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Visit of Tree Plantation by villagers of Ranasan
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Women Convention
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Eye checkup school children
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સપંક� : ૯૪૨૮૫૧૩૪૩૭ ર�તા �ગેની વધાર� સમજણ માટ�

અમદાવાદ તથા વડોદરાથી રણાસણ પહોચવા માટ� :

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

વષ� ૨૦૧૯-૨૦નો વાિષ�ક કામગીર� અને નાણાક�ય અહવ� ાલ આપની સમ� �કુતા આનદં અ�ભુ� ંુ

�.ં આ અહવ� ાલ લખાય ર�ો છે �યાર� આખા િવ�મા ંકોરોનાવાયરસ કોવીડ-૧૯ની મહામાર� ચાલી રહ� 

ુછે. �િનયાના મોટા ભાગના દ�શો આ મહામાર� સામે લડ� ર�ા છે.

ુઆ વષ� �જ�લના �હતે�� અને પરમ િમ� ડૉ.અિનલભાઈ દ�સાઈને (સેવા �રલ, ઝઘ�ડયા) અમે 

�મુા�યા છે. �જ�લની શ�આતથી તેઓ �જ�લની કામગીર�ના સમથક� , સહાયક અને સહયોગી ર�ા 

છે.

�જ�લ હો��પટલમા ંદર�ક િવભાગો �ારા �ામજનોને જ�ર� આરો�યની સેવાઓ આપવામા ંઆવી. 

“આરો�ય” એ માનવ સમાજની �ળૂ�તૂ જ�ર�આત છે.  તેમા ંહવ ેબીનચેપી રોગો ક� નોન કો��નુીક�બલ 

ડ�સીઝીસ (NCD) અથવા �વનશલૈીના રોગોએ આરો�યનો ઘણો મોટો ભાગ લઈ લીધો છે. આ 

રોગોની સારવાર ક� દવાઓ �વનભર લેવાની હોય છે. એટલે દદ�ઓને જો રાહતદર� સારવાર અને 

તપાસની ગોઠવણ કરવામા ંઆવ ેતો િનયમીત દવાઓ લેવા� ંુચા� ુરાખી શક� અને મોટ� શાર��રક 

સમ�યાઓમા ંના સપડાય. આવા દદ�ઓ માટ� �જ�લ હો�પીટલમા ંએક રાહતના માળખાની ગોઠવણ 

કર�લી છે �નો લાભ દદ�ઓને મળ� ર�ો છે.

બચત મડંળની બેનો સાથ ેઆરો�યના ��ુાની સઘન અને સરળતાથી �ણકાર� અને મા�હતી આપીએ 

છ�એ, તેને તેઓ ગભંીરતાથી લેતા થયા છે. ક��સર �વા ડર લાગે તેવા િવષય લઈને સરળ ભાષામા ં

અને હકારા�મકતાથી સમ�વતા, બેનો ��ુાને સમ� છે અને �વીકાર� છે એ� ંુલા��.ંુ વહ��  ંુિનદાન થાય 

ુતો વહલ� ી સારવાર શ� થાય અને મટ� જવાની ટકાવાર� વધી �ય છે. બેનો હવ ે�તે ઘરની બહાર 

નીકળતા થયા છે અને ગમ� ંુકરતા ંથયા છે. બેનોને લગતા ��ુા પર ચચા� કરતા ંથયા છે. હા, સ�ંયા 

ઘણી ઓછ� છે, પણ શ�આત થઈ છે.

��ૃારોપણમા ંઆ વષ� માવજત પર �યાન આ�� ંુઅને અિવકિસત છોડોની જ�યા પર નવા રોપા 

લગા�યા. આ વષ� ��ૃારોપણની જ�યા “રાયણના તળાવ” પર ઘણા �લુાકાતીઓ આ�યા અને અમને 

�ો�સા�હત કયા�.

માચ�ના �તમા ં�જ�લમા ંદાનનો �વાહ વહત� ો હોય પણ વષા��તે તો કોરોના વાયરસ (કોવીડ-૧૯) 

ની મહામાર�ના લીધે �ણે બ�જંુ થભંી ગ�.ંુ �જ�લ �વી દાન પર િનભ�ર �વ�ે�છક સ�ંથાને આગામી 

�દવસોમા ંનાણાક�ય તકલીફ પડ� શક� એ� ંુલાગી ર� ંુછે.

વષ� ૨૦૧૯-૨૦ દર�યાન આપ સૌએ સાથ, સહકાર, સહયોગ, માગ�દશન�  અને �ફં આ�યા છે. એ બદલ ુ

�જ�લ વતી આભાર મા� ંુ�.ં આગામી આવનારા વષ�મા ંપણ આપના સાથ અને સહકારની બ� જ�ર ુ

ૃપડશ ેઅને આપ પાસેથી �ા�ત થતો રહશ�  ેતેવી �ઢ ��ા છે.

�ભેુ�છાઓ સાથ.ે

અિનતા શાહ

તા. ૦૮-૧૧-૨૦૨૦
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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 ૫૦ પથાર�ની �જ�લ હો��પટલ, �ડાણના ૫૦ 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 થોડામા ંજ 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� 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 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 overall 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 ૨૦૧૯-૨૦

ઓપીડ� દદ�ઓ ૬૮૩૬૪

નવા દદ�ઓ ૨૩૭૦૩

�ુના દદ�ઓ ૪૪૬૬૧

રોજના સર�રાશ દદ�ઓ ૨૧૨

ઓપીડ�મા ંનબળા આિથ�ક વગ�ના દદ�ઓ ૮૭.૨૭%

દાખલ દદ�ઓ ૩૧૦૬

દાખલ દદ�ઓમા ંનબળા આિથ�ક વગ�ના દદ�ઓ ૯૨.૯૫%

ટ�બીના નવા દદ�ઓ / ડો�સ મા ં�ા�સફર ૪૨૮/૪૨૮

ડ�લીવર� (�વુાવડ) ૪૭૭

રસી ૧૭૬૩

લેબોર�ટર� ૭૦૫૨૮

એ�સ – ર� ૪૩૮૧

ુઓપર�શન �લ ૧૮૪૩

�ખના ૧૧૧૪

અ�ય ૭૨૯

એ���લુ�સ િવઝીટ ૫૭૯

એએનસી �લુાકાત (સગભા� બેનોની તપાસ) ૫૨૨૬

જમવા� ંુદદ� (ડ�શ) ૧૬૯૦૨

ૂના�તો અને �ધ (સવાર–સાજં) ૧૬૨૧૨
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૧ આરો�ય  :

 વષ� ૨૦૧૯-૨૦ દર�યાન �જ�લ હો��પટલમા ં રાબેતા �જુબ કામ થ�.ંુ સમય સમયે 

આરો�યની સેવાઓમા ંઅપડ�ટ રહ�ને આરો�યની સેવાઓ �ામજનોને પહ�ચાડ�. વષ� દર�યાન 

�કડાક�ય કામગીર� નીચે �જુબ થઇ.

૫

�જ�લ હો��પટલ, ૧૯૯૩મા ં૩૦ પથાર�ના મકાનથી બની. તબ�ાવાર એમા ંવઘારો, �ધુારો થતો 

ર�ો.સેવાઓ વધતા ંનવા ઓપીડ� �મો,મેડ�કલ વોડ�, મેડ�કલ �િુનટ, �વુાવડ કરાવવાનો અલાયદો 

િવભાગ બના�યો. �જ�લ હો��પટલ ફ�ત મકાન નહ� પણ એક ધબક� ંુ�વન બની ર�.ંુ આ ફ�રફારો 

ઘણા બધા દાતા�ીઓ અને �ભેુ�છકોના �ય�નો અને સહયોગથી કરવા� ંુશ� બ��.ંુ � આ� આ 

િવ�તારના �ામજનો માટ� આશીવા�દ સમાન છે. આરો�યના કામમા ંહમેશા નાણાક�ય સહયોગની જ�ર 

પડ�. નાણાક�ય �તો� ઉ� ંુકરવા માટ� �જ�લ હો��પટલના િવિવધ �મો, વોડ� િવગેર� માટ� �ક�મો બનાવી 

છે. રણાસણ ગામના વતની �ી રામિસ�હ રહવ� ર અમારા �ભેુ�છક શ�આતથી હતા જ. નાનો મોટો 

ુસહયોગ આપતા હતા. આ વષ� �લડ �ટોર�જ સે�ટરના �મને “�ીમતી અ�તૃ�ંવરબા રામિસ�હ રહવ� ર 



ુિવગત �લ ક��પ ઓપીડ� ઓપર�શન

સજ��લ ક��પ - અરવ�લી ��લો ૦૧ ૧૦૯ ૩૪

સજ��લ ક��પ - સાબરકાઠંા ��લો ૦૨ ૩૩૦ ૧૮૨

�ુલ ૦૩ ૪૩૯ ૨૧૬

વષ� દર�યાન જનરલ સજ�કલ ક��પ� ંુસફળતા �વૂક�  આયોજન થ�.ંુ સજ�કલ ક��પ માટ� સ�ન તથા 

એને�થટે��ટ ડોકટ�સની સરસ ટ�મ બની ગઈ છે. �ઓને સજ�કલ ક��પમા ંદદ�ઓને પોતાની આવડત 

થક� સહાય�પ થ� ંુ�બુ ગમે છે. ઘણીવાર એ� ંુલાગે ક� સારા કામ કરવાનો, મદદગાર બનવાનો પણ 

ુનશો હોય છે � �બુ ત�ંર�ત નશો છે.

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

�ખના ક��પ-અરવ�લી ��લો ૧૩ ૧૭૯૨ ૬૮ ૧૦૫૧

�ખના ક��પ-સાબરકાઠંા ��લો ૩૫ ૬૬૧૬ ૩૦૩ ૩૫૩૯

�ુલ ૪૮ ૮૪૦૮ ૩૭૧ ૪૫૯૦
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૬

અને �ી રામિસ�હ સરદારિસ�હ રહવ� ર” નામ આપી �જ�લને આિથ�ક ટ�કો �રૂો પાડ�ો છે. તેઓએ �થાિનક 

િવ�તારમા ંઅ�કુરણીય દાખલો બેસાડ�ો છે. �જ�લ વતી તેઓનો અભાર માનીએ છ�એ.

આજકાલ ઘણી જ�યાએ પયા�વરણને લ�યમા ંરાખી ઉ� શ��ત બચાવવાનો અને વકૈ��પક ઉ� � �

ઉ�પાદન કરવાની કામગીર� ચાલી રહ� છે. આરો�યની સાથ ેસાથ ેઅમે આ �ે�મા ંકઈક કરવા િવચા� � ુ

હ�.ંુ પણ આમા ંખચ� �બુ મોટો આવ.ે આ વષ� વકૈ��પક િવ�તુ ઉ� ઉ�પાદન માટ� �જ�લ હો��પટલના �

ધાબા પર �ફ ટોપ સોલાર એનજ� ઉ�પાદન માટ�� ંુમાળ� ંુ(structure) ઇ��ટોલ કરવામા ંઆ�� ંુ(૩૭.૫ 

ક� વી એ). સરકાર� પણ સોલાર પાવર� ંુઉ�પાદન કર�ને તેનો ઉપયોગ થાય માટ� સાર� �યવ�થા, 

યોજના બનાવી છે. આપણે � �યૂ� શ��ત �ારા િવ�તુ ઉ� ઉ�પ� કર� હોય તે સરકાર પોતે લઈ લે અને �

આપણા વીજળ�ના �બલમા ંબાદ આપવામા ંઆવ.ે � �બુ �શસંનીય પગ� ંુછે. �જ�લ હો��પટલમા ં

દદ�ઓને �િુવધાઓ આપવા લાઈટ, પખંા, ઓટ�, આઈસી�,ુ લેબોર�ટર�, એ�સ ર� �મમા ંએરક�ડ�શનર 

િવગેર� િવ�તુ ઉ� �બુ વપરાય. વળ� આપણે �યા ંસાત થી આઠ મ�હના તો ગરમી પડ� એટલે િવ�તુ �

ઉ� વપરાય પણ વધાર� અને સાથ ેસાથ ે�ફ ટોપ સોલાર સી�ટમ નાખવાથી �યૂ� શ��ત માથંી િવ�તુ �

ઉ� પણ સારા �માણમા ંઉ�પ� થાય. �જ�લ હો��પટલમા ંછે�લા ૬ મ�હનામા ંવીજળ�� ંુબીલ ઘ� ંુ�

ઓ� આ�� ંુછે. મહ�વની વાત તો એ છે ક� �ફ ટોપ સોલાર સી�ટમ લગાવવા � દાતા�ીએ સહયોગ 

આ�યો તેમણે �હર�  થવામા ંનીરસતા દાખવી અને ઉપયોગીતા પર ભાર આ�યો. �જ�લ તેમનો આ 

િવ�તારના �ામજનો વતી �બુ આભાર માને છે.

આઉટ ર�ચ સેવાઓ

વષ� દર�યાન દર અઠવા�ડયે �ખના મોિતયાના ક��પ� ંુઆયોજન થ� ંુર�.ંુ �ામજનોએ આ  ક��પનો 

લાભ લીધો � નીચે �માણે છે.
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૭

“ગાધંી ૧૫૦” ઉજવણી : �જ�લમા ં૨� ઓ�ટોબર’ ૧૮ થી ’૧૯ ગાધંી�ના જ�મ� ંુ૧૫૦� ંુવષ� 

હોવાથી ઉજવવા� ંુન�� કર�લ છે. �જ�લ હો��પટલમા ં�હર�  નોટ�સ બોડ� પર દરરોજ ગાધંી�ના 

િવચાર દશા�વ� ંુ�વુા� લખવામા ંઆ��.ંુ  દર શિનવાર� �ટાફ િમ�ોએ ભેગા થઇ ગાધંી� િવષે વાચંન 

ુક�.� ુ  �ટાફ િમ�ોએ “� ંઅને ગાધંી�” િવષય લઈ પોતાને ગાધંી� સાથ ેજોડવાનો �ય�ન કય� અને �દા ુ

�ુદા �સગંોની વાત કર�ને િવચારોની આપલે કર�. ગાધંી�ના િવચારો અને �જ�લના સમાજ 

ઉપયોગી હ�� નુે જોડ� ગો�ઠ�/ચચા� કરવામા ંઆવી. �ટાફમા ંગાધંી�ના �વન �સગંોની ચોપડ� ભેટમા ં

આપવામા ંઆવી તથા ગાધંી�ના �વન અને િવચારો �ગે �વીઝ� ંુઆયોજન સફળતા �વૂક�  

ુ ુકરવામા ંઆ��.ંુ અગાઉ આ કાય��મ �તગ�ત આ�બા�ના ૯ ગામડાઓમા ં�ાથિમક શાળાના બાળકો 

સાથ ે૩ મ�હના તેમની આરો�ય તપાસ સ�હત સ��ય ��િૃ�ઓ કર� હતી.

હ�નાબેન અશોકભાઈ નાયકા (નામ બદ�� ંુછે) પચંમહાલ ��લાના હાલોલ તા�કુાના એક ગામ માથંી 

ુ ુ ુરણાસણ પાસેના એક ગામમા ંખેતી કામમા ંમ�ર તર�ક� કામ કરવા ��ંબીજનો સાથ ેઆવલે હતા. ઉમર 

વષ� ૩૦ હતી. તેમને બે દ�કર�ઓ હતી. (એક ૯ વષ�ની અને બી� ૬ વષ�ની) તેઓ ગભ�વતી હતા. 

તેમને મોડાસા ગાયનેકોલો��ટને બતાવવા જ� ંુહ�.ંુ પણ શઠે� ખેતરમા ંબટાકા અને એરંડા વાવવા� ંુ

કામ પતાવીને જવા� ંુક�.ંુ બે �ણ �દવસ પછ� હ�નાબેનને �ાસ ચડતો હોય એ� ંુલાગતા તેમના 

પિતએ (અશોકભાઈ) શઠે પાસેથી ઉધાર રકમ લઈને મોડાસા બતાવવા ગયા. �યા ંલોહ�ની તપાસ 

કરતા હ�નાબેન� ંુલોહ�� ંુ�માણ �બુ ઓ� આ��.ંુ ડોકટર� તેમના શઠેને ફોન પર લોહ� આપ� ંુપડશ ે

તથા સારવાર કરાવવી પડશ ેએમ વાત કર�. ઘર� આવીને શઠે� અશોકભાઈને ક� ંુતમે હવ ેતમાર� દ�શ 

જતા રહો. �યા ંસારવાર કરાવજો. હ�નાબેનની ત�બયત સાર� લાગતી ન હતી છતા ંતેઓ દ�શમા ંજવા 

નીક�યા. એક ઓળખીતા ભાઈએ તેમને �જ�લ હો��પટલ, રણાસણ જવાની સલાહ આપી અને 

ર��ામા ં �કૂ� ગયા. �જ�લ હો��પટલના મેડ�કલ ઓ�ફસર� તપાસ કરતા ગભા�વ�થાના ૩૬-૩૭ 

અઠવા�ડયા થયેલા હતા અને શર�રમા ંલોહ�� ંુ�માણ ૫.૯૦ �ામ જ હ�.ંુ તેમને બે બોટલ લોહ� 

ુચઢાવવામા ંઆ��.ંુ તે દર�યાન તેમને �વુાવડ� ંુ�ઃખ ઉપડ� ંુઅને �વુાવડ થઈ ગયી. દ�કરા� ંુવજન 

ુ ુ૨.૫૦૦ �ામ હ�.ંુ આ� ુ��ંબ �જ�લ હો��પટલમા ં૩-૪ �દવસ ર� ંુઅને બધાને જમવા� ંુતથા ના�તો 

આપવામા ંઆ�યો. બધી સારવાર િવના��ુયે થઈ. �યારબાદ તેઓ પોતાને વતન જવા નીક�યા.

ઉિમ�લાબેન રમેશભાઈ (નામ બદ�� ંુછે) ૬૫ વષ�ના. તેમને  પગમા ંતકલીફ હતી, ચલા� ંુન હ�.ંુ 

એટલે ડો�ટરને બતાવવા આ�યા. તેમને તપાસતા ંજણા� ંુક� તેમને પગમા ંપાક થઈ ગયેલ છે. એટલે 

શર�ર પણ ઘ� ંુનબ�ં પડ� ગયે�.ંુ સ�ન ડોકટર� ઓપર�શન ક� � ુ અને ઘણી રસી નીકળ�. �ડો ઘા પડ� 

ગયેલો. દરરોજ ��સ�ગ કરાવ� ંુપડ�. એટલે દાખલ જ રા�યા. તેમને વધારાનો ખોરાક આપવામા ં

ૂઆ�યો. સમયસર દવા, �ધ, ટમેટાનો �પૂ, �ોટ�ને� પાવડર, �ોટ�નના �બ�ક�ટ આપવામા ંઆ�યા 

ુ�થી તેમનો ઘા જ�દ� �ઝાઈ �ય. ઘા પર �ઝ આવતા સ�ન ડોકટર� �ક�ન �ા�ટ�ગ કર�ને નવી 

ુ ુચામડ� લગાવી. સા�ં થઈ જતા ંર� આપવામા ંઆવી. તેઓ �લ ૬૦ �દવસ �જ�લ હો��પટલમા ં

રોકાયા અને સાર� ર�તે ચાલીને ગયા. બધી સારવાર િવના��ુયે કરવામા ંઆવી.



રંજનબેન દશરથ� વણઝારા (નામ બદ�� ંુ છે) ઉમર વષ� ૩૦. અરવ�લી ��લાના માલ�રુ 

તા�કુાના એક ગામના વતની. તેમના આખા શર�ર� ફો�લા થઈ ગયેલા હતા. �જ�લ હો��પટલમા ં

ચામડ�ના ડો�ટરને બતાવવા આ�યા. તેમને દાખલ કયા�. નિસ�ગ �ટાફ �ારા દરરોજ તેમને પોટ�શીયમ 

પરમે�ગનેટ ગરમ પાણીમા ં નાખી નવડાવવામા ંઆ�યા. સમયસર દવાઓ આપવી સાથ ેસાથ ે

ૂ ુ ુજમવા�,ંુ બે સમય �ધ (બી� દદ�ઓ કરતા વધાર�), િશ�ગ-ચણા-ગોળ, ટામેટા� ં�પૂ અને નાળ�યેર� ં

ુપાણી આપવામા ંઆ��.ંુ તેઓ �લ ૧૩�દવસ ર�ા. જયાર� ર� આપી �યાર� શર�ર પરના બધા ફોડલા 

મટ� ગયા હતા. તેઓ �બુ �શુ હતા. તેમને સારવાર �બલમા ં૭૫% માફ� આપવામા ંઆવી હતી.
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(૨) બેનોની ��િૃ�:

 વષ� દર�યાન ૫૦ ગામમા ંમાિસક િમ�ટ�ગો કરવામા ંઆવી. મીટ�ગ દર�યાન િવિવધ િવષયોની 

સમય �માણે ચચા�, બચત અને િધરાણની લેવડ દ�વડ કરવામા ંઆવી. કયાકં �ચંુ પડ� તો 

ઉક�લાઈ અને �ઝુવણ હોય �યા ંસમજણ ક�ળવાઈ. નવા બેનોને પણ મ�યા અને નવા બચત 

મડંળ પણ બનાવવામા ંઆ�યા. કયાક બેનોની ઈ�છાથી મડંળ બધં પણ કરવામા ંઆ�યા. વષ� 

દર�યાન માિસક િમ�ટ�ગ થક� બેનો સાથ ેસીધા જોડાયેલા ંર�ા.

 વષ�મા ંએક વખત મડંળના સ�ય બેનો �જ�લમા ંઆવીને મીટ�ગ કર�. �ને અમે વાિષ�ક િમટ�ગ 

કહ�એ છ�એ. આ વખતે  વાિષ�ક િમટ�ગનો આરો�ય ��ુો બેનોમા ંથતા ગભા�શયના �ખુ� ંુક��સર 

અને �તન ક��સર રા�યો હતો. ક��સર થવાના કારણો,લ�ણો,વહલ� ા િનદાન ક�વી ર�તે કર�,ંુ 

ક��સરની સારવાર અને ક�વી ર�તે અટકાવી શકાય તે �ગે �ડાણથી મા�હતી અને સમજ 

ુઆપવામા ંઆવી. વહ��  ંુિનદાન થાય તો ક��સર હવ ેઆ�િુનક સારવારથી સ��ણૂ� સા�ં થઈ 

�ય છે.ગભા�શયના �ખુના ક��સરના વહલ� ા િનદાન માટ� કરવામા ંઆવતા 'પેપ ટ��ટ' �ગે 

િવડ�યો �ારા સમજ આપી. �તન ક��સરના વહલ� ા િનદાન માટ� બેનોએ િનયિમત સમયે પોતાના 

�તનની તપાસ �તે ક�વી ર�તે કરવી તેની િવડ�યો �ારા િનદશન�  કર�ને શીખવવામા ંઆ��.ંુ 

સાથ ેસાથ ેબેનો �લુી ન �ય અને આ મા�હતીનો �ચાર �સાર થાય તે માટ� સ�ચ� પે��લેટ 

આપવામા ંઆ�યા. �જ�લના એક �ભેુ�છક �ી.ચ�ંવદનભાઈ અને ઉષાબેન શાહ તરફથી દર�ક 

બેનોને એલઈડ� બ�બ આપવામા ંઆ�યો. �થી બેનોના ઘર� ંુવીજળ�� ંુબીલ ઓ� ંઆવ.ે આ 

ુઅ�ભુવ �બુ સરસ ર�ો. દર વષ�ની �મ આ વષ� પણ બેનોને �ધી,વાલોર,કાર�લા,ંગલકા �વા 

શાકભા�ના �બયારણ આપવામા ંઆ�યા. દર�ક મડંળના �હસાબોની ચચા� કરવામા ંઆવી. �યા ં

જ�ર જણાઈ �યા ંફર� સઘન સમજણ અને મા�હતી આપવામા ંઆવી. �જ�લ હો��પટલમા ં

�ખના ક��પ માટ�ની ૪૦ સીટની બસ છે. આ વષ� મોટાભાગની બહન� ો આ બસમા ં�જ�લમા ં

ુ ુઆ�યા. િમટ�ગ સમયસર શ� અને �રૂ� થઈ. દર�ક બેનોએ �ધનો સમય સાચવવાનો હોય 

ુએટલે સમયસર ઘર� દોહવા માટ� અને �ધની સોસાયટ�મા ંભરવા પહ�ચી જ� ંુપડ� એટલે 

િમટ�ગ સમયસર �રૂ� થાય તે �બુ જ�ર� હોય છે. બસમા ંબધા બેનોએ સાથ ેઆવવાનો લાહવો 

લીધો અને દર�ક બેને ટોકન ચા� પણ આ�યો. વાિષ�ક મીટ�ગમા ં૧૨૨૧ બેનોએ ભાગ લીધો.

ðkŠ»kf ynuðk÷    2019-2020
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 ૮ મી માચ� �તરરા���ય મ�હલા �દનની ઉજવણી ઉ�સાહભેર કરવામા ંઆવી. ૧૬ ગામની ૫૯ 

મડંળની  બેનોએ �તે આયોજન કર�ને શાળાના િશ�કો, િવ�ાથ�ઓ, આશા અને �ગણવાડ� 

કાય�કરો સાથ ે��ુો બોલી ર�લી કાઢ� હતી. જયા ંઅમે ના જઈ શક�એ �યા ંબેનોએ મોબાઈલથી 

ફોટા પાડ� અમને વો�સઅપથી મોક�યા.

ુ �યારથી બચત મડંળના ને� હઠ� ળ બેનોને સગંઠ�ત કરવાની કામગીર� શ� કર� �યારથી દર ૩ 

થી ૪ વષ� બેનોને એક મચં પર ભેગા કર� આ ��િૃ� સાથ ેજોડાયેલ બેનોમા ંએક�વ ભાવનાનો  

અહસ� ાસ થાય અને મડંળ થક� આપણે આગળ વધી ર�ા છ�એ એમ અ�ભુવ ેતે હ�� થુી 

“મડંળના સગેં......�ગિતના પથં.ે...” એક�વ ભાવના િમલનના કાય��મ� ંુઆયોજન કર�એ 

છ�એ. ૫મી ���આુર� રિવવાર� આ કાય��મ� ંુઆયોજન ક� � ુ હ�.ંુ આ અમારો પાચંમો કાય��મ 

હતો. આ કાય��મમા ં૧૪૦ મડંળની ૧૩૭૨ બહન� ો આવી હતી. ૧૫૦ બહન� ોએ નાટક, ગીતો, 

ગરબામા ંભાગ લીધો. � ગામોમા ંભાઈઓ બેનોની ��િૃતમા ંરસ લે છે, �ો�સા�હત કર� છે અને 

મદદ કર� છે એવા ૩૭ ભાઈઓને આમિં�ત કયા� હતા અને તેઓ હાજર ર�ા હતા. તેમણે 

ુપોતાનો અ�ભ�ાય પણ ર� કય�. કદાચ બેનોને લીધે ભાઈઓને કાય��મમા ંિનમ�ંણ મ�� ંુહોય 

એ� ંુપહલ� ીવાર બ�� ંુહશ.ે બેનોએ સમાજમા ં�વત�માન બેનોને �કુશાન કરતા, બેનોના 

િવકાસને �ધંતા સામા�જક ર�ત ર�વાજો ઉપર અસરકારક નાટકો કયા�. બેનોને �ો�સા�હત કર�, 

ુ�હ�મત આપે એવા ગરબા અને ગીતો ડયા� વગર, આ�મિવ�ાસથી ર� કયા�. આ વષ� બેનોમા ં

અલગ �કારનો ઉ�સાહ અને આનદં જોવા મ�યો.સમયસર બેનો આવી ગયા.ભોજન દર�યાન 

િશ�ત અને િનયમના પાલનથી �યવ�થા સરસ ર�તે જળવાઈ. સામા�જક ��ુા પરના નાટકની 

અસર �બુ રહ� અને �યાર પછ�ની માિસક િમટ�ગમા ંચચા� થઇ. અમે સાબરકાઠંા ��લા 

કલેકટરને આમ�ંણ આપેલ હ�.ંુ �ી સી. �. પટ�લ ��લા કલેકટર� થોડો સમય હાજર� આપી 

અને બેનોને �ો�સા�હત કર� ંુ�ય�ત�ય પણ આ��.ંુ �જ�લના સ�ય િમ� અને �ભેુ�છક �ી 

ુ�ણોતીબેન મોદ� (આ�ક�ટ��ટ) એ કથક ��ૃયની ર�આત કર�. તેઓએ બેનોને “ગમે તે ઉમર� 

આપણને ગમતી બાબત શીખી શકાય” તેમ જણાવી પોતાની વાત કર� હાજર બેનોને �ો�સા�હત 

કયા�. દર�ક બેનોએ હરખભેર મા�લક�ભાવથી કાય��મમા ંભાગ લીધો.

ુ �કશોર �કશોર� કાય��મ: આ વષ� ૧૧ હાઇ��લ અને ૧૪ �ાથિમક શાળાના િવ�ાથ�ઓ અને 

િવ�ાથ�નીઓ સાથ ે�કશોરાવ�થાના ��ુા પર મ�હનામા ંએક વખત શાળામા ંજઇને કામગીર� 

કર�. માિસક ચ� અને તે� ંુ મેનેજમે�ટ, �કશોરાવ�થા દર�યાન થતા ં ફ�રફારો, �વ�છતા, 

પોષણ� ંુમહ�વ અને ખાસ તો એનીિમયા (લોહ�� ંુ�માણ ઓ� હો�)ંુ ની ભિવ�યમા ંભણતર, 

કાર�કદ� અને આરો�ય પર થતી  અસરો િવષે �ણકાર� આપી. સાથ ેસાથ ેસલામત વત�ન અને 

�યસન િવષે સઘનતાથી ચચા� કર�ને મા�હતી આપી. ૬૭૭ �કશોર�ઓ અને ૭૭૮ �કશોરો સાથ ે

કામગીર� કર�. �ાથિમક શાળાના ં૭મા ંઅને ૮મા ંધોરણની િવ�ાથ�નીઓ સાથ ેમ�હનામા ંએક 

વખત કામગીર� કર�.



૧ આિથ�ક ૨૩૭૬ ૧૩૪ ૨૫૧૦ ૪૦%

૨ િમલકત ૯૦૭ ૬૪ ૯૭૧ ૧૬%

૩ અ�ય જ��રયાત ૧૨૫૮ ૫૩ ૧૩૧૧ ૨૧%

૪ સામા�ક ૧૩૬૦ ૮૭ ૧૪૪૭ ૨૩%

 �ુલ ૫૯૦૧ ૩૩૮ ૬૨૩૯ ૧૦૦%

�મ િવગત શ�આત ૨૦૦૩ થી ૨૦૧૯ થી �ુલ ટકા%

ુ  માચ�-૨૦૧૯ �ધી  ૨૦૨૦

બચત મડંળમા ંિધરાણના કારણો

 બેનો �ટા થયા (-) નવા બેનો જોડાયા (+)  (-)૫૪

૪ િધરાણ લેનાર બેનોની સ�ંયા ૫૯૦૧ ૩૩૮ ૬૨૩૯

૫ િધરાણ �કૂતે કર�લ બેનો ૪૫૮૯ ૪૬૦ ૫૦૪૯

૬ િધરાણની �નુ: �કુવણી ચા� ુહોય એવા બેનો ૧૩૧૨ - ૧૧૯૦

�મ િવગત શ�આત ૨૦૦૩ થી ૨૦૧૯ થી �ુલ

ુ  માચ�-૨૦૧૯ �ધી  ૨૦૨૦

૧ ગામની સ�ંયા ૪૮ ૦૨ ૫૦

ુ૨ �લ બચત મડંળ/ ૧૩૨  ૧૩૮

 નવા બચત મડંળ બ�યા  ૦૮

 બચત મડંળ બધં થયા - ૦૨

૩ મડંળના સ�ય બેનોની સ�ંયા ૧૬૬૦ +૧૬૨ ૧૭૬૮

બચત મડંળની િવગત
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૧૦

ુ આ વષ� ધોરણ ૯ થી ૧૨ મા �ધુીની ૧૦ હાઇ��લની િવ�ાથ�નીઓને �વ ર�ણની તાલીમ 

ુ�જ�લમા ંઆપવામા ંઆવી. �લ ૪૫૫ િવ�ાથ�નીઓને બે �દવસની, તાલીમ પામેલ અ�ભુવી 

તાલીમકાર �ારા સઘન તાલીમ આપવામા ંઆવી. �કશોર�ઓને રસ પડ� અને સાચી સમજણ 

ક�ળવાય એમ િવિવધ પ�ધિતઓ �ારા તાલીમ આપવામા ંઆવી.
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બેનોની અને �કશોર-�કશોર� કાય��મની કામગીર� �કડામા ં:

�મ િવગત કાય��મ ગામની સ�ંયા મડંળ હાજર સ�ંયા

૧ �જ�લમા ંવાિષ�ક િમટ�ગ ૨૫ ૪૭ ૧૨૩ ૧૨૨૧

 LED બ�બ, ક��સર �ગે ��િૃત

 પે���લેટ આ�યા

૨ આગેવાનની તા�લમ ૦૧ ૦૯ ૧૦ ૨૧

૩ મડંળના સ�ય બેનોની તા�લમ ૦૫ ૧૫ ૨૦ ૮૯

૪ મડંળના સગેં...�ગિતના પથં ે ૦૪ ૪૩ ૧૧૧ ૧૫૬

 કાય��મના આયોજન માટ�

 આગેવાન બેનોની િમટ�ગ

૫ ૮મી માચ�ની ર�લી ૧૬ ૧૬ ૫૯ ૫૭૮

૬ મડંળના સગેં...�ગિતના ૦૧ ૪૮ ૧૨૬ ૧૩૭૨ બેનો

 પથં ે કાય��મ    ૩૭ ભાઈઓ

૭ �કશોર�ઓને �વ ર�ણ તા�લમ ૧૯ - ૧૫ શાળા ૪૫૫

૮ �કશોર-�કશોર� કાય��મ મ�હનામા ં ધોરણ ૧૧ ૬૭૭ �કશોર�

ુ  ૧ વખત ૯ થી ૧૨ હાઇ��લ ૭૭૮ �કશોર

૯ �કશોર� કાય��મ મ�હનામા ં ધોરણ ૧૪ ૪૫૨ �કશોર�

  ૧ વખત ૭-૮� ંુ �ા. શાળા

૧૦ �કશોર-�કશોર� �ગે સ�મતા ૦૧ ૬ �દવસ સેવા  ૦૨ કાય�કર

 તાલીમકારની તા�લમ    �રલ

    ઝગ�ડયા

૧૧ એડોલેશ�ટ �ગે વક�શોપ ૦૧ ૧ �દવસ સેવા  ૦૨ કાય�કર

    �રલ

    ઝગ�ડયા

ૃ૧૨ શ�ે�ણક એ�સપોઝર �લુાકાત ૦૧ ૨ �દવસ રામ��ણ ૦૫ કાય�કર

    સવંદે ના

    ��ટ,

    વાસદા
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દાદારડા ગામમા ંદ�પે�ર� મ�હલા બચત મડંળ ચાલે છે. આગેવાન તર�ક� સગંીતાબેન સજંયભાઈ 

નાડ�યા છે. તે મડંળને સાર� ર�તે ચલાવ ે છે. પહલ� ા તેમની પ�ર��થિત સાર� ન હતી. તેમનામા ંઆવડત 

ઘણી હતી. પણ સપોટ� ન હોવાથી તેમનો િવકાસ થયો નહ�. કાય�કર મીટ�ગ કરવા �ય તો પોતાને � ંુ

ગમે છે તેની વાત કરતા. ધીર� ધીર� ઘરની બહાર નીકળતા થયા. બ�કમા ંઆવતા થયા. �જ�લની 

વાિષ�ક મીટ�ગમા ંઆવતા અને �વાસે પણ આ�યા. દર�ક ��િૃ�મા ંભાગ લેતા થયા. મડંળમાથંી 

િધરાણ લઈને પોતાના પિતને ધધંો કરવા કટલર�નો સામાન લાવી આ�યો. હાથલાર� લઈને ગામડ� 

જતા. તેમાથંી આવક આવતી થઇ. હ�તા ભરતા થયા. બાઈક લા�યા અને કટલર�નો સામાન �કૂ� 

શકાય તેવી લોખડંની લાર� બનાવડાવી. �યાર બાદ સગંીતાબેનને થ� ંુક� મારા ઘરને આગળ લાવ� ંુ

હોય તો માર� કઈક કર� ંુપડશ.ે તેઓ  િસવણ શી�યા અને ઘર� િસલાઈ મશીન લા�યા. �લાઉઝ બનાવ ે

ુ ુછે. ફ�નીશ�ગ સા�ં હોવાથી બધા બેનો તેમના �યા ંઆવ ેછે. પોતાના બાળકોને સા�ં ભણાવ ે છે. ઘરમા ં

પણ મડંળમાથંી િધરાણ લઈને ટાઈ�સ લગાવી. �જ�લની વાિષ�ક મીટ�ગમા ંબેનોને જણા�� ંુક� પોતા� ંુ

મનગમ� ંુકર� ંુજોઈએ. તેમને બાઈક શીખવાનો શોખ હતો તો તેમના પિતએ તેમને બાઈક ચલાવતા 

શીખવી.

મ�ંબેુન ચૌહાણ નવી રમોસ ગામના જય દશામા ંમડંળના સ�યબેન છે. શ�આતથી બેનોની ��િૃ� 

સાથ ેજોડાયેલા છે. તેઓને ગભા�શયના ક��સર� ંુિનદાન થ�.ંુ ઓપર�શન પણ કરાવી લી�.ુ ડોકટર� 

તેમને શકે (ર��ડયો થરેાપી) લેવા� ંુજણા��.ંુ તેઓ �બુ ગભરાઈ ગયા અને પછ� ડો�ટર પાસે ગયા જ 

નહ�. વાિષ�ક િમટ�ગમા ંક��સર િવષે �ણકાર� મેળવી અને ક��સર સારવાર �ારા મટ� પણ �ય છે એમ 

���.ંુ તેમણે કાય�કરને બધી વાત કર�. કાય�કર� તેમની સાથ ેશાિંતથી વાત અને ચચા� કર� અને �હ�મત 

આપી. મ�ંબેુનની સારવાર િસિવલ હો��પટલ, અમદાવાદ ચાલતી હતી. તેઓ અમદાવાદ ગયા અને 

૨૫ શકે લેવાના હતા તે �રુા કયા�. હાલમા ંતેઓ એકદમ �વ�થ અને સારા છે. ખેતરમા ંપણ બ� ંુકામ 

કર� છે અને ઘાસ� ંુપોટ� ંુમાથ ેઉચક�ને લાવ ેછે.

ભાથીખ�ી રણાસણથી લગભગ ૧૫�કમી ના �તર� આવ�ે ંુછે. આ ગામમા ંચોટ�લા મ�હલા બચત 

મડંળ ચાલે છે. આ મડંળમા ં૨૦ સ�યબેનો છે. ભીખીબેન પરમાર એક સ�યબેન છે. તેઓ િનયમીત 

પોતાની બચત અને િધરાણના હ�તા ભર� છે. અ�યાર �ધુીમા ંતેમણે �.૨,૫૪,૦૦૦ િધરાણ લી� ંુછે અને 

ભર� પણ દ�� ંુછે. તેમણે પોતાના પિત માટ� પહલ� ા ંઝરે ો� મશીન લી� ંુહ�.ંુ હવ ેિ��ટર મશીન લી� ંુ

ુઅને �ટ���પ�ગ મશીન લી� ંુ(�નાથી આઈડ� કાડ� બનાવાય). આ �કાનની આવક માથંી તેઓ િનયમીત 

હ�તા ભર� છે. ભીખીબેને પોતાના ગાય ભેસ માટ� કોઢાર અને જમીનનો �લોટ ખર�દવા માટ� પણ 

મડંળમાથંી િધરાણ લી� ંુહ�.ંુ આમ એક બેન થક� તેમના ઘરવાળાને સારો રોજગાર મ�યો અને કમાણી 

ુથઇ રહ� છે. આ મડંળની �ગિત જોઇને આ ગામમા ંબી� ંસ�યમ મ�હલા બચત મડંળ પણ બેનોએ 

બના�� ંુછે.
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(૪) �ટાફ વે�ફ�ર : આપણા રા���ય તહવ� ાર ૨૬મી ���આુર� અને ૧૫મી ઓગ�ટ �વજવદંન 

કર�ને ઉજ�યો. વષ� દર�યાન િવિવધ તહવ� ારો, ઉ�સવો �ાથન� ા અને વાચંન કર�ને ઉજ�યા. 

�જ�લની કામગીર�ને ૩૧ વષ� થયા તે િનિમ� ે�ાથન� ા, ચચા�, ગો�ઠ� કર�. સૌ �ટાફ િમ�ો અને 

ુ ુ��ંબીજનો નમ�દા ��લામા ં “�ટ��� ુઓફ �િુનટ�” અને પોઈચા �વામી નારાયણ મ�ંદરના 

�વાસે ગયા. “�ટ��� ુઓફ �િુનટ�” ની �લુાકાત બધા માટ� યાદગાર રહ�. નમ�દા નદ�મા ંબો�ટ�ગ 

ુક� � ુ અને અ�કુ િમ�ો “�બેર ભડંાર�” મ�ંદરની �લુાકાત પણ લઈ આ�યા. આ વષ� બેનોને 

ક���મા ંરાખી 'હ�� લારો' �જુરાતી �ફ�મ આવી. �નો ર��� ુ�બુ સારો આ�યો હતો અને નેશનલ 

એવોડ� પણ મ�યો છે. બધા �ટાફ િમ�ો સો�જર� કર�ને બસમા ંસાથ ે�હમતનગર થીયેટરમા ં

�ફ�મ જોવા ગયા. બધાને �બુ મ� આવી.

 દર�ક સ�ંથામા ંકામની જ�યા પર શા�રર�ક ક� �તીય સતામણી �ગે સિમતી હોવી ફર�યાત છે. 

�જ�લમા ંપણ કામની જ�યા પર શા�રર�ક ક� �તીય સતામણી �ગે ફ�રયાદ કર� શકાય તેમજ 

કાય�વાહ� કર� શકાય તે માટ� સિમતી બનાવવામા ંઆવી છે. પણ સાથ ેસાથ ેએ જ�ર� લા�� ંુક� 

(૩) �ુદરતી સસંાધનોમા ં��ૃ�:

ુ અનેક નાની મોટ� �વુત� ૈયાર�ઓ કર�ને ��ૃારોપણની શ�આત થાય. પછ� તેના આ�સુ�ંગક 

ુકામો તો ચાલે જ. આ વષ� ૧૪૫૦ ��ૃો વા�યા. થોડા �ના �કુાયેલા બદ�યા પણ ખરા. નવા-

ુ ુ�ના ��ગાડ�થી �થાિનક ��ૃોને � �દરતી ર�તે જ ઉગી નીકળેલા તેમને �� ગાડ� લગાવી 

ુસરં��ત કયા�. તેમા ંકણ�, કણજો, લીમડો, િવકળો, ખીજડો, િમ�ઢળ, ઈગો�ં, �કલા, બાવળ, 

ુ ુ ુક� ં વગેર�નો સમાવશે થાય છે. ઉનાળાના �દવસોમા ં એિ�લ-મે-�ન-�લાઈમા ં પાણીની 

સગવડતા મીના િ���સમાથંી મળ� રહ�.

 વન િવભાગનો નોમ�લ ર��જ િવભાગ રોપા મા� જગંલના કામ માટ� જ ઉછેર� છે. તે બી�ને 

આપતા નથી પણ આપણે ઘણા વષ�થી ��ૃારોપણ� ંુકામ કર�એ છ�એ તે �ણે છે એટલે ૩૫૦ 

�ટલા રોપાઓ તેમના તરફથી િવના��ૂયે મ�યા છે.

ુ ુ �દ� �દ� બે સમતલ જ�યાએ આ વષ� ખેડાવીને ઘાસ� ંુ�બયારણ ના��.ંુ ઉ�� ંુપણ ઠ�ક ઠ�ક. 

આશા છે ક� આવતા વષ� વરસાદના પાણીએ ફર� ઉગી નીકળશ.ે ઘાસ� ંુનામ કરડ અને �ટાઇલો 

હમાટા છે.

 તળાવના �દરના ભાગમાથંી નફટ�� ુનામની વન�પિત �સીબીથી કઢાવી, તળાવમાથંી 

સીપેજ ઓ� કરવા -અટકાવવા માટ� ����ચ ખોદાવી. પણ કાળ� માટ�ના અભાવ ેતે� ુ�રુાણ ન 

થઇ શ�.ંુ ફર� �ય�ન કર��.ંુ

ુ �દરતી સસંાધન િવકાસ કાય��મમા ં�ો�સાહન આપવા માટ� સાથી કાય�કર િમ�ો પણ આ�યા છે. 

�ામજનો પણ �લુાકાતે આ�યા છે. િનયિમત ગાયો ભેસો ચરાવનારા પણ �યાન રાખે, કઈ 

ુઅ�ગ� ુલાગે તો �ણ કર�. આ ઉપરાતં બહારથી આવતા મહમ� ાનોને પણ રસ પડ� એટલે તેઓ 

પણ આવ ેછે. �ી �કરણભાઈ ગાધંી, (� ુએસ એ), અ�દલભાઈ માગંરોળ�યા (�બંુઈ) તથા અ�ય  

�ભેુ�છકોએ આવીને �ો�સા�હત કયા�.
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 દર�ક �ટાફ ભાઈ અને બેનને કામની જ�યા પર �તીય સતામણી એટલે �,ંુ �તીય સતામણી 

કોને કહવ� ાય અને તે �ગેના કાયદાની કઈ કઈ જોગવાઈઓ છે તેની �ણકાર� આપવી જ�ર� 

લાગી. આ િવષય �ગે તાલીમ આપવા વડોદરા ��થત 'ઓળખ' સ�ંથાના �ી િનમીષાબેન 

દ�સાઈને આમ�ંણ આપી દર�ક �ટાફને તાલીમ આપવામા ંઆવી.

(૫) કોવીડ-૧૯ �તગ�ત કામગીર�: ૨૩મી માચ�થી ૩૧ મે �ધુી કોવીડ-૧૯ ના રોગચાળાને લીધે 

સરકાર �ારા લોક ડાઉન �કુવામા ંઆવલે �યાર� પણ �જ�લ હો��પટલ �ારા આરો�યની સેવાઓ 

આપવાની ચા� ુજ રાખી હતી. હાલમા ંપણ ચા� ુજ છે. કોવીડ-૧૯ ના રોગચાળા માટ� નીચે 

�જુબ કામગીર� કર�.

 - દર�ક દદ�ઓ� ંુ�ાથિમક તપાસ કર� શકંા�પદ ક�સને િસિવલ હો��પટલમા ંર�ફર કરવામા ં

આ�યા.

 - દર�ક દદ�ઓને સોિશયલ ડ��ટ��સ�ગ �ગે સમજ આપી તે �માણે ઉભા રાખીએ છ�એ.

 - દર�ક દદ�ઓને તથા સગાઓને મા�ક �ગે જણાવીએ છ�એ અને �� મા�ક� ંુિવતરણ કર�એ 

છ�એ. અ�યાર �ધુીમા ંલગભગ ૧૦,૦૦૦ મા�ક� ંુિવતરણ ક� � ુ છે.

 - હો��પટલમા ં હ�� ડ સેનીટાઈઝર થોડા થોડા �તર� �કુવામા ંઆ�યા છે અને દદ�ઓને 

સમ�વીએ છ�એ. સા�થુી હાથ ધોવા �ગે કહ�એ છ�એ.

 - �જ�લ હો��પટલના �ટાફને જ�ર� પોતાના ર�ણ માટ� સાધનો આ�યા છે.

 - �જ�લ હો��પટલમા ંકોવીડ-૧૯ �ગે �ણકાર� આપતી મા�હતી (સરકાર �ારા ��ૂચત)     

�ડ��લે કર� છે.

 - �જ�લ હો�પીટલમા ંઆવતા દદ�ઓ, સગા અને �ટાફને સાત �દવસ �ધુી સરકાર �ારા 

�ચૂન કર�લ આ�વુ�� દક ઉકાળો બનાવી પીવડાવવામા ંઆ�યો.

 - જનરલ પ��લક માટ� ઠંડા પીવાના પાણીની �યવ�થા �જ�લ હો��પટલની બહાર કર�લ છે. 

તેની પાસે સા�થુી હાથ ધોવા માટ� બેઝીન લગાવવામા ંઆ��.ંુ

 - રણાસણ ગામમા ં�જ�લ તરફથી દર બે �દવસે સેનીટાઈઝેશન કરવામા ંઆ��.ંુ

 - રણાસણ ગામમા ં�ામ પચંાયત સાથ ેરહ�, મીના િ���સ �ા.લી ના સહયોગથી ૩૫૦૦ 

મા�ક� ંુિવતરણ કરવામા ંઆ��.ંુ

 - રણાસણ ગામમા ં �ામ પચંાયત સાથ ે રહ� લગભગ ૩૭૦ પ�રવારને અનાજ અને 

શાકભા�ની ક�ટ� ંુિવતરણ કરવામા ંઆ��.ંુ

 - �જ�લ �હમતનગર -શીકા �ટ�ટ હાઇવ ેપર આવલે છે. લોક ડાઉન દર�યાન પચંમહાલ 

��લાના �િમકો પગપાળા વતન પાછા જતા હતા તેઓને જમાડ�ા અને વતન જવા 

સાધન કર� આપવામા ંઆ��.ંુ

 - સાબરકાઠંા અને અરવ�લી ��લાના ૫૦ ગામોમા ં૧૪૦ બચત મડંળના ૧૭૦૦ બેનોને 

કોરોના વાયરસ �ગે ��િૃત આપી ર�ા છ�એ. ખાસ તો SMS – Sanitization, Mask, 

Social Distancing
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 - �જ�લમા ંકાય�રત દર�ક �ટાફ� ંુકોવીડ-૧૯ મા ંર�ણ આપવા માટ� કોરોના ર�ક વીમો 

લેવામા ંઆ�યો.

 - �જ�લમા ંકાય�કરોને બે વખત પોષણ��ુત અનાજની ક�ટ� ંુિવતરણ ક�.� ુ

ુ ુ - રણાસણ ગામમા ંરહત� ા ૨૫૩ જ�ર�આતમદં ��ંબોને અનાજની ક�ટ� ંુિવતરણ ક�.� ુ

 - ૨૧ ગામોમા ં૩૦ �ગણવાડ�ના ૪૫૦ સગભા� બેનો અને ધા�ી બેનોને હાથ ધોવા માટ� સા� ુ

અને ફર� ધોઈને વાપર� શકાય એવા મા�ક આપવામા ંઆ�યા.

 - ૩૦ �ગણવાડ� કાય�કર ને ૩૦ આશા કાય�કર બેનોને સા�,ુ હાથ મો�, સેનીટાઈઝર અને 

મા�ક આપવામા ંઆ�યા.

ુ ુ - રણાસણ અને તેની આ�બા�ના ૨૧ ગામોમા ંકોરોના ��િૃત �ગે અને કોરોના વાયરસનો 

ચેપ ન લાગે તેના જ�ર� પગલા �ગે બેનર લગાવવામા ંઆ�યા.

ુ ુ - રણાસણ અને તેની આ�બા�ના ૨૧ ગામોમા ંકોરોના ��િૃત �ગે અને કોરોના વાયરસનો 

ચેપ ન લાગે તેના સરકાર �ારા �હર�  થયેલ ૧૫ જ�ર� ��ુાઓ� ંુલાઉડ�પીકરથી �હર� ાત 

કર�ને ��િૃત ફ�લાવવામા ંઆવી.

 

 - ૧૭૦૦ બેનોને ૩૪૦૦ મા�ક� ંુિવતરણ ક�.� ુ  દર�કને મા�ક પહર� વા� ંુક�મ જ�ર� છે તેની 

સમજણ આપી ર�ા છ�એ. બે �ય��ત વ�ચે ૬ �ટ � ંુ�તર ક�મ રાખ� ંુતે પણ સમ�વી ર�ા 

છ�એ. વારંવાર સા�થુી હાથ ધોવા� ંુપણ સમ�વી ર�ા છ�એ. સાથ ેસાથ ેરોગથી બચવા 

માટ� અ�ય જ�ર� મા�હતી પણ આપી રહયા  છ�એ.

૧૫



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

ુ�જ�લના �થાપનામા ંમહ��વનો ફાળો આપનાર, અમા�ં ઘડતર કરનાર, અમને સમાજ ઉપયોગી કાય� 

કરવામા ંસતત �ો�સાહન, માગ�દશન�  અને �હ�મત આપનાર �ી અિનલભાઈ દ�સાઈ� ંુ૧૬-૦૪-૨૦૧૯ 

ુના રોજ �ખદ અવસાન થ�.ંુ �.ુઅિનલભાઈ રા���ય, �તરરા���ય �તર� �ણીતી, માતા અને 

ુબાળકોના �વા��યમા ંદ�શમા ંઆગળ પડ� ંુકામ કરનાર� 'સેવા �રલ' ઝઘ�ડયાના �થાપક ��ટ� હતા. 

ુસેવા �રલ સ�ંથા થક� આરો�ય�ે�ે, આિથ�ક �ે�ે �વુાનો અને બેનો સશ�ત બને અને બાળકો િશ�ણમા ં

આગળ વધે તેવા િવિવધ કામો કરવામા ં��ુય ફાળો આ�યો. સેવા �રલમા ંસમાજના છેવાડાના માણસો 

માટ� કામો થાય છે. સાથ ેસાથ ે�.ુઅિનલભાઈએ દર�ક કાય�કરનો �ય��તગત િવકાસ થાય એ� ંુપણ �બુ 

�યાન રા�� ંુહ�.ંુ સ�ંથામા ંકાય� કરતી દર�ક �ય��ત પોતાને સામા�ક કામનો �હ�સો માને એવા �ય�નો 

કયા�. ��ુયો આધા�રત સામા�ક કામો અને નીિતઓ, વ�ૈાિનક અ�ભગમ, આ�યા��મક ���ટકોણ અને 

કાય�કરોના િવકાસ થક� સ�ંથાનો પાયો �બુ મજ�તુ બના�યો અને અનેકિવધ  સેવાના કામો કયા�.

ુ�જ�લના �થાપક ��ટ�ઓમાથંી બે ��ટ�ઓએ સેવા �રલ ઝઘ�ડયામા ંપાચં વષ� પોતાની ફરજ બ�વી 

ુહતી. તે સમય દર�યાન સામા�ક કામોની ઘણી �પ�ટતા થઈ. રણાસણમા ંકામ શ� કરવા� ંુન�� 

કરતા,ં અમાર� સાથ ેકામ બાબતે ઘણી ચચા�ઓ કર�  અને આયોજનમા ંમાગ�દશન�  આપી ટ�કો 

ુઆ�યો.૧૯૮૭મા ંરણાસણમા ંકામગીર� શ� કર� �યાર� તેમની પાસેથી વગર �યાજની પસ�નલ લોન 

લઈને કામગીર�ની શ�આત કર�. તેમના ધમ�પ�ની ડૉ.લ�ાબેન દ�સાઈનો પણ અ��ુય ફાળો ર�ો અને 

હ� આપી ર�ા છે. ડૉ.લ�ાબેન દ�સાઈ �જ�લના �થાપક ��ટ� માથંી એક છે. ડૉ.લ�ાબેન દ�સાઈની 

સાથ ેડૉ.અિનલભાઈ દ�સાઈ પણ �જ�લના આમિં�ત સ�ય તર�ક� ��ટ�  િમટ�ગમા ંઉ�સાહથી ભાગ 

લેતા અને અમને માગ�દશન� , સલાહ,�ચૂન અને �ફં આપતા રહત� ા હતા. ડૉ.લ�ાબેન દ�સાઈ �જ�લના ુ

��ટ� તર�ક� �ટા થયા બાદ પણ તેઓ બ�ે િનયિમત �જ�લની �લુાકાતે  આવતા હતા અને િવચારો� ંુ

આદાન �દાન થ� ંુરહ��  ંુહ�.ંુ

ડો. અિનલભાઈ દ�સાઈને ��ધાજં�લ:
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ુતેમને થોડા વષ�થી શાર��રક તકલીફો હતી. તેઓ� ંુઆ�યા��મક �ાન �બુ �� ંહ�.ંુ સાથ ેસાથ ે

આ�યા��મક વલણ પણ �વન �યવહારમા ંઉતા� � ુ હ�.ંુ એટલે જ દર�ક તકલીફોને �બુ સહજતાથી 

�વીકારતા હતા અને સહન કર� શકતા હતા. તેઓ હમેશા “Thy will, be done” “એની ઈ�છા �જુબ 

થાઓ” એ� ંુમાનતા, �વતા હતા અને અમને પણ જણાવતા હતા. તેમનો �નેહાળ, સવંદે નશીલ, 

ુપરગ� અને �ેમાળ �વભાવ, હસ�ખુ ચહર� ો હમેશા ંયાદ આવશ ેઅને �ેરણા આપતા રહશ� .ે

�જ�લની ��ટ� િમટ�ગમા ંનીચે �માણે ઠરાવ પસાર કરવામા ંઆ�યો હતો :

ુ“�જ�લના બધા ��ટ�ઓએ સવા��મુતે સેવા �રલ, ઝઘ�ડયાના �થાપક ડો. અિનલભાઈ દ�સાઈને 

તેમના અવસાન પર ��ધાજં�લ અપ�. ડો. અિનલભાઈ દ�સાઈનો �જ�લની �થાપનાથી લઈને આજ 

�ધુીના િવકાસમા ંઅ��ુય ફાળો ર�ો  છે. તેમણે પોતા� ંુ�વન સમાજના વ�ંચત સ�દુાયના લોકોને 

મદદ�પ થવામા ં અને િવકાસ માટ� �યિતત ક�.� ુ  તેઓ �ેમાળ, સવંદે નશીલ તથા ��હુા�મક 

ુઆયોજનમા ંિન�ણુ અને �પ�ટ વ�તા હતા. તેમની ગેરહાજર� સેવા �રલ, ઝઘ�ડયામા ંતો ખર� જ સાથ ે

સાથ ે�જ�લને પણ સાલશ.ે �� ુએમના આ�માને શાિંત આપે એવી �ાથન� ા.”
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સ�ં��ત નાણાકં�ય �યવ�થા 

 (ઓ�ડટ�ડ ઉપજ – ખચ� ખાતા �માણે)

૨૦૧૯-૨૦૨૦

�ુલ ઘટાડો (ખોટ) ૬૮૭૩૦૬૪.૪૨

ઘસારો (૨) ૩૬૩૭૦૪૫.૦૭

વષ� દરિમયાન દાતા�ીઓ તરફથી �ા�ત થયેલ

આિથ�ક સહાય �ના થક� ખચ�ના વધારાને

પહોચી વળા�.ંુ (૩)  ૯૫૯૧૧૦૨.૨૧

ખોટ (આવક-ખચ� ખાતે સરવયૈ ામા લઇ ગયા. (૪)  ૯૧૯૦૦૭.૨૮

�ુલ ખચ� (૧+૨) ૩૪૯૪૦૯૬૪.૭૧

�ુલ આવક (૧+૩+૪)  ૩૪૯૪૦૯૬૪.૭૧

 ખચ� આવક

�જ�લ હો��પટલ ૨૬૯૭૬૨૦૩.૭૯ ૧૦૩૦૦૨૦૫.૧૯

�મુ�સ કાય��મ (બહન� ોનો કાય��મ) ૧૪૪૯૮૯૯.૧૦

પયા�વરણ કાય��મ ૧૧૫૭૪૪૪.૦૦

એ�ટા�લીશમે�ટ ૧૭૨૦૩૭૨.૭૫

�યાજ  ૪૪૨૯૫૫૧.૨૯

અ�ય આવક  ૫૪૭૮૯૮.૭૪

ર�એ�બસ�મે�ટ ઓફ �ો�ામ એ�સપે�ડ�ચર  ૯૧૫૩૨૦૦.૦૦

�ુલ (૧) ૩૧૩૦૩૯૧૯.૬૪ ૨૪૪૩૦૮૫૫.૨૨

�ુલ ખોટ (આવક કરતા ખચ�નો વધારો)  ૬૮૭૩૦૬૪.૪૨
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FORM NO. 10B

[ See rule 17B ]

Place : AHMEDABAD   MAMTA J. SHAH & CO

Date  : 08-11-2020    Chartered Accountants

       VIRAL SHAH –PARTNER

� � � � � � � M. No. 115327

� � � � � � � FR No.117272W

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

I ANJALII : SOCIETY FOR RURAL  have examined the balance sheet of  
HEALTH & DEVELOPMENT (PAN:AAATA2113L) as at 31 March, 2020 
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, 2020, and

(II) In the case of the profit and loss account, of the profit or loss of its 
accounting year ending on 31 March, 2020.

The prescribed particulars are annexed here to.
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૨૦

Liabilities &Trust Fund Amounts Amounts

Trust Fund Corpus:  53621813.82

Hospital Sustenance/Development Fund:  7354741.69

Other earmarked funds &N.R.Grants:  75617168.65

Other liabilities / Sundry creditors  221251.00

Depreciation fund

F.C.Assets Depreciation Fund 1679090.70

Movable Assets 11758340.53

Immovable Assets 24433518.07 37870949.31

TOTAL  174685924.47

Assets Amounts Amounts

Immovable Assets (Gross Block)  41273224.01

Movable Assets (Gross Block)  26097998.88

FC  Assets  4675969.00

Investments   58325000.00

Deposits   417124.50

Cash & Bank Balances  6735588.28

Sundry Debtors  112700.97

Income outstanding / Interest receivable  2852890.90

Closing Stock of Medicines  1179419.37

Income & Expenditure A/C:

Opening Balance  320970010.08

Add : Balance Sheet Difference 0.20

Add : Deficit during the year 919007.28 33016008.56

TOTAL  174685924.47

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

Audited Balance Sheet (Abridged)*
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ખચ� : ૩૪૯૪૦૯૬૪.૭૧

�મુ�સ કાય��મ

(બહન� ોનો કાય��મ)

૪.૧૫%

પયા�વરણ કાય��મ

૩.૩૧%

એ�ટા�લીશમે�ટ

૪.૯૨%

ઘસારો

૧૦.૪૧%

�જ�લ હો��પટલ

૭૭.૨૧%

ર�એ�બસ�મે�ટ ઓફ �ો�ામ એ�સપે�ડ�ચર

૨૬.૧૯%
ખોટ

૨.૬૩%
�જ�લ હો��પટલ

૨૯.૪૮%

�યાજ

૧૨.૬૮%

અ�ય આવક

૧.૫૭%

ડોનેશન

૨૭.૪૫%

આવક : ૩૪૯૪૦૯૬૪.૭૧

૨૧

Audited Income & Expenditure (Abridged)* 2019-20

Reimbursement of program expenditure� � 9153200.00

Excess of expenditure over  income� � 919007.28

TOTAL�  34940964.71

 Income  Amount 

Gross medical receipt from patients� 18790028.51� 10300205.19

LESS:a)Value of free OPD & IPD� 6246886.21

b)Value of free Medicines� 2242937.11

Net hospital receipt� 10300205.19

General donation � � 7817971.96

Foreign  donation � � 1773130.25

Interest � � 4429551.29

Other Income� � 547898.74

Expenditure� Amounts

Anjali Hospital� 26976203.79

Women’s program expenses� 1449899.10

Environment, enrichment program � 1157444.00

Establishment expenditure� 1720372.75

Depreciation� 3637045.07

TOTAL� 34940964.71
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• વષ� ૨૦૧૯-૨૦૨૦મા ં�જ�લ હો��પટલનો ખચ�, આવક કરતા ં�ા.૧.૬૬૭ કરોડ વધાર� ર�ો. આ �ા. ૧.૬૬૭ 

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 ં�. ૬૨૪૬૮૮૬.૨૧ તેમજ દવાઓમા ંરાહત 

ુઆપવા પાછળ �. ૨૨૪૨૯૩૭.૧૧ (�લ ૮૪૮૯૮૨૩.૩૨) નો ખચ� થયો.

• વષ� વષ�  હો�પીટલના 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.

ભારતમાથંી દાન માટ�

HDFC BANK LTD 

Account No  : 04051450000043, Branch : Himatnagar

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

Address : Civil Hospital Road, Himatnagar, 383001.

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

BANK OF BARODA

Account No : 69360100000904, Branch : Ranasan

Name of  Account : Anjali Society For Rural Health & Development

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

ૂNEFT/RTGS Code : BARB0DBRNS (ચેક �ંકમા ં“ANJALI” ના નામનો પણ બનાવી શકાય છે.)

િવદ�શમાથંી દાન માટ� : As per amendments in FCRA New account is being

   opened in State Bank of India, New Delhi

   Kindly contact on anjalisrhd2@gmail.com or

   9925747740 (What’s App) for Foreign donations

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

   શાખા ઉપર મોકલ�.ંુ

• PAN : AAATA2113L

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

   ફોન : (૦૨૭૭૦)૨૮૨૦૩૪

   મોબાઈલ: 9426413192 (Lalit Shah), 9925747740 (Anita Shah)

   Email: anjalisrhd@yahoo.com, anjalisrhd2@gmail.com web: www.anjalisrhd.org

૨૨ðkŠ»kf ynuðk÷    2019-2020



સ�ંથા�કય દાતાઓ 

૧ લીલાવતી આર. શાહ મેડ�કલ ર�લીફ ��ટ �બંુઈ ૭૦૦૦૦૦

૨ જશ કા�તા ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૨૧૩૧૫૫

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

૪ આશા ફાઉ�ડ�શન �બંુઈ ૧૦૦૦૦૧

૫ �ી જલારામ સેવા�મ ��ટ વડોદરા ૧૦૦૦૦૦

૬ �ી �વુક સ�મેલન ડાયમડં ��બુીલી ચેર�ટ� ��ટ �બંુઈ ૧૦૦૦૦૦

૭ ધ અમદાવાદ મક��ટાઈલ કો. ઓ. બે�ક �લ અમદાવાદ ૫૦૦૦૦

૮ શકર�બેન મગંળદાસ ચેર�ટ�બલ ��ટ અમદાવાદ ૫૦૦૦૦

૯ આદશ � ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૩૦૦૦૦

૧૦ નવનીત ફાઉ�ડ�શન અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

૧૧ સોહમ ચેર�ટ�બલ ��ટ અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

૧૨ �ીમદ રાજચ�ં એ��કુ�શન ��ટ ધરમ�રુ ૨૫૦૦૦

૧૩ સ�ંવની ��ટ �બંુઈ ૨૦૦૦૦

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

૧૫ ક�. ક�.પટ�લ ફાઉ�ડ�શન વડોદરા ૧૫૫૦૦

૧૬ �ીમતી રાિધકાબેન �હ�મતલાલ પટ�લ ચેર�ટ�બલ ��ટ વડોદરા ૧૦૦૦૦
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�ય��તગત દાતાઓ ytsr÷MkkuMkkÞxe Vkuh Yh÷ nuÕÚk yuLz zuð÷Ãk{uLx

૧ �ી પર�શ િ�કમલાલ શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦૦૦૦

૨ આશા સે��લુોઝ (ઈ) �ા લી. �બંુઈ ૫૦૦૦૦૦

૩ ફ�ન��ડ ઇ�વ�ે ટમે�ટ લીમીટ�ડ અમદાવાદ ૪૦૦૦૦૦

૪ �ી હર�શભાઈ પટ�લ બાવસર ૩૦૦૦૦૦

૫ �ી રામિસ�હ સરદારિસ�હ રહવ� ર રણાસણ ૨૦૦૦૦૦

૬ �ીમતી લલીતાબેન હસ�ખુભાઈ શાહ વડોદરા ૨૦૦૦૦૦

ુ૭ મોદ� યોગેશ�માર વા�દુ�વભાઈ અમદાવાદ ૧૫૧૫૦૧

ુ૮ �ીમતી અ�તૃ�ંવરબા રામિસ�હ રહવ� ર રણાસણ ૧૫૦૦૦૦

૯ ડો. ભાવના રમણલાલ સોની �રુત ૧૫૦૦૦૦

ુ૧૦ �ી િવ�લુ�માર નાથાલાલ પડં�ા �બંુઈ ૧૦૭૫૦૦

૧૧ �ી ચ�ંવદન શાિંતલાલ શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦૦૦

૧૨ �ી મલય વક�લ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦૦

૧૩ �ી િમ�હર એચ જોશી અમદાવાદ ૧૦૦૦૦૦

ુ૧૪ ��કત, હ� અને ભારતીબેન અમદાવાદ ૧૦૦૦૦૦

૧૫ ટ�પસ�સ ક�સલટ�સી સિવ�સીસ �ા. લી. અમદાવાદ ૧૦૦૦૦૦

૧૬ રા���િસ�હ રામિસ�હ રહવ� ર રણાસણ ૭૫૦૦૦

ુ૧૭ રોનક રા� પટ�લ વડોદરા ૭૫૦૦૦

૧૮ �ી ��નેશિસ�હ રામિસ�હ રહવ� ર રણાસણ ૭૫૦૦૦

ુ૧૯ દ�વાશંી �શાગં મોદ� અમદાવાદ ૭૧૫૦૧

૨૦ �ી િવ�લુ ધીરજલાલ મહત� ા �બંુઈ ૭૧૦૦૦

૨૧ ડો. ક�પેશ ગોિવ�દભાઈ શાહ વડોદરા ૭૦૦૦૦

૨૨ �ી મે�લ યોગેશભાઈ દલાલ અમદાવાદ ૬૦૦૦૦ુ

ુ૨૩ મોદ� યોગેશ�માર વા�દુ�વ એચ.�.ુએફ અમદાવાદ ૫૫૦૦૦

૨૪ �ી િમ�હરભાઈ �દનેશભાઈ શાહ અમદાવાદ ૫૧૦૦૦

૨૫ �ી �ભુાષભાઈ આર. શાહ �બંુઈ ૫૧૦૦૦

૨૬ �ી �નુીલ �રુ�શચ�ં શાહ �બંુઈ ૫૧૦૦૦

૨૭ �ી અ�તૃભાઈ જોઈતારામ ��પિત �હમતનગર ૫૦૦૦૦

૨૮ �ીમતી કાિમની અિમત શાહ વડોદરા ૫૦૦૦૦
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૨૫

૩૮ ડો. �ેયસ શશીકાતં શાહ વડોદરા ૪૦૦૦૦

૩૯ મણીબેન લાલ�ભાઈ પચાણભાઈ (�.ુ ભગત) કાશી�રુાકંપા ૩૧૧૧૧

૪૦ �વ. વા�દુ�વ ગણપતરામ પડં�ા �હમતનગર ૩૧૦૦૦

 હ. િનતીન વા�દુ�વ પડં�ા

૪૧ �ી બસંીલાલ �નક�લાલ શાહ અમદાવાદ ૩૧૦૦૦

૪૨ મી�લુ હર�તભાઈ ચોકસી અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

૪૩ ને�સી �જન દલાલ અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

૪૪ �ી ��નેશ પડંયા અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

૪૫ �વ.ભા�બેુન રતનશીભાઈ પટ�લ

 હ�તે રમેશભાઈ - કા�તીભાઈ બાવસર ૨૫૦૦૧

૪૬ બીનાબેન પર�ખ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૪૭ ડો. અભય ભા�કર કવી�ર �રુત ૨૫૦૦૦

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

૪૯ ડો. હસંાબેન એડનવાલા અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૫૦ ડો. અપે�ા શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૫૧ ગીતાબેન ચ�ંકાતં શાહ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૫૨ મોદ� એસોસીએટસ �બંુઈ ૨૫૦૦૦

૫૩ િનસગ� અ�તૃલાલ પટ�લ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૫૪ ��પિત �ક�જલબેન ગોિવ�દભાઈ નવા ૨૫૦૦૦

૨૯ �ી �કરણ ચીમનલાલ ગાધંી �બંુઈ ૫૦૦૦૦

૩૦ મોદ� અિ�નભાઈ વા�દુ�વ એચ.�.ુએફ અમદાવાદ ૫૦૦૦૦

૩૧ નલીનીબેન ઝેડ. મહત� ા �બંુઈ ૫૦૦૦૦

૩૨ �ી નીિતનભાઈ રમણલાલ શાહ અમદાવાદ ૫૦૦૦૦

૩૩ સરોજબેન ગીર�શભાઈ શઠે  અમદાવાદ ૫૦૦૦૦

૩૪ �ી રા�શ ઓ�છવલાલ તલાટ� �બંુઈ ૫૦૦૦૦

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

૩૬ �ીમતી વામીનીબેન નીિતનભાઈ શાહ અમદાવાદ ૫૦૦૦૦

૩૭ �ી �કશોરભાઈ જયતંીલાલ શાહ અમદાવાદ ૪૧૦૦૦
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૨૬

ુ૫૫ �ી અ�ણ એ. મોદ� વડોદરા ૨૫૦૦૦

૫૬ �ી ભાઈલાલભાઈ ધમા�ભાઇ પટ�લ શીકા ૨૫૦૦૦

૫૭ �ી દલાલ �વુન �બા� અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૫૮ �ી ધીર�ન આર શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૫૯ �ી આર.આર. શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

ુ૬૦ �ી ��ેુશ મહત� ા એ�ડ �ં વડોદરા ૨૫૦૦૦

૬૧ �ીમતી ઇ�દ�રાબેન ગોિવ�દલાલ શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૬૨ �ીમતી સગંીતાબેન રણછોડભાઈ શાહ ભ�ચ ૨૫૦૦૦

૬૩ �ીમતી ઉષાબેન �ણુવતંભાઈ શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૬૪ �ી ઉમગં રમેશ શાહ �બંુઈ ૨૫૦૦૦

૬૫ �વુ ઉમગં શાહ રણાસણ ૨૫૦૦૦

૬૬ વો�ગા ગેસ કંપની વડોદરા ૨૫૦૦૦

૬૭ �ી જયવદન આર. �ખુ�યાર �બંુઈ ૨૧૦૦૦

૬૮ �વ. કોદ�બેન �વાભાઈ ��પિત

 હ�તે �વ. ર�વાભાઈ �વાભાઈ પ�રવાર નવલ�રુ ૨૧૦૦૦

ુ૬૯ �ીમતી મ�ંલાબેન લખાભાઈ પટ�લ મોટ� �ચ�ચણો ૨૧૦૦૦

૭૦ �ીમતી શાતંાબેન મગનભાઈ પટ�લ રણાસણ કંપા ૨૧૦૦૦

 હ�તે �ી રસીકભાઈ પટ�લ અને �ી નરો�મભાઈ પટ�લ

૭૧ �ી હર�ભાઈ ધમા�ભાઇ પટ�લ શીકા ૨૦૫૦૦

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

ુ૭૩ �ી �કર�ટ�માર એન. સર�યા અમદાવાદ ૨૦૦૦૦

૭૪ �ી ક�ભુાઈ એમ. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦૦

૭૫ ડો. ઋ�લુ ક�પેશ શાહ વડોદરા ૧૫૦૦૦

૭૬ �ી ર��મકાતં હ�રાલાલ �વુાડ વડોદરા ૧૫૦૦૦

૭૭ �ી િવજયભાઈ રમણલાલ દ�સાઈ �બંુઈ ૧૫૦૦૦

૭૮ સીમગ� એ�લાય�સીસ �ા. લી. અમદાવાદ ૧૨૫૦૦

૭૯ �ીમતી શાતંાબેન ના�િુસ�હ ચૌહાણ લ�ભોઈ ૧૧૧૧૧

૮૦ �ી ના�િુસ�હ �લુાબિસ�હ ચૌહાણ લ�ભોઈ ૧૧૧૧૧
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૨૭

૮૧ �ી ઘન�યામભાઈ મગનભાઈ પટ�લ વડોદરા ૧૧૦૦૦

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

૮૩ �ી દ�વ�ે� બા�લુાલ શાહ અમદાવાદ ૧૧૦૦૦

૮૪ �ી જયિંતલાલ છોટાલાલ શાહ ધન�રુા ૧૧૦૦૦

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

૮૬ �ી િવનયભાઈ રા���ભાઈ શાહ �બંુઈ ૧૧૦૦૦

ુ૮૭ �ીમતી ર�ખાબેન પકંજ�માર શાહ �બંુઈ ૧૧૦૦૦

૮૮ �ીમતી �ધુાબેન ચ��કા�તભાઈ શાહ

 હ�તે �ી સી. સી. શાહ ગાબટ ૧૧૦૦૦

૮૯ �ી તેજસ �કુ�શભાઈ શાહ વ�લભ િવ�ાનગર ૧૦૧૭૦

૯૦ ગોપી મ�હલા મડંળ રણાસણ ૧૦૧૧૧

૯૧ �ીમતી દશન� ા જયેશ ઠ�ર વડોદરા ૧૦૦૦૦

૯૨ મહમદભાઈ ��કવાલા વડોદરા ૧૦૦૦૦

૯૩ ડો. અિ�નભાઈ શાહ �હમતનગર ૧૦૦૦૦

૯૪ ડો. ભરત એમ શાહ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૯૫ �ી હસ�ખુભાઈ ચી�ભુાઈ દલાલ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૯૬ ઇલાબેન ચ�ંકાતં ચોકસી અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૯૭ �વ. �ઠાભાઈ શામ�ભાઈ પટ�લ

 હ. �ી મનહરભાઈ �ઠાભાઈ પટ�લ રણાસણ કંપા ૧૦૦૦૦

૯૮ રામીન વડોદરા ૧૦૦૦૦

૯૯ �ી અ�લુભાઈ એ. શાહ વડોદરા ૧૦૦૦૦

ુ૧૦૦ �ી �શાન �દનેશભાઈ શાહ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૧૦૧ �ીમતી હસંાબેન િવનોદભાઈ ભગત �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૧૦૨ �વામી ��ેશાનદં� વારાણસી ૧૦૦૦૦

૧૦૩ �ી ��નેશભાઈ શાહ �બંુઈ ૯૭૫૦

૧૦૪ �ી મહ�� �ભાઈ શાહ �બંુઈ ૯૭૫૦

ુ૧૦૫ �ીમતી મ�ંલાબેન શાહ �બંુઈ ૯૭૫૦

૧૦૬ �ીમતી મીનલબેન શાહ �બંુઈ ૯૫૦૦
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૨૮

ુ હ�તે િવનોદ�માર �વાભાઈ પચંાલ અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૩૦ મ�રુમ મેડ�કલ �ટોર વડોદરા ૫૦૦૦

ુ૧૩૧ �હ� સ�યક શાહ �હ�મતનગર ૫૦૦૦

૧૩૨ �ી અનતં નટવરલાલ મહત� ા વડોદરા ૫૦૦૦

૧૩૩ �ી ભરતભાઈ શાહ �બંુઈ ૫૦૦૦

૧૦૭ �ી ઓ�છવલાલ સી. શાહ વડોદરા ૮૯૦૦

૧૦૮ �ી હત� લભાઈ શાહ �બંુઈ ૮૦૦૦

૧૦૯ �વ. પચાણભાઈ ખીમ�ભાઈ ચોપડા પ�રવાર તખતગઢ ૭૫૦૦

ુ૧૧૦ િનસગ� ગીર�શ�માર રાવલ ગાધંીનગર ૭૫૦૦

૧૧૧ �ી ઉિમયા માતા� મ�ંદર �હ�મતનગર ૭૫૦૦

૧૧૨ �ી હસ�ખુભાઈ શાહ �બંુઈ ૭૩૦૦

૧૧૩ �ીમતી જય�ીબેન શાહ �બંુઈ ૭૨૦૦

૧૧૪ �ીમતી �વતેલબેન શાહ �બંુઈ ૭૦૦૦

૧૧૫ �ીમતી દ�પાલીબેન શાહ �બંુઈ ૬૫૦૦

૧૧૬ �ી �કુ�શભાઈ ઓ. શાહ વ�લભ િવ�ાનગર ૬૩૬૩

ુ૧૧૭ �ી �નાલભાઈ શાહ �બંુઈ ૬૨૫૦

૧૧૮ �ીમતી કોક�લાબેન શાહ �બંુઈ ૬૦૦૦

૧૧૯ �ડુલક ઓઈલ એ�ડ પેઈ��સ કંપની વડોદરા ૫૯૦૦

ુ૧૨૦ �ી નયન�માર જયતંીલાલ શાહ ધન�રુા ૫૬૦૦

૧૨૧ દશન� ાબેન જયતંીલાલ પટ�લ વાઘરોટા ૫૫૦૦

૧૨૨ વાઘ�ેર� જવલેસ� રણાસણ ૫૫૦૦

૧૨૩ �ી ગણપતભાઈ ગીરધરભાઈ દર� ઇટાડ� ૫૧૧૧

૧૨૪ �ીમતી ભા�મુતીબેન કા��તલાલ દ�સાઈ  અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૨૫ �ીમતી ચ�ં�કાબેન ક�ભુાઈ શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

૧૨૬ ડો. ��ની �. શઠે  અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૨૭ ડો. સેજલ એચ શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

૧૨૮ �ીમતી જય�ી ��ેુશ મહત� ા વડોદરા ૫૦૦૦

૧૨૯ �વ શાતંાબેન �વાભાઈ પચંાલ
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૨૯

૧૩૪ �ી �દનેશભાઈ સી. શાહ (એડવોક�ટ) કલોલ ૫૦૦૦

૧૩૫ �ી હમ� ે��ભાઈ �દંુરલાલ શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

ુ૧૩૬ ગો.વા. જયદ�પ�માર મણીલાલ શાહ ગોધરા ૫૦૦૦

૧૩૭ �ી �ેરક �દલીપભાઈ શાહ �હ�મતનગર ૫૦૦૦

૧૩૮ �ી રા���ભાઈ શાહ �બંુઈ ૫૦૦૦

૧૩૯ �ી રાક�શભાઈ �. શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

૧૪૦ �ી સજંય ક� દ�સાઈ અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૪૧ �ીમતી નલીનીબેન �ન નાગ�રુ ૫૦૦૦

૧૪૨ �ીમતી વીણાબેન જગદ�શભાઈ શાહ અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૪૩ િવજય ક�શનદાસ વોરા �બંુઈ ૫૦૦૦

૧૪૪ �ીમતી અલકાબેન ક�. ઠાકર રણાસણ ૩૯૦૨

૧૪૫ અમી દ�વાગં પટ�લ અમદાવાદ ૩૦૦૦

ુ૧૪૬ ડો. વીપા ભાવશે  રા�ય��ુ અમદાવાદ ૩૦૦૦

૧૪૭ �ી હ�રવદન સી શાહ વડોદરા ૩૦૦૦

૧૪૮ �ી નટવરલાલ એચ. શાહ વડોદરા ૩૦૦૦

ુ૧૪૯ �ી પકંજ�માર મણીલાલ શાહ વડોદરા ૩૦૦૦

ુ૧૫૦ �ી વસતંલાલ ચ�ંલાલ શાહ મોડાસા ૩૦૦૦

૧૫૧ �ીમતી શિમ��ઠાબેન શાહ �બંુઈ ૩૦૦૦

૧૫૨ ફલક �બમલ શઠે  વડોદરા ૨૫૦૮

૧૫૩ સાધનાબેન આર. શાહ અમદાવાદ ૨૫૦૦

૧૫૪ �ી ક�. એમ. પટ�લ �.ુ ક� ૨૫૦૦

૧૫૫ �ી દ�પિસ�હ મકવાણા રણાસણ ૨૫૦૦

૧૫૬ �વ. સિવતાબેન છગનભાઈ પટ�લ

 હ�તે �િમનભાઈ છગનભાઈ પટ�લ �સંુર� ૨૧૦૦

૧૫૭ �ી ધીમતં એસ પ�ડા �બંુઈ ૨૧૦૦

૧૫૮ �વ. જગદ�શભાઈ આ�મારામ રાવલ રાધેં� ૨૦૦૧

ુ૧૫૯ ડો. �લદ�પ એન. �થુાર મહસ� ાણા ૨૦૦૦

૧૬૦ ક�બેુન ગો�વામી વડોદરા ૨૦૦૦
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૩૦

૧૬૧ ક�શવ શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૧૬૨ �ી રિસકભાઈ �ળુ�દાસ શાહ નવી �બંુઈ ૨૦૦૦

૧૬૩ �ચી શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

ુ૧૬૪ ��ચત શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૧૬૫ �ી �બહાર�લાલ ગો�વામી વડોદરા ૨૦૦૦

૧૬૬ �ી રાધે�યામ મણીલાલ શાહ ગાધંીનગર ૨૦૦૦

૧૬૭ �ી રમણભાઈ નાથાભાઈ પટ�લ અમદાવાદ ૨૦૦૦

૧૬૮ �ી િવ��ભુાઈ જોષી વડોદરા ૨૦૦૦

૧૬૯ ભાવશે એસ આચાય� વડોદરા ૧૫૫૧

૧૭૦ દશન� ા શાહ વડોદરા ૧૫૦૦

૧૭૧ �િુવન હર�શભાઈ પટ�લ રમોસ ૧૧૦૦

૧૭૨ રામ ભરોસે   ૧૧૦૦

૧૭૩ તીથ � રાક�શભાઈ પટ�લ રમોસ ૧૧૦૦

ુ૧૭૪ અનગ રાક�શ�માર રાવલ અમદાવાદ ૧૦૦૧

ુ ુ૧૭૫ �શલ ક�િત��માર ઠાકર રણાસણ ૧૦૦૧

ુ૧૭૬ �ી ��દુચ�ં ડ�. ઠાકર વાવોલ ૧૦૦૧

ુ૧૭૭ �ીમતી ભારતીબેન ગીર�શ�માર રાવલ ડ�સા ૧૦૦૧

૧૭૮ �ી અરિવ�દભાઈ આર. દ�સાઈ વલસાડ ૧૦૦૦

૧૭૯ �વ. �ી અ�તૃલાલ મોતીચદં વોરા

 હ�તે �કાશભાઈ વોરા રણાસણ ૧૦૦૦

૧૮૦ �વ. કમળાબેન અ�તૃલાલ વોરા

 હ�તે �કાશભાઈ વોરા રણાસણ ૧૦૦૦

૧૮૧ �વ. �ી રમણલાલ આ�મારામ રાવલ બ�ચરા� ૧૦૦૦ુ

૧૮૨ �વ. �ખીબેન મગનભાઈ પટ�લ રમોસ ૧૦૦૦

૧૮૩ �ી અશોકભાઈ નગીનદાસ શાહ વડોદરા ૧૦૦૦

૧૮૪ �ી બા�લુાલ મીઠાલાલ દોશી મલાડ ૧૦૦૦

ુ ુ૧૮૫ �ી ક�િત��માર ��દુચ�ં ઠાકર રણાસણ ૧૦૦૦ 

૧૮૬ �ી રજનીકાતં રમેશભાઈ દ�સાઈ વલસાડ ૧૦૦૦
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ુ૧૮૭ �ી રા�ભાઈ શામ�ભાઈ રાણા વડોદરા ૧૦૦૦

૧૮૮ �ી સ�ંવ ધીરજલાલ શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦

ુ૧૮૯ �ીમતી તનવીબેન �હર�ન�માર રાવલ અમદાવાદ ૧૦૦૦

ુ૧૯૦ હત� ાથ � �હર�ન�માર રાવલ અમદાવાદ ૧૦૦૦

૧૯૧ હષ�કાતં ચપંકલાલ મોદ� અમદાવાદ ૫૦૧

ુ ુ૧૯૨ �. અમીબેન ��દુચ�ં ઠાકર વાવોલ ૫૦૧

૧૯૩ �ીમતી શીતલબેન �કાશભાઈ ઠાકર વાવોલ ૫૦૧

ુ૧૯૪ �ી જશવતંલાલ ચ�ંલાલ મીઠાવાળા મોડાસા ૫૦૦

૧૯૫ �ીમતી �યો�સનાબેન એચ પટ�લ �ત�રુા ૫૦૦

૧૯૬ �ીમતી દ�વબાળાબેન �ળુ�ભાઈ પરમાર ગઢા ૫૦૦

િવદ�શી દાન  

૧ શરે એ�ડ ક�ર ફાઉ�ડ�શન �.ુએસ.એ. ૧૧૫૦૦૫૬.૨૫

૨ �ખુ�યાર ફ�મીલી �કોલરશીપ એ�ડ

 ચેર�ટ�બલ ફાઉ�ડ�શન

 હ�તે ડો. �દલીપ રિતલાલ �ખુ�યાર �.ુએસ.એ ૩૫૧૮૩૭.૦૦

૩ �લાઈ�ડ ફાઉ�ડ�શન ફોર ઇ��ડયા �.ુએસ.એ ૨૭૧૨૩૭.૦૦

૩૧

૧ એચડ�એફસી બ�ક નવરંગ�રુા ૨૫૦૦૦

૨ એચડ�એફસી બ�ક �બંુઈ ૨૫૦૦૦

૩ બ�ક ઓફ બરોડા �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૪ બ�ક ઓફ બરોડા �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૫ દાનપેટ� �જ�લ ૨૧૦૬૨

નામ અને મા�હતી િવનાની રકમ જમા થઇ
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�જ�લ હો��પટલમા ંપડતી વાિષ�ક ખોટને પહોચી વળવા િતિથદાન યોજના શ� કરવામા ંઆવી છે.  

�મા ં�ા.૨૫૦૦૦ � ંુદાન આપનારની 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�લની વબેસાઈટ www.anjalisrhd.org ઉપર DONATE page મા ંઆપ િતિથના �દવસે ફોટા સાથ ે

િતિથ જોઈ શકો છો. (link- http://www.anjalisrhd.org/donate-page)

ુ૧ �વ ઉમગં શાહ રણાસણ જ�મિતથી ૨૫.૮

૨ �વ. �ીમતી �ધુાબેન �રુ�શભાઈ શાહ �બંુઈ ��ુયિતથી ૧.૮

૩ �વ. �ી �બાલાલ ક�શવલાલ મોદ�

ુ હ�તે. �ી અ�ણભાઈ એ. મોદ� વડોદરા ��ુયિતથી ૧૯.૪

૪ �વ. ભા�બેુન રતનશીભાઈ પટ�લ

 હ�તે. �ી રમેશભાઈ અને

 કાિંતભાઈ રતનશીભાઈ પટ�લ બાવસર ટ��બાકંપા ��ુયિતિથ ૨૪.૯

૫ ��પિત �ક�જલબેન ગોિવ�દભાઈ

 C/o. �ી અજયભાઈ ગોિવ�દભાઈ ��પિત નવા જ�મિતથી ૯.૭

૬ �વ. ડો. હસ�ખુભાઈ છગનલાલ શાહ

 હ�તે. �ીમતી લ�લતાબેન હસ�ખુભાઈ શાહ વડોદરા ��ુયિતથી ૧૫.૧૨

૭ �વ. જયે��બાળાબેન અ�તૃલાલ પટ�લ

 હ�તે. િનસગ� અ�તૃલાલ પટ�લ અમદાવાદ ��ુયિતથી �ાવણવદ-૧૩

૮ �ચ. વદે ાતં શાહ

 હ�તે. ગીતાબેન ચ�ંકા�ત શાહ અમદાવાદ જ�મિતથી ૪.૭

૩૨

૨૦૧૯-૨૦૨૦ વષ� દર�યાન �ા�ત થયેલ િતિથદાન

ુ�વ શાહ
જ�મિતિથ ૨૫/૦૮

રણાસણ

ðkŠ»kf ynuðk÷    2019-2020



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

અનાજ અને શાકભા� વી. ૨૦૧૯-૨૦૨૦

ુવ��દાન

૧ �ી જયિંતભાઈ છ�બાભાઈ પટ�લ કઠવાડા અનાજ

૨ �ી નવીનભાઈ ભીખાભાઈ પટ�લ નવી િશણોલ અનાજ

૩ �ી ખેમાભાઈ રામાભાઈ ��પિત નવલ�રુ અનાજ

૪ �ી ડા�ાભાઈ બબાભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૫ �ી �કાશભાઈ ગોિવ�દભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૬ �ી સજંયભાઈ લખાભાઈ પટ�લ નવા અનાજ

૭ �ી છગનભાઇ �ેમ�ભાઈ પટ�લ રણાસણકંપા કઠોળ

૮ �ીમતી �દવાબેન અરજણભાઈ ચૌહાણ નવા વડવાસા શાકભા�

ૂ૯ �ી �લુસીભાઈ રમણભાઇ પટ�લ રણાસણ કંપા કઠોળ, �ધ

૧૦ �ી ગોિવ�દભાઈ �કશોરભાઇ પટ�લ નવલ�રુ કઠોળ, અનાજ

ુ૧૧ �ી �નેહલિસ�હ ર�િસ�હ મકવાણા નવલ�રુ અનાજ

૧૨ �ી મણીભાઈ ર�વાભાઈ ��પિત નવલ�રુ અનાજ

૧૩ �ી પશાભાઇ મગંળભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

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

૧૫ �ી શકંરભાઈ બોળાભાઈ ભોઈ રણાસણ અનાજ

૧૬ રામ ભરોસે  કઠોળ, અનાજ, શાકભા�

૧૭ �ી ભીખાભાઈ દ�વકરણભાઈ પટ�લ રમોસ અનાજ

૧૮ �ી ડા�ાભાઈ �ળુાભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૧૯ �ી �હતેશભાઈ લખાભાઈ પટ�લ લ�મી�રુાકંપા અનાજ

૨૦ �ી �રુ�શભાઈ �ઠાભાઈ પટ�લ રણાસણકંપા કઠોળ

૨૧ �ી નટવરભાઈ હર�શભાઈ પટ�લ કઠવાડા અનાજ

૨૨ �ી અરિવ�દભાઈ સવ�ભાઈ પટ�લ રણાસણકંપા અનાજ

ુ૨૩ �ી રા�ભાઈ બા�રુામ શાહ રણાસણ કઠોળ

૨૪ �ી ક�શાભાઇ �ળુાભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૨૫ �ી અિવનાશભાઈ િવ�ભુાઈ પટ�લ

 (ઉમીયા હાડ�વરે) રણાસણ કઠોળ

૨૬ �ી પરાગભાઈ પરષો�મદાસ પટ�લ માઢવાકંપા શાકભા�

૨૭ �ી અશોકભાઈ નારણભાઈ પટ�લ જસવતં�રુાકંપા શાકભા�

૩૩
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૩૪

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

ુ સદ��ુ �કરાણા �ટોસ�

ૂ૨૯ �ી ભરતભાઈ રાયમલભાઈ દ�સાઈ વડવાસા શાકભા�, �ધ

ુ૩૦ ચા�ડંુા મ�હલા બચત મડંળ �ના વડવાસા શાકભા�

૩૧ �ીમતી શકર�બેન કાળાભાઈ ચૌહાણ રણાસણ શાકભા�

૩૨ �ીમતી �યો�સનાબેન �કુ�શભાઈ પરમાર ખેડ કઠોળ

૩૩ �ીમતી ક�લાસબેન દ�પકભાઈ પરમાર ગઢા કઠોળ

૩૪ �ી બા�ભુાઈ ખીમ�ભાઈ પટ�લ માઢવાકંપા અનાજ

૩૫ �ીમતી �ળુ�બેન સાકંાભાઇ પટ�લ હાસલ�રુ અનાજ

૩૬ �ીમતી મ�ંબેુન ચીમનભાઈ પટ�લ વીરાવાડા અનાજ

૩૭ �ી ભ�શ� ભાઈ ડા�ાભાઈ પટ�લ �હ�મતનગર કઠોળ

ુ૩૮ �ી દ�પક�માર બા�ભુાઈ પટ�લ માઢવાકંપા શાકભા�

૩૯ �ી મોહનભાઈ અરજણભાઈ પટ�લ માઢવાકંપા કઠોળ

ૂ૪૦ �ીમતી શા�તાબેન ભીખાભાઈ પટ�લ રમોસ �ધ

ુ૪૧ �ી યોગેશ�માર મણીલાલ જોષી નવી િશણોલ શાકભા�

૪૨ �ી રા���િસ�હ રામિસ�હ રહવ� ર રણાસણ શાકભા�

ðkŠ»kf ynuðk÷    2019-2020



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

૩૫

ૃ૧ સહયોગ ��ઠય� ��ટ રા���નગર દવાઓ

૨ �ી જય�કાશ અ�તૃલાલ રાવલ �હ�મતનગર પાણીના જગ

૩ �ી ચ�ંવદનભાઈ શા�તીલાલ શાહ �બંુઈ એલઈડ� બ�બ અને

   ટ�બુ લાઈટ

ુ૪ �ીમતી ભારતીબેન ગીર�શ�માર રાવલ ડ�સા �માલ

૫ �ી ઈમેજ�ગ સે�ટર

 ડો. �ધુાકર પડંયા મોડાસા પોટ�બલ સોનો�ાફ� મશીન

૬ સમપ�ણ હો��પટલ

 ડો. િતમીરભાઈ મહત� ા મોડાસા દવાઓ

ુ૭ �વ. કૌિશક�માર મણીલાલ �તુર�યા

 હ�તે. ગગંાબેન મણીલાલ �તુર�યા રણાસણ ધાબળા

૮ લ�લતાબેન હસ�ખુભાઈ શાહ વડોદરા ધાબળા

ુ૯ �ી નવીન�માર રમણલાલ રાવલ બ�ચરા� મી�ચર �ાઈ�ડરુ

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

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

અ�ભુવીએ છ�એ. 

૭ �ીમતી ઉવ�બેન પટ�લ -� નસ�� અમદાવાદ

૮ િનિમષા દ�સાઈ - સામા�ક કાય�કર વડોદરા

૨ ડો. �કરણ પટ�લ -� જનરલ સ�ન� �હ�મતનગર

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

૬ ડો. ભાવના સોની -� એને�થટે��ટ� �રુત

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

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

૫ ડો. અમી યા�ીક� -� જનરલ સ�ન� �રુત

૯ ડો. �બપીન એમ. પટ�લ - ર�ડ�યોલો��ટ �હ�મતનગર

�વૈ��છક યોગદાન 

ુવ��દાન



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

૩૬

સ�ંથાના કાય�કરોની સ�ંયા (એિ�લ – ૨૦ �માણે)

ુ ુ  �ી ��ુષ �લ

 �ણૂ� સમયના  ૨૪ ૩૧ ૫૫

 તાલીમાથ� ૦૯ ૦૧ ૧૦

ુ �લ  ૩૩ ૩૨ ૬૫

�ણૂ�કાલીન કાય�કરો� ંુપગારધોરણ �જુબ વગ�કરણ (એિ�લ – ૨૦ �માણે) (તાલીમાથ� 

િસવાય)

 �ા. ૫૦૦૦૦ થી ઉપર ---� ૦૫

 �ા. ૨૦૦૦૧  થી ૫૦૦૦૦� ---� ૦૫

 �ા. ૧૫૦૦૧ થી  ૨૦૦૦૦� --- ૦૪

 �ા. ૧૦૦૦૧ થી ૧૫૦૦૦� ---� ૧૯

 �ા. ૮૦૦૦ થી  ૧૦૦૦૦ ---� ૨૨

ુ �લ  ૫૫

સૌથી વધાર� અને સૌથી ઓ� વતેન મેળવતા �ણ કમ�ચાર�ની િવગત (એિ�લ – ૨૦ �માણે)

 સૌથી વધાર� સૌથી ઓ�

 ૧૫૦૦૦૦ ૮૫૦૦

 ૬૫૦૦૦ ૯૦૦૦

 ૩૫૦૦૦ ૯૩૦૦

કાય�કરો

ðkŠ»kf ynuðk÷    2019-2020



��ટ� ંુ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.

  Phone: (02770) 282034, Mobile: 9426413192, 9925747740

  Email : 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 નોધણી નબંર : એચ ક� ુબી / ૪૧ / ૮૮ સે�શન  ૧૨(a)

૮૦ � (૫) કર��ુ�ત પ� �માકં નબંર : ડ�આઈટ� (ઈ) /૮૦ � (૫)/૧૪૩૨,  હમંેશ માટ� મા�ય

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

એ���ડટ�શન નબંર : CA / ૩૭ /૨૦૧૯ તા.  ૧૯-૦૯-૨૦૨૪ �ધુી મા�ય

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

ઓડ�ટર : મમતા �. શાહ એ�ડ કંપની

  ૫, �ીનીક�તન સોસયટ�,ઉ�માન�રુા, અમદાવાદ-૧૩

૨. ડો. લ�લત શાહ

૩. ડો. ડ�. એમ. દવે

૪. ડો. અપે�ા શાહ

૫. �ી ભરત એન. શાહ

૧. �ીમતી અિનતા શાહ

સ�ંથા માથંી પગાર મેળવતા ��ટ�ની સ�ંયા : ૨ (એિ�લ –૨૦ �માણે)

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��ટર અને �ણૂ� સમયના એ�મીની���ટર ના કામના બદલામા ં�.૩૫૦૦૦/- �િત માસ.

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

��ટ� મીટ�ગ

૬. �ી પકંજ વી. મોદ�

૭. �ી બ�ંકમ શઠે

૮. ડો. પકંજ શાહ

૯. �ી ભરત એસ. શાહ

૧૦. ડો. ક�પેશ શાહ

��ટ�ઓ:

��ટ�ઓની સ�ંયા હાજર� 

૧૦

૧૦

૧૦

૧૪

૦૮

૦૮

૦૮

૨૮

મીટ�ગની તાર�ખ
૨૮/૦૪/૨૦૧૯

૧૧/૦૮/૨૦૧૯(વાિષ�ક સાધારણ સભા)

૦૩/૧૧/૨૦૧૯

૨૫/૦૧/૨૦૨૦



- મહા�મા ગાધંી�

ુબધા જ માણસની જ�ર�યાત માટ� � છે તે �રૂ� ંછે,

ુ ુપણ એકજ માણસના લોભ માટ� આ બ� અ�રૂ� ંછે.

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

ફોન : (02770) 282034, 9426413192, 9925747740

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

�જ�લ 

સોસાયટ� ફોર �રલ હ�� થ એ�ડ ડ�વલપમે�ટ

હ�� �સ ઓન તાલીમ �જ�લ હો��પટલના કાય�કરોને 

Hands on training Anjali Hospital staff

તમામ કાય�કરોને કામની જ�યા પર �તીય હર� ાનગિત �ગે તાલીમ 

Workshop on Harassment at work place 

�કશોર�ઓને �વ ર�ણની તાલીમ 

Self-defense training Adolescent girls

િ�. સે��ટર�, આરો�યના ડૉ. જયિંત રિવની �લુાકાત 

Visit by Prin. Secretary. Health Dr. Jayanti Ravi

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