
 કાઠંા િવભાગ ���ડિશપ ��ટ અને તેની ચે�રટ�બલ વક�  

 ��ૃઠ�િૂમ અને 2020 �ધુીની �ગિત 

 તમારામાથંી  મોટા  ભાગના  લોકોએ  ��ટ  િવશ ે  સાભં��ુ ં  છે  અને  તમારામાથંી  મોટ� 
 સ�ંયામા ં  અમારા  �જ�લામા ં  તેના  કાય��મોમા ં  ભાગ  લીધો/  હાજર�  આપી  છે.  નીચેની 
 િવગતો તમને ��ટની ��િૃ�ઓ અને તેની ભાિવ યોજનાઓથી વ� ુમા�હતગાર કરશ.ે 

 1983મા ં  �ુ ં  પા�ંીસ  વષ�મા ં  બી�  વખત  ભારત  ગયો  હતો.  મોટા  ભાગના  �ણ 
 અઠવા�ડયા  �ુ ં  નવસાર�મા ં  ર�ો  �યા ં  માર�  માતા  હો��પટલમા ં  દાખલ  હતી  અને  થોડા 
 �દવસ  મારા  ગામમા.ં  તે  સમયે  �  િવચાર  મને  સૌથી  વ� ુ � ૂચંવતો  હતો  તે  એ  હતો  ક�  જો 
 માર�  આગામી  �લુાકાતમા ં  બી�  પા�ંીસ  વષ�નો  સમય  લાગશ ે  તો  ગામડામંા ં  મારા 
 લોકો માટ� માર� � કંઈ કર�ુ ંજોઈએ તે કરવામા ંમને ઘ�ુ ંમો�ુ ંથઈ જશ.ે 

 ચાર  ર�તા  ખાતે  આવલેી  �જુરાત  એ�ીક�ચર  કોલેજની  એક  બપોર�  માર�  �લુાકાત 
 દરિમયાન  �ુ ં  તે  સમયના  લે�ચરર  ડૉ.  રમણભાઈ  પટ�લન ે મ�યો,  �ઓ  મને  આસપાસ 
 બતાવવા  માટ�  �વ�ૈ�છક  હતા.  જોક�  �ુ ં તેમને  પહ�લીવાર  મ�યો  હતો  અને  તેમને  �બલ�ુલ 
 ઓળખતો  ન  હતો,  તેમ  છતા ં  મ�  અમારા  ગામોમા ં  િનયિમતપણે  કંઈક  કરવાની  માર� 
 ઈ�છા  �ય�ત  કર�  હતી.  ચો�સ  શ�દોમા ં મ�  ક�ુ ં ક�  આવનારા  વષ�મા ં �ુ ં દર�ક  ગામડાના 
 ખેતરના  ચાર  �ણૂામા ં  ચાર  ક�ર�ના  ઝાડ  જોવા  મા�ં ુ  �.ં  તેમણે  મને  વ� ુ  ચચા�  માટ� 
 તેમના ઘર� આમ�ંણ આ��ુ.ં 

 તે�ુ ં  પ�રણામ  એ  આ��ુ ં  ક�  �યાર�  �ુ ં  લડંન  પાછો  આ�યો  �યાર�  મ�  ઉપરો�ત  ��ટની 
 �થાપના  ફળોના  ��ૃો  વાવવા  કરતા ં  વ� ુ  �યાપક  ઉ�ે�યો  સાથ ે  કર�  �થી  જ��રયાત 
 �જુબ  િવિવધ  િવકાસના  �ો��ટ  હાથ  ધર�  શકાય.  (જોગા�જુોગ,  એ�ુ ં  બહાર  આ��ુ ં  ક� 
 આ  �વુક  ડૉ.  રમણભાઈએ  મટવાડમા ં  માર�  બહ�નના  સબંધંી  સાથ ે  લ�ન  કયા�  હતા. 
 આનાથી  મને  તેમને  પોતે  જવાબદાર�  િનભાવવા  સમ�વવામા ં  મદદ  મળ�).  તે  ��ટ 
 માટ� ��ેઠ પસદંગીઓમાનંી એક હોવા�ુ ંબહાર આ��ુ ંછે. 

 1984  મા ં �ુ ં તમામ  સબંિંધત  ન�ધણી  કાગળો  સાથ ે ભારત  પાછો  ગયો,  ��ટના  નામે  એક 
 બ�ક  ખા� ુ ં ખો��ુ ં અને  અમે  1985  મા ં આવતા  ચોમાસા  પછ�  તરત  જ  અમારો  �થમ  ફળ 
 ��ૃ વાવતેર �ો��ટ શ� કરવા માટ� તૈયાર હતા. 

 અમારા  ��ટ  ઇ���મે�ટમા ં ��ૂચબ�  ઉ�ે�યો  આરો�ય,  િશ�ણ,  સ�ં�ૃિત  અને  ગર�બીમાથંી 
 ��ુ�ત  અને  સ�દુાય  માટ�  ફાયદાકારક  અ�ય  કોઈપણ  હ��ઓુ  હતા.  શ�આતમા,ં  માર� 



 પોતાની  નાણાક�ય  �િતબ�તાની  મયા�દા  સાથ ે અમે  માનતા  ન  હતા  ક�  અમે  વષ�મા ં બે  ક� 
 �ણ  કરતા ં  વ� ુ  કાય��મો  કર�  શક��ુ.ં  �.ુક�.મા ં  ��ટની  �થાપના  કરતી  વખતે  અમારા 
 ઉ�ે�યોને  બહોળા  �માણમા ં  ��ૂચબ�  કર�ુ ં  ��ેઠ  છે  કારણ  ક�  તે  પછ�  બદલ�ુ ં  ��ુક�લ 
 બની �ય છે. 

 અને  તેથી  ભડંોળની  મયા�દામા ં  વષ�થી  િવકિસત  �ો���સ.  છે�લા  35  વષ�થી  અમે  દર 
 વષ�  15  થી  20  �ટલા  કાય��મો  કર�એ  છ�એ.  છે�લા  ક�ટલાક  વષ�થી,  સ�ંયાબધં  સમથ�કો 
 દર વષ� એક અથવા બે �ો��ટને �પો�સર કરવા માટ� આગળ આ�યા છે. 

 ��ટ�  �ુ ં  ક�ુ�  છે  અને  ઘણા  �ક�સાઓમા ં  કરવા�ુ ં  ચા� ુ  રા��ુ ં છે  તેની  સ�ં��ત  ��ૂચ  અહ� 
 છે.  અમે  અમારા  કામ�ુ ં  સતત  ��ૂયાકંન  કર�એ  છ�એ  અને  જો  અમન ે  લાગે  ક�  અમારા 
 કોઈપણ  �ો��ટ�  તેનો  હ�� ુ �રૂો  કય�  છે  અથવા  �થાિનક  જ��રયાતો  બદલાઈ  ગઈ  છે  તો 
 બદલાયેલા  સજંોગોને  પહ�ચી  વળવા  વધારાના  નવા  કાય��મો�ુ ં  આયોજન  કરવામા ં
 આવ ેછે. 

 ફળના ��ૃો વાવવા. 

 આ  અમારો  �ારં�ભક  �ો��ટ  હતો.  3  અથવા  4  ગામો  પસદં  કરવામા ં આ�યા  હતા  અને 
 દર  વષ�  વાવતેર  માટ�  20,000+  ફળોના  ��ૃો�ુ ં  િવતરણ  કરવામા ં  આ��ુ ં  હ� ુ.ં  દર�ક 
 પ�રવારને  િવિવધ  ફળોના  ઝાડના  5  થી  6  રોપા  આપવામા ં  આ�યા  હતા.  �મા ં  ક�ર�, 
 ચી�ુ,  ના�ળયેર,  રામફળ,  લ��,ુ  જમ�ખ,  પપૈયા,  દાડમ,  સરગવો  વગેર�નો  સમાવશે 
 તેમના  ઘરની  પાછળના  યાડ�  અથવા  વાડોમા ં  કરવા  માટ�  થતો  હતો.  વષ�થી  અમે  56 
 ગામોમા ં460,000 ફળોના ��ૃો વા�યા છે. નીચે �જુબ િવગત: 

 ફળના ઝાડ�ુ ંવાવેતર 

 સૌથી  વ� ુ ઘરગ��પુસદંગી  આપવામા ં આવી  છે  58  ગામોન ે નીચે  �જુબની:  દર�કમાથંી 
 5 થી 6 છોડ  નીચે 
 �જુબ: 

 �ુલ 

 ____________________ 
 _______________________  ____ 

 આટ/અવડા ફ�ળયા/અ�રુા  ના�ળયેર 
 85,000 



 �તુશાલ/બોદાલી/ભાથા  ક�ર� 
 83,000 છે 

 બોર� ફ�ળયા/ભીનાર  દાદમ 
 24,000 

 Chijgam / છપરા  Jamboo 
 9,500 

 દાડં�/દ�લવાડા/એ�ુ  ચી�ુ 
 65,000 

 કરાડ�/કલથાણ  �મફળ 
 25,500 

 Khandrak / Khumblav  Sitaphal 
 38,000 

 જલાલપોર/િવજલપોર  કા�ુ 
 3000 

 મ�છડ/મતવાદ 

 મદં�રયા/મા�ંપોર  લ�� ુ
 39,500 

 મોતી કાકરાડ/નાની કાકરાડ  પપૈયા 
 32,500 

 મોતી પેથાન/નાની પેથાણ  રામફલ 
 16,500 

 નવા ગામ/�જલ/�રુશોલી/પારડ�  સેરાગવો 
 3,500 

 સામાપોર/સાગરા/��ુતાનપોર 
 _____ 



 તાવડ�/વરેાવળ/ અને અ�ય 20 ગામો  �ુલ 
 430,000 

 ઉપરો�ત  �તના  �ુલ  430,000  ફળોના  ��ૃો�ુ ં  આજની  તાર�ખમા ં  િવતરણ  અને 
 વાવતેર  કરવામા ં આ��ુ ં છે.  ��ૃો  દર�ક  ઘરના  આગળના  ભાગમા ં અને/અથવા  પાછળના 
 ભાગમા ં વાવવામા ં આવ ે છે  અને  તેનો  હ�� ુ પ�રવારની  �ળૂ�તૂ  પોષક  જ��રયાતોન ે �રૂ� 
 કરવાનો  છે.  1987  થી  આ  કાય��મ  હ�ઠળ,  દર  વષ�  8  થી  10  ગામોમા ં લગભગ  20,000+ 
 ��ૃો વાવવામા ંઆવ ેછે. 

 પ��ુચ�ક�સા િશ�બરો / પ�ધુન �યવ�થાપન. 

 વ�ધુરા  ડ�ર�  અને  એ�ીક�ચર  કોલેજના  સહયોગથી  અમે  દર  વષ�  5-6  વટેરનર�  ક��પ�ુ ં
 આયોજન  કર�એ  છ�એ.  એક  ગામમા ં  ��ુલા  મેદાનમા ં  ક��પ  યોજવામા ં  આવ ે  છે  અને 
 આસપાસના  3-4  ગામોમાથંી  લોકો  તેમની  ગાય,  ભ�સ,  બકર�  વગેર�ને  વ�ધુરા  ડ�ર�માથંી 
 વટેરનર�  સ�ન  �ારા  સારવાર  અથવા  િનદાન  માટ�  લાવ ે  છે.  જો  ઈ���શન  અથવા 
 દવાની જ�ર હોય તો આ મફતમા ંઆપવામા ંઆવ ેછે. 

 પ�ધુન  �યવ�થાપન  અને  માદંગીને  ઓળખવા  માટ�ની  �ચૂનાઓ  અને  પો�ટરો  પણ 
 આપવામા ં આવ ે છે.  આ  કાય��મ  �બૂ  જ  લોકિ�ય  છે  કારણ  ક�  એક  ગાય  ક�  ભ�સ  પાળવી 
 એ ગામમા ંગર�બી ઘટાડવા�ુ ં�બૂ જ ઉપયોગી સાધન છે. 

 કૌશ�ય િવકાસ અને �ુટ�ર ઔ�ો�ગક તાલીમ. 

 સીવણ  સૌથી  લોકિ�ય  સા�બત  થ�ુ ં  છે.  શ�આતમા ં  અમે  સરકાર  �ારા  આયો�જત 
 અ�યાસ�મોમા ં �વયસંેવકો  મોક�યા  પરં� ુ માગં  વધતા ં અમે  10  િસલાઈ  મશીન  ખર��ા 
 અને  બે  �િશ�કોને  રો�ા  અને  બે  ગામોમા ં  પાચં  મશીનો  સાથ ે  �ણ  મ�હનાના 
 અ�યાસ�મો  શ�  કયા�.  46  ગામોને  આવર�  લેવામા ં  આ�યા  છે  અને  �  લોકો  સીવણ 
 શીખવા  માગંતા  હતા  તે  દર�કને  શીખવવામા ં  આ��ુ ં  છે  અને  તેમાથંી  મોટા  ભાગના 
 લોકોને  ન�ધપા�  �ડ�કાઉ�ટ  પર  િસલાઈ  મશીન  ખર�દવામા ં  મદદ  કરવામા ં  આવી  છે. 
 આ  ��િૃ�  ચા� ુ  રહ�  છે.  મોડ�  સા�ં  કામ  કરવાની  મજ�રૂ�ને  કારણે  શહ�રમા ં  િસલાઈ�ુ ં
 કામ કર�ુ ંએ એક િવકલાગં બની ગ�ુ ંછે. 

 સ�કડો  �વુતીઓ  અમાર�  અઠવા�ડયાની  ��ટુ�  પાલ�ર  તાલીમમાથંી  પસાર  થઈ  છે. 
 તેમાથંી ક�ટલાક �ે��ટસ કર�ને સારા પૈસા કમાઈ ર�ા છે. 



 �લાવર  એર��જમે�ટ,  �બ�ક�ટ  મે�ક�ગ  અને  �લા��ટક  �ડનર  ડ�શ  બનાવવાના  કોસ��ુ ં
 િનયિમત આયોજન કરવામા ંઆવ ેછે. 

 ��ટ  િનયિમતપણે  મોટર-ર�વાઇ��ડ�ગ,  ���ટર  મે�ટ�ન�સ,  ��ક  �બછાવવા,  �લ��બ�ગ  અને 
 બે�ઝક  ઇલે���ક  �રવાય�ર�ગ  અને  ટ�વી  અને  ર���જર�ટરની  �ળવણી  વગેર�ના 
 અ�યાસ�મો�ુ ંઆયોજન કર� છે. 

 અમે � અ�યાસ�મો ચલાવીએ છ�એ તે સહભાગીઓ માટ� કોઈ ખચ� નથી. 

 નેશનલ લોટર� ફંડ, �કુ�. 

 સમ�  પ�રવારના  લાભ  માટ�  બાર  વષ�થી  વ� ુ ગર�બી  ના�દૂ�  અને  કૌશ�ય  �િશ�ણનો 
 ઉ�મ  ��ક  ર�કોડ�  બના�યા  પછ�,  �કુ�મા ં  નેશનલ  લોટર�  ફંડ�  અમને  પાચં  વષ�ના 
 સમયગાળામા ં  ઉપયોગમા ં  લેવા  માટ�  £25,468  આ�યા.  આનાથી  અમને  િવશાળ 
 િવ�તાર અને વ� ુ��િૃ� આવર� લેવામા ંમદદ મળ�. 

 �ાયોજકો. 

 ��ટ  અમારા  કોઈપણ  કાય��મોમા ં  ભડંોળ  માટ�  �હ�ર  અપીલ  કર� ુ ં  નથી  તેથી  કોઈને 
 ડરની  જ�ર  નથી  ક�  જો  તમે  અમારા  કોઈ  કાય��મમા ં  હાજર�  આપી  હોય  તો  તમારા 
 પૈસામાથંી ભાગ લેવા માટ� તમારા પર દબાણ કરવામા ંઆવશ.ે 

 તેમ  છતા,ં  આપણા  ઘણા  લોકો  ભારતમા ં આપણા  લોકો  માટ�  કંઈક  કરવા  ઈ�છે  છે.  �યાર� 
 તેઓ  પોતાને  માટ�  આ  ��ટ  કાય�  કર�  છે  અને  અમને  તેમના  માટ�  એક  �લેટફોમ� 
 ગોઠવવામા ં  મદદ  કરવા  અમાર�  પાસે  આવ ે  છે  તે  ��ેઠ  ર�તે  �ુએ  છે.  ��ટ  તમામ 
 ��ૃઠ�િૂમ  કાય�  હાથ  ધરશ ે  અને  �ાયોજક  �ય��તગત  ર�તે  અથવા  તેના  �િતિનિધ  �ારા 
 ઇ��છત સખાવતી કાય� કરશ ેઅને સ�લાયરને સી�ુ ં�કૂવણી કરશ.ે 

 અમારા  સ�ંયાબધં  �ાયોજકો  ઘણા  વષ�થી  અમાર�  સાથ ે  છે  અને  દર  વષ�  એક  ક�  બે 
 કાય��મને �પો�સર કર� છે.નામ, તેઓ છે: 

 ક�ટલાકનાક�ુ ં તો�એુસએથી  અમરતભાઈ,  �કુ�થી  બા�ભુાઈ  રામા,  ભારતના  હ�રાભાઈ 
 વાલા,  ક�નેડા  માટ�  �કશોરભાઈ  પર�,ુ  મહ���  �ધસ�  ફોમ�  ઈ��ડયા, 
 નારણભાઈ  મકન�  ભારતમાથંી,  પી.�.ુપટ�લ  �.ુક�.  ભારતમાથંી  રમણભાઈ  વ�લભ, 

 �.ુક�.થી શા�ંભુાઈ ભગવાન�, �કુ�થી  વ�લભભાઈ �ધુી, અને અ�યો. 

 તેમની  ઉદારતાથી  જ  અમે  ગર�બોને  રાશન,  ગર�બ  અને  ભાગંી  પડ�લા  પ�રવારોના 
 બાળકોને  શાળાની  ક�ટ,  તેજ�વી  િવ�ાથ�ઓને  ઈનામો,  ભજન  અને  રાસ  ગરબા 



 �પધા�ઓ  �વા  સા�ં�ૃિતક  કાય��મો  અને  વષ�-દર-વષ�  ઘ�ુ ં  બ�ુ ં  �દાન  કરવામા ં  સફળ 
 થયા છ�એ. 

 ��ટ તેમના તમામનો આભાર� છે. 

 ભિવ�ય ની યોજનાઓ 

 ઉપરો�ત  તમામ  ��િૃ�ઓને  વ� ુ  ક�  ઓછા  ભાર  સાથ ે  ચા� ુ  રાખીને,  હવ ે  આપણે  એવી 
 યોજનાઓ  પર  વ� ુ  ભાર  �કૂવાની  જ�ર  છે  �  જો  કોઈ  કાયમી  સફળતા  હાસંલ  કરવી 
 હોય  તો  આપણા  �વુાનો  અને  પ�રવારોમા ં  બેરોજગાર�  અને  ગર�બી  ઘટાડવામા ં  મદદ 
 કરશ.ે 

 આપણા  ગામડાઓમા ં ઔપચા�રક  અને  મફત  �ાથિમક  અને  મા�યિમક  િશ�ણની  �શસંા 
 કર�એ  તેટલી  ઓછ�  છે.  અમારા  િવ�ાથ�ઓન ે  ધોરણ  12ની  પર��ાઓ  પાર  કરવામા ં
 ��ુક�લી  પડ�  છે.  આ  �તર�  અને  તેનાથી  નીચેના  �વુાનો  પાસે  કોઈપણ  યો�ય  �યવસાયમા ં
 જોડાવા માટ� બ� ુઓછ� �ુશળતા હોય છે. 

 અમે  �  તાલીમ  સ�ો  ચલાવીએ  છ�એ  તેના  અમારા  પોતાના  અ�ભુવ  પરથી  અમને 
 �ણવા  મ��ુ ં  છે  ક�  �ઓ  અમાર�  ટ�કિનકલ  તાલીમ  અને  કૌશ�ય  અ�યાસ�મોમાથંી 
 પસાર થાય છે તેઓ જોબ માક�ટમા ંવ� ુસા�ંુ કર� છે. 

 અમાર�  યોજના  હવ ે  એક  વક�શોપને  �ફટ  અને  સ�જ  કરવાની  છે  �યા ં  અમે  િવ�ાથ�ઓ 
 �ારા  ઇ��છત  સ�ંયાબધં  અ�યાસ�મો  �યવસાિયક  ર�તે  ચલાવી  શક�એ  અને  �યા ં તેઓ 
 દ�શના  અથ�ત�ંમા ં  યોગદાન  આપી  શક�.  આ  અ�યાસ�મોમા ં ઇ���મે�ટ  �રપેર,  વ�ે�ડ�ગ, 
 મોટર �રવાઇ��ડ�ગ, ટ�વી અન ેર���જર�શન �રપેર વગેર�નો સમાવશે થશ.ે 

 આ  દર�ક  �ે��ટસ  અને  િથયર�  કોસ�  મા�ય  �માણપ�  માટ�  લાયકાત  ધરાવતા  �ણ 
 મ�હનાના  સમયગાળાના  હશ.ે  અમે  દર  વષ�  બે  થી  �ણ  કોસ�  ચલાવવાની  આશા  રાખીએ 
 છ�એ. 

 �ણ  મ�હનાના  અ�યાસ�મ  માટ�  અમારો  �દા�જત  ખચ�  �.  1,20,000.  (આ  બદલા�ુ ં
 હોઈ શક� છે) 

 અમે  �ાયોજકો  અથવા  વ� ુ  સારા  સમથ�કોની  શોધમા ં  છ�એ  �  દર  વષ�  કોસ�ને  સમથ�ન 
 આપે. જો તમે થોડા િવ�ાથ�ઓન ે�પો�સર કર� શકો તો પણ તે �બૂ મદદ�પ થશ.ે 

 �ૃપા કર�ને મારો અહ� �કુ�મા ંઅથવા રમણભાઈ ભારતમા ંસપંક�  કરો. 
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 ક�શવલાલ � પટ�લ 

 KVFTનાસકંળાયેલા લોકો�ુ ંસ�ં��ત �ક�ચ 

 �થાપક અને મેને�જ�ગ ��ટ� સાથ-ે ક�શવલાલ � પટ�લ 

 મા�ંુ નામ ક�શવલાલ છે અને �ુ ંછે�લા 46 વષ�થી �નુાઇટ�ડ �ક�ગડમનો કાયમી િનવાસી �.ં �ુ ં�ળૂ નવસાર� 
 �જ�લાના બોડ�લીનો �.ં 12 વષ�ની �મર� �ુ ં1948મા ંભારત છોડ�ને નૈરોબી-ક��યા ગયો અને �યા ં23 વષ� ર�ો. 
 મ� �યા ંઅ�યાસ કય� અને િસિનયર ક����જની પર��ાઓ પાસ કર�. મ� �યા ંવીમા કંપની, �ાવલે એજ�સી, �વૂ� 
 આ��કન ર��વ ેઅને ક��યા પોલીટ�કિનક માટ� કામ ક�ુ�. શાળા છોડ�ાના દસ વષ� પછ� મ� એકાઉ�ટ�સી લાયકાત 
 માટ� અ�યાસ કરવા�ુ ંશ� ક�ુ�. 

 1971 મા ં�ુ ંલડંન, �કુ� આ�યો અન ેમાર� �િતમ એકાઉ�ટ�સીની પર��ા પાસ કર� અને ચાટ�ડ� મેનેજમે�ટ 
 એકાઉ�ટ�ટ (ACMA) તર�ક� લાયક ઠર�. લડંન આવીને �ુ ંલડંન �ા�સપોટ�  એ��ઝ��ુટવમા ંબે વષ� માટ� બ�ટ 
 ઓ�ફસર તર�ક� જોડાયો અને પછ� નેશનલ હ��થ સિવ�સમા ંજોડાયો �યા ંમ� આિસ�ટ�ટ ��ઝરર તર�ક� 12 વષ� 
 કામ ક�ુ�. �યારબાદ �ુ ંઓવરસીઝ ડ�વલપમે�ટ ઇ���ટટ�ટૂ, એક સામા�જક સશંોધન સ�ંથામા ંએકાઉ�ટ�ટ તર�ક� 
 જોડાયો �યાથંી �ુ ં13 વષ� પછ� િન��ૃ થયો. 



 મને હમેંશા અમારા સ�દુાયના કાય�મા ંરસ ર�ો છે. �ુ ંમાધંાતા મડંળ, નૈરોબીનો �ણ વષ� �ધુી કિમટ� મે�બર 
 હતો અને લડંન પહ��યા પછ�, તા�તરમા ંનૈરોબીથી આવલેા ક�ટલાક િમ�ો સાથ ેમળ�ને લડંનમા ંમાધંાતા 
 મડંળની �થાપના કર�. બાદમા ંઅમે તે�ુ ંનામ બદલીને માધંાતા �થુ એ�ડ કો��િુનટ� એસોિસએશન રા��ુ.ં 
 અહ� મ� િવિવધ �મતાઓમા ંસેવા આપી છે અને હ�ુ પણ એક સામા�ય સ�ય તર�ક� સકંળાયેલો �.ં �ુ ંધ 
 એસોિસએશન ઓફ માધંાતા સમાજ �કુ�, બોદાલી સેવા મડંળ, �કુ� અને �જુરાતી સા�હ�ય એક�ડ�મી વગેર�નો 
 સ��ય સ�ય પણ ર�ો � ં

 . ભારતમા ંઆપણા ગામડાઓ માટ� કંઈક કરવાની માર� �ખર ઈ�છા હતી અને તે માટ� કાઠંા િવભાગ ���ડશીપ 
 ��ટ�ુ ંવાહન હ� ુ.ં મ� રમણભાઈની મદદથી 1984મા ં�થાપના કર�. 

 ચીફ એ��ઝ��ુટવ ઓ�ફસર – ડો. રમણભાઈ બી પટ�લ 

 �ુ ં1983મા ંનવસાર�ની �જુરાત એ�ીક�ચર કોલેજમા ંનવા ગામના રમણભાઈને મ�યો હતો �યાર� �ુ ંભારતમા ં
 મારા માતા-િપતાને મળવા �ૂંક� �લુાકાતે હતો. 

 તે સમયે મને મા� એક અ�પ�ટ િવચાર હતો ક� �ુ ંકાઠંાિવભાગ ગામડાઓમા ંદર�ક �ુ�ંુબ માટ� એક �બાના 
 ��ૃને પસદં કર�શ. મને ખાતર� છે ક� તેને અ�ય લોકો પાસેથી પણ આવા જ િવચારો આ�યા હશ ેઅને કંઈ થ�ુ ં
 નથી. જો ક� મારો ઉ�સાહ એટલો હોઈ શક� છે ક� તેણે મને વ� ુચચા� કરવા માટ� ફર�થી મળવા�ુ ંક�ુ.ં પ�રણામ એ 
 આ��ુ ંક� તે મદદ કરવા માટ� ગમે તે કરવા સમંત થયો. 

 �કુ� પરત ફયા� પછ� મ� જ�ર� સ�ંથા �થાપવા�ુ ંકામ શ� ક�ુ�. મ� �કુ�મા ંચે�રટ� કિમશનમા ંતેની ન�ધણી કરાવી 
 છે. 

 પછ�ના વષ� �ુ ંભારત પાછો ફય�. જ�ર� બ�ક એકાઉ��સ સેટ કરો અને અમે બધં થઈ શક�એ છ�એ. અમે ઘણા 
 મ�હનાઓ �ધુી આયોજન કરવા�ુ ંચા� ુરા��ુ ંઅને 1985મા ં�ટ �� �લા��ટ�ગનો �થમ �ો��ટ સાકાર થયો. 

 �ુ ંરમણભાઈને મ�યો �યા ં�ધુીમા ંતેઓ �ૃિષ િવષયો સાથ ેB.Sc, M.Sc �ણૂ� કર� ��ૂા હતા અને નવસાર�ની 
 �જુરાત �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�મા ંલે�ચરર તર�ક� િન��ુત થયા હતા. તેમણે 1985મા ંતેમનો પીએચ.ડ�.નો અ�યાસ 
 �ણૂ� કય�. િવ�તરણ િશ�ણ તેમનો ��ુય રસ હતો - એટલે ક� તેઓ ખેતરમા ંખે�તૂોને મદદ કરવામા ંસ��યપણે 
 સામેલ હતા. તેમણે િવ�ાથ�ઓને એ��ટ�શન એ��કુ�શન શીખવતા �ોફ�સર તર�ક� અનેક �તર� કામ ક�ુ� અને 
 2004મા ંનવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�મા ંિવ�તરણ િશ�ણ NAUના િનયામક બ�યા. 2010 મા ંિન��ૃ થયા પછ� 
 તેમને ITS ગાધંીનગરમા ંવ�ર�ઠ ટ�કિનકલ સલાહકારનો હો�ો લેવા આમ�ંણ આપવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ.ં તેમણે �યા ં
 3 વષ� �ધુી સેવા આપી અને �યારબાદ ગાધંીનગરમા ંનેશનલ એસે�બલી ફોર �લાઈમેટ ચે�જ ખાતે ��ુય 
 સયંોજક બનવા માટ� આમ�ંણ આપવામા ંઆ��ુ ં�યા ંતેઓ હ�ુ પણ તેમ�ુ ં��ૂયવાન �ાન અને અ�ભુવ 
 �દાન કર� છે. તેમણે હ�દરાબાદમા ંભારત સરકારના સલાહકાર તર�ક� કામ ક�ુ� છે. તેણે ક��યામા ંમગાડ� સોડા 
 કંપનીમા ં�ો��ટ ક�સ�ટ�ટ તર�ક� પણ કામ હાથ ધ�ુ� છે. �યાર� તેઓ ક�નેડામા ંતેમના ��ુની �લુાકાત લે છે 
 �યાર� ક�લગર�ના ખે�તૂો ખાતર� કર� છે ક� તેઓ તેમની સાથ ે�ૃિષ બાબતો �ગે સલાહ આપવા માટ� થોડો સમય 
 િવતાવ ેછે. 

 એક લાયકાત ક� �ના માટ� રમણભાઈ સૌથી વ� ુ�શસંનીય છે અને તે છે લોકોને ઉ�ચ �તર� લઈ જવા માટ� 
 કોઈપણ ર�તે મદદ કરવાની તેમની સળગતી ઈ�છા. તેમણે પોતાની તમામ શ��ત અને ફાજલ સમય કાઠંા 
 િવભાગ ���ડિશપ ��ટ માટ�ના િવિવધ �ો��ટના િવકાસ અને અમલીકરણ માટ� સમિપ�ત કય� છે. મારો અ�ભુવ 
 છે ક� અમે સેવા આપી હોય તેવા 50 ગામોમા ંભા�યે જ કોઈ એવો હશ ે� �ૃિષ કોલેજના રમણભાઈને ઓળખતો 
 ન હોય. 



 રા�� ��યેની તેમની અ�કુરણીય લાબંી સેવા માટ� તેમને અનેક �રુ�કારો એનાયત કરવામા ંઆ�યા છે. 
 રા���ય �રુ�કારો �મ ક� સમાજ ર�ન અન ે�ામ લ�મી �રુ�કારો. 

 કંઠિવભાગ ���ડશીપ ��ટ 35 વષ�થી વ� ુસમયથી તેમની સેવાઓ �રુ��ત રાખવામા ંઅને ચા� ુરાખવા માટ� 
 સૌથી ભા�યશાળ� છે. તેમ�ુ ંયોગદાન અજોડ છે. �ુ ંતમારા િવના કર� શ�ો ન હોત. 

 આભાર, રમણભાઈ. ભગવાન તમન ેઆવનારા ઘણા વષ� �ધુી અમારા લોકોની સેવા કરવાની શ��ત આપે. 

 વષ�થી ભારતમા ંઘણા લોકોએ રમણભાઈને અમારા દર�ક કાય��મ�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઅને દર�ક ગામમા ં
 સફળતા�વૂ�ક જોવામા ંમદદ કર� છે. 

 તેમા ંસામેલ ક�ટલાક લોકો હતાઃ રિતલાલ અને રમાબેન (�જલ), િવનોદભાઈ (ડાભલે), સિવતાબેન (મોતી 
 પેથાણ), અરિવ�દભાઈ (મોરા), જ�મુતીબેન (િનમલાઈ), બા�ભુાઈ (�નુી), રમેશભાઈ સી (મરોલી), રમેશભાઈ 
 (કલથાણ) , વષા�બેન (દાડં�), ઠાકોરભાઈ (દ�લવાડા), લ�મીબેન (મટવાડ), �દનેશભાઈ (�જલ), લા�ુબેન 
 (સરપોર), જ�બુેન (દાતંી), ચદંનબેન (�લુા ફ�ળયા), અને ઘણા બધા. 

 જમીન પર ગામની તમામ શાળાઓના તમામ ��ુય િશ�કો અને અ�ય િશ�કો, દર�ક ગામના સરપચંો અને 
 તેમની ટ�મો, દર�ક ગામના મ�હલા મડંળના સ�યો અને દર�ક ગામના િવિવધ �વુાનો અને વડ�લો અમાર� 
 ��િૃ�ને સફળ બનાવવામા ંમદદ કરવા માટ� સામેલ થયા છે. સફળતા 

 આપ સૌનો આભાર. તમારા બધા િવના અમે તે બનાવી શ�ા ન હોત. 

 હાલમા ં��ટ િવિવધ ��િૃ�ઓ પાછળ દર વષ� લગભગ દસ લાખ �િપયા ખચ� છે. ડઝનેક �ાયોજકો િવના આ 
 શ� બ��ુ ંન હોત. તેઓ બધા ��ટ ��યે આકષા�યા હતા કારણ ક� તેની લોકિ�યતા અને અમે � �ો��ટ કર�એ 
 છ�એ તેની ઉપયોગીતા. 

 અમારા �ાયોજકો 

 �ી હ�રાભાઈ વાળા. અમે 1985મા ંઅમાર� ��િૃ� શ� કર� �યારથી બોર� ફ�ળયાના હ�રાભાઈ અને તેમનો 
 પ�રવાર લોકિ�ય ભજન �પધા� કાય��મને �પો�સર કર� ર�ા છે. 40 થી વ� ુગામો ભાગ લે છે અને તેની 
 આ�રુતાથી રાહ જોવાઈ રહ� છે. 

 �ી અ�તૃભાઈ �રામભાઈ પટ�લ. અ�તૃભાઈ અને તેમનો પ�રવાર �એુસએમા ં�બઝનેસ કર� છે અને દર વષ� 
 ભારત આવ ેછે. તે �ળૂ મ�છડનો છે અન ેતે આપણા સ�દુાયના ��ુય પરોપકાર�ઓમાનંો એક છે. અમારા 
 લોકોને મદદ કરવાની તેમની ઈ�છાથી માછદ અને આ ��ટને ઘણો ફાયદો થયો છે. તે દર વષ� અમારા ક�ટલાક 
 �ો��ટને �પો�સર કર� છે. તેમ�ુ ં��ુય યોગદાન �ડર�ે��એુટ િશ�ય�િૃ�, ગર�બોને રાશન, અ�ય શ�ૈ�ણક 
 �ો��ટ વગેર�મા ં�ય છે. 

 �વ. �ી હ�રાભાઈ નારણભાઈ પટ�લ (કરાડ�) / �ી શા�ંભુાઈ ભગવાન� પટ�લ (દાડં�) અને �ી બા�ભુાઈ 
 રામાભાઈ પટ�લ (કરાડ�) ઓલ �.ુક�. 

 આ પ�રવાર �તૂકાળમા ંઘણા વષ�થી ગરબાનો કાય��મ �પો�સર કર� છે. 

 �ી પી.�.ુપટ�લ (કોથમડ�) �.ુક�. અમે દર વષ� ગર�બ િવ�ાથ�ઓને ��લૂ ક�ટ�ુ ંિવતરણ �પો�સર કર�એ છ�એ. 



 �ી �કશોરભાઈ પર�ભુાઈ પટ�લ (નાની કાકરાડ) ક�નેડા. દર વષ� શ�ૈ�ણક કાય��મોને �ાયો�જત કર� છે. 

 �ી મહ��� �ધસ� એ�ડ ફ�િમલી (નવસાર�) વ�ર�ઠ િવ�ાથ�ઓ અને શાળા અને કોલેજ છોડનારાઓ માટ� ક�ટલાક 
 આવ�યક શ�ૈ�ણક કાય��મો �ાયો�જત કર� છે. 

 �ી ધમ�શભાઈ/ભરતભાઈ ભીમભાઈ અને પ�રવાર દર વષ� અમાર� ભ�ય ગરબા �પધા� ઈવ�ે�સને �પો�સર કર� 
 છે. 

 ડો.�ી આર.સી.પટ�લ અને પ�રવાર (કનોખાટ)ના �ાયોજકો અને ડો.નેહાબેન ��ટની ��િૃતઓમા ંસ��યપણે 
 જોડાયેલા છે. 

 અમારા અ�ય �ાયોજકોમા ંસમાવશે થાય છે: 

 �ી બળવતંભાઈ પટ�લ (કરાડ�) �.ુક�. 

 �ી આર.સી.પટ�લ અમારા સાસંદ. 

 �ી નારણભાઈ મકન� પટ�લ (તાવડ�) �.ુક�. 

 �ી �મુનભાઈ સહયોગ (નવસાર�). 

 �વ.�ી છ�મભાઈ દાડં�કર (દાડં�). 

 �વ.�ી કાન�ભાઈ લાલા પટ�લ અને પ�રવાર (પેઠાણ, �.ુક�.). 

 �વ.�ીમતી �ુ�મુબેન વ�લભભાઈ પટ�લ અને પ�રવાર (મટવાડ). 

 �ી �િુનલભાઈ એફ પટ�લ (�િુનલ દાદા) નવસાર�. 

 જો �ુ ંઅમારા કોઈ �ાયોજક�ુ ંનામ �કૂ� ગયો હોય તો �ૃપા કર�ને અમને માફ કરો. 

 અમે અમારા �તૂકાળના અને વત�માન �ાયોજકોના દર�ક અને દર�કના �બૂ આભાર� છ�એ. તેમની ઉદારતા 
 આપણા સમાજને મોટા પાયે ઉ�થાન કરવામા ંમદદ કર� છે. 

 આપ સૌનો આભાર. 

 ક�શવલાલ � પટ�લ 

 (અમાર� વબેસાઇટ www.mandhataglobal.com પર અમાર� તમામ KVFT ��િૃ�ઓના િવગતવાર 
 અહ�વાલો અને ફોટો�ા�સ છે, �ૃપા કર�ને અમાર� �યા ં�લુાકાત લો અને અમારા તમામ કાઠંાિવભાગ ગામો�ુ ં
 �િતિનિધ�વ કરતા સ�કડો ફોટો�ા�સ અન ેલેખો પણ �ુઓ.) 

 PS. રોગચાળાને કારણે 2020 અને 2021 દરિમયાન અમાર� ��િૃ�ઓને ભાર� �કુસાન થ�ુ ંહ� ુ.ં 2021 ના 
   પાછલા ભાગમા ંઅમે શ�આત કરવા માટ� નાના પાયે �નુઃ�ારંભ કય� છે. રોગચાળાની પ�ર��થિતના આધાર� 
 અમે 2022 અને તે પછ�ના સમયમા ં�રૂજોશમા ંરહ�વાની આશા રાખીએ છ�એ. 




