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    રમેશભાઈનો જન્મ ૧૯૪૮ માાં ખેડા જીલ્લાના મહધુા તાલકુાના મહિસા 
ગામમાાં થયો િતો. પપતા ઝવેરચાંદભાઈ અને માતા કાશીબા   કુટુાંબની ગણત્રી 
ગામના મોભાદાર મખુી કુટુાંબમાાં થતી. આઝાદીના આંદોલનમાાં રાંગાયલા આ 

સાંસ્કારી કુટુાંબમાાં રમેશભાઈનો ઉછેર થયો િતો. આમ તો પપતાનો વ્યવસાય ખેતી 
િત ુાં, પણ માતા-પપતા બન્ન ે પશક્ષિત અન ે પશિણ પ્રેમી તથા વાાંચનના શોખીન 

િતા. આઝાદી સાંગ્રામના તાલકુા-જીલ્લાના આગેવાનો સાથ ે પપતા ઝવેરભાઈન ે

નજીકનો ઘરોબો િતો. 

     રમેશભાઈનુાં શાળાનુાં પશિણ ગામની જ પ્રાથપમક અન ેમાધ્યપમક શાળામાાં 
થયુાં િત ુાં. અભ્યાસમાાં તેજસ્વી રમેશભાઈએ બારમા ધોરણ સધુી અભ્યાસની સાથ ે

સાથ ે હિન્દી, સાંસ્કૃત, ડ્રોઈંગ વગેરેના અભ્યાસમાાં પણ રસ લીધો. શાળાજીવન 

દરમ્યાન એમના વાાંચનના જબરા શોખને લીધ,ે એમણ ે રામાયણ-મિાભારત 

ઉપરાાંત સ્વામી પવવેકાનાંદ, અને ઝવેરચાંદ મેધાણીના પસુ્તકો વાાંચેલા. એમના 
ઘરમાાં જ એક નાનુાં પસુ્તકાલય િત ુાં, જેનુાં સાંચાલન રમેશભાઈ જાત ે કરતા. 
ગામમાાં પજૂ્ય રપવશાંકર મિારાજની મલુાકાત દરમ્યાન એમણ ેકરેલા પ્રવચનની 
રમેશભાઈના જીવન ઉપર ઊંડી અસર થયેલી. 

     બારમાાં ધોરણમાાં સારા માકકસ મેળવી, વલ્લભ પવદ્યાનગરની ક્ષબરલા 
એન્જીનીઅરીંગ કોલેજમાાં દાખલ થયા અને ૧૯૭૧ માાં પ્રથમ વગકમાાં પાસ થઈ 



B.E.(Electrical) ની ડીગ્રી મેળવી. ૧૯૭૨ માાં રમેશભાઈના લગ્ન સપવતાબિને 

સાથ ેથયા અન ેઆ સાથ ેએમના વ્યવસાપયક અને સાાંસાહરક એમ બન્ને જીવનની 
શરૂઆત થઈ ગઈ.  

      નોકરીની શરૂઆત એમણ ે ૧૯૭૨માાં ગ ુ    પવ    બોડક 
સબહડવીઝનમાાં, કપણવાંજ મકુામથી, હિલ્ડવકક  દ્વારા કરી. ગ્રામ્ય પવદ્યતુકરણની 
ત ેવખત ેશરુઆત    . પોત ેતો િાનસના અજવાળે ગામમાાં ભણલેા, તેથી આ 

કામન ે ઉમળકાથી વધાવી લીધુાં. ગામોના કાચા ધકૂ્ષળયા ર   , ખેતરો, વાત્રક 

અન ે મિોર નદીઓની કોતરોમાાં ભર ઉનાળે બળબળતા બપોરે સવ ે માટે 

તઓે ખબૂ ઘમૂતા. ગામડામાાં ઘરોમાાં વીજળી પિોંચાડવા અને ગામની ધરતીન ે

પાંપદ્વારા પાણી પિોંચાડી િહરયાળી બનાવવા, સાત વર્ષો સુાંધી તેમણે મિત્વનુાં 
યોગદાન આપયુાં. એમના શબ્દોમાાં કહુાં તો, “આજથી ૪૫ વરસ પિલેાાં 
ગામડાઓમાાં.વીજળી, રસ્તા, ટેક્ષલિોન અન ેદવાખાનાઓની પાયાની 
જરુહરયા  નો અભાવ વરતાતો િતો.લોકો ત ેમાટે  અધીરા િતા. ધકૂ્ષળયા રસ્તામાાં 
પગપાળા સવ ેકરી.પવદ્યતુ લાઈનો ઉભી કરાવવી, અને આખા ગામને  ખેતીવાડી 
           જોડાણ આપવુાં, એ  કપરી મિનેતનુાં કામ િત ુાં. શિરેી જીવડાઓન ેતો 
ત ેિાવ ેતેવુાં ન જ િત ુાં.” 

       રમેશભાઈની મિનેત રાંગલાવી સાત વર્ષકમાાં તાલકુાની રોનક િરી ગઈ. 

ધરોમાાં વીજળીના દીવા અન ે લીલાછમ લિરેાતા પાક જોઈ રમેશભાઈન ે

આત્મસાંતોર્ષ મળતો. 

      રમેશભાઇની કારહકદીનુાં બીજુ ાં અગત્યનુાં સોપાન એટલે વણાકબોલી 
થમકલ પાવર સ્ટેશન. આધપુનક સ્ટીમ જનરેટર માટે તોતીંગ ૨૨૦ ફૂટ ઊંચા 
બોયલરોના પનમાકણ માટે ૧૯૭૯માાં તેમનુાં પોષ્ટીંગ થયુાં. શરૂઆત 
મહિસાગરની વેરાન કોતરોન ેસમતળ બનાવવાથી કરી. અિીં પનમાકણ કાયક 
તબક્કાવાર આગળ વધવાનુાં િત ુાં. રિવેા, જમવા અને િેમીલી સાથે રિવેા 
માટે સગવડ થવાની વાર િતી. મોટાભાગે િક્કડ ક્ષગહરધારી જેવો સ્ટાિ, પણ 

પાયાના પથ્થરો જેવા આ  સ્ટાિ સાથ ેતેઓ એકલવીર બની યજ્ઞમાાં જોડાઈ 

ગયા. એક પછી એક, ૨૧૦ મેગાવૉટની િમતા વાળા મિાકાય યપુનટો, ઊભા  



કરી, અડધા ઉપરાાંત ગજુરાત રાજ્યન ે પિોંચે એટલુાં વીજ ઉત્પાદન કરી, 
સતત ૨૧ વર્ષક ત્યાાં િરજ બજાવી. આ કાયકને લીધે તેઓ એક પનષ્ણાત વીજ 

ઈજનરે તરીકે  પ્રખ્યાત થયા. ગજુરાત સરકારે કદર  પે,ચીિ બોયલર 

ઈન્સ્પેક્ટર અને મેમ્બર ઓિ બોડક ઓિ એક્ઝામીનસક તરીકે અને મોડકન િાઈ 

પ્રેશર બોયલરના પ્રેક્ટીકલ પનષ્ણાત તરીકે, ત્રણ વર્ષક માટે (૧૯૯૯-૨૦૦૧) 

નીમણકૂ કરી. વીજ પનગમોના ટેકપનકલ પ્રશ્નો ઉકેલવાની સપમપતમાાં રિી, 
િોરેન કાંસલ્ટીંગ ટીમો સાથ,ે ઈક્વીપમેન્ટોમાાં દૂરોગામી િેરિારો કરી, લાખોટન 

રીઝેક્ટમાાં જતા કોલસા બચાવી, દેશની સાંપપિ માટે એક આગવો િાળો 
આપયો. તેમના આ યોગદાનની, કેન્ર સરકારની થમકલ પલાન્ટ બનાવતી, 
બીએચએલ કાંપનીની હડઝાઈનીંગ ટીમ ેનોંધ લીધી. તેમણ ે૫૦૦ મેગાવૉટના 
યપુનટોના સ્પેસીિીકેશનમાાં િેરિાર કયાક. આ િેરિારે, અનકે રાજ્યોના 
પનગમોન ેઆપથિક િટકામાાંથી બચાવી લીધા, આ રમશેભાઈની કોઇ નાનીસનુી 
પસધ્ધી ન કિવેાય. 

      ત્યારબાદ એમણે ગાાંધીનગર થમકલ પલાન્ટ ખાતે એક્ઝીક્યટુીવ 
એંજીનીઅર તરીકે સેવા આપી. આ દરમ્યાન એમણે અનેક તજજ્ઞ 
સપમતીઓનુાં નેતતૃવ કયુું. તે સમયના મખુ્યમાંત્રી શ્રી નરેન્ર મોદીએ પણ 
એમને મળવા બોલાવલેા. 

       આ બધી વાતોથી તમને લાગશ ે કે રમેશભાઈ માત્ર એક પનષ્ણાત 
વીજ-ઈજનેર જ છે. ના ભાઈ ના, એવુાં નથી. રમેશભાઈ એક સારા કપવ પણ 
છે. સન ૨૦૦૦ની આસપાસ તેઓ મઘેાવી સાહિત્યકાર શ્રીદોલતભાઈ ભટ્ટના 
સાંપકકમાાં આવ્યા અને તેમની પ્રેરણાથી કપવતાઓ લખવાનુાં શરૂ કયુું. 
“આકાશદીપ” ઉપનામથી ગજુરાત સમાચાર દૈપનક અન ેગજુરાત સરકારના 
'ગજુરાત' પાક્ષિક દ્વારા કપવતાઓ પ્રગટ કરી, 'આકાશદીપ' ઝગમગવા 
લાગ્યા. સાહિત્યકારોના સત્સાંગથી, અને પવશાળ વાાંચનથી..સુાંદર રચનાઓ 

કરી, ત્રણ કાવ્ય સાંગ્રિ ,'સ્પાંદન’, 'ઉપાસના' અન ે 'પત્રપથગા' પ્રપસધ્ધ કયાક. 
સાથે સાથ,ે જીઈબી ગાાંધીનગરની લાયન્સ ક્લબના તેઓ િાઉન્ડર મેમ્બર 

બની       અનેક સામાજજક કાયોમાાં સિભાગી બન્યા. 



           છેલ્લા દશકાથી , અમેહરકામાાં કેક્ષલિોનીઆથી, શ્રી સરેુશભાઈ જાનીના 
માગકદશકનથી શરૂ કરેલા 'આકાશદીપ' બ્લોગ થકી , બ્લોગ જગતમાાં માનીતા 
થઈ ગયા છે. 'કાવ્ય સરવરના ઝીલણ'ે નામ ે ૪૦૦ ઉપરાાંત રચનાઓની 
પ્રથમ ઈ બકુ અન ે'ઉપવન' નામે કાવ્યોની બીજી ઈ-બકુ વેબમાાં મકૂી એમણે 
એમનો કપવ તરીકેનો પહરચય દઈ દીધો છે. ય.ુકે. સ્સ્થત શ્રી હદલીપભાઈ 

ગજ્જર અન ેરોશનીબેન શેલતના મધરુ કાંઠે ગવાયેલી , તેમની દેશ પ્રેમની 
એક રચના, સાચે જ  યશકલગી સમાન છે.  

http://leicestergurjari.wordpress.com/2012/01/25/તારી-શાન-પત્રરાંગા-શ્રી-   

      આ લીન્ક વાપરી તમે એ ગીત સાાંભળી તેમન ે અક્ષભનાંદન આપયા 
પસવાય રિી શકશો નિીં.  

     રમેશભાઇની રચનાઓનો પહરચય આ નાનકડા લખાણમાાં આપી શકાય 
નહિિં. માત્ર નમનુો જ આપુાં તો, 

"નથી  અમારુાં  નથી  તમારુાં, આ  જગ સૌનુાં સિીયારુાં , 

મારામાાં રમત ુાં ત ેતારામાાં રમત ુાં, અપવનાશી અજવાળાં.” 

       એમની અનેક ઉિમ રચનાઓ માણવા તો તમારે એમના બ્લોગ ની 
આ લીંકનો ઉપયોગ કરી મલુાકાત લવેી પડશ.ે  

http://nabhakashdeep.wordpress.com/ 

      એમના પહરિ્વારમાાં ત્રણ સપુશક્ષિત દીકરીઓ શ્વેતા, મેનકા ન ે પવતલના 
સખુી પહરવારની મિકે માણતા, ધમકપજત્ન સપવતા સાથ ે    , કપવતા દ્વારા 
સૌન ેમળતા જ રિ ેછે. 

-પી. કે. દાવડા 

 

http://leicestergurjari.wordpress.com/2012/01/25/તારી-શાન-ત્રિરંગા-શ્રી-રમ/


 

 
 


