાં આ આંકડો ૨૦૧૩-૧૪ માં ૭૬૯૦૩ દદર્દીઓની આંખો તાપાસવામાં આવી એમાંથી ૩૨૬૧૩ દદર્દી ઓને આંખોના
ઓપરેશન કરી નવી રોશની આપવામાં આવી હતાી.



જયારે હોસ્પી્હ્મલિના ૩૮ વરૂના સમય ગાળા દરમીયાન કરહ્મલિ મળી ૬,૫૩,૫૪૭ દદર્દીઓની આંખો તાપાસવામાં આવી જમાંથી
૨,૩૫,૩૫૭ દદર્દી ઓને વવવવધ પ્રકારના આંખોના ઓપરેશન કરવા વનઃશરલ્ક કરવામાં આવયા હતાા.  નારાયણ બાપર તાા.૧૭-૧૧-

૨૦૦૭ ના રોજ બ્રહ્મલિનહ્મલિન થવા પણ દદર્દીઓની ચાકાસણી અને ઓપરેશનમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થયો છે.

 



ફેકો- હે્મલિસરના આધરવનક મશીનો
૩૫૦ પથારી, ૧૬ વનષ્ણાતા તાબીબો, ૬૦ થી વધર કમૂચાારીઓ

તાાજપરરા ખાતેા આવેહ્મલિ નારાયણધામ આઇ હોસસ્પ્હ્મલિ એક હ્મલિાખ ચાો.ફુ્માં વવસ્તાારમાં ૩૫૦ બેડ ધરાવતાી ભવય હોસસ્પ્હ્મલિ છે. જમાં
આંખના વનષ્ણાંતાો ૧૬ ડોક્્રો દારા દદર્દીઓને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.

જયારે મદદનીશ સ્્ાફ ૬૦ નો હોવા અંગે જણાવાયર ં હત ર.ં  આ હોસસ્પ્હ્મલિ ખાતેા એક બાબતા આશ્ચયૂજનક જોવા મળી કે જયાં
મલ્્ીપહ્મલિ હોસસ્પ્હ્મલિો ખાતેા હોય તેાવી ચાોખ્ખાઇ જોવા મળતાી હતાી. જયાં તણ ઓપરેશન થીયે્રો ખાતેા એક સાથે ૧૦ દદર્દીઓના
ઓપરેશન કરવામાં આવે છે.  જયાં ફેકો મશીન અને પડદાની સારવાર અથ્ હે્મલિસર મશીન જવા આધરવનક મશીનોનો ઉપયોગ
કરવામાં આવી રહો છે.

નારાયણ ધામ તાાજપરરા ખાતેા દદર્દીઓના ભોજન અને ચાા-નાસ્તાા મા્ે અંદાજ બે વરૂ અગાઉ ૫૦ હ્મલિાખ રૃવપયાના ખચ્ા મો્ી
હો્હ્મલિમાં હોય તેાવા મશીનો ઉપબ્ધ કરવામાં આવયા છે. જયાં સવાર-સાંજ એક-એક હજાર માણસને ભોજન આપવામાં આવી રહરં
છે. જયારે બેડ પરની ચાાદરો અને અનય કપડા ધોવા મા્ે મલ્્ીપહ્મલિ વોવશિંગ મશીનો પણ ઉપહ્મલિબ્ધ કરવામાં આવયા છે.
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