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પ્રિ્ પ્મત્રો,પ્રિ્ પ્મત્રો,

નમસકાર! 

ઈપ્નડિ્ા રરનલ ફાઉનડિડેશન આપ સૌના અતયુલ્ ્રોગદાનથી સમાજ ઉપ્રોગી કા્યોની સફરના ૨૦ વર્ચ પૂર્ચ 
ક્ા્ચ છડે. મનયુષ્ના શરીરમા રકડિનીનયુ મહતવ અનડે તડેના રરોગરો પ્વરડે લરોક જાગૃપ્ત લાવવાના ઉદ્ડેશ્થી શરૂ કરવામા 
આવડેલ ઈપ્નડિ્ા રીનલ ફાઉનડિડેશનનડે સમાજના તમામ વગ્ચનરો સાથ અનડે સહકાર મળ્રો છડે તડેમજ અમારી 
રિવૃપ્તઓનડે વડેગવંતી બનાવવામા સમાજના જાગૃત અનડે સડેવાભાવી નાગરરકરોએ મહતવનયુ ્રોગદાન આપ્યુ છડે જડેના 
થકી સંસથાએ આજડે સમગ્ર ગયુજરાત રાજ્મા પરોતાની રિવૃપ્તઓનડે ફડેલાવી છડે. 

આ ૨૦ વર્ચના સમ્ગાળા દરપ્મ્ાન અમનડે વ્પ્્તગત તડેમજ ઘરીબધી સંસથાઓ અનડે કંપનીઓ તરફથી 
આપ્થ્ચક મદદ મળી રહી છડે. અમનડે સતત સહ્રોગ અનડે માગ્ચદશ્ચન આપી રિરોતસારહત કરનાર રિત્ડેક વ્પ્્તનરો હયું  
હૃદ્પૂવ્ચક આભાર માનયુ છયુ ં .

આપ સૌ જારરો છરો કડે  દર વરષે માર્ચ મરહનાનરો બીજો ગયુરુવાર એ ‘પ્વશ્વ રકડિની રદવસ’ તરીકડે  ઉજવવામા આવડે છડે જડે 
એક વૈપ્શ્વક ઝયુંબડેશ છડે જડેનરો હડેતયુ સમાજના લરોકરોનડે રકડિનીનયુ મહતવ સમજાવવાનરો અનડે રકડિનીના રરોગરો પ્વરડે જાગૃત 
કરવાનરો છડે. આ અપ્ભ્ાનની શરૂઆત કરનાર સંસથાઓ દ્ારા દર વરષે એક થીમ આપવામા આવડે છડે વર્ચ ૨૦૨૨ 
ની થીમ છડે ‘સવસથ રકડિની દરડેક વ્પ્્ત માટડે  - રકડિનીની સારી રીતડે સંભાળ અનડે તડેના પ્વરડેની અજ્ાનતાનડે દૂર 
કરવી’ 

વર્ચ ૨૦૨૨ મા પ્વશ્વ રકડિની રદવસ ૧૦ માર્ચ ના રરોજ ઉજવવામા આવ્રો જડે પ્નપ્મત્ડે સંસથા દ્ારા રાજ્ભરમા 
રકડિની જાગૃપ્ત રડેલી અનડે કા્્ચક્રમરો, સકૂલ-કરોલડેજમા પ્રત્ સપધા્ચ, બીપી, ડિા્ાપ્બટીસ અનડે રકડિનીના તબીબી 
પરીક્ષર માટડેના કડે મપ જડેવા પ્વપ્વધ કા્્ચક્રમરોનયુ આ્રોજન કરવામા આવ્યુ હતયુ.  

CKD (ક્રરોપ્નક રકડિની રડિસીઝ) ની બીમારીએ અન્ રરોગ જડેવા કડે  ડિા્ાપ્બટીસ અનડે હાઇબલડિરિડેશર જડેવા પ્બનરડેપી 
રરોગરોનડે આભારી છડે. સંસથા દ્ારા ગ્રામીર અનડે પછાત પ્વસતારરોમા રકડિની જાગૃપ્ત કા્્ચક્રમરોની સાથડે સાથડે બીપી 
અનડે ડિા્ાપ્બટીસ માટડેના  તપાસ કડે મપ પર કરવામા આવડે છડે અનડે તડેમા ભાગ લડેનાર વ્પ્્તનયુ બીપી અનડે 
ડિા્ાપ્બટીસ જરૂર કરતા વધારડે  જરા્ તરો તડેઓનયુ રકડિનીનયુ તબીબી પરીક્ષર કરીનડે તડેમનડે ્રોગ્ સલાહ અનડે 
માગ્ચદશ્ચન આપવામા આવડે છડે જડેથી CKD ની વહડેલી ઓળખ કરીનડે રરોગની તીવ્રતા ધટાડિી શકા્ અનડે વ્પ્્તનયુ 
જીવન બરાવી શકા્. 

સંસથા દર મરહનડે ૧૦૦ થી વધયુ જાગૃપ્ત અનડે પ્નદાન કડે મપનયુ આ્રોજન કરડે  છડે. છડેલ્ા ૨૦ વર્ચમા ૫૦ લાખથી વધયુ 
લરોકરોનડે જાગૃત કરવામાં આવ્ા છડે અનડે હજયુ  આ કામગીરી સતત રાલયુ છડે.

અમનડે જરાવતા ખૂબ જ આનંદ થા્ છડે કડે  પ્વશ્વ રકડિની રદવસની વર્ચ ૨૦૨૨ ની થીમનડે સાથ્ચક કરવા માટડે  સંસથા 
છડેલ્ા ૨૦ વર્ચથી સમાજનડે રકડિનીના સવાસથ અંગડે સયુપ્શપ્ક્ષત કરી રહી છડે જડેની નોંધ ‘પ્વશ્વ રકડિની રદવસ’ ઉજવવાની 
પહડેલ કરનાર અનડે આ્રોજક ISN (International Society of Nephrology) અનડે IFKF (International 
Federation of Kidney Foundations) દ્ારા લડેવાઇ હતી તડેમજ તડેમની વડેબસાઇટ અનડે ન્યુઝલડેટરમા પર 
સંસથા દ્ારા પ્વશ્વ રકડિની રદવસ પ્નપ્મત્ડે કરવામા આવડેલ કા્્ચક્રમરોનરો ઉલ્ડેખ કરવામા આવ્રો હતરો. 

આ સમ્ગાળા દરપ્મ્ાન સંસથા દ્ારા કરવામા આવડેલ કા્્ચક્રમરો પૈકી બડે નોંધપાત્ કા્્ચક્રમ એ છડે કડે  
મહાપ્શવરાપ્ત્ના પવ્ચના રદવસડે શ્ી સરોમનાથ મંરદર, વડેરાવળ ખાતડે ્રોજા્ડેલ મડેળામા શ્ી સરોમનાથ ટ્રસટ દ્ારા 
અનડે શ્ી હનયુમાન જ્ંતી પ્નપ્મત્ડે શ્ી હનયુમાનજી મંરદર, સારંગપયુર ખાતડે સંસથાનડે સટરોલ ફાળવવામાં આવ્ા હતા. 
જડેમાં દશ્ચનાથષે આવતા નાગરરકરોનયુ બીપી અનડે ડિા્ાપ્બટીસ તપાસીનડે રકડિની જાગૃપ્ત પયુપ્સતકાઓનયુ પ્વતરર કરીનડે 
્રોગ્ માગ્ચદશ્ચન આપવામા આવ્યુ હતયુ. આ આ્રોજન માટડે  સંસથાની સથાપ્નક સલાહકાર સપ્મપ્તના સભ્ શ્ી 
પી. કડે . લહડેરી સાહડેબના મળડેલ સહ્રોગ બદલ અમડે તડેમના આભારી છીએ.  

સંસથા ‘રિડેરરા’ કા્્ચક્રમ અંત્ચગત રકડિનીના દદદી પ્મત્રો માટડે  પયુનઃવ્ચસનના ભાગ રૂપડે પ્વપ્વધ શૈક્ષપ્રક, રિડેરરાદા્ી 
અનડે મનરોરંજન જડેવા કા્્ચક્રમરો વર્ચ ૨૦૦૨ થી કરતી આવી છડે. છડેલ્ા બડે વર્ચથી કરોરરોના મહામારીનડે ધ્ાનમાં રાખીનડે 
આ કા્્ચક્રમરો સંસથા દ્ારા સથપ્ગત કરવામા આવ્ા હતા પરંતયુ હવડે પરરપ્સથપ્ત સામાન્ થતા આ કા્્ચક્રમરો અમારા 
દરડેક સડેનટરમા પયુનઃ શરૂ કરી દડેવામા આવ્ા છડે. 

સંસથા દ્ારા રલાવવામા આવતા ‘સડેવ અ લાઈફ’ કા્્ચક્રમ અંત્ચગત રકડિનીના જરૂરર્ાતમંદ દદદીઓનડે 
ડિા્ાલાઈઝર, A.V રફસ્યુલા ઓપરડેશન અનડે દવાઓ માટડે   આપ્થ્ચક સહા્ કરવામા આવડે છડે આ સમ્ દરપ્મ્ાન 
અમડે કયુ લ ૫૬ દદદીઓનડે રૂ. ૩,૧૨,૫૧૬/- જડેટલી રકમની સહા્ કરી છડે. અહી હયું  શ્ી રપ્શમકાંતભાઈ જડે. શાહ 
(સંસથાની અમદાવાદ સથાપ્નક સલાહકાર સપ્મપ્તના સભ્) અનડે નારા્ર પાવરટડેક પ્લપ્મટડેડિનરો રકડિનીના 
જરૂરર્ાતમંદ દદદીઓ માટડે  સતત આપ્થ્ચક મદદ કરવા બદલ આભાર માનયુ છયુ . 

આ સમ્ દરપ્મ્ાન સંસથાનડે શ્ી રમડેશભાઈ પટડેલ (એપ્્ઝ્્યુરટવ ડિા્રડે્ટર, મડેઘમરી ઓગષેપ્ન્સ પ્લપ્મટડેડિ અનડે 
સંસથાની અમદાવાદ સથાપ્નક સલાહકાર સપ્મપ્તના સભ્) તરફથી રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/- અનડે શ્ી સયુભારભાઈ 
અમીન (ડિા્રડે્ટર, લયુબી ગ્રયુપ) તરફથી રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- નયું દાન રિાપ્ત થ્યુ છડે હયું  બંનડે પરરોપકારી વ્પ્્તઓનરો 
તડેમના તરફથી મળતા સતત સહ્રોગ બદલ હ્રદ્પૂવ્ચક આભાર વ્્ત કરુ છયુ . 

હયું  બધા જ શયુભપ્રંતકરો, સવ્ંસડેવકરો અનડે દાતાશ્ીઓનરો પ્નષ્ાપૂવ્ચક આભાર વ્્ત કરુ છયુ , જડેમના પ્નરંતર 
સહ્રોગથી અમનડે વધયુ ઉતસાહ સાથડે કામ કરવાની રિડેરરા મળડે છડે. 

શયુભડેચછરોઓ સહ,

પ્ત્લરોકભાઈ પરીખપ્ત્લરોકભાઈ પરીખ

રડેરમડેનરડેરમડેન

સથાપ્નક સલાહકાર સથાપ્નક સલાહકાર 
સપ્મપ્તના સભ્રોસપ્મપ્તના સભ્રો

અમદાવાદ રડેપટરઅમદાવાદ રડેપટર  
૧. શ્ીમતી પ્રિતીબડેન અદારી 
૨. શ્ી પી. કડે . લહડેરી
૩. શ્ી હડેમંતભાઈ શાહ 
૪. પદ્મશ્ી ડિરો. કયુ મારપાલ દડેસાઈ  
૫. શ્ી રપ્શમકાનતભાઈ શાહ 
૬. શ્ી રમડેશભાઈ પટડેલ 
 ૭. શ્ીમતી જ્શ્ીબડેન મહડેતા 
૮. શ્ી શયુભાંગભાઈ શાહ 
૯. ડિરો. વી. એન. શાહ 
૧૦. શ્ી પ્નલડેશભાઈ દડેસાઈ   
૧૧. શ્ી ભરતભાઈ મરોદી 
૧૨. શ્ીમતી રડેખાબડેન  રરોના
૧૩. શ્ી જ્ંપ્તભાઈ સંઘવી
૧૪. શ્ી જગતભાઈ રકનખાબવાલા
      
વડિરોદરા રડેપટર વડિરોદરા રડેપટર   
૧. રાજમાતા શયુભાંગીની રાજડે ગા્કવાડિ
૨. શ્ી કરર ગ્રરોવર 
૩. શ્ી મહડેશભાઈ શાહ 
૪. શ્ી જાલ પટડેલ 
૫. શ્ી ્રોગડેશભાઈ વડેલારી 
૬. શ્ી મધયુભાઈ મહડેતા 
૭. શ્ી કયુંજલભાઈ પટડેલ 
૮. શ્ી રરોરહતભાઈ પરીખ  
  
સયુરત રડેપટર સયુરત રડેપટર 
૧. શ્ી શરદભાઈ કાપરડિ્ા 
૨. શ્ી આઈ. જડે. દડેસાઈ 
૩. શ્ી રજનીકાંતભાઈ કડે . મારફપ્ત્ા 
૪. શ્ી રાજડેનદ્રભાઈ રરોખાવાલા 
૫. ડિરો. શ્ીમતી મીનાબડેન માંડિલડેવાલા 
૬. ડિરો. રિફયુલભાઈ પ્શરરો્ા 
૭. શ્ી ભરતભાઈ શાહ 
૮. શ્ી રરોરહતભાઈ મહડેતા 
૯. શ્ી કમલડેશભાઈ ્ાપ્જ્ક 
૧૦. શ્ી રિદીપભાઈ કલકત્ાવાલા 
૧૧. કયુ . જીજ્ાસાબડેન પ્ત્વડેદી
૧૨. ડિરો. રિરદપભાઈ અટરોદરી્ા



રકડિની જાગૃપ્ત કા્્ચક્રમરો અનડે પ્નદાન કડે મપરકડિની જાગૃપ્ત કા્્ચક્રમરો અનડે પ્નદાન કડે મપ
પ્વશ્વભરમા ઘરીબધી સંસથાઓ દ્ારા કરવામા આવડેલ સંશરોધનના તારર પરથી એમ કહી શકા્ કડે  ડિા્ાપ્બટીસ અનડે હાઇબલડિરિડેશર જડેવા 
પ્બનરડેપી રરોગરો શરીરના મહતવના અંગરોનડે ખાસ કરીનડે રકડિનીનડે લાંબા સમ્ડે નયુકશાન કરડે  છડે. આ બંનડે રરોગની વહડેલી ઓળખ અનડે તડેનડે લગતી 
જાગૃપ્ત અનડે જારકરી સમાજના લરોકરોમા આવડે તરો ક્રરોપ્નક રકડિની રરોગનડે થતરો અટકાવી શકા્ છડે.  

જાગૃપ્ત કા્્ચક્રમરોજાગૃપ્ત કા્્ચક્રમરો

ઇપ્નડિ્ન રડેડિ ક્રરોસ સરોસા્ટી, ભાવનગર

સરકારી મરહલા પરોપ્લટડેકપ્નક કરોલડેજ, અમદાવાદ

પરરવત્ચન નશામયુપ્્ત કડેનદ્ર, સયુરત

જ્ંત સનડે્સ એનડિ બડેવરડેજીસ રિા.  પ્લ, રાજકરોટ

માતૃશ્ી બી.એડિ કરોલડેજ, પાલનપયુર

પલી્ડિ ગામ તા. કલરોલ, જી. ગાંધીનગર

રહનદયુસતાન પડેટ્ર રોપ્લ્મ કરોપયોરડેશન પ્લપ્મટડેડિ, સયુરત

પરોલીસ હડેડિ્વાટર, વડિરોદરા



બીપી, ડિા્ાપ્બટીસ અનડે રકડિની તપાસ કડે મપબીપી, ડિા્ાપ્બટીસ અનડે રકડિની તપાસ કડે મપ

લક્મીનગર, નાના વરાછા, સયુરત

દડેદી્ાસર ગામ, તા.જી. મહડેસારા

પલી્ડિ ગામ, તા. કલરોલ, જી. ગાંધીનગર

શ્ી સરોમનાથ મંરદર ખાતડે કડે મપમા ઉપપ્સથત શ્ી પી.કડે . લહડેરી

ભયુવાલડિી ગામ, તા. દાસક્રરોઇ, જી. અમદાવાદ

મડેઉ ગામ, તા.જી. મહડેસારા

રામનગર ગામ, તા. દડેહગામ, જી. ગાંધીનગર

સરદારગંજ, આરંદ



પ્વશ્વ રકડિની રદવસ–૨૦૨૨ પ્વશ્વ રકડિની રદવસ–૨૦૨૨ 
‘પ્વશ્વ રકડિની રદવસ’ એ એક વૈપ્શ્વક ઝયુંબડેશ છડે જડેનરો હડેતયુ સમાજના લરોકરોનડે રકડિનીનયુ મહતવ સમજાવવાનરો અનડે રકડિનીના રરોગરો પ્વરડે જાગૃપ્ત 
લાવવાનરો છડે. પ્વશ્વભરમાં દર વરષે માર્ચ મરહનાના બીજા ગયુરુવારડે  આ રદવસ ઉજવવામા આવડે છડે. પ્વશ્વ રકડિની રદવસ એ ઇનટરનડેશનલ 
સરોસા્ટી ઑફ નડેફ્રોલરોજી (ISN) અનડે ઇનટરનડેશનલ ફડેડિરડેશન ઑફ રકડિની ફાઉનડિડેશન (IFKF) ની સં્યુ્ત પહડેલ છડે.

તડેનયુ મહતવ શયું?તડેનયુ મહતવ શયું?  
ક્રરોપ્નક રકડિની રડિસીઝ (CKD) પ્વશ્વભરમા ૧૦ માંથી ૧ પયુખત વ્પ્્તનડે હરો્ છડે, અનડે જો સમ્સર એની ઓળખ અનડે સારવાર કરવામા ના 
આવડે તરો તડે જીવલડેર બની શકડે  છડે. સતક્ચતા અનડે વહડેલા પ્નદાનથી રકડિની પ્નષફળતાનડે અટકાવી શકા્ છડે અનડે તડેનાથી થતા મૃત્યુદરનડે રરોકી 
શકા્ છડે. રકડિની રરોગ સબંપ્ધત મૃત્યુદર વાપ્ર્ચક ધરોરરડે વધતરો જા્ છડે અનડે ૨૦૪૦ સયુધીમા તડે મૃત્યુનયુ પાંરમયુ મયુખ્ કારર હરોવાનરો અંદાજ છડે. 
ક્રરોપ્નક રકડિની રડિસીઝ (CKD) પ્વરડે લરોકરોમા ખૂબ જ અજ્ાનતા છડે. 

રકડિનીના સવાસ્થ્નડે સારી રીતડે સમજવા માટડેના અવરરોધરોમા રકડિની રરોગની મારહતીની જરટલ રિકૃપ્ત, રરોગ પ્વરડેની ઓછી જાગૃતતા, 
આરરોગ્લક્ષી પ્શક્ષરનરો અભાવ, ક્રરોપ્નક રકડિની રડિસીઝ (CKD) પ્વરડેની મારહતીની ઓછી ઉપલબધતા અનડે શીખવાની તૈ્ારીનરો અભાવ 
શામડેલ છડે. આ જ્ાનનરો તફાવત એ રકડિનીની પ્બમારી સામડેની લડિાઈમા અવરરોધ ઉભરો કરી મૃત્યુદરમા વધારરો કરી રહ્રો છડે.

WKD ની જોઈનટ સટી્રરંગ કપ્મટી પ્વશ્વભરના દરડેકનડે માત્ રરોગ પ્વશડે જાગૃત રહડેવા માટડે  જ નહી, પરંતયુ તડેમની પરોતાની રકડિનીના સવાસ્થ્ 
માટડેના પગલા શયું છડે  તડે સરક્ર્પરડે જારવા માટડે  કહડે  છડે. ઉદાહરર તરીકડે  તમારંુ બલડિરિડેશર કડેટલયુ છડે  અનડે તડેની સારવાર પાછળનરો ઉદ્ડેશરો શયું 
છડે  અનડે તડે એક કારર છડે જડે પ્વશ્વભરમાં રકડિની સમયુદા્મા આપરા બધાનડે સામડેલ કરડે  છડે. પ્રરકતસકરો, તબીબરો, વૈજ્ાપ્નકરો, નસયો, દદદીઓ, 
વહીવટકતા્ચઓ, આરરોગ્-નીપ્ત પ્વર્ક પ્નષરાતરો, સરકારી અપ્ધકારીઓ, નડેફ્રોલરોજી સંસથાઓ અનડે ફાઉનડિડેશનરોએ રકડિની પર વધયુ ધ્ાન 
કડેનદ્રીત કરવાની જરૂર છડે. 

વધયુમા સામાન્ લરોકરોએ સવસથ આહાર, પારી અનડે જીવનશૈલી અપનાવવી જોઈએ સાથડે સાથડે પ્ન્પ્મત વ્ા્ામ અનડે ધયુમ્રપાન અનડે તમાકયુ ના 
સડેવન પર પ્ન્ંત્ર રાખવયુ જોઈએ જડે રકડિનીની તંદયુરસતી જાળવવા અનડે CKD નયુ જોખમ ધરાવતા લરોકરોમા રકડિનીના કા્્ચનડે લાંબા સમ્ સયુધી 
ટકાવવામા ખૂબ જ મહતવનયુ છડે. 

રકડિનીના દદદીઓએ અનડે CKD નયુ જોખમ ધરાવતા વ્પ્્તઓએ તડેમજ તડેમની સંભાળ લડેતા વ્પ્્તઓએ આહાર અનડે જીવનશૈલી અંગડેની 
વ્વહારુ સલાહ સરહતનયુ જ્ાન મડેળવવયુ જોઈએ જડે સવસથ આરરોગ્ના પરરરામરો હાંસલ કરવામા ઉપ્રોગી થઈ શકડે  છડે.  

આ ઉપરાંત જનરલ રફપ્ઝશ્નસ તબીબરોનડે રિરોતસારહત કરવા જોઈએ જડેથી તડેઓ દદદીની સમગ્ર તબીબી તપાસમા CKD નયુ જોખમ ધરાવતા 
દદદીઓની વહડેલી ઓળખ કરી અનડે શ્ડેષ્ તબીબી વ્વસથાપનથી CKD ના દદદીની રિારંપ્ભક સારવાર શરૂ કરડે  જડેથી CKD ની તીવ્રતામાં ધટાડિરો 
કરી શકા્ અનડે દદદીનયું જીવન બરાવી શકા્.  

સથાપ્નક સલાહકાર સપ્મપ્તના સભ્રો સથાપ્નક સલાહકાર સપ્મપ્તના સભ્રો 
ભાવનગર રડેપટરભાવનગર રડેપટર

૧. શ્ી જનાદ્ચનભાઈ ભટ્ટ 
૨. શ્ી સયુપ્નલભાઈ વડિરોદરી્ા
૩. શ્ી અશડેરભાઈ પ્ત્વડેદી 
૪. શ્ી રડેતનભાઈ કામદાર   
૫. શ્ી રાજયુભાઈ બક્ષી 
૬. શ્ી મડેહયુલભાઈ પટડેલ
૭. શ્ી સયુપ્મતભાઈ ઠક્કર

સથાપ્નક સલાહકાર સપ્મપ્તના સભ્રોસથાપ્નક સલાહકાર સપ્મપ્તના સભ્રો
રાજકરોટ રડેપટર રાજકરોટ રડેપટર 

૧. શ્ી રમડેશભાઈ પટડેલ 
૨. શ્ી રંદયુભાઈ પ્વરારી 
૩. શ્ી હરડેશભાઈ વરોરા 
૪. શ્ી શંભયુભાઈ પરસારા 
૫. ડિરો. સયુધીર ભીમારી 
૬. ડિરો. કમલડેશ જોરીપયુરા 
૭. શ્ી રકશરોરભાઈ કરોટક 
૮. શ્ી પ્મત્લભાઈ ખડેતારી 
૯. શ્ી રજનીભાઈ પટડેલ
૧0. શ્ી રમડેશભાઈ ઠક્કર
૧૧. શ્ી ડિડે પ્નશ આડિડેસરા

આ વરષે ૨૦૨૨ મા આ રદવસ ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨ ના રરોજ પ્વશ્વભરમા ઉજવવામા આવ્રો. 

પ્વશ્વ રકડિની રદવસ-૨૦૨૨ પ્વશ્વ રકડિની રદવસ-૨૦૨૨ 

સવસથ રકડિની દરડેક વ્પ્્ત માટડેસવસથ રકડિની દરડેક વ્પ્્ત માટડે

રકડિનીની સારી રીતડે સંભાળ અનડે તડેના પ્વરડેની અજ્ાનતાનડે દૂર કરવીરકડિનીની સારી રીતડે સંભાળ અનડે તડેના પ્વરડેની અજ્ાનતાનડે દૂર કરવી



અમદાવાદઅમદાવાદ  
પ્વશ્વ રકડિની રદવસની ઉજવરીના ભાગરૂપડે અમદાવાદમા પ્વપ્વધ 
કા્્ચક્રમરોનયુ આ્રોજન થ્યુ જડેમા સરકારી મરહલા પરોલીટડેકનીક અનડે એલ. 
ડિી એનજીની્રીંગ કરોલડેજના અધ્ાપકશ્ીઓ માટડે  રકડિની જાગૃપ્ત કા્્ચક્રમ 
કરવામા આવ્રો હતરો જડેમાં એલ. ડિી એનજીની્રીંગ કરોલડેજ ખાતડે  રકડિનીના 
પ્નષરાત તબીબ ડિરો. હસીત પટડેલનડે (નડેફ્રોલરોજીસટ) આમંપ્ત્ત કરવામા 
આવ્ા હતા જડેમનડે રિરોજડેકટર દ્ારા તમામ અધ્ાપકરોનડે રકડિનીની સાર 
સંભાળ કઇ રીતડે રાખવી  તડે પ્વશડે પ્વસતૃત મારહતી આપી હતી. ઉપરાંત, 
કરોલડેજના તમામ અધ્ાપકરોનયું બીપી, ડિા્ાપ્બટીસ અનડે રકડિની (સીરમ 
રક્રએટીનાઇન) માટડે  તબીબી પરીક્ષર પર કરવામા આવ્યુ હતયુ.

આ ઉપરાંત આ રદવસડે રારીપ પ્વસતારના નાગરરકરો માટડે  શ્ી નીલકંઠ 
મહાદડેવ મંરદર, બલરોલનગર, રારીપ, અમદાવાદ ખાતડે પ્વનામૂલ્ડે બીપી, 
ડિા્ાપ્બટીસ અનડે રકડિની (સીરમ રક્રએટીનાઇન) માટડે  તબીબી પરીક્ષર 
પર કરવામા આવ્યુ હતયુ જડેનરો ૨૫૦ નાગરરકરોએ લાભ લીધરો હતરો.

આ થીમ અનડે આ રદવસનડે સારા અથ્ચમાં સાથ્ચક કરવાના હડેતયુથી સંસથા દ્ારા દરડેક રડેપટરમા ૧૦ માર્ચ ૨૦૨૨ ના રરોજ રકડિની જાગૃપ્ત અપ્ભ્ાન 
અંતગ્ચત રકડિની જાગૃપ્ત કા્્ચક્રમરો અનડે રકડિની પ્નદાન કડે મપરોનયુ આ્રોજન કરવામા આવ્યુ હતયુ.

વડિરોદરાવડિરોદરા  
IRF દ્ારા પરોલીસ હડેડિ્વાટ્ચર, રિતાપનગર, વડિરોદરા ખાતડે ‘પ્વશ્વ રકડિની 
રદવસ, ૨૦૨૨’ પ્નપ્મત્ડે રકડિની જાગૃપ્ત કા્્ચક્રમનયુ આ્રોજન SHE 
ટીમના સહ્રોગથી કરવામા આવ્યુ હતયુ. આ કા્્ચક્રમમા SHE ટીમના 
PSI શ્ીમતી વૈશાલીબડેન પરમાર અપ્તપ્થ પ્વશડેર હતા તડેમજ મયુખ્ વ્તા 
તરીકડે  વડિરોદરાના જારીતા નડેફ્રોલરોપ્જસટ ડિૉ. હર્ચલ જોરી હતા જડેમરડે 
શ્રોતાઓનડે રકડિનીની રરના અનડે તડેના કા્યો,  રકડિનીના રરોગરો,  તડેની 
સાવરડેતીઓ પ્વરડે વર્ચનાતમક રજૂઆત કરી; ડિા્ાપ્લપ્સસના રિકારરો, 
રકડિની ટ્ર ાનસપલાનટની રિરક્ર્ા અનડે કડેડિડેવરરક ઓગ્ચન ડિરોનડેશન પ્વરડે જ્ાન 
આપ્યું હતયુ. આ કા્્ચક્રમમા ૧૫૦ થી વધયુ પરોલીસ અપ્ધકારી હાજર રહ્ા 
હતા. 

મહડેસારામહડેસારા  
સંસથાના મહડેસારા રડેપટર દ્ારા પ્વશ્વ રકડિની રદવસ પ્નપ્મત્ડે વડિનગર શહડેરના 
લરોકરોનડે રકડિનીના રરોગરો પ્વરડે જાગૃત કરવાના હડેતયુથી જાગૃપ્ત રડેલીનયુ આ્રોજન ITI 
કરોલડેજ અનડે મરહલા પરોલીસ સટડેશન, વડિનગરના સહ્રોગથી કરવામા આવ્યુ હતયુ 
આ જાગૃપ્ત રડેલીમા બંનડે સંસથાના ઉચર અપ્ધકારીશ્ીઓ હાજર રહીનડે રડેલીમા ભાગ 
લડેનાર દરડેકનરો ઉતસાહ વધા્યો હતરો. આ ઉપરાંત આ રદવસડે કલરોલ શહડેરના પૂવ્ચ 
પ્વસતારની રહડેરાંક સરોસા્ટીઓના નાગરરકરો માટડે  બીપી, ડિા્ાપ્બટીસ રડેકઅપ 
કડે મપનયુ આ્રોજન કરવામા આવ્યુ હતયુ જડેમાં ભાગલડેનાર દરડેકનડે રકડિની જાગૃપ્ત 
મારહતી પયુપ્સતકા આપવામા આવી હતી. આ પ્સવા્ મડેઉ અનડે દડેદી્ાસર એમ બડે 
ગામના નાગરીકરો માટડે  રકડિની જાગૃપ્ત કા્્ચક્રમ અનડે બીપી, ડિા્ાપ્બટીસ અનડે રકડિની 
(સીરમ રક્રએટીનાઇન) માટડે  તબીબી પરીક્ષર પર કરવામા આવ્યુ હતયુ.

સથાપ્નક સલાહકાર સપ્મપ્તના સભ્રો સથાપ્નક સલાહકાર સપ્મપ્તના સભ્રો 

મહડેસારા રડેપટરમહડેસારા રડેપટર

૧. શ્ી શરદભાઇ શાહ 
૨. શ્ી રંદયુભાઇ આઇ. પટડેલ
૩. શ્ી અજીતભાઇ ટી. પટડેલ 
૪. શ્ી સયુરડેનદ્રભાઇ બી. પરીખ   
૫. ડિરો. શ્ી મયુકડેશભાઇ એમ. રૌધરી 
૬. ડિરો. શ્ી પી. ડિી. પટડેલ
૭. શ્ી સંરદપભાઇ શડેઠ

સથાપ્નક સલાહકાર સપ્મપ્તના સભ્રોસથાપ્નક સલાહકાર સપ્મપ્તના સભ્રો
રહંમતનગર  રડેપટર રહંમતનગર  રડેપટર 

૧. ડિરો. રીમનભાઈ પટડેલ 
૨. શ્ી રંદ્રકાંતભાઈ સી. શડેઠ 
૩. શ્ી પ્ગરીશભાઈ ભાવસાર 
૪. શ્ી મહડેનદ્રપ્સંહ પી. રૌહાર 
૫. શ્ી કયુંજપ્બહારી જડે. પટડેલ 
૬. શ્ી ગરોપાલપ્સંહ એન. રાઠરોડિ 
૭. શ્ી બાલકૃષર એમ. ઠક્કર
૮. ડિરો. કડેવલભાઈ એમ. પટડેલ

શ્ી નીલકંઠ મહાદડેવ મંરદર રારીપ, અમદાવાદ ખાતડે પ્નદાન કડે મપ

મરહલા પરોલીસનડે રકડિનીની મારહતી આપતા ડિરો. હર્ચલ જોશી

મરહલા પરોલીસ સટડેશન અનડે આઈ.ટી.આઈ. વડિનગર ના 
સહ્રોગથી વડિનગર શહડેરમા રકડિની જાગૃપ્ત રડેલી.



રાજકરોટરાજકરોટ
રાજકરોટ ખાતડે સરકારી મરહલા ITI કરોલડેજના પ્વદ્ાથદીઓ 
અનડે રહંમતનગર કરો-ઓપરડેરટવ હાઉપ્સંગ સરોસા્ટી, 
પ્શતલપાક્ચના રહીશરો માટડે  રકડિની જાગૃપ્ત કા્્ચક્રમનયુ 
આ્રોજન થ્યું હતયું તડેમજ કડે .બી. જસારી હાઈસકૂલના 
સટાફ માટડે  બીપી, ડિા્ાપ્બટીસ અનડે રકડિની રડેકઅપ કડે મપનયુ 
આ્રોજન કરવામા આવ્યુ હતયુ.

પ્વશ્વ રકડિની રદવસ પ્નપ્મત્ડે સંસથા દ્ારા આ્રોપ્જત પ્વપ્વધ 
કા્્ચક્રમ અનડે રિવૃપ્ત્ઓની નોંધ આ રદવસ ઉજવવાની પહડેલ 
કરનાર ઇનટરનડેશનલ સરોસા્ટી ઑફ નડેફ્રોલરોજી (ISN) અનડે 
ઇનટરનડેશનલ ફડેડિરડેશન ઓફ રકડિની ફાઉનડિડેશન (IFKF) 
દ્ારા લડેવાઇ હતી અનડે પ્વશ્વ રકડિની રદવસની વડેબસાઇટ 
www.worldkidneyday.org પર તડેનરો ઉલ્ડેખ કરીનડે 
સંસથાની કામગીરીનડે પ્બરદાવવામાં આવી હતી. 

સયુરતસયુરત
આ રદવસડે સયુરત રડેપટરમા બડે સંસથાઓ માટડે  રકડિની 
જાગૃપ્ત કા્્ચક્રમરોનયુ આ્રોજન કરવામા આવ્યુ હતયુ. 
પહડેલરો જાગૃપ્ત કા્્ચક્રમ એર.પી.સી.એલ., હજીરાના 
કમ્ચરારીઓ માટડે  કરવામા આવ્રો હતરો જડેમા ડિરો. 
અપ્નલ પટડેલડે (નડેફ્રોલરોપ્જસટ) એર.પી.સી.એલ. 
ના સટાફનડે રકડિની પ્વરડે મારહતી આપી હતી. અન્ 
એક કા્્ચક્રમ વાઈબ્રનટ કરોલડેજ ખાતડે અધ્ાપકશ્ીઓ 
અનડે પ્વધાથદીઓ માટડે  ્રોજા્રો હતરો જડેમાં ડિરો. દીપક 
તમકયુ વાલાએ (નડેફ્રોલરોપ્જસટ) શ્રોતાઓનડે રકડિની 
પ્વરડે પરોતાનયુ વ્તવ્ આપ્યુ હતયુ.

ભાવનગરભાવનગર
ભાવનગર રડેપટર ખાતડે આ રદવસડે પ્વપ્વધ 
કા્્ચક્રમરો ્રોજીનડે પ્વશ્વ રકડિની રદવસની 
ઉજવરી કરવામા આવી હતી જડેમા પ્રત્ 
અનડે પ્નબંધ સપધા્ચ, રકડિની અવડેરનડેસ 
વરોક ઉપરાંત રડિસટ્ર ી્ટ ઇપ્નસટટ્ૂટ ઓફ 
એજ્યુકડેશન એનડિ ટ્રડે પ્નંગ કરોલડેજ ખાતડે 
રકડિની જાગૃપ્ત કા્્ચક્રમ ્રોજા્રો હતરો જડેમા 
ડિરો. પ્નલવ શાહ (નડેફ્રોલરોપ્જસટ) ઉપપ્સથત 
રહ્ા હતા અનડે શ્રોતાઓનડે રકડિની પ્વરડે 
રિરોજડ્ે ટર દ્ારા મારહતી આપી હતી. 

સથાપ્નક સલાહકાર સપ્મપ્તસથાપ્નક સલાહકાર સપ્મપ્ત
ગીર-સરોમનાથગીર-સરોમનાથ

૧. શ્ી  રિપ્વરભાઇ કડે . લહડેરી          
૨. શ્ી  પ્વજ્પ્સંહ રાવડિા          
૩. શ્ી  જગમલભાઈ વાલા                   
૪. શ્ી  રમડેશભાઈ રરોપડિકર                  
૫. શ્ી જીતડેનદ્રભાઈ મહડેતા      
૬. શ્ી સયુરડેશભાઈ કંપારી                     
૭. શ્ી પ્ગરીશભાઈ ઠક્કર      
૮. ડિરો.શ્ી રાજયુભાઈ રક્રષનાની              
૯. શ્ી તડેજસભાઈ પંડ્ા  
૧૦. શ્ી અરૂરકયુ માર શમા્ચ 

વા્બ્રનટ કરોલડેજના પ્વધાથદીઓનડે વ્તવ્ આપતા ડિરો. રદપક તમાકયુ વાલા

આઈ.ટી.આઈ રાજકરોટના પ્વધાથદીઓ માટડે  રકડિની જાગૃપ્ત કા્્ચક્રમ

હડેલથકડેરના પ્વધાથદીઓનડે મારહતી આપતા ડિરો. પ્નલવ શાહ



ક્રરોપ્નક રકડિની રરોગ (CKD) એ મનયુરડે્ની શારીરરક કા્્ચક્ષમતા પર અસર કરડે  છડે  તડેથી વ્પ્્તની જીવનની ગયુરવત્ા 
નબળી પડિતી જા્ છડે, જડે કરોઈપર વ્ના વ્પ્્તનડે જોવા મળી શકડે  છડે. રકડિનીના દદદીઓની જીવનની ગયુરવત્ા 
સયુધારવા પયુનઃવ્ચસન એ ખૂબ જ મહતવની ભૂપ્મકા ભજવડે છડે. ઈપ્નડિ્ા રીનલ ફાઉનડિડેશન આવા દદદી પ્મત્રો માટડે  
‘રિડેરરા’ કા્્ચક્રમ અંત્ચગત ઓ્ટરોબર ૨૦૦૨ થી પ્વપ્વધ પયુનઃવ્ચસનની રિવૃપ્ત્ઓ કરી રહી છડે.  

સંસથા દ્ારા રાલતા ‘સડેવ અ લાઈફ’ કા્્ચક્રમનરો લાભ લડેતા દદદીપ્મત્રોની વાંરા

મારુ નામ ફકીર સયુરૈ્ાબાનયું જહાંગીરશા છડે. મારી ઉંમર ૩૨ વર્ચની છડે હયું  મહડેસારાના  દડેસાઇનગર પ્વસતાર, 
રામરોસરા રરોકડિી ખાતડે મારા પપ્ત અનડે પયુત્ સાથડે રહયું  છયુ . મારા પપ્ત છૂટક કામ કરીનડે આમારા પરરવારનયુ 
ગયુજરાન રલાવડે છડે. આજથી લગભગ એક વર્ચ પહડેલા મનડે સામાન્ તાવની અસર જારતા અમડે ડિૉ્ટર પાસડે 
ગ્ા હતા જ્ાં કડેટલાક રિાથપ્મક ટડેસટ કરાવવા માટડેનયુ સૂરન ક્યુું હતયુ. અનડે એ ટડેસટના આધારડે  ડિરો્ટર સાહડેબડે 
મારી  રકડિની પ્નષફળતાનયુ પ્નદાન ક્યુું. ત્ારબાદ ડિૉ્ટરના માગ્ચદશ્ચન હડેઠળ ડિા્ાપ્લસીસની સારવાર શરૂ 
કરવામા આવી સૌ રિથમ DLC દ્ારા મારુ ડિા્ાપ્લપ્સસ કરવામા આવ્યુ અનડે હવડે મારડે  આ સારવાર આગળ 
શરૂ રાખવા માટડે  AV Fistula નયુ ઓપરડેશન કરાવવયુ જરૂરી હતયુ મારા પરરવારની આપ્થ્ચક પરરપ્સથપ્ત સારી ના 
હરોવાથી મારુ આ ઓપરડેશન કરાવવામા ખૂબ જ સમ્ વીતી ગ્રો આ સમ્ દરપ્મ્ાન અમડે  ઇપ્નડિ્ા રરનલ 
ફાઉનડિડેશન મહડેસારાના સંપક્ચમાં આવ્ા અમડે અમારી પરરપ્સથપ્ત સંસથાનડે વર્ચવી અનડે ત્ારડે  તડેઓએ અમનડે 
મદદ કરવા માટડેની તતપરતા બતાવી અનડે સંસથા દ્ારા શ્ડે્ સજી્ચકલ હરોપ્સપટલ ખાતડે મારા AV Fistula ના 
ઓપરડેશન માટડેની વ્વસથા કરવામા આવી જ્ાં ડિરો. પ્પ્યુર પટડેલડે સફળતા પૂવ્ચક મારુ આ ઓપરડેશન ક્યુું.  હયું  
ઈપ્નડિ્ા રીનલ ફાઉનડિડેશનનરો હ્રદ્પૂવ્ચક આભાર માનયુ છયુ  કડે  જડેઓએ મનડે સમ્સર AV Fistula ના ઓપરડેશન 
માટડે  મદદ કરી અનડે હવડે મારી ડિા્ાપ્લસીસની સારવાર સંકયુ સ હરોપ્સપટલ ખાતડે રાલી રહી છડે. 

મારુ નામ ધવલ પટડેલ છડે અનડે હયુ ભરૂર પ્જલ્ાના અં્લડેશ્વરનરો રહડેવાશી છયુ  મારા પરરવારમા હયુ અનડે મારા મમમી 
બંનડે એકલા રહીએ છીએ ૨૯ જયુલાઇ ૨૦૧૯ ના રરોજ હયુ પાનરોલી GIDC ખાતડે એક રિાઇવડેટ કંપનીના વડેર 
હાઉસમા સટરોર ઓરફસર તરીકડે  ફરજ બજાવતરો હતરો તડે દરપ્મ્ાન અરાનક જ મનડે ખેંર આવતા મારી નવ્ચશ 
પ્સસટમ ડિાઉન થઈ ગઈ હતી અનડે હયુ બડે ભાન થઈ ગ્રો હતરો જડેથી મનડે અં્લડેશ્વરમા આવડેલ સરદાર પટડેલ 
હરોપ્સપટલમા દાખલ કરવામા આવ્રો હતરો જ્ાં બધી તપાસ કરતા મારુ રક્રએટીનાઈન જરૂર કરતા વધારડે  
જારતા હરોપ્સપટલમા પ્વપ્ઝટર તબીબ તરીકડે  સડેવા આપતા નડેફ્રોલરોપ્જસટ ડિરો્ટર ્રોગડેશ ભાગ્ચવ દ્ારા મારી 
સારવાર શરૂ કરવામા આવી જડેમની દવાઓ અનડે સારવારથી છ મરહના સયુધી મારી રકડિનીનયુ કા્્ચ રાલી શ્્યુ 
૧૯ રડિસડેમબર ૨૦૧૯ પછી મારી તકલીફ વધી જતા અનડે રકડિની પ્નષફળતાના લક્ષરરો શરીર પર જોવા મળતા 
મનડે ફરીથી સરદાર પટડેલ હરોપ્સપટલમા દાખલ કરવામા આવ્રો હતરો ડિરો ્રોગડેશ ભાગ્ચવડે સંપૂર્ચ તપાસ ક્ા્ચ 
પછી મારી રકડિની પ્નષફળતાનયું પ્નદાન ક્યુું અનડે ડિા્ાપ્લસીસની સારવાર લડેવાની સૂરના આપી ૩૦ રડિસડેમબર 
૨૦૧૯ ના રરોજ આજ હરોપ્સપટલમાં મારી ડિા્ાપ્લસીસની સારવાર શરૂ કરવામા આવી. ૨૨ જયુલાઇ ૨૦૨૧ ના 
રરોજ મારા માતાશ્ી દ્ારા મનડે રકડિનીદાન મળતા મારુ રકડિની ટ્ર ાનસપલાનટનયુ ઓપરડેશન સફળતા પૂવ્ચક CIMS 
હરોપ્સપટલ, અમદાવાદ ખાતડે કરવામા આવ્યુ. ટ્ર ાનસપલાનટ પછી કડેટલીક મ્ા્ચદાઓના કારરડે હયુ ફરીથી જોબ 
શરૂ કરી શકયુ  એવી પરરપ્સથપ્તમા ન હતરો બીજી બાજયુ  ટ્ર ાનસપલાનટ પછી જડે દવાઓ લડેવી પડિડે  એ ખૂબ જ મોંઘી 
હરોવાથી મનડે તડે પરોસા્ એમ નહરોતયુ મારી બધી જ બરત આ સારવાર પાછળ ખર્ચ થઈ ગઈ હતી. એવામા મડે 
ગૂગલ પરથી ઈપ્નડિ્ા રીનલ ફાઉનડિડેશન સંસથાની મારહતી મડેળવીનડે એમનરો સંપક્ચ  ક્યો ત્ારબાદ સંસથાના 
ઓરફસર મારા ઘરડે  આવ્ા મડે તડેઓનડે મારી સમસ્ાઓ જરાવી અનડે તડેઓએ બનતી શ્્ મદદ કરવાની ખાત્ી 
આપી હતી અત્ારડે  છડેલ્ા ૧૦ મરહનાથી ઈપ્નડિ્ા રીનલ ફાઉનડિડેશન દ્ારા મનડે દર મરહનડે રૂ.૫૦૦૦/- ની 
દવાઓની સહા્ મળડે છડે જડેથી હવડે હયુ રકડિની ટ્ર ાનસપલાનટ પછીની દવાઓ સરળતાથી લઈ શકયુ  છયુ . 

ભાવનગરભાવનગર
તારીખ ૨૮ માર્ચ ના રરોજ ભાવનગર જીલ્ાના ૧૩૪ જરૂરર્ાતમંદ રકડિનીના દદદી પ્મત્રોનડે અક્ષ્પાત્ ફાઉનડિડેશન અનડે ઇપ્નડિ્ન રડેડિ ક્રરોસ 
સરોસા્ટી, ભાવનગર ના સહ્રોગથી અનાજની રકટનયુ પ્વતરર કરવામા આવ્યુ હતયુ. 

સયુરૈ્ાબાનયુ જહાંગીરશા

ધવલભાઈ પટડેલ



આ સમ્ગાળા દરપ્મ્ાન મળડેલ દાનની પ્વગતરોઆ સમ્ગાળા દરપ્મ્ાન મળડેલ દાનની પ્વગતરો

મયુખ્ દાતાશ્ીઓ 

અન્ દાતાઓ

ડિરોનર સભ્પદ કા્્ચક્રમ

અમદાવાદ 
શ્ી રપ્શમકાંતભાઈ જડે. શાહ, અમદાવાદ રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/- 
શ્ી રિકાશભાઈ આર. જલગાઉકર રૂ. ૨૧૦૧/-
વડિરોદરા
નારા્ર પાવરટડેક રિા. પ્લ. રૂ. ૯૦,૦૦૦/-
શ્ી જાલ આર. પટડેલ રૂ. ૨૦,૦૦૦/-
શ્ીમપ્ત પ્બંદયુબડેન ડિી. દડેસાઇ રૂ. ૧૧,૦૦૦/-
ડિરો. રીનયુભાઈ એસ. દરોશી રૂ. ૫,૦૦૦ /-

કા્્ચક્રમના દાતાશ્ીઓ

મડેઘમરી ઓગષેપ્ન્સ પ્લપ્મટડેડિ, અમદાવાદ રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦/-

શ્ી રામભાઇ એન. અમીન પપ્બલક રડેરરટડેબલ ટ્રસટ, અમદાવાદ રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- 

પ્શલપ ગ્રડેવસ્ચ પ્લપ્મટડેડિ, અમદાવાદ રૂ. ૨૫,૦૦૦/-
શ્ી સયુભારરંદ્ર સી. નારાવટી, સયુરત રૂ. ૧૦,૦૦૦/-
શ્ી રિમરોદભાઈ આર. પંરરોલી, વડિરોદરા રૂ. ૧૦,૦૦૦/-
શ્ી સયુપ્નલભાઈ આઈ. પટડેલ, અમદાવાદ રૂ. ૫,૦૦૦ /-

ઇપ્નડિ્ા રીનલ ફાઉનડિડેશનનડે આપવામાં આવતયુ દાન ઈનકમ ટડે્સ, સડે્સન 80 G હડેઠળ 50% કર રાહતનડે પાત્ છડે
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૩. 

૪. 

૫. 

૬. 

સભ્પદના રિકાર

વાપ્રક્ચ   મડેમબર 

પાંર વર્ચ મડેમબર  

દસ વર્ચ મડેમબર

લાઈફ મડેમબર

ગરોલડિ મડેમબર 

પડેટ્ર રોન મડેમબર  

દાન રકમ

રૂ. ૨૫૦

રૂ. ૧,૦૦૦

રૂ. ૨,૫૦૦

રૂ. ૫,૦૦૦

રૂ. ૧૦,૦૦૦

રૂ. ૨૫,૦૦૦


