આ િત્રમાિસક સમય દરિમયાન મળે લ દાનની િવગત
૧. અદાણી ફાઉન્ડ�શન
૨. શ્રીમતી �પાબેન હ�મલભાઈ સોની, �ુરત
3. શ્રી ર�શ્મકાંતભાઈ શાહ, અમદાવાદ
૪. શ્રી રમેન્દ્રભાઈ પર�ખ, અમદાવાદ
૫. શ્રી િત્રલોકભાઈ પર�ખ, અમદાવાદ

ુ ય દાતાઓ
�ખ્

અન્ય દાતાઓ

�એમડ�સી �લિમટ� ડ, અમદાવાદ
એમ. આર. ફાઉન્ડ�શન, અમદાવાદ
અગ્રવાલ કોમ્પ્�ટુ રાઇઝ્ડ વે બ્રીજ, વડોદરા
ુ ન્સ પ્રાઈવેટ �લ., અમદાવાદ
ટોપ્સ ઇન્ફોસોલ્�શ
ડ�. એચ. �ઓ કન્સલ્ટન્સી, અમદાવાદ
પાનોલી ઇન્ટરિમ�ડયેટ્સ (ઇ�ન્ડયા) પ્રા. �લ. , વડોદરા
શ્રી મહ�શભાઈ સંઘવી, અમદાવાદ
ત�ુશા િમ�ડયા સિવ�સીસ પ્રા. �લ., �બ
ંુ ઈ
શ્રી કોશમ્ભ ચેર�ટ� બલ ટ્રસ્ટ, વડોદરા
શ્રી જગદ�શ �ડસ પ્રા.�લ., વડોદરા
�દવ્યકાંત રિસકલાલ પંડયા, વડોદરા
શ્રી શશાંકભાઈ આઈ. શાહ, અમદાવાદ
શ્રી િન�ું જભાઈ શાહ, અમદાવાદ
ુ સ બેરલ હ�ન્ડ�લ�ગ સોલ્�શ
ુ ન, વડોદરા
હ�રક�લ
ુ બેન દલાલ, અમદાવાદ
શ્રીમતી �ુ �મ
શ્રીમતી ભાિમની એચ. વડોદ�રયા, વડોદરા
�દવાળ�બેન અ� ૃતલાલ સંઘાણી ટ્રસ્ટ
શ્રી નંદલાલ ટ�. શાહ, અમદાવાદ

�. ૫૦૦૦ � ુ દાન આપનાર દાતાઓ
અમદાવાદ

�. ૧,૦૦,૦૦૦
�. ૧,૦૦,૦૦૦
�. ૯૬,૦૦૦
�. ૫૧,૦૦૦
�. ૫0,૦૦૦

�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.

૨૫,૦૦૦
૨૫,૦૦૦
૨૧,૦૦૦
૨૧,૦૦૦
૧૫,૦૦૦
૧૫,૦૦૦
૧૧,૦૦૦
૧૧,૦૦૦
૧૧,૦૦૦
૧૧,૦૦૦
૧૧,૦૦૦
૧૦,૦૦૦
૧૦,૦૦૦
૧૦,૦૦૦
૭,૦૦૦
૫,૫૫૫
૫,૫૦૦
૫,૧૦૦

શ્રીમતી �નલ ચોક્સી, શ્રી િનલેષભાઈ આર. દ� સાઈ , શ્રીમતી િવશાખાબેન એલ. શાહ

વડોદરા

ર�ના પ્લા�સ્ટક ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ, લક� ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ, શ્રી હસ�ુખલાલ સોમાલાલ શાહ, પ્રાઇમેર�યસ કસ્ટમ િસન્થેસીસ પ્રા. �લ., સ્વ.
શ્રીમતી રાધાબેન એન. શ્રોફ ચેર�ટ�બલ ટ્રસ્ટ, �ુયોગ ઇલે�ક્ટ્રકલ્સ �લિમટ�ડ, �હ�ગોરાની ફાઉન્ડ�શન, શ્રી પ્રમોદભાઈ આર.
પંચોલી, આકાશ �બલ્ડકોન, શ્રી �કર�ટભાઈ ઠ�ર, શ્રી આિશત સર� યા, શ્રીમતી કલ્પના �ન, આર. આર. એન્�નીય�ર�ગ

આ�વન સભ્યપદ (�. ૫,૦૦૦)
શ્રી ઓમપ્રકાશ હ�રાનંદ પા�ુ�

વાિષ�ક સભ્યપદ (�. ૨૫૦)

પાંચ વષર્ સભ્યપદ (�. ૧૦૦૦)
શ્રી જયંતીભાઈ ડ�. સથવારા

અમદાવાદ

શ્રીમતી નીલમબેન �ુત�રયા

કાયર્ક્રમના દાતાશ્રીઓ

શ્રી �ુનીલભાઈ પટ�લ, શ્રી િવમલ સલોત, શ્રી દક્ષયભાઈ આઈ.પર�ખ, શ્રી બી.એન. શાહ

વડોદરા

મહાકાલી એન્�નીય�ર�ગ વક્સર્, શ્રી �. ડ�. ઝાલાણી, રાજધાની પ્લા�સ્ટક ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ, હાલોલ પે�ક�ગ �ુડ ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ,
ક�મ-ટ્રોન ટ�ક્નોલો�સ, શ્રી ચી�ુભાઈ દોશી, શ્રીમતી શારદાબેન આર. ઘ�ડયાળ�, શ્રી ભાવિસ�હ સોલંક�

�રુ ત

ગીલોન ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ

Oasis નો આ �ક સા�હત્ય �દ્રુ ણાલય પ્રા. �લ. ના સહયોગથી પ્રકાિશત થયો છે .

ઇ�ન્ડયા ર�નલ ફાઉન્ડ�શન�ુ િત્રમાિસક �ુખપત્ર
�ક ૬૫: એિપ્રલ - �ૂન ૨૦૧૮

િપ્રય િમત્રો,
ઇ�ન્ડયા ર�નલ ફાઉન્ડ�શનના સ્થાપક ચેરમન, દ�ઘર્દ્રષ્ટા શ્રી ચી�ુભાઈ શાહ, તાર�ખ ૦૬ �ૂનના રોજ પરબ્રહ્મ પરમાત્મામાં લીન થઇ
ગયા. તેમણે સંસ્થાની શ�આતથી િનરં તર સંસ્થા�ુ સંચાલન ક�ુ.� સંસ્થા તેમના ને� ૃત્વ અને માગર્ દશર્ન હ�ઠળ સમગ્ર �ુજરાત રા�યમાં
િવકસી. અમે તેમને નમ્ર શ્રધ્ધાંજ�લ અપર્ણ કર�એ છ�એ અને ઈ�રને પાથર્ના કર�એ છ�એ ક� તેમના �દવ્ય આત્માને શા�ત શાંિત આપ�.
આપણે બધા શ્રી ચી�ુભાઈની િવદ્વાન તર�ક�ની પ્રિતભાથી પ�ર�ચત છ�એ. કં પનીના કાયદાઓ િવષે તેમની �ુ શળતા અને �ાર� ય ના
� ૂલી શકાય તે� ુ કોમળ �દય ધરાવ�ુ તેમ�ુ વ્ય�ક્તત્વ.
અમે આપ સૌના સાથ અને સહકાર સાથે શ્રી ચી�ુભાઈ દ્વારા આરં ભાયેલા સત્કાયર્ને સન્માન આપી�ુ અને તે જ વેગ સાથે આ
પરોપકાર� પ્ર� ૃિ�ઓ ચા�ુ રાખી�ુ. �ું મા�ુ � ક�, આપણા સ્થાપક ચેરમેનને આ ર�તે જ સાચી શ્રધ્ધાંજ�લ આપી કહ�વાશે.
શ્રી ચી�ુભાઈ સાથેનો મારો સબંધ સન ૧૯૫૪ થી છે . લગભગ ૬૪ વષર્ �ુધી અમે સહયાત્રી રહ્યા. �ુિનયર ચેમ્બસર્, �ુજરાત ચેમ્બર
ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ, �ુલમોહર ગ્રીન્સ ગોલ્ફ એન્ડ કન્ટ્ર� ક્લબ �લિમટ�ડ અને ઇ�ન્ડયા ર�નલ ફાઉન્ડ�શન �વી �ુદ� �ુદ�
સંસ્થાઓમાં તેમની સાથે કામ કરવા�ુ સદ્દભાગ્ય મને મળ્�ુ.
વષર્ ૨૦૦૨ થી ઇ�ન્ડયા ર�નલ ફાઉન્ડ�શનની કામગીર� ઉ�રો�ર મજ� ૂત થઇ છે . �ું ૨૦૦૩ થી અમદાવાદના ચેપ્ટરના
એડવાઈઝર� બોડર્ ના સભ્ય તર�ક� સંસ્થા સાથે જોડાયેલો �. આ ર�તે સંસ્થાની આ ૧૬ વષર્ની સફરનો �ું સહભાગી રહ્યો
�.
આ િત્રમાિસક ગાળા દરિમયાન, અમાર� િનયિમત
અમદાવાદ અને વડોદરામાં �કડનીના દદ�ઓ અને
મ્�ુ�ઝક કોન્સટર્ �ુ આયોજન કરવામાં આવ્�ુ હ� ુ. �ું
શ્રી રો�હત પર�ખની અદ્દ�ુત પહ�લની પ્રશંસા ક�ં ુ �,

સમગ્ર �ુજરાત રા�યમાં ૧૫૨ ��ૃિત કાયર્ક્રમો યો�યા હતા. �ું ખાસ ઉલ્લેખ કરવા માંગીશ
ક� આ િત્રમાિસક ગાળામાં ઘણા બધા ગામડાઓ પણ આવર� લેવામાં આવ્યા હતા.
દર મ�હને ડાયા�લસીસ ક�ટ માટ� ૨૫૦ જ��રયાતમંદ �કડની દદ�ઓને કરવામાં આવતી મદદ
ઉપરાંત, આ િત્રમાિસક ગાળામાં, મહ�સાણા ન�કના એક નાના ગામના જ��રયાતમંદ દદ�ને
આટર્ ર�ઓ-િવનસ �ફસ્�ુલા બનાવવાના ખચર્ માટ� મદદ કરવામાં આવી હતી.
દદ�ઓને તેમના રોગની ગંભીરતા સમ�ય તે માટ� િશક્ષણ આપ�ુ � ૂબ જ મહત્વ� ૂણર્ છે . રાજકોટ
અને ભાવનગર ખાતે આવા કાયર્ક્રમો યો�યા હતા. �માં ડાયા�લસીસ ટ�કિનિશયનો દ્વારા
ડાયા�લસીસ સબંિધત િવિવધ પાસાઓ ઉપર તેમને િશ�ક્ષત કરવામાં આવ્યા હતા.
આ િત્રમાિસક ગાળા દરિમયાન સંસ્થાને ઘણા ઉદાર દાન મળ્યા હતા. અમે બધા દાતાઓનો
�દય� ૂવર્ક આભાર માનીએ છ�એ અને આ તમામ દાનની ન�ધ, 'ઓએિસસ' ના આ �કમાં
�ૃતજ્ઞતા� ૂવર્ક લીધી છે .
�ુભેચ્છાઓ સહ,

A-૧૦૧૦, ઇન્ફ�િનટ�, ઔડા ગાડર્ નની પાસે, ઓફ. કોપ�ર� ટ રોડ, પ્રહલાદનગર-૩૮૦૦૧૫. ફો.-૦૭૯ ૪૦૦૨ ૭૮૮૪ વડોદરા - ૯૨૨૭૧ ૦૧૭૬૨
�ુરત – ૯૨૨૭૯ ૨૧૦૬૧ રાજકોટ – ૯૨૨૭૨ ૫૧૫૮૫ મહ�સાણા – ૮૫૧૧૧ ૧૪૨૫૬ ભાવનગર – ૮૫૧૧૧ ૧૪૨૫૭ �ુજ – ૮૫૧૧૧ ૪૮૨૨૮
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અમદાવાદ

પ્ર� ૃિ�ઓ ઉપરાંત, અમે બે મોટા કાયર્ક્રમો કયાર્ હતા.
સ્વયંસેવકોના સહયોગથી ‘સાઉન્ડસ ઓફ ધ સેક્ર�ડ’ –
વડોદરા ચેપ્ટરના અમારા સલાહકાર બોડર્ ના સભ્ય
�મના પ્રયત્નોથી સંસ્થાએ નવી �ચાઈ સર કર�.

અમારા દદ� િમત્રો શ્રી ધવલ પટ�લ, શ્રી દશર્ન શાહ અને શ્રી ગૌરાંગ ઓઝા, �મણે તેમના મ�ુર
કં ઠ� શ્રોતાઓ�ુ મનોરં જન ક�ુ,� તેમ�ુ યોગદાન ખર� ખર પ્રશંસનીય છે . તેમણે અન્ય ઘણા દદ�ઓ
અને શ્રોતાઓને પ્રેરણા આપી. અમે �ુખ્ય ગાયકો, શ્રીમતી ર� ખા રાવલ અને શ્રીમતી હ�તલ
�ુનશી અને તમામ સહભાગીઓનો તેમના અ� ૂલ્ય સહયોગ માટ� અભાર માનીએ છ�એ.

સ્થાિનક સલાહકાર
સિમિતના સભ્યો

૧. શ્રીમતી િપ્રતી અદાણી
૨. પદ્મશ્રી ડો. �ુ મારપાલ દ� સાઈ
૩. શ્રી ર�શ્મકાન્તભાઈ શાહ
૪. શ્રીમતી ર� ખા ચોના
૫. શ્રી હ�મત
ં શાહ
૬. શ્રીમતી જયશ્રીબેન મહ�તા
૭. શ્રી �ુભાંગ શાહ
૮. શ્રી િનલેશ દ� સાઈ
૯. શ્રી ભરતભાઈ મોદ�
૧૦. શ્રી રમેશભાઈ પટ� લ

વડોદરા
૧. રાજમાતા �ુભાંગીની રા� ગાયકવાડ
૨. શ્રી �.ડ� �લાણી
૩. શ્રી કરણ ગ્રોવર
૪. શ્રી મહ�શ શાહ
૫. શ્રી �લ પટ� લ
૬. શ્રી યોગે શ વેલાણી
૭. શ્રી મ�ુ મહ�તા
૮. શ્રી �ું જલ પટ� લ
૯. શ્રી રો�હત પર�ખ
�ુરત
૧. શ્રી શરદ કાપ�ડયા
૨. શ્રી આઈ. �. દ� સાઈ
૩. શ્રી રજનીકાંત ક�. મારફિતયા
૪. શ્રી રા�ન્દ્ર ચોખાવાળા
૫. ડો. મીના માંડલેવાલા
૬. ડો. પ્ર�લ િશરોયા
૭. શ્રી ભરતભાઈ શાહ
૮. શ્રી રો�હત મહ�તા
૯. શ્રી કમલેશ યા�જ્ઞક
૧૦. શ્રી પ્ર�દપ કલક�ાવાલા
૧૧. શ્રી �તેન્દ્ર દાલીયા
૧૨. શ્રી િધર� ન થરનાર�
૧૩. ડો. પ્ર�દપ અટોદર�યા

િત્રલોકભાઈ પર�ખ
ચેરમેન

1

ુ ાઈ આર. શાહને શ્રધ્ધાંજ�લ.
સંસ્થાના સ્થાપક ચેરમેન, શ્રી ચી�ભ

��ૃિત કાયર્ક્રમો
�કડની રોગો િવષે ��ૃિત આપવાના સંસ્થાના ધ્યેયને આગળ વધારતા આ િત્રમાિસક ગાળામાં અલગ અલગ જગ્યાએ ૧૫૨
કાયર્ક્રમો કરવામાં આવ્યા હતા. �માંના ૩૦% કાયર્ક્રમો ગામડાઓમાં કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમાંં સાર� સંખ્યામાં લોકોએ
ભાગ લીધો હતો.
��ૃિત કાયર્ક્રમોની એક ઝલક

િશક્ષકો� ુ તા�લમ ક�ન્દ્ર, િવરમગામ

SPIPA તા�લમ ક�ન્દ્ર, અમદાવાદ

ુ ાઈએ ૮૧ વષર્ની �મર� ૬ �ૂન ૨૦૧૮ ના રોજ આ �ુિનયામાંથી િવદાય લીધી.
શ્રી ચી�ભ
ુ ાઈની શૈક્ષ�ણક કાર�કદ� � ૂબ જ તેજસ્વી હતી. એમ.એ. તથા
િશક્ષણ અને વહ�વટ� ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા રહ�લા શ્રી ચી�ભ
ુ રાત �િુ નવિસ�ટ�માં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર� �.ુ ત્યારબાદ વષ� �ધ
ુ ી તેમણે શહ�રની �ણીતી લો અને
એલ.એલ.એમમાં તેમણે �જ
કોમસર્ કોલેજમાં પ્રાધ્યાપક તર�ક� સેવાઓ આપી.
તેમ� ુ �ખ્ુ ય પ્રદાન ઇ�ન્સ્ટટ� ૂટ ઓફ કં પની સેક્ર�ટર�ઝ ઓફ ઇ�ન્ડયાના િવકાસમાં રહ�� ુ છે . ૧૯૭૭-૭૮ તથા ૧૯૭૮-૭૯ માં સતત
ુ તર�ક� વરાયા હતા.
બે વખત તેઓ સંસ્થાના રાષ્ટ્ર�ય પ્ર�ખ

પોલીસ તા�લમ ક�ન્દ્ર, �ૂુનાગઢ

ુ ર
આઇ. ટ�. આઇ, જ ં�સ

ુ ાઈ અનેક વષ� �ધ
ુ ી અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ અસોસીએશન સાથે સ�ક્રય ર�તે સંકળાયેલા રહ્યા અને વષર્
શ્રી ચી�ભ
ુ તર�ક� સેવાઓ આપી. આ ઉપરાંત તેમણે ઓલ ઈ�ન્ડયા મેનેજમેન્ટ એસોિસએશન,
૧૯૮૬-૮૭ માટ� તેમને પ્ર�ખ
ુ તર�ક� સેવાઓ આપી.
ન્� ુ �દલ્હ�માં િવિવધ કક્ષાએ કામગીર� બ�વી અને ૧૯૯૧-૯૨ તેમણે પ્ર�ખ
સ્થાિનક સલાહકાર
સિમિતના સભ્યો
રાજકોટ
૧. શ્રી રમેશભાઈ પટ� લ
૨. શ્રી ચં�ુભાઈ િવરાણી
૩. શ્રી હર� શભાઈ વોરા
ુ ાઈ પરસાણા
૪. શ્રી શં�ભ
૫. શ્રી �ુધીર ભીમાણી
૬. શ્રી કમલેશ જોષી�ુરા
૭. શ્રી �કશોરભાઈ કોટક
૮. શ્રી િમ�લ ખેતાણી
૯. શ્રી રજનીભાઈ પટ� લ

સ્થાિનક સલાહકાર
સિમિતના સભ્યો

ુ ી તેઓ પ્રિસધ્ધ ઇ�ન્ડયન ઇ�ન્સ્ટટ� ૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, અમદાવાદમાં �લ
ુ ાકાતી
લગભગ ૧૨ વષર્ �ધ
ુ ી આઈ.આઈ.એમ. ના બોડર્ ઓફ ગવનર્સર્ના
પ્રધ્યાપક તર�ક� કામગીર� બ�વતા તેમજ લાંબા સમય �ધ
સભ્ય હતા.

મહ�સાણા

તેઓ ઇ�ન્ડયા ર�નલ ફાઉન્ડ�શનના સ્થાપક ચેરમેન હતા અને અદાણી, ક��ડલા, િનરમા, અને ટાટા �વા
ુ રાત ચેમ્બર
અન્ય અગ્રણી �બઝનેસ �ૂથોના બોડર્ ઓફ �ડર� ક્ટસર્માં પણ હતા. વષર્ ૨૦૦૪-૦૫ માં તેઓ �જ
ુ રહ્યા હતા.
ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ ના પ્ર�ખ
તેઓ એક ઉત્�ૃષ્ટ પ્રોફ�ેશનલ, એક િવદ્વાન િશક્ષણશા�ી, એક અદ� ૂત લેખક, સંસ્થાઓના સ�ક્રય સ�ક અને
ઘણા બધા સમાજોપયોગી ઉદ્દે શના �હમાયતી હતા.

સ�રબાગ પ્રાણી સંગ્રહાલય, �ૂનાગઢ

તેમની કાયર્ પધ્ધિત અને દ�ઘર્દ્ર�ષ્ટ હંમેશા અમારા માટ� પ્રેરણાદાયી બની રહ�શે.
પરમ �ૃપા� પરમાત્મા તેમના આત્માને શાંિત બક્ષે એવી પ્રાથર્ના.
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૧. શ્રી શરદભાઈ પી. શાહ
૨. શ્રી ચં�ુભાઈ આઈ. પટ� લ
૩. શ્રી અ�તભાઈ આઈ. પટ� લ
૪. શ્રી �ુર�ન્દ્રભાઈ બી. પર�ખ
૫. ડો. શ્રી �ુક�શભાઈ એમ. ચૌધર�
૬. ડો. શ્રી પી.ડ�. પટ� લ
૭. શ્રી સં�દપભાઈ ક�. શેઠ

Sounds of the Sacred – MUSIC CONCERT
ુ બ, દર ૧૦ ભારતીયોમાંથી ૧ ને ક્રોિનક �કડની રોગ (સીક�ડ�) થવા� ુ જોખમ છે . ઇ�ન્ડયા ર�નલ ફાઉન્ડ�શનની
એક �ોત �જ
ુ :વર્સન
સ્થાપના �કડની રોગોની રોકથામ માટ� સમાજને િશ�ક્ષત કરવા, જ��રયાતમંદ દદ�ઓને મદદ કરવા અને તેમના �ન
ુ કરવામાં આવી છે .
માટ� કામ કરવાના હ��થી
અમે સતત અમાર� પ્ર� ૃિ�ઓ ફ�લાવવા પ્રયત્નશીલ રહ�એ છ�એ. અમદાવાદ અને વડોદરામાં અ�ક્રુ મે મે અને �ૂન મ�હનામાં
અમારા પોતાના �કડનીના દદ�ઓ દ્વારા મ્��ુ ઝકનો કાયર્ક્રમ યો�યો હતો. આ કાયર્ક્રમ ગોઠવવા પાછળનો હ�� ુ વષર્ ૨૦૦૨ થી
ુ ી પહ�ચડવાનો ,�કડનીની �બમાર� સાથે સતત સંઘષર્મય �વન �વતા
અમે � ધ્યેય માટ� કામ કર�એ છ�એ તે સમાજ �ધ
અન્ય દદ�ઓને આનંદમય �વન �વવાની પ્રેરણા આપવાનો તેમજ આ પ્ર� ૃિ�ઓ માટ� ભંડોળ ઊ� ુ કરવાનો હતો. આપ
સૌ નાગ�રકોનો સહયોગ અને દદ�ઓના ચહ�રા ઉપર� ંુ �સ્મત અમને આ કાયર્ વ� ુ અસરકારક બનાવવા પ્રોત્સા�હત કર� છે .
અમે સમાજના �દ
ંુ ર પ્રિતસાદથી અ�ભ� ૂત થઇ ગયા. પ્રેક્ષકોમાં ઘણા દદ�ઓ પણ હતા અને તેઓએ પણ આ કાયર્ક્રમ માટ�
સ્વયંસેવક તર�ક� સેવાઓ આપી. �માંના ક�ટલાકની કથની અહ� ર�ૂ કર�એ છ�એ.

શ્રી ધવલભાઈ પટ�લ

શ્રી દશર્નભાઈ શાહ

શ્રી ગૌરાંગભાઈ ઓઝા

અમારા જગદ�શભાઈ, �મર ૨૮, તેઓને ૨૧ વષર્ની નાની �મર� ડાયાબીટ�સ ટાઇપ-૧ હોવા� ુ િનદાન થ� ુ હ�.ુ �મ સામાન્ય
ર�તે આપણે જોઈએ છે તેમ, �ુવાન વયે આ રોગ આવ્યો હોવાથી તેમણે પણ ધ્યાન આપ્� ુ નહ�. અિનયંિત્રત શકર્ રાના
પ્રમાણને કારણે ૨૭ વષર્ની વયે તેમને ક્રોિનક �કડની રોગ હોવા� ુ િનદાન થ�.ુ પોતાન સ્વાસ્થ્યને ગંભીરતાથી લેવાનો
સમય આવી ગયો છે તેવો તેમને ખ્યાલ આવી ગયો હતો. અત્યાર� શકર્ રાને િનયંિત્રત રાખવા માટ� તેઓ િનયિમત
ઇન્સ્��ુ લનની સારવાર લે છે તેમજ લોહ�ની અને પેશાબની તપાસ પણ � ૂબ જ િનયિમતપણે કરાવે છે �થી આલ્બ્�િુ મન અને
ુ ર �ફલ્ટર� શન ર� ટ પર નજર રાખી શકાય.
ગ્લોમેર�લ
હવે એ ચો�સપણે માને છે ક�, આ ક્ષેત્રમાં લોક��ૃિત વધવી જોઈએ, આપણા પ�રવાર, િમત્રવ�ળ
ર્ ુ માં તેમજ આ�ુબા�ુના
ુ
ુ
ુ
દર� ક વ્ય�ક્તને આપણા સ્વસ્થ સ્વાસ્થ્ય માટ� �કડની� ક�ટ� મહત્ત્વ છે તે સમ�વ� જોઈએ.
કિવતા, મહ�સાણાની ન�ક આવેલ એક નાના ગામની કોલેજમાં ભણતી એક �ુવાન છોકર� છે . ૧૩ વષર્ની નાની ઉમર� તેને
�ુવેનાઈલ ડાયા�બટ�સ હોવા� ંુ િનદાન થ� ુ હ�.ુ જયાર� ૨૦૧૬ માં તેના પ�રવારને ખબર પડ� ક�, ડાયા�બટ�સના કારણે તેની
�કડની પણ ખરાબ થઇ ગઈ છે ત્યાર� તેઓ �ચ�િતત થઇ ગયા હતા અને નાનકડ� કિવતા ત્યારથી ડાયા�લસીસની સારવાર લે
છે . અત્યાર� તેણીને અઠવા�ડયામાં ત્રણ વખત ૧૦ �કલોમીટર �ૂ ર ડાયા�લસીસ કરાવવા જ� ુ પડ� છે .

દ�પપ્રાગટ� કરતા શ્રીમતી પલ્લવીબેન, શ્રી �ુશીલભાઈ, શ્રી િત્રલોકભાઈ,

દ�પપ્રાગટ� કરતા શ્રી મહ�શભાઈ,

શ્રી રમેન્દ્રભાઈ પર�ખ, શ્રી ર�શ્મકાંતભાઈ અને શ્રી િનલેશભાઈ

શ્રી યોગે શભાઈ અને શ્રી �કર�ટભાઈ ઠ�ર

કિવતા ઈચ્છે ક� તે� ંુ જલ્દ�થી તે� ુ �કડની પ્રત્યારોપણ થઈ �ય અને તેને લાંબો સમય �કડનીની માટ� રાહ ના જોવી પડ�.
નાનકડા આર�ફને ૮ વષર્ની નાની ઉમર� હાયડ્રોનેફ્રોસીસ હોવા� ુ િનદાન થ� ુ હ�.ુ તેના બચપનનો મોટા ભાગનો સમય
ુ ી ખોરાકમાં પર� � તેમજ દવાઓની સારવાર
હો�સ્પટલમાં ગયો. તેની �કડની પર અસર ના થાય તે માટ� તેને ચાર વષર્ �ધ
હ�ઠળ રાખવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ ૧૩ વષર્ની ઉમર� તે� ંુ �કડની પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવ્�.ુ
આ નાનકડો આર�ફ અને તેનો પ�રવાર પણ અમારા ક�મ્પમાં િનયિમતપણે ભાગ લે છે અને ��ૃિત લાવવાનો પ્રયત્ન કર� છે .

પ્રેક્ષકોને સંબોધતા શ્રી િત્રલોકભાઈ પર�ખ

આવકાર પ્રવચન આપતા શ્રી મહ�શભાઈ શાહ

શ્રી રો�હત પર�ખ, શ્રીમતી � ૂવ� શાહ અને અન્ય કલાકારો

શ્રીમતી � ૂવ� શાહ સાથે શ્રી ગૌરાંગભાઈ અને શ્રી ધવલભાઈ

અને શ્રી રમેન્દ્રભાઈ પર�ખ

આ પ્રકારના કાયર્ક્રમો ગોઠવવા� ંુ આ પણ એક કારણ છે . આનંદપ્રમોદ અને ભંડોળ એક�ું કરવાની સાથે સાથે સમાજને ક્રોિનક
ુ ી લોકો યાદ રાખશે.
�કડની રોગ િવષે પણ મા�હતી આપવી. અમને આશા છે ક� આ કાયર્ક્રમને લાંબા સમય �ધ
આ કાયર્ક્રમોને ગોઠવવામાં અને કરવામાં મદદ કરનાર પ્રત્યેક દર� ક વ્ય�ક્તનો અમે આભાર માનીએ છ�એ. અમે શ્રી રો�હતભાઈ
પર�ખનો તમેની આ પહ�લ માટ� અને સ્વયંસેવક તર�ક� ખડ� પગે સેવા આપનાર તમામ દદ�ઓનો પણ ખાસ આભાર માનીએ
છ�એ.
ુ ી પહ�ચી શક��.ુ
આ કાયર્ક્રમો થક� મળે લ ભંડોળથી અમે વધાર� લોકો �ધ
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ભારતમાં ક્રોિનક �કડની રોગની પ્રવતર્માન પ�રસ્થિત
ક્રોિનક રોગો (દ�ઘર્કાલીન રોગો) ભારતમાં અને અન્ય નીચા અને મધ્યમ આવક ધરાવતા દ� શોમાં માંદગી અને � ૃત્�ુદર�ુ �ુખ્ય કારણ છે .
ક્રોિનક રોગો િવ�ભરમાં તમામ � ૃત્�ુના 60 ટકા �ટલો �હસ્સો ધરાવે છે . િવ�ભરમાં ક્રોિનક રોગોના કારણે થતા � ૃત્�ુમાં ૮૦ ટકા � ૃત્�ુ, નીચી
અને મધ્યમ આવક ધરાવતા દ� શોમાં થાય છે . ભારતમાં, ક્રોિનક રોગોના કારણે થયેલા � ૃત્�ુની �દા�જત સંખ્યા ૨૦૦૮ માં ૫.૨૧ િમ�લયન
હતી અને ૨૦૨૦ માં તે વધીને ૭.૬૩ િમ�લયન થવાની ધારણા છે (તમામ � ૃત્�ુના ૬૬.૭%).
ક્રોિનક �કડની રોગ (CKD) િવ�વ્યાપી �હ�ર આરોગ્ય સમસ્યા છે . �માં દદ�ઓની સંખ્યા અને સારવારનો ખચર્, બંને સામેલ છે . વૈિ�ક સ્તર� ,
સીક�ડ� (CKD) અ�ુક્રમે � ૃત્�ુ� ુ ૧૨ �ુ અને િવકલાંગતા�ુ ૧૭ �ુ કારણ છે . આ �કડો �દા� ઓછો કહ�વાય કારણ ક� સીક�ડ� ધરાવતા
દદ�ઓમાં �કડની�ુ કાયર્ તદ્દન બંધ થાય તે પહ�લા આ દદ�ઓ�ુ �દયની �બમાર�ના કારણે � ૃત્�ુ થવાની શ�તા વધાર� છે . ડાયા�બટ�સ
ધરાવતા આશર� ૩૦% દદ�ઓમાં ડાયા�બટ�ક નેફ્રોપથી છે અને ધીમે ધીમે વધતી જતી ડાયા�બટ�સના દદ�ઓની સંખ્યા અને મોટ� �મરના
લોકોની વધતી વસતી સાથે ક્રોિનક �કડની રોગમાં પણ સમાંતર વધારો થવાની શ�તા છે . ડાયા�બટ�સ એટલાસ ૨૦૦૬ �ુજબ, ભારતમાં
ડાયા�બટ�સ સાથેના દદ�ઓની સંખ્યા હાલમાં આશર� ૪૦.૯ િમ�લયન છે � ૨૦૨૫ �ુધીમાં વધીને ૬૯.૯ િમ�લયન થવાની ધારણા છે , �યાં
�ુધી તાક��્ િનવારક પગલા લેવામાં ન આવે. ક્રોિનક �કડની રોગના અને તેને કારણે થતી �દયની �બમાર�ના વધતા જતા દદ�ઓ,
�કડની િનષ્ફળતા અને તેના પ�રણામે તેની સારવાર�ુ નાણાક�ય ભારણ – આ બધા પાસાઓને તપાસતા ક્રોિનક �કડની રોગ�ુ મહત્વ અને
તેના જોખમી પ�રબળોને સમજ�ુ � ૂબ જ જ�ર� છે . છે લ્લા બે દાયકાથી �કડની િનષ્ફળતા અને તેની સારવાર લેતા દદ�ઓ�ુ પ્રમાણ વધ્�ુ
છે .
એક અભ્યાસ �ુજબ, સીક�ડ�નો ફ�લાવો ૦.૧૬ % અને ૦.૭૯ % ની વચ્ચે ન�ધાયો છે . આ અભ્યાસ સ્ટ� જ ૩ સીક�ડ� અથવા તેનાથી વધાર�
ખરાબ ક�સ શોધી કાઢવા માટ� કરવામાં આવ્યો હતો પરં � ુ સીક�ડ�નો વાસ્તિવક ફ�લાવો આ �કડા કરતા વધાર� છે . �કડની િનષ્ફળતાના
દદ�ઓ દર દસ લાખ લોકોએ ૧૬૦-૨૩૨ હોવા�ુ ન�ધા�ુ છે અને �દા�જત �કડો દર દસ લાખે ૭૮૫-૮૭૦ છે .

પ્રેરણા કાયર્ક્રમનો �ુખ્ય હ�� ુ એ છે ક� દદ�ઓને જયાર� જ�ર હોય ત્યાર� તેમની સાથે ઉભા રહ��,ુ તેમની વ્યથા સાંભળવી અને
તેમને �ંફૂ આપવી. તેમના �વનના સૌથી �ુશ્ક�લ સમય દરિમયાન તેમને માનિસક ર�તે સક્ષમ બનાવવા. તેમની �ખોમાં આશા�ુ
�કરણ જોઈને અમા�ુ કાયર્ વ�ુ અથર્� ૂણર્ બને છે .
અમે ડાયા�લસીસની સારવાર ઉપરાંત દદ�ઓને માનિસક અને ભાવનાત્મક ટ�કા દ્વારા તેમની સં� ૂણર્ કાળ� થવી જોઈએ એ�ુ
ભાર� ૂવર્ક માનીએ છ�એ અને દદ�ઓના �ુનઃવસર્ન માટ� તે � ૂબ જ મહત્વ� ૂણર્ છે . ખાસ કર�ને ત્યાર� જ�ર� છે �યાર� દદ�ઓને �કડનીની
િનષ્ફળતા હોવા�ુ િનદાન થાય છે . � એક આઘાતજનક ઘટના હોય છે . ઘણા દદ�ઓ તેમની �બમાર�ને સ્વીકારવા માટ� અસમથર્
હોય છે અને હતાશા અ�ુભવતા હોય છે .
આ િત્રમાિસક ગાળા દરિમયાન પ્રેરણા કાયર્ક્રમ �તગર્ ત દદ�ઓ માટ� ઘણી બધી પ્ર� ૃિ�ઓ કરવામાં આવી હતી.
શ્રી મહ�શભાઇ સંઘવી, એક પ્રેરણાદાયી વક્તાને '�વન દશર્ન' િવષે વાત કરવા માટ� અમદાવાદ અને �ુરતમાં આમંિત્રત કરવામાં
આવ્યા હતા. ઉ�ર �ુજરાત, ભાવનગર અને રાજકોટના દદ�ઓને �હમોડાય�લસીસને લગતા િવિવધ પાસાઓ પર િશક્ષણ આપવામાં
આવ્�ુ હ� ુ.
અગાઉ જણાવ્યા �ુજબ, અમદાવાદ અને વડોદરામાં મ્�ુ�ઝકના કોન્સટર્ માં પણ દદ�ઓએ ભાગ લીધો હતો. આ ઉપરાંત , અમદાવાદમાં
�ૂન મ�હનામાં શ્રી િવ�ુલભાઈ શાહ દ્વારા અમારા દદ�ઓ માટ� સ્પોન્સર કરવામાં આવેલ �ુજરાતી નાટક,
‘રં ગ રં ગીલા
�ુજ્�ુભાઈ' નો પણ આનંદ માણ્યો.

રોકથામ

િનયિમત તપાસ અને િનદાન આવા રોગો થવા�ુ જોખમ ધરાવતા વ્ય�ક્તઓને રોગના પ્રાથિમક તબ�ામાં જ પકડ� પાડ� છે . ક્રોિનક
�કડની રોગ માટ� ની તપાસ વ્ય�ક્તગત હોવી જોઈએ. ખાસ કર�ને આ રોગ થવા�ુ જોખમ ધરાવતા લોકો �વા ક�, ૬૦ વષર્થી વ�ુ �મર
ધરાવતા, ડાયાબીટ�સ અને હાયપરટ�ન્શન હોય, �દયની બીમાર�ઓ ધરાવતા, હાયપર�લિપડાિમયા, સ્� ૂળતા, મેટાબો�લક િસન્ડ્રોમ, �ુમ્રપાન
કરનારાઓ અને નેફ્રોટો�ક્સક દવાઓની સારવાર લેતા દદ�ઓ વગે ર�.

ભારતમાં જોવા મળતા ક્રોિનક �કડની રોગના મેનેજમેન્ટના પડકારો

િવ�ભરમાં સારવાર લેતા �કડની િનષ્ફળતાના દદ�ઓ, (િનદાન થ�ુ હોય તેવા નહ�), ડાયા�લિસસ અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટના દદ�ઓ દર દસ
લાખે અ�ુક્રમે ૨૮૦, ૨૧૫ અને ૬૫ છે . ભારતમાં, સારવાર લેતા �કડની િનષ્ફળતાના દદ�ઓ, (િનદાન થ�ુ હોય તેવા નહ�), ડાયા�લિસસ
અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટના દદ�ઓ દર દસ લાખે અ�ુક્રમે ૭૦, ૬૦ અને ૧૦ છે . આ સંખ્યા દર વષ� ૭ % ના દર� વૈિ�ક સ્તર� વધી રહ� છે . એવો
�દાજ છે ક� ભારતમાં માત્ર ૧૦ થી ૨૦ % �કડનીના દદ�ઓ લાંબા ગાળાની સારવાર ચા�ુ રાખે છે . એવો �દાજ છે ક� ૧ વષર્માં ભારતમાં
૩૫૦૦ નવા ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ક�ન્દ્રો, ૩૦૦૦ નવા પેર�ટ� નીઅલ ડાયા�લિસસની (સીએપીડ�) શ�આત અને ૧૫૦૦૦ નવા �હમોડાયા�લસીસના
દદ�ઓનો ઉમેરો થાય છે . ક્રોિનક �કડની રોગવાળા ૫૦ % થી વધાર� દદ�ઓ જયાર� સારવાર લેવાની શ�ુઆત કર� ત્યાર� જ તેમનો રોગ
ઘણો આગળ વધેલો જોવા મળે છે . આ� પણ ભારતમાં ડાયા�લસીસ જ�ર�યાતવાળા દદ�ઓમાંથી ૯૦ % દદ�ઓ આિથ�ક
તકલીફોને ડાયા�લસીસ લઈ શકતા નથી અને તેના કારણે � ૃત્�ુ પામે છે અને � લોકો આ સારવાર શ�ુ કર� છે તેના ૬૦% લોકો
નાણાંક�ય તકલીફને કારણે સારવાર બંધ કર� દ� છે .
સ્થાિનક સલાહકાર
સિમિતના સભ્યો
ભાવનગર
૧. શ્રી જનાદર્ નભાઈ ભટ્ટ
૨. શ્રી �ુિનલભાઈ વડોદર�યા
૩. ડૉ. શ્રી સી. બી. િત્રપાઠ�
૪. શ્રી અશેષભાઇ િત્રવેદ�
૫. શ્રી ચેતન કામદાર
૬. શ્રી રા�ુભાઈ બક્ષી

પ્રેરણા સભ્યોને સંબોધતા શ્રી મહ�શભાઈ સંઘવી, અમદાવાદ

પ્રેરણા સભ્યોને સંબોધતા ટ� �ક્નિશયન િમત્રો,
શ્રી રમેશભાઇ ચાવડા અને શ્રી ભાસ્કરભાઈ પાર� ખ, રાજકોટ

સમાપન

વધાર�
જોખમવાળા દદ�ઓમાં �કડની રોગની વહ�લી પ્રારં �ભક તપાસ, નેફ્રોલો�સ્ટ�ુ વહ�� ુ માગર્ દશર્ન,
હાયપરટ� ન્શન, ડાયા�બટ�સ અને અન્ય જોખમ પ�રબળોની યોગ્ય સારવાર, �વનશૈલીમાં બદલાવ
�મ ક�,
રોજ�દા મીઠાના વપરાશમાં ઘટાડો, શાર��રક કસરત, �ુમ્રપાનથી �ૂ ર રહ�� ુ વગે ર� ક્રોિનક �કડની રોગને આગળ
વધતો અટકાવશે. ભારતમાં �બનચેપી રોગો �વા ક�, હાયપરટ�ન્શન, ડાયા�બટ�સ, �સન�ક્રયાને લગતી �બમાર� ક�
ક્રોિનક �કડની રોગને ફ�લાતા ��ુ શમાં રાખવા માટ� રાષ્ટ્ર�ય કાયર્ક્રમની તાત્કા�લક જ��રયાત છે . ખાનગી
હો�સ્પટલોમાં સારવારનો ઉપભોગ ન કર� શક� તેવા મોટાભાગના લોકો માટ� સરકાર� હૉ�સ્પટલોમાં �કડનીના
દદ�ઓની સારવાર �ુિવધા વધારવી જોઈએ �થી દર� ક દદ�ને આ સારવાર પોસાય. �યાં �ુધી આપણો દ� શ
રાષ્ટ્ર�ય સાવર્િત્રક સ્વાસ્થ્ય યોજના � ૂરો પાડવા સક્ષમ ન હોય ત્યાં �ુધી ત્રણ રા�યો, તિમલના�ુ, �ધ્રપ્રદ� શ અને
�ુ�રતમાં રા�ય સરકાર દ્દવારા પ્રાયો�ત આરોગ્ય વીમા �વી યોજનાઓ ગર�બ લોકો માટ� આ સારવારને
સસ્તી કર� શક� છે . ક�ડ�વર ઓગર્ ન ડોનેશન �ું પ્રમાણ વધારવા માટ� પ્રોત્સાહન આપ�ું જોઈએ �થી �વંત
સંબિં ધત પ્રત્યારોપણને � ૂરક બની રહ�.

Dr. Kavita Parihar
Nephrologist and Director, Renal Transplant
Apollo Hospital
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ડાયા�લિસસની જ��રયાતવાળા બધા જ �કડનીના દદ�ઓને �ફસ્�ુલા માટ� શ��ક્રયા કરાવવી પડ� છે . ધમની અને નસને શ��ક્રયાથી
જોડ�ને એક મોટ� રક્તવા�હની બનાવવામાં આવે છે . આ �ફસ્�ુલા સામાન્ય ર�તે કાંડા અથવા ઉપલા હાથમાં બનાવવામાં આવે છે .
આ ર�તે રક્તવા�હની મોટ� અને મજ� ૂત બની �ય છે અને લોહ�ને ડાયા�લિસસ મશીનમાં મોકલવા�ુ અને તેને શર�રમાં ફર�થી
પા� લાવવા�ુ સરળ બનાવે છે .
દર મ�હને ડાયા�લિસસ ક�ટ માટ� ૨૫૦ દદ�ઓને મદદ કરવા ઉપરાંત, હાલમાં જ મહ�સાણા �લ્લાના એક � ૂબ જ નાના ગામ,
ગોકલ�ુરાના જ��રયાતમંદ દદ�, પરબત� ઠાકોરને �ફસ્�ુલા બનાવવાના તમામ ખચર્ માટ� મદદ કરવામાં આવી.

Pl. like us on

https://www.facebook.com/irf.india.18
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