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વડગામ  તાલુકાે  – અેક  પ �રચય
વડગામ તાલુકાે ભારત દેશના પ��મ ભાગમાં અાવેલા ગુજરાત
રા�ના બનાસકાંઠા �જ�ાનાે મહ�નાે તાલુકા ેછે. વડગામ અા
તાલુકાનું મુ� મથક છે. ભાૈગાેલીક �ાન અ�ાંશ ૨૪.૦૫
રેખાંશ ૭૨.૨૮ વડગામમાં ૧૧૦ જટેલા ગામાે અાવેલા છે. મુ�
પાકાે બાજરી,મગફળી, મકાઇ, કપાસ , અેરંડા, તલ, મગ, અડદ,
રાઇ, ચણા, ઘઉ, બટાકા, મેથી, લસણ, રજકાે, જુવાર, જવ છે.
વડગામ તાલુકાના લાેકાેનાે મુ� �વસાય ખેતી, ખેતમજુરી
,ડાયમંડ તેમ જ પશુપાલન છે. તાલુકા નાં લગભગ દરેક ગામમાં
�ાથ�મક શાળા, પંચાયતઘર, અાંગણવાડી તેમ જ દૂધની ડેરી
જવેી સવલતાે �ા� થયેલી છે. ઘઉ,બાજરી,રાયડાે અને અેરંડા
મુ� પેદાશાે છે.કપાસ,મકાઈ,કઠાેળ પણ કેટલાક �વ�તારાે મા
થાય છે.શેરડી,વરી કમાેદ ની ખુ�બુ ભુતકાળ બની ગઈ છે.
મુમનવાસ-માેરીયા ના પ�ા મા મગફળીની ઉપજ થાય છે.વડગામ
તાલુકા મા ખેડૂત મ�હલાઅાેના ભારે પ�ર�મ ના પ�રણામે દૂધનાે
�વસાય ખુબ જ સારાે �વકાસ પામેલ છે. 

" હુ,ં ની�તન અેલ. પટેલ, નવા �ાનની શાેધમાં, નવા લાેકાેને
મળવા, નવા �ે�ાેને સમજવા માટે �વ�વધ કાય��માે અને �ળાે
ની મુલાકાતે જવાનાે અવસર �ા� થાય છે. અા દરેક મુલાકાત
મને મારા �વનમાં કંઈક �વશેષ અાપે છે. અા �વાસાે મને
રાેજરેાેજ નવું �વન અાપે છે, પણ અેક વખત અેવાે �વચાર
અા�ાે કે અા �ણાેને મા� મારા સુધી જ સી�મત રાખવાને બદલે
દરેક ��� સુધી પહા�ચવી �ેયીયે. અને અા ઉ�ેશ ને �ાન માં
રાખી મ� vadgam.com નામની વેબસાઈટ બનાવી છે જે
વડગામ તાલુકામાં થતી �વ�વધ �વૃ�તઅાે અને અૈ�તહા�સક
મા�હતી પુરી પાડે છે. અા �સવાય મારી ���ગત મુલાકાતાે
અને �વાસ નાે દરેક અનુભવ ને સારી રીતે વણ�વી શકાય તે માટે
મ� readnitin.in નામ ની વેબસાઈટ શરુ કરી. સમય જતા ની
સાથે વધુ લાેકાે અા ઉ�ેશ માં �ેડાતા ગયા અને અા પછી મને
�વચાર અા�ાે કે અા દરેક મા�હતી ને અેક��ત કરીને અેક પુ�તક
તરીકે લાેકાે સુધી પહા�ચાડી શકાય તાે કેટલું સારંુ , અન ેપ�રણામે
અા પ��કા ' અ�ણોદય' ની શ�અાત થઈ.  "

વડગામ ગાૈ સેવા સ�મ�તના યુવાનાેને અાજની સલામ.

સવારે અેક �મ�નાે વાેટ્સઅેપ સંદેશ મળે છે   કે વડગામમાં
અાવેલ હાે�ા શાે �મ પાસ ેઅેક �બનવારસી ગા ૈમાતા  લંપી
નામના રાેગથી પીડાય છે. અા મેસેજ માં અા ગાૈ માતાના 
ફાેટાે�ા� પણ હતા અે �ેઈને મને સહેજ ે �ાલ અાવી
ગયાે કે ગા ૈમાતા  ભયંકર યાતના માંથી પસાર થઈ રહી છે.
વાેટ્સઅેપ સંદેશ માે�નાર �મ� જણાવી રહયાે હતાે કે કાેઈ
હાેય તાે કહાે અેનાે મતલબ ગાૈમાતાન ે જ�રી સારવાર
અપાવવાનાે હતાે. મ� તા�ા�લક અાંગળી �ચ� �ાનું પુ�ય
મુજબ વડગામ્ ગાૈ સેવા સ�મ�તના �મ�ાેનું અા બાબતે �ાન
દાેયુ� અન ેતમે નહી માનાે ગાૈ સેવા સ�મ�તના યુવાનાે �વારા
યુ�ધના ધાેરણે �નધા��રત �ળે પહાેચી ગાૈ માતાની સારવાર
શ� કરી દેવામાં અાવી. �વદયાનુ ં અાનાથી ઉ�ૃ�

ઉદાહરણ બીજંુ કયંુ હાેઈ શકે. ધ�વાદ છે ગાૈ સેવા સ�મ�ત,
વડગામના યુવાનાેને જઅેાે �ન�ાથ� ભાવે અબાેલ �વાેની
સેવા છે�ા કેટલાક વષા�થી પાેતાના ખચ�, સમયે અને �ેખમે
કરી ર�ા છે. અેમના કાયા�ની સુવાસ તાે બીજ ેપહા�ચે કે ન
પહા�ચે પરતું પરમા�ા સુધી તાે અવ�ય પહાેચતી હશે.
વડગામ ગાૈ સેવા સ�મ�ત ના �ેરક �વદયાના કાયા�ની �વગતે
વાતાે અાપણે વેબસાઈટ ઉપર લેખ ��પે �વગતવાર
લખીશું. 
 
 

ની�તન અેલ. પટેલ 

( વડગામ )
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વડગામ તાલુકામાંથી પસાર થતી સર�તી નદીને
પુન:��વત કરવા પાંચ કૂવા �ાેજકેટ પાઇપ લાઇનનાે

ઉપયાેગ કરી શકાય ?

અેક જમાનામાં �ારે ખેરાલુ તાલુકામા ં પાણીની
અછત હતી �ારે �હરવાની �વ�તારમાં પીવાના
પીવાના પાણી વડગામ તાલુકામાંથી પસાર થતી
સર�તી નદીમાંથી લઈ જતા.

ચીમનભાઈ પટેલે અા યાેજનાનંુ ઉદઘાટન કયુ� હતું.
કહેવાય છે કે તેમાં પાંચ કૂવા બનાવવાના ે�ાેજ�ે હતાે
અેટલે તે �વ�તાર પાંચ કૂવા તરીકે અાેળખાય છે.
અેક કૂવાે હાલ છે.

અા યાેજના અંતગ�ત વડગામ તાલુકાના �પલુચા અને
નાગરપુરા વ�ે કૂવા બના�ા હતા અને તેમાં બહુ
માેટી �મતા વાળી માેટરાે મૂકીને પાઇપલાઇન �ારા
પાણી લઈ જવાતું હતું.

અાર સી સી ના કૂવાના ઉપર પતરાની કે�બન બનાવી
હતી અને તેમાં અાેપરે�ટ�ગ �સ�મ બેસાડી હતી.

અા પાઇપલાઇન બે ફૂટ અેટલે કે ચાેવીસ ઇંચ ના
�ાસની હતી જ ેહાલમાં પણ હયાત છે.

�ારે ડેમ બની ગયા પછી પાણી અાેછંુ થયુ ંતાે તે
કૂવા સુધી પાણી અાવતું. પણ બહુ માેટા �માણમાં
પાણી ખ�ચાતું અેટલે તે કુવાથી અાગળ ના વધતું.

અેવંુ કહે છે કે હીરવાની �વ�તાર અાપણા �વ�તાર
કરતાં ઊચંાે છે. �ે �હરવાણી �વ�તારમાં વહેતી નમ�દા
કે ધરાેઈની નહેરનંુ પાણી અા પાઇપ લાઈનમાં
વાળવમા અાવે તાે સરળતાથી નદીમાં પાણી
વહેવડાવી શકાય.
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બારાેટ�નાે ચાેપડાે : પેઢીનામાની અેક
સામા�જક પરંપરા. 
ભારત ની સં�ૃ�ત, હજુ પણ
દુ�નયા ની અ� સં�ૃ�ત કે
પરંપરાઅાે થી અદભુત
અને અતુ� રહી છે તેના
કારણમાં તેની સામા�જક
પારંપરાઅાે છે…. સમય
સાથે તેમાં બદલાવ
અાવીયાે છે પણ… હજુ
ગામડાઅાે માં તે ધબકે
છે… 
 

અમારા �વ�તાર અને ગામ માં વાહીવંચા 

કે બારાેટ �, જગાણા ગામથી હમણા ં

અાવેલ છે તે �ી સવ� ભાઈ ગગા� 

બારાેટ છે .. તેઅાે નાે પ�રવાર સૈકાઅા ે

થી અમારા કુળ નંુ પેઢી નામું રાખે છે 

અને અેકાેતરા વષ� અમારે �ાં અાવ ે

છે.. 

અા બારાેટ �, પ�રવાર ના સારા �સંગાે ની ના�ધ રાખે છે અને તે ને માટે તેમને ભેટ અાપવાનાે �રવાજ છે તેને શીખ તરીકે
અાેળખાય છે..  મારી પેઢી ના વડવાઅાે ના નામ સાંભળી ખૂબ જ લાગણી અનુભવી…   
મારુ ગામ જલાેતરા ની �ાપના �વ�મ સવંત 1502, ફાગણ વદ પાેચમ.  
 
ભા�યણ ગામના સાેહડ મલ ભા અને સદના દે મા ના સુ પુ� વાેસા ભા ના સાત પુ�ાે પૈકી નારા ભા અને થરા ભા ભટાેળે
વસા�ું હતું…. 
 
વાેસા ભા ના અ� પુ�ાે .. 
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ધ� હાે અાવા મહાનુભાવાેને......
વડગામ તાલુકાના નળાસર ગામના વતની અને બનાસકાંઠાના લાેકસેવક �.�ી
ગલબાભાઈ નાન�ભાઈ પટેલ �વશેના પાેતાના અનુભવા ેવડગામના ગાય�ી ઉપાસક
અને સમાજસેવક �ી મહાેતભાઈ �તાભાઈ પટેલે લ�ાં છે જ ેતેમની ડાયરી માંથી લઈને
અ�ે  વડગામ વેબસાઈટ ઉપર લખવામાં અા�ાે છે. અા મા�હતી વડગામ.કાેમને
અાપવા બદલ �ી મહાેતભાઈ �તાભાઈ પટેલના ેઅંત:કરણપૂવ�ક અાભાર... 

બનાસડેરીના અેક �ા�નુ ંઉ�ઘાટન હતું. દૂર દૂર થી અામં��ત મહેમાનાે તથા અ�ધકારી
વગ� ડેરીના અેક સભાખંડમાં ઉપ��ત થયાે હતાે. સભાખંડમાં ઘણા લાેકાે અાવતા હતા
અને ઘણા બહાર જતા હતા. થાેડીવાર પછી જમણવાર થવાના ેહતાે.

 

દૂરથી અેક માણસ ખાદીના
સાદા કપડાં, ઝ�ભાે અને
ધાેતી, માથે ખાદીની સફેદ
ટાેપી પહેરીની અાવતાે દેખાયાે
તેના મા�ઢા પર થાકની રેખાઅાે
�� દેખાતી હતી પણ જ�ી
જ�ી તે સભાખંડ તરફ અાવી
ર�ાે હતાે. હાથમાં અેક સાદી
થેલી હતી તેમાં કંઈક મહ�ના
કાગળાે હતા. 

હંુ �ાં બેઠા ેહતાે �ાં સભાખંડની શેતરં� પર નીચ ેજ મારી �ેડે બેસી ગયાે. મ� સામે
�ેયું તાે અાતાે બનાસડેરીના ચેરમેન અને બનસાકાંઠા �જ�ા �મુખ  �ી ગલબાભાઈ
નાન�ભાઈ પટેલ હતા. મને નવાઈ લાગી કે જનેે �ા ંડેરીમાં અાટલંુ માેટંુ ફંકશન છે, ,
જણેે અાટલા લાેકાેને ડેરીમાં અામં�ણ અા�ું છે અને તે માણસ અામ સાદા ડ�ેસમાં અને
અમારી વ�ે કેમ બેસી ગયાે. સામે જ માેટા મહેમાનાે અને અ�ધકારીઅાે માટે ખુરશીઅાે
ગાેઠવાયેલી હતી �ાં કેમ નહી ? મન ેખૂબ જ સંકાેચ થયાે. હંુ કંઈ બાેલી શ�ાે નહી.
પણ મારી �ેડે બેઠેલા અેક ભાઈઅે ક� ું. “ અરે ગલબા કાકા અાપ અહ�યા નીચે �ાં
બેસાે છાે ?” સાહેબ અાપને તાે �ાં અ�ધકારી સાહેબાે �ેડે ખુરશી પર બેસવાનું હાેય.
અહ� નીચ ેબેસીન ેઅમેને શરમાવા ેછાે. 
 
તેમના કપડા થાેડા મેલાં પણ હતાં. તેમણે ક� ું  “ભાઈ ઉપર અને નીચે બધે બેસવાનું
જ છે ને હુ ંતાે મારા ભાઈઅાે �ેડે નીચે બેસું તાે જ ફાવે.” અા જુઅાેને ખુરશીમાં બેસી
બેસીને હંુ તાે કંટાળી ગયાે છંુ મને નીચે કાેઈ બેસવ દેતું જ નથી. 

ફરી બી� ભાઈઅે પૂ�ું “સાહેબ તમારે �ાં અાટલું માેટંુ ફંકશન છે ને વાંસામાં ફાટેલાે ઝ�ભા ેપહેરીને કેમ  અા�ા છાે ? અને
અા કપડા પણ મેલા જવેા દેખાય છે.”

તેમણે જવાબ અા�ાે “ભાઈ અમારે �ાં શાં�ત હાેય છે.” અા �ણ �દવસથી સરકારી કામે અમદાવાદ ગયાે હતાે અાજ ેજમે તેમ
કામ �નપટાવીને ડેરીમાં �ા�નંુ  ઉ�ઘાટન હાેવાથી ગાડીમાં દાેડતાે દાેડતાે અા�ાે. અા �ણ �દવસથી ગાડીમાં બેઠા બેઠા અા
ઝ�ભાે જુનાે હ્તાે અને વાંસા માંથી જળી ગયાે હાેવાથી ફાટી ગયાે. અા ઘેર �ાવા ઘાેવા જવાના ેસમય ન મળવાથી કપડા પણ
મેલાં થયા છે પણ શંુ કરંુ દાેડધામથી થાકી ગયાે છંુ. મ�લા કપડાથી કાેઈ કાઢી થાેડંુ જ મુકવાનું છે.
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અેક ભાઈ અે ક� ું  “કાકા તમારે �ાં અવસર છે ને તમને કાેણ કાઢી મુકવાનું છે ? “અાપ તાે માેટા માણસ છાે પણ અાપની
કેટલી માેટાઈ છે...”

અા હતા બનાસડેરીના �ાપક ચેરમેન અને બનાસકાંઠા �જ�ાના �મુખ �.�ી ગલબાભાઈ નાન�ભાઈ પટેલ અાપણા
ગલબા કાકા....

સીધુ સાદંુ અેમનંુ �વન અને સાદી રહેણી કરણી કાેઈ સભામાં �વચન કરવા ઊભા થાય તાે પણ સાદી ગામઠી ભાષામાં
�વચન કરે. �વનમાં કાેઈ �તનાે ડાેળ કે દંભ નહી તે બનાસના ગાંધી કહેવાતા.

અેટલા માેટા હાે�ા પર હતા છતાં જરાય માેટાઈ અેમનામાં દેખાતી ન હતી.

ધ� હાે અાવા મહાનુભાવાેને......... 

- ની�તન અેલ. પટેલ 

 
myvadgam@gmail.com  https://www.readnitin.in 

અ�ણોદય ને સહકાર આપી , વ�ચવા માટ� આપનો આભાર.
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