
મિશન િગંલિ યોજના 
વપ લાતાા (જુથ) 

 

જુથિા ંજોડાયા પહલેાનંી સ્થથમિ 

 

 અજભેયી વખીભડં ગાભ ફરાઢાના વભ્મોને આજની ઘણી જરૂયી ફાફતોથી અજાણ શતા. 

તેઓને ફેંકની કાભગીયી વલળે કે વયકાયી કચેયીઓની કાભગીયી કે તભાથંી વૌને ભતા રાબોની 

ફીરકુર ખફય ન શતી. તેથીજ તેઓ કમામં ફશાય ગાભ જલાનુ ંથામ કે અજાણ્રમા વ્મનક્તત વાથે 

લાતચીત કયતા ંવકંોચ અનબુલતા શતા. 

જુથિા ંજોડાયા પછીની સ્થથમિ 

 વખીભડંનુ ંનાભ:-અજભેયી વખીભડં  

 ગાભ:-ફરાઢા, તાલકુો:-ઠાવયા, જજ:-ખેડા. 

 વભ્મ ંવખં્માાા:-૧૦ તભાભ ફીીએર 

 જુથ યચના તાયીખ:-૨૦/૦૬/૨૦૧૦ 

 ખાત ુખોરાલેર ફેંક નુ ંનાભ:-ફેંક ઓપ ઇન્ડીમા લાઘંયોરી 

 ખાતા નફંય:-૧૮૨૮૨૭૧૦૧૧૦૦૦૦૭૮૫ 

 ભાવીક ફચત વભ્મદદઠ:-રૂા.૫૦/- 

 

અજભેયી વખભડંની યચના જુન-૨૦૧૦ના લાભા ંથઇ શતી.વદય જુથના વભ્મોએ 

લાઘંયોરીની ફેંક ઓપ ઇન્ડી૭મા ળાખાભા ંખાત ુખોરાલેર શત ુ ંવનમભીત ફચત કયતા ંકયતા ં

તેઓએ આંતયીક ધીયાણ કયીને તથા તભાભ વભ્મોએ લાયાપયતી ફેંક ની મરુાકાત રઇ ફેંક 



વાથેના વફધંો ભજબતુ ફનાવ્માાા આભ તેઓએ જુથી ળાખ લધાયી જજલ્રા  ગ્રાભ વલકાવ 

એજન્વીભાથંી વખીભડં મોજના અંતગાત તેઓને રૂા.૧૦,૦૦૦/- યીલોલ્લીંાાગ પંડ ટે ભળ્મા છે. 

 

 

 

       

 

અજભેયી વખભડંના વભ્મોએ રૂટવેટ દ્વાયા શુારનની ણ તારીભ ભેલેર છે. જુથના 

તભાભ વભ્મો ને તાલકુા ગ્રાભ વલકાવ એજન્વી ભાયપતે ૩.૬૦/- રાખની રોન તથા ૧.૦૦/- 

રાખ રૂવ મા વશામ ટે ભેર છે. દયેક વભ્મો એ જળી ગામ ખયીદેર છે. ગાભભા ં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 ખેતીભા ંઉત્ાાેદન ણ 

લધયુ ંછે. વલવલધ મોજનાઓની ણ જાગવૃતના કાયણે વભ્મોએ રાબ રઇ આલક લધાયાઇ છે.  

 વખી ભડંભા ંજોડાલાથી ફશનેોની આંતયીક ળક્તતભા ંવલકાવ થમો છે. તેભનો આત્ભવલશ્વાવ 

લધમો છે. તેભજ ફેંકોભા ંતથા વલવલધ તારીભ કામાક્રભભા ંજલાના કાયણે જ્ઞાનનુ ંઆદાન પ્રદાન 



લધય ુછે. ખેતી તથા શુારન વલળે તેઓને ઘણી નલી લાતો જાણલા ભી છે. અને તેભનુ ં

વાભાજજક સ્થાય ણ ઉ:ચ ુઆવ્યાુે છે. 

 
 
 

------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2મિશન િગંલિ યોજના 
વપ લાતાા (જુથ) 

 

જુથિા ંજોડાયા પહલેાનંી સ્થથમિ 

 

 ળક્તત વખીભડં/વલોદમ વખીભડં ગાભ કુણીના વભ્મોને આજની ઘણી જરૂયી ફાફતોથી 

અજાણ શતા. તેઓને ફેંકની કાભગીયી વલળે કે વયકાયી કચેયીઓની કાભગીયી કે તભાથંી વૌને 

ભતા રાબોની ફીરકુર ખફય ન શતી. તેથીજ તેઓ કમામં ફશાય ગાભ જલાનુ ંથામ કે અજાણ્રમા 

વ્માક્તત વાથે લાતચીત કયતા ંવકંોચ અનબુલતા શતા. 

જુથિા ંજોડાયા પછીની સ્થથમિ 

જુથિા ંજોડાયા પછીની સ્થથમિ 

 વખીભડંનુ ંનાભ:- ળક્તત વખીભડં   વખીભડંનુ ંનાભ:- વલોદમ વખીભડં  

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

 વભ્મ ંવખં્મા::-૧૫ તભાભ ફીીએર  વભ્મ- વખં્માગ:-૧૫ તભાભ ફીીએર  

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

 ખાત ુખોરાલેર ફેંક નુ ંનાભ:-સ્ટે૦ટ ફેંક કુણી ખાત ુખોરાલેર ફેંક નુ ંનાભ:-સ્ટેમટ ફેંક કુણી 

 ખાતા નફંય:-૩૦૮૫૫૯૫૦૧૨૭   ખાતા નફંય:-૩૧૧૪૨૭૨૧૫૯૯  

 ભાવીક ફચત વભ્મદદઠ:-રૂા.૫૦/-   ભાવીક ફચત વભ્મદદઠ:-રૂા.૫૦/-  

 

ફનેં્ન જુથોના ખાતા ખોરાવ્મા૫ ફાદ વભમવય નવમભીત ફચત કયી આતયીક ધીયાણ કયેર 

છે. ફનેં્ના જુથોની ફશનેોએ રૂટવેટ દ્વાયા આેર અગયફત્તી તારીભ કામાક્રભભા ંજોડાઇને યવ 



લુાક ટે્રઇનીંગ ભેલી તારીભ રીધા છી આ ફશનેો એ તારીભનો વદ ઉમોગ કયી 

જીલનાભા ંઆગ આલલાનો વકંલ્ી  

કમો ફનેં્ન  જુથી ાચં-ાચં વક્રીમ ફશનેો એ બેગા થઇ ને અગયફત્તી ફનાલલાનુ ંળરૂ કયુું. 

આતયીક ધીયાણથી ીયચીત ફનેં્ન જુથો ને રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- કેળ કે્રડીટ ભજુંય થમેર શતી. તેથી 

તેઓ કેળ ક્રડીટનો શે્રષ્ઠી ઉમોગ કયી તેભણે રૂા.૧૫,૦૦૦/- નો કાચો ભાર રાલી ભેર 

તારીભનો વદ ઉમોગ ળરૂ કમો  

ફનેં્ન જુથની ફશનેો જાતે શાથે લણી ને ેકીંગ કયીને વલોદમ/ ળક્તત અગયફત્તી નાભ 

આી લેચાણ ચાલ ુકયુું. ઉત્ા દન અને ભાકેટીંગની કાભગીયી અરગ-અરગ ફશનેો ને વોંીને 

ભશીને રૂા.૧,૦૦૦/-થી ૧,૨૦૦/-ની આલક ભી યશ ેછે. વદય જુથીની ફશનેો એ પે્રયણા પ્રલાવ 

કૌળલ્મય લધાન કેન્ર ેતથા રૂટવેટ વસં્થા૦ લગેયની વલવલધ તારીભોભા ંબાગ રીધેર છે. શાર કોઇ 

ણ જગ્મા એ જલાનુ ંથામ તો તયંુતજ ઉત્વા શ ફતાલે છે. વયકાયની વલવલધ મોજનાઓ વલળે 

તેઓ ગાભની અન્મ ભશીરાઓને ણ ભાદશતી આે છે. અને દયેક ફશનેોભા ંજાગતૃી આલે તે 

ભાટે તેઓ વતત પ્રમત્નળીર છે. 

 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3મિશન િગંલિ યોજના 
વપ લાતાા (જુથ) 

 

જુથિા ંજોડાયા પહલેાનંી સ્થથમિ 

 

 જમ વાઇંફાફા વખીભડં ગાભ વૈમાતના વભ્મોને આજની ઘણી જરૂયી ફાફતોથી અજાણ 

શતા. તેઓને ફેંકની કાભગીયી વલળે કે વયકાયી કચેયીઓની કાભગીયી કે તભાથંી વૌને ભતા 

રાબોની ફીરકુર ખફય ન શતી. તેથીજ તેઓ કમામં ફશાય ગાભ જલાનુ ંથામ કે અજાણ્રમા વ્મભક્તત 

વાથે લાતચીત કયતા ંવકંોચ અનબુલતા શતા. 

જુથિા ંજોડાયા પછીની સ્થથમિ 

 વખીભડંનુ ંનાભ:- જમ વાઇંફાફા વખીભડં  

 ગાભ:-વૈમાત, તાલકુો:-ઠાવયા, જજ:-ખેડા. 

 વભ્મ ંવખં્માત:-૧૦ તભાભ એીએર 

 જુથ યચના તાયીખ:-૧૯/૦૨/૨૦૦૮ 

 ખાત ુખોરાલેર ફેંક નુ ંનાભ:-ફેંક ઓપ ફયોડા ડાકોય 

 ખાતા નફંય:-૦૮૭૯૦૧૦૦૦૭૭૩૬ 

 ભાવીક ફચત વભ્મદદઠ:-રૂા.૫૦/- 

વરભાફેન જમ વાઇંફાફા વખીભડંભા ંજોડામા જેનુ ંફીઓફી ડાકોય ફેંક ભા ંખાત ુ

ખોરાલેર જે વૌ  

ફશનેો ભાટે નલીન લાત શતી. વરભા ફશને જુથની દયેક વભદટિંગ ભા ંતથા તાલકુા રેલરની કે 

તરસ્ટભય રેલરની વભદટિંગભા ંણ શાજયી આી તેભની આ વનમભીતતા જોઇ ફેંકના અવધકાયીઓ 



તેભને કટરયી કોસ્ભેરટીકની લસ્ત ુઓનો વ્મતાય કયલા ભાટે રૂા.૧૫,૦૦૦/-ની રો આી. 

 રો ભતાજં વરભા ફશનેના ધધંાભા ંપ્રગતી થઇ. જથ્થાફધં ખયીદીના કાયણે ડતય 

દકિંભત ખફુ નીચી આલી અને નપાનુ ંપ્રભાણ લધયુ.ં તાલકુા રેલરની તેભજ તથા અન્મ ભશીરાઓ 

ભાટેની ળીફીયભા ંબાગ રઇ વરભાફશને વાયી યીતે ખયીદી કયલી તથા વાયા ભાકેટીંગની વભજ 

ભેલી. 

  

  

 

શાર તેઓ ડાકોય, ગતેશ્વય તેભજ નડીમાદ લગેયે સ્થભોએ નુભ,અગીમાયવ,અભાવ તથા 

યલીલાયે જઇ ોતાના ભારવાભાન જેલા કે ચડુી-ફગંડી,ચાદંરા,ફગવયાના ઘયેણા તેભજ યચયુણ 

લસ્તોાીઓનુ ંલેચાણ કયી આથીક ઉાર્જન કયે છે. 

 જુથભા ંજોડામા છીનુ ંજ આ દયણાભ છે. કે તેભને કામાળૈરી અને લેચાણ ધધભવતભા ંઘણુ ં

દયલતાન આવ્યુછં છે. ોતાની લસ્તાુે શકથી લેચલાની અને વ્મધાય લધાયલાની ધગવભા ંલધાયો 

થમો છે. અને ખભુાયી અને આત્ભયવનબાય થઇ જીલન જીલલાની શલે ટેલ ડી છે. 

 

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

 

 



 

 

4મિશન િગંલિ યોજના 
વપ લાતાા (જુથ) 

 

જુથિા ંજોડાયા પહલેાનંી સ્થથમિ 

 

 પ્રથાના વખીભડં ગાભ કુણીના વભ્મોને આજની ઘણી જરૂયી ફાફતોથી અજાણ શતા. 

તેઓને ફેંકની કાભગીયી વલળે કે વયકાયી કચેયીઓની કાભગીયી કે તભાથંી વૌને ભતા રાબોની 

ફીરકુર ખફય ન શતી. તેથીજ તેઓ કમામં ફશાય ગાભ જલાનુ ંથામ કે અજાણ્રમા વ્મ ક્તત વાથે 

લાતચીત કયતા ંવકંોચ અનબુલતા શતા. 

જુથિા ંજોડાયા પછીની સ્થથમિ 

 વખીભડંનુ ંનાભ:- પ્રથાના વખીભડં  

 ગાભ:-કુણી, તાલકુો:-ઠાવયા, જજ:-ખેડા. 

 વભ્મ ંવખં્મા::-૧૦ તભાભ વભ્મો એવ.વી છે. ૭ ફીીએર 

 જુથ યચના તાયીખ:-૧૦/૦૫/૨૦૦૮ 

 ખાત ુખોરાલેર ફેંક નુ ંનાભ:-એવફીઆઇ કુણી 

 ખાતા નફંય:-૩૧૧૨૮૨૩૬૬૨૪ 

 ભાવીક ફચત વભ્મદદઠ:-રૂા.૫૦/- 

 પ્રથાના વખીભડંની ફશનેોના ભનભા ંયશરે આથીક વલકાવની પ્રાથાના પ્રભએુ વાબંી અને 

વૌ પ્રથાના વખીભડંભા ંજોડામા અને એવફીઆઇ કુણી ળાખાભા ંખાત ુખોરાલી ૧૫વભ્મોએ બેગા 

થઇ ફનાલેર ભડંની ફચત અને વભદટિંગ ફનં્નેભા ંવનમભીતતા આલી ફચત અને આંતયીક 

ધીયાણીની સજુ વભજના કાયણે તથા ફેંકો અને વયકાયી કચેયીઓના વતત વંકા અને વલવલધ 



તારીભોના દયણાભે કઇક નવ ુકયલાની પે્રયણા ભી અને લન વલબાગના વશકાયથી જુથ ને 

વાભાજજક લનીકયણની મોજના શઠે નવાયી ફનાલલા ભાટેની ભજુંયી ભી વૌએ ખફુજ ઉત્વા શથી 

આ નલીન કાભગીયી લધાલી રીધી અને વપતા ભી. રૂા.૧૧,૫૦૦/- નો પ્રથભ ચેક વાભાજજક 

લનીકયણ વલબાગ રાયા ભળ્મો અનસુચુીત તભાભ વભ્મોએ વભગ્ર વભાજને એક પે્રયણા યુી ાડેર 

છે. 

 જુથના વભ્મો આજે વભાજભા ંગલાથી ભસ્તાાીક ઉંચ ુયાખે છે. એક નલીન પ્રવવૃત્તનો અનબુલ 

તેભને ખફુજ રાબદામી નીલડમો છે. અને વૌના આત્ભવલશ્વાવભા ંખફુજ લધાયો થમો છે. વૌને 

વગંઠન અને ભશનેતના ભીઠા પ ભળ્મા છે.  
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5મિશન િગંલિ યોજના 
વપ લાતાા (જુથ) 

 

જુથિા ંજોડાયા પહલેાનંી સ્થથમિ 

 

 ભધલુન વખીભડં ગાભ ભીઠાયુાના ચાલડા ળાયદાફેન આજની ઘણી જરૂયી ફાફતોથી 

અજાણ શતા. તેઓને ફેંકની કાભગીયી વલળે કે વયકાયી કચેયીઓની કાભગીયી કે તભાથંી વૌને 

ભતા રાબોની ફીરકુર ખફય ન શતી. તેથીજ તેઓ કમામં ફશાય ગાભ જલાનુ ંથામ કે અજાણ્રમા 

વ્માક્તત વાથે લાતચીત કયતા ંવકંોચ અનબુલતા શતા. 

જુથિા ંજોડાયા પછીની સ્થથમિ 

 વખીભડંનુ ંનાભ:- ભધલુન વખીભડં  

 ગાભ:- ભીઠાયુા, તાલકુો:-ઠાવયા, જજ:-ખેડા. 

 વભ્મ ંવખં્માભ:-૧૦ તભાભ વભ્મો એીએર 

 જુથ યચના તાયીખ:-૨૫/૦૨/૨૦૧૧ 

 ખાત ુખોરાલેર ફેંક નુ ંનાભ:-ફયોડા ગજુયાત ગ્રાભીણ ફેંક ડાકોય 

 ખાતા નફંય:-૩૧૩૭૦૧૦૦૦૦૧૫૨૬ 

 ભાવીક ફચત વભ્મદદઠ:-રૂા.૫૦/- 

 ભધલુન વખીભડંની યચના પેબ્રઆુયી-૨૦૧૧ભા ંથઇ શતી. વદય જુથના વભ્મો એ ફયોડા 

ગજુયાત ગ્રાભીણ ફેંકભા ંખાત ુખોરાવ્યુ ંશત ુ.ં વનમભીત ફચત કયતા ંકયતા ંતેઓ એ આંતયીક 

ધીયાણ કયી ને તથા તભાભ વભ્મો એ ફેંક ની મરુાકાત રઇ ફેંક વાથેના વફધંો ભજબતુ ફનાવ્મા  

આભ તેઓ એ જુથની વાખ લધાયી આ વખીભડંને યીલોલ્લીંરગ પંડ ેટે રૂા.૫,૦૦૦/- ભેર છે. 



તેભજ ફેંક રાયા તેઓને રૂા.૯૨,૦૦૦/-ની કેળ કે્રડીટ ભજુંય થમેર છે. જેભાથંી ૧૫,૦૦૦/-ની રોન 

રઇ ોતાના ખેતયભા ંભયચીની ખેતી કયેર છે. આભ વભમવય ખાતય,ાણી તથા દલા ના ઉમોગ 

રાયા દય લા કયતા ંઆ લે ભયચીની ખેતી ખફુજ વાયી તેભજ વાયા બાલ તેભજ વાયી 

તલોરીટીના ભયચાનુ ંઉત્ાદન કયેર છે. આભ તેભને આથીક દયક્સ્થતી સધુયી છે. અને તેઓ ોતે 

વતત પ્રમત્નળીર અને ભશનેત ુફની ોતાનુ ંવાભાજજક તથા આથીક જીલન ધોયણ ઉચ ુરાવ્માલ છે. 

 


