
ફિલ્ડ વિઝિટ 
ઉંજા મારે્કટીગ યાડડ વિિીટ 

તારીખઃ- 25 જુલાઈ 2016ના રોજ M.B.A.(RM)-1 ના સમગ્ર વિદ્યાર્થીઓ ઉમજા મારે્કટીંગ યાર્ડની મલુાર્કાત 
માટે ગયા હતા. તે યાર્ડની સ્ર્થાપનાાં 23 ઓક્ટોમ્બર 1954ના રોજ મોહનભાઈ હરીભાઈ પટેલ દ્વારા ર્કરિામાાં 
આિી હતી.આ યાર્ડમાાં જીરૂ, ઈસબગલુ અને િરીયાળી ખરીદ-િેચાણ ર્કરત ુ એવિયાનુાં મોટુ યાર્ડ છે.આ 
યાર્ડમાાં 7000 મજૂરો ર્કામ ર્કરે છે અને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ર્કક્ષાએ નીર્કાસ ર્થાય છે. આ યાર્ડ દ્વારા 
િાવષિર્ક 20ર્કરોર્ ની આિર્ક ર્થાય છે. આ યાર્ડના િતડમાન ચેરમેન શ્રી ગૌરાાંગભાઈ પટેલ છે. ત્યાર બાદ 
ઉમૈયામાતાના માંદીરની મલુાર્કાત લીધી હતી,તે માંદીર ર્કર્િા પાટીદાર સમાજના કુળદેિીનુાં છે.ત્યાર પછી 
ગણપતી માંદારની મલુાર્કાત લીધી હતી. આ માંદીરમાાં રહલેી મતુી 1200 િષડ જુની છે ગણપતીજીની આ 
પ્રતીમાાં રેણ(ુમાટી)માાંર્થી બનાિેલી છે. જે મતુીમાાં સુાંઢ ર્ાબી બાજુ છે. 
 

A.B. પ્રોસેસીંગ યનુીટઃ- 
આ ર્કાંપનીમાાં તલ,રાય,જીરૂ,ઈસબગલુ અને િરીયાળી નમુ પ્રોસોસીંગ ર્કરી જુદા-જુદા યનુીટમાાં િહેંચિામાાં 
આિે છે.જેર્થી બજારભાિ િધારે મળે છે.  

 

રાણીર્કીિાિ અને પાટણનાાં પટોળાઃ 
રાણર્કીિાિ રાજાભીમદેિ પહલેાની યાદમાાં તેમની પત્ની રાણી ઉદયમતીએ બાંધાિેલી છે આ િીિ 
વિલ્પર્કલાનો ઉત્તમ નમનુો છે. તેની ભવ્ય ર્કલાકૃતીના ર્કારણે ‘િલ્ર્ડ હરેીટેજ સાઈટ’સ્ર્થાન પામી છે. પાટણના 
પટોળાની ર્કલા 900િર્। જુની છે.ગજુરાતમાાં પટોળાની િરૂઆત કુમારપાળે ર્કરી હતી તે સમયે 700 જેટલા 
સાિલી પરીિાર દ્વારા પટોળા બનાિિામાાં આિતા હતા. જે હાલના સમયમાાં માત્ર ત્રણ પરીિાર જ પટોળા 
બનાિી રહ્યા છે. એર્ક પટોળુ બનાિિામાાં લગભગ 4ર્થી6 માસ લાગે છે જેર્થી તેની કર્કિંમત િધારે છે.  

 

મોઢેરા સયુડમાંદીર - 
પષુ્ટ્પાિતી નદીના કર્કનારે આિેલા પ્રાચીન સયૂડમ ાંકદર માટે મોઢેરા જાણીત ુાં છે. રાજા ભીમદેિ ના સમયમાાં 
બાંધાયેલુાં આ માંકદર મધ્યયગુની વિલ્પર્કલા નો ઉતમ નમનુો છે.મોઢેરાનુાં સયૂડમ ાંકદર સભાગહુ તર્થા ગભડગહુની 
ર્કોતરણીર્થી િોભાયમાન છે. 
 

બહુચરાજી માંદીરઃ  

બહચુરાજીમાંકદર માતાનુાં માંકદર છે.આ માંકદર માતાજી ના ઉદભિ સ્ર્થાન તરીરે્ક ઓળખાઈ છે.અહી માતાજી નુાં 
સ્ર્થાન િરખર્ી પણ હયાત છે.આ માંકદર આરસ પથ્ર્થર માાંર્થી ત્યાર ર્કરિામાાં આિલે છે.આ સ્ર્થળે નિરાત્રી 
ના કદિસો માાં યાત્રાળુઓ મોટા પ્રમાણ માાં માતાજી ના દિડન ર્કરિા આિે છે. 
આમ આ અમારો પ્રિાસ ખબુ સરસ રહ્યો હતો. 


