
   

�ૂનાગઢ �જલ્લાના ખામધ્રોળના ૯૬ વષર્ના �કસાન અને પદ્મશ્રીનો એવોડર્  મેળવનાર  

શ્રી વલ્લભભાઇ મારવા�ણયા�ુ ંક��ન્દ્રય �ૃિષ રાજય મંત્રી શ્રી પરષો�મ �પાલના હસ્તે  

શાલ અને સ્�િૃત�ચહ્ન આપી સન્માન કરવામા ંઆવ્�ું 
 આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� ખાતે ભારતીય �ૃિષ અ�ુસધંાન પ�રષદ, નવી �દલ્હ�, આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� અન ે

સીએઝડેઆરઆઇ, જોધ�રુના સ�ંકુત ઉપક્રમે યો�યેલ ભારતીય �ૃિષ અ�સુધંાન પ�રષદની બ ે �દવસીય પ્રાદ�િશક 

કિમટ�ની બઠેકનો પ્રારંભ આ� આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ના બ.ંઅ.મહાિવદ્યાલયના ઓ�ડટો�રયમ હોલ ખાતે ક� �ન્દ્રય �ૃિષ રાજય 

મતં્રી શ્રી પરષો�મ �પાલાના હસ્તે પ્રારંભ કરવામા ંઆવ્યો હતો.  

 આ બઠેકમા ં �ૂનાગઢ �જલ્લાના ખામધ્રોળ ગામના ૯૬ વષર્ના ખ�ેૂત શ્રી વલ્લભભાઇ મારવા�ણયા ક� �ઓન ે

તા�તરમા ંપદ્મશ્રીનો એવોડર્ પ્રાપ્ત થયો છે તેઓ ખાસ હાજર રહ્યા હતા.  

 આ પ્રસગં ેપદ્મ શ્રી વલ્લભભાઇ મારવા�ણયા�ુ ંક� �ન્દ્રય �ૃિષ મતં્રી શ્રી પરષો�મભાઇ �પાલના હસ્તે શાલ ઓઢાડ� 

અને સ્�િૃત�ચહ્ન અપર્ણ કર� સન્માન કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ.ં  

 આ સન્માનનો પ્રિતભાવ આપતા ં શ્રી વલ્લભભાઇ મારવા�ણયાને ક�ુ ં હ� ુ ં ક�, ૭૭ વષર્ પહ�લા ં ૧૯ વષર્ની 

�ૂનાગઢના નવાબી રાજયમા ંજયાર� ગાજરને પ�ુ આહાર તર�ક� ઓળખવામા ંઆવતો હતો તયાર� લોકો ગાજર ખાતા થાય 

એ માટ� સામા પાણીએ તર�ને સઘંષર્ કર�ને ગાજરની ખતેી કર�ને �ૂનાગઢની બ�રમા ં૧૯૪૩મા ંપ�નુા આહાર ગાજરની 

લોકોના આહાર તર�ક� વેચીને �ા.૧૨ની કમાણી કર� હતી તે મારા �વન�ુ ંસૌથી મો�ું સન્માન હ�ુ.ં  

 �જુરાતી �ૃિષના ઋિષ કહ� શકાય તવેા શ્રી વલ્લભભાઇ મારવ�ણયાએ આખી �જ�દગી અવનવા પ્રયોગ કર�ન ે

ગાજરની ખતેીને નવી �દશા આપી છે તમેના િવશે થોડ� �ણવા �વી વાત પણ કર� લઇએ.  

 શ્રી વલ્લભભાઇ સાત દાયકા �ધુી ગાજરની �ણુવ�ા�કુત �ત િવકસાવવામા ંસફળ થયેલા માત્ર ધો.૫ �ુધી 

ભણલેા ગજબરની કોઠા�ઝૂ ધરાવે છે.  

 શ્રી વલ્લભભાઇ આ� ૯૬ વષર્ની વયે પણ �વુાનોને શરમાવે એવી ગજબની સ્�િત� ધરાવે છે. તેઓ કહ� છે ક� 

આઝાદ� પહ�લા ં મારા િપતાશ્રી રાજકોટ �જલ્લાના ગામથેી �ૂનાગઢ ગામમા ંવસ્યા હતા અને �ૂકં� ખતેીમા ંતઓે �ુવાર 

વાવતા હતા. �ુવાન થતા ં �ુ ં ખતેીમા ં જોડાયો અને મને ત્યાર� ગાજર વાવવાનો શોખ હતો. નાના કદના ગાજર�ુ ં

પોટ�ુલંઇને �ુ ં૧૯ વષર્ની વયે �ૂનાગઢના નવાબની બ�રમા ંવેચવા ગયો હતો. ત્યાર� મારા િપતાશ્રીએ મને ક�ુ ંહ� ુ ંક�, 

આ તો પ�ુનો આહાર છે અને � ુ ંવચેવા નીકળ્યો છે. આ �ુ ંછોડ� દ�. પણ �ુ ંએમ�ુ ંન માન્યો. અને શાકભા�ની બ�રમા ં

મને �િપયા ૧૨ ઉપજયાની મે મારા િપતાશ્રીને વાત કર� ત્યાર� તેમની �શુીનો પાર ન રહ્યો. આ �દવસ આ� પણ મન ેયાદ 

છે. તે જમાનામા ંસો�ુ ંપણ �ા.૧૦ના ભાવે હ�ુ ંતેનો તેમને ઉલ્લખે કરતા ંક�ુ ંક� , સોના કરતા ંપણ વધાર� ભાવ મળ્યો હતો 

તે મારા �વન�ુ ંસૌથી મો�ું સન્માન છે.  

 ત્યારબાદ મ� ગાજરને વ� ુસાર� કવો�લટ� કરવા માટ� �બૂ જ મહ�નત શ� કર� હતી. આ� પણ �ુ ંખતેરમા ં�ટો 

મારવા �� �ં એટલ ેક� �ુ ંકયાર� િન��ૃ થવાનો નથી તેમ ક�ુ ંહ� ુ.ં  

 શ્રી વલ્લભભાઇએ તેમના ખતેરમા ંમ�વુન ગાજરની પ્ર�િત િવકસાવી છે તે �િત કઇ ર�તે િવકસાવી તે �ગ ે

તેઓ કહ� છે ક�, મારા ૧૦ વીઘાના ખતેરમા ંમ� જો�ુ ંક�, ગાજર કડક જમીનમા ંમોટા થતા નથી અને તેની સાઈઝ નાની રહ� 

છે �થી જમીન�ુ ંખોદાણ કર� નાખં્�ુ ંઅને પોલાણ�કુત જમીનમા ંગાજર�ુ ંવાવતેર કરતા ગાજરની લબંાઇમા ંવધારો થયો 

અને અન્ય �ત કરત ંસ્વાદમા ંવધાર� પૌ�ષ્ટક બનાવવા માટ� અખતરાઓ શ� કયાર્ �મા ંસફળતા મળ�.  તેમના ગાજરમા ં

ક�રોટ�ન ૨૭૭.૭૫ અને આયરનની માત્રા ૨૭૬ િમ�લગ્રામ છે જયાર� લબંાઇ ૧૫ �ચ �ધુી�ય છે. અને િવઘે ૪૦૦ મણથી 

વધાર� ઉત્પાદન થાય છે.  

 તેમને ક�ુ ંક�, ગાજરના છોડના �લ પર સૌથી વ� ુમખમાખી બસેતી હોઇ તમેણ ેનમેની ગાજરની �ત�ુ ંનામ 

મ�વુન પાડ�ુ ંછે.  

 શ્રી વલ્લભભાઇએ ક�ુ ંક� , મ� શ� કર�લી ગાજરની ખતેી અત્યાર� મારો �તુ્ર અરિવ�દભાઇ સભંાળે છે. આ� �તુ્રના 

પ્રયાસોથી �જુરાતમાજં નહ� પણ અન્ય રાજયોમા ંઅને િવદ�શમા ંપણ તમેના ગાજર�ુ ં�બયારણ વેચાય છે.  

 શ્રી વલ્લભભાઇ મારવા�ણયાને આ અગાઉ ગાજરની ખતેીમા ંન�ુ ંસશંોધન બદલ ��ૃષ્ટ એવોડર્અને રાષ્ટ્રપિતના 

હસ્તે નશેનલ ઇનોવશેન એવોડર્થી સન્માિનત કરવામા ંઆવ્યા છે.  
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