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Returning home by Bus after surgery



અમદાવાદ તથા વડોદરાથી રણાસણ પહોચવા માટ� :

સરદાર પટ�લ ર�ગ રોડથી નીચે �માણે આવી શકાય:

૧) સરદાર પટ�લ ર�ગ રોડ ઉપરથી દહગ� ામ સક�લ થી દહગ� ામ - ર�ખયાલ તથા હરસોલ થઈને

૨) નેશનલ હાઇવ ે ઉપરથી (a) �ચલોડા - મજરા - તલોદ - હરસોલ થઈને અથવા (b) નેશનલ હાઇવ ેઉપરથી �ચલોડા - 

�ાિંતજ - �હ�મતનગર (મોતી�રુા બસ �ટ��ડ) - સહકાર� �ન ચાર ર�તા - રણાસણ

૩) ગાધંીનગરથી �ચલોડા - મજરા - તલોદ - હરસોલ થઈને અથવા નેશનલ હાઇવ ેઉપરથી �ચલોડા - �ાિંતજ - 

�હ�મતનગર (મોતી�રુા બસ �ટ��ડ)  - સહકાર� �ન ચાર ર�તા - રણાસણ

સપંક� : ૯૪૨૮૫૧૩૪૩૭ ર�તા �ગેની વધાર� સમજણ માટ�
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�નેહ� �ી,

�ુશળ હશો!

વષ� ૨૦૧૭-૧૮ દર�યાન થયેલ �જ�લની કામગીર� અને નાણાક�ય �યવહારને આપની સમ� ��ુતા 

આનદં અ�ભુ� ંુ�.

�જ�લ થક� આરો�ય� ંુ કામ શ� થયે લગભગ ૨૯ વષ� થયા. આ વષ� દર�યાન તબ�ાવાર 

માળખાક�ય ફ�રફારો, ��ુય�વ ેમકાન અને મે�ડકલ સાધનોમા ંબદલાવ અને અપ�ેડ�શન કરતા ંઆ�યા 

છ�એ. આ વષ� પણ �જ�લ હો��પટલમા ંદદ�ઓની �િુવધા, �ગુમતામા ંવધારો થાય એવા ફ�રફારો 

કયા� છે. �ખોના ક��પમા ંસરળતા રહ � તેના માટ� બસનો ઉમેરો થયો છે. ઑ�સીજનનો �રુવઠો 

જળવાઈ રહ � માટ�ની �યવ�થા ઉભી થઈ. આમ �જ�લ હો��પટલની સેવાઓ વધાર� ��ુઢ અને મજ�તૂ 

બને એના �ય�નો થતા ર�ા.

ુબેનોની કામગીર�ના ભાગ�પે બેનોને �ો�સાહન મળે, આવડત અને �શળતાઓ ક�ળવાય તેના �ય�નો 

કયા�. િધરાણ લેવામા ંપણ બેનોની સમજણના દશન�  થતા ંર�ા. ૧૫ ગામોમા ં૮મી માચ� મ�હલા �દનની 

ઉજવણી – બેનોએ �તે જ િનણ�ય લઈ આયોજન કર� ઉજ�યો, તેમા ંબેનોની સાચી સમજ દ�ખાઈ 

આવી.

વાતાવરણને સ�ંલુીત રાખવાના �ય�નોમા ં��ૃારોપણ� ંુકામ કરતા ંર�ા. નવા રોપા વાવવાના  

બદલે અ�યાર �ધુી રોપાયેલ ��ૃો (રોપા)� ંુમાવજત ક�.� ુ

�જ�લની દર�ક કામગીર� આપ સૌના સાથ- સહકાર – માગ�દશન� થી શ� બની છે. આગામી  વષ�મા ં

ુપણ સાથ- સહકાર – સહયોગ અને માગ�દશન�  મળતા રહશ�  ેએવી અપે�ા છે. સમયની અ��ુળતાએ 

જ�રથી �લુાકાત ગોઠવશો, ગમશ.ે

�ભેુ�છાઓ સાથે

અિનતા શાહ

મેને�ગ ��ટ�
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�જ�લ સ�ંથાની �થાપના વષ� ૧૯૮૮ મા ંથઈ હતી. સ�ંથાની ��િૃ�ઓનો �ારંભ ૨૯ ���આુર� 

૧૯૮૯ થી થયો. ઉ�ચ િશ�ણ �ા�ત કયા� બાદ સ�ંથાના �થાપકો �ા�ત કાબેલીયત અને આવડત 

ગામડાઓના  ગર�બ અને જ��રયાતમદં લોકો માટ� કામે લગાડવાના �યેય સાથ ે�જ�લ સ�ંથાની 

�થાપના કરવામા ંઆવી હતી.

�જ�લ, રણાસણ ગામમા ં��થત �વ�ૈ�છક સ�ંથા છે. રણાસણ ગામ ૫૦૦૦ની વ�તી ધરાવ� ંુગામ છે � 

ઉ�ર �જુરાતમા ંસાબરકાઠંા ��લાના તલોદ તા�કુામા ંઆવ�ે ંુછે.

ુતકવચંીત અને જ��રયાતમદં લોકોને લ��ત�થ બનાવી સ�ંથાની શ�આત આરો�યની ��િૃ�ઓથી  

થઈ અને તબ�ાવાર  આરો�યની ��િૃ�ઓનો િવકાસ થયો અને અ�ય ��િૃ�ઓ ઉમેરાતી ગઈ.

હાલ લગભગ ૭૫ પથાર�ની �જ�લ હો��પટલ, �ડાણના ૪૯ ગામોમા ંબહન� ો માટ�નો કાય��મ (��ુય�વ ે 

બચત મડંળ આધા�રત) અને પયા�વરણ સ��ૃ�ધની ��િૃ�ઓમા ં�જ�લ સ��ય ર�તે કાય�રત છે. 

બાળકો, �વુાનો તથા ગામંડાઓના િવકાસલ�ી કાય��મોમા ંસ�ંથા �ચી ધરાવ ેછે. સ�ંથાની ��િૃ�ઓ 

સ�ંથાક�ય અને �ય��તગત દાન ઉપર નભે છે.

ુ ુિવ�તાર ર�તાળ અને પથરાળ છે. વાતાવરણ ��ંુ અને હવામાન ગરમ (૮-૯ મ�હના) અને ઠં� ં(૩ 

મ�હના). વરસાદ અિનયિમત અને ભરોસાપા� નથી. બે નદ� છે � વરસાદની ઋ�મુા વહત� ી હોય છે. 

�બુ ઓછા તળાવો છે �માથંી થોડામાજં બાર� માસ પાણી રહ � છે. લોકોનો ��ુય �યવસાય ખેતી અને 

પ�પુાલન છે. િવ�તારમા ંથોડા ઉ�ોગો છે. ભણતર� ંુ�માણ ઓ� ંછે. ��ુય લોક સ�દુાયો આિથ�ક 

અને સામા�ક ર�તે ઓછા િવકસીત છે.

ઠાકોર સમાજ, દલીત સમાજ, રાવળ, વાઘર�, વણ�રા, વાદ�, પગી રબાર� સમાજ ના લોકો આ 

ુિવ�તારની બ�મતી �� છે  આ �� નાની જમીન ધરાવ ેછે અને મોટા ભાગે ખેત મ�ર� ંુઅથવા ુ

ુ ૂ�ટક મ�ર�� ંુકામ કર� છે અને અ�ય આવકના �ોત  માટ� પ�પુાલનનો �યવસાય પણ કર� છે. આ �થ 

ૂઉપરાતં �થળાતંર કર�લા આ�દવાસી ખેત તથા અ�ય મ�રો અને આિથ�ક ર�તે નબળા લોકો �જ�લની 

ૂ��િૃ�ઓના લાભાથ� �થો છે.   
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Vision

Vision and Mission Statement

Mission

�જ�લ િવષે

Promotion of health & all round development of rural population without any distinction 
of caste, colour or creed

1. Activities promoting community health & primary health care.
2. Rational- ethical & subsidised rural hospital services.
3. Empowering education to women, children, youth and over all development of rural 

population & rural areas.
4. Environment enrichment by tree plantation, rain water harvesting & use of     

renewable energy.
5. Activities conducive to & fostering moral and ethical values.
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૧ આરો�ય  :

 �જ�લ હો��પટલની �કડાક�ય મા�હતી નીચે �માણે છે.

૫

કોઈ પણ હો��પટલમા ંઑ�સીજનની સવલત હોવી એ પાયાની �િુવધા છે. ઑ�સીજનના િસ�લ�ડર 

િવનાની હો��પટલ ક�પી શકાય નહ�. હવ ેધીર� ધીર� ઑ�સીજનના િસ�લ�ડર નીકળ� ર�ા છે અને સે��લ 

ઑ�સીજન પાઇપલાઇન �ારા ઑ�સીજન અપાય છે. અ�યાર �ધુી ઑ�સીજન િસ�લ�ડર વધાર� રાખવા 

પડતા ંહતા અને શહર� મા ંભરાવવા મોકલવા પડતા ંએટલે ખચ� પણ વ� ુથતો હતો. �ી ચ�ંવદનભાઈ 

શાહ અને ઉષાબેન શાહ �ારા �જ�લ હો��પટલમા ંસે��લ ઑ�સીજન જનર�ટર �લા�ટ માટ� ૨૦ લાખ 

�ટલી માતબર રકમ દાનમા ંઆપવામા ંઆવી. ઑ�સીજન જનર�ટર હવામાથી ઑ�સીજન લઈ 

ઑ�સીજન બનાવ ેઅને પછ� પાઇપ લાઇન �ારા એને દદ� માટ� વાપરવામા ંઆવ.ે �ી ચ�ંવદનભાઈ 

શાહ અને ઉષાબેન શાહ  છે�લા ૮ વષ�થી �જ�લને સતત સહયોગ આપી ર�ા છે. આ વષ� આ �લા�ટ 

માટ� સહયોગ આપી �જ�લ હો�પીટલમા ંઑ�સીજન માટ� � ખચ� થતો હતો તેમા ંઘણો ફ�ર પડ�ો છે. 

તેઓ બનેંનો �જ�લ અને  આ િવ�તારના �ામજનો વતી આભારની લાગણી �ય�ત ક� �.
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�ખ� ંુકામ વષ�થી ચાલી ર� ંુછે. �મ �મ નવા મે�ડકલ સાધનો આવતા ગયા એમ એમ આ 

િવભાગમા ંસાધનોની ખર�દ� / upgrade કરતા ર�ા છ�એ. �ખના િવિવધ ક��પ �વારા �ત�રયાળ 

અને આ�દવાસી િવ�તારમા ંપહોચી શ�ા છ�એ. �કડાક�ય મા�હતી નીચે �જુબ છે.

ુિવગત �લ ક��પ ઓપીડ� ઓપર�શન �ખના નબંરના ચ�મા

�ખના ક��પ-અરવ�લી ��લો ૨૩ ૪૬૯૬ ૩૦૩ ૨૭૦૧

�ખના ક��પ-સાબરકાઠંા ��લો ૩૦ ૪૫૫૨ ૪૦૯ ૨૩૪૭

�ુલ ૫૩ ૯૨૪૮ ૭૧૨ ૫૦૪૮

�ત�રયાળ ગામોમા ં ક��પમા ં િનદાન થયેલ મોિતયાના દદ�ઓને બસમા ં લાવીએ છ�એ અને 

ઓપર�શન પછ� �કૂવા પણ જઈએ છ�એ.

�ખ� ંુકામ �ણૂ� સમય� ંુથ� ંુહોવાથી DBCS હ�મતનગર સાથ ેબેઝ હો��પટલ તર�ક� મા�યતા મેળવી 

છે. દર વષ�ની �મ આ વષ� પણ સજ�કલ ક��પ� ંુઆયોજન થ�,ંુ હવ ેતો સજ�કલ ઓપીડ�મા ં 

બતાવવા આવતા દદ�ઓમાથંી ૪૦% થી ૫૦% દદ�ઑ સજ��લ ઓપર�શનની જ�ર હોય એવા હોય છે. 

આ�દવાસીના �ત�રયાળ ગામોમાતંો સજ��લ (ગાઠંોનો) ઓપર�શન ક��પની કાગડોળે રાહ જોતા ંહોય 

છે. �કડાક�ય મા�હતી નીચે �જુબ છે.

ુિવગત �લ ક��પ ઓપીડ� ઓપર�શન

સજ��લ ક��પ - અરવ�લી ��લો ૦૧ ૮૪ ૨૮

સજ��લ ક��પ - સાબરકાઠંા ��લો ૦૩ ૨૭૯ ૧૪૩

�ુલ ૦૪ ૩૬૩ ૧૭૧

૨ બહન� ોની ��િૃ�

 બેનોની બચત મડંળ થક� સશ�ત થવાની ���યા સાર� ર�તે ચાલી રાહ� છે. હા, �જ�લના 

કાય�કરો ઉ��પક તર�ક� �િૂમકા ભજવ ેછે. �ના �બૂ સારા પ�રણામ મળ� ર�ા છે. બેનો બચત 

કર� છે અને િધરાણ લઈ પોતાના કામો કાઢ� છે. તેઓનો આ�મિવ�ાસ અને આ�મસ�માન પણ 

વ�યા હોય એ� ંુલાગી ર� ંુછે. બેનોને �ય�ત �વનમાથંી કઈક break લેવાનો હોયતો તેઓને 

ફરવા� ંુજ �બૂ ગમે. આ વખતે બેનો પોઈચા (વડોદરા પાસે) �વાસમા ંગયા અને �બૂ મ� 

કર�.

 વાિષ�ક િમ�ટ�ગમા ંબેનોને દર વખતે આપણે એકાદ ઉપયોગી ��ુો લેતા હોઈએ છ�એ. બેનોને 

ૂ�યાર� પણ ત�બયત �ગે �છૂ�એ તો કહ � બ� સા� છે પણ આ પગો� ંુકઈક કરો  સાધંા �બૂ �:ખે ુ

ુછે. બેનોને આખો �દવસ �બૂ જ શાર��રક કામ વધાર� કરવાના હોય. �તે �તે �ખાવાની 

ુગોળ�ઓ પણ ગળતા હોય એટલે આ વષ� વાિષ�ક િમ�ટ�ગમા ંસાધંાના �ખાવા તથા ડાયા�બટ�સ 

ૂ ુ ુ�ગે મા�હતી આપી. સાધંાની રચના, �:ખાવા� ંકારણ અને �ખાવામા ંક�વી ર�તે રાહત મેળવી 
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 શકાય એવી સમજણ આપી. બધા બેનોન ે ઘર� �તે કર� શકાય એવી કસરતો કરાવી. બધા 

ુબેનોને �દોજ નોખો અ�ભુવ થયો. તેમા ં�મને રસ પડ�ો છે તેમણે ચા� ુપણ રાખી છે. ઘરના 

ુલોકો પણ તેમને મદદ કર� ર�ા છે. � બેનો થો� ંગ� ંુભણેલા હતા તેઓએ િનશાળ યાદ કર�. 

ગ�મત સાથ ે�ાન મેળ��.ંુ સાથ ેસાથ ેડાયાબીટ�સ અને �લડ �ેશર �ગે મા�હતી આપી.  

�જુરાત ડાયાબીટ�સ� ંુ ક��� �� ુબની ગ� ંુ છે. હાલની પ�ર��થતી �ગે મા�હતી આપી. 

ડાયાબીટ�સ થવાના કારણો, એના અટકાવાના ઉપાય અને ડાયાબીટ�સ થાય તો રાખવાની 

કાળ� અને િનયિમત સારવાર� ંુમહ�વ જણા��.ુ દર�ક બેનો� ંુ��કુોમીટર �વારા ર��ડમ �લડ 

�ગુર ની તપાસ કર�. બીપી અને વજન મા��.ુ � બેનો� ંુડાયા�બટ�સ� ંુિનદાન થ� ંુતેઓની 

સ�વર� દવાઓ શ� કર�. �ની દવાઓ બધં હતી તેની અસર પણ લોહ�ની તપાસથી દ�ખાતા 

તેમની દવા ચા� ુથઈ.

ુ શર�રની ત�ંર�તી �ળવવા માટ� પોષણના મહ�વ �ગે ખાસ મા�હતી આપી. સામા�ય ર�તે 

બેનો પોષણ, ખોરાક �ગે બેકાળ� રાખતા હોય છે અથવા તો ગભંીરતાથી લેતા નથી. 

સામા�જક પ�ર��થતી પણ ભાગ ભજવતી હોય છે.

 �યાર� �બયારણ આપવાની શ�આત કર� �યાર� �વી ઇ�છા ક� ક�પના હતી તે� ંુઆ� મડંળોમા ં

ઠ�ર ઠ�ર જોવા મળે છે. પહલ� ા બેનોને એમ હ� ંુક� શાકભા�ની તો ખેતી જ થાય. જ�યાનો પણ 

અભાવ હોય તેથી વાવવાથી વ�ંચત રહ.�  પણ વલેાના �બયારણ આપવાથી દવા વગરના, 

ુ ુઓગ�િનક શાકભા�, બેનો ��ંબ માટ� કર� છે અને ખાય તેમજ અ�યને પણ ખવડાવ ેછે. આ 

જોઈને આનદં થાય છે.

 ૮મી માચ�ના મ�હલા �દવસ િનિમ� ેપદંર ગામના ૩૯ મડંળના બહન� ોએ ��િૃતના દશન�  

કરા�યા છે. આપણે તેમને કહ�એ, કાય��મ આપીએ અને ર�લી થાય એ �વાભાિવક છે. પણ આતો 

ુ ુ��ં જ થ�.ંુ આ બેનોએ �તે જ ન�� ક� � ુ ક� ૮મી માચ� મ�હલા �દવસ ઉજવવો છે. �તેજ 

આયોજન ક�.� ુ  કાય��મ બના�યો, ��ુો બના�યા, માઈક િવગેર�ની �યવ�થા કર�. અમે તેઓના 

કાય��મમા ંજોડાઈ ગયા. બેનોમા ંઅદ�ય ઉ�સાહ અને િવ�ાસ છલકાતા હતા. �વ�ૈ�છક ર�તે 

ુકર�લા કાય��મની �દ�જ અસર �ભાવ જોવા મળતો હતો. લોકોના �િતભાવો પણ સારા �ણવા 

મ�યા. આનાથી અમને પણ �ો�સાહન મ��.ંુ

 �જ�લની રજતજયતંી િનિમ� ે � ૧૭૦૦ બેનોને ફળાઉ ઝાડ� ંુ િવતરણ ક� � ુ હ�.ંુ આ� 

મોટાભાગના બેનોના ઘર� �મફળ, લ��,ુ સે�રૂ, રાયણ, આમળા, �ં�,ુ સીતાફળ િવગેર� 

ઝાડવા જોવા મળે છે. તેમા ંફળ બેસતા પણ થઈ ગયા છે. બેનો અમને હાશં ેહાશં ેજોવા લઈ �ય 

છે અને બેનોની સમજણ�વૂક� ની મહન� તથી સફળતા જોઈ અમે પણ આનદં�ત થઈએ છ�એ.

 આપણે અ�યાર �ધુી શિનવાર� બપોર� ગામમા ં�કશોર� ��િૃત કરતા ંહતા, �મા ંશાળામા ંજતી 

દ�કર�ઓ અને શાળામા ંન જતી દ�કર�ઓ પણ ભાગ લેતી હતી. આ ��િૃ�મા ં�કશોર�ઓ ભાગ 

લેતી હતી પણ તેઓમા ંગભંીરતા ના રહત� ી અને દર વખતે નવી �કશોર�ઓ આવ ેએ� ંુથ�.ંુ આ 
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૩ પયા�વરણ  ��િૃ� :

 દર વષ� માચ� મ�હનો આવ ેએટલે ��ૃારોપણ �ગે ચચા� શ� થાય . જ�યા ન�� કરવી, છોડની 

�ત, નસ�ર�, િનશાન કરવા, િવગેર�.... ની ચચા� થાય. આ વષ� ચચા�મા ંએ� ંુર� ંુક� શ�આતથી 

અ�યાર �ધુી � ૪૫૦૦ ��ૃો વા�યા છે તેનો ઝીણવટ�વૂક�  સવ � કરવો. સવ � કરતા ં�ણવા મ�� ંુક� 

ઘણા ��ૃોનો ઉછેર ધીમી ગિતએ થાય છે, અ�કુ બળ� ગયેલા છે. આ ��ૃોને બદલી નવા વાવવા 

એ� ંુન�� ક�.� ુ

 આ વષ� ૮૦૦ ��ૃો બદલવા� ંુકામ ક� � ુ અને ��ૃારોપણના એર�યાના િવભાગ પાડ�ા. નબંર�ગ 

કયા�. દર�ક પાજંરાના કલર કયા�, �થી કામ કરવામા ંસરળતા રહ.�

 નવી જ�યાએ નવા ��ૃો વાવવા એના કરતા ંવાવલેા બધા જ છોડ ��ૃ બને તેવા સઘન �ય�નો 

કયા�. �મા ંગોડ કરવી, ખાતર, પાણી િવગેર�� ંુસતત �યાન રાખવામા આવ ેછે.

૪ �ટાફ ��િૃ� :

 આ� ંુવષ� �જ�લની િવિવધ કામગીર�મા ંબધા �ટાફ િમ�ોએ હળ�મળ� ને સરસ ર�તે કામ ક�.� ુ  

ુદરરોજ એકધા� એક� ંુએક કામ કરવાથી એકધારાપ� ુઆવી જ� ંુહોય છે. આપણે બધા ઉ�સવ 

અને તહવ� ાર �ેમી છ�એ. બધા �ટાફ િમ�ો સાથ ેઆપણા ધાિમ�ક અને રા���ય તહવ� ાર ઉજવીએ 

એટલે આપણા રો�દા કામમા ંતાજગી આવી �ય છે, ઉ�સાહ વધે છે.

 આ વષ� પણ �વત�ંતા �દવસ, ગણત�ં �દવસ, શરદ ��ૂણ�મા, ��મા�ટમી �વા તહવ� ારો ભેગા 

મળ�ને ઉજવી પર�પરના સબધંો મજ�તૂ કયા�.

હ�મુતીબેન �દ��વજયિસ�હ ઝાલા, ઉ.વ. ૩૫ ગામ લ�મી�રુા ગોવધ� ન મ�હલા 

બચતમડંળમા ંઆગેવાન બેન છે. �ગણવાડ� કાય�કર તર�ક� કામ કર�. મમતા 

�દવસે નસ�બેનને બધી મદદ કર�. ડાયા�બટ�સ �ગે બધી �ણકાર�. વાિષ�ક 

ુ�દવસની િમ�ટ�ગમા ંઆ�યા. શાર��રક કોઈ તકલીફ નહ�. ત�ંર�ત. ડાયા�બટ�સની 

તપાસ કરાવી. લોહ�મા ં�ગુર� ંુ�માણ વધાર� આ��.ંુ દવા શ� કર�.

ઉષાબેન વનરાજિસ�હ રાઠોડ ઉ.વ. ૩૨ ગામ સઢા િવ�� ુમ�હલા બચત મડંળના 

સ�યબેન છે. ઘર� ખેતી વાડ�. ગાય ભ�સ, શાર�ર�ક �મ પણ સારો એવો કર�. એમને 

પણ વાિષ�ક �દવસની િમ�ટ�ગમા ંડાયા�બટ�સની તપાસ કરાવી. લોહ�મા ં�ગુર� ંુ

�માણ વધાર� આ��.ંુ દવા શ� કર�.

બનેં બેનો �જ�લ હો��પટલ માથંી િનયિમત દવા લે છે અને પર�� પડ� છે.

૯
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સ�ં��ત નાણાકં�ય �યવ�થા 

 (ઓ�ડટ�ડ ઉપજ – ખચ� ખાતા �માણે)

૨૦૧૭-૨૦૧૮

ખચ� આવક
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�જ�લ હો��પટલ ૩૦૪૩૬૮૧૬.૮૦  ૧૩૭૫૧૬૭૮.૧૦

�મુ�સ કાય��મ (બહન� ોનો કાય��મ) ૧૦૨૮૯૧૧.૯૦

પયા�વરણ કાય��મ ૩૧૯૨૮૦.૦૦

એ�ટા�લીશમે�ટ ૧૧૨૯૪૩૦.૭૦

�યાજ  ૩૪૩૧૩૩૩.૨૧

અ�ય આવક  ૫૭૮૩૦૧.૬૦

�ો�ામ �ા�ટ  ૫૦૦૦૦.૦૦

ર�એ�બસ�મે�ટ ઓફ �ો�ામ એ�સપે�ડ�ચર  ૮૬૦૨૦૮૭.૦૦

�ુલ ૩૨૯૧૪૪૩૯.૪૦ ૨૬૪૧૩૩૯૯.૯૧

�ુલ ખોટ ( આવક કરતા ંખચ�નો વધારો)  ૬૫૦૧૦૩૯.૪૯

�ુલ ઘટાડો  (ખોટ) ૬૫૦૧૦૩૯.૪૯

ઘસારો ૪૨૮૪૭૮૭.૦૭

વષ� દર�યાન દાતા�ીઓ તરફથી �ા�ત થયેલ આિથ�ક

સહાય �ના થક� ખચ�ના વધારાને પહોચી વળા� ંુ  ૮૯૭૨૯૩૯.૦૦

ખોટ ( આવક – ખચ� ખાતે સરવૈયામા ંલઇ ગયા)  ૧૮૧૨૮૮૭.૫૬

 ૪૩૭૦૦૨૬૫.૯૬ ૪૩૭૦૦૨૬૫.૯૬
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FORM NO. 10B

[ See rule 17B ]

Audit report  under section 12A(b) of the Income Tax Act, 1961, in the case of 
charitable or religious trusts or institutions

I have examined the balance sheet of  ANJALII : SOCIETY FOR RURAL 
HEALTH & DEVELOPMENT (PAN:AAATA2113L) as at 31 March, 2018 
and the Profit and loss account for the year ended on that date which are in 
agreement with the books of account maintained by the said trust or Institution.

I have obtained all the information and explanations which, to the best of our 
knowledge and belief, were necessary for the purposes of the audit. In my opinion, 
proper books of accounts have been kept by the head office & branches of the 
above named trust visited by me so far as appears from our    - examination of the 
books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received 
from branches not visited by me, subject to the comments given below :

As per audit Report

In my opinion and to the best of my information, and according to information 
given to me, the said accounts, give a true and fair view:-

(I) In the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named 
trust as at 31 March, 2018, and

(II) In the case of the profit and loss account, of the profit or loss of its 
accounting year ending on 31 March, 2018.

The prescribed particulars are annexed here to.

Place : AHMEDABAD   DILIP R. SHAH  & CO.

Date  : 21/08/2018    Chartered Accountants

       [DILIP R. SHAH  PROP]

       M. No. 30610

       FR No. 102572W

૧૧
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Liabilities &Trust Fund Amount Amount

Trust Fund Corpus:

Balance as per last b/s  37539094.82

Add: Received during the year 5039706.00 42578800.82

Hospital Sustenance/Development Fund:  

Balance as per last year  6494099.69

 Add: Received during the year  264673.00 6758772.69

Other earmarked funds & N. R. Grants:

Balance as per last year 65578358.65

Ad: Received during the year 8288810.00 73867168.65

Other liabilities / Sundry creditors  245589.00

Depreciation fund

F.C. Assets Depreciation Fund 976119.24

Movable Assets  9226678.32

Immovable Assets  20484108.42 30686905.98

Total  154137237.14

Assets Amount Amount

Immovable Assets (Gross Block)  41273224.01

Movable Assets (Gross Block)  23582849.37

FC  Assets  4425969.00

Investments (FDR Dena Bank, HDFC Trust Deposit)  49500000.00

Deposits Telephone, Gas & Land  198828.00 

Cash & Bank Balances  4891890.60

Sundry Debtors  160841.66

Income outstanding  Interest receivable  1392417.70

Closing Stock  of  Medicine  986544.96

Income & Expenditure A/C:

Opening Balance  25911785.29

Less : Balance Sheet Diference 1.01

Add: Deficit during the year  1812887.56 27724671.84

Total  154137237.14

      * Detailed audited Balance Sheet and Income & Expenditure is available on request 

Audited Balance Sheet (Abridged)* 2017-18

૧૨ðkŠ»kf ynuðk÷    2017-2018
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Audited Income & Expenditure (Abridged)* 2017-18

૧૩

Income    Amount

Gross Hospital receipt from patients 24577432.03 

LESS: Value of free OPD & IPD -8215073.50 

Value of free Medicine -2610680.43 

Net hospital receipt   13751678.10

General donation   6321739.00

General donation - FC   2651200.00

Interest    3431333.21

Other Income   578301.60

Reimbursement of programme expenditure   8602087.00

Programme  grant        50000.00

Excess of expenditure over  income   1812887.56

 Total   37199226.47

Expenditure Amounts

Anjali Hospital 30436816.80

Women’s programme expenses 1028911.90

Environment, enrichment programme 319280.00

Establishment expenditure 1129430.70

Depreciation 4284787.07

Total 37199226.47

ખચ� : ૩૭૧૯૯૨૨૬.૪૭

�મુ�સ કાય��મ

(બહન� ોનો કાય��મ)

૨.૭૭%

પયા�વરણ કાય��મ

૦.૮૬%

એ�ટા�લીશમે�ટ

૩.૦૪%

ઘસારો

૧૧.૫૨%

�જ�લ હો��પટલ

૮૧.૮૨%

ર�એ�બસ�મે�ટ ઓફ �ો�ામ એ�સપે�ડ�ચર

૨૩.૧૨%
ખોટ

૪.૮૭%
�જ�લ હો��પટલ

૩૬.૯૭%

�યાજ

૯.૨૨%

અ�ય આવક

૧.૫૫%

ડોનેશન

૨૪.૧૨%

�ો�ામ �ા�ટ

૦.૧૩%

આવક : ૩૭૧૯૯૨૨૬.૪૭
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PLACE : Ahmedabad FOR, DILIP R.SHAH & CO
           CHARTERED ACCOUNTS

Date:21-08-2018 [FOR, DILIP R.SHAH & CO]
 M.NO.30610
 F.R.No.102572W

ACCOUNTING POLICIES:

The Accounts are maintained as per generally accepted accounting principles and are in line with the relevant 
guideline statements, standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

METHOD OF ACCOUNTING:

Books of accounts are maintained on historical cost convention on accrual basis.

FIXED ASSETS:

Fixed assets are stated At Cost less depreciation.

DEPRECIATION:

Depredation is provided on assets on WDV method as under:

Immovable Assets  10%

Movable Assets  10%

(Equipments, Furniture-Fixtures, Vehicles etc)

In the Current year the assets are shown as their respective Cost value and Correspondingly the depreciation 
fund is created to make the value of asseets at its cost.

INVESTMENTS:

Investments are stated At Cost

INVENTORY Of  STOCK OF MEDICINE:

The Closing stock for medicines as on 31/03/2018 are taken physically & certified by trust, are valued "At 
Cost". Medicine and other Supplies are used exclusively only  for regular Hospital indoor & outdoor Patients.

The inventories are regularly & periodically taken by management.

RECOGNITION OF INCOME & EXPENDITURE:

Items of Income & expenditure are generally recorded on accrual basis.

During the year donation received are as under

 a. Rs. 6321739.00  towards General Donation  and

 b. Rs 2651200.00  towards Foreign Donation.

OTHER NOTES:

1. Donation Towards Corpus Trust  Fund . RS.5039706=00

2. Donation Towards Hospital Sustenance/Corpus Fund. RS.264673/-

3. The Trust has paid gross remunerations of Rs.344296=00 P.A. to Managing Trustee Smt. Anitaben Shah 
as  a full time administrator cum Director of community based Development Action (CBDA) Programme

4. The Trust has provided Free Residential accommodation in a campus to Smt Anitaben Shah as a full time 
administrator cum Director of Community Based Development Action (CBDA)Programme.

5. Rs.164758=00 P.A. is paid to Trustee Dr. Lalitbhai Shah as a Medical Director of Anjali   Hospital.

According to our professional judgement the  said remuneration (as per note 3 & 5) & the said perquisites (as 
per note 4) are most reasonable looking to their qualification and long experience as compared to any other 
person having such qualification and  experience in other similar organisations. Members of the  Board of 
Trustees other than Smt. Anitaben Shah and  Dr. Lalitbhai Shah  strongly opined that the services rendered by 
them to the Trust  are very  crucial and indispensable to the Trust.

૧૪ðkŠ»kf ynuðk÷    2017-2018
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· વષ� ૨૦૧૭-૨૦૧૮ મા ં�જ�લ હો��પટલનો ખચ� આવક કરતા �ા. ૧.૬૪ કરોડ વધાર� 

ર�ો. આ �ા. ૧.૬૪ કરોડનો વધારાનો ખચ� �ા�ત થયેલ દાન તથા �યાજની આવકના 

લીધે ભરપાઈ થઈ શ�ો.

· વષ� વષ� હો�પીટલના ખચ�ને પહોચી વળવા માટ� કોપ�સ ફંડ ઉ� ુકરવામા ંમદદ 

આવકારદાયક છે.

· ગત વષ�મા ંમદદ�પ થનાર બધાજ દાતાઓનો આભાર માનીએ છ�એ.

· HDFC બ�ક લી.

બ�ક એકાઉ�ટ નામ:  “ANJALI ”  એકાઉ�ટ ન.ં : 04051450000043

NEFT/ RTGS Code No: HDFC0000405
�ુની િસિવલ હો��પટલ રોડ, �હમતનગર- ૩૮૩૦૦૧

· દ�ના બ�ક

 બ�ક એકાઉ�ટ નામ:  “ANJALI ”  એકાઉ�ટ ન.ં: 072910001537

 NEFT / RTGS : BKDN0130729

 રણાસણ શાખા : પો�ટ: રણાસણ, તા�કુો : તલોદ-૩૮૩૩૦૫, સાબરકાઠંા

· PAN  :  AAATA2113L

ુ· સરના�ં

 “�જ�લ ” , પો�ટ: રણાસણ, તા�કુો : તલોદ-૩૮૩૩૦૫, ��લો : સાબરકાઠંા, �જુરાત

 ફોન : (૦૨૭૭૦)૨૮૨૦૩૪, ૨૮૨૧૩૫,

 મોબાઈલ:  ૯૪૨૬૪૧૩૧૯૨, ૯૯૨૫૭૪૭૭૪૦

 Email : ,  anjalisrhd@yahoo.com www.anjaliruralhealth.org.in

· ઓડ�ટસ�

ુ �દલીપ આર. શાહ એ�ડ �ા.ં

 એ/૨૧/૨, અજ�તા કોમશ�યલ સે�ટર, બીજો માળ, સી.�.ુ શાહ કોલેજ સામે, આ�મ 

રોડ, અમદાવાદ

· �ુ�રયર

 તી�પતી �ુર�યર,  ઉપર દશા�વલે પ� �યવહારના સરનામે તલોદ મોકલ�.ંુ

૧૫
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સ�ંથાક�ય દાતાઓ 

૧ ભણસાલી ��ટ �બંુઈ ૧૦૦૦૦૦૦

૨ લીલાવતી આર. શાહ મે�ડકલ �ર�લફ ��ટ �બંુઈ ૮૦૦૦૦૦

૩ જશ- કા�તા ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૨૬૪૬૭૩

૪ ઉર-આશા �વરે� ફાઉ�ડ�શન ��ટ �બંુઈ ૨૦૦૦૦૦

૫ �ી જલારામ સેવા�મ ��ટ વડોદરા ૧૦૦૦૦૦

૬ �વ. શાિંતલાલ એમ. શાહ ચેર�ટ� ��ટ �બંુઈ ૧૦૦૦૦૦

૭ આ�દ�ય ફા�ડ�શન હ. �ી હસંરજભાઇ સાખંલા �હ�મતનગર ૧૦૦૦૦૦

૮ આશા ફા�ડ�શન �બંુઈ ૭૫૦૦૧

૯ લ�મીબાઈ �ારકાદાસ ચે�ર�ટ ��ટ �બંુઈ ૫૦૦૦૦

૧૦ �ીમતી લ�લતાબેન ��ંુલાલ શાહ ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૫૦૦૦૦

૧૧ પટ�લ રણછોડભાઈ શ�ંભુાઈ કાશીરામ સેવા ��ટ મહસ� ાણા ૩૧૦૦૦

૧૨ નવનીત ફા�ડ�શન અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

૧૩ આદશ � ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૩૦૦૦૦

૧૪ ઈ�રદાસ ઝાબરમલ ��ટ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૧૫ એમકો ��ટ અમદાવાદ ૨૦૦૦૦

૧૬ સ�ંવની ��ટ �બંુઈ ૨૦૦૦૦

૧૭ સોહમ ચેર�ટ�બલ ��ટ અમદાવાદ ૨૦૦૦૦

૧૮ �ી �વુક સમેંલન ડાયમડં ��બુીલી ચેર�ટ� ��ટ �બંુઈ ૧૫૦૦૦

૧૯ વાડ�લાલ ભોગીલાલ શાહ ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૧૫૦૦૦

૨૦ �ીમતી રાિધકાબેન હ�મતલાલ પટ�લ ચે�રટ�બલ ��ટ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૨૧ જયાબા સોમાણી પ�રવાર ��ટ અમદાવાદ ૫૦૦૦

૨૨ શારદાબેન કાિંતલાલ વખર�યા ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૫૦૦૦

૨૩ શઠે ચેર�ટ�બલ ��ટ અમદાવાદ ૫૦૦૦
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૧૭

૧ �વલેે� ઈ��ડયા �ા. લી. �બંુઈ ૨૧૦૦૦૦૦

૨ મીના િ��ટસ �ા લી. �બંુઈ ૨૦૦૦૦૦૦

૩ ટ�પ સ�સ ફાઇના��સયલ સિવ�સીસ �ા.લી

 �ીમતી િવમળાબેન  જયિંતલાલ શાહ, 

 �વ. �ી સોમચદં �નુમચદં શાહ, રણાસણ ના ��ુ�ુી અમદાવાદ ૧૫૦૦૦૦૦

૪ �ીમતી ઉષાબેન ચ�ંવદન શાહ �બંુઈ ૧૨૦૦૦૦૦

૫ �ી પર�શ િ�કમલાલ શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦૦૦૦

૬ �ી ચ�ંવદન શાિંતલાલ શાહ �બંુઈ ૯૦૦૦૦૦

૭ પકંજ જવલેસ� �ા. લી. અમદાવાદ ૬૩૪૦૦૦

૮ મ�હ��ા એ�ડ મ�હ��ા ફાઇના��સયલ સિવ�સીસ �લિમટ�ડ �બંુઈ ૬૨૬૭૮૯

૯ �� ુ��ઝલે�ડ અમદાવાદ ૫૬૬૦૦૦

૧૦ મા� ૃશ��ત �વલેસ� રાજકોટ ૨૧૨૦૦૦

૧૧ અ�ાલ ઇ�ડ���ઝ અમદાવાદ ૨૦૦૦૦૦

૧૨ ડો.ક�પેશ શાહ વડોદરા ૧૭૭૦૦૦

૧૩ �ી ક�તનભાઈ રસીકલાલ શાહ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦૦

૧૪ ડો. હસ�ખુ સી શાહ વડોદરા ૧૦૦૦૦૦

ુ૧૫ �ી િવ�લુ�માર નાથાલાલ પડં�ા �બંુઈ ૧૦૦૦૦૦

૧૬ �ીમતી લ�લતાબેન હસ�ખુભાઈ શાહ વડોદરા ૧૦૦૦૦૦

૧૭ �વ. �વુણા�બેન અશોકભાઇ શાહ ના �મરણાથ � અમદાવાદ ૧૦૦૦૦૦

ૂ૧૮ ધી રણાસણ �ધ ઉ�પાક સહકાર� મડંળ� લી. રણાસણ ૭૦૦૦૦

૧૯ ��એ�ટવ િ��ટસ� �ા. લી અમદાવાદ ૬૧૦૦૦

૨૦ �ચ. િનયિત અને �ચ॰ ��ુદન ના લ�ન �સગેં રણાસણ ૫૧૦૦૦

૨૧ �ી માનિસ�હ દ�પિસ�હ રહવ� ર રણાસણ ૫૧૦૦૦

ુ૨૨ �રુ�ખાબેન રા����માર પટ�લ હાથરોલ ૫૧૦૦૦

૨૩ �વ.�દવાબેન મગનભાઇ ��પિત

 હ. �ી ગોિવ�દભાઇ મગનભાઇ ��પિત નવા ૫૧૦૦૦

૨૪ �વ.રણછોડભાઇ નાથાભાઇ દર� – દધાલીયા

 હ. ક�શવલાલ દર� લ�ભોઇ ૫૧૦૦૦

૨૫ ડો. ભાવનાબેન સોની �રુત ૫૦૦૦૦
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૧૮

૨૬ �ી �દલીપ અિ�નભાઈ શાહ વડોદરા ૫૦૦૦૦

૨૭ �ીમતી જયાગૌર� બાલાશકંર �રુો�હત આણદં ૫૦૦૦૦

૨૮ ગ�વાલા સાર�ઝ �રુત ૫૦૦૦૦

૨૯ �ી સજંયભાઈ ઉ�મેશભાઈ મશ�વાલા �બંુઈ ૪૦૦૦૦

૩૦ �વ. કા�તાબેન છગનલાલ શાહ ના �મરણાથ � રણાસણ ૩૨૬૦૧

૩૧ ને�સી �જન દલાલ અમદાવાદ ૩૧૦૦૦

૩૨ ડો. �ેયશ શિશકા�ત શાહ વડોદરા ૩૦૦૦૦

ુ૩૩ �ી મલય વસતં�માર વક�લ અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

૩૪ �ી િમ�લુ હ�રતભાઇ ચો�સી અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

૩૫ �ી ધીર�ન રમણલાલ શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૧

૩૬ એમ ટ� મેડન એક�પો��્સ �બંુઈ ૨૫૦૦૦

૩૭ એસ એ�ડ એ વ�ેથ મેનેજસ� અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૩૮ કમલેશ એસ મેહતા HUF �બંુઈ ૨૫૦૦૦

ુ૩૯ �. ન�લની ઝેડ મેહતા �બંુઈ ૨૫૦૦૦

૪૦ ડો. દ�ાબેન અિ�નભાઈ પટ�લ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૪૧ ડો. શિશબેન વાણી અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૪૨ ડો. હસંાબેન એડનવાલા અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૪૩ �ીમતી મ�ંબેુન જોઈતાભાઈ ��પિત �હ�મતનગર ૨૫૦૦૦

૪૪ વો�ગા ગેસ કંપની વડોદરા ૨૫૦૦૦

૪૫ �ી ડો.અભય ભા�કર કવી�ર �રુત ૨૫૦૦૦

૪૬ �ી આર આર શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૪૭ �ી ઉમગં આર. શાહ �બંુઈ ૨૫૦૦૦

૪૮ �ી �ણુવતં એચ શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૪૯ �ી િ�કમલાલ �રુાભાઈ ��ુર �હ�મતનગર ૨૫૦૦૦

૫૦ �ી પકંજ મોદ� �બંુઈ ૨૫૦૦૦

૫૧ �ી ભાઇલાલભાઈ ધમા�ભાઈ પટ�લ શીકા ૨૫૦૦૦

ુ૫૨ �ી ભા��ુસાદ ચ�ંલાલ પડંયા વડોદરા ૨૫૦૦૦

ુ૫૩ �ી ��ુલ હ�રલાલ શાહ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૫૪ �ીમતી ગીતાબેન ચ�ંકા�ત શાહ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૫૫ �ીમતી ભારતીબેન ક�. શાહ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦
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૧૯

૫૬ સીમગ� એ�લાય�સીસ �ા. લી. અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૫૭ િવમલાદ�વી ગગ�  ૨૪૦૦૦

૫૮ �ીમતી વીણાબેન હર�શભાઈ પચીગર વડોદરા ૨૧૦૦૦

૫૯ ડો. �કરણ પટ�લ �હ�મતનગર ૨૦૦૦૦

૬૦ �ી અ�તૃભાઈ લ�મણભાઈ પટ�લ મોડાસા ૨૦૦૦૦

૬૧ �ી હ�રભાઇ ધમા�ભાઈ પટ�લ શીકા ૧૯૦૦૦

૬૨ ચદંનબેન બી પટ�લ વ�લભ િવ�યાનગર ૧૫૦૦૦

૬૩ �ી અ�ભષેક વાય શાહ અમદાવાદ ૧૫૦૦૦

૬૪ �ી ડો. ક�ભુાઈ સી વકેર�યા �રુત ૧૫૦૦૦

૬૫ �ી રા��� �ળુ�ભાઈ શાહ �બંુઈ ૧૫૦૦૦

ુ૬૬ �ીમતી ચા�બેન ઉપે��ભાઈ પર�ખ �બંુઈ ૧૫૦૦૦

૬૭ ��ેુશ મહત� ા એ�ડ કં. વડોદરા ૧૫૦૦૦

૬૮ પટ�લ કોદર�બેન જયિંતભાઈ પોપટલાલની ��ુયિતિથ

 િનિમ� ેહ. �ી જયિંતભાઈ પોપટલાલ પટ�લ રમોસ ૧૪૦૦૦

ુ૬૯ તારાબેન િવ���ુમાર સાવ�લયા રાજકોટ ૧૨૫૦૦

ુ૭૦ �ી િવ���ુમાર દ�વ�ભાઇ સાવ�લયા રાજકોટ ૧૨૫૦૦

૭૧ ડાયનાિમક �લો �ોડ�ટસ �ા. લી. �બંુઈ ૧૨૦૦૦

ુ૭૨ �ીમતી ત�બેન �કર�ટ�માર સર�યા અમદાવાદ ૧૧૫૧૧

ુ૭૩ આર જિતન એ�ડ �ં વડોદરા ૧૧૦૦૦

૭૪ નમન �ટ��ેટ�ડ મેનેજમ�ટ સિવ�િસસ �ા. લી વડોદરા ૧૧૦૦૦

૭૫ પટ�લ મ�ણભાઈ �વાભાઇ પ�રવાર બાવસર ૧૧૦૦૦

૭૬ �ી જયિંતલાલ છોટાલાલ શાહ ધન�રુા ૧૧૦૦૦

૭૭ �ી નર��ભાઈ કોદરભાઈ પટ�લ ધન�રુા ૧૧૦૦૦

૭૮ �ી પકંજ હ�રાચદં શાહ �બંુઈ ૧૧૦૦૦

૭૯ �ી �શાતં રિતલાલ પર�ખ ઇડર ૧૧૦૦૦

ુ૮૦ �ી મ�ંર�સૈન ઈ�માઈલભાઈ પટ�લ કનાઈ ૧૧૦૦૦ુ

૮૧ �ી શરદ શાહ અમદાવાદ ૧૧૦૦૦

૮૨ �ીમતી ગૌર�બેન બસંીલાલ શાહ રણાસણ ૧૧૦૦૦

ુ૮૩ �ીમતી સ�ંગતાબેન રણછોડભાઈ શાહ ભ�ચ ૧૧૦૦૦

૮૪ �ીમતી �યૂા�બેન જયિંતલાલ શાહ ધન�રુા ૧૧૦૦૦
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૨૦

૮૫ ડો. અપે�ા ક� શાહ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૮૬ ડો. ચ�ંકાતં કાિંતલાલ વોરા ઝઘ�ડયા ૧૦૦૦૦

૮૭ ડો. ફા��નુીબેન શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૮૮ ��ૂય મ�ણબા રમણલાલ શાહ વડાગામ ૧૦૦૦૦

૮૯ �થૃા પથંશે �નવાલા વડોદરા ૧૦૦૦૦

૯૦ �ે�ા પથંશે �નવાલા વડોદરા ૧૦૦૦૦

૯૧ હત� લ પથંશે �નવાલા વડોદરા ૧૦૦૦૦

૯૨ હત� લ મહ�� �ભાઇ પટ�લ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૯૩ �ની મહ�� �ભાઇ પટ�લ વડોદરા ૧૦૦૦૦

ુ૯૪ િમ. �શલ બી ચો�સી અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૯૫ િમ. શવૈ લ બી ચો�સી અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૯૬ રામીન વડોદરા ૧૦૦૦૦

ુ ુ૯૭ �ી �કરણ�માર ચ�ંલાલ શાહ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૯૮ �ી ��લુ ક� શાહ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૯૯ �ી િવનયભાઈ શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૧૦૦ �ી સજંય કાિંતલાલ દ�સાઇ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૧૦૧ �ી� ��િનય�ર�ગ એ�ટર�ાઇઝ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૧૦૨ �ીમતી તારાબેન અ�તૃલાલ શાિંતલાલ ચૌહાણ

ુ હ. રા�ભાઇ, ક�પેશભાઇ, અવિનકાબેન �સંુર� ૧૦૦૦૦

૧૦૩ �ીમતી �કુ�શીબેન કમલેશભાઈ ગાધંી �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૧૦૪ �ીમતી �ધુાબેન એ. દોશી �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૧૦૫ �ીમતી હસંાબેન િવ ભગત �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૧૦૬ �વ. ગગંાબેન ડા�ાલાલ શાહ ની ��ુયિતિથ િનિમ�ે

 હ. ડો. અિ�નભાઈ ડ�. શાહ �હ�મતનગર ૧૦૦૦૦

૧૦૭ �ી ઓ�છવલાલ સી. શાહ વડોદરા ૮૭૦૦

૧૦૮ �ી ક�ભુાઈ માવ�ભાઇ પટ�લ માઢવા કંપા ૮૧૦૧

૧૦૯ �ી �શાતં વા�દુ�વભાઈ ઠાકોર અમદાવાદ ૮૦૦૦

૧૧૦ �યેય િનસગ� રાવલ �ઘુડ ૭૫૦૦

૧૧૧ �વ.રમણલાલ આ�મારામ રાવલ

ુ હ. �ી નવીન�માર રમણલાલ રાવલ બ�ચરા� ૭૫૦૦ુ
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૨૧

૧૧૨ �ી હસ�ખુભાઈ �ચ�ભુાઈ દલાલ અમદાવાદ ૭૦૨૦

ુ૧૧૩ �ી �રતેશ�માર શાહ  ૭૦૦૧

૧૧૪ �ી �દનેશ ઓ�છવલાલ શાહ વડોદરા ૭૦૦૦

૧૧૫ �ભેુ�છક રણાસણ ૬૦૦૧

૧૧૬ વડોદરા ��લા સવ�દય મડંળ વડોદરા ૬૦૦૦

૧૧૭ �ી હસ�ખુલાલ ગોરધનદાસ શાહ આણદં ૬૦૦૦

૧૧૮ �ીમતી ઉિમ�બેન પી પટ�લ અમદાવાદ ૬૦૦૦

ુ૧૧૯ �ડુલક ઓઈલ એ�ડ પેઈ�ટસ � વડોદરા ૫૭૦૦

૧૨૦ �વ. �યુ�કા�તભાઈ (દ�પકભાઈ) �હરાચદં શાહ

 હ. �ી િ�તમભાઈ �યુ�કા�તભાઈ શાહ બારામતી ૫૫૫૫

ુ૧૨૧ �ી નયન�માર જયિંતલાલ શાહ ધન�રુા ૫૫૦૦

૧૨૨ એપે� ઓટોમોબાઇ�સ �હ�મતનગર ૫૧૦૦

૧૨૩ મ�રુમ મે�ડકલ �ટોર વડોદરા ૫૦૦૧

૧૨૪ �ી ���લ એચ. �રુો�હત વડોદરા ૫૦૦૧

૧૨૫ �ીમતી છાયાબેન મયકંભાઇ પડં�ા ઝઘ�ડયા ૫૦૦૧

૧૨૬ �વાિમ ��ેશાનદં� વારાણસી ૫૦૦૧

૧૨૭ �યોિતબેન અને ક�િત�ભાઇ જવરે � અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૨૮ �ીમતી �યોિતબેન ��ુતે વડોદરા ૫૦૦૦

૧૨૯ ડો. અમીબેન હા�દ�કભાઇ શાહ અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૩૦ ડો. નર��� �થુાર મહસ� ાણા ૫૦૦૦

૧૩૧ ડો. ભરત એમ. શાહ અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૩૨ ડો. સેજલ એચ. શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

ુ૧૩૩ �ીમતી લીનાબેન ચ�ંલાલ વક�લ �બંુઈ ૫૦૦૦

૧૩૪ �ીમતી શારદાબેન લ�મીચદં શાહ �બંુઈ ૫૦૦૦

ુ૧૩૫ �ી અનતં�માર નટવરલાલ મેહતા વડોદરા ૫૦૦૦

૧૩૬ �ી કાિંતભાઈ ��ંુભાઇ પટ�લ આકોદરા ૫૦૦૦

ુ૧૩૭ �ી �શાન ડ�. શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

ુ૧૩૮ �ી �ચરાગ�માર �રુ�શભાઇ રાવલ રાધેં� ૫૦૦૦

૧૩૯ �ી દ�લીપ ગોિવ�દ� શાહ �બંુઈ ૫૦૦૦

૧૪૦ �ી ધીશત બી. મહત� ા �બંુઈ ૫૦૦૦
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૨૨

૧૪૧ �ી નવનીતલાલ એમ. મહત� ા માલ�રુ ૫૦૦૦

૧૪૨ �ી �ેરક �દલીપભાઇ શાહ �હ�મતનગર ૫૦૦૦

૧૪૩ �ી મલયભાઇ િવનોદચ�ં મહત� ા �બંુઈ ૫૦૦૦

૧૪૪ �ી �કુ�શભાઇ ઓ. શાહ વ�લભ િવ�યાનગર ૫૦૦૦

૧૪૫ �ી �તુ પી શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

ુ૧૪૬ �ી સિતષ�માર ભગવાનભાઈ દ�સાઇ મેઢાસણ ૫૦૦૦

૧૪૭ �ી �ભુાષ � શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

૧૪૮ �ીમતી જય�ી એસ. મહત� ા વડોદરા ૫૦૦૦

૧૪૯ �ીમતી દશન� ા જયેશ ઠ�ર વડોદરા ૫૦૦૦

૧૫૦ �ીમતી ર�ાબેન ન�લનભાઈ પડંયા અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૫૧ �ીમતી �િુનતાબેન ડ� શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

૧૫૨ સર�વતીબેન ઇ�રલાલ ધામી વડોદરા ૫૦૦૦

૧૫૩ સાગર લ�મીચદં િનશાર �બંુઈ ૫૦૦૦

૧૫૪ �વ.તારાબેન ઇ�રભાઇ પટ�લ ના �મરણાથ�

 હ. �ી ઇ�રભાઇ મોહનભાઇ પટ�લ આકોદરા ૫૦૦૦

૧૫૫ �ીમતી િવણાબેન જગદ�શભાઇ શાહ અમદાવાદ ૩૫૦૦

૧૫૬ �ી નટવરલાલ એચ. શાહ વડોદરા ૩૦૦૦

ુ૧૫૭ �ી પકંજ�માર મ�ણલાલ શાહ વડોદરા ૩૦૦૦

ુ૧૫૮ �ી વસતંલાલ ચ�ંલાલ શાહ મોડાસા ૩૦૦૦

૧૫૯ �ી હ�રવદન સી શાહ વડોદરા ૩૦૦૦

ુ૧૬૦ �ીમતી અલકાબેન ક�િત��માર ઠાકર રણાસણ ૨૭૦૨

૧૬૧ ગણેશ સો મીલ રણાસણ ૨૫૦૦

૧૬૨ દ�વલ િવ મહત� ા અમદાવાદ ૨૫૦૦

ુ૧૬૩ �ી અિનલ�માર એન શાહ અમદાવાદ ૨૫૦૦

૧૬૪ �ી ક�પેશ જમનાદાસ શઠે  વડોદરા ૨૫૦૦

૧૬૫ �ી ગોિવ�દભાઈ મગંળદાસ શાહ વડોદરા ૨૫૦૦

૧૬૬ �ી રાધે�યામ એમ શાહ ગાધંીનગર ૨૫૦૦

૧૬૭ �ી વાલ�ભાઇ શામ�ભાઇ પટ�લ નારણ�રુા કંપા ૨૫૦૦

૧૬૮ �ીમ�્ એ�ટર�ાઇઝ રાજકોટ ૨૫૦૦

૧૬૯ �વ. પટ�લ ફ�કરભાઇ રણછોડભાઇ �લમ�રુા ૨૫૦૦
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૨૩

ુ૧૭૦ ડો. િવપા બી રા�ય��ુ અમદાવાદ ૨૧૨૧

૧૭૧ હર�ઓમ દહગ� ામ ૨૧૦૦

૧૭૨ આરતીબેન �હલાદભાઈ પટ�લ રણાસણ કંપા ૨૦૦૧

૧૭૩ �ી જયિંતભાઈ છગનભાઇ પટ�લ અમદાવાદ ૨૦૦૧

ુ૧૭૪ �ી િન�ંજભાઈ એમ. દ�સાઇ કણબીવાડ–વાસંદા ૨૦૦૧

૧૭૫ �ીમતી ગોરલબેન હા�દ�કભાઇ પટ�લ માઢવા કંપા ૨૦૦૦

૧૭૬ �ી ક��લુ રાક�શભાઈ શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૧૭૭ �ી �દનેશ �યિંતલાલ વોરા અમદાવાદ ૨૦૦૦

૧૭૮ �ી રસીકલાલ �ળૂ�દાસ શાહ નવી �બંુઈ ૨૦૦૦

૧૭૯ �ીમતી જશીબેન મ�ણભાઈ શકંરભાઇ પટ�લ �લમ�રુા ૨૦૦૦

૧૮૦ �ી રા��� સી શાહ વડોદરા ૧૫૦૦

૧૮૧ �ીમતી સાધનાબેન આર શાહ અમદાવાદ ૧૫૦૦

૧૮૨ ચૌહાણ ના�િુસ�હ �લુાબિસ�હ લ�ભોઇ ૧૧૧૧

૧૮૩ ચૌહાણ શા�તાબા ના�િુસ�હ લ�ભોઇ ૧૧૧૧

૧૮૪ �ી ટ�. ક�. �ન �બંુઈ ૧૧૦૧

૧૮૫ �ીમતી શા�તાબેન �લુાબિસ�હ ઝાલા બા��રુા ૧૧૦૧

૧૮૬ �વ. પરશો�મદાસ પટ�લ

 હ. પરાગભાઈ પરશો�મદાસ પટ�લ માઢવા કંપા ૧૧૦૦

૧૮૭ �વ. મગનભાઇ ક�સરાભાઈ પટ�લ રણાસણ કંપા ૧૧૦૦

૧૮૮ ઇલા હષ�કાતં મોદ� અમદાવાદ ૧૦૦૨

૧૮૯ અનગ રાક�શભાઈ રાવલ અમદાવાદ ૧૦૦૧

૧૯૦ �ચ. ��ધાન ના જ�મ�દન િનિમ� ે �બંુઈ ૧૦૦૧

ુ૧૯૧ �ી ��દુચ�ં ડ�. ઠાકર વાવોલ ૧૦૦૧

ુ૧૯૨ �ીમતી કિવતાબેન સજંય�માર રાવલ રાધેં� ૧૦૦૧

ુ૧૯૩ �ીમતી ભારતીબેન ગીર�શ�માર રાવલ ડ�સા ૧૦૦૧

ુ૧૯૪ હત� ાથ � �હર�ન�માર રાવલ અમદાવાદ ૧૦૦૧

ુ ુ૧૯૫ �. અમીબેન ��દુચ�ં ઠાકર વાવોલ ૧૦૦૦

૧૯૬ �ી અરિવ�દ આર દ�સાઇ વલસાડ ૧૦૦૦

૧૯૭ �ી �હલાદભાઈ �ઠાભાઇ પટ�લ રણાસણ કંપા ૧૦૦૦

ુ૧૯૮ �ી ��ંુદભાઈ એમ. �યાસ �હ�મતનગર ૧૦૦૦

૧૯૯ �ી રજનીકાતં રમેશચ�ં દ�સાઇ વલસાડ ૧૦૦૦
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િવદ�શી દાન  

૧ ઈ��ડય�સ ફોર કલે��ટવ એ�શન (ICA)

 દાતા : �ીમતી �યૂ�કાતંાબેન શકંરલાલ દ�સાઇ અને

 �ી શકંરલાલ અમથાલાલ દ�સાઇ �.ુએસ.એ ૨૫૦૩૨૦૦

૨ �ને�� ફાઉ�ડ�શન �.ુક� ૮૪૧૩૦

૩ કાિમની અિમત શાહ �.ુએસ.એ ૬૩૮૭૦

૨૪

૨૦૦ �ી �યૂ�કાતં ઠાકોરલાલ શાહ કપડવજં ૧૦૦૦

૨૦૧ �ી હષ�દભાઈ ડા�ાભાઇ રાવલ હરસોલ ૧૦૦૦

ુ૨૦૨ �ીમતી ત�વીબેન �હર�ન�માર રાવલ અમદાવાદ ૧૦૦૦

૨૦૩ �વ. અ�તૃલાલ મોતીચદં વોરા

 હ. �ી �કાશભાઈ વોરા રણાસણ ૧૦૦૦

૨૦૪ �વ. કમળાબેન અ�તૃલાલ વોરા

 હ. �ી �કાશભાઈ વોરા રણાસણ ૧૦૦૦

૨૦૫ �વ. સોની જયાબેન �રુ�શચ�ં

ૃ હ. �દ�તી �ણાલ સોની �હ�મતનગર ૧૦૦૦

૨૦૬ �ી બસંીભાઈ પટ�લ અમદાવાદ ૫૨૫

ુ ુ૨૦૭ �ી ક�િત��માર ��દુચ�ં ઠાકર રણાસણ ૫૦૧

ુ ુ૨૦૮ �ી �શલ ક�િત��માર ઠાકર રણાસણ ૫૦૧

૨૦૯ �ીમતી શીતલબેન �કાશભાઈ ઠાકર વાવોલ ૫૦૧

૨૧૦ આર. એમ. ��નીયસ� વક�સ વડોદરા ૫૦૦

૨૧૧ �બ��મ�લાબેન ઇ�ા�હમભાઈ રાણા વડોદરા ૫૦૦

૨૧૨ �ી ઇ�ા�હમભાઈ રાણા વડોદરા ૫૦૦

૨૧૩ �ી �કરણિસ�હ કા��તિસ�હ મકવાણા સોનાસણ ૫૦૦

૨૧૪ �ી પરાગભાઈ પરષો�મભાઈ પટ�લ માઢવા કંપા ૫૦૦

૨૧૫ �ી વાડ�લાલ સી. શાહ �હ�મતનગર ૫૦૦

૨૧૬ �ીમતી હ�મુતીબેન રાક�શભાઈ વણકર હાથરોલ ૫૦૦

૨૧૭ સબાનાબેન એમ રાણા વડોદરા ૫૦૦

૨૧૮ સા� ુ��ુપાબેન મહ�� �ભાઇ �હ�મતનગર ૫૦૦

૨૧૯ �ી �કાશભાઈ નારણભાઇ નાયક રણાસણ ૨૦૦

૨૨૦ �ી �લુસીભાઈ રમણભાઈ પટ�લ રણાસણ કંપા ૧૫૧

૨૨૧ �ી �દલીપભાઇ છગનભાઈ પટ�લ રણાસણ કંપા ૧૫૧

૨૨૨ �ી િવ�મભાઈ ક�. ગો�વામી રણાસણ ૧૦૦
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�જ�લ હો��પટલમા ંપડતી વાિષ�ક ખોટને પહોચી વળવા િતિથદાન યોજના શ� કરવામા ંઆવી છે.  

�મા ં�ા.૨૫૦૦૦ � ંુદાન આપનાર ની જ�મિતિથ, લ�નિતિથ, �ભુઆરંભ િતિથ તથા �વજન ��િૃત 

(��ુયિતિથ) િતિથ ન�ધવામા ંઆવ ેછે અને � તે િતિથ / તાર�ખના રોજ  �જ�લ હો��પટલના �વશે 

�ારમા ં૪૦ �ચના LED TV �વારા ફોટા સ�હત નીચે �જુબ �દવસ દર�યાન દશા�વવામા ંઆવ ેછે. 

૨૦૧૭-૨૦૧૮ વષ� દર�યાન �ા�ત થયેલ િતિથદાન
ુ૧ �વ. ���લભાઈ ચ�ંલાલ પડં�ા અને

 �વ. ઇલાબેન ���લભાઈ પડં�ા વડોદરા ��ુયિતથી ૧૯ ઓગ�ટ૨

ુ૨ �ી ��ુલ હર�લાલ શાહ અમદાવાદ જ�મિતથી ૧૮ નવ�ે બર

૩ �વ. દ�વાબેન મગનભાઇ ��પિત

 હ�તે. �ી ગોિવ�દભાઇ મગનભાઇ ��પિત નવા ��ુયિતથી ૧૦ ���આુર�

૪ �વામી�ી ગીર�નદં�રુ� અવ�તૂ �રુત િતથી કારતક �દુ

    એકમ (પડવો)

૫ ઉ�મચદં ગ�વાલા �રુત િતથી ભાદરવા વદ અમાસ

૬ �વ. ગોિવ�દલાલ મગંળદાસ શાહ વડોદરા ��ુયિતથી ૨૪ નવ�ે બર

૭ �વ. �ી ��ંુલાલ શીવલાલ શાહ �બંુઈ ��ુયિતથી ૮ ���આુર�

૮ �વ. �ીમતી લ�લતાબેન ��ંુલાલ શાહ �બંુઈ ��ુયિતથી ૨૪ ���આુર�

૯ �ી �નૂ �ચરાગભાઇ શાહ અમદાવાદ જ�મિતથી ૧૩ માચ�

ુ૧૦ રા����માર ર�વાભાઇ પટ�લ હાથરોલ ��ુયિતથી ૧૪ સ�ટ��બર

૨૫
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હો��પટલના રસોડા માટ� �ા�ત થયેલ સામ�ી

ુવ��દાન

૨૬

૧ �ી �કાશભાઇ ગોિવ�દભાઇ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૨ �ી બળવતંરાય માધવરાય ગોર નવી િશણોલ અનાજ

૩ �ી કમલે��િસ�હ ચદંનિસ�હ રહવ� ર રણાસણ શાકભા�

૪ �ી અશોકભાઇ �ળુાભાઈ પટ�લ નવા શાકભા�

૫ �ી ડ��પલિસ�હ રામિસ�હ રહવ� ર રણાસણ શાકભા�

૬ �ી નવીનભાઈ ભીખાભાઇ પટ�લ નવી િશણોલ શાકભા�

ૂ૭ �ી �લુસીભાઈ રમણભાઈ પટ�લ રણાસણ કંપા અનાજ/�ધ

૮ �ી ગોિવ�દભાઇ �કશોરભાઇ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૯ �ી �હતેષભાઇ લખાભાઇ પટ�લ લ�મી�રુાકંપા અનાજ

૧૦ �ી મગનભાઇ �ેમ�ભાઇ પટ�લ જસવતં�રુાકંપા અનાજ

૧૧ �ી ડા�ાભાઇ �ળુાભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૧૨ �ી નર���ભાઈ ભીખાભાઇ ચૌધર� (પટ�લ) નવી િશણોલ અનાજ

૧૩ �ી ભીખાભાઇ દ�વકરણભાઈ પટ�લ રમોસ અનાજ

ૂ૧૪ �ી ખેતાભાઈ વલે ાભાઈ રબાર� રણાસણ �ધ

૧૫ �ી મેઘરાજિસ�હ મહ�� �િસ�હ રહવ� ર રણાસણ અનાજ

૧૬ નવી િશણોલ ગામ સમ�ત નવી િશણોલ અનાજ

૧૭ �ી જયિંતભાઈ �ઠાભાઇ પટ�લ માઢવાકંપા અનાજ

૧૮ �ી નટવરભાઇ હ�રભાઇ પટ�લ કઠવાડા અનાજ

૧૯ �ી ક�શાભાઈ �ળુાભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૨૦ �ી ભરતભાઇ બા�ભુાઇ પટ�લ માઢવાકંપા અનાજ

૨૧ �વ. �ી મગનભાઇ ક�સરાભાઈ પટ�લ

 હ�તે. �ી રિસકભાઈ મગનભાઇ પટ�લ રણાસણકંપા કઠોળ, અનાજ

૨૨ �ી શલેૈષભાઈ મગનભાઇ પટ�લ અમરગઢકંપા કઠોળ, અનાજ

ુ૨૩ �ી િવનોદભાઇ િશવરામભાઈ પટ�લ માન�વા કઠોળ, અનાજ

૨૪ �ી નારણભાઇ સોમ�ભાઇ પટ�લ જશવતં�રુા કંપા તેલના ડ�બો

ુ૨૫ �ી રા�ભાઇ બા�રુામ શાહ (વાસણવાળા) રણાસણકંપા અનાજ

૨૬ જય�ીબેન ભરતભાઇ પટ�લ માઢવાકંપા અનાજ

૨૭ �ી સરદારિસ�હ મ�રુિસ�હ પરમાર ખડોદા અનાજ

ૂ૨૮ �ી રમણભાઈ �ેમ�ભાઇ પટ�લ રણાસણકંપા �ધ

૨૯ વષા�બેન જગદ�શભાઇ �નુાતર હાથરોલ શાકભા�

ુ૩૦ લ�મીબેન ચ�ંભાઈ પટ�લ માઢવાકંપા અનાજ

૩૧ �ી ચેતનભાઈ ચીમનભાઈ પટ�લ (કોઠાર�) વીરાવાડા અનાજ
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�જ�લ હો��પટલના રસોડા માટ� અને �જ�લના �ટાફ માટ� દરરોજ � ંુજ�ર� શાકભા� મોકલવા માટ� 

મોડાસાના  નો આભાર માનીએ છ�એ અને તેમની આ ભાવનાને �ી જસવતંભાઈ શાહ (મીઠાવાલા)

�બરદાવીએ છ�એ

૧ �ી રાક�શભાઈ ગોિવ�દભાઇ શાહ વડોદરા થાળ�, વાડક�, �લાસ

૨ �ી કા��તલાલ બા�લુાલ શાહ બ�ચરા� પગ�છંુણી�ુંુ

૩ �ીમતી ભા�બેુન �દનેશભાઇ શાહ અમદાવાદ ને��લુાઇઝર

ૃ૪ સહયોગ ��ઠય� ��ટ રા���નગર દવાઓ, સજ�કલ ઇ���મે�ટ

૫ આ�દ�ય ફાઉ�ડ�શન

 હ�ત ે. �ી હસંરાજભાઈ સાખંલા હ�મતનગર ધાબળા

૬ અ�ય એ�ટર�ાઇઝ �બંુઈ પડદા� ંુકાપડ

૭ ડો. ક�પેશ શાહ વડોદરા �ચુર, કો�� અથ�ગ વાયર સાથે

૮ માનવ �યોત પ�લીક ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ દવાઓ

૯ ડૉ. િ�યેશભાઈ બ�ભુાઈ ડામોર (ડ��ટ��ટ) હ�મતનગર દપ�ણ

ૂ ૂ૧૦ �ીમતી ઉિમ�બેન .પી. પટ�લ અમદાવાદ �કર, �કરના ખાના, ચમચી

વ��દુાન

૨૭

ુ૩૨ �ી રા�ભાઇ ચીમનભાઈ પટ�લ (કોઠાર�) વીરાવાડા અનાજ

૩૩ �ી પર�શભાઈ ચીમનભાઈ પટ�લ (કોઠાર�) વીરાવાડા અનાજ

૩૪ �ી યોગેશભાઈ મણીલાલ જોષી નવી િશણોલ અનાજ

૩૫ �ી નાથાલાલ રામશકંર પડં�ા નવી િશણોલ મસાલા

૩૬ રામ ભરોસે  શાકભા�

૩૭ �ી નરિસ�હભાઈ �ઠાભાઇ પટ�લ રણાસણકંપા અનાજ

૩૮ �ી જયિંતભાઈ છ�બાભાઈ પટ�લ કઠવાડા અનાજ

૩૯ �ી અ�તૃભાઇ ચમાર નવા શાકભા�
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નીચેના �િત��ઠત નાગ�રકો �મણે �વ�ૈ�છક  સેવાઓ �રૂ� પાડ� તેમનો ઉ�લેખ કરતા ંગવ �

અ�ભુવીએ છ�એ. 

૧ ડો. ક�પેશ શાહ -� જનરલ સ�ન � વડોદરા

૨ ડો. હસંાબેન એડનવાલા -� ઈ.એન.ટ�. સ�ન અમદાવાદ

૩ ડો. �કરણ પટ�લ -� જનરલ સ�ન � �હ�મતનગર

૪ ડો. કંદપૅ ��પિત� -� ગાયનેકોલો��ટ� મોડાસા

૫� ડો. ��ેશ પટ�લ -� એને�થટે��ટ� �હ�મતનગર

૬ �ી રમેશભાઈ એન. શાહ -� ઉધોગપિત� �બંુઈ

�વૈ��છક યોગદાન 

કાય�કરો

સ�ંથાના કાય�કરોની સ�ંયા (એિ�લ – ૧૮ �માણે)

ુ ુ� �ી ��ુષ �લ

�ણૂ� સમયના ૨૪ ૩૧ ૫૫

પાટ� ટાઈમ ૦૦ ૦૧ ૦૧

તાલીમાથ� ૦૯ ૦૨ ૧૧

�ુલ ૩૩ ૩૪ ૬૭

�ણૂ�કાલીન કાય�કરો� ંુપગારધોરણ �જુબ વગ�કરણ (એિ�લ–૧૮ �માણે) (તાલીમાથ� 

િસવાય)

�ા. ૫૦૦૦૦ થી ઉપર ---� ૦૧

�ા. ૨૦૦૦૧  થી ૫૦૦૦૦� ---� ૧૦

�ા. ૧૫૦૦૧ થી  ૨૦૦૦૦� --- ૦૬

�ા. ૧૦૦૦૧ થી ૧૫૦૦૦� ---� ૧૭

�ા. ૮૦૦૦ થી  ૧૦૦૦૦ ---� ૨૨

�ુલ  ૫૬ 

સૌથી વધાર� અને સૌથી ઓ� વતેન મેળવતા �ણ કમ�ચાર�ની િવગત (એિ�લ – ૧૮ �માણે)

સૌથી વધાર� સૌથી ઓ�

૧,૧૦,૦૦૦� ૮,૫૦૦

૫૦,૦૦૦� ૯,૦૦૦

૩૫,૦૦૦� ૯,૧૫૦
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��ટની મા�હતી :

સ�ંથા� ંુનામ : �જ�લ : સોસાયટ� ફોર �રલ હ�� થ એ�ડ ડ�વલપમે�ટ

ર��ટડ� ઓફ�સ અને

પ� �યવહાર� ંુસરના� ંુ : પો�ટ : રણાસણ, તા�કુો: તલોદ- ૩૮૩૩૦૫, �. સાબરકાઠંા, �જુરાત.

��ટ ર����શન નબંર : એફ / ૨૯૬ / સાબરકાઠંા. તા.  ૧૭-૦૫-૧૯૮૮

સોસાયટ� ર����શન નબંર : �જુરાત/૩૦૯/સાબરકાઠંા. તા. ૧૭-૦૫-૧૯૮૮

આવકવરેા િવભાગ ન�ધણી નબંર : એચ ક� ુબી / ૪૧ / ૮૮ સે�શન  ૧૨ (a)

૮૦ � (૫) કર��ુ�ત પ� �માકં નબંર : ડ�આઈટ� (ઈ) /૮૦ � (૫)/૧૪૩૨

એફ.સી.આર.એ. ર����શન નબંર : ૦૪૨૦૯૦૦૯૨ ર���અુલ તાર�ખ: ૦૫-૦૮-૨૦૧૬

એ���ડટ�શન નબંર : CA / ૩૬ /૨૦૧૪ તા.  ૦૩-૦૭-૨૦૧૯ �ધુી મા�ય

એન.�.ઓ દપ�ણ ર����શન નબંર : ��/૨૦૦૯/૦૦૧૨૯૮૦

��ટ�ઓ:

૧. �ીમતી અિનતા શાહ

૨. ડો. લ�લત શાહ

૩. ડો. ડ�. એમ. દવે

૪. ડો. અપે�ા શાહ

૫. �ી ભરત એન. શાહ

૬. �ી પકંજ વી. મોદ�

૭. ડો. હસ�ખુ સી. શાહ

૮. �ી બ�ંકમ શઠે

૯. ડો. પકંજ શાહ

૧૦. �ી ભરત  એસ. શાહ

સ�ંથામાથંી પગાર મેળવતા ��ટ�ની સ�ંયા   : ૨   (૨૦૧૭-૨૦૧૮)

૧) ડો. લ�લત શાહ :  ��ટ� તેમના �જ�લ હો��પટલના �ણૂ� સમયના મેડ�કલ ડાયર��ટરના કામના બદલામા ં       

�. ૧૫૦૦૦ /- �િત માસ.

૨) �ીમતી અિનતા શાહ : મેનેજ�ગ  ��ટ�, તેમના સ�દુાય આધા�રત �ામ િવકાસ કાય��મ (સીબીડ�એ)ના 

�ણૂ� સમયના ડાયર��ટરના કામના બદલામા ં�. ૩૧૫૩૦ /- �િત માસ.

ુ�સુાફર� : રા���ય અથવા �તરા���ય હવાઈ �સુાફર� કરનારની સ�ંયા  :  ��ય

��ટ� મીટ�ગ

��ટ�ઓની સ�ંયા હાજર� મીટ�ગની તાર�ખ
૨૩/૦૪/૨૦૧૭ ૧૦ ૮

૮

૭

૭

૨૩/૦૭/૨૦૧૭ (AGM) ૧૦

૨૯/૧૦/૨૦૧૭

૨૮/૦૧/૨૦૧૮

૧૦

૧૦



ુિન:�વાથ�તા વ� લાભદાયક છે,

ુ ુ ુ ુ              પરં� તે� ંઆચરણ કરવા �ટ� ધૈય� લોકોમા ંહો� નથી.

         - �વામી િવવેકાનદં

રણાસણ, તા�કુો : તલોદ-૩૮૩૩૦૫, ��લો : સાબરકાઠંા, �જુરાત

ફોન : (૦૨૭૭૦)૨૮૨૦૩૪, ૨૮૨૧૩૫

e-mail : anjalisrhd@yahoo.com, web: www.anjaliruralhealth.org.in

�જ�લ 

સોસાયટ� ફોર �રલ હ�� થ એ�ડ ડ�વલપમે�ટ

ક��પમા ંતપાસ માટ� દદ�ઓની લાઇન

Patients in outreach camp

ુનવ�ત શી� સભંાળ

New born care

૮મી માચ� મ�હલા �દવસ – મડંળની બેનો �વારા ર�લી
th8 March Women’s Day - Rally by Women’s Saving Group

બચત મડંળની બેનોને અપાયેલ ફળાઉ ઝાડ

Fruits on fruit trees given to saving group women's

http://www.anjaliruralhealth.org.in/
http://www.anjaliruralhealth.org.in/
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