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

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

�ુશળ હશો.

વષ� ૨૦૨૦-૨૧ દર�યાન �જ�લ �ારા કરવામા ંઆવલે કામગીર� તથા આ કામગીર� માટ� જ�ર� 

નાણંાક�ય આવક અને ખચ�નો  અહવ� ાલ આપને આપતા ંઆનદં અ�ભુ��ંુ.ં આ� ંુવષ� કોવીડ-૧૯ 

મહામાર�નો સામનો કય� અને હ� પણ આ લખાય છે �યાર� �ી� મો�ની તૈયાર� કર� ર�ા છ�એ.

એિ�લ'૨૦ થી માચ�'૨૧ દર�યાન કોરોના રોગચાળાના બે મો� આવી ગયા. પહલ� ા મો�મા ં

ગામડાઓમા ંઅસર ઓછ� હતી પણ બી� મો�મા ંનાના ગામોમા ંપણ ગભંીર અસર થઈ. �જ�લ 

હો��પટલની કામગીર� દર�ક પ�ર��થિતમા ંપણ ચા� ુજ રહ�. ફ�ત �લાન સ�ર� બધં રાખવામા ં

આવી.

કોવીડ-૧૯ િવ� �યાપી રોગચાળાએ ઘ� ંુશીખવાડ�.ંુ �બુ ફા�ટ ચાલતી �જ�દગીને એક �ેક માર�. 

ુકૌ�ં�બક સબધંો� ંુમહ�વ, સાથ ેસાથ ે�ય��તગત �વ�છતાના પણ પાઠ ભણા�યા.

બેનોની ��િૃ� ચાલતી રહ�. અમે � ��િૃત� ંુઆયોજન કર�લ તે કર� ના શ�ા. ��થિત સામા�ય 

થશ ેએટલે એ ��િૃ� કર��.ંુ મોબાઈલના લીધે ગામોમા ંદર�ક સમાચાર, �સગં ક�ટલા ઝડપથી 

પહોચે છે તેનો ખાસ અ�ભુવ થયો. પહલ� ા ંઆપણે ગામના ભાઈઓ-બહન� ોને જણાવીએ �યાર� 

ખબર પડતી પણ હવ ેરો� રોજની વાતો બધા બેનોને ખબર હતી. આના ફાયદા પણ છે અને 

ગેરફાયદા પણ છે.

�કશોર-�કશોર�ઓના ��િૃત કાય��મ શાળાને બદલે ગામમા ં��ુલી જ�યામા ંકયા�. �ાથિમક 

ુશાળાના બાળકો સાથ ેકામગીર� શ� કર� છે. જો નાનપણથી બાળકોમા ં�તીય સમાનતાની સાચી 

સમજ આપવામા ંઆવ ેતો વત�માનમા ં�વત�તા ભેદભાવમા ંલાબંા ગાળે બદલાવ લાવી શક�એ. 

હા, આ કામો સતત ધણા ંવષ� કરતા રહ��  ંુપડ�.

આ મહામાર�મા ંઆરો�યના કાય�કરો પહલ� ી હરોળના લડવયૈા છે. તેમને �રુ�ા આપવી અને 

�ો�સાહન આપતા ંરહ��  ંુપણ અિનવાય� બની ર�.ંુ સૌ કાય�કર ભાઈ બહન� ોએ �હ�મત રાખી 

ઉ�સાહથી દર�ક જવાબદાર� ઉપાડ� લીધી તે �બરદાવવા લાયક છે.

અમને એમ હ� ંુક� કોરોના મહામાર�ને લીધે નાણંાક�ય તકલીફ ઉભી થશ ેપણ અમાર� અપીલથી 

�જ�લના દાતા�ીઓ, િમ�ો અને �ભેુ�છકોએ અમાર� �ચ�તાને એમના માથ ેઉપાડ� લીધી. 

�જ�લને ��ય� અને પરો� ર�તે મદદ�પ થનાર દર�કનો �દય�વૂક�  આભાર મા� ંુ�.ં સાથ ે

મળ�ને આપણે કોવીડ-૧૯ મહામાર�નો યથાયો�ય �િતકાર કર��.ંુ �� ુઆપણ સૌને શ��તશાળ� 

બનાવ ેએવી �ાથન� ા.

અિનતા શાહ
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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 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 ૫0 ગામોમા ંબહન� ો માટ�નો કાય��મ (��ુય�વ ે 

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

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

સ�ંથાક�ય અને �ય��તગત દાન ઉપર નભે છે.

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

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

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

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

અને સામા�ક ર�તે ઓછા િવકસીત છે.

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

ુિવ�તારની બ�મતી �� છે આ �� નાની જમીન ધરાવ ેછે અને મોટાભાગે ખેત મ�ર� ંુઅથવા �ટક ુ

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

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

ૂ��િૃ�ઓના લાભાથ� �થો છે.
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Vision

Vision and Mission Statement

Mission

�જ�લ િવષે

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

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

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

energy.
5. Activities conducive to & fostering moral and ethical values.
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ડ�લીવર� (�વુાવડ) ૫૮૫

રસી ૧૯૧૯

લેબોર�ટર� ૪૭૩૪૮

એ�સ – ર� ૧૪૮૯

ુઓપર�શન �લ ૨૭૭૪

�ખના ૨૨૨૧

અ�ય ૫૫૩

એ���લુ�સ િવઝીટ ૫૭૬

એએનસી �લુાકાત (સગભા� બેનોની તપાસ) ૫૮૬૯

જમવા� ંુદદ� (ડ�શ) ૮૪૮૮

ૂના�તો અને �ધ (સવાર–સાજં) ૧૦૫૪૩
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૧ આરો�ય :

 �જ�લ હો��પટલ થક� વષ� ૨૦૨૦-૨૧ દર�યાન િવિવધ સેવાઓ પહ�ચાડ� શ�ા તે નીચેના 

�કડા પરથી �ણી શકાય છે. વષ� ૨૦૨૦-૨૧, કોવીડ-૧૯ ની મહામાર�મા ંપસાર થ�.ંુ તેની 

અસર અમારા િવ�તારમા ંપણ થઈ. પહલ� ા મો�મા ંખાસ અસર ના થઈ પણ બી� મો�મા ં

ઘણી અસર થઈ. જ�ર� આરો�યની સેવાઓ ચા� ુજ હતી. ફ�ત �ખ િવભાગ અને દાતં િવભાગ 

બે મ�હના બધં રાખવા પડ�ા.

૫



ર�ટ�ના કલીનીકમા ં�ા �ા રોગો અથવા તકલીફની સારવાર થશ?ે

ુ- �ખના પડદા (ખાસ કર� ���ટ �બ��-Macula) ના રોગ

-  �ખના પડદાની �ડાઈ  અને જયાર� પડદો �ટો પડ�ો હોય અને શકંા�પદ ઝામરના રોગો

- �ખના પડદા પર લેસર થી સારવાર

- ઈ��ા િવ��યલ ઈ��કશનથી સારવાર 
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�ખ� ંુકામ આપણે ૧૯૯૫ થી કરતા આ�યા છ�એ. એમા ંખાસ તો મોિતયાના ઓપર�શન અને �ખના 

નબંર તપાસવા� ંુ��ુય કામ રહ��  ંુહ�.ંુ ઘણા દદ�ઓએ આ િવભાગનો લાભ લીધો અને લઈ ર�ા છે. 

સમય જતા ં�ખના પડદાની તકલીફ હોય એવા દદ�ઓ પણ આવવા માડં�ા. આપણે તો િસિવલ 

ુહો��પટલમા ંર�ફર કર� દ�તા.ં દદ�ઓએ બહાર જ� ંુખાસતો અમદાવાદ જ� ંુઅઘ�ં પડ�.ંુ સાબરકાઠંા 

અને અરવ�લીમા ંએકપણ �ખના પડદા (ર�ટ�ના) માટ� રાહતદર� સારવાર મળ� રહ � એ� ંુક��� નથી. 

એટલે �જ�લ હો��પટલમા ં�ખના પડદાનો િવભાગ  (ર�ટ�ના અને ��કુોમા સારવાર કલીનીક) 

ુ ુતા.૦૬/૦૩/૨૦૨૧ થી શ� કરવામા ંઆ�યો.આ ર�ટ�ના અને ��કુોમા સારવાર કલીનીક શ� કરવામા ં

ડૉ. અમીષભાઈ પટ�લે (ર�ટ�ના િન�ણાતં) અમને માગ�દશન�  અને સહયોગ આ�યો. તેઓએ મ�હનામા ંબે 

ુવાર વીઝીટ�ગ ર�ટ�ના િન�ણાતં તર�ક� આવવા� ંુશ� પણ ક�.� ુ

Retina (�ખનો પડદો) આપણી ���ટ (જોવા�)ંુ માટ� એક �બુજ અગ�ય� ંુપણ બહારથી જોઈ 

ન શકા� ુ�ગ છે. �ખને ઈ�, ડાયાબીટ�સ, �લડ �ેશર વધાર� રહ�� ,ંુ �મર તેમજ શર�રના 

અ�ય અવયવો �વા ક� મગજ, ક�ડની �વા રોગોને કારણે પણ �ખના પડદાને ઈ� થઇ શક� 

છે.

�ખના પડદાને બહારથી જોઈ શકાતો ન હોવાથી તથા �વી ર�તે અ�ય સાધનો �વારા પેટમા,ં 

પેશાબની કોથળ�મા ંજોઈ શકાય છે, તે ર�તે પડદો જોવો શ� ન હોવાથી, ફ�ત બહારથી જોઈ 

શકાય અને બહારથી જ સારવાર આપી શકાય તેવા સાધનોની  જ��રયાત ઉભી થાય છે �ના 

આધાર� નીદાન થઇ શક� તથા સારવારની પ�િત ન�� કર� શકાય.

ર�ટ�ના સે�ટર માટ� નીચેના �ણ દાતાઓએ નોધપા� સહાય �રૂ� પાડ� :

ુ ુ૧. જશ- કા�તા ચેર�ટ�બલ ��ટના �ી �ીપાલભાઈ અને �ીમતી �ણ�માબેન શાહ - �બંઈ

ુ ુ૨. �વેલે� ફાઉ�ડ�શનના �ી પી�ષભાઇ કોઠાર�  - �બંઈ

ુ૩. �ી પર�શભાઈ િ�કમલાલ શાહ અને મજંર�બેન શાહ – �બઈ
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એકવાર �જ�લના કાય�કર રણાસણ ગામમા ંચાલતા મ�હલા બચત મડંળની િમટ�ગમા ંગયા. 

એક બેનને ર�તામા ંપડ�લા જોયા. બે �ણ �દવસથી પડ�લા હતા. કપડામા ંઝાડો પેશાબ થઈ 

ુગયેલો. માખીઓ બણબણતી હતી. લોકો �એ પણ નાક દબાવીને ચાલી �ય. �જ�લના 

કાય�કર� �જ�લ હો��પટલમા ંવાત કર�. બી� કાય�કરો સાથ ેએ���લુ�સ લઈને બેનને લઈ 

આ�યા. બેન અધ� બેભાન અવ�થામા ંહતા. �જ�લ હો��પટલમા ંદાખલ કયા�. ધીર� ધીર� તેમના 

ગદંા કપડા કાઢ�ા, તેમને સાફ કયા� અને નવા કપડા પહર� ા�યા.ં ડોકટર� તપાસીને સારવાર 

ચા� ુકર�. ભાનમા ંઆ�યા. થોડ� શ��ત આવતા ંબરાબર નવડા�યા, નવા કપડા ંપહર� ા�યા. 

જયાર� બરાબર સાફ થયા �યાર� ખબર પડ� ક� આ બેન તો  રંજનબેન મકવાણા છે.

ુરંજનબેન મકવાણા. ઉમર ૬૦ વષ�. રણાસણથી ૧૨-૧૫ �કમી �ર ગામના વતની. ચાર પાચં 

વષ�થી રણાસણમા ંરહત� ા હતા. બે દ�કર�ઓ પરણાવી દ�ધેલી. દ�કરો હતો નહ�. રણાસણમા ં

ુ ુ�કાનોમાથંી માગંીને પોતા� ંુતથા પિત� ંુ��ંૂ કરતા હતા. બ�ેને �યસન પણ હ�.ંુ પિત મરણ 

પામતા એકલા પડ�ા. દ�કર�ઓ એમના ઘર� લઈ �ય પણ લા�ં ુરહ � નહ�. �યાથંી આવી �ય. 

પોતાની ર�તે રહ.�

એમની બે દ�કર�ઓને �ણ કર�. બ�ે આ�યા અને બધી વાત કર�. રંજનબેનના લોહ� િવગેર�ની 

તપાસ કરતા જણા� ંુક� તેમના શર�રમા ંપોષણનો અભાવ છે. �ોટ�ન �બુ ઓ� ંછે. તો મોઘા ં

�ોટ�ન વધે તેના ઇ���શન આ�યા. લોહ�� ંુ�માણ ઓ� ંહ� ંુતો �ણ બોટલ લોહ� ચઢા��.ંુ 

તેમને  � ભાવ ેતે �માણે જમવા�,ંુ શ�ગચણા, ફળો િવગેર� આ��.ંુ ખોરાક� ંુ�યાન રાખતા 

હતા પણ તેમનાથી ખવા� ંુન હ�.ંુ છતા ંતેમને ખવડાવીને આનદંમા ંરાખવાનો �ય�ન કરતા 

ુહતા. દ�કર�ની પર���થત પણ સાર� ન હતી. રંજનબેન �લ ૧૨ �દવસ દાખલ ર�ા પછ� ર� 

આપવામા ંઆવી. બધી સારવાર િવના��ૂયે કરવામા ંઆવી. �જ�લના કાય�કરોએ �દય�વૂક�  

સેવા કર� તે �બરદાવવા લાયક છે.
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(૨) બેનોની ��િૃ�:

 આ વષ�ની શ�આત કોરોના મહામાર�થી થઈ. એિ�લ અને મે'૨૧મા ંકોરોનાના ક�સો વધતા,ં  

લોકડાઉનને કારણે ગામોમા ંજઈ માિસક મીટ�ગો કર� ન શ�ા. દર�ક મડંળના આગેવાન બેનો 

સાથ ેફોન �ારા જોડાયેલા ર�ા. ગામોમા ંકોરોનાના ક�સો ઓછા હતા.ં પણ બધા તક�દાર� અને 

સાવચેતી રાખતા હતા. બેનો �તે િમટ�ગ કર�ને બ�કમા ંરકમ ભરવા જતા ંહતા.ં એકદમ નવો 

અ�ભુવ થઈ ર�ો હતો. બ�કમા ંજવાના િનયમો બદલાઈ ગયા હતા. લાબંી લાઈનોમા ં�ટા �ટા 

ઉભા રહ�� ,ંુ વાર�ઘડ�એ હાથ સેનીટાઈઝ કરતા રહ��  ંુિવગેર�. બ�કમા ંસમય વધાર� �ય એટલે 

પૈસા અમને બે�કમા ંભરવા ંઆપી �ય. બે�કમાથંી જણાવ ેક� �ણ �દવસ પછ� ભરવા આવજો. 

કોરોના પે�ડ�િમક  અમારા ંબેનોને ઘ� ંુશીખવી ગ�.ંુ શ�આતમા ંઘ� ંુ�યાન રાખતા ંપણ 

ગામોમા ંપહલ� ા ંમો�મા ંઓછા ક�સો હતા ંવળ� ખેતરમા ંકામ ચા� ુહતા ંએટલે શહર�  કરતા ં

ગામોમા ંલોકડાઉનની બહાર જવા િસવાય અસર દ�ખાતી ન હતી.

 અમારા કાય�કરો �હ�મત કર�ને િનયિમત (બે મ�હના િસવાય) ગામોમા ં બચત મડંળની 

મીટ�ગોમા ંજતા ંહતા.ં તેઓને �ણ બાબત� ંુખાસ �યાન રાખવા� ંુહ�.ંુ મા�ક હમેશા ંપહર� વો, 

શા�ર�રક �તર રાખ� ંુઅને હાથ સેનીટાઈઝ કરતા ંરહ�� .ંુ બેનો હસે પણ ખરા ંપણ સહજ�  પણ 

ચ�લત થયા વગર બેનોને પણ ફર�યાત મા�ક પહર� �ને િમટ�ગમા ંઆવવા� ંુકહત� ા ંઅને 

ુ ુ ુ ુકરાવતા.ં ૧૮૦૦ બેનોને અમે બે બે મા�ક� ંિવના ��યે િવતરણ ક� હ�.ં�

 આ� ંુવષ� બેનોએ બચત અને િધરાણની આપ લે કર� અને પોતાના કામો પાર પડ�ા. થોડ� 

ુતકલીફ પડ� હતી પણ મોટાભાગની બહન� ો ખેતી કામ સાથ ેઅને �ધના ઉ�પાદન સાથ ે

જોડાયેલી હતી એટલે ખાસ નાણંાક�ય તકલીફ જોવા ના મળ�. સરકાર� પણ િવના��ૂયે અનાજ 

ૂિવતરણ અને બેનોના ખાતામા ંરકમ જમા કર� તથા મોટાભાગના બેનોના ઘરવાળા ખે�ત 

એટલે એમના ખાતામા ંપણ રકમ સરકાર તરફથી જમા થઈ, તેનો પણ ટ�કો ર�ો.

 અમે બચત મડંળની માિસક િમટ�ગ ઉપરાતં બી� કામગીર� વષ� દર�યાન �લાન કર� 

હતી.�વીક� �જ�લમા ંવાિષ�ક િમટ�ગ, આગેવાન બેનોને તાલીમ, નવા મડંળના સ�ય બેનોને 

તાલીમ તથા શ�ૈ�ણક �વાસે જ� ંુિવગેર� પણ કોરોના પે�ડ�િમકના લીધે કર� ના શ�ા. પણ 

હમંેશની �મ શાકભા�� ંુ�બયારણ આ�� ંુઅને બેનોએ વાવીને શાકભા� ખાધી અને ગામમા ં

પાડોશીઓ, િમ�ો, સબધંીઓને ખવડાવી.

 ૮ મી માચ� �તરરા���ય મ�હલા �દનની ઉજવણી કરવી ક� નહ� તે �ગે અમે અવઢવમા ંહતા.ં 

બેનોને �છૂતા ંતેઓએ ક� ંુઆપણે કયા ંબહાર જવા� ંુછે. ગામમા ંજ ઉજવણી કરવાની છે. 

એટલે ૩૦ ગામના ૬૯ મડંળના ૫૭૩ બેનોએ પોતાના ગામમા ંર�લી કાઢ�. બેનોના માન અને 

સ�માનના ��ુો બોલાવી પોતાનો આ�મિવ�ાસ મજ�તુ કય�. સાથ ેસાથ ે૨૭૨ �ામજનો 

બાળકો અને િશ�કોએ પણ ભાગ લીધો. હવ ેબેનો ગામમા ં ર�લી કાઢવાની હોય ક� ��ુો 

બોલવાના હોય તોપણ શરમાતા નથી અને ૮ મી માચ� �તરરા���ય મ�હલા �દન પોતાનો 

�દવસ છે એટલે ઉજવવો જ જોઈએ એમ માને છે.
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 ક�ર ઇ��ડયા નામની �તરરા���ય સ�ંથાના સહયોગથી કાય�કરો �ારા �ગણવાડ�ના બેનો, 

તેડાગર બેનો અને આશા કાય�કરોને કોરોના ��િૃત મળે એ હ�� થુી �િતકા�મક સા� ુ

સેનીટાઈઝરની બોટલ, બે એન-૯૫ મા�ક અને હ�� ડ�લો�ઝ ની ક�ટ તથા સગભા� બેનો અને 

ધા�ી બેનોને કોરોના ��િૃત મળે એ હ�� થુી  િવતરણ કરવામા ંઆ��.ંુ જો ધા�ી બેનને કોરોના 

થાય તો બાળકને ક�વી ર�તે �તનપાન કરાવ� ંુઅને ક�વી બાબત� ંુ�યાન રાખ� ંુતે �ગે પણ 

બેનોને સમ�વવામા ંઆ��.ંુ સાથ ેસાથ ેગામોમા ંકોરોનાનો ચેપ અટકાવવા માટ� સરકારની 

ગાઈડલાઈ�સ� ંુમાઈક �ારા �ચાર, �સાર કરવામા ંઆ�યો. આ કામગીર�, બેનોની ��િૃ� 

સાથ ેજોડાયેલ ભાઈઓ અને બેનોએ સફળતા�વૂક�  કર�.

 �કશોર-�કશોર� ��િૃત કાય��મ :

ુ સામા�ય ર�તે �ન મ�હનાથી િનશાળો �લેુ પણ કોરોના મહામાર�ને લીધે તે �લુી જ નહ�. અમે 

ૂ�કશોર-�કશોર� ��િૃત કાય��મ ૧૫ હાઈ��લોમા ંજઈને કર�એ છ�એ. પણ આ વષ� શાળામા ંકર� 

ન શ�ા. હવ ે� ંુકર�એ? વળ� િમ� સ�ંથા �ારા �ણવા મળે ક� બાળકો �કશોર-�કશોર�ઓને 

(છેડતી, હર� ાનગતી િવગેર�) ઘ� ંુસહન કર� ંુપડ� ર� ંુછે. અમને પણ �ચ�તા થઈ એટલે અમે 

પછ� ન�� ક� � ુ ક� � � ગામોમા ંબેનો� ંુકામ ચાલે છે તે બધા ગામોમા ંએડોલેસ�ટ એ�ટ�વીટ� 

કર�એ. અમે દર�ક ગામમા ંબચત મડંળની િમટ�ગ પછ�, �કશોર-�કશોર�ઓને ભેગા કર� તેઓની 

ુ ુસાથ ે�દા �દા િવષયો પર ચચા� કર� અને મા�હતી આપી. �કશોર�ઓ ભેગી થઈ જતી હતી પણ 

�કશોરોને ભેગા કરવામા ંઘણી તકલીફ પડતી. મોટોભાગના �કશોરો કાતંો રમતા હોય અથવા 

ૂખેતરમા ંમદદ કરતા ંહોય. ઘણા ંમ�ર�એ પણ વળ� ગયા હોય. આમ અમે બેનો અને �કશોર-

�કશોર�ઓ સાથ ે આ મહામાર�મા ંપણ જોડાયેલા ર�ા.

 આ વષ� અમે ૨૦૦ �ટલી �કશોર�ઓને �વ-ર�ણની તાલીમ આપી� ંુએમ આયોજન કર�લ પણ 

કોવીડ-૧૯ ના કારણે આપી ના શ�ા.

 આ વષ� અમે ૧૫ �ાથિમક શાળાના (ધો.૩ થી ધો.૮ �ધુી) બાળકો સાથ ે�તીય સમાનતા – 

છોકરા છોકર�ના ભેદભાવ (��ડર ઇ�વાલીટ�) ને ક���મા ંરાખી બાળકોની ��િૃ� કરાવવી એમ 

ન�� કર�લ હ�.ંુ પણ કોવીડ-૧૯ મહામાર�ના લીધે શાળામા ંકરાવી ના શ�ા. ફળ�યામા ં��ુલી 

જ�યામા ંબાળકોને ભેગા કર�ને િવિવધ ��િૃ� કરાવી. બાળકો સાથ ે�બુ મ� આવી. તેમનો 

ઉ�સાહ જોઇને આપણને પણ મ� આવી �ય. શાળા બધં હોવાથી બાળકોને પણ અમાર� સાથ ે

ગ�મત સાથ ે�ાન લેવાની મ� આવી. બાળકો સાથ ે�તીય સમાનતાને �યાનમા ંરાખી - 

ુઘરમા ંકામની વહચ� ણી �ગે રમત ગ�મતમા,ં છોકરા-છોકર�મા ં�તર અથવા �દાપણા �ગે, 

મોબાઈલના વપરાશ �ગે, �યસન �ગે, એમ િવિવધ ચચા� કર� રમતો ર�યા, �ચ�ો દોયા� અને 

વાતા�ઓ કહ�. જો �તીય સમાનતા, છોકરા છોકર�ના ભાઈ બેનોના ભેદભાવ (��ડર 

ઇ�વાલીટ�) �ગે નાનપણથી સાચી સમજ આપવામા ંઆવ ેતો �િતય સમાનતા સહજ બને 

ુએવા િવચાર અને હ��  ુસાથ ેબાળકોની ��િૃ� શ� કર� છે.
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૧૦

�મ િવગત શ�આત ૨૦૦૩ થી ૨૦૨૦ થી �ુલ ટકા%

ુ  માચ�-૨૦૨૦ �ધી  ૨૦૨૧

૧ આિથ�ક ૨૫૧૦ ૧૪૦ ૨૬૫૦ ૪૦%

૨ િમલકત ૯૭૧ ૯૪ ૧૦૬૫ ૧૬%

૩ અ�ય જ��રયાત ૧૪૪૭ ૪૯ ૧૪૯૬ ૨૩%

૪ સામા�ક ૧૩૧૧ ૫૪ ૧૩૬૫ ૨૧%

 �ુલ ૬૨૩૯ ૩૩૭ ૬૫૭૬ ૧૦૦%

બચત મડંળમા ંિધરાણના કારણો

�મ િવગત શ�આત ૨૦૦૩ થી ૨૦૨૦ થી �ુલ

ુ  માચ� -૨૦૨૦ �ધી  ૨૦૨૧

૧ ગામની સ�ંયા ૫૦ ૦૧ ૫૧

ુ૨ �લ બચત મડંળ/ ૧૩૮  ૧૪૦

 નવા બચત મડંળ બ�યા  +૪

 બચત મડંળ બધં થયા - -૦૨

૩ મડંળના સ�ય બેનોની સ�ંયા ૧૭૬૮ -૬૫ ૧૮૦૩

 બેનો �ટા થયા (-) નવા બેનો જોડાયા (+)  +૧૦૦

૪ િધરાણ લેનાર બેનોની સ�ંયા ૬૨૩૯ ૩૩૭ ૬૫૭૬

૫ િધરાણ �કૂતે કર�લ બેનો ૫૦૪૯ ૨૭૮ ૫૩૨૭

૬ િધરાણની �નુ: �કુવણી ચા� ુહોય એવા બેનો ૧૧૯૦ - ૧૨૪૯

બચત મડંળની િવગત

કાય�કર ��ન�ગ

બેનોની અને �કશોર-�કશોર� કાય��મની કામગીર� �કડામા ં:

�મ િવગત કાય��મ આયોજન કરનાર �થળ જનાર સ�ંયા �દવસ

૧ �વર�ણ બેઝીક તાલીમ ૦૧ શશૈવ �જ�લ ૦૩ ૦૩

૨ �વર�ણ એડવા�સ તાલીમ ૦૧ શશૈવ શશૈવ ૦૨ ૧૦

૩ L૩અને સામ�થ � વક�શોપ ૦૧ ઓએિસસ-ચાણોદ ઓએિસસ ૦૩ ૦૩

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

૧ બચત મડંળની બેનો ને મા�ક િવતરણ ૦૧ ૫૦ ૧૩૮ ૧૭૬૦

૨ સા�થુી હાથ ધોવાના ડ�મો���શન ૨૮ ૨૮ ૬૪ ૬૯૧

૩ શાકભા�� ંુ�બયારણ  ૪૯ ૧૩૧ ૧૬૯૧

૪ ૮મી માચ� ર�લી  ૩૦ ૬૯ ૮૪૫
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૧૧

૧. ચારણવટંા, અમાર� બેનોની ��િૃત� ંુપહ��  ંુગામ. અહ� અમારા ચાર મ�હલા બચત મડંળ 

ુચાલે. �લ ૮૦ બેનો સાથ ેજોડાયેલા. બધા સરસ ચાલે. એમા�ં ંુએક જોગમાયા બચત 

ુ ુ ુમડંળ. �લ ૧૨ સ�ય બેનો. એમાથંી એક દ�ાબેન જસવતંિસ�હ સોલકં�. �ઓ� ંુ��ંબ 

ૂ ુ ુસામા�ય  ખેતી કર� અને  �ધ ઉ�પાદન� ંકામ કર� અને �વન િનવા�હ કર�. પરં� આ તેમના 

ુ ુ��ંબ માટ� અ�રૂ� ંુ હ�.ંુ

ુ હવ ેચારણવટંા ગામના લોકોને કંઈપણ અનાજ દળાવ� ંુહોય તો પાચં �ક.મી. �ર હાથરોલ 

ગામમા ંજ� ંુપડ�. દ�ાબેન આવક વધારવા � ંુકર� ંુએમ િવચારતા હતા અને એમને લોટ 

દળવાની ઘટં� �ગે િવચાર આ�યો. ચ�ો ગિતમાન થયા. પોતાની બચત ઓછ� પડતા, 

મડંળમાથંી લોન લીધી અને લોટ દળવાની ઘટં� ચા� ુકર�. ખેતી ધરાવતા ગામમા ંખાવા 

માટ� લોટ ઉપરાતં ગાય-ભ�સને ખવડાવવા ભરડો વગેર� પણ ઘટં�મા ંભરડાવવા� ંુએટલે 

દ�ાબેન� ંુકામ વધવા માડં�.ંુ આનાથી ગામલોકોને તો ફાયદો થયો તથા દ�ાબેનને ઘરે 

બેઠા ં�યવસાય મ�યો.

ુ૨. નવલ�રુ, �જ�લથી લગભગ ૨-૩ �કમી �ર છે. આ ગામમા ં�જ�લ થક� ચાર બચત 

મડંળ �ારા ૪૦ બેનો જોડાયેલી છે. બાયોમા મ�હલા બચત મડંળ ચાર વષ�થી બચત-

િધરાણની ��િૃ� કર� છે. બધા બેનો િનયિમત છે. મીનાબેન િવ�મિસ�હ ચૌહાણ �બુ 

ઉ�સાહ�. એકવાર માિસક િમટ�ગ દર�યાન �તીય સમાનતા �ગે ચચા� થઈ. આપણા 

સમાજમા ં�તીય અસમાનતા �બુ જ  છે અને આપણા ર�ત- ર�વાજો અને મા�યતાઓ આ 

અસમાનતાને વધાર� છે. ચચા� દર�યાન મીનાબેને પોતાના અ�ભુવની વાત કર� ક� મને 

મારા ઘરવાળા ઘણી મદદ કર� છે. મીનાબેન જયાર� માદંા હતા �યાર� તેમના પિતએ ક�વી 

ર�તે ઘરની  સભંાળ લીધી તેની વાત કર�. બી� બેનો હસવા લા�યા. �જ�લના કાય�કર� 

આ ��ુો િવગતવાર સમ��યો. �તે બધા બેનો કહવ� ા લા�યા અમને પણ ઘરમાથંી મદદ 

ુમળે તો ક�� ંુસા�ં લાગે. મીનાબેન હવ ેઆગેવાન બ�યા છે. એમના પિત તેમને ઘણો સાથ 

સહકાર આપે છે.

ક�ર �ો��ટ - હાઇ�ન ક�ટ િવતરણ

ગામ સગભા� બેનો ધા�ી બેનો તેડાગર �ગણવાડ� કાય�કર આશા કાય�કર

૨૨ ૧૬૫ ૨૫૯ ૨૬ ૪૬ ૪૮
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૧૨

(૩) �ુદરતી સસંાધનોમા ં��ૃ� : ��ૃારોપણ ૨૦૨૦-૨૧

 રોપ- ��ૃો વાવવા ઉછેરવા એ એક ર�ત છે. ��ૃોના બીજને �યવ��થત જ�યા પર વાવવા, 

ુઝાડ�-ઝાખરામા ંનાખવા તે પણ એક ર�ત છે,  �દરતી ��ૃો વાવવાની. આ વષ� નવા ��ૃો 

વાવવાના બદલે આ અ�ભગમ અપના�યો. તેના માટ� �જ�લના ક��પસમા ં� ��ૃોના બીજ મળે 

છે તે બધા ભેગા કયા�. કરંજ, સેબલ, લીમડો, �ં�ડુો, ��ુ�ંવા, પાર��ત, ગોરસ�બલી, 

ુ ુગરમાળો, રાયણ, ખાખરો(ક��ડુો), અ�ન�  સાદડ, લ�બડો વગેર�. આ ઉપરાતં �દરતી ર�તે 

ુઉગેલા ��ૃોને ર�ણ આપવા� ંુકામ પણ ક�.� ુ  �ગો�, �કલો, લ�બડો, બોરડ�, િવકળો, કણ� 

વગેર� વગેર� છે. આમ ��ૃારોપણની સાથ ેસાથ ે��ૃોના સરં�ણ� ંુકામ પણ ક�.� ુ

 � ��-ગાડ� નમી પડ�ા હોય, પડ� ગયા હોય, તેમા ંપાછા છોડ હોય નાના મોટા. આવા ��-ગાડ� 

કાઢ� ના�યા અને ફર� ફ�ટ કયા�. �મા ં��ૃના ક�ટ�ગની જ�ર હોય તેમા ંકટ�ગ પણ ક� � ુ અને 

�યવ��થત ક�.� ુ

 ગયા વષ� ગૌચરમા ં�ટાઈલો હમાટા અને કરડ નામના ઘાસં� ંુવાવતેર ક� � ુ હ� ંુતેનો આ વષ� 

સારો ઉગાવો જોવા મ�યો. આપણી મહન� તનો ઉ�સાહ વધે આશા �વતં રહ � તે� ંુપ�રણામ મ�� ંુ

છે. આ ઘાસંની ખાિસયત એ છે ક� એક વખત ઉગી નીકળે પછ� દર વષ� થયા કર�. કર�� ંુકંઈ એળે 

નથી જ�,ંુ તે� ંુચો�સ દ�ખાઈ આવ ેછે.પ�ઓુ માટ� આ ઘાસ ઘ� ંુઉપયોગી થાય છે.

 સ�ંથાની �લુાકાતે ઘણા ં�ભેુ�છકો આવતા હોય છે. તેમા ંપણ ઘણા �ભેુ�છકો ખાસ ��ૃારોપણ 

કાય��મમા ંરસ લઈને જોવા-�ણવા પણ આવ ેછે. �ી ભા�ભુાઈ પટ�લ પણ આમાથંી એક છે. 

તેઓ કામગીર� જોઇને આન�ંદત પણ થયા. થોડા �ચૂનો પણ કયા�. તેઓ ડો. �બિપનભાઈ 

પટ�લના (વીઝીટ�ગ ર��ડયોલો��ટ) િમ� છે. � ખાસ તેમને અહ� લઈને આ�યા હતા. પોતે પણ 

ઘણી વખત આવી ગયા છે. આપણે �યા ંવીઝીટ�ગ ડો�ટર તર�ક� આવતા ડોકટરો પણ રસ લઈને 

જોવા  આવ ે છે  અને �ો�સા�હત પણ કર� છે. ડો. �કરણભાઈ, ડો ��નેશભાઈ, ડો. બીપીનભાઈ, 

ડો. િતિમરભાઈ, ડો. કમલેશ પટ�લ, ડો. �િવણભાઈ પટ�લ વગેર� િમ�ો પણ આવતા ર�ા છે. સાથ ે

સાથ ેરણાસણ ગામના લોકો પણ આવતા રહ � છે. જોઇને આન�ંદત થાય છે. 

 અને  છે�લે....આ  ��ૃ ઉછેરના પ�રણામ �વ�પ એક �ેરણા�મક ક� ભાવા�મક બાબત નજર� 

ચડ�, � છે “માળાઓ”. આ કામ કરતા કરતા અનેક પ�ીઓના �ડા અને માળા જોવા મ�યા. 

આપણી મહ�� છા એક ઘર બનાવવાની હોય છે. અહ�યાતો અનાયાસે અનેક ઘર િનમા�ણ થયા, 

આ�ય�થાન બ�યા અને ફળાઉ ઝાડ �ારા �ણે સ�હુ રસોડા પણ બ�યા. �ં�ડુા, �કલા, 

ગોરસ�બલી, બોર, કરમદા �વા ફળો આપણે આરો�યા, તેનો આનદં તો મા�યો, એ અલગ. 

ુ��ૃો-વનરા�-વન�પિતઓની આ �દરતી દાન આપવાની �ણાલી છે.તે હમંેશા આપી �ટ� છે, 

ુ ુઅનપે��ત ભાવ.ે.. અગ�ણત ર�તે... �દરતની સામે તો નહ� જ પણ �દરતની સાથ ેપણ નહ�. 

ુ ુ�દરતમય બનીને રહ�એ તોય ઘ� ંુઘ�.ંુ.. તો ઉપરથી �દરતની રહમ�  થયા જ કર� અને �ેરણા-

�ો�સાહન મ�યા જ કર�.
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(૪) �ટાફ વે�ફ�ર :

 કોઇપણ ��િૃતની વાત આવ ેએટલે કોવીડ-૧૯ મહામાર�થી જ શ�આત કરવી પડ�. બે રા���ય 

તહવ� ારો ૧૫મી ઓગ�ટ અને ૨૬મી ���આુર� દર�યાન  કોરોના �માણમા ંઓછો હતો એટલે 

�ટાફ સાથ ે ઉજવણી કર�. ૧૫મી ઓગ�ટ લોકભારતી સણોસરાના મા� િનયામક          

ુ�ી �ુ�દભાઈ ઠાકરના હ�તે �વજ વદંન અને ઉજવણી કર�. કમનસીબે ૨૪મી સ�ટ��બર� 

કોરોનાને લીધે તેમને �મુાવવા પડ�ા. તેઓ દોઢ મ�હનાથી �જ�લમા ંતેમના દ�કરા-વ� ુ

�કત�ભાઈ અને અલકાબેનના ઘર� આવલેા હતા. તેમની સાથ ેસમય પસાર કરવા મ�યો તે 

ુઅમા�ં સૌભા�ય છે. િવિવધ તહવ� ારોની ઉજવણી મયા��દત ર�તે કરવામા ંઆવી.

 કોવીડ-૧૯ મહામાર�મા ંઆરો�યના કાય�કરોની �રુ�ા �ાથિમક �થાને રહ�. દર�ક  �ટાફને 

�રુ��ત PPE kit સમય સમયે આપતા ર�ા. દર�ક કાય�કરોએ ડયા� વગર ખતંથી દરરોજ 

િનયિમત �જ�લ હો��પટલમા ં સેનીટાઈઝેશન ક�.� ુ  દદ�ઓને માગ�દશન�  આપતા ર�ા. 

કાય�કરોના સાથ સહકારથી આખા વષ� દર�યાન �જ�લ હો��પટલની સેવાઓ ચા� ુરાખી શ�ા. 

કાય�કરો માટ� કોરોના રોગ સામે �રુ�ા કવચ વીમો લેવામા ંઆ�યો. કાય�કરોને બે વખત 

પોષણ�મ અનાજની ક�ટ આપવામા ંઆવી. કોઈ કાય�કરોને કોરોના થાય તો વધારાની ર� 

પણ આપવામા ંઆવી.

 જયાર� કોરોના� ંુ�માણ ઓ� હ� ંુ �યાર� કાય�કરોને �રુ�ા સાથ ેતાલીમ માટ� મોકલવામા ં

આ�યા.

(૫) કોવીડ-૧૯ �તગ�ત કામગીર�:

ુ કોરોના મહામાર� એક પડકાર – �નો આપણે યો�ય સામનો કર�� ં૨૦૨૦-૨૦૨૧-૨૦૨૨

 RTPCR ટ��ટ સે�ટર

ુ RTPCR કરવા માટ� દદ�ઓએ ૨૫-૩૦ �કલોમીટર �ર જ� ંુપડ� ંુઅને મોટ� મોટ� કતારમા ંઊભા 

ુ ુરહ��  ંુપડ�.ંુ તેથી આ�બા�ના ગામડાના લોકોને અ�કુળ રહ � એટલા માટ� RTPCR કલેકશન 

સે�ટર શ� ક�.� ુ  દરરોજ ૧૦-૧૧ની વ�ચે કલે�શન લેવામા ંઆવતા �� ંુ��ુય ૭૦૦ �િપયા હ� ંુ

(બહારની લેબોર�ટર�નો ચા�). ૩૦૩ લોકોના ટ��ટ કરવામા ંઆ�યા.

 ઘર બેઠા કોરોના સભંાળ.

ુ માચ�-૨૦૨૧થી ફર�થી કોરોના સ�ંમણના ક�સો વ�યા. આ વખતે કોરોના�પી વાવાઝો� ં

ગામડાઓમા ંપણ આવી ગ�.ંુ એકાએક ક�સો વ�યા, હો��પટલો ભરાવા લાગી, દદ�ઓમા ં

�ઝંુવણો અને ખોટો ભય વ�યો. બધા જ હો�પીટલોમા ંદાખલ થવા માડં�ા. �ને દાખલ થવાની 

જ�ર નથી તેવા પણ દાખલ થયા. આ� ંુથતા હો��પટલના ખાટલા જ�ર� દદ�ઓને મળતા ન�હ. 
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  �જ�લએ િવચા�,� ુ  એ� ંુકઈ ચા� ુકર�એ �થી લ�ણ િવનાના લોકોને સારવાર અપાય અને 

બી� હો��પટલોમા ંદદ�ઓનો ધસારો ઓછો થાય. તે િવચાર સાથ ે ઘરે બેઠા કોરોના સભંાળની 

શ�આત થઈ. � પણ �ય��ત ટ��ટ સે�ટરમા ંપોઝીટ�વ આવ ેતેમને ફોન કર�એ અને કાય��મમા ં

જોડાવા� ંુકહ�એ. તે દદ�ના જોડાયા પછ� તેમને એક ક�ટ અને ધેર બેઠા કોરોના સભંાળની 

માગ�દિશ�કા આપવામા ંઆવતી. ક�ટમા ંપ�સ ઓ�સીમીટર, થમ�મીટર, દવાઓ, મા�ક, �લોઝ, 

સા�,ુ સેિનટાઈઝર આપતા. આ કાય��મમા ંઅમારો �યેય દદ�ને માનિસક ર�તે સહકાર આપવો 

તે હતો. તેથી રોજ સવાર� �જ�લના કાય�કર દદ�ને ફોન કર� ત�બયત �છુતા, વાતો કરતા અને 

ઓ��સજન� ંુ�માણ ન�ધી લેતા. �યારબાદ ડો�ટર દદ�ને ફોન કર� ત�બયત �છૂતા.ં જો દદ�મા ં

લ�ણ વધાર� હોય તો હો��પટલ જવા� ંુકહવ� ામા ંઆવ�.ંુ આવી ર�તે રોજ ૧૦ �દવસ �ધુી 

ુદદ�ની સાથ ેકોરોના સભંાળ� ંુકામ થ�.ંુ ઘરે બેઠા કોરોના સભંાળમા ં�લ ૫૨ (બાવન) દદ�ઓ 

જોડાયા હતા �માથંી ૯૫% દદ�ઓએ કોરોનાને હરા�યો.

 "કોરોના સારવાર ક���" અને આઈસોલેશન સે�ટર

 ગામડાઓમા ંમોટ�ભાગે ઘર થોડા નાના હોય છે �થી અલગ રહવ� ાની �યવ�થા હોતી નથી. તેથી 

ુકોરોના પોઝીટ�વ દદ�ને અલગ રહ� શકાય તે માટ�ની સગવડ �જ�લ હો��પટલમા ંશ� કર�.

 અચાનક બી� મો�નો પીક આ�યો. સ�ંમણ વ�� ંુ ��ૃ�નુો �કડો વ�યો. આ વખતે 

ગામડાઓમા ંબ� સ�ંમણ વધી ગ� ંુહ�.ંુ હો��પટલોમા ંખાટલા અને ઓ�સી�નની ખોટ પડવા ુ

લાગી. ઓ�સીજન ના મળવાને કારણે ગામડાઓમા ં��ૃ��ુક વ�યો. આવા સમયે � ંુકર� ંુતે 

બ� મોટો �� હતો. લોકોને મદદ કરવી હતી, તેમની માટ� તો આ હો��પટલ છે  પરં� ુસસંાધનો ુ

ુઅને �ટાફ ઓછો હોવાને કારણે શ� કર� ંુક� ન�હ તે આશકંા હતી. ટ�મમા ંબધા કામ શ� કર� ંુ

એમ  મ�મ હતા. એટલે � થશ ેતે ઉપરવાળો સાભંળ� લેશ ેતેવી ભાવનાથી “કોરોના સારવાર 

ક���” ની શ�આત થઈ. સાચે જ ઉપરવાળાએ મદદ મોકલી. ડોકટરો નહોતા મળતા તે મળ� 

ુગયા, નવા નસ�બેનોને કામ પર લીધા. કોરોના સારવાર ક��� �જ�લના ��ન�ગ હોલમા ંશ� 

કરવામા ંઆ�� ંુ�મા ંદદ�ઓને રાખી શકાય. તા�કા�લકના ધોરણે ઓ�કસજનની પથાર� તૈયાર 

કરવામા ંઆવી ઓ�સીજન પણ મળ� ગયો. કોરોના સારવાર ક���ને હો��પટલથી અલગ 

કરવામા ંઆ�� ંુ  હ� ંુતેનો �વશે �વાર પણ અલગ હતો. કોરોના સારવાર ક��� ઉ� ંુકરવામા ં

રણાસણના વતની �ી રમેશભાઈશાહ અને મીના િ���સના કાય�કર ભાઈ�એ �બુ મદદ કર�.  

ુકોરોના સારવાર ક���થી ૨૦ ઓ�સીજન ખાટલા ની સવલત ઉભી થઈ. �� ંુક��� શ� થ� ંુ

દદ�ઓ આવવા લા�યા. એ� ંુલા�� ંુક� તેઓ ક��� ખોલવાની રાહ જ જોતા હતા. � પ�ર��થિતમા ં

દદ�ઓ આવી ર�ા હતા તે બ� �દય�ાવક હ�.ંુ ઘણા દદ�ઓ ૬૦/૭૦/૮૫/% ઓ�સીજન ુ

વાળા આવતા. મોટાભાગના દદ� સામા�જક આિથ�ક ર�તે નબળા વગ�ના સારવાર લેવા આ�યા. 

તેમને શહર� ની મોટ� હો��પટલમા ંજતા ડર લાગે તેથી આગળ હો��પટલમા ંજવાની સલાહ 

આપવામા ંઆવ ેતો પણ જતા ન�હ. આવા સમયે �જ�લની જવાબદાર� �બુ વધી જતી.   
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 શ�આત દદ�ઓની સારવાર રાહતદર� થતી � પછ� િવના��ૂયે થવા લાગી. સારવાર માટ�       

૩ ડોકટરો, ૧૨ નસ� અને ૪ સફાઈ કામદાર રાખવામા ંઆ�યા. ક���મા ંમદદ કરવા �વયસંેવકો 

પણ મળ� ગયા. �ટાફ અને �વયસેંવકોએ દદ�ઓ� ંુ�બુ �યાન રા��.ંુ દદ�ઓનો સમય પસાર 

ુથાય અને માનિસક આરો�ય પણ સા�ં રહ � તે માટ� ગીતો ગાવા, રમતો, સવાર-સાજં ભજન �વી 

��િૃ�ઓ કરતા. �ટાફ, કાય�કરો દદ�ઓનો ઉ�સાહ વધારવા ગરબા કયા�. �મા ંદદ�ઓ પણ 

સામેલ થયા. આ ક���ને ધમધમ� ંુરાખવામા ંરણાસણના વતનીઓ, �જ�લના ��ટ�ઓ અને 

બી� �ભેુ�છકોએ સાથ અને સહકાર આ�યો. ડૉ. િનતાબેન દ��લીવાલા અમદાવાદથી 

ફ��શીયન, �વયસંેવક તર�ક� આ�યા અને રોકાયા. રણાસણ� ંુએક દંપતી દદ�ઓને ��િુ� 

કરાવવા આ�યા. �જ�લના �વયસેંવકો સવાર અને સાજં જમવા� ંુઆપવા જતા, �યાર� એમની 

ુસાથ ેવાત કરતા, તેમને કશાની જ�ર હોય તો �છુતા અને સા�ં થશ ેતે માટ� �હ�મત આપતા. ૯૦ 

દદ�ઓ દાખલ થયા અને સારવાર લીધી.

ુ કોરોના સારવાર ક���ની સાથ ેસાથ ેકોરોના OPD પણ શ� કર� હતી. �મા ંતાવ અને શકંા�પદ 

દદ�ઓનો ર�પીડ ટ��ટ કરતા અને જો પોઝીટ�વ હોય તો િવના��ૂયે દવા આપતા. ૪૦૪ દદ�ઓ 

ર��ટર થયા.

 કોરોનાએ લોકોને હાથ ધોતા અને �વ�છ રહત� ા તો શીખવી જ દ�� ંુ પણ હો��પટલના 

મેનેજમે�ટને નવો જ અ�ભુવ કરા�યો. સામા�ય ર�તે હો��પટલમા ંજયાર� દદ� દાખલ થાય તો 

તેમના સગા તેમની પાસે હોય (ભારતમા ંતો �ણ ચાર હોય). તેમના સગા દવા�,ંુ ખોરાક�,ંુ 

બાથ�મમા ંલઈ જવા,  કપડા બદલવા અને સૌથી મહ�વ� ંુસગા જયાર� હોય �યાર� દદ� એકદમ 

�ચ�તા��ુત હોય, �શુમા ંહોય � દદ�ને સા� થવામા ંબ� મદદ કર�. કોરોનાકાળમા ંસગાને ુ

દદ�ની સાથ ેરહવ� ા દ�તા ન�હ એટલે હો��પટલના કાય�કરો જ તેમના સગા. ઉપરની � પણ 

��યાઓ લખી છે તે બધી પહલ� ી વખત કાય�કરોની જવાબદાર� બની. આપણે તો પહલ� ા દવા 

આપીને �ટા પણ અ�હયા ંતો દવા ગળાવવી પડ�, ના જમતા હોય તો જમાડવા પડ� અને બાથ�મ 

જ� ંુહોય તો �યા ંપણ લઇ જ� ંુપડ�. કોરોનાના આ બી� મો�એ દદ�ની �રુ��રુ� કાળ� ક�વી 

ર�તે લેવી તે શીખડાવી દ��.ંુ
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વષ�ની શ�આત લોકડાઉનથી થઈ. કોઈ �દવસ સાભં�� ંુપણ ન હોય તેવી ઘટના ક� બધે બ�જુ 

બધં હોય. ઉપરાતં ચેપ લાગવાનો ભય. દદ�, દદ�ના સગા તેમજ બહારથી આવતા 

કમ�ચાર�ઓ બધા માટ� �યવ�થા કરવાની થઈ. દદ� ઓછા થઈ ગયા. ઈમરજ�સી િસવાય 

બધીજ ��િૃ�ઓ બે મ�હના માટ� બધં.

�દરના િવ�તારમા ંહો��પટલ  હોવાથી �વુાવડ, તા�કા�લક સારવાર,દમ, ડાયાબીટ�સ, બીપી, 

વાઈ તેમજ તાવના દદ�ઓ માટ� હો�પીટલમા ંજ� ંુહોય તો આ હો�પીટલ જ એક િવક�પ હતો 

એટલે બધીજ સેવાઓ ચા� ુરાખવી પડ�. દદ� ઓછા પણ ડો�ટર,નસ�, પેરા મેડ�કલ �ટાફ અને 

અ�ય કમ�ચાર�ઓ પણ બધાજ ચા� ુરાખવા પડ�ા.

હો�પીટલની આવક ઓછ� થવા માડં� એટલે કમ�ચાર�ઓ સાથ ે વાતચીત કર� પગાર ઓછો 

કરવામા ંઆ�યો. બધાજ એક�રૂ� તૈયાર થયા. નવા લીધેલા થોડા કમ�ચાર�ઓને થોડા સમય 

માટ� �ટા કયા�.

એિ�લ ૨૦૨૧ અને �યારબાદ તેની અસર ગામડાઓમા ંપણ થવા માડં� અને �દવસે �દવસે 

તેની ભયાનકતા અને હો��પટલોમા ંપડતી ઓ�સીજન અને પથાર�ઓની અછતના લીધે ભય 

અને અિનિ�તતા વતા�વવા માડં�. �જ�લએ ૨૦ પથાર�ની ઓ�સીજન �િુવધા વાળા “કોરોના 

સારવાર ક��� “ ની સાથ ેસાથ ેફ�વર કલીનીક અને કોરોના હોમ ક�રની �િુવધા ઉપરાતં RTPCR 

ટ��ટ માટ� કલે�શન સે�ટર ઉ� ંુક�.� ુ

નવા ઉભા થયેલ ખચ� અને કમ�ચાર�ઓના પગારને પહોચી વળ� શકા�,ંુ ઓછા આપેલ 

પગાર� ંુવળતર આપી શકા� ંુઅને �ટા કર�લા કમ�ચાર�ઓને પાછા લઈ શકાયા. આ બ� ંુ

નીચેના પ�રબળોને લીધે શ� બ��.ંુ

૧. �જ�લના કમ�ચાર�ઓની સમજણ અને ફરજ ��યેની િન�ઠા.

ુ૨. �લાઈ ૨૦૨૦ મા ંદાતાઓને મદદ માટ� કર�લ અપીલનો અ�તૂ�વૂ � �િતસાદ.

૩. અિ�લ ૨૦૨૧ મા ંજયાર� ઓ�સીજન અને પથાર�ઓની અછતના લીધે પ�ર��થિત ગભંીર 

ુબની �યાર� થોડા દાતાઓએ ફોન કર�ને � પણ કામ શ� કર� ંુહોય તેમા ંટ�કા માટ� બધીજ 

�તની તૈયાર� તો દશા�વી પણ ફર� ફર� �છૂતા ંપણ ર�ા ક� � ંુિવચા�?� ુ

૪. ડો�ટર િમ�ોએ પણ ઓ�સીજન સાથ ેદદ�ઓ દાખલ કર� શકાય તે માટ� �યવ�થા કરવા 

િનવદેન ક�.� ુ  અને બધી �તના સહયોગની ખાતર� આપી.

૫. િવદ�શની સ�ંથાઓ અને �ય��તઓએ મોટ� મદદ કર�

૬. ૯-૧૦ ધોરણમા ંભણતા ઓમ શાહ � અમે�રકાના એક શહર� મા ંઅને પલાશ શાહ � ભારતના 

એક શહર� મા ં ફાળો ભેગો કરવા કાય��મ કયા� અને નોધપા� ફાળો એકિ�ત કય�.

૭. અમદાવાદના ફ��શીયન ડો. નીતાબેન દ��લીવાલાએ “કોરોના સારવાર ક���” મા ં

રણાસણમા ંરોકાઇને  દાખલ થયેલ દદ�ઓ તથા ફ�વર ઓપીડ�મા ંઆવતા દદ�ઓને કોઈ 

પણ મહન� તા� ંુલીધા વગર દદ�ઓની સારવાર કર� અને તેમના પ�ર�ચત �ય��તઓ 

ુપાસેથી સા�ંએ� ંુદાન પણ ભે� ંુકર� આ��.ંુ



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

૧૭

જયાર� �જ�લની શ�આત કરવાની હતી �યાર�, સમાજઉપયોગી કાય� સાથ ેજોડાયેલા અને સમાન 

િવચાર ધરાવતા ં થોડા �ય��તઓના પ�રચયમા ં આ�યા, �ઓ રણાસણમા ં �જ�લ થક� સમાજ 

ઉપયોગી કાય� કરવાની શ�આત કરવામા ંસાથ સહકાર આપી ર�ા હતા, �યાર� અમને િવચાર આ�યો ક� 

ુએક ��ટ� �થાિનક િવ�તારમાથંી હોય તો સા�ં. એટલે ડૉ. �દનકરભાઈ દવ ે  અમને યાદ આ�યા.        

ડૉ. �દનકરભાઈ દવ ેસાબરકાઠંા અને અરવ�લી ��લામા ંઆરો�ય� ંુ  કાય� કરતા હતા એટલે �બુ 

�ણીતા અને માનીતા હતા. તેઓ ડૉ. રિસકલાલ શાહ સાવજ� િનક હો��પટલ, મોડાસા થક� આરો�યની 

સેવા �ામજનોને આપતા ંહતા. �બુ �ત�રયાળ ગામોમા ંપણ સ�ને ડૉ. દવ ેસાહબ� ની ઉપર અપાર ુ

િવ�ાસ હતો. ડૉ.દવ ેસાહબ� ના નામ અને કામ િવષે અમે પણ �બુ સાભં�� ંુહ�.ંુ તેથી તેમને અમે 

મળવા માટ� ગયા. અમે તેમની આગળ �જ�લમા ં��ટ� તર�ક� જોડાવા ��તાવ ��ુો. તેમના તરફથી 

��ટ� તર�ક� અમાર� � ંુઆપે�ા છે તે તેમણે �છૂ�.ંુ. અમે જણા�� ંુક� "તમે એ �યાન રાખજો ક� અમે બી� 

ુર�તે ફંટાઈ ના જઈએ. � �યેય સાથ ેકામ શ� ક� � ુ છે તે અમે �રૂ� િન�ઠા અને �મા�ણકતાથી કરતા 

રહ�એ." તેઓએ ��ટ� તર�ક� જોડાવાની સ�મિત આપી. આમ ડૉ.�દનકરભાઈ દવ ે�જ�લના �થાપક 

��ટ� બ�યા. દર�ક િમટ�ગમા ંતેઓ હાજર રહ�ને માગ�દશન�  આપતા ંહતા. તેમની અમને હમ�શા ખોટ 

સાલશ.ે �� ુતેમને શાિંત આપે એવી �ાથન� ા કર�એ છ�એ. �જ�લની ��ટ� િમટ�ગમા ંનીચે �જુબ 

��ધાજં�લ આપતો ઠરાવ પસાર કરવામા ંઆ�યો.

ઠરાવ:

“�જ�લના �થાપક ��ટ� ડૉ.�દનકરભાઈ દવ�ે ંુ૨૯/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ લાબંી �બમાર� બાદ અવસાન 

થ� ંુ છે. તેઓ સાબરકાઠંાના �ણીતા સમાજ સેવક હતા. તેઓ એમ.ડ�. ફ�ઝીશીયન હતા અને 

સાવજ� િનક હો��પટલ મોડાસામા,ં એમ.ડ�. થયા બાદ તરત જોડાયા અને પોતા� ંુઆ� ુ�વન �ા�ય 

��ની આરો�ય સેવામા ં�યિતત અને સમિપ�ત ક�.� ુ  તેઓ ઉ�ર �જુરાતના આખા પથંકમા ંદવ ે

સાહબ� ના �લામણા નામથી �ણીતા હતા. �જ�લ સાથ ેશ�આતથી જોડાયેલા હતા અને તેમ� ંુઅ��ુય ુ

માગ�દશન�  અને �ફં મળતા હતા. તેમનો �ેમાળ �વભાવ હમેશા ંયાદ આવશ.ે સામા�ક કાય�મા ંતથા ુ

મેડ�કલ �ે�મા ંતેમની ખોટ પડશ.ે �જ�લના સવ � ��ટ�ઓ સવા��મુતે તેમને ��ાજં�લ આપતો ઠરાવ 

પસાર કર� છે અને પરમ પરમા�મા તેમને શાિંત આપે એવી �ાથન� ા કર�એ છ�એ.”

  દવે સાહબ� ને ��ધાજં�લ:
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સ�ં��ત નાણાકં�ય �યવ�થા 

 (ઓ�ડટ�ડ ઉપજ – ખચ� ખાતા �માણે)

૨૦૨૦-૨૦૨૧

 ખચ� આવક

�જ�લ હો��પટલ ૩૨૧૮૭૦૯૦.૦૦ ૧૦૭૭૪૮૬૭.૦૦

�મુ�સ કાય��મ(બહન� ોનો કાય��મ) ૯૦૩૦૧૭.૦૦

પયા�વરણ કાય��મ ૧૬૧૨૦.૦૦

એ�ટા�લીશમે�ટ ૧૨૩૧૮૨૬.૦૦

�યાજ  ૫૬૭૧૨૧૪.૦૦

અ�ય આવક  ૪૦૬૬૬૫.૦૦

ર�એ�બસ�મે�ટ ઓફ �ો�ામ એ�સપે�ડ�ચર  ૮૨૫૮૨૪૯.૦૦

�ુલ                                             (૧) ૩૪૩૩૮૦૫૩.૦૦ ૨૫૧૧૦૯૯૫.૦૦

�ુલ ખોટ (આવક કરતા ખચ�નો વધારો)  ૯૨૨૭૦૫૮.૦૦

�ુલ ઘટાડો( ખોટ) ૯૨૨૭૦૫૮.૦૦

વષ� દરિમયાન દાતા�ીઓ તરફથી �ા�ત

થયેલ આિથ�ક સહાય �ના થક� ખચ�ના

વધારાને પહોચી વળા�.ંુ                       (૨)  ૯૭૭૭૩૯૧.૦૦

વધારો (આવક-ખચ� ખાતે સરવયૈામા લઇ ગયા.) (૩) ૫૫૦૩૩૩.00

�ુલ ખચ � (૧+3) ૩૪૮૮૮૩૮૬.૦૦

�ુલ આવક (૧+૨)  ૩૪૮૮૮૩૮૬.૦૦

૧૮
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૧૯

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

We have examined the balance sheet of ANJALI : SOCIETY FOR RURAL 
HEALTH & DEVELOPMENT (PAN:AAATA2113L) as at 31 March 2021 
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.

We 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 our opinion 
proper books of accounts have been kept by the head office & branches of the 
above named trust visited by us 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 our opinion and to the best of our 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 2021 and

( ) II In the case of the profit and loss account of the profit or loss of its 
accounting year ending on 31 March 2021.

The prescribed particulars are annexed here to.

Place : AHMEDABAD    J.  & MAMTA SHAH CO

Date  : 20     Chartered Accountants01-08- 21

UDIN : 21153227AAAZN6123

         –VIRAL SHAH PARTNER

        .M. No  115327

       FR No.117272W
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૨૦

Liabilities &Trust Fund Amounts Amounts

Trust Fund Corpus:  61928304.00

Hospital Sustenance/Development Fund:  7488773.00

Other earmarked funds & N.R.Grants:  85417168.00

Other liabilities / Sundry creditors  231700.00

Development Fund  6000000.00

Depreciation fund

F.C.Assets Depreciation Fund 923716.00

Movable Assets 11758341.00

Immovable Assets 24433518.00 37115575.00 

TOTAL  198181520.00

Audited Balance Sheet (Abridged)* 2020-21

Assets Amounts Amounts

Immovable Assets (Gross Block)  41273224.00

Movable Assets (Gross Block)  36295790.00

FC  Assets  4915540.00

Investments  70300000.00

Deposits :UGVCL Telephone Gas & Land  303475.00

Cash & Bank Balances  5400022.00

Sundry Debtors  12373.00

Income outstanding / Interest receivable  4810359.00

Closing Stock  of  Medicine  1385248.00

Income & Expenditure A/C:

Opening Balance 33016008.00

Add : Appropriation if any 1019814.00

Less: Surplus as per Income& Expenditure -550333.00 34485489.00

TOTAL  198181520.00

* Detailed audited Balance Sheet and Income & Expenditure is available on request.
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ખચ� : ૩૪૮૮૮૩૮૬.૦૦

આવક : ૩૪૮૮૮૩૮૬.૦૦

૨૧

Audited Income & Expenditure (Abridged)* 2020-21

Income  Amount

Gross medical receipt from patients 20382909.00 

LESS: a) Value of free OPD & IPD -7535858

            b)Value of free Medicine -2072184

Net hospital receipt 10774867 10774867.00

General donation  4752663.00

General donation – FC  5024728.00

Interest  5671214.00

Other Income  406665.00

Reimbursement of programme expenditure  8258249.00

TOTAL  34888386.00

Expenditure Amounts

Anjali Hospital 32187090.00

Women's programme expenses 903017.00

Environment enrichment programme 16120.00

Establishment expenditure 1231826.00

Surplus as per Income& Expenditure 550333.00

TOTAL 34888386.00

�મુ�સ કાય��મ

(બહન� ોનો કાય��મ)

૨.૮૨%

પયા�વરણ કાય��મ

૦.૦૫%

એ�ટા�લીશમે�ટ

૩.૫૨%

વધારો

૧.૫૮%

�જ�લ હો��પટલ

૯૨.૦૩%

ર�એ�બસ�મે�ટ ઓફ �ો�ામ એ�સપે�ડ�ચર

૨૩.૬૭% �જ�લ હો��પટલ

૩૦.૮૮%

�યાજ

૧૬.૨૬%

અ�ય આવક

૧.૧૭%

ડોનેશન

૨૮.૦૨%
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• વષ� ૨૦૨૦-૨૦૨૧મા ં�જ�લ હો��પટલનો ખચ� આવક કરતા ં�ા.૧.૩૮૩ કરોડ વધાર� ર�ો. આ �ા. ૧.૩૮૩ 

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 ં�. ૭૫૩૫૮૫૮.૦૦ તેમજ દવાઓમા ંરાહત 

આપવા પાછળ �. ૨૦૭૨૧૮૪.૦૦ (�ુલ ૯૬૦૮૦૪૨.૦૦) નો ખચ� થયો.

ુ• વષ� વષ� હો�પીટલના ખચ�ને પહ�ચી વળવા માટ� કોપ�સ ફંડ (કાયમી ભડંોળ) ઉ� કરવામા ંમદદ 

આવકારદાયક છે.

• જો આપ કોપ�સ (કાયમી ફંડ) માટ� દાન મોકલાવતા હોવ તો પ�મા/ં ઈમેઈલમા ંતમાર� મોકલાવેલ 

રકમ કોપ�સ (કાયમી ફંડ) 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 - 383 305.

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

િવદ�શમાથંી દાન માટ� )  (Foreign Donations : STATE BANK OF INDIA

Account No : 40102365572

Name of  Account : Anjali Society for Rural Health And Development

Address : State Bank of India, New Delhi Main Branch,

   11 Sansad Marg, New Delhi - 110001.

IFSC Code : SBIN0000691

SWIFT Code : SBININBB104

FCRA Registration No : 042090092

• PAN : AAATA2113L

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

   �જુરાત    ફોન : (૦૨૭૭૦)૨૮૨૦૩૪

Whats App : 9825323978 (Dr. Kalpesh Shah)   9925747740 (Anita Shah)

Email : anjalisrhd@yahoo.com, anjalisrhd1@gmail.com

Website : www.anjalisrhd.org

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

ુશાખા ઉપર મોકલ�.ંુ ��રયરની ડ�લીવર� અઠવા�ડયામા ંબે �દવસ (મગંળવાર અને 

��ુવાર�) થાય છે.

૨૨



સ�ંથા�કય દાતાઓ ૨૦૨૦-૨૦૨૧

૧ જશ કા�તા ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૩૬૩૪૦૩૧

૨ જવલેે� ફાઉ�ડ�શન �બંુઈ ૨૯૦૦૦૦૦

૩ એ�ટ�ટ ઓફ �વ. �ીમતી ભ�ાબેન રણ�તલાલ �ખુડવાળા �બંુઈ ૫૦૦૦૦૦

૪ લીલાવતી આર. શાહ મેડ�કલ ર�લીફ ��ટ �બંુઈ ૪૦૦૦૦૦

૫ ઉર-આશા જવરે� ફાઉ�ડ�શન ��ટ �બંુઈ ૩૦૦૦૦૦

૬ આશા ફાઉ�ડ�શન �બંુઈ ૧૨૫૦૦૧

૭ �ી જલારામ સેવા�મ ��ટ વડોદરા ૧૦૦૦૦૦

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

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

૧૦ નવનીત ફાઉ�ડ�શન અમદવાદ ૩૦૦૦૦

૧૧ આદશ � ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૩૦૦૦૦

૧૨ �ી �વૂ� દલાલ ચેર�ટ�બલ ��ટ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

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

૧૪ �ી �જલાલ અને �ીમતી િવજયાલ�મી ખા�ધે�રયા

 ચેર�ટ�બલ ��ટ રાજકોટ ૨૫૦૦૦

૧૫ િ�યવદનભાઈ એમ. શાહ & િનમ�લાબેન પી. શાહ

 ચેર�ટ�બલ ��ટ અમદાવાદ ૨૧૦૦૦

૧૬ સ�ંવની ��ટ થાણે ૨૦૦૦૦

ુ૧૭ �વરે� કરમશી તાલપ�ીવાલા ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૧૮ માનવ �યોત પ��લક ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૨૫૦૦૦

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

૨૦ પરાગ ચેર�ટ�બલ ��ટ �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૨૧ �ી મ�રુદાદા �ભુ ��િૃ� ��ટ ફંડ �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૨૨ સોહમ ચેર�ટ�બલ ��ટ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૨૩ જયાબા સોમાણી પ�રવાર ��ટ અમદાવાદ ૫૦૦૦
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૨૪

ુ૧ �ી પર�શ િ�કમલાલ શાહ �બઈ ૨૮૦૦૦૦૦

૨ મીના િ���સ (�ા.) �લ. �બંુઈ ૨૦૦૦૦૦૦

૩ ટ�પસ�સ ફાઈનાનશીયલ સિવ�સીસ �ા. �લ. અમદાવાદ ૧૫૦૦૦૦૦

૪ �ી િવ�મ લાલ �� ુદ��હ� ૬૫૦૦૦૦

૫ �વલેે� ઇ��ડયા �ા. �લ. �બંુઈ ૫૦૦૦૦૦

૬ �ી છગનભાઈ જોઈતારામ ��પિત �હમતનગર ૫૦૦૦૦૦

૭ �ભેુ�છક વડોદરા ૪૯૫૦૦૦

૮ મેડ��બયસ લેબોર�ટર�સ લીમીટ�ડ �બંુઈ ૪૫૦૦૦૦

૯ એિમલ ફામા����ુટક�સ ઇ�ડ���ઝ �ા. �લ. �બંુઈ ૪૫૦૦૦૦

૧૦ મોદ� અસોશીયેટસ અમદાવાદ ૨૦૦૦૦૧

૧૧ �ી ક�પેશ બા�ભુાઈ દલાલ અમદાવાદ ૨૦૦૦૦૦

ુ૧૨ �ી િવ�લુ�માર નાથાલાલ પડં�ા �બંુઈ ૨૦૦૦૦૦

૧૩ �ણોતી પકંજ મોદ� અમદાવાદ ૧૬૮૦૦૦

૧૪ લ�મી ધીર�ન જોશી અમદાવાદ ૧૫૧૧૧૧

૧૫ �ીમતી લલીતાબેન હસ�ખુભાઈ શાહ વડોદરા ૧૫૦૦૦૦

૧૬ ડો. ક�પેશ ગોિવ�દભાઈ શાહ વડોદરા ૧૫૦૦૦૦

૧૭ ���શ િસ�ઘ �બંુઈ ૧૪૧૧૧૧

૧૮ નયના બી. પચંાલ અમદાવાદ ૧૦૧૧૦૧

૧૯ �ી ચ�ંવદન શાિંતલાલ શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦૦૦

૨૦ પેટસન કોપ�ર�શન અમદાવાદ ૧૦૦૦૦૦

૨૧ ��યેટ�વ િ��ટસ� �ા. �લ. અમદાવાદ ૧૦૦૦૦૦

૨૨ �ી પર�શભાઈ પર�ખ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦૦

૨૩ �ીમતી ભારતીબેન ક�. શાહ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦૦

૨૪ ડ�.એમ.સી. એ�ટ�ટ મેનેજમે�ટ વડોદરા ૭૫૦૦૦

૨૫ �ીમતી િનમ�લાબેન જયશકંર પડં�ા �બંુઈ ૭૫૦૦૦

૨૬ �ી �નુીલ �રુ�શભાઈ શાહ �બંુઈ ૭૫૦૦૦

૨૭ �ી �તે�� ઈ�રલાલ. શાહ અમદાવાદ ૬૦૧૦૦

૨૮ �ીમતી ઇ�દ�રાબેન ગોિવ�દલાલ શાહ વડોદરા ૬૦૦૦૦

૨૯ ડો. નર�શ માણેકચદં �ન અમદાવાદ ૫૯૦૦૦

ુ૩૦ �વ. �ી ��દુચ�ં ડ�. ઠાકર

ુ ુ હ. �ી ક�િત��માર ��દુચ�ં ઠાકર રણાસણ ૫૫૦૦૦

૩૧ �ી ક�ભુાઇ એમ. શાહ વડોદરા ૫૫૦૦૦

૩૨ પરાગ બી. કંસારા અમદાવાદ ૫૧૧૧૧

૩૩ ધીર�ન ડા�ાલાલ જોશી અમદાવાદ ૫૧૧૧૧

ુ૩૪ �ંતલ વસતંભાઈ શાહ અમદાવાદ ૫૧૧૧૧

ુ૩૫ ક��બેુન �ંતલભાઈ શાહ અમદાવાદ ૫૧૧૧૧

૩૬ શફેાલીબેન �િુનતભાઈ ચાવડા અમદાવાદ ૫૧૧૧૧

ુ ુ૩૭ �િુનતભાઈ અ�ણ�માર ચાવડા અમદાવાદ ૫૧૧૧૧

૩૮ કાિમની અમીત શાહ વડોદરા ૫૦૦૦૦
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૨૫

૩૯ બીના પી. પર�ખ અમદાવાદ ૫૦૦૦૦

૪૦ શિવ�લ ભરતભાઈ શાહ અમદાવાદ ૫૦૦૦૦

૪૧ �ી માક��ટ�ગ �ા. �લ. વડોદરા ૫૦૦૦૦

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

૪૩ ધ અમદાવાદ મક��ટાઇલ કો. ઓપ. બ�ક �લ. અમદાવાદ ૫૦૦૦૦

૪૪ �ી પકંજ િવનોદરાય મોદ� અમદાવાદ ૫૦૦૦૦

ુ૪૫ �ી અ�ક�શ�માર એસ. દ�સાઈ �.ુએસ.એ ૫૦૦૦૦

ૃ૪૬ �વ. કાતંાબેન ધન�ભાઈ પટ�લ ��ણ�રુાકંપા ૪૫૦૦૦

૪૭ િવમલાદ�વી ��ુતલાલ ગગ� અમદાવાદ ૩૭૦૦૦

૪૮ રામદાસ મોહનલાલ મેહતા વડોદરા ૩૧૦૦૦

૪૯ ઉમગં રમેશભાઈ શાહ �બંુઈ ૩૦૦૦૦

૫૦ ને�સી �જન દલાલ અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

ુ૫૧ �ી મલય વસતં�માર વક�લ અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

ુ૫૨ �ી �કર�ટ�માર એન. સર�યા અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

૫૩ �ી દલાલ �વુન �બા� અમદાવાદ ૩૦૦૦૦

૫૪ ડો. સોિનયા કમલકાતં દલાલ વડોદરા ૨૯૫૪૧

ુ૫૫ �ી અ�ણભાઈ એ. મોદ� વડોદરા ૨૫૦૦૧

૫૬ �ી જયિંતલાલ �ઠાભાઈ પટ�લ માઢવાકંપા ૨૫૦૦૦

૫૭ અભય ભા�કર કવી�ર �રુત ૨૫૦૦૦

૫૮ �યોિત જયેશ મેહતા વડોદરા ૨૫૦૦૦

ૂ૫૯ સીડિવન ફ���કસ �ા. �લ. �ંઢર ૨૫૦૦૦

૬૦ �તુન નાગ�રક સહકાર� બ�ક �લિમટ�ડ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

ૃ૬૧ �વ. ��ણકાતં મગનલાલ પર�ખ ગોરજ ૨૫૦૦૦

૬૨ અનીશ વીર���ભાઈ શાહ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૬૩ �ી ભાઇલાલભાઇ ધમા�ભાઈ પટ�લ શીકા ૨૫૦૦૦

૬૪ ચદંનબેન ભાઇલાલભાઇ પટ�લ વ�લભ િવ�ાનગર ૨૫૦૦૦

૬૫ �ી આર. આર. શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૬૬ �ી ધીર�ન રમણલાલ. શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૬૭ �ી રા�શ ઓ�છવલાલ તલાટ� �બંુઈ ૨૫૦૦૦

૬૮ �ી બ�ંકમ �યૂ�કાતં શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૬૯ આનદં મેડ�કલ નિસ�ગ હોમ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૭૦ �િુ�યા ગૌરવ શાહ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

ુ૭૧ �ી નર����માર નાથાલાલ શાહ ઇડર ૨૫૦૦૦

૭૨ �ી જશવતંલાલ એમ શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૭૩ ડો. શશીબેન વાણી અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૭૪ �ી કૌિશક જમનાલાલ �યાસ મહસ� ાણા ૨૫૦૦૦

૭૫ �ી �ણુવતં એચ. શાહ વડોદરા ૨૫૦૦૦

૭૬ �ીમતી સગંીતાબેન રણછોડભાઈ શાહ ભ�ચ ૨૫૦૦૦

૭૭ ડો. હસંાબેન એડનવાલા અમદાવાદ ૨૫૦૦૦

૭૮ ગીતાબેન ચ�ંકાતં શાહ અમદાવાદ ૨૫૦૦૦
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૨૬

૭૯ વો�ગા ગેસ કંપની વડોદરા ૨૫૦૦૦

૮૦ ન�લનીબેન ઝેડ. મહત� ા �બંુઈ ૨૫૦૦૦

૮૧ �ીમતી �દવાબેન ક�શાભાઈ પટ�લ

 હ. �ી િવનોદભાઈ ક�શાભાઈ પટ�લ નવલ�રુ ૨૧૦૦૧

૮૨ �ી ભરતિસ�હ લ�મણિસ�હ રાઠોડ રણાસણ ૨૧૦૦૦

૮૩ જય�ીબેન એસ. મેહતા વડોદરા ૨૦૦૦૦

૮૪ ડો. �ેયશ શશીકાતં શાહ વડોદરા ૨૦૦૦૦

૮૫ મીનલ જતીન શઠે  અમદાવાદ ૨૦૦૦૦

૮૬ ડો. ધીર�ન ગોરધનદાસ ગજંવાલા અમદાવાદ ૨૦૦૦૦

ૃ૮૭ �વ. ના�બુા મેઘ�ભાઈ પટ�લ ��ણ�રુાકંપા ૨૦૦૦૦

ૃ૮૮ �વ. ધન�ભાઈ સવગણભાઈ પટ�લ ��ણ�રુાકંપા ૨૦૦૦૦

ૃ૮૯ �ી �બાલાલ ધન�ભાઈ પટ�લ ��ણ�રુાકંપા ૨૦૦૦૦

ૃ૯૦ �ી �હલાદભાઈ ધન�ભાઈ પટ�લ ��ણ�રુાકંપા ૨૦૦૦૦

૯૧ ડો. મનહરલાલ ક�. ભલાવત મોડાસા ૧૫૦૦૦

૯૨ ડો. ક�ભુાઈ છગનલાલ વકે ર�યા �રુત ૧૫૦૦૦

૯૩ �ી �કુ�શ ક�. એડનવાલા અમદાવાદ ૧૫૦૦૦

૯૪ ડો. િનશીથ વી. શાહ અમદાવાદ ૧૫૦૦૦

૯૫ ડો. અપે�ા ક�. શાહ વડોદરા ૧૫૦૦૦

૯૬ �ી િવજયભાઈ રમણલાલ દ�સાઈ �બંુઈ ૧૫૦૦૦

૯૭ નદંા ���લ પડં�ા �બંુઈ ૧૫૦૦૦

ુ૯૮ �ી ભા��ુસાદ ચ�ંલાલ પડં�ા વડોદરા ૧૫૦૦૦

૯૯ �ીમતી શારદાબેન દ�સાઈભાઈ પટ�લ શીમલી કંપા ૧૧૧૧૧

૧૦૦ �ી જયતંીલાલ છોટાલાલ શાહ ધન�રુા ૧૧૧૧૧

૧૦૧ �ી �દનેશ િશવરામ ��પિત મહસ� ાણા ૧૧૦૦૦

ુ૧૦૨ �ી નીિતન�માર રમણલાલ દ�સાઈ �બંુઈ ૧૧૦૦૦

૧૦૩ �ીમતી. �યુા�બેન જયતંીલાલ શાહ ધન�રુા ૧૧૦૦૦

૧૦૪ �ી હસ�ખુ ચી�ભુાઈ દલાલ અમદાવાદ ૧૧૦૦૦

૧૦૫ �ી શશીકાતં છોટાલાલ શાહ અમદાવાદ ૧૧૦૦૦

૧૦૬ �ીમતી સરલાબેન ચ�ંકાતં વોરા ઝઘ�ડયા ૧૧૦૦૦

૧૦૭ �ી િવનયભાઈ રા���ભાઈ શાહ �બંુઈ ૧૧૦૦૦

ુ૧૦૮ �ીમતી શ�ંતલાબેન િવ. મહત� ા વડોદરા ૧૧૦૦૦

૧૦૯ ર�ખા પકંજ શાહ �બંુઈ ૧૧૦૦૦

૧૧૦ ચ�ં�કાબેન એમ. શાહ મોડાસા ૧૧૦૦૦

૧૧૧ �. બી. બાયોમેડ�કલ અમદાવાદ ૧૧૦૦૦

૧૧૨ નીલાબેન હમ� તં �યાસ વડોદરા ૧૧૦૦૦

૧૧૩ ડો. ફા��નુીબેન રા���ભાઈ શાહ �બંુઈ ૧૧૦૦૦

૧૧૪ �ડુલક ઓઈલ & પેઈ��સ કંપની વડોદરા ૧૧૦૦૦

૧૧૫ �ી તેજસ �કુ�શભાઈ શાહ વ�લભ િવ�ાનગર ૧૦૭૮૨

૧૧૬ �ી ���લ �રુો�હત વડોદરા ૧૦૦૦૧
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૨૭

ુ૧૧૭ નીલ નર��� શાહ, ગો�લ િનવાસી મ�ણબાની યાદમાં

 (આર. ડ�. શાહ પ�રવાર) અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૧૧૮ �ભેુ�છક કોચી ૧૦૦૦૦

૧૧૯ �ી �દનેશ ઓ�છવલાલ શાહ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૧૨૦ �ીમતી ભ�ાબેન નર�શભાઈ શાહ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૧૨૧ હસંા િવનોદ ભગત �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૧૨૨ �ીમતી જયાબેન રમણભાઈ શાહ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૧૨૩ વીણાબેન �. શાહ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૧૨૪ પટ�લ સીમાબેન રવ�ભાઈ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૧૨૫ ��િુત શાહ અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

ુ૧૨૬ �શાન �દનેશભાઈ શાહ વડોદરા ૧૦૦૦૦

૧૨૭ હમ� ા ધીર�ન ગજંવાલા અમદાવાદ ૧૦૦૦૦

૧૨૮ �ી રા��� �ળુ�દાસ શાહ �બંુઈ ૧૦૦૦૦

૧૨૯ �ી મનોજ ડા�ાલાલ આનદં�રુા �કલે�ર ૧૦૦૦૦

૧૩૦ �ી �િવણચ�ં ડ�. ઠ�ર વડોદરા ૧૦૦૦૦

ુ૧૩૧ �ી િન�ંજ �ભુાષભાઈ શાહ �ણેુ ૧૦૦૦૦

૧૩૨ �ી ઓ�છવલાલ સી. શાહ વડોદરા ૯૦૦૦

૧૩૩ દશન� ા જયેશ ઠ�ર વડોદરા ૮૦૦૦

૧૩૪ રામીન વડોદરા ૮૦૦૦

૧૩૫ �ી નર���ભાઈ કોદરભાઈ પટ�લ ધન�રુા ૮૦૦૦

૧૩૬ �વ. ઉષાબેન સોમાભાઈ પટ�લ

 હ�તે �ી સોમાભાઈ �ઠાભાઈ પટ�લ વડોદરા ૭૫૦૦

૧૩૭ �વ. �ી રમણલાલ આ�મારામ રાવલ

ુ હ�તે �ી નવીન�માર રમણલાલ રાવલ બ�ચરા� ૭૫૦૦ુ

૧૩૮ ડો. બીમલ બીપીનચ�ં શાહ �બંુઈ ૭૫૦૦

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

૧૪૦ �ી હર�શભાઈ શાહ અમદાવાદ ૭૪૦૦

૧૪૧ �ી જયતંીલાલ છગનભાઈ પટ�લ અમદાવાદ ૭૦૦૦

૧૪૨ �વ. સજંય શાહ ના �મરણાથ � વડોદરા ૭૦૦૦

૧૪૩ �ી જયતંીલાલ લા�લુાલ મેહતા વાપી ૬૦૦૦

ુ૧૪૪ �ી નયન�માર જયતંીલાલ શાહ ધન�રુા ૫૭૦૦

૧૪૫ પટ�લ ભૌિમકભાઈ ક�પેશભાઈ વાઘરોટા ૫૫૫૫

૧૪૬ �ી ના�િુસ�હ �લુાબિસ�હ ચૌહાણ લ�ભોઈ ૫૫૫૫

૧૪૭ �ીમતી શાતંાબા ના�િુસ�હ ચૌહાણ લ�ભોઈ ૫૫૫૫

ુ૧૪૮ ડૉ. વીપા બી. રા�ય��ુ અમદાવાદ ૫૫૦૦

૧૪૯ �ી જગદ�શભાઈ શાહ અમદાવાદ ૫૧૧૧

૧૫૦ �ી �ણુવતંભાઇ બી. પટ�લ અમદાવાદ ૫૧૦૦

૧૫૧ �ી ઉમીયાશકંર �રુસો�મદાસ �થુાર અમદાવાદ ૫૦૦૧

ુ૧૫૨ �ી �ચરાગ�માર �રુ�શભાઈ રાવલ રાધેં� ૫૦૦૧
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૨૮

૧૫૩ �વ. કાતંાબેન છગનલાલ શાહના �મરણાથ � રણાસણ ૫૦૦૦

૧૫૪ �ેરક �દલીપભાઈ શાહ �હ�મતનગર  ૫૦૦૦

૧૫૫ ભા�મુતીબેન કા��તલાલ દ�સાઈ અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૫૬ ટાગ�ટ પેક�જ�ગ ઇ�ડ��� વડોદરા ૫૦૦૦

૧૫૭ એન. બી. મેટલ �ા. �લ. વડોદરા ૫૦૦૦

૧૫૮ �ી અનતં નટવરલાલ મેહતા વડોદરા ૫૦૦૦

૧૫૯ �ી ��ુશે  એમ મેહતા વડોદરા ૫૦૦૦

ુ૧૬૦ રોનક�માર પોપટભાઈ  ૫૦૦૦

૧૬૧ �ી બ�ંકમ શઠે ઝઘડ�યા ૫૦૦૦

૧૬૨ �ી ધીર�ન મોદ� ઝઘડ�યા ૫૦૦૦

૧૬૩ �ી ગૌરવ સ�સેના ગાધંીનગર ૫૦૦૦

૧૬૪ �વ. �ચ. ર�ાબેન (દ�કર�) ના �મરણાથ�

ુ હ�તે ��દુચ�ં ડ�. ઠાકર વાવોલ ૫૦૦૦

૧૬૫ �ી ક�ભુાઈ માવ�ભાઈ પટ�લ માઢવાકંપા ૫૦૦૦

૧૬૬ �ી જ�ભુાઈ ખેતાભાઈ પટ�લ હર��રુા કંપા ૫૦૦૦

૧૬૭ �ી �બમલ પી. શઠે  વડોદરા ૫૦૦૦

ુ૧૬૮ માયાબેન રાક�શ�માર શાહ �હમ� તનગર ૫૦૦૦

૧૬૯ �ી રાધે�યામ મણીલાલ શાહ ગાધંીનગર ૫૦૦૦

૧૭૦ �નુીતા �દનેશભાઈ શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

૧૭૧ �ી હર��� �દનેશભાઈ શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

૧૭૨ �ીમતી ભા�મુતીબેન પી. શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

૧૭૩ ડો. સેજલ એચ. શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

૧૭૪ �વુ ઉમગં શાહ રણાસણ ૫૦૦૦

૧૭૫ �ી �બાલાલ કાન�ભાઈ પટ�લ દોલ�રુકંપા ૫૦૦૦

૧૭૬ �ી જતીન એમ. મહત� ા મહસ� ાણા ૫૦૦૦

૧૭૭ �ી ઇ��વદન એમ. મોદ� અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૭૮ ડૉ. ��લુ ક�પેશ શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

૧૭૯ ભરત મોહનલાલ શાહ  ૫૦૦૦

૧૮૦ ડો. જય�ી અજય શાહ ઝઘ�ડયા ૫૦૦૦

૧૮૧ િશ�પાબેન વા�દુ�વભાઈ જોશી વડોદરા ૫૦૦૦

૧૮૨ �ી િ�યવદનભાઈ મહત� ા વડોદરા ૫૦૦૦

૧૮૩ મ�રુમ મેડ�કલ �ટોર વડોદરા ૫૦૦૦

ુ૧૮૪ �ી �કરણ�માર કા��તલાલ પટ�લ નવા ૫૦૦૦

૧૮૫ �ી ઉર�શ જગમોહનભાઈ શાહ �બંુઈ ૫૦૦૦

ુ૧૮૬ �ી ક�તન�માર છગનલાલ શાહ �બંુઈ ૫૦૦૦

૧૮૭ �ી જયિંતભાઈ ક�. શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

ુ૧૮૮ �ી દ�વલ િવજય�માર મહત� ા અમદાવાદ ૫૦૦૦

૧૮૯ �ી જગદ�શભાઈ મગંલભાઈ �થુાર ગાધંીનગર ૫૦૦૦

૧૯૦ ડો. ભરત એમ. શાહ અમદાવાદ ૫૦૦૦
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૨૯

૧૯૧ �ી રમણભાઈ �ઠાભાઈ પટ�લ ગઢોડા ૫૦૦૦

૧૯૨ �ી રમેશભાઈ પટ�લ વડોદરા ૫૦૦૦

૧૯૩ �ી મનહરલાલ બી. મહત� ા મહસ� ાણા ૫૦૦૦

૧૯૪ �ીમતી િવમળાબેન નટવરલાલ શાહ વડોદરા ૫૦૦૦

ુ૧૯૫ �ી પકંજ�માર મણીલાલ શાહ વડોદરા ૪૦૦૦

ુ૧૯૬ ડો. �લદ�પભાઈ નર���ભાઈ �થુાર મહસ� ાણા ૪૦૦૦

૧૯૭ �ી �દનેશ જયતંીલાલ વોરા અમદાવાદ ૪૦૦૦

૧૯૮ �ી �બુોધભાઈ એમ. દ�સાઈ અમદાવાદ ૩૬૫૦

૧૯૯ �ીમતી અલકાબેન ક�. ઠાકર રણાસણ ૩૧૦૧

૨૦૦ �વ. �ી �દનેશ મીઠાલાલ શાહ અમદાવાદ ૩૧૦૦

ુ૨૦૧ �ી વસતંલાલ ચ�ંલાલ શાહ મોડાસા ૩૦૦૦

૨૦૨ �ી બા�ભુાઈ રાયચદંભાઈ પટ�લ

ુ હ. જશવતંભાઈ બી.પટ�લ મો�કા ૩૦૦૦

૨૦૩ �ી હ�રવદન સી. શાહ વડોદરા ૩૦૦૦

૨૦૪ કોક�લાબેન રમેશભાઈ વ�ૈણવ મહસ� ાણા ૩૦૦૦

૨૦૫ �ી વાઘ�ેર� �વલેસ� રણાસણ ૩૦૦૦

૨૦૬ �ી �ભુાષ �. શાહ વડોદરા ૨૫૦૦

૨૦૭ નૈનાબેન �કુ�શભાઈ શાહ મોડાસા ૨૫૦૦

૨૦૮ �ી અરિવ�દભાઈ શાહ વડોદરા ૨૫૦૦

૨૦૯ �ધુાબેન એ. શાહ વડોદરા ૨૫૦૦

ુ૨૧૦ ર�યા�માર� હષ�વધ�નિસ�હ રાઠોડ રણાસણ ૨૫૦૦

૨૧૧ �ી મહશ� ભાઈ ડા�ભાઈ પટ�લ રમોસકંપા ૨૫૦૦

૨૧૨ �ી ક�. એમ. પટ�લ �.ુક� ૨૫૦૦

૨૧૩ �ી �રુષો�મભાઈ રાયચદંભાઈ પટ�લ �દંુ�યા ૨૧૦૦

૨૧૪ �વ નીલેશભાઈ જગદ�શભાઈ રાવલના �મરણાથ�

ુ હ. �ીમતી કિવતાબેન સજંય�માર રાવલ રાધેં� ૨૦૦૧

ુ૨૧૫ �ીમતી છાયાબેન મયકં�માર પડં�ા ઝઘ�ડયા ૨૦૦૧

૨૧૬ ડ��પલ રાક�શભાઈ શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૧૭ ઇ��દરાબેન �. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૧૮ ક�શવ �. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૧૯ દશન� ાબેન �. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૨૦ જયેશભાઈ �. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૨૧ ર�� ુએન. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૨૨ નીલ પી. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

ુ૨૨૩ �ણાલ એમ. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૨૪ અમી ક�. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૨૫ �યોિતબેન એમ. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૨૬ મહશ�  �. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

ુ૨૨૭ ��ચ આર. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦
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૩૦

ુ૨૨૮ ��ચત ક�. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૨૯ �ી અશોકભાઈ નગીનદાસ શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૩૦ �ી ભીખાભાઈ ફક�રભાઈ પટ�લ �લમ�રુા ૨૦૦૦

૨૩૧ ભાવશે એસ. આચાય� વડોદરા ૨૦૦૦

૨૩૨ �ી છગનભાઈ વશરામભાઇ પટ�લ મોડાસા ૨૦૦૦

ુ૨૩૩ �ી લ�લત�માર �વાભાઈ પટ�લ હાથરોલ ૨૦૦૦

૨૩૪ �ી અ�લુભાઈ એ. શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૩૫ દ�વા�ં ુઅ�લુભાઈ શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૩૬ ક�તક� અ�લુભાઈ શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૩૭ િનશીતા અ�લુભાઈ શાહ વડોદરા ૨૦૦૦

૨૩૮ �વ. શશીકલા ચ�ંકાતં શાહના �મરણાથ�

 હ. ગાગ� શાહ �બંુઈ ૨૦૦૦

૨૩૯ સાધના આર. શાહ અમદાવાદ ૨૦૦૦

૨૪૦ �વ. �ખીબેન મગનભાઈ પટ�લ

ુ હ. �ી રા�ભાઈ મગનભાઈ પટ�લ રમોસ ૨૦૦૦

ુ ુ૨૪૧ �ી ક�િત��માર ��દુચ�ં ઠાકર રણાસણ ૧૫૦૧

ુ૨૪૨ �ી રા��� ચ�ંલાલ શાહ વડોદરા ૧૫૦૦

ુ૨૪૩ શીલ �કુ�શ�માર સોની મોડાસા ૧૫૦૦

ુ૨૪૪ મૈ�ી �કુ�શ�માર સોની મોડાસા ૧૫૦૦

૨૪૫ �ીમતી શારદાબેન રા�શભાઇ પટ�લ મહસ� ાણા ૧૫૦૦

૨૪૬ �ચરાગ શશીકાતં દોશી  ૧૧૧૧

૨૪૭ �યેય િનસગ� રાવલ ગાધંીનગર ૧૧૦૦

ુ ુ૨૪૮ �ી �શલ ક�િત��માર ઠાકર રણાસણ ૧૧૦૦

૨૪૯ �ી રિસકભાઈ એન. રાવલ અમદાવાદ ૧૧૦૦

ુ૨૫૦ �ીમતી મણીબેન ઈ�રભાઈ પટ�લ આક��દ ૧૧૦૦

ુ૨૫૧ �ી િવનોદચ�ં મણીલાલ શાહ આક��દ ૧૧૦૦

ુ૨૫૨ ત�વીબેન �હર�ન�માર રાવલ અમદાવાદ ૧૦૦૧

ુ ુ૨૫૩ �. અમીબેન ��દુચ�ં ઠાકર ગાધંીનગર ૧૦૦૧

ુ૨૫૪ હ�તાથ � હ�ર�ન�માર રાવલ અમદાવાદ ૧૦૦૧

ુ૨૫૫ �ીમતી ભારતીબેન ગીર�શ�માર રાવલ ડ�સા ૧૦૦૧

૨૫૬ ઇલાબેન હષ�કા�ત મોદ� અમદાવાદ ૧૦૦૦

૨૫૭ �વ. િવમળાબેન ધીરજલાલ સઘંવી

 હ. �ેમલતાબેન વોરા �બંુઈ ૧૦૦૦

૨૫૮ �ી ક�િત�લાલ �નુીલાલ શાહ

 હ. �ેમલતાબેન વોરા �બંુઈ ૧૦૦૦

૨૫૯ �ીમતી �ેમીલાબેન ચ�રુભાઈ પટ�લ શાિંત�રુા કંપા ૧૦૦૦

૨૬૦ ડો. નીતાબેન �કુ�શભાઈ શાહ પાટણ ૧૦૦૦

૨૬૧ �ી અરિવ�દ આર. દ�સાઈ વલસાડ ૧૦૦૦

૨૬૨ �ી રજનીકાતં રમેશભાઈ દ�સાઈ વલસાડ ૧૦૦૦

ુ૨૬૩ �ી રાક�શ�માર રમણભાઈ મકવાણા રમોસ ૧૦૦૦
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૩૧

૧. દાન પેટ�  ૨૯૫૩૬

૧. બ�કમા ંજમા  વડોદરા ૨૦૦૦૦

૨. બ�કમા ંજમા અમદાવાદ ૧૫૦૦૦

નામ અને મા�હતી િવનાની રકમ જમા થઇ

૨૬૪ �વ. �ી મગંળદાસ �ળુ�દાસ શાહ

 હ. �ી �કાશચ�ં મગંળદાસ શાહ રણાસણ ૧૦૦૦

ુ૨૬૫ અનગ રાક�શ�માર રાવલ અમદાવાદ ૧૦૦૦

ુ૨૬૬ �ી પાથ�� માર શઠે ઝઘડ�યા ૧૦૦૦

૨૬૭ �ી જસવતંભાઈ નારણભાઈ પટ�લ િશવરંજ�રુાકંપા ૧૦૦૦

૨૬૮ �ભેુ�છક  ૧૦૦૦

૨૬૯  �ભેુ�છક  ૧૦૦૦

૨૭૦ �ભેુ�છક  ૬૫૦

૨૭૧ ��ૃ�ધ દ�વાગંભાઈ પટ�લ �લુતાન�રુ ૫૫૧

૨૭૨ �ભુ દ�વાગંભાઈ પટ�લ �લુતાન�રુ ૫૫૧

૨૭૩ �ી બસંીભાઈ પટ�લ અમદાવાદ ૫૫૧

ુ ુ૨૭૪ �ી રિસકલાલ ��રામ સોની રણાસણ ૫૨૬

૨૭૫ �ી પીનાક�નભાઈ મનહરલાલ �થુાર અમદાવાદ ૫૦૦

૨૭૬ �ી રમેશભાઈ એ. પટ�લ અમદાવાદ ૫૦૦

૨૭૭ �દશા ક�પેશ શાહ વડોદરા ૫૦૦

૨૭૮ �કાશ છગનલાલ શાહ �.ુએસ.એ ૧૦૦

૨૭૯ �ી જયેશ ટ�. ઠ�ર વડોદરા ૧

૧. શરે એ�ડ ક�ર ફાઉ�ડ�શન �.ુએસ.એ ૨૯૩૮૩૨૪

૨. ભા�ભુાઈ એમ પટ�લ (બાવસર)* �.ુએસ.એ ૩૬૫૫૦૦

 રવી �વીણ શાહ * �.ુએસ.એ ૩૬૬૫૦

 �દ�પ ઝવરે � * �.ુએસ.એ ૧૦૯૬૫

 લોર� �ાઈ�ટ * �.ુએસ.એ ૩૬૫૫

 ��કત શાહ * �.ુએસ.એ ૧૪૫૭૫૬

 �નલ શાહ * �.ુએસ.એ ૧૪૩૩૨

 સી.એમ.��ભ� * �.ુએસ.એ ૭૧૬૬૦

 િવિપન એ�ડ મીના�ી ભાવસાર ચેર�ટ� * �.ુએસ.એ ૩૫૮૩૦

ુ *સોજ�ય ઇ��ડય�સ ફોર �લેકટ�વ એ�શન �.એસ.એ.

૩. �લાઈ�ડ ફાઉ�ડ�શન ફોર ઇ��ડયા �.ુએસ.એ ૭૩૪૫૮૮

૪. �ક�એચઈટ� ઈ�ક. �.ુએસ.એ ૩૨૪૮૫૫

૫. �કાશ સી. શાહ અને �રુભી પી. શાહ �.ુએસ.એ ૧૧૦૫૨૦

૬. નિમતા અિમષ મીઠાણી  � ુએસ એ ૨૮૫૯૭

૭. �ી રો�હત શાહ �.ુએસ.એ ૨૫૦૦૦

૮. �ી અિનક�ત ઠાકોર �.ુએસ.એ ૧૧૧૮૦

૯. હ�� ભુાઈ દવ ે�રલ ડ�વલપમે�ટ ફાઉ�ડ�શન વડોદરા ૫૦૦૦૦

૧૦. ફાઈટ હગંર ફાઉ�ડ�શન �બંુઈ ૧૨૧૫૦૦

િવદ�શી દાન  (�િપયામા)ં
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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�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

૩૨

૨૦૨૦-૨૦૨૧ વષ� દર�યાન �ા�ત થયેલ િતિથદાન

નવનીતભાઈ સાકંળચદં ભલાવત
ુ��યિતિથ ૨૪/૦૩

વડોદરા

લોમેશ નવનીતભાઈ ભલાવત

૧. �વ. �ી �ઠાભાઈ મેઘ�ભાઈ પટ�લ

 હ�તે. �ી જયિંતભાઈ  �ઠાભાઈ પટ�લ માઢવા કંપા ��ુય  ૨૩.૦૫િતિથ

૨. �વ. ભા�બેુન �બાલાલ મોદ� વડોદરા ��ુય  ૦૨.૦૯િતિથ

ુ૩. �ી �ચરાગભાઈ ���લભાઈ પટ�લ �ંઢર જ�મ  ૨૩.0૭િતિથ

૪. �વ. રિતકા�તા �દંુરલાલ દ�સાઈ

 હ�તે. �ી અ�ક�શ �દંુરલાલ દ�સાઈ વડોદરા ��ુય  ૧૮.0૩િતિથ

ુ૫. ચા�લતાબેન િવર���ભાઈ શાહ અમદાવાદ જ�મ  ૧૨.૧૨િતિથ

૬. ધિમ��ઠાબેન અને �યુ�કા�તભાઈ શાહ

 હ�તે. �ી બકં�મભાઈ શાહ વડોદરા લ�ન  ૨૫.0૧િતિથ

ુ૭. �વ. ��દુચ�ં ડ�. ઠાકર

ુ ુ હ�તે.�ી. ક�િત��માર ��દુચ�ં ઠાકર રણાસણ ��ુય  ૨૪.૦૯િતિથ

ુ૮. �વ. રજનીબેન નર����માર શાહ ઈડર ��ુય  ૧૧.૧૦િતિથ

૯. �ી જસવતંલાલ મગંળદાસ શાહ

ુ હ�તે. �ી ર�તેશ�માર શાહ વડોદરા જ�મ  ૨૪.૦૩િતિથ

ૃ૧૦. �વ. કા�તાબેન ધન�ભાઈ પટ�લ ��ણ�રુા કંપા ��ુય  ફાગણ વદ-૩િતિથ

૧૧. �વ. િનરંજનાબેન રજનીભાઈ મહત� ા

 હ�તે. �ી રામદાસ મોહનલાલ મહત� ા           વડોદરા/�બંુઇ ��ુય  ૦૭.૦૯િતિથ

૧૨. �ચ. િશવાશં

 હ�તે. ગીતાબેન ચ�ંકા�ત શાહ અમદાવાદ જ�મ  ૧૪.૦૧િતિથ

૧૩. �વ. �ી નવનીતલાલ એસ. ભલાવત વડોદરા ��ુય  ૨૪.૦૩િતિથ

http://www.anjalisrhd.org
http://www.anjalisrhd.org/donate-page
http://www.anjalisrhd.org/donate-page
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ુવ��દાન

૩૩

�વૈ��છક યોગદાન 

૧  ડો. �કરણ પટ�લ - જનરલ સ�ન �હ�મતનગર

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

૩ �ી રમેશભાઈ એન. શાહ - ઉધોગપિત �બંુઈ

૪ ડો. બીપીન એમ. પટ�લ - ર�ડ�યોલો��ટ �હ�મતનગર

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

છ�એ.

૧ ડો.દ�પકભાઈ પર�ખ અમદાવાદ પી પી ઈ ક�ટ

૨ લા ર�નોન હ�� થક�ર �ા.લી. અમદાવાદ ફ��રક કબ��ઝીમા�ટોઝ ઈ���શન

૩ નલીનીબેન કડક�યા વડોદરા ટોકો ફ�ટલ મોનીટર સીએમસી ૮૦૦ �

 c/o. ડો. �દ�યાગં કડક�યા િ�યલ કલીનીક

૪ ડો. કંદપ� ��પિત મોડાસા ઇલેક�ોિનક ડ��ટલ લાઇટ સોસ�  અને

   ફાઈબર ઓ�ટ�ક ક�બલ - લે�ો�કોપ માટ�

૫ દદ�ઓ� ંુરાહત ફંડ અમદાવાદ એ�ટ�-ડ� ઈ��કશન

૬ ઈમેજ �કુ ક�ચર ��ટ અમદાવાદ ��ુતકો

૭ એ� ુ�મોલ ફાઈના�સ બ�ક �હ�મતનગર �ટર�લાઇઝર  ડ�સપે�સીગ �ટ��ડ+ હ�� ડ

   �ટર�લાઇઝર ૫૦૦ એમ.એલ.

૮ સમપ�ણ મેડ�કલ એ�ડ �રસચ� સે�ટર મોડાસા �લા�ટ�ક �લો�ઝ

 ડો. િતમીરભાઈ મહત� ા

૯ સેવા-�રલ ઝઘડ�યા ડ��ટલ ચેર  + કો��ેસર

૧૦ ડો. ક�પેશભાઈ શાહ વડોદરા નેપક�ન (મોટા)

   �ટર�લાઈઝેશન �ટ��ડ, �ચુર ર�લ

૧૧ �વ. �ી �ઠાભાઈ શામ�ભાઈ પટ�લ રણાસણકંપા ગરમ ધાબળા

 �વ. �ી િવ�લભાઈ શામ�ભાઈ પટ�લ

 હ�તે. �ી રમેશભાઈ કા�તીભાઈ પટ�લ

 �ી જગદ�શભાઈ કા�તીભાઈ પટ�લ 

૧૨ ડો. િ�યેશભાઈ ડામોર �હ�મતનગર ડ��ટલ થમ�મીટર, ફ�સ-શી�ડ

૧૩ �વ. �ી �દનેશભાઈ મીઠાલાલ શાહ અમદાવાદ કોટન રોલ અને ડ��પો�બલ � ડરપેડસ

૧૪ ફા��નુીબેન પટ�લ રણાસણ દવાઓ

૧૫ �ભેુ�છક બ�ચરા� પગ �છુણી�ુંુ
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૩૪

૧. �ી અિનલભાઈ ગ����સાદ જોષી નવીિશણોલ શાકભા�, અનાજ

૨. રામ ભરોસ ે   અનાજ

૩. �ી ��ેશિસ�હ રામિસ�હ રહવ� ર રણાસણ શાકભા�

૪. �ી અ�તૃભાઈ પશાભાઇ ચમાર રણાસણ અનાજ

૫. �ી ક�શાભાઇ �ળુાભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૬. �વ. ક�શાભાઇ કરસનભાઈ પટ�લ

 હ�તે. �ી ચ�ંકા�તભાઈ ક�શાભાઇ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ, કઠોળ

૭. �ી નટવરભાઈ હર�ભાઈ પટ�લ કઠવાડા અનાજ

૮. �ી ખેમાભાઈ રામાભાઈ ��પિત નવલ�રુ અનાજ

૯. �ી શ�ંભુાઈ શકંરભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૧૦. �ી પશાભાઈ મગંળભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૧૧. �ીમતી પટ�લ મ�ંબેુન ચીમનભાઈ (કોઠાર�) િવરાવાડા અનાજ

૧૨. �ી ક�પેશભાઈ રમણભાઈ પટ�લ રણાસણ કંપા કઠોળ, શાકભા�

૧૩. �ી ડા�ાભાઈ �ળુાભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૧૪. �ી ભીખા� ગાભા� કોટવાલ રણાસણ શાકભા�

૧૫. �ી રમણભાઈ �ેમ�ભાઈ પટ�લ રણાસણકંપા અનાજ, કઠોળ

૧૬. �ી છગનભાઈ �ેમ�ભાઈ પટ�લ રણાસણકંપા અનાજ

૧૭. �ી �હતેશભાઈ લખાભાઈ પટ�લ લ�મી�રુાકંપા અનાજ

૧૮. �ી મહ�� �િસ�હ ગભંીરિસ�હ રહવ� ર રણાસણ અનાજ,કઠોળ

ુ૧૯. �ી ર�િસ�હ બા�િુસ�હ મકવાણા નવલ�રુ અનાજ

૨૦. આશાબેન ��ેશભાઈ પટ�લ સ�ગા અનાજ

૨૧. �ી સજંયભાઈ લખાભાઈ પટ�લ નવા અનાજ

૨૨. નવી િશણોલ ગામ સમ�ત

 હ�તે. �ી રામાભાઈ કાળાભાઈ પટ�લ નવી િશણોલ અનાજ

૨૩. �ી બળવતંરાય માધવરામ ગોર નવી િશણોલ અનાજ

ુ૨૪. �ી રા�ભાઈ બા�રુામ શાહ રણાસણ ખાડં

૨૫. �ી અિ�નભાઈ નાથાભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૨૬. �ીમતી પાલીબેન રણછોડભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૨૭. �ી અજયભાઈ �ળુ�ભાઈ પટ�લ નવી િશણોલ અનાજ

અનાજ અને શાકભા� વી. ૨૦૨૦-૨૦૨૧

ુવ��દાન
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૨૮. �ી ક�ભુાઈ માવ�ભાઈ પટ�લ માઢવાકંપા શાકભા�

ુ૨૯. �ી મહશ� િસ�હ ર�િસ�હ ચૌહાણ અદા�રુ શાકભા�

૩૦. �ી જયિંતલાલ રવ�ભાઈ પટ�લ નારણ�રુાકંપા અનાજ

૩૧. �ી મહ�� �િસ�હ દ�પિસ�હ રાઠોડ રણાસણ કઠોળ

૩૨. �ી �ણુવતંભાઈ લીલાભાઈ પટ�લ નવલ�રુ અનાજ

૩૩. �ી મનહરભાઈ ક�શાભાઈ ��પિત નવલ�રુ અનાજ

ુ૩૪. �ી પોપટભાઈ કોદરભાઇ પટ�લ મો�કા અનાજ

૩૫. �ી દ�પકભાઈ બા�ભુાઈ પટ�લ માઢવાકંપા શાકભા�

૩૬. �ી જયિંતભાઈ �ઠાભાઈ પટ�લ માઢવાકંપા શાકભા�

ુ૩૭. �ી લ�મીકા�તભાઈ ભે�લાલ શાહ અમદાવાદ અનાજ

૩૮. �ી મિનષભાઈ �રુ�શભાઈ �થુાર અમદાવાદ ફળફળાદ�

૩૯. �વ. �ી દલપતિસ�હ ક�સર�િસ�હ ડાભી

 હ�તે. �ી જસવતંિસ�હ દલપતિસ�હ ડાભી રણાસણ અનાજ

૪૦. �ી લાલિસ�હ દાનિસ�હ ચૌહાણ અદા�રુ શાકભા�

૪૧. �વ. �ી લ�મણિસ�હ ક�સર�િસ�હ ડાભી

ુ હ�તે. �ી ��યતંિસ�હ �દલીપિસ�હ ડાભી રણાસણ અનાજ

ુ૪૨. �ી ક�ભુાઈ બબાભાઈ પટ�લ મો�કા શાકભા�

ુ૪૩. �ી યોગેશ�માર મણીલાલ જોષી નવી િશણોલ શાકભા�

૪૪. �ી �કુ�શભાઈ મકનાભાઈ પટ�લ �િતસરા અનાજ

૪૫. �ી જયિંતભાઈ છબાભાઈ પટ�લ કઠવાડા શાકભા�



૧.  �ીમતી અિનતા શાહ

૨. ડો. લ�લત શાહ

૩. ડો. અપે�ા શાહ

૪. �ી ભરત એન. શાહ

૫. �ી પકંજ વી. મોદ�

૬. �ી બ�ંકમ શઠે

૭. ડો. પકંજ શાહ

૮. �ી ભરત  એસ. શાહ

૯. ડો. ક�પેશ શાહ

��ટ�ઓ: ytsr÷MkkuMkkÞxe Vkuh Yh÷ nuÕÚk yuLz zuð÷Ãk{uLx

૩૬

સ�ંથાના કાય�કરોની સ�ંયા એિ�લ – ૨૧ �માણે)

    ુ ુ�ી ��ુષ �લ

  ૭ ૨૫ ૨�ણૂ� સમયના ૨ ૫

  ૧૩ ૦૧ ૧૪તાલીમાથ�

  ૪૦ ૨૬ ૬�ુલ ૬

�ણૂ�કાલીન કાય�કરો� ંુપગારધોરણ �જુબ વગ�કરણ (એિ�લ – ૨૧ �માણે) (તાલીમાથ� 

િસવાય)

 �ા. ૫૦૦૦૦ થી ઉપર --- ૦૩

 �ા. ૨૦૦૦૧  થી ૫૦૦૦૦ ---  ૦૮

 �ા. ૧૫૦૦૧ થી ૨૦૦૦૦ --- ૦    ૫

 �ા. ૧૦૦૦૧ થી ૧૫૦૦૦ ---  ૨૭

 �ા. ૮૦૦૦ થી  ૧૦૦૦૦ ---  ૦૯

ુ �લ  ૫૨

સૌથી વધાર� અને સૌથી ઓ� વતેન મેળવતા �ણ કમ�ચાર�ની િવગત (એિ�લ–૨૧ �માણે)

 સૌથી વધાર� સૌથી ઓ�

 ૬૫૦૦૦ ૯૫૦૦

 ૬૦૦૦૦ ૯૩૫૦

 ૩૫૦૦૦ ૮૫૦૦

          કરારબ� ક�સલટ�ટ ડો�ટસ�નો ઉ�લેખ કય� નથી. 

કાય�કરો



��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: 9825323978, 9925747740, 

Email  : , anjalisrhd1@gmail.com,  anjalisrhd@yahoo.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

12 A આવકવરેા િવભાગ નોધણી નબંર : AAATA2113LF2021401 31/03/2026 �ધુી મા�ય

૮૦ � (૫) કર��ુ�ત પ� �માકં નબંર : AAATA2113LF20214 31/03/2026 �ધુી મા�ય

CSR Registration : CSR00002970 dated 21/04/2021

એફ. સી. આર. એ. ર����શન નબંર : ૦૪૨૦૯૦૦૯૨

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

એન.�.ઓ. દપ�ણ ર����શન : �.�. /૨૦૦૯/૦૦૧૨૯૮0

ઓડ�ટર : મમતા �. શાહ એ�ડ કંપની

  ૫, �ીનીક�તન સોસયટ�,ઉ�માન�રુા, અમદાવાદ- ૧૩૩૮૦૦

સ�ંથામાથંી પગાર મેળવતા ��ટ�ની સ�ંયા : ૨ (એિ�લ –૨૧ �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 ��ટ�ઓની સ�ંયા હાજર� 

૦૯

૦૯

૧૯

૦૯

૦૯

૨૮

મીટ�ગની તાર�ખ
૧૯/૦૪/૨૦૨૦  ( Zoom meeting)

૦૮/૧૧/૨૦૨૦ (વાિષ�ક સાધારણ સભા)

૦૭/૦૩/૨૦૨૧



�જ�લ 

સોસાયટ� ફોર �રલ હ�� થ એ�ડ ડ�વલપમે�ટ

બાળ ��િૃ�

Children Activity

બચત મડંળની માિસક મીટ�ગ

Monthly Meeting of Woman Saving Group

��ૃારોપણ ની �લુાકાતે 

Tree Plantation Visit

ુજયાર� આપણામા ં�વાથ��િૃ�નો અભાવ હોય �યાર� આપ� ંસવ��મ કાય� પ�ર�ણૂ� થાય છે.

- �વામી િવવેકાનદં 

��ૃારોપણ 

Tree Plantation

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

ફોન : (02770) 282034, 9825323978, 9925747740

e-mail : anjalisrhd@yahoo.com, anjalisrhd1@gmail.com  web: www.anjalisrhd.org

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