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શ્રી. રિમ્મતલાલ જોશી ‘આતા/ અતાઈ’ને અપપણ 

 
     સૌરાષ્ટ્રના ઘેડ વિસ્તારના દેવ િંગા ગામમાાં જન્મ લઈ, જીિનના અનેક ચડાિઉતાર અને વિવિધ 
પ્રકારના અનભુિો િચ્ચે પણ આપ જજન્દાદદલીથી ભરપરૂ જીિન જીવ્યા છો. વમલલટરી અને 
પોલીસખાતા જેિા કાયયકે્ષત્રોમાાં અદના વસપાહી તરીકે નેકદદલીપિૂયક ફરજ બજાિનાર આપ જીિનભર 
ખમુારીભર્ુું જીિન જીિીને ર્િુાનોને માટે હાંમે ાાં પે્રરણારૂપ બન્યા છો. અનેક કે્ષત્રોમાાંનો આપનો 
જીિાંત રસ આપને અનેકવિધ અનભુિો અપાિનારો બની રહ્યો છે. ભાષાકે્ષતે્ર ગજુરાતી, દહન્દી તથા 
અંગે્રજી જેિી ભાષાની સહજ જાણકારી ઉપરાાંત ઉરૂ્ય , પવ િયન અને અરબી ભાષાઓ પણ  ીખિાની 
સાથે તેમાાં ઊંડાાં ઊતરીને તેનો લાભ વિશ્વભરમાાં પથરાયેલા ગજુરાતીઓને િહેંચિા માટે મોટી ઉંમરે 
આપે ઇન્ટરનેટ જેિા અત્યાધવુનક માધ્યમને પણ પોતાનુાં પાછલી ઉંમરનુાં કાયયકે્ષત્ર બનાવ્ર્ુાં છે તે 
સૌના ધ્યાન ને માનનુાં અવધકારી બની રહ્ુાં છે ! કોઈ પણ કે્ષતે્ર, કોઈ પણ ઉંમરે સદિય બની  કાય 
છે, એટલુાં જ નહીં પણ એમાાં ધારી સફળતા મેળિી  કાય છે તે િાત આજના ર્િુાનોને પહોંચાડિા 
માટે આપની ફક્ત બ્લૉગકે્ષત્રની જ કામગીરી ઉદાહરણરૂપ બની  કે તેમ છે. ગજુરાતી બ્લૉગજગત 



પર ૯૩ િષયની જૈફ ઉંમરે પણ આપનુાં સદિય હોવુાં અમારા સૌ માટે ગૌરિની અને પે્રરણાની બાબત 
છે. 
‘આતાિાણી/આતાઈિાણી’ બ્લૉગ પરથી આપ લોકસાદહય, ઉરૂ્ય  ગઝલો િગેરે ઉપરાાંત આપના 
જીિનના પે્રરક અને અદ્વિતીય કહી  કાય તેિા અનેક અનભુિોની વિશ્વભરના ગજુરાતીઓને લ્હાણી 
કરતા રહ્યા છો. એટલુાં જ નહીં પણ વિવિધ પ્રકારની હૉબીઓમાાં પણ આપનો રસ એટલો તો જીિાંત 
છે કે આ જોમ, આ જો  અને આનાંદ સાથે જીિિાની આ ખમુારી જીિનની ખદુ સાંધ્યાને પણ પે્રરણા 
આપનારાાં હ ે !! 
િેબગરુ્જરી પદરિાર તથા આ કાયયમાાં સહયોગી એિાાં શ્રીમતી સરેુષાબહને તથા શ્રી દહતેષ દેસાઈ 
આપને દીઘાયર્ ુપાઠિે છે. અને આિનારાાં િષોમાાં પણ નેટજગતનાાં ગજુરાતીઓને રસલ્હાણ કરાિતા 
રહ ેો તેિી આ ા સેિે છે. જીિનના નિ દાયકા િીતાવ્યા પછી પણ તરિરાટ ધરાિતા ‘એરેઝોનાના 
સાિજ ઉફે આતા/આતાઈ’ના  હુલામણા નામથી ખ્યાત એિા આપને આજ, તા. ચોથી મ,ે ૨૦૧૩ના 
રોજ દફવનક્સ, એદરઝોનાના શ્રીમતી સરેુષાબહનેના િરદ હસ્તે આ સમન્માનપત્ર અપયણ કરતાાં અમે 
સૌ ગજુરાતીઓ અનન્ય ગૌરિ અનભુિીએ છીએ. 
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