
ગામમાં હર ઘર 
નળ યોજના 
હેઠળ પીવાના 
પાણીની સગવડ 
ઉપલબ્ધ 

ગામના સરપંચો અને 
ગ્રામ પંચાયત બોડી તેમજ 

તલાટી કમ મંત્રીના િવકાસલક્ષી 
અિભગમને કારણે ગામના 

લગભગ દર�ક ફિળયામાં હર ઘર નળ 
યોજનાનો અમલ થઈ રહ્યો છ�. લોકોને દૂર 

સુધી પાણી લેવા માટ� જવું 
ન પડે તે માટ� સરકારી 
યોજના થક� તમામ 
ઘરો સુધી પાણીની 
પાઇપલાઇન કરવાનું 
કામગીરી કરવામાં 
આવી છ�. ઉપરાંત 

બાક� ઘરોને પણ 
તાત્કાિલક નલ સે જળ 

યોજના હ�ઠળ �ડવામાં 
આવશે. 
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વડોલી ગામમાં 
ચરોત�રયા પાટીદાર 
સમાજ ઉપરાંત હળપિત, 
�જાપિત, આહીર, 
માહ્યાવંશી સમાજના 
લોકોની વસતી વધુ, 
લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય 
ખેતી અને પશુપાલન

વડોલી
બારડોલી-નવસારી રાજ્ય ધોરી માગર્થી બે �ક.મી.ના અંતર� રાણત એપ્રોચ રોડ પર આવેલું બારડોલી તાલુકાનું ગામ

ગામની 
વસતીિવષયક 
માિહતી (વષર્-
2011 મુજબ) 
ક�લ ઘર : 542 ક�લ વસતી : 2296 પુ�ષ : 1173સ્ત્રી : 1123 •અનુસૂિચત �િત વસતીક�લ : 165 પુ�ષ : 80સ્ત્રી : 85 •અનુસૂિચત જન�િત વસતી ક�લ : 1270પુ�ષ : 656 સ્ત્રી : 614 સાક્ષરતા દર ક�લ :  55.84%પુ�ષ : 58.82%સ્ત્રી : 52.72%

બારડોલી-નવસારી રાજ્ય ધોરી 
માગર્થી બે �ક.મી.ના અંતરે 
રાણત એ�ોચ રોડ પર આવેલું 

વડોલી ગામ િવકાસની ક�ડીએ આગળ વધી રહેલું 
દેખાય છ�. ગામમાં ચરોત�રયા પાટીદાર સમાજ 
ઉપરાંત હળપિત, �જાપિત, આહીર, માહ્યાવંશી 
સમાજના લોકોની વસતી છ�. આ ઉપરાંત અનાિવલ, 
મૈસુરીયા સમાજના પણ એકાદ બે પ�રવાર ગામમાં 
વસવાટ કરે છ�. અહીંના લોકો મુખ્યત્વે ખેતી અને 
પશુપાલનના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છ�. ગામમાં શેરડી 
અને ડાંગરની ખેતી મુખ્ય છ�, તો ક�ટલાક ખેડ�તો આંતરપાક 
તરીક� શાકભાજીની ખેતી પર પણ હાથ અજમાવતા હોય છ�. 
બારડોલી, મહુવા અને ગણદેવી સુગર ફ�ક્ટરી નજીક હોવાથી 
ગામના મોટા ભાગના ખેડ�તો રોક�ડયા પાક ગણાતા શેરડીની 
ખેતીને �ાધાન્ય આપે છ�. આ ઉપરાંત નવસારી પણ નજીક 
હોવાથી અને ત્યાં િવકસેલા પૌંવાિમલના ઉ�ોગને કારણે ક�ક 
અંશે ખેડ�તો ડાંગરની ખેતી પણ કરતા આવ્યા છ�. ખેતી ખાસ કરીને 
નહેરના પાણી પર િનભર્ર છ�. તો ક�ટલાક ખેડ�તો બોરવેલ મારફતે પણ 
પાણી મેળવી રહ્યા છ�. જો ક�, અિનયિમત વીજળીને કારણે ખેડ�તોને 
ઘણી વખત િસંચાઇમાં મુશ્ક�લી પડતી હોય છ�. સરકાર �ારા 10 કલાક 
િદવસ દરિમયાન વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે તો ખેડ�તોને ઘણી 
રાહત થઈ શક� એમ છ�. ગામનો ભૌગોિલક િવસ્તાર 447.31 હેક્ટરમાં 
ફ�લાયેલો છ�. વડોલી બારડોલી તાલુકાનું છ�વાડાનું ગામ છ�. ગામને મહુવા 
તાલુકાના કાની અને રાણત તેમજ બારડોલી તાલુકાના બાબલા, ઝાખરડા, 
તરભોણ અને અંચેલી ગામની સીમા લાગે છ�. મહુવા અને બારડોલી તાલુકા 
મથક સાથે આ ગામ સીધંુ સડક માગર્ સાથે જોડાયેલું છ�. િજલ્લા મથક સુરત 
અહીંથી લગભગ 45 �ક.મી. જેટલા અંતરે છ�. લોકોએ ધંધા રોજગાર માટ� બારડોલી, 
નવસારી અને સુરત જેવાં શહેરો પર આધાર રાખવો પડ� છ�. આ ઉપરાંત પલસાણા 
અને કડોદરા પણ નજીક હોય અહીંની િમલોમાં પણ લોકો રોજીરોટી માટ� જતા 
થયા છ�. ઇિતહાસની વાત કરવામાં આવે તો ગામમાં મૂળ વસતી �જાપિત, 
હળપિત અને માહ્યાવંશી સમાજની છ�. જ્યારે પાટીદારો વષ� અગાઉ ચરોતર 
�દેશમાંથી અહીં આવીને વસ્યા હોવાનું માનવા આવે છ�. ખેતીથી સ�� 
આ ગામમાં િવકાસની ગિતએ પણ જોર પક�ું છ�. ગામમાં આવેલાં દરેક 
ફિળયાંમાં તબ�ાવાર િવકાસ થઈ રહ્યો છ�. પીવાના પાણીની સુિવધા, 
ગટરલાઇન, ડામર રોડ તેમજ સીસી રોડ, પેવર બ્લોક સિહતની 
કામગીરી કરવામાં આવી રહી છ�. નલ સે જલ યોજના થકી 
દરેક ઘર સુધી પાણી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છ�. આ 
ઉપરાંત િવિવધ સરકારી યોજના અંતગર્ત આવાસ 
યોજનાનાં કામો પણ ચાલી રહ્યાં છ�. પાટીદાર 
સમાજના મોટા ભાગના લોકો ઉપરાંત 
�જાપિત અને આહીર સમાજના ક�ટલાક 
પ�રવારો પણ વષ�થી િવદેશમાં સ્થાયી 
થયા છ�. આ પ�રવારો પણ વતનનું ઋણ 
અદા કરવા માટ� ગામના િવકાસમાં પોતાને 
બનતી મદદ કરતા આવ્યા છ�. ગામના 
મંિદર સિહતનાં સ્થળો પર જરૂરી મદદ માટ� 
એન.આર.આઈ. પ�રવારો હંમેશાં પોતાનો 
સહયોગ આપતા આવ્યા છ�. તમામ જ્ઞાિતના 
યુવાનો પણ ગામના િવકાસમાં હંમેશાં 
તત્પર રહેતા હોય છ�. જેને કારણે આજે 
સામાિજક એકતા પણ જળવાઈ 
રહી છ�. 

ËëµÞ 
ËùÀ

�ામ પંચાયતની 
બોડી

1 સુિનતાબેન એસ. હળપિત – સરપંચ

2 ક�તન એન. પટ�લ – ઉપસરપંચ3 િપ્રયંકા આર. િમસ્ત્રી – સભ્ય 4 હસમુખ પી. માહ્યાવંશી – સભ્ય 5 જયંતી ક�. હળપિત – સભ્ય 6 ભાિવન બી. હળપિત – સભ્ય 

7. �ક�જલબેન એલ. દ�સાઈ – તલાટી કમ મંત્રી

આ સુિવધાની ખોટ: �ાથિમક શાળાનું જજર્�રત મકાન નવું બનાવવા માંગ 
વડોલી ગામની પ્રાથિમક શાળામાં 1થી 8 ધોરણના િવદ્યાથ�ઓ અભ્યાસ કર� છ�. શાળામાં આજુબાજુનાં ગામોના િવદ્યાથ�ઓ પણ અભ્યાસ 

માટ� આવતા હોય છ�. આ શાળાનું મુખ્ય મકાન ખૂબ જ જૂનું હોવાથી હાલ જજર્�રત થઈ ચૂક્યું છ�. ગામના િવદ્યાથ�ઓને શાળામાં વધુ સારી 
સુિવધા મળી રહ� તેમજ યોગ્ય મકાન મળ� એ માટ� ગ્રામજનો સતત ��ત રહ� છ�. ગ્રામજનોની એક માંગ છ� ક�, શાળાના જૂના મકાનની 
જગ્યાએ નવા મકાનની સરકાર તરફથી ફાળવણી કરવામાં આવે. જેથી બાળકો શાંિતપૂવર્ક બેસીને અભ્યાસ કરી શક�. ધોરણ-8 

સુધીની શાળા હોવાથી વધુ અભ્યાસ માટ� સરભોણ હાઈસ્ક�લમાં િવદ્યાથ�ઓને જવું પડે છ�. વડોલી ગામથી િવદ્યાથ�ઓને આવવા-જવા 
માટ� બસની સુિવધા ઉપલબ્ધ હોય િવદ્યાથ�ઓને સરળતાથી વધુ અભ્યાસ માટ� સરભોણ સુધી જઇ શક� છ�. 

એસ.ટી. બસની 
સુિવધા અપૂરતી
વડોલી ગામ બારડોલી નવસારી રાજ્ય ધોરી માગર્થી 2 �ક.મી. જેટલા અંતર� આવેલું છ�. ગામના સામાન્ય માણસોએ બારડોલી, નવસારી ક� સુરત જવું હોય તો બસ પકડવા માટ� બે �ક.મી. સુધી ચાલીને આવવું પડે છ�. ગામમાં બસ આવે છ� પર�તુ સવાર અને સાંજ માત્ર િવદ્યાથ�ઓને લેવા અને મૂકવા માટ� જ આવે છ�. ગામના લોકોને તાલુકા મથક સુધીની સીધી બસ સેવા મળતી ન હોય ગરીબ અને સામાન્ય પ�રવારના લોકોને અવરજવર માટ� મુશ્ક�લી પડે છ�. �દવસ દરિમયાન સીધી બારડોલી, નવસારી અને સુરતને �ડતી બસ સેવા મળ� તો આજુબાજુના રાણત, અમરોલી, ભૂવાસણ, બાબલા સિહતનાં ગામોને પણ ફાયદો થઈ શક� એમ છ�. 

ચૂંટણીમાં 
ઉમેદવારી ન થતાં �ણ 
વોડ� હજી પણ ખાલી 

વડોલી ગ્રામ પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણી વષર્-2021માં 
યો�ઇ હતી, જેમાં ક�લ 8 વોડર્ પૈક� ત્રણ વોડર્માં 

એકપણ ઉમેદવાર ન�ધાયો ન હોવાથી હાલ ત્રણેય વોડર્ 
ખાલી છ�. ગ્રામ પંચાયતની પેટા ચૂંટણી �હ�ર થઈ ન 
હોવાથી હાલ સરપંચ સિહત ક�લ 6 જણાની બોડી જ 

ગ્રામ પંચાયતનો વહીવટ કરી રહી છ�. મોટું ગામ 
હોવા છતાં ત્રણ વોડર્ ખાલી હોય વહ�લી તક� આ 

વોડર્ માટ� પેટા ચૂંટણી કરાવવામાં આવે 
તેવી પણ ગ્રામજનો માંગ કરી 

રહ્યાા છ�.

યુવાનો માટ� રોજગારીની તક નહીંવત: નોકરી માટ� સુરત અને નવસારી ઉપર આધાર 
ગામમાં રોજગારીની તક નહ�વત છ�. મોટા ભાગના હળપિત સમાજના લોકો ખેતરોમાં મજૂરીકામ કરી રો�રોટી મેળવે છ�. ભણતર 
વધ્યું હોય યુવા વગ� ખેતમજૂરી તરફથી મ� ફ�રવી લીધું છ�. પર�તુ ભણેલા યુવાઓને ન�કમાં નોકરી મળવી મુશ્ક�લ છ�. દર�ક સમાજના 
યુવાઓ ઉચ્ચ અભ્યાસ કરી નોકરીની શોધમાં સુરત, નવસારી અને બારડોલી જેવા શહ�રો પર આધાર રાખવો પડે છ�. ન�કમાં એવી 
કોઈ રોજગારી પૂરી પાડે એવા ઉદ્યોગો િવકસ્યા નથી. જેને કારણે યુવાધન શહ�રો તરફ પલાયન થવા લાગ્યું છ�. 

ગામમાં માળખાકીય 
સવલતો 
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