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તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૧ 
પ્રતત, 
તતં્રીશ્રી, 
દૈતનક........................ 
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા આજ તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૧ના યોજ 

લોડડ ન.ં૯ભા ંનલતનતભિત કોમ્યતુનટી શોરનુ ં“અબમ બાયદ્વાજ કોમ્યતુનટી શોર” 
નાભકયણ અનાલયણ તલતધ યાજ્મના ભાન. લુડ મખુ્મભતં્રીશ્રી તલજમબાઈ રૂાણીના 

લયદ શસ્તે કયલાભા ંઆવયુ.ં 
 

અબમબાઈ ખયા અથડભા ંતેભના નાભ પ્રભાણે “અબમ” શતા: 
 

“ભાણવ કેટલુ ંજીવમો તેના કયતા કેવુ ંજીવમો તે ભશત્લનુ ંછે” આ કશલેતને 
અબમબાઈએ વાથડક કયેર છે: 

લુડ મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણી 
 

અબમબાઈ સ્ષ્ટ લકતા શતા અને તેભના નાભ પ્રભાણે તેઓ તવિંશ જેલી ગજૉના 
ધયાલતા શતા: ભેમય ડૉ.પ્રદદ ડલ 

 
અબમબાઈનુ ંવાભાજીક કે્ષતે્ર પ્રદાન અને કભડ આણને શંભેળા માદ યશળેે: 

ધાયાવભ્મ ગોતલિંદબાઈ ટેર 
 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા આજ તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૧ના યોજ  લોડડ ન.ં૯ભા ં
નલતનતભિત કોમ્યતુનટી શોરનુ ં“અબમ બાયદ્વાજ કોમ્યતુનટી શોર” નાભકયણ અનાલયણ 
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તલતધ યાજ્મના ભાન. લુડ મખુ્મભતં્રીશ્રી તલજમબાઈ રૂાણીના લયદ શસ્તે કયલાભા ં
આવયુ.ં આ કામડક્રભના અધ્મક્ષ્ર  સ્થાને ભાન.ભેમય ડૉ.પ્રદદ ડલ ઉસ્સ્થત યશરે. 

 
આ પ્રવગેં ગજુયાત મ્યતુનતવર પાઈનાન્વ ફોડડ ચેયભેન ધનસખુબાઈ બડંેયી, 

યાજકોટ ળશયે બાજ પ્રમખુ કભરેળબાઈ ભીયાણી, પ્રદેળ અગ્રણી નીતતનબાઈ 
બાયદ્વાજ, પ્રદેળ બાજ ભતં્રી લફનાફેન આચામડ, ધાયાવભ્મ ગોતલિંદબાઈ ટેર,  ફક્ષી 
ચં ભોયચાના અધ્મક્ષ ઉદમબાઈ કાનગડ,  ડે. ભેમય ડૉ.દતળિતાફેન ળાશ, સ્ટેનન્ડિંગ 
કતભટી ચેયભેન ષુ્કયબાઇ ટેર,  મ્યતુનતવર કતભળનય અતભત અયોયા,  કોોયેટય 
અને લુડ ધાયાવભ્મ બાનફેુન ફાફયીમા, ળશયે બાજ ભશાભતં્રી જીતબુાઈ કોઠાયી,  
ળશયે બાજ ઉપ્રમખુ તલક્રભબાઈ જુાયા, ળશયે બાજ ભતં્રી યક્ષાફેન લામડા, 
નગય પ્રાથતભક તળક્ષણ વતભતત વભ્મ જાગતૃતફેન બાણલડીમા, ળાવક ક્ષ નેતા 
તલનબુાઈ ઘલા,  દંડક સયેુન્રતવિંશ લાા, વભાજ કલ્માણ વતભતત ચેયભેન યેળબાઈ 
ીીમા, લોડડ ન.ં૦૯ના કોોયેટય જીતબુાઈ  કાટોડીમા, આળાફેન ઉાધ્મામ, 
દક્ષાફેન લવાણી, લોડડ પ્રબાયી ડૉ.જૈભનબાઈ ઉાધ્મામ, પ્રમખુ પ્રદદબાઈ તનભડ, 
ભશાભતં્રી દશયેનબાઈ વાયીમા, તલયેન્રબાઈ  બટ્ટ તેભજ બાયદ્વાજ દયલાયના 
વભ્મશ્રીઓ તથા જુદી જુદી કતભટીના ચેયભેનશ્રીઓ, કોોયેટયશ્રીઓ નાભાદંકત લકીરો 
તેભજ સ્થાતનક આગેલાનો તલગેયે ઉસ્સ્થત યશરે. 

 
આ પ્રવંગે યાજ્મના ભાન.લુડ મખુ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણીએ જણાલેર કે, 

વમસ્તતનુ ંનાભ અભય યશ ેતે ભાટે યાજકોટ ભશાનગયાલરકાએ “અબમ બાયદ્વાજ 
કોમ્યતુનટી શોર” નાભકયણ કયેર છે તે ફદર યાજકોટ ભશાનગયાલરકાને અલબનદંન 
ાઠલેર. તલળેભા,ં તેભણે જણાલેર કે, જેનો જન્ભ તેનુ ંમતૃ્ય ુતનતિત છે યંત ુભાણવ 
કેટલુ ંજીવમો તેના કયતા કેવુ ંજીવમો તે ખફૂ ભશત્લનુ ંછે. અબમબાઈએ આ કશલેતને 
વાચા અથડભા ંવાથડક કયેર છે. તેભના જીલનભાથંી ખયેખય પે્રયણા ભી યશી છે. 
અબમબાઈ કામદાકીમ જ્ઞાન ણ ખફુ જ ધયાલતા શતા. દેળના પ્રધાનભતં્રી શ્રી 
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નયેન્રબાઈ ભોદી ણ કામદાકીમ ભાગડદળડન ભાટે અબમબાઈના વંકડભા ંયશતેા. 
અબમબાઈ બાયદ્વાજ બગલાન યશયુાભની જેભ ખફુ જ ગસુ્વો ધયાલતા. યંત,ુ 
તેઓનો ગસુ્વો થોડી ક્ષણો ભાટે જ યશતેો. કાયણ કે, અબમબાઈ વત્મને લગી 
યશનેાય, સ્ષ્ટ લકતા અને દશિંદુ બાલના ધયાલતા શતા. અબમબાઈ તલળા હ્રદમના 
અને તલચાયળીર ણ શતા. તેઓ તલકાવ અને યાજનીતતની કુનેશ ધયાલતા શતા. 
તેઓના કામદાકીમ સઝુબઝુને ધ્માનભા ંયાખીને બાયત વયકાય દ્વાયા તેઓની રો 
કતભળનભા ંતેભજ ફાદભા ંયાજ્મ વબાના વાવંદ તયીકે તનભણુકં કયલાભા ંઆલેર. 
યંત ુળથ રીધાના થોડા વભમભા ંતેઓએ આણી લચ્ચેથી અણધાયી તલદામ 
રીધેર. બ્રહ્મવભાજના વગંઠન ભાટે ખફુ જ ભોટંુ મોગદાન આેર અને 
અબમબાઈએ “જમ યશયુાભ” નો નાયો ગુજંતો કયેર શતો. ભાન.લુડ મખુ્મભતં્રીશ્રીએ 
કોરેજ વભમથી યાજ્મવબાના વાવંદ સધુીના અબમબાઈ વાથેના ોતાના વસં્ભયણો 
માદ કયેર શતા. 

 
આ પ્રવંગે ભાન.ભેમયશ્રીએ જણાલેર કે, અબમબાઈનુ ંનાભ જ એવુ ંશત ુ ંકે 

જેભા ંતવિંશ જેલી ગજૉના શતી. વત્મની ફાફતભા ંતેઓ સ્ષ્ટ લકતા શતા. બાયતીમ 
જનતા ાટીભા ંતેભનો તવિંશ પાો શતો અને બાજને લટવકૃ્ષ ફનાલલાભા ંતેભનો 
ખફૂ ભોટંુ મોગદાન શત ુ.ં લકીરાતના કે્ષતે્ર ણ તેઓએ ખફુ જ નાભના ભેલેર અને 
નાનાભા નાના લકીરની લાત વાબંતા. અબમબાઈ યાજ્મવબાના વાવંદ ફન્મા 
ત્માયે યાજકોટના તલકાવના અનેક સ્લપ્નો જોમેરા યંત ુખફુ જ ટૂંકા વભમભા ં
આણા લચ્ચેથી તલદામ રીધેર જે દુુઃખદ ઘટના છે. 

તલળેભા,ં ભાન.ભેમયશ્રી જણાલેર કે રૂ.૮.૫૮ કયોડના ખચે આ નલતનતભિત 
કોમ્યતુનટી શોર ફનાલેર છે. જેભા ંપસ્ટડ  ફ્રોય અને વેકન્ડ ફ્રોય ય ૭૦૦ વમસ્તતની 
ક્ષભતા ધયાલતો તેભજ એક શોર વેન્રરી એવી ફનાલલાભા ંઆલેર તેભજ લય-
લધનૂા રૂભ વદશતની અદ્યતન સતુલધા આેર છે. અબમબાઈનુ ંવમસ્તતત્લ અને 
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તલચાયધાયા કામભી અભય યશ ેતે ભાટે યાજકોટ ભશાનગયાલરકાએ કોમ્યતુનટી શોરનુ ં
નાભકયણ કયી તેઓને વાચા અથડભા ંશ્રદ્ાજંલર ાઠલેર છે. 

 
આ પ્રવગેં ધાયાવભ્મશ્રી ગોતલિંદબાઈ ટેરએ જણાલેર કે, યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકાએ કોમ્યતુનટી શોરનુ ંઅબમબાઈ વાથે નાભ જોડેર છે તે ફદર 
ધન્મલાદને ાત્ર છે. જન્ભ છી ોતાના જીલનકા દયમ્માન કયેર કભો ભાણવ 
છોડતો જામ છે. તે કભો ભાણવ કામભી માદ કયે છે. અબમબાઈએ વાભાજીક કે્ષતે્ર 
કયેર કભો ભાણવો આણે શંભેળા માદ યાખીશ.ુ અબમબાઈના કભો કામભી લચયંજીલી 
યશળેે. અબમબાઈ જનવત્તા દૈતનક ત્રભા ંદયોટડય શતા અને અંગે્રજી ઉય વારૂ 
પ્રભતુ્લ ધયાલતા શતા. ફાફબાઈ જશબુાઈ ટેરના વભમે જનતા ક્ષ લખતે યલુા 
ભોયચાના તેઓએ તલચાય આેર અને યલુાનોનુ ંયાજકીમ કે્ષતે્ર મોગદાન ભી યશ ેતે 
ભાટે જનતા ક્ષભા ંવૌપ્રથભ વૌયાષ્ર યલુા ભોયચાની સ્થાના કયેર. તેભજ 
ધાયાળાસ્ત્રી તયીકે તેભણે ખફુજ નાભના ભેલેર શતી અને ગોતલિંદબાઈ ટેરએ 
અબમબાઈ વાથેના વસં્ભયણો લાગોેર શતા. 

 
કામડક્રભના પ્રાયંબભા ંલુડ મખુ્મભતં્રીશ્રી તલજમબાઈ રૂાણીના લયદ શસ્તે વૌ 

ભશાનબુાલોની ઉસ્સ્થતતભા ંનાભકયણની તકતી અનાલયણ કયેર. ત્માયફાદ સ્ટેનન્ડિંગ 
કતભટી ચેયભેન ષુ્કયબાઇ ટેરે ળાનદદક સ્લાગત કયેર જમાયે વભાજ કલ્માણ 
વતભતતના ચેયભેન યેળબાઈ ીીમા અને વભ્મશ્રી વજંમતવિંશ યાણાએ ઉસ્સ્થત 
વૌ ભશાનબુાલોનુ ંસુ્તક અડણ કયી સ્લાગત કયેર. કામડક્રભના અંતે વભાજ કલ્માણ 
વતભતત ચેયભેન યેળબાઈ ીીમાએ આબાયતલતધ કયેર. 

 (ી.એ. ટુ ભેમય)          


