
PRESS RELEASE OF MEDICAL CAMP 

 

આદરણીય રા યોગીની નલીની દીદીજી અને િડવાઈન સોલ રાજયોગી બ્ર ાકુમાર 

િનકંુજજી ના ં માગર્દશર્નમા ં ૨૭ ઓકટોબર ૨૦૧૮, શિનવારે  “Free    Cardiac 
Health Awareness Camp” નો આયોજન કય  હતો. આ કાયર્ક્રમ બ્ર ાકુમારીઝ, 

ઘાટકોપર સબઝોન અને ગોદરેજ મેમોરીયલ હોિ પટલ ના ંસૌજ ય થી બ્ર ાકુમારીઝ 

પીસ પાકર્ , આચાયર્ અત્રે મદૈાન, ઘાટકોપર – પવૂર્  મા ંઆયોિજત ક કય  હતો.  

આ કાયર્ક્રમ નો શભુારંભ બ્ર ાકુમારીઝના ંડો બીવલી શાખાના ંસચંાિલકા શકુ દીદીજી 

ના ં હ તે દીપ પ્ર વલન અને આશીવર્ચન થી થયુ.ં આ અવસર પર  ગોદરેજ 

મેમોરીયલ હોિ પટલ ના ં CEO ડોક્ટર પ્રવીણ વામી પણ ઉપિ થત હતા.ં ડોક્ટર 

અિમત સઘંવી, Cardiologist એ હદય રોગ સબંિંધત મહ વપણૂર્ માિહતી આપી અન ે

હદય રોગથી બચવાના ં સરળ ઉપાય બતા યા. દોક્ટર પ્ર યોત જગતાપ, 

Orthopadic Surgeon એ ૫૦ મરીજોને તપ યા. ગોદરેજ હોિ પટલના ંદોક્ટર વીણા 

અન ે  દોક્ટર સં યાએ ECG, BMI, લડ સગુર અન ે લડ પ્રશેરની જંાચ કરી. આ 

કાયર્ક્રમ નો લાભ ૨૦૦ થી અિધક મરીજોએ લીધો.  

आदरणीय  राजयोगीनी  निलनी  दीदीजी  और  िडवाईन  सोल  राजयोगी  ब्र माकुमार 
िनकंुजजी  के  मागर्दशर्न  म  27 ओक्टोबर  2018,  शिनवार  को  “Free   Cardiac 
Health  Awareness  Camp”  का  आयोजन  िकया  गया  l  यह  कायर्क्रम  ब्र मा 
कुमारीज़, घाटकोपर सबज़ोन   और गोदरेज  मेमोिरयल हॉि पटल  के सौज य    से 
ब्र माकुमारीज़ पीस पाकर् , आचायर् अत्रे मैदान, घाटकोपर – पूवर् म रखा गया था l इस 
कायर्क्रम  का  शुभारंभ    ब्र माकुमारीज़  के  डोि बवली  सेवाकद्र  की  संचािलका  शकू 
दीदीजी के ह तो  दीप प्र वलन और आशीवर्चन से हुआ l इस अवसर पर  गोदरेज 
मेमोिरयल  हॉि पटल  के CEO,  डॉ  प्रवीण  वामी  भी  उपि थत  थे  l    डॉ अिमत 



संघवी,  Cardiologist  ने  दय  रोग  स बंिधत  मह वपूणर्  बाते  बतायी  तथा  उससे 
बचने की सहज यिुक्तयाँ बतायी l डॉ.प्र योत जगताप ने 50 मरीज  की जांच की l 
गोदरेज हॉि पटल के डॉ. वीणा और डॉ सं या ने ECG, BMI,  लड सुगर, और   लड 
पे्रशर की  जांच की l इस कायर्क्रम का लाभ 200 से अिधक मरीज  ने िलया l  

Under the able guidance of Rajyogini Brahmakumari Nalini Didiji and Divine 

soul Rajyogi Brahmakumar Nikunjji, "Free Cardiac Health Awareness 

Camp" was organised on 27th October 2018. This programme was 

conducted by Brahmakumaris Ghatkopar sub zone in association with 

Godrej Memorial Hospital at Brahmakumaris Peace park, Acharya Atre 

Maidan, Ghatkopar - east. 

This program was inaugurated with candle lighting and  blessings of Shaku 

Didiji,  Director of Dombivili Centre of Brahmakumaris. Dr. Pravin Swami 

Chief Executive Officer  of Godrej Memorial Hospital was also present at the 

venue. Dr Amit Sanghvi, Cardiologist delivered a lecture on heart related 

problems and gave guidance on how to protect oneself from heart disease. 

Dr Prajyot Jagtap, Orthopadic Surgeon examined 50 patients. Dr Veena 

and Dr Sandhya from Godrej hospiral, conducted tests of ECG, BMI, blood 

sugar and blood pressure. More than 200 people benefited from this 

program. 

 

 

 

 


