મિશન િંગલિ યોજના
વપ લાતાા (જુથ)
જુથિાં જોડાયા પહેલાંની સ્થથમિ
અજભેયી વખીભંડ ગાભ ફરાઢાના વભ્મોને આજની ઘણી જરૂયી ફાફતોથી અજાણ શતા.
તેઓને ફેંકની કાભગીયી વલળે કે વયકાયી કચેયીઓની કાભગીયી કે તભાંથી વૌને ભતા રાબોની
ફીરકુર ખફય ન શતી. તેથીજ તેઓ કમાંમ ફશાય ગાભ જલાનુ ં થામ કે અજાણ્રમા વ્મનક્તત વાથે
લાતચીત કયતાં વંકોચ અનુબલતા શતા.

જુથિાં જોડાયા પછીની સ્થથમિ


વખીભંડનુ ં નાભ:-અજભેયી વખીભંડ



ગાભ:-ફરાઢા, તાલુકો:-ઠાવયા, જજ:-ખેડા.



વભ્મં વંખ્માાા:-૧૦ તભાભ ફીીએર



જુથ યચના તાયીખ:-૨૦/૦૬/૨૦૧૦



ખાતુ ખોરાલેર ફેંક નુ ં નાભ:-ફેંક ઓપ ઇન્ડીમા લાંઘયોરી



ખાતા નંફય:-૧૮૨૮૨૭૧૦૧૧૦૦૦૦૭૮૫



ભાવીક ફચત વભ્મદદઠ:-રૂા.૫૦/-

અજભેયી વખભંડની યચના જુન-૨૦૧૦ના લાભાં થઇ શતી.વદય જુથના વભ્મોએ
લાંઘયોરીની ફેંક ઓપ ઇન્ડી૭મા ળાખાભાં ખાત ુ ખોરાલેર શતુ ં વનમભીત ફચત કયતાં કયતાં
તેઓએ આંતયીક ધીયાણ કયીને તથા તભાભ વભ્મોએ લાયાપયતી ફેંક ની મુરાકાત રઇ ફેંક

વાથેના વફંધો ભજબુત ફનાવ્માાા આભ તેઓએ જુથી ળાખ લધાયી જજલ્રા ગ્રાભ વલકાવ
એજન્વીભાંથી વખીભંડ મોજના અંતગાત તેઓને રૂા.૧૦,૦૦૦/- યીલોલ્લીંાાગ પંડ ટે ભળ્મા છે .

અજભેયી વખભંડના વભ્મોએ રૂટવેટ દ્વાયા શુારનની ણ તારીભ ભેલેર છે . જુથના
તભાભ વભ્મો ને તાલુકા ગ્રાભ વલકાવ એજન્વી ભાયપતે ૩.૬૦/- રાખની રોન તથા ૧.૦૦/રાખ રૂવમા વશામ ટે ભે ર છે . દયે ક વભ્મો એ જળી ગામ ખયીદે ર છે . ગાભભાં ડેયી શોલાથી
તભાભ વભ્મો વનમભીત દુધ બયે છે . અને ભાવીક રૂા.૯,૦૦૦/- થી લધાયે આલક ભેલે છે .
દુધ ની આલક ના કાયણે તથા શુારનની તારીભ ને કાયણે તેભની ખેતીભાં ઉત્ાાેદન ણ
લધયું છે . વલવલધ મોજનાઓની ણ જાગૃવતના કાયણે વભ્મોએ રાબ રઇ આલક લધાયાઇ છે .
વખી ભંડભાં જોડાલાથી ફશેનોની આંતયીક ળક્તતભાં વલકાવ થમો છે . તેભનો આત્ભવલશ્વાવ
લધમો છે . તેભજ ફેંકોભાં તથા વલવલધ તારીભ કામાક્રભભાં જલાના કાયણે જ્ઞાનનુ ં આદાન પ્રદાન

લધયુ છે . ખેતી તથા શુારન વલળે તેઓને ઘણી નલી લાતો જાણલા ભી છે . અને તેભનુ ં
વાભાજજક સ્થાય ણ ઉ:ચુ આવ્યુાે છે .

------

2મિશન િંગલિ યોજના
વપ લાતાા (જુથ)
જુથિાં જોડાયા પહેલાંની સ્થથમિ
ળક્તત વખીભંડ/વલોદમ વખીભંડ ગાભ કુણીના વભ્મોને આજની ઘણી જરૂયી ફાફતોથી
અજાણ શતા. તેઓને ફેંકની કાભગીયી વલળે કે વયકાયી કચેયીઓની કાભગીયી કે તભાંથી વૌને
ભતા રાબોની ફીરકુર ખફય ન શતી. તેથીજ તેઓ કમાંમ ફશાય ગાભ જલાનુ ં થામ કે અજાણ્રમા
વ્માક્તત વાથે લાતચીત કયતાં વંકોચ અનુબલતા શતા.

જુથિાં જોડાયા પછીની સ્થથમિ
જુથિાં જોડાયા પછીની સ્થથમિ


વખીભંડનુ ં નાભ:- ળક્તત વખીભંડ

વખીભંડનુ ં નાભ:- વલોદમ વખીભંડ



ગાભ:-કુણી, તાલુકો:-ઠાવયા, જજ:-ખેડા. ગાભ:-કુણી, તાલુકો:-ઠાવયા, જજ:-ખેડા.



વભ્મં વંખ્મા::-૧૫ તભાભ ફીીએર વભ્મ- વંખ્માગ:-૧૫ તભાભ ફીીએર



જુથ યચના તાયીખ:-૧૧/૦૮/૨૦૦૯ જુથ યચના તાયીખ:-૧૬/૦૬/૨૦૦૯



ખાતુ ખોરાલેર ફેંક નુ ં નાભ:-સ્ટે૦ટ ફેંક કુણી ખાત ુ ખોરાલેર ફેંક નુ ં નાભ:-સ્ટે મટ ફેંક કુણી



ખાતા નંફય:-૩૦૮૫૫૯૫૦૧૨૭



ભાવીક ફચત વભ્મદદઠ:-રૂા.૫૦/-

ખાતા નંફય:-૩૧૧૪૨૭૨૧૫૯૯
ભાવીક ફચત વભ્મદદઠ:-રૂા.૫૦/-

ફંન્ને જુથોના ખાતા ખોરાવ્મા૫ ફાદ વભમવય નવમભીત ફચત કયી આતયીક ધીયાણ કયે ર
છે . ફંન્નેા જુથોની ફશેનોએ રૂટવેટ દ્વાયા આેર અગયફત્તી તારીભ કામાક્રભભાં જોડાઇને યવ

ુલાક ટ્રે ઇનીંગ ભેલી તારીભ રીધા છી આ ફશેનો એ તારીભનો વદ ઉમોગ કયી
જીલનાભાં આગ આલલાનો વંકલ્ી
કમો ફંન્ને જુથી ાંચ-ાંચ વક્રીમ ફશેનો એ બેગા થઇ ને અગયફત્તી ફનાલલાનુ ં ળરૂ કયુ.ું
આતયીક ધીયાણથી ીયચીત ફંન્ને જુથો ને રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- કેળ ક્રેડીટ ભંજુય થમેર શતી. તેથી
તેઓ કેળ ક્રડીટનો શ્રેષ્ઠી ઉમોગ કયી તેભણે રૂા.૧૫,૦૦૦/- નો કાચો ભાર રાલી ભે ર
તારીભનો વદ ઉમોગ ળરૂ કમો
ફંન્ને જુથની ફશેનો જાતે શાથે લણી ને ેકીંગ કયીને વલોદમ/ ળક્તત અગયફત્તી નાભ
આી લેચાણ ચાલુ કયુ.ું ઉત્ા દન અને ભાકે ટીંગની કાભગીયી અરગ-અરગ ફશેનો ને વોંીને
ભશીને રૂા.૧,૦૦૦/-થી ૧,૨૦૦/-ની આલક ભી યશે છે . વદય જુથીની ફશેનો એ પ્રેયણા પ્રલાવ
કૌળલ્મય લધાન કેન્રે તથા રૂટવેટ વંસ્થા૦ લગેયની વલવલધ તારીભોભાં બાગ રીધેર છે . શાર કોઇ
ણ જગ્મા એ જલાનું થામ તો તુયંતજ ઉત્વા શ ફતાલે છે . વયકાયની વલવલધ મોજનાઓ વલળે
તેઓ ગાભની અન્મ ભશીરાઓને ણ ભાદશતી આે છે . અને દયે ક ફશેનોભાં જાગૃતી આલે તે
ભાટે તેઓ વતત પ્રમત્નળીર છે .

-------

3મિશન િંગલિ યોજના
વપ લાતાા (જુથ)
જુથિાં જોડાયા પહેલાંની સ્થથમિ
જમ વાંઇફાફા વખીભંડ ગાભ વૈમાતના વભ્મોને આજની ઘણી જરૂયી ફાફતોથી અજાણ
શતા. તેઓને ફેંકની કાભગીયી વલળે કે વયકાયી કચેયીઓની કાભગીયી કે તભાંથી વૌને ભતા
રાબોની ફીરકુર ખફય ન શતી. તેથીજ તેઓ કમાંમ ફશાય ગાભ જલાનુ ં થામ કે અજાણ્રમા વ્મભક્તત
વાથે લાતચીત કયતાં વંકોચ અનુબલતા શતા.

જુથિાં જોડાયા પછીની સ્થથમિ


વખીભંડનુ ં નાભ:- જમ વાંઇફાફા વખીભંડ



ગાભ:-વૈમાત, તાલુકો:-ઠાવયા, જજ:-ખેડા.



વભ્મં વંખ્માત:-૧૦ તભાભ એીએર



જુથ યચના તાયીખ:-૧૯/૦૨/૨૦૦૮



ખાતુ ખોરાલેર ફેંક નુ ં નાભ:-ફેંક ઓપ ફયોડા ડાકોય



ખાતા નંફય:-૦૮૭૯૦૧૦૦૦૭૭૩૬



ભાવીક ફચત વભ્મદદઠ:-રૂા.૫૦/વરભાફેન જમ વાંઇફાફા વખીભંડભાં જોડામા જેનુ ં ફીઓફી ડાકોય ફેંક ભાં ખાત ુ
ખોરાલેર જે વૌ

ફશેનો ભાટે નલીન લાત શતી. વરભા ફશેન જુથની દયે ક વભદટિંગ ભાં તથા તાલુકા રેલરની કે
તરસ્ટભય રેલરની વભદટિંગભાં ણ શાજયી આી તેભની આ વનમભીતતા જોઇ ફેંકના અવધકાયીઓ

તેભને કટરયી કોસ્ભેરટીકની લસ્તુ ઓનો વ્મતાય કયલા ભાટે રૂા.૧૫,૦૦૦/-ની રો આી.
રો ભતાંજ વરભા ફશેનના ધંધાભાં પ્રગતી થઇ. જથ્થાફંધ ખયીદીના કાયણે ડતય
દકિંભત ખુફ નીચી આલી અને નપાનુ ં પ્રભાણ લધયુ.ં તાલુકા રેલરની તેભજ તથા અન્મ ભશીરાઓ
ભાટેની ળીફીયભાં બાગ રઇ વરભાફશેન વાયી યીતે ખયીદી કયલી તથા વાયા ભાકે ટીંગની વભજ
ભેલી.

શાર તેઓ ડાકોય, ગતેશ્વય તેભજ નડીમાદ લગેયે સ્થભોએ ુનભ,અગીમાયવ,અભાવ તથા
યલીલાયે જઇ ોતાના ભારવાભાન જેલા કે ચુડી-ફંગડી,ચાંદરા,ફગવયાના ઘયે ણા તેભજ યચુયણ
લસ્તોાીઓનું લેચાણ કયી આથીક ઉાર્જન કયે છે .
જુથભાં જોડામા છીનુ ં જ આ દયણાભ છે . કે તેભને કામાળૈરી અને લેચાણ ધધભવતભાં ઘણુ ં
દયલતાન આવ્યુછ
ં છે . ોતાની લસ્તુાે શકથી લેચલાની અને વ્મધાય લધાયલાની ધગવભાં લધાયો
થમો છે . અને ખુભાયી અને આત્ભયવનબાય થઇ જીલન જીલલાની શલે ટે લ ડી છે .

----------------------

4મિશન િંગલિ યોજના
વપ લાતાા (જુથ)
જુથિાં જોડાયા પહેલાંની સ્થથમિ
પ્રથાના વખીભંડ ગાભ કુણીના વભ્મોને આજની ઘણી જરૂયી ફાફતોથી અજાણ શતા.
તેઓને ફેંકની કાભગીયી વલળે કે વયકાયી કચેયીઓની કાભગીયી કે તભાંથી વૌને ભતા રાબોની
ફીરકુર ખફય ન શતી. તેથીજ તેઓ કમાંમ ફશાય ગાભ જલાનુ ં થામ કે અજાણ્રમા વ્મ ક્તત વાથે
લાતચીત કયતાં વંકોચ અનુબલતા શતા.

જુથિાં જોડાયા પછીની સ્થથમિ


વખીભંડનુ ં નાભ:- પ્રથાના વખીભંડ



ગાભ:-કુણી, તાલુકો:-ઠાવયા, જજ:-ખેડા.



વભ્મં વંખ્મા::-૧૦ તભાભ વભ્મો એવ.વી છે . ૭ ફીીએર



જુથ યચના તાયીખ:-૧૦/૦૫/૨૦૦૮



ખાતુ ખોરાલેર ફેંક નુ ં નાભ:-એવફીઆઇ કુણી



ખાતા નંફય:-૩૧૧૨૮૨૩૬૬૨૪



ભાવીક ફચત વભ્મદદઠ:-રૂા.૫૦/-

પ્રથાના વખીભંડની ફશેનોના ભનભાં યશેર આથીક વલકાવની પ્રાથાના પ્રભુએ વાંબી અને
વૌ પ્રથાના વખીભંડભાં જોડામા અને એવફીઆઇ કુણી ળાખાભાં ખાત ુ ખોરાલી ૧૫વભ્મોએ બેગા
થઇ ફનાલેર ભંડની ફચત અને વભદટિંગ ફંન્નેભાં વનમભીતતા આલી ફચત અને આંતયીક
ધીયાણીની સુજ વભજના કાયણે તથા ફેંકો અને વયકાયી કચેયીઓના વતત વંકા અને વલવલધ

તારીભોના દયણાભે કઇક નવુ કયલાની પ્રેયણા ભી અને લન વલબાગના વશકાયથી જુથ ને
વાભાજજક લનીકયણની મોજના શેઠ નવાયી ફનાલલા ભાટે ની ભંજુયી ભી વૌએ ખુફજ ઉત્વા શથી
આ નલીન કાભગીયી લધાલી રીધી અને વપતા ભી. રૂા.૧૧,૫૦૦/- નો પ્રથભ ચેક વાભાજજક
ુ ીત તભાભ વભ્મોએ વભગ્ર વભાજને એક પ્રેયણા ુયી ાડેર
લનીકયણ વલબાગ રાયા ભળ્મો અનુસચ
છે .
જુથના વભ્મો આજે વભાજભાં ગલાથી ભસ્તાાીક ઉંચુ યાખે છે . એક નલીન પ્રવ ૃવત્તનો અનુબલ
તેભને ખુફજ રાબદામી નીલડમો છે . અને વૌના આત્ભવલશ્વાવભાં ખુફજ લધાયો થમો છે . વૌને
વંગઠન અને ભશેનતના ભીઠા પ ભળ્મા છે .

--------------------

5મિશન િંગલિ યોજના
વપ લાતાા (જુથ)
જુથિાં જોડાયા પહેલાંની સ્થથમિ
ભધુલન વખીભંડ ગાભ ભીઠાુયાના ચાલડા ળાયદાફેન આજની ઘણી જરૂયી ફાફતોથી
અજાણ શતા. તેઓને ફેંકની કાભગીયી વલળે કે વયકાયી કચેયીઓની કાભગીયી કે તભાંથી વૌને
ભતા રાબોની ફીરકુર ખફય ન શતી. તેથીજ તેઓ કમાંમ ફશાય ગાભ જલાનુ ં થામ કે અજાણ્રમા
વ્માક્તત વાથે લાતચીત કયતાં વંકોચ અનુબલતા શતા.

જુથિાં જોડાયા પછીની સ્થથમિ


વખીભંડનુ ં નાભ:- ભધુલન વખીભંડ



ગાભ:- ભીઠાુયા, તાલુકો:-ઠાવયા, જજ:-ખેડા.



વભ્મં વંખ્માભ:-૧૦ તભાભ વભ્મો એીએર



જુથ યચના તાયીખ:-૨૫/૦૨/૨૦૧૧



ખાતુ ખોરાલેર ફેંક નુ ં નાભ:-ફયોડા ગુજયાત ગ્રાભીણ ફેંક ડાકોય



ખાતા નંફય:-૩૧૩૭૦૧૦૦૦૦૧૫૨૬



ભાવીક ફચત વભ્મદદઠ:-રૂા.૫૦/-

ુ યી-૨૦૧૧ભાં થઇ શતી. વદય જુથના વભ્મો એ ફયોડા
ભધુલન વખીભંડની યચના પેબ્રઆ
ગુજયાત ગ્રાભીણ ફેંકભાં ખાતુ ખોરાવ્યુ ં શતુ.ં વનમભીત ફચત કયતાં કયતાં તેઓ એ આંતયીક
ધીયાણ કયી ને તથા તભાભ વભ્મો એ ફેંક ની મુરાકાત રઇ ફેંક વાથેના વફંધો ભજબુત ફનાવ્મા
આભ તેઓ એ જુથની વાખ લધાયી આ વખીભંડને યીલોલ્લીંરગ પંડ ેટે રૂા.૫,૦૦૦/- ભે ર છે .

તેભજ ફેંક રાયા તેઓને રૂા.૯૨,૦૦૦/-ની કેળ ક્રેડીટ ભંજુય થમેર છે . જેભાંથી ૧૫,૦૦૦/-ની રોન
રઇ ોતાના ખેતયભાં ભયચીની ખેતી કયે ર છે . આભ વભમવય ખાતય,ાણી તથા દલા ના ઉમોગ
રાયા દય લા કયતાં આ લે ભયચીની ખેતી ખુફજ વાયી તેભજ વાયા બાલ તેભજ વાયી
તલોરીટીના ભયચાનુ ં ઉત્ાદન કયે ર છે . આભ તેભને આથીક દયક્સ્થતી સુધયી છે . અને તેઓ ોતે
વતત પ્રમત્નળીર અને ભશેનતુ ફની ોતાનુ ં વાભાજજક તથા આથીક જીલન ધોયણ ઉચુ રાવ્માલ છે .

