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પ્રિય પ્િત્રો,પ્રિય પ્િત્રો,

નિસકકાર! 

ઈપ્્ડિયકા રીનલ ફકાઉ્ડિડેશનનકા (આઈ.આર.એફ) આ પ્ત્િકાપ્િક િુખપત્ દ્કારકા આપ િૌનડે િંસ્કા 
દ્કારકા કરવકાિકાં આવડેલ રિવૃપ્િઓ્ી િકાહિિગકાર કરવકાનરો િરોકરો િળિકા િંુ આનંદની લકાગણી 
અનુભવુ છંુ.  

ઈપ્્ડિયકા રીનલ ફકાઉ્ડિડેશન િવડે (IFKF) આંિરરકાષ્ટ્ ીય ફડેડિરડેશન ઓફ હકડિની ફકાઉ્ડિડેશનનું એક 
િભય બની ગયું છડે  પ્વશ્વભરિકાં હકડિનીનકા ક્ડેત્િકાં કકાય્ય કરિી બીજી િંસ્કાઓ પણ IFKF િકા્ડે 
િભય િરીકડે  જોડિકાઇ છડે. IFKF િંસ્કા દ્કારકા દર િહિનડે ્ યુઝલડેટર રિપ્િદ્ધ કરવકાિકાં આવડે છડે અનડે િડેિકાં 
િભય િરીકડે  જોડિકાયડેલ િંસ્કાઓએ કરડેલ રિવૃપ્તિઓનરો ઉલ્ડેખ કરવકાિકાં આવડે છડે. આ ્યુઝલડેટરિકાં 
ઈપ્્ડિયકા રીનલ ફકાઉ્ડિડેશન દ્કારકા કરડેલ રિવૃપ્તિઓનડે પણ સ્કાન આપવકાિકાં આવડે છડે. જડે અિકારકા 
િકાટડે  ગવ્યની વકાિ છડે.   

‘સવસ્ હકડિની દરડેક વયપ્્િ િકાટડે  - હકડિનીની િકારી રીિડે િંભકાળ અનડે િડેનકા પ્વષડેની અજ્કાનિકાનડે ‘સવસ્ હકડિની દરડેક વયપ્્િ િકાટડે  - હકડિનીની િકારી રીિડે િંભકાળ અનડે િડેનકા પ્વષડેની અજ્કાનિકાનડે 
દૂર કરવી’ દૂર કરવી’ જડે પ્વશ્વ હકડિની હદવિનકા આયરોજકરો દ્કારકા વષ્ય ૨૦૨૨ િકાટડે  આપવકાિકાં આવડેલી ્ીિ છડે. 
જનજાગૃપ્િ કકાય્યક્રિરો એ િંસ્કાની િુખય રિવૃપ્તિ છડે, જડે િકાલિકાં ગુજરકાિ રકાજયનકા દરડેક પ્વસિકારરોિકાં 
અપ્વરિપણડે ચકાલી રિી છડે. હકડિની પ્નષફળિકા એ એક શકાંિ અનડે જીવલડેણ રરોગ છડે, આ્ી સવસ્ 
જીવન િકાટડે  સવસ્ હકડિની રકાખવકાનકા િિતવ પ્વશડે િિકાજનડે પ્શપ્ક્િ કરવકાની અિકારી જવકાબદકારી 
છડે.

િંસ્કા દ્કારકા ગ્કાિીણ પ્વસિકારરોિકાં આયરોપ્જિ કરવકાિકાં આવિકા પ્નદકાન કડે મપિકાં  લરોકરોનડે જોડિીનડે 
વિડેલુ પ્નદકાન કરીનડે િિયિર િકારવકાર લડેવકા િકાટડે  િકાગ્યદશ્યન આપીનડે િડેઓનડે એક સવસ્ અનડે 
બિડેિર જીવન િરફ દરોરી જવકાિકાં અિડે િદદરૂપ ્યકા છીએ. આગકાિી હદવિરોિકાં અિકારુ લક્ય 
અિકારી રિવૃપ્િઓનરો વયકાપ વધકારીનડે પ્વશ્વ હકડિની હદવિની આ ્ીિનડે ખરકા અ્્યિકાં િકા્્યક કરવકાનું 
રિશડે.  

આ પ્ત્િકાપ્િક િિયગકાળકાિકાં અિડે ગ્કામય પ્વસિકારરોિકાં ધયકાન કડે પ્્રિિ કરીનડે િિગ્ ગુજરકાિ રકાજયનકા 
િરોટકાભકાગનકા પ્જલ્કાઓનડે આવરી લીધકા છડે. ગ્કાિીણ પ્વસિકારરોિકાં હકડિનીનકા રરોગ અંગડે જાગૃપ્િ 
લકાવવકા િંસ્કા દ્કારકા ૯૮ હકડિની જાગૃપ્િ કકાય્યક્રિરો અનડે ૪૯ પ્નદકાન કડે મપનું (બીપી, િુગર અનડે 
હક્રએટીનકાઈન) આયરોજન કરવકાિકાં આવયું િિું.

અહિયકાં એક નોંધ લડેવી ખૂબ જ જરૂરી છડે કડે  રતનિણી િડેટલ એ્ડિ ટ્ુબ પ્લપ્િટડેડિનકા િિયરોગ્ી 
કચછ-ભુજ પ્જલ્કાનકા અંજાર િકાલુકકાનકા ૧૧ ગકાિરોિકાં જાગૃપ્િ કકાય્યક્રિરો અનડે પ્નદકાન કડે મપનું 
આયરોજન કરીનડે કુલ ૧૧૯૫ લરોકરોની િપકાિ કરવકાિકાં આવી િિી. િુ અ્ય કંપનીઓનડે પણ 
અપીલ કરીશ કડે  િડેઓ આ અપ્ભયકાનિકાં અિનડે િિયરોગ કરડે  અનડે એક સવસ્ િિકાજ બનકાવવકાિકાં 
પરોિકાનું  યરોગદકાન આપડે.  

આપ િૌનડે જણકાવિકા આનંદ ્કાય છડે કડે  ભકારિીય સટડેટ બડે્ક ઓફ ઈપ્્ડિયકા િરફ્ી િંસ્કાનડે 
એમ્બયુલ્િ વકાનનું દકાન આપવકાિકાં આવયું છડે. આ એમ્બયુલ્િ વકાનનરો ઉપયરોગ હક્રષનકા 
િકાવ્યજપ્નક િરોપ્સપટલ, હિંિિનગર ખકાિડે િંસ્કા દ્કારકા િંચકાપ્લિ હિિરોડિકાયકાપ્લિીિ િડે્ટરિકાં 
િકારવકાર અ્થે આવિકા દદદીઓનકા પહરવિન િકાટડે  િડેિજ આજુબકાજુનકા ગકાિડિકાઓિકાં પ્નદકાન કડે મપ 
અનડે હકડિની જાગૃપ્િ કકાય્યક્રિરોનું આયરોજન કરવકા િકાટડે  ્શડે.    

‘રિડેરણકા’ કકાય્યક્રિ જડે િંસ્કા દ્કારકા હકડિનીનકા દદદીઓનકા પુનઃવ્યિન િકાટડે  ચલકાવવકાિકાં આવડે છડે જડે 
કરોરરોનકા િિકાિકારીનડે ધયકાનિકાં રકાખીનડે િરોકુફ રકાખવકાિકાં આવયકા િિકા જડે િવડે દરડેક ચડેપટરિકાં દર બડે 
િહિનડે પ્નયપ્િિપણડે કરવકાિકાં આવડે છડે.  

અિકારકા ‘િડેવ અ લકાઈફ’ કકાય્યક્રિ અંિ્યગિ આ િિય દરપ્િયકાન જરૂહરયકાિિંદ હકડિનીનકા દદદીઓનડે 
હિિરોડિકાયકાપ્લિીિ કીટ, હકડિની ટટ્ કા્િપલકા્ટ પછીની દવકાઓ અનડે AV Fistula ઓપરડેશન િકાટડે  
આપ િૌનકા ઉદકાર િિયરોગ ્કી રૂ. ૩,૪૨,૬૭૭ /- ની િિકાય કરવકાિકાં આવી.   

અિડે બધકા જ દકાિકાઓનરો આભકાર િકાનીએ છીએ જડેિનકા અિુલય િિયરોગ્ી િંસ્કા પરોિકાનરો િડેિુ 
પ્િદ્ધ કરવકાિકાં િફળ રિી છડે. 

શુભડેચછરોઓ િિ,

પ્ત્લરોકભકાઈ પરીખપ્ત્લરોકભકાઈ પરીખ

ચડેરિડેનચડેરિડેન

સ્કાપ્નક િલકાિકકાર સ્કાપ્નક િલકાિકકાર 
િપ્િપ્િનકા િભયરોિપ્િપ્િનકા િભયરો

અિદકાવકાદ ચડેપટરઅિદકાવકાદ ચડેપટર  
૧. શ્ીિિી પ્રિિીબડેન અદકાણી 
૨. શ્ી પી. કડે . લિડેરી
૩. શ્ી િડેિંિભકાઈ શકાિ 
૪. પદ્મશ્ી ડિરો. કુિકારપકાલ દડેિકાઈ  
૫. શ્ી રપ્્િકકા્િભકાઈ શકાિ 
૬. શ્ી રિડેશભકાઈ પટડેલ 
૭. શ્ીિિી જયશ્ીબડેન િિડેિકા 
૮. શ્ી શુભકાંગભકાઈ શકાિ 
૯. ડિરો. વી. એન. શકાિ 
૧૦. શ્ી પ્નલડેશભકાઈ દડેિકાઈ   
૧૧. શ્ી ભરિભકાઈ િરોદી 
૧૨. શ્ીિિી રડેખકાબડેન  ચરોનકા
૧૩. શ્ી જયંપ્િભકાઈ િંઘવી
૧૪. શ્ી જગિભકાઈ હકનખકાબવકાલકા

વડિરોદરકા ચડેપટર વડિરોદરકા ચડેપટર   
૧. રકાજિકાિકા શુભકાંગીની રકાજડે ગકાયકવકાડિ
૨. શ્ી કરણ ગ્રોવર 
૩. શ્ી િિડેશભકાઈ શકાિ 
૪. શ્ી જાલ પટડેલ 
૫. શ્ી યરોગડેશભકાઈ વડેલકાણી 
૬. શ્ી પ્નલડેશભકાઇ શુ્લકા
૭. શ્ી િધુભકાઈ િિડેિકા 
૮. શ્ી કંુજલભકાઈ પટડેલ 
૯. શ્ી રરોહિિભકાઈ પરીખ  

િુરિ ચડેપટર િુરિ ચડેપટર 
૧. શ્ી શરદભકાઈ કકાપહડિયકા 
૨. શ્ી આઈ. જડે. દડેિકાઈ 
૩. શ્ી રજનીકકાંિભકાઈ કડે . િકારફપ્િયકા 
૪. શ્ી રકાજડ્ે રિભકાઈ ચરોખકાવકાલકા 
૫. ડિરો. શ્ીિિી િીનકાબડેન િકાંડિલડેવકાલકા 
૬. ડિરો. રિફુલભકાઈ પ્શરરોયકા 
૭. શ્ી ભરિભકાઈ શકાિ 
૮. શ્ી રરોહિિભકાઈ િિડેિકા 
૯. શ્ી કિલડેશભકાઈ યકાપ્જ્ક 
૧૦. શ્ી રિદીપભકાઈ કલકતિકાવકાલકા 
૧૧. કુ. જીજ્કાિકાબડેન પ્ત્વડેદી
૧૨. ડિરો. રિહદપભકાઈ અટરોદરીયકા



લરોકજાગૃપ્િ ્કી રરોક્કાિલરોકજાગૃપ્િ ્કી રરોક્કાિ
િરોટકાભકાગનકા લરોકરો હકડિની પ્વષડે બિુ ઓછુ જાણિકા િરોય છડે. િનુષય પકાિડે શરીરનકા અ્ય અંગરોનુ જડેટલુ જ્કાન છડે િડેટલુ જ્કાન હકડિની જડેવકા 
િિતવનકા અંગ પ્વષડે ન્ી. િંસ્કા લરોકજાગૃપ્િ કકાય્યક્રિરો િડેિજ પ્નદકાન કડે મપરો યરોજીનડે લરોકરોનડે િકાચી િકાહિિી અનડે િકાગ્યદશ્યન આપીનડે િિયકાંિરડે  
ચડેકઅપ કરકાવવકા િકાટડે  રિરોતિકાહિિ કરીનડે હકડિનીનકા રરોગનડે આગળ વધિરો અટકકાવકા િકાટડે  રરોક્કાિનું કકાય્ય કરી રિી છડે. 

હકડિની જાગૃપ્િ કકાય્યક્રિરોની એક ઝલકહકડિની જાગૃપ્િ કકાય્યક્રિરોની એક ઝલક

આઈ. ટી. આઈ., બકારડિરોલી

ખડેડૂિિ િકાલીિ કડે્રિ, પ્વિનગર

આઈ. ટી. આઈ., ગોંડિલ

િરદકારનગર િહિલકા િંડિળ, વડિરોદરકા

રતનિણી િડેટલ એ્ડિ ટ્ુબ પ્લપ્િટડેડિ, કચછ-ભુજ યુપ્નટ

એિ. બી . કણકા્યવિ કરોલડેજ, પકાલનપુર

સ્કાપ્નક િલકાિકકાર િપ્િપ્િનકા િભયરો સ્કાપ્નક િલકાિકકાર િપ્િપ્િનકા િભયરો 
ભકાવનગર ચડેપટરભકાવનગર ચડેપટર

૧. શ્ી જનકાદ્યનભકાઈ ભટ્ટ 
૨. શ્ી િુપ્નલભકાઈ વડિરોદરીયકા
૩. શ્ી અશડેષભકાઈ પ્ત્વડેદી 
૪. શ્ી ચડેિનભકાઈ કકાિદકાર   
૫. શ્ી રકાજુભકાઈ બક્ી 
૬. શ્ી િડેિુલભકાઈ પટડેલ
૭. શ્ી િુપ્િિભકાઈ ઠક્કર

સ્કાપ્નક િલકાિકકાર િપ્િપ્િનકા િભયરોસ્કાપ્નક િલકાિકકાર િપ્િપ્િનકા િભયરો
રકાજકરોટ ચડેપટર રકાજકરોટ ચડેપટર 

૧. શ્ી રિડેશભકાઈ પટડેલ 
૨. શ્ી ચંદુભકાઈ પ્વરકાણી 
૩. શ્ી િરડેશભકાઈ વરોરકા 
૪. શ્ી શંભુભકાઈ પરિકાણકા 
૫. ડિરો. િુધીર ભીિકાણી 
૬. ડિરો. કિલડેશ જોષીપુરકા 
૭. શ્ી હકશરોરભકાઈ કરોટક 
૮. શ્ી પ્િતિલભકાઈ ખડેિકાણી 
૯. શ્ી રજનીભકાઈ પટડેલ
૧0. શ્ી રિડેશભકાઈ ઠક્કર
૧૧. શ્ી ડિડે પ્નશ આડિડેિરકા



બીપી, ડિકાયકાપ્બટીિ અનડે હકડિની પ્નદકાન કડે મપબીપી, ડિકાયકાપ્બટીિ અનડે હકડિની પ્નદકાન કડે મપ

અરપ્વંદ િપ્ણયકાર િૉલ, રકાજકરોટ

પકાનિર ગકાિ િકા. કલરોલ, જી. ગકાંધીનગર

િકાનવ િડેવકા ચડેહરટડેબલ ટટ્સટ, િુરિ

છત્કાલ ગકાિ િકા. કલરોલ, જી ગકાંધીનગર

રતનિણી િડેટલ એ્ડિ ટ્ુબ પ્લપ્િટડેડિ, કચછ-ભુજ યુપ્નટ

અખંડિ જયરોિ ફકાઉ્ડિડેશન, અિદકાવકાદ

સ્કાપ્નક િલકાિકકાર િપ્િપ્િનકા િભયરો સ્કાપ્નક િલકાિકકાર િપ્િપ્િનકા િભયરો 

િિડેિકાણકા ચડેપટરિિડેિકાણકા ચડેપટર

૧. શ્ી શરદભકાઇ શકાિ 
૨. શ્ી ચંદુભકાઇ આઇ. પટડેલ
૩. શ્ી અજીિભકાઇ ટી. પટડેલ 
૪. શ્ી િુરડે્રિભકાઇ બી. પરીખ   
૫. ડિરો. શ્ી િુકડેશભકાઇ એિ. ચૌધરી 
૬. ડિરો. શ્ી પી. ડિી. પટડેલ
૭. શ્ી િંહદપભકાઇ શડેઠ

સ્કાપ્નક િલકાિકકાર િપ્િપ્િનકા િભયરોસ્કાપ્નક િલકાિકકાર િપ્િપ્િનકા િભયરો
હિંિિનગર  ચડેપટર હિંિિનગર  ચડેપટર 

૧. ડિરો. ચીિનભકાઈ પટડેલ 
૨. શ્ી ચંરિકકાંિભકાઈ િી. શડેઠ 
૩. શ્ી પ્ગરીશભકાઈ ભકાવિકાર 
૪. શ્ી િિડે્રિપ્િંિ પી. ચૌિકાણ 
૫. શ્ી કંુજપ્બિકારી જડે. પટડેલ 
૬. શ્ી ગરોપકાલપ્િંિ એન. રકાઠરોડિ 
૭. શ્ી બકાલકૃષણ એિ. ઠક્કર
૮. ડિરો. કડેવલભકાઈ એિ. પટડેલ



ભકારિીય સટડેટ બડે્ક ઓફ ઈપ્્ડિયકા દ્કારકા િંસ્કાનડે ભકારિીય સટડેટ બડે્ક ઓફ ઈપ્્ડિયકા દ્કારકા િંસ્કાનડે  એમ્બયુલ્િ  વકાનનું દકાન.એમ્બયુલ્િ  વકાનનું દકાન.
િકારીખ ૮ જૂનનકા રરોજ એિ.બી.આઈ બડે્ક, વિીવટી શકાખકા ગકાંધીનગર િડે્ટર-૧૦ દ્કારકા CSR રિરોજડ્ે ટ અંિ્યગિ ઈપ્્ડિયકા રીનલ ફકાઉ્ડિડેશનનડે  
એમ્બયુલ્િ  વકાનનું દકાન આપવકાિકાં આવયું િિું. આ રિિંગડે િંસ્કાનકા ચડેરિડેન શ્ી પ્ત્લરોકભકાઈ પરીખ, િલકાિકકાર િપ્િપ્િનકા િભયશ્ીઓ શ્ી 
પી.કડે . લિડેરી િકાિડેબ અનડે શ્ી ભરિભકાઇ િરોદી ઉપપ્સ્િ રહ્કા િિકા. Shri Amritesh Mohan (General Manager, SBI Bank) નકા િસિડે 
આ એમ્બયુલ્િ  વકાન ઈપ્્ડિયકા રીનલ ફકાઉ્ડિડેશનનડે િોંપવકાિકાં આવી િિી. આ વકાનનરો ઉપયરોગ હક્રષનકા િકાવ્યજપ્નક િરોપ્સપટલ, હિંિિનગર 
ખકાિડે  ઈપ્્ડિયકા રીનલ ફકાઉ્ડિડેશન દ્કારકા િંચકાપ્લિ હિિરોડિકાયકાપ્લિીિ િડે્ટરિકાં િકારવકાર અ્થે આવિકા દદદી પ્િત્રોનકા પહરવિન અનડે આજુબકાજુનકા 
પ્વસિકારરોિકાં હકડિની જાગૃપ્િ કકાય્યક્રિરો અનડે પ્નદકાન કડે મપ કરવકા િકાટડે  ્શડે. 

િકારીખ ૧ ્ી ૧૩ િડે દરપ્િયકાન કચછ પ્જલ્કાનકા અંજાર િકાલુકકાનકા ભીિકાિર PHC (Primary Health Centre) અંિ્યગિ આવિકા કુલ ૧૧ 
ગકાિનકા નકાગહરકરો િકાટડે  હકડિની જાગૃપ્િ કકાય્યક્રિ અનડે બીપી, ડિકાયકાપ્બટીિ અનડે ECG િપકાિ કડે મપનું આયરોજન ્ યું િિું જડેનરો ૧૧૯૫ નકાગહરકરોએ 
લકાભ લીધરો િિરો. આ ગકાિરોિકાં પ્ભિકાિર, શકાંપ્િધકાિ કરોલરોની, વરિકાિડેડિી, અજાપર, વરિરોડિકા, ટપપર, પશુડિકા જડેવકા ગકાિરોનરો િિકાવડેશ ્કાય છડે. 

ઈપ્્ડિયકા રીનલ ફકાઉ્ડિડેશન, રતનિણી િડેટલ એ્ડિ ટ્ુબ પ્લપ્િટડેડિ, કચછ-ભુજ અનડે ભીિકાિર ઈપ્્ડિયકા રીનલ ફકાઉ્ડિડેશન, રતનિણી િડેટલ એ્ડિ ટ્ુબ પ્લપ્િટડેડિ, કચછ-ભુજ અનડે ભીિકાિર PHCPHC નકા  નકા 
િયુંકિ ઉપક્રિડે અંજાર િકાલુકકાનકા ૧૧ ગકાિરોિકાં કરવકાિકાં આવડેલ હકડિની જાગૃપ્િ કકાય્યક્રિ અનડે પ્નદકાન કડે મપ.િયુંકિ ઉપક્રિડે અંજાર િકાલુકકાનકા ૧૧ ગકાિરોિકાં કરવકાિકાં આવડેલ હકડિની જાગૃપ્િ કકાય્યક્રિ અનડે પ્નદકાન કડે મપ.

રિડેિનરોટ

ભીિકાિર ગકાિ

પશુડિકા ગકાિ

વરિકાિડેડિી ગકાિ



િંસ્કાનકા ભકાવનગર ચડેપટર દ્કારકા ભકાવનગર શિડેરિકાં નીકળિી રકાજયની બીજા નંબરની િૌ્ી િરોટી ભગવકાન િંસ્કાનકા ભકાવનગર ચડેપટર દ્કારકા ભકાવનગર શિડેરિકાં નીકળિી રકાજયની બીજા નંબરની િૌ્ી િરોટી ભગવકાન 
જગન્કા્જીની ર્યકાત્કાિકાં લરોકરોનડે  હકડિની પ્વષડે જાગૃિ કરવકા િકાટડે  પરોસટર પદશ્યન અનડે હકડિની જાગૃપ્િ પ્વષડે જગન્કા્જીની ર્યકાત્કાિકાં લરોકરોનડે  હકડિની પ્વષડે જાગૃિ કરવકા િકાટડે  પરોસટર પદશ્યન અનડે હકડિની જાગૃપ્િ પ્વષડે 
િકાહિિી આપિી પુપ્સિકકાઓનું પ્વિરણ કરવકાિકાં આવયું.િકાહિિી આપિી પુપ્સિકકાઓનું પ્વિરણ કરવકાિકાં આવયું.

ક્રરોપ્નક હકડિની રરોગ (CKD) એ િનુષયની શકારીહરક કકાય્યક્િિકા પર અિર કરડે  છડે  િડે્ી વયપ્્િની 
જીવનની ગુણવતિકા નબળી પડિિી જાય છડે, જડે કરોઈપણ વયનકા વયપ્્િનડે જોવકા િળી શકડે  છડે. હકડિનીનકા 
દદદીઓની જીવનની ગુણવતિકા િુધકારવકા પુનઃવ્યિન એ ખૂબ જ િિતવની ભૂપ્િકકા ભજવડે છડે. ઈપ્્ડિયકા 
રીનલ ફકાઉ્ડિડેશન આવકા દદદી પ્િત્રો િકાટડે  ‘રિડેરણકા’ કકાય્યક્રિ અંિ્યગિ ઓ્ટરોબર ૨૦૦૨ ્ી પ્વપ્વધ 
પુનઃવ્યિનની રિવૃપ્તિઓ કરડે  છડે.  

“રિડેરણકા એટલડે હિિરોડિકાયકાપ્લિીિ અનડે હકડિની ટટ્ કા્િપલકા્ટની િકારવકાર લડેિકા હકડિનીનકા દદદી પ્િત્રોનડે“રિડેરણકા એટલડે હિિરોડિકાયકાપ્લિીિ અનડે હકડિની ટટ્ કા્િપલકા્ટની િકારવકાર લડેિકા હકડિનીનકા દદદી પ્િત્રોનડે
આનંદપૂવ્યક જીવન જીવવકા િકાટડે  રિરોતિકાહિિ કરિુ એક પ્વપ્શષ્ િંગઠન”આનંદપૂવ્યક જીવન જીવવકા િકાટડે  રિરોતિકાહિિ કરિુ એક પ્વપ્શષ્ િંગઠન”

અિદકાવકાદઅિદકાવકાદ
અિદકાવકાદ ચડેપટરનકા રિડેરણકા િભયરો િકાટડે  ૨૩ 
એપ્રિલનકા રરોજ િદ્દપ્વચકાર પહરવકાર, િડેટડેલકાઇટ, 
અિદકાવકાદ ખકાિડે રિડેરણકા કકાય્યક્રિનું આયરોજન 
કરવકાિકાં આવયું િિું. આ કકાય્યક્રિિકાં અિદકાવકાદ 
શિડેરનકા જાણીિકા નડેફ્રોલરોજીસટ ડિરો. ઉિડેશભકાઈ 
ગરોધકાણીનડે વ્િકા િરીકડે  આિંપ્ત્િ કરવકાિકાં આવયકા 
િિકા. િડેિણડે હિિરોડિકાયકાપ્લિીિની અનડે હકડિની 
ટટ્ કા્િપલકા્ટની િકારવકાર દરપ્િયકાન હકડિનીનકા 
દદદીઓનડે પડિિી િુ્કડેલીઓ અનડે િડેનકા ઉકડેલ પ્વશડે 
ચચકા્ય કરીનડે રિડેરણકા િભયરોનડે િુંજવિકા રિશ્રોનકા 
િંિરોષકકારક જવકાબ આપયકા િિકા આ કકાય્યક્રિિકાં 
૬૪ રિડેરણકાનકા િભયરોએ િડેિનકા િંબંધીઓ િકા્ડે 
ભકાગ લીધરો િિરો. રિડેરણકા કકાય્યક્રિ, અિદકાવકાદ

રિડેરણકા કકાય્યક્રિ, રકાજકરોટ

રકાજકરોટરકાજકરોટ  
૧૦ એપ્રિલનકા હદવિડે રકાજકરોટ ચડેપટર ખકાિડે રિડેરણકા 
કકાય્યક્રિનું આયરોજન ્ યું િિું. આ કકાય્યક્રિિકાં શિડેરનકા 
જાણીિકા િબીબશ્ીઓ ડિરો. રિપ્િક આલિકાણી, ડિરો. 
ધૃપ્િ આલિકાણી અનડે ડિરો. વૃક્કાબડેન િિડેિકા ઉપપ્સ્િ 
રિીનડે રિડેરણકા િભયરોનડે હકડિની ટટ્ કા્િપલકા્ટની 
િકારવકાર પ્વષડે િુંજવિકા રિશ્રો અનડે િિસયકા પ્વષડે 
િડેિજ હકડિનીનકા અ્ય રરોગરો્ી પીડિકાિકા દદદીઓનડે 
િકાગ્યદશ્યન આપયું િિું. 



િુરિિુરિ
૨૩ એપ્રિલનકા રરોજ િધન્ય ગુજરકાિ ચડેમબર ઓફ કરોિિ્ય એ્ડિ ઇ્ડિસટટ્ ીઝ ખકાિડે િુરિ ચડેપટર 
દ્કારકા રિડેરણકા કકાય્યક્રિ યરોજાયરો િિરો. આ કકાય્યક્રિિકાં િુરિ શિડેરનકા જાણીિકા હકડિનીનકા પ્નષણકાિ 
ડિરો. હદપક િિકાકુવકાલકાનડે (નડેફ્રોલરોજીસટ) િુખય વકિકા િરીકડે  આિંપ્ત્િ કરવકાિકાં આવયકા િિકા 
જડેઓએ હકડિનીનકા દદદીઓનડે લડેવી પડિિી િકારવકાર અનડે િડે દરપ્િયકાન રકાખવી પડિિી કકાળજી 
પ્વષડે પ્વસિૃિ િકાહિિી આપીનડે રિડેરણકા િભયરોનકા રિશ્રોનકા જવકાબ આપયકા િિકા. િુરિ ચડેપટરનકા 
સ્કાપ્નક િલકાિકકાર િપ્િપ્િનકા િભય શ્ી ડિરો.રિફુલભકાઈ પ્શરરોયકા પણ આ ખકાિ રિિંગડે ઉપપ્સ્િ 
રહ્કા િિકા અનડે રિડેરણકા િભયરોનડે કડેડિડેવર ઓગ્યન ડિરોનડેશન (િગજનકા િૃતયુ બકાદ ્િુ અંગદકાન) 
પ્વષડે િકાહિિગકાર કયકા્ય િિકા. આ કકાય્યક્રિકાં આશકાપુરકા િંહદર ટટ્સટ, િુરિ દ્કારકા રિડેરણકા િભયરો િકાટડે  
અલપકાિકાર સપરો્િર કરવકાિકાં આવયરો િિરો િડે બદલ અિડે િડેિનકા આભકારી છીએ.

િંસ્કા દ્કારકા ચકાલિકા ‘િડેવ અ લકાઈફ’ કકાય્યક્રિનરો લકાભ લડેિકા દદદીપ્િત્રોની વકાંચકા

૬૦ વષદીય શકાંિકાબડેન રિજાપપ્િ નવકાગકાિ િકા. હિંિિનગર જી. િકાબરકકાંઠકાનકા વિની છડે િડેઓ એક િંયુ્િ 
પહરવકારિકાં રિડે  છડે  શકાંિકાબડેનનડે ત્ણ દીકરકા છડે જડેિકાં બડે દીકરકા હરક્કા ચલકાવડે છડે  જયકારડે  એક દીકરરો RO હરપડેહરંગનું 
કકાિ કરડે  છડે. 

શકાંિબડેનનકા કિડેવકા રિિકાણડે િડેિણડે અિહ્ શરીરનરો દુખવકાઓ રહ્કા કરિરો િિરો જડ્ે ી િડેઓ દુખકાવરો દૂર કરવકાની 
પડેનકીલર ટડેબલડેટ ડિકાય્લરો પલિ લડેિકા િિકા હડિિડેમબર-૨૦૨૧ િકાં આ દવકાની આડિ અિર િડેિની હકડિની પર 
્િકાં િડેિણડે િખિ િકાવ િકા્ડે વરોિીટ ્વકા લકાગી અનડે આખકા શરીર પર િરોજા આવી ગયકા જડ્ે ી પહરવકારનકા 
િભયરોએ િડેિણડે હિંિિનગર ખકાિડે હકડિની કડે ર િરોપ્સપટલિકાં દકાખલ કયકા્ય િિકા જયકાં િડેિનકા કડેટલકાક િબીબી 
પરીક્ણરો કરકાવયકા બકાદ િરોપ્સપટલિકાં ફરજ બજાવિકા યુરરોલરોજીસટ ડિરો્ટર દ્કારકા િડેિનું ક્રરોપ્નક હકડિની રરોગનું 
પ્નદકાન કરવકાિકાં આવયું. 

આ દરપ્િયકાન શકાંિકાબડેનની શકારીહરક પહરપ્સ્પ્િ ખૂબ જ નબળી પડિી ગઈ િરોવકા્ી શરુઆિિકાં રિકા્પ્િક 
ધરોરણડે કડે્ડેટરની િદદ્ી ડિકાયકાપ્લિીિની િકારવકાર શરૂ કરવકાિકાં આવી. 

પરંિુ કડે્ડેટરની િદદ્ી લકાંબરો િિય િુધી ડિકાયકાપ્લિીિ કરવું શ્ય ન િરોવકા્ી ડિરો્ટરડે  વિડેલી િકડે  AV Fistula િજ્યરી કરવકાની િલકાિ આપી. 

ડિકાયકાપ્લિીિની િકારવકાર શરૂ કરિકાં પિડેલકા િૌ રિ્િ લરોિીનડે વધકારડે  જથ્કાિકાં બિકારપ્નકકાળવકા િકાટડે  ધિની અનડે પ્શરકાનડે જોડિીનડે AV Fistula નું 
ઓપરડેશન કરવું જરુરી છડે    

શકાંિબડેન કિડે છડે  કડે  િકારકા ઘરની આપ્્્યક પહરપ્સ્પ્િ ખૂબ જ નબળી િરોવકા્ી AV Fistula ની િજ્યરી કરવકાની િુજવણ ખૂબ જ વધી ગઈ િિી 
એવકાિકાં હિિિનગરિકાં ઈપ્્ડિયકા રીનલ ફકાઉ્ડિડેશન દ્કારકા િંચકાપ્લિ હિિરોડિકાયકાપ્લિીિ િડે્ટરનરો અિનડે ખૂબ જ ટડેકરો િળ્રો છડે. િકારી AV Fistula 
ની િજ્યરીનરો િિકાિ ખચ્ય િંસ્કાએ ઉઠકાવયરો િિરો અનડે તયકારબકાદ આ િંસ્કા દ્કારકા િંચકાપ્લિ હિિરોડિકાયકાપ્લિીિ િડે્ટરિકાં િકારી પ્નયપ્િિ 
ડિકાયકાપ્લિીિની િકારવકાર કરવકાિકાં આવી રિી છડે. િંસ્કા દ્કારકા િકારકા જડેવકા ઘણકા બધકા જરૂહરયકાિિંદ હકડિનીનકા દદદીઓનડે દવકાઓ અનડે િજ્યરી િકાટડે  
િદદ કરવકાિકાં આવડે છડે ખરડેખર િંસ્કા દ્કારકા આપકાિી આ િદદ િકારકા જડેવકા લરોકરો િકાટડે  એક વરદકાનરૂપ છડે.

શકાંિકાબડેન રિજાપપ્િ

રિડેરણકા કકાય્યક્રિ, િૂરિ

વડિરોદરકાવડિરોદરકા
આ િિય દરપ્િયકાન વડિરોદરકા ચડેપટરનકા 
રિડેરણકા પ્િત્રો િકાટડે  ૫ જૂનનકા રરોજ રરોટરી 
્લબ, જૂનકા પકાદરકા રરોડિ, વડિરોદરકા ખકાિડે 
રિડેરણકા કકાય્યક્રિનું આયરોજન કરવકાિકાં આવયું 
િિું. આ કકાય્યક્રિિકાં ડિરો. રકાજડ્ે રિભકાઈ િકા્ી, 
એક િકાસયલડેખકનડે વ્િકા િરીકડે  આિંપ્ત્િ 
કરવકાિકાં આવયકા િિકા. િડેિણડે રિૂજી રિિંગરો 
અનડે જો્િ રજૂ કરીનડે રિડેરણકા િભયરોનું 
િનરોરંજન કરકાવયું િિું.

રિડેરણકા કકાય્યક્રિ, વડિરોદરકા



સ્કાપ્નક િલકાિકકાર િપ્િપ્િસ્કાપ્નક િલકાિકકાર િપ્િપ્િ
ગીર-િરોિનકા્ગીર-િરોિનકા્

૧. શ્ી  રિપ્વણભકાઇ કડે . લિડેરી          
૨. શ્ી  પ્વજયપ્િંિ ચકાવડિકા          
૩. શ્ી  જગિલભકાઈ વકાલકા                   
૪. શ્ી  રિડેશભકાઈ ચરોપડિકર                  
૫. શ્ી જીિડે્રિભકાઈ િિડેિકા      
૬. શ્ી િુરડેશભકાઈ કંપકાણી                     
૭. શ્ી પ્ગરીશભકાઈ ઠક્કર      
૮. ડિરો.શ્ી રકાજુભકાઈ હક્રષનકાની              
૯. શ્ી િડેજિભકાઈ પંડ્કા  
૧૦. શ્ી અરૂણકુિકાર શિકા્ય 



આ િિયગકાળકા દરપ્િયકાન િળડેલ દકાનની પ્વગિરોઆ િિયગકાળકા દરપ્િયકાન િળડેલ દકાનની પ્વગિરો

અકાજીવન િભયપદ (રૂ. ૫,૦૦૦/-)

શ્ી ભરિભકાઇ આર. િરોદી, અિદકાવકાદ 

શ્ી પ્નરલભકાઈ બી. િરોદી, અિદકાવકાદ 

શ્ી આહદતયભકાઈ બી. િરોદી, અિદકાવકાદ

શ્ી રપ્્િકકાંિભકાઈ જડે. શકાિ, અિદકાવકાદ રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/-

નકારકાયણ પકાવરટડેક રિકા. પ્લ., વડિરોદરકા રૂ. ૯૦,૦૦૦/-

કકાય્યક્રિનકા દકાિકાશ્ીઓ

B-૨૦૬, શપ્-૪, કણકા્યવિી કલબની િકાિડે, િરખડેજ-ગકાંધીનગર િકાઇવડે, અિદકાવકાદ-૩૮૦૦૫૧. ફરો. ૦૭૯ ૪૦૦૨ ૭૮૮૪ 

વડિરોદરકા: ૯૨૨૭૧-૦૧૭૬૨  • િુરિ: ૯૨૨૭૯-૨૧૦૬૧  • રકાજકરોટ: ૯૨૨૨૭૨-૫૧૫૮૫  • િિડેિકાણકા: ૮૫૧૧૧-૧૪૨૫૬  • ભકાવનગર: ૮૫૧૧૧-૧૪૨૫૭  • ભૂજ: ૮૫૧૧૧-૪૮૨૨૮  • હિંિિનગર:  ૬૩૫૪૯-૧૭૬૬૭

e-mail: irf@indiarenalfoundation.org      visit us at: www.indiarenalfoundation.org

All contributions to India Renal Foundation are 50% tax exempt u/s 80G

ડિરોનર િભયપદ કકાય્યક્રિ

ઇપ્્ડિયકા રીનલ ફકાઉ્ડિડેશનનડે આપવકાિકાં આવિુ દકાન ઈ્કિ ટડે્િ, િડે્િન 80 G િડેઠળ 50% કર રકાિિનડે પકાત્ છડે

ક્રિ નં.

૧. 

૨. 

૩. 

૪. 

૫. 

૬. 

િભયપદનકા રિકકાર

વકાપ્ષક્ય   િડેમબર 

પકાંચ વષ્ય િડેમબર  

દિ વષ્ય િડેમબર

લકાઈફ િડેમબર

ગરોલડિ િડેમબર 

પડેટટ્ રોન િડેમબર  

દકાન રકિ

રૂ. ૨૫૦

રૂ. ૧,૦૦૦

રૂ. ૨,૫૦૦

રૂ. ૫,૦૦૦

રૂ. ૧૦,૦૦૦

રૂ. ૨૫,૦૦૦


