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ખેડ�તોની સમસ્યા: ગામમાં ક�િષ માટ�નો વીજ પુરવઠો િદવસ 
દરિમયાન િનયિમત મળવો જોઈએ 

વડોલી ગામ ભૂિમપુત્રોનું ગામ છ�. લગભગ દર�ક સમાજના લોકો પાસે નાની મોટી માત્રામાં ખેતીની જમીન છ�. જેમાં 
તેઓ શેરડીથી ડાંગરનો પાક કરતાં આવતા હોય છ�. ખેતી માટ� િસંચાઇની સગવડ ખૂબ જ જ�રી છ�. કાકરાપાર 
ડાબા કાંઠાની મુખ્ય ક�નાલ મારફત વડોલીને િસંચાઇનું પાણી મળી રહ� છ�. પર�તુ ક�ટલાક ખેડૂતો પોતાના બોરવેલ 
થક� ખેતરમાં િસંચાઇ કરતાં આવ્યા છ�. આ માટ� તેમને દિક્ષણ ગુજરાત વીજ ક�પની પાસેથી વીજ �ડાણ લીધા 
છ�. પર�તુ વીજ ક�પની દ્વારા �દવસ રાત એમ રોટ�શન મુજબ માત્ર આઠ જ કલાક વીજ પુરવઠો આપવામાં આવે છ�. 
જ્યાર� રાત્રે પુરવઠો આપવામાં આવે છ� ત્યાર� િશયાળા જેવી ઋતુમાં ખેડૂતોને માટ� પાણી મૂકવું મુશ્ક�લ બની �ય છ�. 
કડકડતી ઠ�ડીમાં ખેતરમાં જઈ ન શકાય તેવી પ�ર�સ્થિત હોય છ�. જેને કારણે �દવસ દરિમયાન જ િનયિમત પુરવઠો 
આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છ�. આઠ કલાકની જગ્યાએ દસ કલાક વીજ પુરવઠો મળ� તો ખેડૂતોને 
મોટી રાહત થાય એમ છ�.

વડોલી
�વેશ�ાર 

ગામના પાદરની શોભા 
વધારે છ� 

રાજ્ય ધોરી માગર્થી બે �ક.મી. કાપી વડોલી પહ�ચતાની સાથે જ ગામનો આલીશાન પ્રવેશદ્વાર �ણે આપનું સ્વાગત કરતો હોય તેમ અડીખમ ઊભો છ�. આ પ્રવેશદ્વાર ગામના જ પનોતા પુત્ર યશવંતભાઈ લલ્લુભાઈ પટ�લે તેમનાં માતા-િપતા ગંગાબેન લાલુભાઈ પટ�લ અને લલ્લુભાઈ માવ�ભાઈ પટ�લના સ્મરણાથ� ગામને વષર્-2007માં બનાવી આપ્યો હતો. આ પ્રવેશદ્વારને કારણે ગામની શોભા ઔર વધી �ય છ�. 

ગામનાં મંિદરો આસ્થાનાં �તીક 
વડોલી ગામમાં અનેક મં�દરો આવેલાં છ�. લગભગ દર�ક 
ફિળયામાં મં�દરો �વા મળી રહ્યાં છ�. ગામના પાદર� જ 
ત્રણથી ચાર મં�દરો આવેલાં છ�, જેમાં સૌથી જૂનું મં�દર 
એટલે ખો�ડયાર માતાનું મં�દર. આ મં�દર સાથે લોકોની 
આસ્થા �ડાયેલી હોવાનું ગ્રામજનો જણાવી રહ્યા છ�. 
અહ� ખો�ડયાર માતા હાજરાહજૂર હોવાની લોકવાયકા 
છ�. ખો�ડયાર માતાના મં�દરને કારણે જ ગામમાં મોટી 
ચોરી ક� લૂંટની ઘટના બનતી ન હોવાનું લોકોનું માનવું 
છ�. બી� તરફ ગામના પાદર� આવેલું રામ� મં�દર 
પર ગામની શોભા વધારી ર�ં છ�. આ મં�દરની સામે 
જ હનુમાન�નું મં�દર પણ આવેલું છ�. આ ઉપરાંત 
આહીરવાસમાં િહ�ગળાજ માતાનું મં�દર �સ્થત છ�. 

બારડાેલી સ�ાગ્રહ વખતે માેડી રાત્રે વડાેલી પહા�ચેલા 
સરદાર પટેલે અાેટલા પર જ રાતવાસાે કયા� 

આઝાદીની ચળવળ તેની ચરમસીમા પર 
હતી. ઠ�ર ઠ�ર ગાંધી�ની આગેવાનીમાં 
સ્વતંત્રતા મેળવવા માટ� સત્યાગ્રહો થઈ 
રહ્યા હતા. બારડોલી પંથકમાં પણ 
અંગ્રે�એ ખેડૂતો પર આકરા કરવેરા 
નાંખતાં ખેડૂતોની કમર ભાંગી ગઈ હતી. 
આથી સરદાર પટ�લની આગેવાનીમાં 
વષર્-1928માં બારડોલી સત્યાગ્રહની 

શ�આત થઈ હતી. લોક��િત માટ� 
સરદાર પટ�લ તેના સાથીદારો સાથે 
બારડોલી િવસ્તારના ગામેગામ ફયાર્ 
હતા. સરભોણને પણ રચનાત્મક કામો 
માટ� છાવણી બનાવી હોય એક �દવસ 
આ િવસ્તારમાં સરદાર પટ�લ િવચરણ 
કરી રહ્યા હતા. ત્યાર� રાિત્રના બે 
વાગ્યાની આસપાસ બારડોલીથી 12 

�ક.મી. દૂર આવેલા વડોલી પહ�ચ્યા 
હતા. અને તેમણે ગામના ગોપાળ� 
નાયકના ઓટલે જ રાતવાસો કરી દીધો 
હતો. આ ઘટનાને ગ્રામજનો આજે પણ 
ભૂલ્યા નથી. રાિત્રને કોઈને પણ ઉઠાડ્યા 
વગર તેમણે ઓટલા પર જ રાતવાસો 
કય� હતો. સવાર� જ્યાર� ખબર પડી ક� 
સરદાર પટ�લ ગામમાં આવ્યા છ� ત્યાર� 

આખું ગામ તેમને મળવા માટ� આવી 
પહ�ચ્યું હતું. સવાર� એકઠા થયેલા 
ગ્રામજનોને તેમણે ક�ં હતું ક�, ખેડૂતો 
આખો �દવસ સખત મહ�નત કરી 
થાક�લા હોય તેમને ઉઠાડવાનો મારો 
સ્વભાવ નથી. સરદાર પટ�લે લીધેલી 
અચાનક મુલાકાતથી ગ્રામજનોમાં પણ 
ઉત્સાહનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. 

ગામનાં મિહલા પશુપાલન થકી કરોડપિત થયાં, 
અમદાવાદ ખાતે �ેષ્ઠ કામગીરી બદલ એવોડ�

માત્ર 9 ધોરણ પાસ વૈશાલીબેન પ્રકાશભાઈ િમસ્ત્રી સ્ત્રીસશિક્તકરણનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છ�. તેઓ પશુપાલનના 
વ્યવસાય થક� વાિષર્ક લાખો �િપયાની કમાણી કર� છ�. તેમની પાસે હાલમાં ગાય ભ�સ મળી 120 જેટલાં પશુ 
છ�. ગત વષ� તેમણે 1.90 લાખ લીટર દૂધ ગામની દૂધમંડળી થક� સુમુલ ડેરીને પહ�ચાડ્યું હતું. તેમને દૂધના 
વ્યવસાય થક� 90થી 95 લાખ �િપયાની આવક થઈ હતી. પશુપાલનના વ્યવસાય થક� વૈશાલી િમસ્ત્રી સમગ્ર 
ગુજરાતમાં ત્રી� ક્રમે આવ્યાં હતાં. તેમની શ્રેષ્ઠ કામગીરી બદલ અમદાવાદ ખાતે અમૂલ ડેરીના કાયર્ક્રમમાં 
ક�ન્દ્રીય �હ અને સહકાર મંત્રી અિમત શાહના હસ્તે સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. તેઓ રોજના 650 લીટર 
જેટલું દૂધ ડેરીમાં ભર� છ�. તેઓ દૂધમાંથી ઘર� જ બાયપ્રોડક્ટ પણ બનાવે છ� અને તેમાંથી પણ કમાણી કર� છ�. 
તહ�વારો પર મીઠાઇ, શ્રીખંડ, ઘારી, માવો સિહતની પ્રોડક્ટ બનાવી તેનું વેચાણ કર� છ�. ઘર� કાયમ મીઠાઇ 
અને શ્રીખંડનું છૂટક વેચાણ પણ કર� છ�. ઉપરાંત તેઓ સુરત િજલ્લા સહકાર ભારતીની મિહલા શાખામાં ઉચ્ચ 
હોદ્દા પર િબરાજમાન છ�. 

ગામની ડ�રીમાં રોજનું 
અંદાિજત 1200 
લીટર દૂધ આવે છ� 
ગામમાં ખેતી બાદ બી� વ્યવસાય 
પશુપાલનનો છ�. પશુપાલનનો 
વ્યવસાય સારો િવકસ્યો હોવાથી 
અહી વષર્-996માં વડોલી દૂધ 
ઉત્પાદક સહકારી મિહલા 
મંડળીની સ્થાપના કરવામાં 
આવી હતી. દૂધમંડળીના મંત્રી 
પ્રકાશભાઈ િમસ્ત્રીએ જણાવ્યું 
હતું ક�, અમારી મંડળીમાં રોજ 
સવાર સાંજ મળીને 1100થી 1200 લીટર દૂધ આવે 
છ�. જે અહ� એકિત્રત કયાર્ બાદ તેને સુરતની સુરત 
િજલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ (સુમુલ ડેરી)માં 
પહ�ચાડવામાં આવે છ�. તેમની મંડળીને વષર્ 2015-
16માં સુમુલ ડેરીની મંડળીઓ પૈક� સભાસદોને દૂધનો 
સારો ભાવ આપવા બદલ બી� નંબર� આવતાં એવોડર્ 
પણ આપવામાં આવ્યો હતો. દૂધમંડળીની સારી 
કામગીરીને કારણે વડોલીનું નામ િજલ્લામાં ખૂબ જ 
માનથી લેવામાં આવે છ�. 
NRIઓનો સહયોગ 
ગામના િવકાસમાં સરકારી યોજનાઓની સાથે સાથે 
ક�ક અંશે NRI પ�રવારોનો પણ સહયોગ મળી રહ�તો 
હોય છ�. ગામમાં નાનાં-મોટાં કામોમાં NRI પ�રવારો 
પોતાનું યોગદાન આપી વતનનું ઋણ અદા કર� છ�. 
ગામના અનેક પ�રવારો યુ.એસ.એ., યુ.ક�., પનામા, 
ક�નાડા, ન્યુઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેિલયા જેવા દ�શોમાં સ્થાયી 
થઈ ત્યાં ધંધા રોજગાર િવકસાવ્યા છ�. જેનો લાભ 
ગામને પણ મળતો હોય છ�. નવેમ્બર-�ડસેમ્બર 
દરિમયાન NRIના આગમનથી ગામનું વાતાવરણ 
મહ�ક� ઊઠ� છ�. 

ગામના 
ભીખુભાઈ 
પટ�લે 
સ્વતં� 
ચળવળમાં 
ભાગ લીધો 
હતો 
વડોલી ગામના વડીલ ભીખુભાઈ નટુભાઇ પટ�લે સ્વતંત્રતાની ચળવળમાં ભાગ લઈ ગામનું પ્રિતિનિધત્વ કયુ� હતું. વષર્-1919માં જન્મેલા ભીખુભાઈ મહાત્મા ગાંધી� અને સરદાર વલ્લભભાઇ પટ�લથી પ્રેરાઈને તે સમયે આઝાદીની ચળવળમાં �ડાયા હતા. ગામના એક વડીલે આઝાદીની લડતમાં સહયોગ આપવાની વાતથી ગ્રામજનો પણ ગૌરવની લાગણી અનુભવે છ�. � ક�, ભીખુભાઈનું 7/9/1987ના રોજ અવસાન થયું હતું. તેઓને સ્વતંત્રસેનાની તરીક�ના લાભો મળતા હતા, તે આજે તેમની પત્ની ભાનુબેન ભીખુભાઈ પટ�લને મળી રહ્યા છ�.


