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ANJALI

સજ�કલ ઓપર�શન ક��પ

Surgical Operation Camp 

મોિતયાના ઓપર�શન

Cataract Operation

બચત મડંળની વાિષ�ક મીટ�ગમા ંકાયદા �ગે િવડ�યો જોતા બેનો

Saving group members for Annual Meeting

��ૃારોપણ

Tree Plantation



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 (ઓટો વ�ડ� 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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�જ�લ 

સોસાયટ� ફોર �રલ હ�� થ 

એ�ડ ડ�વલપમે�ટ

વાિષ�ક અહવ� ાલ

૨૦૧૮-૨૦૧૯

�જ�લ: પો: રણાસણ, તા�કુો: તલોદ-૩૮૩૩૦૫ �: સાબરકાઠંા �જુરાત.

ANJALI : Po: Ranasan, Ta. Talod-383305, Dist: Sabarkantha, Gujarat 

Phone : (02770) 282034, 282135 

Mobile: 9426413192, 9925747740

e-mail : anjalisrhd@yahoo.com, anjalisrhd2@gmail.com  web: www.anjalisrhd.org
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ુ��ય ��િૃ�ઓ

૧. આરો�ય

 ૧. �ાથિમક સારવાર

 ૨. �ને�રક અને રાહત દર� દવાઓ

 ૩. રાહત દર� લેબોર�ટર� , એ�સ-ર� તથા સગભા� માતા માટ� સોનો�ાફ� તપાસ

 ૪. રાહત દર� માતા અને બાળસભંાળ (૨૪ x ૭ �વુાવડની �િુવધા)

 ૫. તા�કા�લક (ઈમરજ�સી)  સેવાઓ

 ૬. �ખની સભંાળ, જ��રયાતમદં માટ� િન:��ુક મોિતયાના ઓપર�શન

 ૭. દમ, �ાસ ના રોગો, ડાયાબીટ�સ, બીપી, વાઈ, ટ�બી, �દયની તકલીફો �વા લાબંા 

સમય સારવારની જ��રયાતવાળા રોગો માટ�, જ��રયાતમદં લોકો માટ� �ોિનક ડ�સીઝ 

સે�ટર, �ના થક� રાહત દર� લેબોર�ટર�, દવાઓ તથા દાખલ કર�ને સારવારની 

સવલત

 ૮. ૨૪ x ૭ રાહત દર� / િન:��ુક એ���લુ�સની  �િુવધા

 ૯. સજ�કલ, ગાયનેક, �ખના ઓપર�શનની �િુવધા

૨. લોક સ�હૂ આધા�રત  િવકાસ કાય��મ (સી.બી.ડ�.એ.)

 ૧. બચત મડંળ થક� ગામડાઓની બહન� ો  માટ�નો સશ��તકરણ કાય��મ

 ૨. �કશોર�ઓ માટ�નો કાય��મ

 ૩. લોક સ�હૂ આધા�રત �ડાણના ગામડાઓમા ં�ખના મોિતયાના ઓપર�શન ક��પ 

તથા સજ�કલ ઓપર�શન ક��પ

૩. પયા�વરણ સ��ૃ� કાય��મ

 ૧. ��ૃારોપણ (વનીકરણ)

 ૨. વરસાદ� પાણીનો સ�ંહ કરવાના �ય�નો
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�નેહ� �ી,

વષ� ૨૦૧૮-૨૦૧૯ દર�યાનની કામગીર�નો તથા નાણાક�ય �હસાબનો અહવ� ાલ આપતા આનદં 

અ�ભુ� ંુ�.ં પણ આ વષ� આનદં સાથ ેગમગીન �રુવાર થ� ંુછે. આ વષ� દર�યાન �જ�લના પાયાના 

કાય�કર, �થાપક ��ટ�, અમારા માગ�દશક�  અને વડ�લ બ�ં ુડો. હસ�ખુભાઈ શાહને અમે �મુા�યા છે. 

�જ�લની શ�આતથી અને આટલા વષ� દર�યાન �જ�લની કામગીર�મા ંતેઓ �ો�સાહન� ંુતથા 

સહયોગ� ંુ�ધણ �રુવામા ં(�રૂતા ર�ા છે) સ��ય ર�ા છે. �જ�લની ટ�મને તેઓની ખોટ હમંેશા 

સાલશ.ે 

�જ�લ હો��પટલ� ંુકામ આયોજન �માણે સરસ ર�તે કર� શ�ા. દદ�ઓની જ��રયાત અને �જ�લ 

હો��પટલ �વારા પયા��ત સેવાઓ ઉપલ�ધ કરાવી શ�ા. વષ� દર�યાન માળખાક�ય �ધુારા અને 

માનવીય આવન �વન પણ થતી રહ�.

દર�ક બાબત, વ��,ુ સમયની સાથ ેપ�રવત�નશીલ છે. આ પ�રવત�નમા ંઆપણે મા�યમ બની રહ�એ 

ૃએને પરમની �પા માનીએ. વષ� દર�યાન બહન� ો સમ� શક� અને અપનાવી શક� એવા સાદા અને સરળ 

કાય��મ� ંુઆયોજન કરવાનો �ય�ન થતો ર�ો છે.

�.ૂ ગાધંી� વત�માન સમયમા ંપણ ���તુ છે, એમ સૌને લાગી ર� ંુછે. પરં� ુવાત કરવાથી આ િવચાર 

ઉ�ગર ન�હ થાય. આપણે આપણા રોજ�દા �વનમા ંઆ બાબતને વણી લેવી પડ�. ગાધંી� હાલમા ં

�વતા હોત તો ૧૫૦ વષ�ના હોત. આપણી પાસે ભલે ગાધંી� સદ�હ � નથી પરં� ુતેમના િવચારો 

�ચરદાઈ છે. આપણો અ��ુય વારસો છે. આ વારસાને �લૂી ના જઈએ.  એ હ�� થુી “ગાધંી ૧૫૦” આ� ંુ

વષ� સ�ંથામા ંકાય�કરો સાથ ેરહ� િવિવધ કાય��મો �વારા ઉજવવા� ંુન�� ક� � ુ અને ગાધંી�ના �ણુ 

�હણ કરવાના �ય�નો કયા�.

ુ ુઆ વષ� દર�યાન પણ ��ૃારોપણ સઘન ર�તે ક�.� ુ  આ�બા�ના બે – �ણ ગામમા ંલબંાવવા� ંુ

આયોજન ક�.� ુ  પરં� ુજયાર� ��ૃારોપણની શ�આત થઇ �યાર� બધાએ હા પાડ�ને પછ� ના પાડ� દ�ધી. 

એવો અ�ભુવ થયો ક� આ ��ૃવી પર ફ�ત માણસોનેજ, �વવાનો હ� છે. વન�પિત, �વ, જ�ં,ુ પ�,ુ 

પ�ીને નથી.

આ બધી વાત/કામો અમે �યાર� જ કર� શક�એ છ�એ જયાર� તમારા �વા િમ�ો, �ભેુ�છકો, દાતા�ીઓ, 

સખાવતી સ�ંથાઓ �વારા નાણાક�ય સહયોગ, માગ�દશન� , �ફં અને િવ�ાસ મ�યા છે.ુ

આગામી વષ�મા ંપણ આપણો સાથ કાયમ રહ � એવી આશા સાથ ેિવર� ંુ�ં

�ભેુ�છાઓ સાથ.ે

અિનતા શાહ

મેનેજ�ગ ��ટ�               ૨૯/૦૯/૨૦૧૯
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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 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 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, દલીત, રાવળ, વાઘર�, વણ�રા, વાદ�, પગી, રબાર� સમાજના 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 મ�રો 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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િવગત ૨૦૧૮-૧૯

ઓપીડ� દદ�ઓ ૭૪૬૬૯

નવા દદ�ઓ ૨૬૩૧૫

�ુના દદ�ઓ ૪૮૩૫૪

રોજના સર�રાશ દદ�ઓ ૨૪૨

ઓપીડ�મા ંનબળા આિથ�ક વગ�ના દદ�ઓ ૮૬.૦૨%

દાખલ દદ�ઓ ૪૭૫૯

દાખલ દદ�ઓમા ંનબળા આિથ�ક વગ�ના દદ�ઓ ૮૯.૬૬%

ટ�બીના નવા દદ�ઓ / ડો�સ મા ં�ા�સફર ૪૯૬/૪૯૬

ડ�લીવર� (�વુાવડ) ૫૭૩

રસી ૨૧૫૯

લેબોર�ટર� ૮૦૨૬૮

એ�સ – ર� ૪૦૨૨

ુઓપર�શન �લ ૨૯૭૭

�ખના ૨૨૨૪

અ�ય ૭૫૩

એ���લુ�સ િવઝીટ ૭૧૩

એએનસી �લુાકાત (સગભા� બેનોની તપાસ) ૫૧૫૭

જમવા� ંુદદ� (ડ�શ) ૧૯૨૮૦

ૂના�તો અને �ધ (સવાર–સાજં) ૧૭૭૨૫
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૧ આરો�ય  :

 વષ� ૨૦૧૮-૧૯ મા ં�જ�લ હો��પટલમા ંથયેલ િવિવધ આરો�યની કામગીર� �કડામા ંનીચે �જુબ છે.

૫

કોઈપણ મા ંએ���લુ�સ,  લાઈફ લાઈન કહવ� ાતી હોય છે. �જ�લ મા ંહો��પટલ હો��પટલ હો��પટલ

શ�આતથી એ���લુ�સની �િુવધા છે. પરં� ુસમય �માણે વાહનના ઘસારા �જુબ બદલતા પણ 

રહ�એ છ�એ. કારણ એ���લુ�સને up to date રાખવી પડ�. મ�હ��ા ફાઈના�સ સાથ ેછે�લા બે વષ�થી 

એ���લુ�સ �ગે ચચા� / વાતચીત ચાલતી હતી. આ વષ� મ�હ��ા ફાઈના�સના CSR Fund માથંી 

�જ�લ હો��પટલને બોલેરો એ���લુ�સ (માટ� ફંડ આપવામા ંઆ�� ંુ�માથંી મ�હ��ા એ�ડ મ�હ��ાની 

એ���લુ�સ લેવામા ંઆવી) દાન તર�ક� આપવામા ંઆવી. સરકારની ૧૦૮ એ���લુ�સને લીધે 

દદ�ઓને લેવા જવા� ંુથ� ુનથી. પરં� ુદાખલ દદ�ઓ સારા થઈને ઘર� જવામા ંઉપયોગમા ંલે છે. વળ� 

દાખલ થયેલ દદ�ઓને Sonography માટ� અથવા Consultant reference માટ� પણ એ���લુ�સનો 

ઉપયોગ થાય છે. વળ� �જ�લ હો��પટલના આસપાસના અ�કુ ગામો �જ�લ હો��પટલની 

એ���લુ�સનો ઉપયોગ �જ�લ  હો��પટલમા ંઆવવા માટ� કર� છે. �પાઇનના દદ�, ક� �મરવાળા 
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૬

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

�ખના ક��પ-અરવ�લી ��લો ૧૭ ૩૬૦૫ ૧૯૮ ૨૦૪૫

�ખના ક��પ-સાબરકાઠંા ��લો ૩૩ ૭૪૯૦ ૬૦૦ ૪૧૨૦

�ુલ ૫૦ ૧૧૦૯૫ ૭૯૮ ૬૧૬૫

ðkŠ»kf ynuðk÷    2018-2019

ુિવગત �લ ક��પ ઓપીડ� ઓપર�શન

સજ��લ ક��પ - અરવ�લી ��લો ૦૧ ૧૪૩ ૪૨

સજ��લ ક��પ - સાબરકાઠંા ��લો ૦૨ ૩૯૨ ૧૮૯

�ુલ ૦૩ ૫૩૫ ૨૩૧

મહ�� �ભાઈ હર�શભાઈ ખા�ખર, ઉમર ૧૫ વષ�, મેઘરજ તા�કુાના ગોધાવાડાના વતની. 

તેઓ �જ�લ હો��પટલમા ંઓપીડ�મા ંડો�ટરને બતાવવા આ�યા. તેમની હાલત જોઈ, 

તપાસ કર�, લેબોર�ટર�મા ંતપાસ કરાવતા �ણ થઈ ક�, તેમના શર�રમા ંલોહ�� ંુ�માણ 

ફ�ત ૧.૬૦ �ામ જ હ�.ંુ તેમનાથી બેસા� ંુક� ચલા� ંુન હ�.ંુ તેઓને દાખલ કયા�. �જ�લ 

હો��પટલના �લડ �ટોર�જ સે�ટર માથંી ૨ લોહ�ના બોટલ અને ૨ બોટલ �હ�મતનગર 

ુ�લડ બે�કમાથંી લાવીને ચઢાવવામા ંઆવી. �લ ૪ બોટલ લોહ� ચઢા��.ંુ સાથ ેસાથ ે

ખોરાકની પણ કાળ� રાખવામા ંઆવી. �જલીના રસોડા િવભાગમાથંી તેમના માટ� 

�ોટ�ન��ુત અને પો��ટક ખોરાક આપવામા ંઆ�યો. ધીર� ધીર� તેઓ ચાલતા થયા. 

તેમના લોહ�મા ં�હમો�લોબીન� ંુ�માણ પણ વ��.ંુ આ �દવસો દર�યાન તેમની સાથ ે

ુકાઉ�સે�લ�ગ કરતા ંતેઓ તમા�� ંુ(મસાલા,�ટુકા) �બુ �યસન કરતા ંહતા તેની �ણ 

થઈ. ધીરજ અને લાગણીથી તેમને �યસનના કારણે શાર��રક તકલીફ થઈ છે તે વાત 

સમ�વી. તેમણે ર� આપતા સમયે  ખોરાકમા ંલેવાની કાળ�, િનયિમત ગોળ� 

ગળવાની વાત અને �યસન ન કરવા� ંુ સમ���.ંુ તેઓ િનયિમત ફોલોઅપમા ં

બતાવવા આ�યા. બધી વાત સમ�ને પાલન ક�.� ુ  દોઠ મ�હના પછ� તેમના લોહ�મા ં

�હમો�લોબીન� ંુ�માણ ૯ �ામ થઈ ગ� ંુહ�.ંુ

દદ�ઓની  સારવાર   ક� અમદાવાદ ચાલતી હોય તો તેવા દદ�ઓ એ���લુ�સનો ઉપયોગ �હ�મતનગર

કરતા હોય છે.

દર વષ�ની �મ રણાસણ, પોશીના અને કસાણા સજ�કલ ક��પ� ંુઆયોજન ક�.� ુ  �ખના મોિતયાના  

ુ ુિનદાન ક��પ દર �ધુવાર� ગોઠવવામા ંઆ�યા. રણાસણની  આ�બા�ના ૨૫ ક�.મીના �યાસમા ંઅ�કુ 

ગામો ન�� કયા�. �યા ંિનયિમત �પે વષ�મા ંએકવાર ક��પ કરવો, એ� ંુન�� ક�.� ુ  �જ�લ હો��પટલમા ં

તો �ણૂ� સમય� ંુ�ખ� ંુકામ ચાલે જ છે.
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૭

૨ “ગાધંી ૧૫૦”

 આપણા રા��િપતા મહા�મા ગાધંી� ની ૧૫૦મી જ�મજયતંી ૨૦૧૮-૧૯ � ંુવષ� “ ગાધંી ૧૫૦” 

ુવષ� તર�ક� આખી �િનયામા ંમનાવાઈ / ઉજવાઈ ર� ંુછે. �જ�લની કામગીર� પણ ગાધંી�ના 

િવચારની �દશામા ંથઇ રહ� છે એટલે �જ�લએ પોતાની ર�તે ઉજવવા� ંુન�� ક�.� ુ  આમતો 

ગાધંી� આપણી રોજ બરોજની ��િૃ�મા ંવણાઈ ગયા છે / વણાઈ જવા જોઈએ, પરં� ુનવી 

પેઢ�ને અને ગામડાના �થાિનક કાય�કરો સાથ ેઆ બાબતે િવિવધ ��િૃ� અથવા ચચા�� ંુ

આયોજન કરવામા ંઆવ ેતો રોજ�દા કાય��મોમા ંતાજગી આવ ે  અને પોતાને ગાધંી� સાથ ે

જોડ� શક�.

 સાબરકાઠંા ��લામા ંપણ “ગાધંી ૧૫૦”ની ઉજવણીના ભાગ�પે �વ�ૈ�છક સ�ંથાઓની સિમિત 

બનાવી છે. �ઓ િવિવધ કાય��મો પોતાની સ�ંથાઓમા ંકરશ.ે

ુ ન�કની સ�ંથા સહયોગ ��ઠ ય� ��ટ અને િવ�મગંલમ, અનેરા સ�ંથામા ંજયાર� કાય��મ� ંુ

આયોજન થાય એટલે અમે એમા ંભાગ લેવાનો �ય�ન કય� છે.

ુ બાળકો એટલે શ��તનો �ંભ, ઉ�સાહનો ખ�નો. �જ�લએ “ગાધંી ૧૫૦” ની ઉજવણીના ભાગ�પે 

ુ ુરણાસણની આ�બા�ના નવ ગામની �ાથિમક શાળાઓમા ંબાળકોને િવિવધ ��િૃ� કરાવી, 

પો��ટક આહાર આ�યો, તૈયાર ના�તાના પડ�કા માથંી પોષણ મળ� ંુનથી, આ �ગે બાળકો 

અને માતાઓમા ં��િૃત લાવવાનો �ય�ન કય�. બાળકોને રમવાની નવી નવી વ��ઓુ 

બનાવતા (વ�ેટ માથંી બે�ટ) શીખ��,ંુ ગીતો ગવડા�યા,ં અ�ભનય કરા�યા અને રમતો રમાડ�. 

ુગીતો /રમતો પણ પોષણને લગતા જ ગવડાવવામા ંઆ�યા અને રમાડવામા ંઆ�યા.�દા 

�ુદા પોષણ ��ુત ના�તા કરા�યા. બાળકોને બ� જ મ� પડ�. માતાઓને બાળકોને ભાવતી ુ

િવિવધ વાનગી બનાવતા શીખ��.ંુ �થી પડ�કા ખાવાની ટ�વ માથંી �ટ�. �ણ મ�હના �ધુી 

��િૃ� કર� અને છે�લે દર�ક બાળકોના આરો�યની તપાસ કરવામા ંઆવી.

 ૫૨૯ બાળકોન ે તપા�યા (�દય, ફ�ફસા,ં દાતં, નાક, કાન, ગ� અને �ખની તપાસ) અને જ�ર 

હોય તેમને સારવાર આપવામા ંઆવી.સાથ ેસાથ ેમાતાઓને આરો�ય� ંુમાગ�દશન�  આપવામા ં 

આ��.ંુ

 �જ�લના હોલમા ં“ગાધંી” �ફ�મ� ંુઆયોજન ક� � ુ �મા ં�ામજનોને પણ આમ�ંણ આ��.ંુ

ુ �ટાફના કાય�કરોને ગાધંીની ન�ક લઇ જવા માટ� ગાધંી �ટ�ર - ગાધંીનગર, અને ગાધંી આ�મ 

- અમદાવાદનો �વાસ ગોઠવવામા ંઆ�યો. ઘણા કાય�કરોએ આ બનેં યા�ા �થળ જોયા ન હતા. 

ુદર�કને ગાધંી� િવષે ખબર હતી પણ ગાધંી �ટ�રમા ંગાધંી�ના �વનને હાલની �વત�માન 

ટ�કનોલો� �વારા જોયા ન હતા. તે જોવાની, માણવાની મ� આવી અને ઘ� ંુ�ણવા� ંુમ��.ંુ
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૩ બહન� ોની ��િૃ�

 આખા વષ� દર�યાન દર�ક ગામમા,ં મડંળમા ંમાિસક મીટ�ગ થઇ. જયાર� ખેતરના કામની સીઝન 

હોય �યાર� માિસક મીટ�ગમા ંબેનોની હાજર� ઓછ� હોય પણ એકંદર� વષ� દર�યાન મીટ�ગ, 

�હસાબ માટ�, �જ�લમા ંવાિષ�ક મીટ�ગમા ંહાજર� અને �વાસમા ં ઉ�સાહભેર ભાગ લીધો.

· આ વષ� �જ�લમા ંયો�તી દર�ક મડંળની વાિષ�ક મીટ�ગમા ંઆરો�યને લગતો ��ુો હતો 

“દાતંની સભંાળ”. ગામમા ંખાસ દાતંની સભંાળ રાખવાની વાત આવ ેએટલે બધા હસવામા ં

કાઢ� નાખતા હોય છે. �જ�લ હો��પટલમા ંદાતંના િન�ણાત ડો�ટરની સેવા દરરોજ મળે છે. 

દાતંના િન�ણાત ડોકટર �વારા દાતંની સભંાળ ક�મ રાખવી, ક�વી ર�તે રાખવી, દાતંમા ંતકલીફ 

ઉભી થાય તો હવ ેનવી નવી ઉપલ�ધ સારવાર �ગે મા�હતી આપવામા ંઆવી.  દર�ક બેનના 

દાતંની તપાસ કરવામા ંઆવી અને જ��રયાત �માણે માગ�દશન�  આ��.ંુ � બેનને સારવારની 

જ��રયાત જણાઈ તેમને તાર�ખો (એપોઇ�ટમે�ટ) આપી અને આ બેનોને સારવારમા ંરાહત 

આપવામા ંઆવી. (�જ�લ હો��પટલના દરો ખાનગી દવાખાનાની સરખામણીમા ંઘણા ઓછા 

છે.) અમારો અ�ભુવ ર�ો ક� આટલી સગવડ આપવા છતા ંઘણા  બેનો તપાસ કરાવતા ન�હ. 

તપાસ કરા�યા પછ� ન�� કયા� �જુબ સારવાર માટ� આવતા ન�હ. બેનોને ડર બ� લાગે અને ુ

સમજતા હોવા છતા ંગભંીરતા ન હોય એ� ંુલા��.ંુ

 અગાઉ લીધેલ ��ુામાથંી ફર� એકપછ� એક ��ુા લેવાથી એ ��ુાની ફર� સમજ તા� થાય. એ 

હ�� થુી બેનોને “ઘર�� ંુ�હ�સા ” િવષે મા�હતી િવડ�ઓ �વારા આપવામા ંઆવી.

 દર વષ�ની �મ શાકભા�� ંુ�બયારણ પણ આપવામા ંઆ��,ુ � બેનો હોશ ેહોશ ેલે છે, વાવીને, 

શાક ખાય છે અને ખવડાવ ેછે.

ુ· “ગાધંી-૧૫૦” ની ઉજવણી આખી �િનયામા ંચાલી રહ� છે. બેનોને એક �દવસનો �વાસ �બુ 

ુગમે. બધા બેનોને વાત કર� અને આ વષ� ગાધંી આ�મ - અમદાવાદ અને ગાધંી ��ટર - 

ગાધંીનગર ના �વાસે ગયા. ગાધંી આ�મના સચંાલક બેને �બુ સરસ ર�તે બેનોને ગાધંી�ના 

�વન ઝરમરની વાતો કર�. ગાધંી� તો ભારત દ�શમા ં�યાપક છે. દર�કના �દલમા ંવસેલા છે. 

મોટા ભાગની બેનો ગાધંી�ના ફોટા ક� િવડ�યો, �ફ�મમા ંઆવ ેએટલે આદરભાવથી પગે 

લાગતા હતા. ગાધંી આ�મમાથંી ઘણા બેનોએ વ��ઓુ પણ ખર�દ�. બેનોનો �િતભાવ હતો ક� 

આવી પિવ� જ�યાએ અમને લઇ જવાય એવો  કોઈને િવચાર પણ ના આવ.ે અમે તો ધ�ય થઇ 

ગયા.

· ૮મી માચ� �તરરા���ય મ�હલા �દવસ િનિમ� ે૧૩ ગામના મડંળના બેનોએ પોતાની �તે 

ઢોલ નગારા સાથ ેગામમા ંર�લી કાઢ�. અ�કુ ગામમા ંઅમે પહોચી ન શ�ા, �યાર� બેનોએ ફોટા 

પાડ�, અમને મોક�યા. (�વય�ં)ુ બેનો �તે ન�� કર� ગામમા ંર�લી�પે નીકળતા થયા અને 

પોતાની વાત, િવચારને સમાજ સમ� �કુતા થયા.

· �જ�લ ઘણા વષ�થી ��ૃારોપણ દર વષ� કર� છે. મડંળની બહન� ોને અગાઉના વષ�મા ંબે વખત 

��ૃોના રોપા આ�યા હતા. �નો અ�ભુવ �બુ સરસ હતો. આ વષ� ૪ (ચાર) ગામમા ંબચત 
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 મડંળની બેનો થક� ગામમા ંતેઓએ પસદં કર�લ જ�યા પર સા��ુહક �ય�નોથી ��ૃારોપણ ક�.� ુ  

�મા ંગામના બાળકો અને અ�ય �ામજનો પણ જોડાયા. ચારણવટંા(મ�ંદર), વ��રુ(મ�ંદર), 

દ�વોડ�યા (મ�ંદર), કઠવાડા (મ�ંદર) ગામોમા ં બચત મડંળ �ારા ૫૦ ��ૃો� ંુ ��ૃારોપણ 

કરવામા ંઆ��.ંુ

· વષ� ૨૦૦૯ મા ંમડંળના દર�ક બેનોને પોષણ��ુત ઘાસ� ંુ �બયારણ આ�� ુહ�.ંુ બેનો આ 

�બયારણ �ગે �છૂતા અને મગંાવી આપવા માટ� કહત� ા. આટલા વષ�મા ં�બયારણની ક�મત 

પણ ખાસી વધી ગઈ હતી. છતા ંબેનો રકમ �કુવવા તૈયાર હતા. આ �બયારણ રાજ�થાનથી 

મગંાવ�ે ંુઅને �જુરાતમા ંતેના િવતરક ન હતા. તેઓ �ક ભર�ને મોટો ઓડ�ર હોય તો જ મોકલે. 

અમે રણાસણના �થાિનક વપેાર�ને વાત કર�. તેઓએ આ �બયારણ મગંા��.ંુ અમે બેનોને 

જણા��.ંુ ૨૦૭ બેનોએ આ �બયારણ ખર��.ંુ બેનો ��ુય�વ ે ખેતી અને પ�પુાલન સાથ ે

જોડાયેલા છે. તેથી તેઓને  આ ઘાસના �બયારણનો �બુ સારો અ�ભુવ થયો.

· બહન� ોના કાય��મમા ંઆપણે �કશોર� ��િૃ�ને પણ �ાધા�ય આ�� ંુછે. પહલ� ા અમે ગામમા ંજ 

આ ��િૃ� કરતા હતા. પરં� ુ�કશોર�ઓ બદલાતી રહ � અને ગભંીરતા નથી રહત� ી એ� ંુલા��.ંુ 

ુ ુ ુતેથી અમે રણાસણની આ�બા�ના ૧૨ ગામની ��લોમા ંમ�હનામા ંએક વખત �કશોર�ઓના 

ુ ુ�દા �દા ��ુા �વા ક� શા�ર�રક �ગો, �કશોરાવ�થાના ફ�રફારો, માિસક ચ�, �વ�છતા, પોષણ, 

ુ ુ�યસન વગેર� ��ુાઓ લઈને �દા �દા મા�યમો �વારા મા�હતી આપી.આ �કશોર�ઓની 

�જ�લમા ંચાર િશ�બર પણ કરવામા ંઆવી.

 ૧૨ ગામની શાળાની ૪૬૭ �કશોર�ઓએ આ કાય��મનો લાભ લીધો.

· “ગાધંી ૧૫૦” િનિમ� ેબેનોની ��િૃ�ના ગામોમાથંી ૯ ગામમા ંબાળકોની ��િૃ� ��ુય�વ ે

પોષણ (પૌ��ટક આહાર) ને �યાનમા ંરાખી કરવામા ંઆવી.

�મ િવગત શ�આત ૨૦૦૩ થી ૨૦૧૮ થી �ુલ

ુ  માચ�-૨૦૧૮ �ધી  ૨૦૧૯

1 ગામની સ�ંયા ૪૯ -૧ ૪૮

ુ2 �લ બચત મડંળ/ ૧૩૧  ૧૩૨

 નવા બચત મડંળ બ�યા  ૦૪

 બચત મડંળ બધં થયા - ૦૩

3 મડંળના સ�ય બેનોની સ�ંયા ૧૬૪૦ (-)૭૨ ૧૬૬૦

 બેનો �ટા થયા (-) નવા બેનો જોડાયા (+)  (+)૯૨

4 િધરાણ લેનાર બેનોની સ�ંયા ૫૪૯૪ ૪૦૭ ૫૯૦૧

5 િધરાણ �કૂતે કર�લ બેનો ૪૨૯૮ ૨૯૧ ૪૫૮૯

6 િધરાણની �નુ: �કુવણી ચા� ુહોય એવા બેનો ૧૧૯૬ - ૧૩૧૨

બચત મડંળની િવગત



સાબરકાઠંા ��લામા ંતલોદ તા�કુામા ંદાદરડા નામ� ંુગામ આવ�ે ંુછે. દાદરડામા ં

�જ�લ �ે�રત �ણ મ�હલા બચત મડંળ ચાલે છે.એમા�ં ંુએક દ�પે�ર� મ�હલા બચત 

મડંળ. આ બચત મડંળમા ં૮ સ�યબેનો. બધા જ િનયિમત. એમાના એક ઉષાબેન 

િવ�મિસ�હ ઝાલા. તેમના પિત �ાઈવર તર�ક� �ટક કામ કરતા ંહતા. આવક ખાસ ન 

હતી. તેમણે મડંળમા ંવાત કર� ક� પોતાના પિત માટ� હ�તાથી પોતા� ંુસાધન લાવ� ંુછે, 

�થી તેઓ �ાઈિવ�ગ� ંુકામ કર� શક�. તેમણે તબ�ાવાર �.૭૦,૦૦૦ ધીરાણ ઉપાડ�.ંુ 

ુઉષાબેને મા�િતની ઇ�ો ગાડ� ડાઉન પેમે�ટથી ખર�દ�. થોડા પોતાના ઘરના  ઉમેયા�. 

ઉષાબેન આ ગાડ�ની આવકમાથંી િનયિમત હ�તા ભર� છે. ઉષાબેને પોતાના પિત માટ� 

�વરોજગાર ઉભો કય�.
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�મ િવગત શ�આત ૨૦૦૩ થી ૨૦૧૮ થી �ુલ ટકા%

ુ  માચ�-૨૦૧૮ �ધી  ૨૦૧૯

1 આિથ�ક ૨૨૩૨ ૧૪૪ ૨૩૭૬ ૪૧%

2 િમલકત ૮૫૦ ૫૭ ૯૦૭ ૧૫%

3 અ�ય જ��રયાત ૧૧૪૬ ૧૧૨ ૧૨૫૮ ૨૧%

4 સામા�ક ૧૨૬૬ ૯૪ ૧૩૬૦ ૨૩%

 �ુલ ૫૪૯૪ ૪૦૭ ૫૯૦૧ ૧૦૦%

માળ�, �હ�મતનગર તા�કુામા ંસાબરકાઠંા ��લા� ંુગામ. માળ� ગામમા ં�જ�લ �ે�રત 

બે મ�હલા બચત મડંળ. �ી રાજ મ�હલા બચત મડંળ ૧૧ વષ�થી ચાલે. એના દસ સ�ય 

ુબેનો. બધા બેનો �બુ િનયિમત બચત અને િધરાણની લેવડ દ�વડ કર�. શ�આતમા ંઆ 

ુબેનો ખેતર� મ�ર� કરવા �ય. હાલમા ંમોટાભાગની બેનોએ મડંળમાથંી વારા ફરતી 

ધીરાણ ઉપાડ�,િનયિમત પરત કર�, ગાય અને ભ�સના તબેલા બના�યા. તેઓની 

ુ�ય��તગત બચત ૩૦,૦૦૦ �ટલી થઈ છે. રમીલાબેન રો�હત�માર વણકર શ�આતથી 

જ જોડાયેલા. તબ�ાવાર અ�યાર �ધુી �.૨,૮૦,૦૦૦ િધરાણ તર�ક� લીધા અને ભયા�. 

છે�લે �.૧,૦૦,૦૦૦ ભ�સ લાવવા ઉપાડ�ા. તેમની આવક સાર� થાય છે. રમીલાબેન 

ુઅને રો�હત�માર બ�ે તબેલામા ં�ત મહન� ત કર� છે અને સાર� આવક થાય છે. મડંળ 

ુતેમને સા�ં ઉપયોગી થ�.ંુ

ðkŠ»kf ynuðk÷    2018-2019

બચત મડંળમા ંિધરાણના કારણો
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૪ �ુદરતી સસંાધનમા ંઅ�ભ��ૃ� - ��ૃારોપણ :

 આ વષ� એ� ંુન�� ક� � ુ ક� રાયણના તળાવ પાસે ��ૃારોપણ તો કર�એ જ સાથ ેસાથ ેરણાસણ  

ગામમા ંકાજંણ નદ�ને �કનાર�, મે�ો નદ�ને �કનાર�, ગામમા ંપાણી સિમિત (�ામ પચંાયતની) 

ની ��ુલી જ�યા પર ��ૃારોપણ કર�એ. રણાસણ ગામના �ામજનો સાથ ેમીટ�ગો કર� અને 

ચચા� કરવામા ંઆવી. મીટ�ગમા ંબધાજ �ામજનોએ તથા રણાસણ �ામ પચંાયતે સમંિ� 

આપી. એ �માણે આયોજન ક�.� ુ

ુ ુ આ વષ�  રાયણની ખાલી જ�યા, રણાસણ બા�ના મે�ો નદ� �કનાર� અને ગામમા ંમળ�ને �લ 

ુ૧૩૦૦ ��ૃો� ંુરોપણ ક�.� ુ  સાથ ેસાથ ે�ના ��ૃોની કાળ�, માવજત પણ કરવામા ંઆવી. 

અિવકિસત હોય એવા ૨૫૦ �ટલા બદ�યા.

ુ આ વષ� રાયણ િવ�તારમા ંઆવલેો �વો. �માથંી પાણી પીવડાવતા હતા. તેને સરખો કરવા 

જતા ધસી પડ�ો એટલે પાણી પીવડાવવાની તકલીફ પડ�. રણાસણ ��થત ઇ�ડ��� મીના 

િ���સ, અમાર� �હાર� આવી અને તેમના તરફથી આ� ંુવષ� પાણી પીવડાવવાની સગવડ કર� 

આપવામા ંઆવી. તેઓના અમે �બુ જ આભાર� છ�એ.

૫ કાય�કરોનો િવકાસ

 વષ� દર�યાન કાય�કરો સાથ ેધાિમ�ક,રા���ય તહવ� ારોની ઉજવણી કર�. �ટાફના કાય�કરોનો 

ુગાધંી �ટ�ર, ગાધંીનગર અને ગાધંી આ�મ, અમદાવાદનો �વાસ ગોઠવવામા ંઆ�યો. િવિવધ 

તાલીમ, સેમીનાર અને મીટ�ગોમા ંભાગ લીધો.

�મ િવગત �થળ કાય�કરો

   ભાગ લોધો

૧ �ટ�ટ ગવમ��ટ આયો�જત AAA+ મા�ટર ��િન�ગ �જ�લ, રણાસણ ૩

૨ જન �વા�ય અ�ભયાન ગેપ એના�લિસસ ��િન�ગ સહજ,વડોદરા ૨

૩ આરો�ય સભંાળ માટ� નાગ�રકની અપે�ા સહજ, વડોદરા ૨

૪ અલ� �ે�ટ ફ�ડ�ગ, માતા અને બાળ મરણ વક�શોપ ��લા આરો�ય

  િવભાગ, �હ�મતનગર ૨

૫ ઘર�� ંુ�હ�સા – �ટ�ટ લેવલ consultation �વાતી, ગાધંીનગર ૧

૬ ફાયર સેફટ� �ગે ર���શર ��િનગ �જ�લ, રણાસણ �જ�લના

   બધા કાય�કરો

૭ અલ� �ે�ટ ફ�ડ�ગ, માતા અને બાળ મરણ તાલીમ ��લા આરો�ય

  િવભાગ, �હ�મતનગર ૩ નસ� બહન� ો

૮ �વીએચએ સાધારણ સભા મીટ�ગ �વીએચએ, અમદાવાદ ૨

૯ જનપથ સાધારણ સભા મીટ�ગ જનપથ, અમદાવાદ ૧

૧૦ “ગાધંી ૧૫૦” કાય��મમા ં િવ� મગંલમ, અનેરા ૩

૧૧ નવ�ત િશ�મુા ંતકલીફોને ઓળખવા

ુ અને સારવાર �ગે કાય�શાળા સેવા �રલ, ઝઘ�ડયા ૨ નસ� બહન� ો
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��ૃારોપણ

�જ�લ વષ� ૨૦૦૮-૦૯ થી ��ૃારોપણની કામગીર� કર� રહ� છે. દર વષ� આપણે રણાસણ �ામ 

પચંાયતની પરવાનગી લઈ અ�યાર �ધુીમા ંરાયણના તળાવ પાસેની જમીન પર, રણાસણ 

ગામમા ં૫૫૦૦ �ટલા ��ૃો� ંુરોપણ ક�.� ુ

આ વષ� એ� ંુન�� ક� � ુ ક� અ�યાર �ધુી ગામજનોના સહકારથી રણાસણમા ંસફળતા�વૂક�  

��ૃારોપણ ક� � ુ છે તો પાડોશી ગામોમા ંપણ કર�એ. એટલે અમે �હ�મતનગર જતા રોડ પર 

ુ(રણાસણ ચોકડ� થી નવલ�રુ ગામની વ�ચે) રોડની બ�ે  બા� ��ૃારોપણ કર� ંુએમ ન�� 

ક�.� ુ  આ માટ� નવલ�રુ ગામમા,ં �ામજનો સાથ ેિવ�તારથી અને ગભંીરતાથી સઘન ચચા� કર�. 

મોટાભાગના �ામજનોએ હા પાડ�. મે�ો નદ�ના પટમા ં��ૃારોપણ કરવા માટ� નવા ગામના 

�ામજનો સાથ ે મીટ�ગ કર� અને  સઘન ર�તે ચચા� કરવામા ંઆવી.

બ�ે ગામમા ંમીટ�ગમા ંબધાજ �ામજનોએ હા પાડ� અને �જ�લના ��ૃારોપણની કામગીર�ના 

વખાણ કરવામા ંઆ�યા.

ઘણા �ામજનોના ઉ�ગાર હતા “�જ�લ �ારા રોડ પર ��ૃો વા�યા છે તેથી આ ગરમીમા ંઘણી 

રાહત થઈ છે” આ મીટ�ગો ભર ઉનાળે મે મ�હનામા ંથયેલ. અમે તો �બુ ઉ�સાહમા ંઆવી ગયા 

અને તૈયાર�મા ંલાગી ગયા. બ� ંુઆયોજન ક�.� ુ  �સીબી બોલાવી ખાડા ખોદવાની શ�આત કર�. 

�યાર� નવલ�રુ ગામના �ામજનો, �ના ખેતર રોડ પર હતા, તેઓએ િવરોધ કય� અને ખાડા 

કરવા� ંુરહવ� ા દ��.ંુ ��ૃારોપણ સરકાર� જમીનમા ંજ કરવા� ંુહ�,ંુ પરં� ુ�ામજનો� ંુકહ��  ંુહ� ંુ

ક� “ઝાડના છાયડાથી પાક� ંુઉ�પાદન ઘટ� જશ ે” (��ૃો હશ ેતો વરસાદ પડશ ેને ?). નવા 

ગામની મે�ો નદ� અને ખરાબાની જમીન પર �સીબીથી ખાડા કયા�, ��ૃારોપણ કરવા માટ�ના 

આ ખાડા પાસે નવી માટ� અને ખાતરની ઢગલીઓ કરવામા ંઆવી અને ��ૃારોપણ શ� ક�.� ુ  

�યાર� �ામજનો આવીને કહ � ક�, જો ��ૃો હશ ેતો �ાણીઓ આવશ ેઅને અમારા પાકને �કુસાન 

પહોચાડશ.ે ધમક�ઓ આપવામા ંઆવી અને ��ૃારોપણ બધં રા��.ંુ ખાડા કરવાનો, માટ� તથા 

ખાતરનો ખચ� લેખે ન લા�યો.

                         િવશાળે જગ િવ�તાર�, નથી એક માનવી

                        પ� ુછે પખંી છે ��ુપો, વનોની છે વન�પિત.

                                      (સાબરકાઠંાના વતની કિવ �ી ઉમાશકંર જોશી)

અમે �જ�લમા ં��ૃારોપણની ટ�મ �ત�ધ. સમાજનો ખરો ચહર� ો જોવા મ�યો. ફ�ત વાતો 

કરવાથી, વોટસએપમા ંપયા�વરણના મેસેજ વાચંવાથી ક� ફોરવડ� કરવાથી પયા�વરણ સ��ૃધ 

ન�હ કર� શકાય. અમલ કરવો વધાર� મહ�વ� ંુછે.
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�જ�લની નવી વેબ સાઈટ www.anjalisrhd.org

અમદાવાદથી એક �ભેુ��કનો ફોન આ�યો ક�, �પાનમા ં�થાયી થયેલા, એક �જુરાતી 

ુ ુપ�રવાર વતી તેમના અમદાવાદમા ંરહત� ા, ��ંબીજનો સ�ંથા જોવા આવવાના છે. �બુ 

સાદાઈથી તેઓ આ�યા. બપોરનો �રસેસનો સમય હોવાથી બેઠા, બહાર જઇને જમવાનો 

કાય��મ �રૂો કય� અને પછ� તેમની સાથ ે�લુાકાત થઇ. �બુ રસ�વૂક�  શ�આતથી હાલ 

�ધુીની મા�હતી લીધી. સ�ંથા જોઈ અને ચચા� કર�. બ� ંુજોયા પછ� તેમણે જણા�� ંુક� આટ� ંુ

ુ�યાપક અને જ��રયાત મદં માટ� હો��પટલ ચલાવો છો પણ તમાર� વબે સાઈટ જોઇને અહ� 

�બુ ખચકાટ થી આ�યા છ�એ. �� ંુ કામ કરો છો તે� ંુ વબે સાઈટ પરથી દ�ખા� ંુનથી.

થોડો �ચકો લા�યો. ઘણા સમયથી વબેસાઈટ બનાવલેી અને દર વષ� વાિષ�ક અહવ� ાલ 

અપલોડ કરતા ંપણ રોજ બરોજની કામગીર� �ગે મા�હતી અને ફોટા �કુતા ન હતા. (અમે 

�ાથિમક માળ� ંુબનાવ�ે ંુપણ �બુ સરસ બનાવી� ંુની ચાહમા ંકામચલાઉ પણ ના બનાવી 

ુશ�ા,ં તે� ંુપણ ખ�ં) આ બનાવ ેઅમાર� �ખ ઉઘાડ� અને અમે કામે લાગી ગયા. આજના 

ડ��ટલ �ગુમા ંકામ કર�એ તો આ�િુનક પ�િતએ  કામ બતાવ� ંુપણ પડ� અને આવડત 

ક�ળવવી પણ પડ�. આપણે કામ કર� �ણીએ પણ ડો�મેુ�ટટ�શનમા ંકાચા પડ�એ, � અમે આ 

અ�ભુવથી િનયિમત રહવ� ા� ંુન�� ક�.� ુ

ખેર, અમદાવાદના તે �લુાકાતીઓનો �બુ આભાર સાથ ે�ણ કરવાની ક� �જ�લની નવી 

વબેસાઈટ બની ગઈ છે.

ુwww.anjalisrhd.org વેબસાઈટ � ંનામ છે.

નવી વબેસાઇટમા ં �જ�લની બધીજ ��િૃ�ઓની િવગતવાર મ�હતી આપવાનો �ય�ન કય� 

છે.

ખાસ � દાતાઓએ િતથી નોધાવી છે તે િતિથ � તે �દવસે ફોટા સાથ ેતેમા ં�કુવામા ંઆવછેે. � 

તમે જોઈ શકો છો. ( વબેસાઈટ ના DONATE પાના ઉપર)

નવી વબેસાઈટ એક વખત જોવા અને તમારા કોઈ �ચૂનો હોય તો જણાવવા ન� િવનતંી.

�ચૂન  મોકલવા માટ� ૯૪૨૬૪૧૩૧૯૨ ઉપર વો�સએપ અથવા ફોન કર� શકો છો.
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�જ�લ સ�ંથાએ આ વષ� તેના �થાપક ��ટ� ડૉ. હસ�ખુભાઈ શાહને �મુા�યા 

છે.

�જ�લની �થાપનામા ંતેમની અગ�યની �િૂમકા હતી. તેમના �ભેુ�છકો સાથ ે

મીટ�ગ કર�ને �જ�લ માટ� શ�આત� ંુભડંોળ ઉ� ંુકરવામા ંમદદ�પ થયા. 

�જ�લની દર�ક ��િૃતમા ંરસ�વૂક�  ભાગ લેતા. િવિવધ ક��પમા,ં �જલીના 

વાિષ�ક કાય��મમા,ં �જ�લના ફંડ ઉ� ંુકરવાના કાય��મમા,ં �નેહ િમલનમા ં

સ��ય ભાગીદાર� સાથ ેસામેલ થયા. �જ�લ હો��પટલમા ંપોતાની મેડ�કલ 

સેવાઓ આપવા� ંુપણ �બુ ગમ� ંુઅને જયાર� પણ તક મળે �યાર� પોતાની 

સેવા આપી.

�જ�લના કાય�કરો સાથ ે પણ મનમેળ થઈ ગયેલો. �જ�લને નાણાક�ય 

સહયોગ પણ આપતા ર�ા. તેઓ  ડૉ. લ�લતભાઈના વડ�લ બ�ં ુ(મોટાભાઈ) 

થાય. લ�લતભાઈને ડો�ટર બ�યા પછ� જ�ર�યાતમદં લોકો માટ� જ કામ કર� ંુ

છે તે �ણી, આ િવચારને ન�ર �વ�પ આપવાની ���યાથી લઈ �જ�લ 

સ�ંથાની �થાપના તથા છેક �ધુી સતત પીઠબળ આ��.ંુ

તેઓ ૧૯૭૧-૭૨ થી વડોદરામા ં�ાઇવટે �ેકટ�શનર હતા. વડોદરા શહર� મા ં

પણ દદ�ની સાચી અને જ�ર� સારવાર કરતા ં અને માગ�દશન�  આપતા. 

��ાજં�લ

ðkŠ»kf ynuðk÷    2018-2019
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દદ�ઓમા ંતેમણે પોતાની ખાસ જ�યા બનાવી હતી. પહલ� ેથી  િશ�ટ વાચંન 

અને ખાસ કર�ને ન� ંુઅને િવિવધ આ�યા��મક �ચ�તનના ��ુતકો  વાચંવાનો, 

તેના વીશ ેચચા� કરવા� ંુગમ�.ંુ સાથ ેસાથ ેઅમને પણ તે �ગે �ેરણા આપતા. 

તેમના સહવાસથી આવી લોકોપયોગી ��િૃ�મા ં ઘણા બધા સાથ ે સબંધં 

ક�ળવાયો અને અમને છેક �ધુી �ો�સા�હત કરતા ર�ા. તેમને ૨૦૧૨મા ંલગં 

ફાઈ�ોસીસ નો રોગ લા� ુપડ�ો હતો. પરં� ુ�િતમ દ�વસો �ધુી �વનને 

�વતં રા�� ંુ અને સભરતાથી ��યા. તેમને �જ�લ અને અમારા વતી 

��ાજં�લ આપીએ છ�એ.



ytsr÷MkkuMkkÞxe Vkuh Yh÷ nuÕÚk yuLz zuð÷Ãk{uLx

સ�ં��ત નાણાકં�ય �યવ�થા 

 (ઓ�ડટ�ડ ઉપજ – ખચ� ખાતા �માણે)

૨૦૧૮-૨૦૧૯

ખચ� આવક

�જ�લ હો��પટલ ૨૭૫૭૩૧૫૦.૭૨ ૧૨૭૪૫૩૫૦.૧૦

�મુ�સ કાય��મ(બહન� ોનો કાય��મ) ૧૦૮૧૯૨૧.૪

પયા�વરણ કાય��મ ૨૮૦૮૪૪.૭૫

એ�ટા�લીશમે�ટ ૧૦૯૭૪૯૭.૮૩

�યાજ  ૪૨૩૦૭૦૮.૮૨

અ�ય આવક  ૬૭૪૫૬૧.૮૦

ર�એ�બસ�મે�ટ ઓફ �ો�ામ એ�સપે�ડ�ચર  ૫૬૦૦૫૦૦.૦૦

�ુલ (૧) ૩૦૦૩૩૪૧૪.૭૦ ૨૩૨૫૧૧૨૦.૭૨

�ુલ ઘટાડો (આવક કરતા ખચ�નો વધારો)  ૬૭૮૨૨૯૩.૯૮

�ુલ ઘટાડો( ખોટ) ૬૭૮૨૨૯૩.૯૮

ઘસારો (૨) ૩૯૭૬૦૦૦.૭૫

વષ� દરિમયાન દાતા�ીઓ તરફથી

�ા�ત થયેલ આિથ�ક સહાય �ના થક�

ખચ�ના વધારાને પહોચી વળા�.ંુ   (૩)  ૬૩૮૫૯૬૪.૮૦

ખોટ (આવક-ખચ� ખાતે સરવયૈામા લઇ ગયા. (૪)  ૪૩૭૨૩૨૯.૯૩
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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, 2019 
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, 2019, and

(II) In the case of the profit and loss account, of the profit or loss of its 
accounting year ending on 31 March, 2019.

The prescribed particulars are annexed here to.

Place : AHMEDABAD   DILIP R. SHAH  & CO.

Date  : 13/09/2019    Chartered Accountants

       [DILIP R. SHAH  PROP]

       M. No. 30610

       FR No. 102572W
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Liabilities &Trust Fund Amounts Amounts

Trust Fund Corpus:  52464052.82

Hospital Sustenance/Development Fund:  7354741.00

Other earmarked funds &N.R.Grants:  75617168.65

Other liabilities / Sundry creditors  204158.00

Depreciation fund

F. C. Assets Depreciation Fund 1346104.22

Movable Assets 10325054.94

Immovable Assets 22562745.08 34233904.24

TOTAL  169874024.71

Assets Amounts Amounts

Immovable Assets (Gross Block)  41273224.01

Movable Assets (Gross Block)  24071466.88

FC  Assets  4675969.00

Investments (FDR Dena Bank, HDFC Trust Deposit)  57600000.00

Deposits :UGVCL, Telephone, Gas & Land  356334.00

Cash & Bank Balances  6200705.54

Sundry Debtors  1062573.66

Income outstanding / Interest receivable  1653014.70

Closing Stock  of  Medicine  883735.84

Income & Expenditure A/C:  

Opening Balance  27724671.84

Less : Balance Sheet Difference 0.69

Add : Deficit during the year 4372329.93 32097001.08

TOTAL  169874024.71

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

Audited Balance Sheet (Abridged)* 2018-19
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Audited Income & Expenditure (Abridged)* 2018-19

Income    Amount 

Gross medical receipt from patients 23889490.75 

LESS:a)Value of free OPD & IPD 8655504.32 

b)Value of free Medicine 2488636.33 

Net hospital receipt 12745350.10 12745350.10

General donation   5897824.00

General donation - FC  488140.80

Interest   4230708.82

Other Income  674561.80

Reimbursement of programme expenditure  5600500.00

Excess of expenditure over  income  4372329.93

 TOTAL  34009415.45

Expenditure Amounts

Anjali Hospital 27573150.72

Women’s programme expenses 1081921.40

Environment, enrichment programme 280844.75

Establishment expenditure 1097497.83

Depreciation 3976000.75

TOTAL 34009415.45

ખચ� : ૩૪૦૦૯૪૧૫.૪૫

�મુ�સ કાય��મ

(બહન� ોનો કાય��મ)

૩.૧૮%

પયા�વરણ કાય��મ

૦.૮૩%

એ�ટા�લીશમે�ટ

૩.૨૩%

ઘસારો

૧૧.૬૯%

�જ�લ હો��પટલ

૮૧.૦૮%

ર�એ�બસ�મે�ટ ઓફ �ો�ામ એ�સપે�ડ�ચર

૧૬.૪૭%
ખોટ

૧૨.૮૬%
�જ�લ હો��પટલ

૩૭.૪૮%

�યાજ

૧૨.૪૪%

અ�ય આવક

૧.૯૮%

ડોનેશન

૧૮.૭૮%

આવક : ૩૪૦૦૯૪૧૫.૪૫
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PLACE : Ahmedabad FOR, DILIP R.SHAH & CO
           CHARTERED ACCOUNTS

Date:13-09-2019 [FOR, DILIP R.SHAH & CO]
 M.NO.30610
 F.R.No.102572W

ACCOUNTING POLICIES:

The Accounts are maintained as per generally accepted accounting principle and are in line with there levant 
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.

The trust having an arrangement with LIC of its gratuity liability and the premium paid year on year basis are          
debited to Income & Expenditure account.

The statutory liability for PF is regularly discharged by the trust.

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 (Equipments, Furniture-Fixtures, Vehicles etc) 10%

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 31/03/2019 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. 5897824.00 towards General Donation  and

 b. Rs. 488140.80.00  towards Foreign Donation.

OTHER NOTES:

1. Donation Towards Corpus Trust  Fund . RS. 9885252.00

2. Donation Towards Hospital Sustenance/Corpus Fund. RS. 595969/-

3. The Trust has paid gross remunerations of Rs. 337016.00 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. 360000.00  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.
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• વષ� ૨૦૧૮-૨૦૧૯મા ં�જ�લ હો��પટલનો ખચ�, આવક કરતા ં�ા.૧.૪૩૪ કરોડ વધાર� ર�ો. આ �ા. ૧.૪૩૪ 

કરોડનો વધારાનો ખચ� અ�ય આવક ઉપરાતં �ા�ત થયેલ દાનની આવકના લીધે ભરપાઈ થઈ શ�ો.

• આ વષ� ઓ.પી.ડ� તથા દાખલ દદ�ઓને રાહત આપવામા ં�. ૮૬૫૫૫૦૪.૦૦ તેમજ દવાઓમા ંરાહત 

ુઆપવા પાછળ �. ૨૪૮૮૬૩૬.૦૦ (�લ ૧૧૧૪૪૧૪૦.૦૦) નો ખચ� થયો. ડાયાબીટ�સ, બી.પી, �દય રોગ, 

દમ ,વાઈ, માનિસક રોગો, ચામડ�ના રોગો �વા લાબંા ગાળાના રોગો, એક વષ� �ધુીના બાળકો, �વુાવડ ની 

બહન� ો તથા અ�ય જ�ર�યાતમદં દદ�ઓને રાહત આપવામા ંઆ ખચ� થયો.

• વષ� વષ� હો��પટલના ખચ�ને પહોચી વળવા માટ� કોપ�સ ફંડ ઉ� ુકરવામા ંમદદ આવકારદાયક છે.

• જો આપ કોપ�સ માટ� દાન મોકલાવતા હોવ તો પ�મા ંતમાર� મોકલાવેલ રકમ કોપ�સ માટ� મો�લાવો છો તેવો 

ઉ�લેખ કરવા િવનતંી છે.

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

• ભારતમાથંી દાન માટ� HDFC BANK LTD 

 Branch Name : Himatnagar

 Name of Account : “Anjali Society For Rural Health & Dev”

 Account No  : 04051450000043

 Address of Bank : Civil Hospital Road, Himatnagar, 383305.

ૂ NEFT/ RTGS Code : HDFC0000405 (ચેક �ંકમા ં“ANJALI” ના નામનો પણ બનાવી શકાય છે.)

• BANK OF BARODA (DENA BANK)

 Branch Name : Ranasan

 Name of  Account : Anjali Society For Rural Health & Development

 Account No : 072910001537

 Bank Address : Ranasan branch, PO: Ranasan, Taluka: Talod, Dist: Sabarkantha,383305

ૂ NEFT/RTGS Code : BKDN0130729 (ચેક �ંકમા ં“ANJALI” ના નામનો પણ બનાવી શકાય છે.)

• િવદ�શમાથંી દાન માટ� HDFC BANK LTD 

 Name of Bank : HDFC Bank Ltd

 Branch Name : Himatnagar

 Name of Account : “Anjali Society For Rural Health & Dev. F.C ”

 Account No : 04051170000014

 Address of Bank : Civil Hospital Road, Himatnagar, 383305, Gujarat, India.

 SWIFTCode : HDFCINBBXXX

• 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, anjalisrhd2@gmail.com web: www.anjalisrhd.org

ુ• 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 �ુ�રયર,  ઉપર દશા�વલે પ� �યવહારના સરનામે તી�પતી �ુ�રયર તલોદ

   શાખા ઉપર મોકલ�.ંુ
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સ�ંથા�કય દાતાઓ 

૧ લીલાવતીઆર. શાહ મેડ�કલ ર�લીફ ��ટ �બંુઈ ૭૦૦૦૦૦

૨ ભણસાલી ��ટ �બંુઈ ૫૦૦૦૦૦

૩ ઉર-આશા જવરે� ફાઉ�ડ�શન ��ટ �બંુઈ ૨૦૦૦૦૦

૪ જશ કા�તા ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૧૧૩૯૬૮

૫ આશા ફાઉ�ડ�શન �બંુઈ ૧૦૦૦૦૧

૬ �ી જલારામ સેવા�મ ��ટ વડોદરા ૧૦૦૦૦૦

૭ લ�મીબાઈ �ારકાદાસ ચેર�ટ� ��ટ �બંુઈ ૫૦૦૦૦

૮ સોહમ ચેર�ટ�બલ ��ટ અમદાવાદ ૪૦૦૦૦

૯ નવનીત ફાઉ�ડ�શન અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

૧૦ આદશ � ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૩૦૦૦૦

૧૧ �ેમચદં �વાચદં શાહ ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૨૫૦૦૦

૧૨ સ�ંવની ��ટ �બંુઈ ૨૦૦૦૦

૧૩ વાડ�લાલ ભોગીલાલ શાહ ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૨૦૦૦૦

૧૪ એમ. �. પાર�ખ ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૧૫૦૦૦

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

૧૬ �ીમતી રાિધકાબેન �હ�મતલાલ પટ�લ ચેર�ટ�બલ ��ટ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૧૭ પરાગ ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૧૮ જયાબા સોમાણી પ�રવાર ��ટ અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૯ માયાભાઈ લ�મીચદં એ�ડ

 નીલમબેન માયાભાઈ ચેર�ટ�બલ ��ટ અમદાવાદ ૫૦૦૦

ytsr÷MkkuMkkÞxe Vkuh Yh÷ nuÕÚk yuLz zuð÷Ãk{uLx
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૧ �ીમતી ચ�ંાબેન પી. શાહ અમદાવાદ ૧૪૫૦૦૦૦

૨ �ી પર�શ િ�કમલાલ શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦૦૦૦

૩ મીના િ���સ �ા. લી. �બંુઈ ૧૦૦૦૦૦૦

૪ ટ�પસ�સ ફાઈના�સીયલ સિવ�સીસ (�ા.) લી.

 ���ુ�અુલ ફંડ અમદાવાદ ૮૦૦૦૦૦

૫ �ી ચ��વદન શાિંતલાલ શાહ �બંુઈ ૫૦૦૦૦૦

૬ ટ�પસ�સ ક�સલટ�સી સિવ�સીસ (�ા.) લી. અમદાવાદ ૪૫૯૩૫૧

૭ ફ�ન��ડ ઈ�વ�ેટમે�ટ લીમીટ�ડ અમદાવાદ ૪૩૩૮૨૨

૮ �વલેે� ઇ��ડયા �ા. લી. �બંુઈ ૪૦૦૦૦૦

૯ રણાસણ ટ��સટાઈલ �બંુઈ ૪૦૦૦૦૦

ુ૧૦ �ીમતી ચેતનાબેન ચેતન�માર શાહ �બંુઈ ૨૦૦૦૦૦

૧૧ �ીમતી િવણાબેન રમેશભાઈ શાહ �બંુઈ ૨૦૦૦૦૦

૧૨ �ીમતી શિમ��ઠાબેન ભરતભાઈ શાહ �બંુઈ ૨૦૦૦૦૦

ુ૧૩ �ી િવ�લુ�માર નાથાલાલ પડં�ા �બંુઈ ૨૦૦૦૦૦

૧૪ �ીમતી ��મતા �તે�� ઝવરે �

 સ�ંવ અને ��ેણક ઝવરે � �બંુઈ ૧૫૧૦૦૦

૧૫ �ીમતી લલીતાબેન હસ�ખુભાઈ શાહ વડોદરા ૧૫૦૦૦૦

૧૬ ડો. હસ�ખુ છગનલાલ શાહ વડોદરા ૧૫૦૦૦૦

૧૭ મા� ૃશ��ત જવલેસ�

 �ી આિશષ હરમા રાજકોટ ૧૦૧૦૦૦

ુ૧૮ �ીમતી ભારતીબેન ��દુચ�ં શાહ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦૦

૧૯ મોદ� એસોિસએટસ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦૦

૨૦ આ�દ�ય ફોઉ�ડ�શન

 હ�તે, �ી હસંરાજભાઈ સાખંલા �હ�મતનગર ૧૦૦૦૦૦

૨૧ �ી ક�ભુાઈ મ�ણલાલ ગાધંી

 �ીમતી રમીલાબેન ક�ભુાઈ ગાધંી વડોદરા ૧૦૦૦૦૦

૨૨ �ી જયિંતલાલ હાથીભાઈ શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦૦૦

ુ૨૩ �. નલીનીબેન ઝેડ. મહત� ા �બંુઈ ૧૦૦૦૦૦

૨૩
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૨૪ �ી �ભુાષ આર. શાહ �બંુઈ ૭૫૦૦૦

૨૫ ડો. ક�પેશ �. શાહ વડોદરા ૬૫૦૦૦

૨૬ ડો. �કુ�શ સેવતંીલાલ શાહ પાટણ ૫૧૦૦૦

ુ૨૭ �ીમતી �યૂ��માર�બા માનિસ�હ રહવ� ર રણાસણ ૫૧૦૦૦

૨૮  �વ. રમણલાલ કાલીદાસ �ની �બંુઈ ૫૧૦૦૦

 �વ. સતંોકબેન રમણલાલ �ની

 �વ.  જયિંતલાલ રમણલાલ �ની

 હ�તે, �કર�ટ રમણલાલ �ની

૨૯ �ી મહશ�  �બાલાલ દોશી �બંુઈ ૫૧૦૦૦

ુ૩૦ �વ. જશવતં�ંવરબા ભવાનિસ�હ રહવ� ર રણાસણ ૫૧૦૦૦

 હ�તે, ધમે��િસ�હ રહવ� ર

૩૧ �ી મલય વક�લ અમદાવાદ ૫૦૦૦૦

૩૨ �તુન નાગ�રક સહકાર� બ�ક લી. અમદાવાદ ૫૦૦૦૦

૩૩ �ીમતી �યોિતબેન જયેશભાઈ મેહતા વડોદરા ૫૦૦૦૦

૩૪ �ા�ફક ઇનોવટેસ� ઇ��ડયા �ા. લી. �બંુઈ ૫૦૦૦૦

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

૩૬ �ી સા�દક અલી ફન�ખાબાદ ૫૦૦૦૦

૩૭ ડો. �ેયસ શાહ વડોદરા ૪૦૦૦૦

૩૮ �ી નીિતન આર. દ�સાઈ �બંુઈ ૩૨૦૦૦

૩૯ �ી ઉમગં રમેશ શાહ �બંુઈ ૩૦૦૦૦

૪૦ ને�સી �જન દલાલ અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

૪૧ �વ.ર�ખાબેન �લુાબિસ�હ ચૌહાણ

 હ�તે, ના�િુસ�હ �લુાબિસ�હ ચૌહાણ લ�ભોઈ ૨૫૧૧૧

૪૨ �વ. ��ુપાબેન ગૌર�શકંર જોષી

 હ�તે, ગૌર�શકંર ર�વાશકંર જોષી નવી િશણોલ ૨૫૦૦૦

૪૩ પટ�લ ભાઈલાલભાઈ ધમા�ભાઇ શીકા ૨૫૦૦૦

૪૪ કામીની અિમત શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૪૫ �ીમતી જયાબેન શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦
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૪૬ �ી આર.આર. શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૪૭ ડો. અભય ભા�કર કવી�ર �રુત ૨૫૦૦૦

ુ૪૮ �ી રાક�શ શલેૈશ�માર દરવાન

 c/o ��એટીવ િ��ટસ� અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

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

૫૦ ગ.ં�વ ઇ�દ�રાબેન ગોિવ�દલાલ શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

ુ૫૧ �વ. �ીમિત ��મુબેન �ણુવતંરાય દ�સાઈ રણાસણ ૨૫૦૦૦

૫૨ િનયિત - �િુધન રણાસણ ૨૫૦૦૦

૫૩ ઉમગં -�દૃંા રણાસણ ૨૫૦૦૦

૫૪ �ી �ભુાષ �. શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૫૫ �ી �ણુવતંભાઈ એચ. શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૫૬ ડો. હસંાબેન એડનવાલા અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૫૭ �ી જયતંીલાલ પોપટલાલ પટ�લ રમોસ ૨૫૦૦૦

૫૮ �ીમતી ગીતાબેન ચ�ંકાતં શાહ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૫૯ વો�ગા ગેસ કંપની વડોદરા ૨૫૦૦૦

૬૦ શાહ એ�ડ દલાલ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

ુ૬૧ �ી �વીણ�માર અ�તૃલાલ શાહ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૬૨ ડો. અપે�ા ક�પેશ શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૬૩ �દશા ક�પેશ શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૬૪ દાન પેટ� વડોદરા ૨૨૮૨૬

૬૫ �ી બલદ�વ સી. વટનાની વડોદરા ૨૧૦૦૦

૬૬ ��ેુશ મહત� ા એ�ડ કંપની વડોદરા ૨૦૦૦૦

૬૭ �ી હર�ભાઈ ધમા�ભાઇ પટ�લ શીકા ૨૦૦૦૦

૬૮ �જુરાત ઇ�ડ���યલ �ોડ��સ વડોદરા ૨૦૦૦૦

૬૯ �ી ક�ભુાઈ એમ શાહ વડોદરા ૨૦૦૦૦

૭૦ ડો. ક�ભુાઈ સી. વકે ર�યા �રુત ૧૫૦૦૦

૭૧ ડો. અભય શાહ વડોદરા ૧૫૦૦૦

૨૫
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ુ૭૨ �ી �કરણ�માર સી. શાહ વડોદરા ૧૫૦૦૦

ુ૭૩ �ી �કરણ�માર કા��તલાલ પટ�લ નવા ૧૫૦૦૦

૭૪ �ી વદેાગં શલેૈશ �રુો�હત વડોદરા ૧૪૦૦૦

૭૫ �ીમતી દશન� ા જયેશ ઠ�ર વડોદરા ૧૧૦૦૦

૭૬ �ી મહશ� ભાઈ �બાલાલ દોશી અમદાવાદ ૧૧૦૦૦

ુ૭૭ �ીમતી ર�ખાબેન પકંજ�માર શાહ �બંુઈ ૧૧૦૦૦

૭૮ �ીમતી ભા�બેુન �દનેશભાઈ શાહ અમદાવાદ ૧૧૦૦૦

૭૯ ગીતા �ટોન સ�લાયસ� �હ�મતનગર ૧૧૦૦૦

ુ હ�તે, મૈ�ીબેન ��ેશ�માર પટ�લ

ુ૮૦ �ી ��ુલભાઈ �. મણીયાર �બંુઈ ૧૧૦૦૦

૮૧ �ી નર���ભાઈ કોદરભાઇ પટ�લ ધન�રુા ૧૧૦૦૦

૮૨ �ી િવજયભાઈ રમણલાલ દ�સાઈ �બંુઈ ૧૧૦૦૦

૮૩ �ી જયતંીલાલ છોટાલાલ શાહ ધન�રુા ૧૧૦૦૦

૮૪ �ી� એ��નીયર�ગ એ�ટર�ાઈઝ વડોદરા ૧૧૦૦૦

૮૫ �ી રમણલાલ ડ�. શાહ પ�રવાર વડાગામ ૧૦૦૦૦

૮૬ રામીન વડોદરા ૧૦૦૦૦

૮૭ િમલનબેન �. શઠે  અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૮૮ �ીમતી પનબાઈ મોહનલાલ શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૮૯ �ી નર��� �ેમચદં શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૯૦ કાતંાબેન ક�. ઓઝા અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૯૧ ઈદં ન મમ  ૧૦૦૦૦

૯૨ �ી �પૂેશ સી. ચો�સી HUF અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૯૩ �ી િવજયભાઈ આર. પટ�લ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૯૪ �ી અ�લુભાઈ એ. શાહ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૯૫ ડો. ભરત એમ શાહ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૯૬ �ી હસ�ખુભાઈ ચી�ભુાઈ દલાલ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૯૭ �ી િવનયભાઈ રા���ભાઈ શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦૦
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૯૮ ડો. ફા��નુીબેન રા���ભાઈ શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૯૯ ડો. અિ�નભાઈ શાહ �હ�મતનગર ૧૦૦૦૦

૧૦૦ મા��ૃી મણીબા પ�રવાર તરફથી વડાગામ ૧૦૦૦૦

૧૦૧ �ી સજંય કા��તલાલ દ�સાઈ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૧૦૨ �ી ઓ�છવલાલ સી. શાહ વડોદરા ૮૮૦૦

ુ૧૦૩ િનસગ� ગીર�શ�માર રાવલ �ઘુડ ૭૫૦૦

૧૦૪ �ી �દનેશ ઓ. શાહ વડોદરા ૭૦૦૦

ુ૧૦૫ �ડુલક ઓઈલ એ�ડ પેઈ��સ �ં વડોદરા ૫૮૦૦

ુ૧૦૬ �ી નયન�માર જયતંીલાલ શાહ ધન�રુા ૫૬૦૦

૧૦૭ �ી ક�પેશભાઈ �ણુવતંભાઈ પટ�લ વાઘરોટા ૫૫૫૫

ુ૧૦૮ વાઘ�ેર� જવલેસ� હ�તે �ી ��ુ�દભાઈ સોની રણાસણ ૫૫૦૦

૧૦૯ આરતીબેન �હલાદભાઈ પટ�લ રણાસણ કંપા ૫૧૦૧

૧૧૦ �ી ક�ભુાઈ માવ�ભાઈ પટ�લ માઢવા કંપા ૫૦૦૧

૧૧૧ જય�ી એસ. મહત� ા વડોદરા ૫૦૦૦

૧૧૨ �ી �ેરક �દલીપભાઈ શાહ �હ�મતનગર ૫૦૦૦

૧૧૩ એન. બી. મેટલ �ા. લી વડોદરા ૫૦૦૦

૧૧૪ ટાગ�ટ સે�સ વડોદરા ૫૦૦૦

ુ૧૧૫ �ી અનતં�માર નટવરલાલ મહત� ા વડોદરા ૫૦૦૦

૧૧૬ �ી �દલીપ ગોિવ�દ� શાહ �બંુઈ ૫૦૦૦

૧૧૭ ડો. સેજલ એચ. શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

૧૧૮ અ�ય એ�ટર�ાઈઝ ભીવડં� ૫૦૦૦

૧૧૯ ક�.પી આક�ડ અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૨૦ �ી મનહરલાલ બી. મહત� ા મહસ� ાણા ૫૦૦૦

૧૨૧ �ી જયવદન આર. �ખુ�યાર �બંુઈ ૫૦૦૦

૧૨૨ પટ�લ મ�હલા સખી મડંળ શીકા ૫૦૦૦

૧૨૩ �ી કનૈયાલાલ કાલીદાસ �ની (�બંુઈ) રણાસણ ૫૦૦૦

૧૨૪ �ીમતી ચદંનબેન જયતંીલાલ શાહ �બંુઈ ૫૦૦૦
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૧૨૫ �ી જગમોહન શકંરલાલ શાહ �બંુઈ ૫૦૦૦

૧૨૬ �ી �વીણચ�ં ડ�. ઠ�ર વડોદરા ૫૦૦૦

૧૨૭ �વ. શકંરલાલ સાકંલે�ર િ�વદે� અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૨૮ �ી ગણેશ સો િમલ રણાસણ ૫૦૦૦

ુ૧૨૯ �ી પકંજ�માર મ�ણલાલ શાહ વડોદરા ૪૦૦૦

૧૩૦ �ી ���લ એચ. �રુો�હત વડોદરા ૩૫૦૧

ુ૧૩૧ �ીમતી કિવતાબેન સજંય�માર રાવલ રાધેં� ૩૦૦૧

૧૩૨ �ી નટવરલાલ એચ શાહ વડોદરા ૩૦૦૦

ુ૧૩૩ �વ. ક�િત��માર �નુીલાલ મહત� ા

ુ હ�તે, ભરત ક�િત��માર મહત� ા વડોદરા ૩૦૦૦

૧૩૪ �ી િ�યવદનભાઈ �નુીલાલ મહત� ા વડોદરા ૩૦૦૦

૧૩૫ �ી મનહરલાલ એમ.શાહ વડોદરા ૩૦૦૦

૧૩૬ �ી હ�રવદન સી. શાહ વડોદરા ૩૦૦૦

ુ૧૩૭ �ી વસતંલાલ ચ�ંલાલ શાહ મોડાસા ૩૦૦૦

૧૩૮ �ી રિતલાલ મગનભાઈ પટ�લ લી�ગ�થળ� ૨૫૦૦

૧૩૯ �ીમતી કમલાબેન રિતલાલ પટ�લ લી�ગ�થળ� ૨૫૦૦

૧૪૦ �વ. �દવાબેન �ક�રભાઈ પટ�લ �લમ�રુા ૨૫૦૦

ુ૧૪૧ ડો. �લદ�પ એન. �થુાર મહસ� ાણા ૨૫૦૦

૧૪૨ �ી ક�. એમ. પટ�લ �.ુક�. ૨૫૦૦

૧૪૩ િવણાબેન કોઠાર� વડોદરા ૨૫૦૦

ુ૧૪૪ �ીમતી અલકા ક�િત��માર ઠાકર રણાસણ ૨૩૦૧

ુ૧૪૫ ત�વીબેન �હર�ન�માર રાવલ અમદાવાદ ૨૦૦૧

૧૪૬ �ીમતી જય�ીબેન �રુ�શભાઈ રાવલ રાધેં� ૨૦૦૧

૧૪૭ �ીમતી ગોરલબેન હા�દ�કભાઈ ક�ભુાઈ પટ�લ માઢવા કંપા ૨૦૦૧

૧૪૮ �ી લલીતભાઈ �વાભાઈ પટ�લ હાથરોલ ૨૦૦૦

૧૪૯ �ી રાધે�યામ મ�ણલાલ શાહ ગાધંીનગર ૨૦૦૦

૧૫૦ �ીમતી અ�દતી �ગર રાવલ રણાસણ ૨૦૦૦
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૧૫૧ �ી �દનેશ જયતંીલાલ વોરા અમદાવાદ ૨૦૦૦

ુ૧૫૨ ફલક �બમલ�માર શઠે વડોદરા ૨૦૦૦

ુ ુ૧૫૩ �શલ�માર �કત�ભાઈ ઠાકર રણાસણ ૧૬૫૨

૧૫૪ ઇલા હષ�કા�ત મોદ� અમદાવાદ ૧૬૧૨

૧૫૫ �ી કમલેશ સી. શાહ અમદાવાદ ૧૫૦૦

૧૫૬ �ીમતી સાધનાબેન આર. શાહ અમદાવાદ ૧૫૦૦

૧૫૭ �વ. મણીબેન શકંરભાઈ દર�

 હ�તે, �ી �દનેશભાઈ દર� રણાસણ ૧૧૧૧

૧૫૮ �વ. �ીમતી �ેમીલાબેન કા�તીભાઈ સોની રણાસણ ૧૧૧૧

૧૫૯ �ીમતી ચ�ં�કાબેન ચ�ંકાતં ભ� રણાસણ ૧૧૦૧

૧૬૦ �વ. પરષો�મભાઈ સવ�ભાઈ પટ�લ માઢવા કંપા ૧૧૦૦

૧૬૧ �ી જશવતંિસ�હ અમરિસ�હ નાયકા વાલોઠ� ૧૦૧૧

ુ ુ૧૬૨ �ી ક�િત��માર ��દુચ�ં ઠાકર રણાસણ ૧૦૦૨

ુ૧૬૩ �ીમતી ભારતીબેન ગીર�શ�માર રાવલ ડ�સા ૧૦૦૧

ુ૧૬૪ �ી ��દુચ�ં ડ�. ઠાકર વાવોલ ૧૦૦૧

૧૬૫ �વ. �ખીબેન મગનભાઈ પટ�લ

ુ હ�તે, �ી રા�ભાઈ મગનભાઈ પટ�લ રમોસ ૧૦૦૦

૧૬૬ �ી ધીમતં એસ. પો�ડા �બંુઈ ૧૦૦૦

૧૬૭ �ી ચપંકલાલ કોદરલાલ સોની રણાસણ ૧૦૦૦

ુ૧૬૮ �ી અશોક�માર નગીનદાસ શાહ વડોદરા ૧૦૦૦

ુ૧૬૯ �ી જશવતંલાલ ચ�ંલાલ મીઠાવાળા મોડાસા ૧૦૦૦

૧૭૦ �ી જયતંીભાઈ �ઠાભાઈ બારોટ સાયરા ૧૦૦૦

૧૭૧ �ી અરિવ�દભાઈ આર. દ�સાઈ વલસાડ ૧૦૦૦

૧૭૨ �ી �કાશભાઈ મગંળદાસ શાહ રણાસણ ૧૦૦૦

૧૭૩ �ીમતી અ�ણાબેન �કાશભાઈ શાહ રણાસણ ૧૦૦૦

૧૭૪ �ી રજનીકાતં રમેશચ�� દ�સાઈ લીલાપોર ૧૦૦૦

ુ૧૭૫ �ી કૌિશક�માર મહશ� ભાઈ રાવળ રણાસણ ૫૦૧

૨૯
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િવદ�શી દાન  

૧ �લાઈ�ડ ફાઉ�ડ�શન ફોર ઇ��ડયા �.ુક�. ૨૦૧૩૨૯

૨ �ને�� ફાઉ�ડ�શન �.ુક�. ૮૯૩૩૦

ુ૩ અમેર�કન સિવ�સ � ઇ��ડયા (અ��ત) �.ુએસ.એ. ૧૯૭૪૮૨

૧૭૬ ર�મીકાબેન રા�લભાઈ શાહ વડોદરા ૫૦૦ુ

૧૭૭ �ી ઈ�ાહ�મભાઈ એ. રાણા વડોદરા ૫૦૦

૧૭૮ �ીમતી બી��મ�લાબેન ઈ�ાહ�મભાઈ રાણા વડોદરા ૫૦૦

૧૭૯ શબાનાબેન રાણા વડોદરા ૫૦૦

૧૮૦ આર.એમ.એ��નીયર�ગ વક�સ વડોદરા ૫૦૦

ુ૧૮૧ �ી અિ�ન�માર મ�ણલાલ પટ�લ ઢાખંરોલ ૫૦૦

૧૮૨ �ીમતી �યો�સનાબેન પટ�લ �ત�રુા ૫૦૦

૧૮૩ �ભેુ�છક  ૫૦૦

૧૮૪ �ભેુ�છક  ૫૦૦

૧૮૫ બ�ક ખાતામા ંઅ�ાત દાતાઓ �ારા સીધી જમા કરાવલે રકમ  ૧૨૦૦૦૦
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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 

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

�જ�લ ની વેબસાઈટ www.anjalisrhd.org મા ંDONATE page ઉપર આપ િતિથના �દવસે ફોટા સાથે 

િતિથ જોઈ શકાશો. http://www.anjalisrhd.org/donate-page (લી�ક ઉપર િતિથ જોઈ શકાશે.)

૨૦૧૮-૨૦૧૯ વષ� દર�યાન �ા�ત થયેલ િતિથદાન

૧ �વ. કા�તાબેન ફતેહચદં મેહતા ખામગાવં (મહારા��) ��ુયિતિથ ૨૪.૦૧

૨ �વ. ર�ખાબા �લુાબિસ�હ ચૌહાણ �લ�ભોઇ ��ુયિતિથ ૧૪.૦૩

૩ �વ. ફતેહચદં ચપંકલાલ મેહતા ખામગાવં (મહારા��) ��ુયિતિથ ૦૭.૦૧

૪ �વ. ��ુપાબેન ગૌર�શકંર જોશી નવી િશણોલ ��ુયિતિથ ૦૬.૧૨

૫ �વ. ભા�કર દામોદર કિવ�ર �રુત ��ુયિતિથ ૧૮.૦૬

૬ �ી ક�ભુાઈ મણીલાલ ગાધંી અને

 �ીમતી રમીલાબેન ક�ભુાઈ ગાધંી વડોદરા લ�નિતિથ ૦૧.૦૨

ુ૭ �વ. ��મુબેન �ણુવતંરાય દ�સાઇ �બંુઈ �વજન ��િૃત મહાવદચૌદશ

૮ િનયિત - �િુધન કોચી લ�નિતિથ ૨૬.૧૧

૯ ઉમગં -�દૃંા �એુસએ લ�નિતિથ ૨૯.૧૧

૧૦ �વ. �ગર�શભાઇ ગીરધારલાલ શાહ વડોદરા ��ુયિતિથ ૨૨.૧૦

૧૧ �વ. ભાભાસા ઉદ�િસ�હ� ક�સર�િસ�હ� રહવ� ર રણાસણ ��ુયિતિથ ૧૯.૦૫

૧૨ �ી જયિંતલાલ પોપટલાલ પટ�લ રમોસ જ�મિતિથ ૨૭.૦૨

૧૩ ��ુપાબેન નવનીતલાલ મહત� ા વડોદરા જ�મિતિથ આસો વદ અગીયારસ

૧૪ �બૂી અમદાવાદ જ�મિતિથ ૦૧.૦૩

૧૫ �વ. �ી નવનીતલાલ સાકંળચદં ભલાવત વડોદરા ��ુયિતિથ કારતકવદ ચૌદસ

૧૬ કા�તાબહન�  અ�તૃલાલ મગનલાલ શાહ �સંુર� અમદાવાદ જ�મિતિથ ૩૦.૦૪

૩૧
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હો��પટલના રસોડા માટ� �ા�ત થયેલ સામ�ી

ુવ��દાન

૧ �ી સજંયભાઈ લખાભાઈ પટ�લ નવા અનાજ

૨ રામ ભરોસે   અનાજ

ૂ૩ �ી �લુસીભાઈ રમણભાઈ પટ�લ રણાસણ કંપા કઠોળ / �ધ

૪ �ી ડા�ાભાઇ �ળુાભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૫ �ી ખેમાભાઇ રામાભાઇ ��પતી નવલ�રુ અનાજ

૬ �ી ક�શાભાઈ કરસનભાઇ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

ૂ૭ �ી ખેતાભાઈ રબાર� રણાસણ �ધ

૮ �ી નારણભાઇ સોમ�ભાઇ પટ�લ જસવતં�રુા કંપા અનાજ /તેલનો ડ�બો

૯ �ીમતી કંચનબેન અરિવ�દભાઇ પટ�લ રણાસણ કંપા શાકભા�

૧૦ �ી અરિવ�દભાઇ સવ�ભાઇ પટ�લ રણાસણ કંપા કઠોળ

૧૧ �ી યોગેશભાઈ મણીલાલ જોષી નવી િશણોલ શાકભા�

૧૨ �ી ક�પેશભાઇ રમણભાઈ પટ�લ રણાસણ કંપા અનાજ

૧૩ �ી મહ�� �િસ�હ ગભંીરિસ�હ રહવ� ર રણાસણ અનાજ

૧૪ �ી અશોકભાઇ ડા�ાભાઇ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

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

૧૬ �ી જગદ�શભાઇ જોઈતાભાઈ ��પિત ફો�વાડા કઠોળ

ુ૧૭ �ી �હતેષ�માર લખાભાઇ પટ�લ લ�મી�રુા કંપા અનાજ

૧૮ �વ. શીતલબેન ���શભાઇ પટ�લ

 હ�તે, �ી ���શભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૧૯ �ી ભીખાભાઇ દ�વકરણભાઈ પટ�લ રમોસ અનાજ

૨૦ �ી મનહરભાઇ �ઠાભાઇ પટ�લ રણાસણ કંપા અનાજ, કઠોળ

૨૧ �ી નટવરભાઇ હર�ભાઇ પટ�લ કઠવાડા અનાજ

૨૨ �ી બળવતંરાય માધવલાલ ગોર નવી િશણોલ અનાજ

૨૩ �ી નારણભાઇ મોતીભાઇ નાયક નવા અનાજ

૨૪ �ી પરાગભાઈ પરષો�મભાઈ પટ�લ માઢવા કંપા શાકભા�

૨૫ �ી રમેશભાઈ નારણભાઇ પટ�લ માઢવા કંપા બી�ક�ટ

૨૬ �વ. રવીશકંર �ળુશકંર પડં�ા

 હ�તે, �ી માલવ જયે��ભાઈ પડં�ા મોડાસા બી�ક�ટ
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૨૭ �ી ક�શવભાઈ સવ�ભાઇ પટ�લ જસવતં�રુા કંપા કઠોળ

૨૮ �ી મણીલાલ ર�વાભાઇ ��પિત નવલ�રુ અનાજ

૨૯ નવી શીણોલ મ�હલા મડંળ �ામ સમ�ત નવી િશણોલ અનાજ

૩૦ �ી નર���ભાઈ ભીખાભાઇ પટ�લ નવી િશણોલ અનાજ

૩૧ �ી નવીનભાઈ ભીખાભાઇ પટ�લ નવી િશણોલ અનાજ

ુ૩૨ �ી રા�ભાઇ બા�રુામ શાહ (વાસણવાળા) રણાસણ કઠોળ

૩૩ �ીમતી �ેમીલાબેન ભરતિસ�હ ઝાલા રણાસણ કઠોળ

૩૪ �ી એસ.એન. ગોયેલ (�ેિસડ��ટ) 

ૂ બીએમડ� �ા. લી. હાથરોલ �ધ / ફળો

૩૫ �ી �બાલાલ ધન�ભાઇ પટ�લ ��ણ�રુા કંપા મસાલા

૩૬ �ી સરદારિસ�હ મ�રુિસ�હ પરમાર નવા ખડોદા કઠોળ

૩૭ �ી જયિંતભાઈ �ઠાભાઇ પટ�લ માઢવા કંપા શાકભા�

૩૮ �ીમતી �બુાબેન અમરતિસ�હ ચૌહાણ નવા વડવાસા શાકભા�

૩૯ �ી લાલિસ�હ દાનિસ�હ ચૌહાણ અદા�રુ શાકભા�

૪૦ �ી ભરતભાઇ બા�ભુાઇ પટ�લ માઢવા કંપા શાકભા�

૪૧ કોક�લાબેન દ�નેશભાઈ મકવાણા નવા કઠવાડા શાકભા�

૪૨ મ�ંબેુન ચીમનભાઈ પટ�લ (કોઠાર�) વીરાવાડા અનાજ

૪૩ �ી ડા�ાભાઈ છગનભાઈ ��પતી ફો�વાડા અનાજ

૪૪ �ી અ�તૃભાઈ પશાભાઇ ચમાર નવા શાકભા�

૪૫ �ી અશો�ભાઈ �ળુાભાઈ પટ�લ નવા શાકભા�

ુ૪૬ �ી યોગેશ�માર મણીલાલ જોશી નવી િશણોલ શાકભા�

૪૭ �ી જયતંીભાઈ અરજણભાઈ પટ�લ માઢવા કંપા શાકભા�

૪૮ �વ. �ી ખીમ�ભાઈ ધન�ભાઈ પટ�લ

 હ�તે, �ી મણીભાઈ ખીમ�ભાઈ પટ�લ માઢવા કંપા શાકભા�

૪૯ �ી સજંયભાઈ લખાભાઈ પટ�લ નવા અનાજ

૫૦ રામ ભરોસે   અનાજ

૩૩

ુહો��પટલના રસોડા માટ� જમવા� ંતેમજ �બ�ક�ટ �વીકારવામા ંઆવતા નથી.
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૧ �ી િવ�લુ પટ�લ અને �ી રાક�શ પટ�લ અમદાવાદ કો���ટુસ� - િ��ટસ�

૨ ��ૂ િ��ટસ રાજકોટ ��ૃારોપણ માટ� �� ગાડ�

૩ �ી ર�નેષભાઈ કળશીભાઈ પરમાર ગાધંીનગર �હ�લચેર

ુ૪ ડૉ. જયેશ .�. શાહ વડોદરા વોટર�લર (રસોડામાટ�)

૫ ડો. રા�વ ��ુલા �બંુઈ ને��લુાઇઝર

૬ મ�રુમ મેડ�કલ �ટોર વડોદરા ઇ�ફ�જુન સેટ

૭ ડ�. ક�પેશ શાહ વડોદરા દવાઓ

૮ િનલાબેન કમલેશભાઈ શાહ અમદાવાદ �હ�લચેર

૯ શામળા� હો��પટલ શામળા� દવાઓ

૧૦ �ી ચ�ંકા�તભાઈ પટ�લ હાથરોલ ��ુતકો

૧૧ �વ. જયિંતભાઈ ખેતાભાઈ પટ�લ

 હ�તે, �ી અશોકભાઇ જગદ�શભાઇ પટ�લ ખર�ડ�યા કંપા ધાબળા

૧૨ ડો. િ�યેશભાઇ ડામોર (ડ���ટ�ટ) �હ�મતનગર દ�વાલ ઘડ�યાળ

૧૩ �ી નગીનભાઈ શાહ  (દદ�ઓ� ંુરાહત ફંડ) અમદાવાદ દવાઓ

નીચેના �િત��ઠત નાગ�રકો �મણે �વ�ૈ�છક  સેવાઓ �રૂ� પાડ� તેમનો ઉ�લેખ કરતા ંગવ �

અ�ભુવીએ છ�એ. 

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

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

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

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

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

૬ ડો. અમી યા��ક - જનરલ સ�ન � �રુત

૭� ડો. ભાવના સોની -� એને�થટે��ટ� �રુત

૮ ડો. ઉવ�બેન પટ�લ -� નસ�� અમદાવાદ

�વૈ��છક યોગદાન 

ુવ��દાન
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૩૫

સ�ંથાના કાય�કરોની સ�ંયા (એિ�લ – ૧૯ �માણે)

ુ ુ �ી ��ુષ �લ

�ણૂ� સમયના  ૨૧ ૩૦ ૫૧

તાલીમાથ� ૧૧ ૦૩ ૧૪

�ુલ  ૩૨ ૩૩ ૬૫

�ણૂ�કાલીન કાય�કરો� ંુપગારધોરણ �જુબ વગ�કરણ (એિ�લ – ૧૯ �માણે) (તાલીમાથ� 

િસવાય)

�ા. ૫૦૦૦૦ થી ઉપર ---� --

�ા. ૨૦૦૦૧  થી ૫૦૦૦૦� ---� ૦૭

�ા. ૧૫૦૦૧ થી  ૨૦૦૦૦� --- ૦૪

�ા. ૧૦૦૦૧ થી ૧૫૦૦૦� ---� ૧૮

�ા. ૮૦૦૦ થી  ૧૦૦૦૦ ---� ૨૨

�ુલ  ૫૧

સૌથી વધાર� અને સૌથી ઓ� વતેન મેળવતા �ણ કમ�ચાર�ની િવગત (એિ�લ – ૧૯ �માણે)

સૌથી વધાર� સૌથી ઓ�

૫૦૦૦૦ ૮૦૦૦

૩૫૦૦૦ ૯૦૦૦

૨૩૬૩૦ ૯૨૨૦

કાય�કરો
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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  પો�ટ : રણાસણ, તા�કુો: તલોદ- ૩૮૩૩૦૫, �. સાબરકાઠંા, �જુરાત.

પ� �યવહાર� ંુસરના� ંુ : anjalisrhd@yahoo.com,  anjalisrhd2@gmail.com 

  web: www.anjalisrhd.org 

��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   (૨૦૧૮-૨૦૧૯)

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

�. ૩૦૦૦૦ /- �િ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 ં�. ૩૫૦૦૦ /- �િ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
૨૩/૦૪/૨૦૧૮ ૧૦ ૧૦

૧૮

૧૦

૨૩/૦૯/૧૮ (વાિષ�ક સાધરણ સભા) ૨૮

૧૩/૦૧/૨૦૧૯ ૧૧



- મહા�મા ગાધંી�

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

ફોન : (૦૨૭૭૦)૨૮૨૦૩૪, ૨૮૨૧૩૫

e-mail : anjalisrhd@yahoo.com, anjalisrhd2@gmail.com  web: www.anjalisrhd.org

�જ�લ 

સોસાયટ� ફોર �રલ હ�� થ એ�ડ ડ�વલપમે�ટ

‘ગાધંી ૧૫૦’  બાળ ��િૃત

‘Gandhi 150’ Children Activity

ુએ���લ�સની અપ�ણ િવિધ

Ambulance donation  

��િૃત િશ�બરમા ંવીડ�યો જોતી �કશોર�ઓ

Awareness Session – Adolescent girls 

બચત મડંળની બેનો ગાધંી આ�મમાં

Saving Group members at Gandhi Ashram

जहा ँ�ेम है वहा ंजीवन है

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