ઓલપાડ તાલુકાનું
મહમદપોર ગામ
હવે બન્યું
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ગુજરાતનું
પહ�લું ગામ
હશે જે ગામનું નામ
બદલાયું હોય ઓલપાડ
થી 5 �કલોમીટર અને
ટાઉન
ઓલપાડ �કમ માગર્ પર આવેલ
ટોક
અને દાંડી માગર્ને અડી ને આવેલું
રાજનગરગામ તરીક� ઓળખાય છ�
આ ગામમાં મુખ્યત્વે ખેતી પશુપાલન
વ્યવસાય સાથે સકરાયેલા છ�. ગામમાં
રાજપૂત સમાજ અને હળપિત સમાજના લોકો
વસવાત કર� છ� . જ્યાર� ગામના અનેક પ�રવારો
આજે િવદ�શમાં રહ� છ� � ક� એક સમયનું
મહમદપોરગામ આજે રાજનગર તરીક� ઓળખ
ઉભી કરી છ� મહમદપોરગામનું નામ બદલવા માટ�
ગામના આગેવાનો છ�લ્લા 15 વષર્થી અથાક મહ�નત
બાદ વષર્ 2016 રાજનગર ગામ નું નામ ર�ં છ� જે
લગભગ આખા ગુજરાતમાં પ્રથમ એવું ગામ હશે ક� જે
ગામનું નામ બદલાયું હોય. ગ્રામવાસીઓની સંવા�દતા અને
એકરાગીતાને કારણે રાજનગરમાં ત્રીસ વષર્થી ચૂંટણી થઈ
નથી .અહ� સરપંચની પસંદગી થાય છ� ચૂંટણી નહ�.ગામમાં
1140 જેટલી વસ્તી છ�, ગ્રામજનો હળી મળી ને રહ� છ�.
ગામમાં 1 થી 8 સુધીની �ાથિમક શાળા , 100 ટકા
હાજરીને લઈ શાળાએ એવોડ� �ાપ્ત કય� હતો
ગામમા આવેલી િજલ્લા પંચાયત િશક્ષણ
સિમિત સંચાિલત �ાથિમક શાળામાં
ધોરણ 1 થી 8 મા 96 િવધાથ�ઓ અભ્યાસ
કરે છ�. િશક્ષકો �ારા િવધાથ�ઓને સારું
એવું િશક્ષણ કાયર્ પૂરું પાડવામાં આવી
રહ્યુ છ� , શાળાના બાળકોની પણ િશક્ષકો
�ારા ખાસ કાળજી લેવામાં આવી રહી છ�
. શાળાના મુખ્ય િશક્ષક જિતનભાઈએ
જણાવ્યું હતું ક� અમારી શાળાના�બાળકોની
100 ટકા હાજરીને ધ્યાનમાં લઈ બાળ
આયોગ �ારા રાજનગર �ા.શાળાને એવોડ�

રાજનગરમાં આવેલા િવિવધ ફળીયા
રાજનગરગામમાં આવેલા િવિવધ ફિળયાના નામ હવેલી
ફિળયું , ક�બેર ફિળયું, િનશાળ ફિળયું, ખળી ફિળયું,
17 ગાળા હળપિતવાસ ફિળયું, 40 ગાળા હળપિતવાસ .

રાજનગરના ગામનો િવકાસ
ગામના સરપંચ અિમષાબેન જીતેન્�િસંહ રાઠોડ� જણાવ્યું હતું
ક� ગામમાં પણ સરકારની િવિવધ યોજનાઓ થકી પેવરબ્લેક રોડ
રસ્તાઓ, નવું પંચાયત ઘર , ગટર લાઇન , તળાવનું �ોટ�કશન
વોલ, તમામ ફિળયામાં સ્�ીટ લાઇટની સુિવધા, હળપિત આવાસોનું
િનમાર્ણ સિહતના િવકાસના કામો થયા છ� .

ગામનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી સાથે
પશુપાલન છ�

રાજનગરગામનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી અને પશુપાલન છ�.
સુરત િજલ્લામાં િવિવધ સુગરો આવેલી હોય મોટા ભાગના ખેડ�તો
શેરડીનો પાક લેય છ� તેમજ ઓલપાડ તાલુકામા સહકારી મંડળીઓ
પણ હોય ચોમાસુ અને ઉનાળ� ડાંગરનો પાક લેતા આવ્યા છ� જ્યારે
હળપિત સમાજના લોકો ખેત મજૂરી સાથે જોડાયેલા છ� તો ક�ટલાક
લોકો નોકરી ,ધંધા અથ� જોડાયેલા હોય અવર જવર કરતા હોય છ�.
ગામમા ઘણા િશિક્ષત. લોકો છ� જે આજે ઉચ્ચ પોસ્ટ પર નોકરી
કરી રહયા છ� .

અજયિસંહ
હ�રિસંહ રાઠોડ
ગામ માટ� ગૌરવ
આજે રાજ્યના
િવિવધ તાલુકામાંથી
ક�ટલાક યુવાનો દેશ સેવા
માટ� આમ�માં જોડાઈ
રહયા છ�
ત્યારે રાજનગર ગામના
અજયિસંહ હ�રિસંહ રાઠોડ
છ�લ્લા 14 વષર્થી આમ�માં
ફરજ બજાવે છ� અને હાલ
તેઓ
ભારતીય લશ્કરમાં પંજાબ
ખાતે આવેલ પ�ટયાલામાં
સેવા બજાવી રહયા છ� જે ગામ
માટ� ગૌરવ ની બાબત છ�.

મંગળવાર
૨૩ ફ��ુઆરી, ૨૦૨૧

ગામના આગેવાનો
િદલીપિસંહ �ભાતિસંહ રાઠોડ ( ટકારમાં ડ�રી
માજી ચેરમેન, ક�લાશ આ�મ �સ્ટ ,તેમજ
ક�લાશ આ�મ ની જમીનના દાતા)
બળદેવિસંહ માધવિસંહ રાઠોડ ( ટકારમાં
ડ�રી , માજી �મુખ)
જશવંતિસંહ હ�રિસંહ ચૌહાણ (ટકારમાં,
હાઈસ્ક�લ, માનદ મં�ી) સિહતના અનેક
આગેવાનો છ�.જે ગામના િવકાસમાં આગળ
આવ્યા છ�.

ગામનો પ�રચય
અને ગામનું નામ
કઈ રીતે બદલાયું

મહમદપોરનું
રાજનનગર કરવા માટ�
ગામના આગેવાનોએ વીસેક વષર્થી આ ગામના લોકો ગામના નામથી મુશ્ક�લીનો સામનો
સરકારી તં� મા રજુઆત કરતા આવ્યા હતા જો કરતાં હતા ક�મક� આખું ગામ િહન્દુ હોવા છતા ગામનું
ક� કોઈ િવરોધ ક� િવવાદ િવના સહજતાથી નામ બદલી નામ મહમદપોર એટલે ક� મુ�સ્લમ નામ સાથે સંકરાયેલું
હોવાથી ગામના દીકરી – દીકરાના લગ્નના અવરોધ
શકાયું
ગામના વડીલ નારિસંહ ચં�િસંહ રાઠોડ� ગામનું નામ આવતા હતા આથી ગામનું નામ બદલવા ગામના
બદલવા માટ� ની કાયર્વાહી શરૂ કરી હતી નારિસંહ �ામજનો �ારા છ�લ્લા 15 વરસથી તાલુકાથી લઈ
રાઠોડ� જણાવ્યું હતું ક� �થમ એક અરજી સુરત કલેક્ટરને મુખ્યમં�ી સુધી રજૂઆત કરી હતી. પરંતુ લાંબા વષર્ બાદ
આપીહતી પણ એમાં કશું થયું નહીં એટલે અમેં �ામસભા મહમદપોરગામનું નામ �ામજનોની વષ�ની રજૂઆત
બોલાવી એમાં ગામનું નામ બદલવાનો ઠરાવ કય� હતો બાદ સરકારે ગામનું નામ બદલી રાજનગર કરવામાં
જેમાં રાજનગર સવર્સંમિત સંધાઈ હતી એ પછી તાલુકા આવ્યું છ�.
ઓલપાડ તાલુકાના મહમદપોર ગામમાં
પ.,જી.પ. મા ઠરાવ પસાર થયા ધારાસભ્ય , સાંસદો પાસે
ભલામણ કરાવી અને પછી કલેક્ટર કચેરીમાં કાયર્વાહી વડીલોની વાત માનીએ તો 250 વષર્ થી વધુ વષ�
કરી એ બાદ તો રાજ્ય અને ક�ન્� સરકારના �િતિનિધત્વ પહેલા રાજસ્થાનથી આવેલા લોકો અહી પડાવ નાખી
કાયમી વસવાટ કય� હતો અને ત્યારથી આ ગામનું નામ
એ અમારા ગામની મુલાકાત લીધી હતી
ગામના ઇિતહાસની જો વાત કરવામા આવે તો ગામના મહમદપોર ના નામે ચાલી આવેલું એવું પણ મનાય છ�
આગેવાન જસવંતિસંહ હ�રિસંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું ક� પરંતુ સમયની સાથે આ ગામમાં મા� િહન્દુ જાિતના
અમારા પૂવર્જો લગભગ 250 વષર્ પહેલાં રાજસ્થાનના લોકો રહે છ� પણ ગામનું નામ મુ�સ્લમ નામ સાથે
જોધપુરથી આવી ને અહીં વસેલા અહીં જ ક�મ આવ્યા સરખાતું હોવાથી ગામના લોકો મુશ્ક�લીમાં મુકાયા હતા
એના ચો�સ કારણો નથી મળતા આટલા વષર્માં અમારા ક�મક� આ ગામ ઓલપાડ – કીમના મુખ્ય માગર્ને અડીને
ગામમાં એક પણ મુસ્લીમ પ�રવાર વસવાટ નથી , આવેલું ગામ છ� જો કોઈ સાધુ સંતો રોડ પરથી પસાર
ગામમાં એમના કોઈ મુ�સ્લમ ધાિમર્ક સ્થાનક ક� જગ્યા થાય તો ગામનું બોડ� જોઈને ગામમાં �વેશતા નથી જ્યારે
નથી છતાં આ ગામનું નામ મહમદપોર ક�મ છ� એના કોઈ દીકરી ક� દીકરાના સગપણ સમયે મોટી સમસ્યા ઊભી
થાય છ�.
કારણો ક� પુરાવા આજિદન સુધી નથી મળ્યા .
આથી �ામજનો ભેગા થઈ ગામનું નામ બદલવા
ઓલપાડ તાલુકાનું મંહમદપોર ગામ હવે રાજનગર
તરીક� ઓળખાય છ� 15 વષર્ની રજૂઆત અંતે રંગ લાવી અરજીનો દોર શરૂ કરી ગામનું નામ બદલી રાજનગર
હતી અત્યાર સુધીમાં કોઈ ગામનું નામ બદલાયું નથી કરવા માંગ કરી હતી અને ત્યારબાદ �ામ પંચાયતમાં
પરંતુ ગામનું નામ મહમદપોરમાંથી રાજનગર થાય તે સામાન્યસભાએ �ામસભામાં ઠરાવ કરવામાં આવ્યા
વષર્ 2007 થી ટીડીઓ, ડીડીઓ, િજલ્લા કલેક્ટરને પણ
ઐિતહાિસક બન્યું છ�.
ગુજરાતના સુરત િજલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાનાં લેિખત રજૂઆત કરવાની �ામજનોએ શરૂઆત કરી
મથકથી મા� 5 �કલોમીટરના અંતરે સ્ટ�ટ હાઇવે 65 પર હતી.
પ�વ્યવહાર ચાલુ હતો પરંતુ ગામનું નામ બદલાતું ન
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ને અડીને આવેલુ મહમદપોર ગામ આમતો સામાન્ય હતું. આ દરમ્યાન ધારાસભ્યએ પણ િજલ્લા કલેક્ટર સાથે
ગામ છ�. આ ગામની વસ્તી 1141 જેટલા માણસોની સંકલનની બેઠકમાં આ મુ�ો ચલાવ્યો હતો. અને જે તે
છ� જેમાં ક્ષિ�ય સમાજ અને હળપિત જાિતના િહન્દુ સમયે રાજ્યના મુખ્યમં�ી આનંદીબેન પટ�લને ગામના
લોકો રહે છ�. પણ નામ બદલવા માટ� પુરાવા સાથે રજૂઆત કરી હતી અંતે
રાજ્ય સરકાર �ારા મહમદપોરગામનું નામ બદલીને
રાજનગર કરવાની જે માંગ કરી
ગામમા
હતી જે માંગ

ઉપલબ્ધ સુિવધાઓ

ઘર દીઠ નળ કનેક્શન, વીજ જોડાણ,
આર.ઓ. પ્લાટ, ક�વો 1, આંગણવાડી ,
�ાથિમક શાળા, પાણીની ટાંકી (50,000
લીટર)

મહમદપોર થી રાજનગર
થતા ઉત્સવ મનાવવામાં
આવ્યો હતો

ઓલપાડ તાલુકાનું જે ગામ સદીઓથી
મહમદપોર તરીક� ઓળખાતું હતું એનું
નવું નામકરણ થયું છ�, રાજનગર નામ
બદલાયાની ઘડીએ ગામલોકો �ારા
ગામમાં ફટાકડા ફોડી મીઠાઈ વહેંચી
આનંદ ઉત્સાહ મનાવ્યો હતો એવું
પણ �ામજનોએ જણાવ્યું
હતું.

ક�લાસ
આ�મ પણ આસ્થાનું
�તીક છ�

ગામમાં ખેતી માટ�ની િપયત મંડળી
આવેલી છ�

ગામમાં જ ખેડ�તોને ખેતી માટ� ખાતર ,
દવા મળી રહે તે માટ� ગામમાં �ાહક
સહકારી ભંડાર ની સ્થાપના કરવામાં

સ્વ. ડાહ્યાભાઈ
દા�ભાઈ રાઠોડ

આવી હતી જેમાં ખેડ�તોને રાસાયિણક ખાતર, તેમજ જંતુનાશક
દવાઓ વગેરે ઉપલબ્ધ કરાવે છ� .જેના જશવંતિસંહ હ�રિસંહ
ચૌહાણ �મુખ તરીક� કાયર્રત છ�.

ગામમાં િવિવધ મંિદરો જે આસ્થાનું
�તીક ધરાવે છ�
ગામમાં �ણથી વધુ મંિદર આવેલા છ� આ મંિદરો �ામજનો માટ�
આસ્થાનું �તીક છ�. જેમાં નાગણે�રી માતાનું મંિદર પણ છ�
જેને રાજપૂત સમાજના લોકોની ક�ળ દેવી માનવામાં આવે છ� ,
તેમજ ગામમાં મોક્ષે�ર મહાદેવ મંિદર , તેમજ ભાથીજી દાદાનું
મંિદર આવેલું છ�.

રાજનગર ગ્રામપંચાયત સભ્યોના નામ

સ્વ. ગણપતિસંહ
ગુલાબિસંહ રાઠોડ

ન્હારિસંહ રાઠોડ

કચેરીઓમાં રજૂઆત કરી હતી અને
અમને તેમનું પ�રણામ જોવા મળ્યું છ�. ગામનું નામ
બદલાયું છ�
ગામનું નામ બદલાય પછી રાજસ્થાનમા ક�ળદેવી
નાગણેચી દેવીના મંિદરે માનતા પુરી કરી હતી.
જીતેન્�િસંહ રાઠોડ� જણાવ્યું હતું ક� અમારાગામનું
નામ બદલાયા પછી રાજસ્થાન ખાતે મા ક�ળદેવી
નાગણેચી દેવીના મંિદરે માનતા પુરી કરવા ગામના
લોકો સામુિહક રીતે ગયા હતા અને માતાજીના દશર્ન
કયાર્ હતા.

ગામના �વેશ �ાર પર ક�લાશ આ�મ આવેલો છ� આ આ�મ
માટ� ગામના િદલીપિસંહ �ભાતિસંહે 18 ગૂંથા જમીન દાનમાં
આપી હતી ત્યારબાદ 1984 માં આ જમીન ઉપર સ્વામી �ી
ક�લાષાનંદ સ્વામીએ ક�લાશ આ�મની સ્થાપના કરી હતી
અને અહીં દર વષ� ગુરુપૂિણર્મા તેમજ પૂણર્યિતિથઅને ધાિમર્ક
કાયર્�મો કરવામાં આવે જે જેમાં આજુબાજુના ગામોમાંથી પણ
લોકો દશર્નાથ� આવે છ�.

રાજનગર
ગામમાં આવેલ ખેતીની જમીનોમાં નહેરમાંથી આવતા
ગામના
પાણીથી
િસંચાઈ સુવ્યવ�સ્થત રીતે થાય તે માટ� �ામજનો
ચાર સ્વ
�ારા િપયત મંડળીની સ્થાપના કરવામાં આવી છ� .
ાતત્ર
જશવતિસંહ અભેિસંહ રાઠોડ આ મંડળીના �મુખ તરીક�
ં સન
ે ાનીઓ કાયર્રત છ�.
ના ન �ાહક સહકારી ભંડાર
ામ
સ્વ. મગનિસંહ
નાથુિસંહ રાઠોડ

સંતોષતા �ામજનોમાં પણ ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો
હતો.
ગામ જે પહેલા મહમદપોરથી ઓળખાતું હતું અને
છ�લ્લા 15 થી વધુ વષર્ પહેલા ગામના ન્હારિસંહ ચં�િસંહ
રાઠોડને િવચાર આવ્યો હતો અને ગામના ન્હારિસંહએ
છ�લ્લા ઘણા વષર્થી �યત્ન કરતાં હતા અને ગામના
ગેમલિસંહ રાઠોડ સિહત અન્ય વડીલોને લઈ આ
કામની સફળતા મળી છ� અત્યાર સુધીમાં કોઈ ગામનું
નામ બદલાયું નથી પરંતુ ગામનું નામ મહમદપોરમાંથી
રાજનગર થાય તે ઐિતહાિસક બન્યું છ�.
ગામનું નામ બદ્લ્વામાં જેમનો િસહ ફાળો રહ્યો
હોય તે ન્હારિસંહ રાઠોડની મહેનત રંગ લાવી હતી.
ન્હારિસંહ રાઠોડ� જણાવ્યુ હતું ક� જે 15 વષર્થી ગામનું
નામ બદલવાની કામગીરી માટ� જે બીડ� લીધું હતું અને
િવિવધ સરકારી કચેરીઓમાં વારંવારની રજૂઆત કરી
હતી અને જ્યારે ઘણા વષ� બાદ જ્યારે અમારી આ
રજૂઆત ફરી છ� અને ગામનું નામ બદલાયું છ� .
�ામજનોએ જણાવ્યું હતું ક� ગામના ન્હારિસંહ રાઠોડ
અને ગેમલિસંહ રાઠોડ આ બંનેની મહેનત રંગ લાવી
છ� ક�મક� આ બંને વ્ય�ક્તઓ અવારનવાર સરકારી

સ્વ. ક�બેરિસંહ
ખુશાલિસંહ રાઠોડ

ઉપસરપંચ:બાલુભાઈ છનાભાઈ રાઠોડ
તલાટીકમ મંત્રી : નીરવ પાર�ખ
સભ્ય : મહ�શિસંહ પ્રભાતિસંહ રાઠોડ
સભ્ય : શીતલબેન તુષારિસંહ રાઠોડ
સભ્ય. : લતાબેન જશવંતિસંહ રાઠોડ
સભ્ય : ર�ખાબેન બક�મભાઈ રાઠોડ
સરપંચ
સભ્ય : યોગેશભાઈ સુભાષભાઈ રાઠોડ
અિમષાબેન
�તેન્દ્રિસંહ રાઠોડ સભ્ય : નીતાબેન શૈલેષભાઈ રાઠોડ

રાજનગરના 30 જેટલા
પ�રવારો િવદેશમાં સ્થાઇ છ�
વાત કરીએ તો રાજનગરનાગામના
30 થી વધુ પ�રવાર �ગ્લેન્ડ,
અમે�રકા, ક�નડે ા, સિહતના
િવદેશોમાં સ્થાયી થયેલા છ�. જેઓ
�ારા પણ ગામના િવકાસના
મહત્વનો ફાળો રહ્યો છ� .

