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એપ્રિર 

૧ એપ્રિર ૧૯૫૬ -  યંગભપૂ્રભના પ્રલપ્રલધ ાવાઓની તારીભ આનાય , નાટક પ્રનભાાતા પ્રનભેળબાઈ 

દેવાઈન જન્ભ મ ફંઈભા ંથમ શત.  

૩ એપ્રિર ૧૯૧૭ -  અલાાચીન ઊપ્રભિ કપ્રલતા વાથે વકંામેર કપ્રલ િજાયાભ યાલરન જન્ભ થમ શત. ( 

અલવાન ૨૮/૪/૧૯૯૧) 

૩ એપ્રિર ૧૯૧૪ -  બાયતીમ વેનાના ભપૂ્રભદના ભતૂપલૂા લડા ગ જયાતી વેનાપ્રત પીલ્ડ ભાળાર વાભ 

ભાણેકળાન જન્ભ અમતૃવયભા ંથમ શત. તેઓ બાયતના િથભ પીલ્ડ ભાળાર શતા. 

(અલવાન – ૨૭/૬/૨૦૦૮) 

૪ એપ્રિર ૧૯૩૬ -  વસં્કૃત બાાના અભ્માવી , ઉાવક અને વલંધાક ડૉ. ગોત્તભ લાડીરાર ટેરન 

જન્ભ અભદાલાદભા ંથમ શત. 

૬ એપ્રિર ૧૯૦૧ -  ગ જયાતી વાહશત્મના ઉત્તભ નાટયરેખક, કપ્રલ તથા યંગભપૂ્રભના અભ્માવી ચદં્રલદન 

ચચભનરાર ભશતેાન જન્ભ લડદયાભા ંથમ શત. તેભન  ં‘ આગગાડી’ નાટક 

ગ જયાતી વાહશત્મન  ંવીભાચચહ્ન નાટક છે. ‘ લાતાાન ચકયાલ તેભન લાતાાવગં્રશ છે. ( 

અલવાન ૪/૫/૧૯૯૧) 

૭ એપ્રિર ૧૮૯૭ -  વર્જનાત્ભક ગ જયાતી વાહશત્મ, પ્રલલેચન અને વાહશત્ત્મક ત્રકાયત્લ ખેડનાય 

પ્રલજમયામ કલ્માણયાલ લૈધન જન્ભ બાલનગયભા ંથમ શત. તેભન  ંપ્રલલેચન 

પ્રનબામતા, િમગળીરતા અને તટસ્થતા ગ ણથી ળબે છે. (અલવાન ૧૭/૪/૧૯૭૪) 

૮ એપ્રિર ૧૯૧૫ -  ગ જયાતના વાહશત્મ, વસં્કાય જગત, પ્રળક્ષણના યભ હશતચચિંતક મળલતં િાણળકંય 

શ ક્રન જન્ભ ખેડા જીલ્રાના ઉભયેઠ ગાભભા ંથમ શત. ‘ કેન્દ્ર અને હયઘ’ તેભન 

ચચિંતનાત્ભક પ્રનફધંવગં્રશ છે. ‘ ઉરબ્ધધ’ અને ળધદાતંય’ તેભના પ્રલલેચનગ્રથં છે. 

તેઓ જાગતૃ, નીડય, પ્રનખારવ વભાજસ ધાયક શતા. (અલવાન ૨૩/૧૦/૧૯૯૯) 

૮ એપ્રિર ૧૮૮૭ -  ગાધંીય ગના વાહશત્મગ ર  તયીકે ઓખાતા યાભનાયામણ પ્રલશ્વનાથ ાઠકન જન્ભ 

ધકા તાલ કાના ગાણર ગાભભા ંથમ શત. તેભણે ‘ ળે’ ઉનાભથી કાવ્મ, ‘ 

દ્વિયેપ’ ઉનાભથી લાતાાઓ અને ‘સ્લૈયપ્રલશાયી’ ઉનાભથી પ્રનફધં રખ્મા છે. 
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‘આરચના’ અને ‘ વાહશત્મ પ્રલભળા’ તેભના પ્રલલેચનગ્રથં છે. (અલવાન- 

૨૧/૮/૧૯૫૫) 

૧૦ એપ્રિર ૧૯૨૧ -  ગ જયાતના પ્રનબીક ત્રકાય તથા કટાય રેખક નગીનદાવ વઘંલીન જન્ભ થમ શત.  

૧૦ એપ્રિર ૧૯૨૧ -  ગ જયાતી નલરકથાકાય, લાતાાકાય અને નાટયકાય લાા ભશને્દ્રબાઇ અડારજાન 

જન્ભ મ ફંઈભા ંથમ શત. તેભણે ઈ.વ. ૧૯૬૮ભા ંિથભ નલરકથા ‘શ્રાલણ તાયા 

વયલડા’ં િગટ કયી શતી. આ ઉયાતં ‘ આતળ’, ગાઠં છૂટયાની લેા’, અને 

‘ફદંીલાન’ તેભની રકપ્રિમ નલરકથાઓ છે. ત ‘ ભાયે ણ એક ઘય શમ’ અને 

‘યેતખંી’ તેભની જાણીતી રઘ નલર છે.  

૧૨ એપ્રિર ૧૯૧૭ - ગ જયાતન  ંહિકેટકે્ષતે્ર નાભ યળન કયનાય લીન  ંભાકંડન જન્ભ જાભનગયભા ંથમ 

શત. તેભન  ંમૂ નાભ ગ ણલતંયામ હશિંભતરાર ભાકંડ શત  .ં ( અલવાન- 

૨૧/૮/૧૯૭૮) 

૧૨ એપ્રિર ૧૯૨૧ -  ગ જયાતી રેચખકા અને પ્રલલેચક શીયાફશને ાઠકન જન્ભ થમ શત. ( અલવાન- 

૧૫/૯/૧૯૯૫) 

૧૨ એપ્રિર ૧૯૩૬ - બયતનાટમભ નતૃ્મળૈરીના પ્રલખ્માત નતૃ્માગંના ઈરાક્ષી ઠાકયદાવ ઠાકયન જન્ભ 

થમ શત. તેભણે ઈ.વ. ૧૯૬૦ભા ં‘નતૃ્મ બાયતી’ વસં્થાની સ્થાના કયી શતી. 

૧૩ એપ્રિર ૧૯૧૪ -  યાષ્ટ્રીમ કોંગેવના સ્થાક અને િજાના સ્લાસ્્મ ભાટે વેલામજ્ઞ કયનાય યત  બાઈ 

મૂળકંય અદાણીન જન્ભ વોયાષ્ટ્રના જવદણભા ંથમ શત. (અલવાન ૫/૯/૧૯૯૭) 

૧૩ એપ્રિર ૧૯૧૭ -  ગ જયાતી વાહશત્મ પ્રલલેચક બગીરાર જમચદંબાઈ વાદેંવયાન જન્ભ ાટણ 

તાલ કાના વડંયેભા ંથમ શત. તેભણે ‘ સ્લાધ્મામ’ પ્રત્રભાપ્રવકના વંાદક તયીકે વેલા 

આી શતી. 

૧૫ એપ્રિર ૧૯૧૪ -  ગ જયાતી નલરકથાકાય , નાટયકાય, પ્રનફધંકાય ભન બાઈ યાજાયાભ ચંરીન જન્ભ 

લાકંાનેય ાવે આલેર ચંાળીમા ગાભભા ંથમ શત. તેભણે ‘ દળાક’ ઉનાભથી 

વાહશત્મવર્જન કય ું શત  .ં (અલવાન- ૨૯/૮/૨૦૦૧) 
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૧૫ એપ્રિર ૧૯૩૭ -  ભનને શાયી રેતી ગ જયાતી ગઝરના કપ્રલ ભનશય ળાપં્રતરાર ભદીન જન્ભ 

અભદાલાદભા ંથમ શત. ‘ આકૃપ્રત’ તેભન િથભ કાવ્મવગં્રશ છે. ‘ ઓભ તત વતૌ’ 

અને ૧૧ દહયમા તેભના અન્મ ગઝરવગં્રશ છે. તેઓ ‘પ્રનયીક્ષક’ અને ‘ઉદગાય’ના 

તતં્રી યહ્યા શતા. ઈ.વ. ૧૯૯૮ભા ંશ્રી ધનજી કાનજી એલડા એનામત થમેર છે. 

(અલવાન-૨૩/૨/૨૦૦૩) 

૧૬ એપ્રિર ૧૯૦૩ -  ‘સ્નેશયશ્મભ’ ઉનાભથી ગ જયાતી વાહશત્મ વર્જન કયનાય ઝીણાબાઈ યત્નજી દેવાઈન 

જન્ભ લરવાડ જીલ્રાના ચીખરી ગાભભા ંથમ શત. ‘ અતીતની ાખંભાથંી’, 

‘નઘટ’. ‘તયા’ તેભના કાવ્મવગં્રશ છે. (અલવાન – ૧૯૯૦)  

૧૭ એપ્રિર ૧૯૦૩ -  ગ જયાત વાથે અતટૂ નાત ધયાલનાય સ્કનૂય અને ચફચરમડાના પ્રનષ્ટ્ણાતં ગીત ળેઠીન 

જન્ભ હદલ્રીભા ંથમ શત. 

૧૮ એપ્રિર ૧૯૨૭ – ગાધંી પ્રલચાયવયણીના ચસૂ્ત અન મામી અને િઢ પ્રળક્ષણને જીલનન  ંધ્મેમ ફનાલનાય 

યાભરાર યીખન જન્ભ અભદાલાદભા ંથમ શત. ઈ.વ. ૧૯૮૩ થી ૧૯૯૬ સ ધી 

ગ જયાત પ્રલદ્યાીઠભા ંક રનામક તયીકે વેલા આી શતી. ( અલવાન- 

૨૯/૧૧/૧૯૯૯) 

૧૯ એપ્રિર ૧૮૯૨ -  ફા કેલણીના હશભામતી અને ગ જયાત ભન્ટેવયીન  ંચફરૂદ ાભનાય તાયાફશને 

ભદકન જન્ભ થમ શત. ‘ કવલાડ’ આહદલાવી પ્રળક્ષણ વસં્થાભા ંતેભન  ંમગદાન 

પ્રલળે શત  .ં 

૧૯ એપ્રિર ૧૯૦૯ -  સ િપ્રવદ્ધ પ ષ્ષ્ટ્ટભાગીમ કીતાનકાય ચંકરાર છફીરદાવ નામકન જન્ભ ાટણભા ં

થમ શત. તેભણે ઈ.વ.૧૯૬૫ભા ં‘ ગપ્રલિંદસ્લાભી’ હપલ્ભા ંઅકફયની ભપૂ્રભકા બજલી 

શતી. (અલવાન- ૫/૧૨/૧૯૯૮)  

૨૨ એપ્રિર ૧૯૩૨ -  દેળના ભશાન કલ્માણભાગી કભાઠ વનં્માવી,ઉત્તભ લક્તા અને રકપ્રળક્ષક શ્રી સ્લાભી 

વચ્ચચદાનદંજીન જન્ભ ાટણ જીલ્રાના ભટી યાદ યભા ંથમ શત. તેભન  ંમૂ નાભ 

ન્શાનારાર ભતીરાર પ્રત્રલેદી શત  .ં તેભન  ંમૂ લતન ભશવેાણા ત્જલ્રાન  ંમ જંપ ય 

ગાભ શત  .ં તેભણે ‘ શ  ંઈશ્વય અલતાય રે છે’, ‘નલા પ્રલચાય’ અને ‘ િશ્નના મૂભા’ં 

તેભના ઉત્તભ પ સ્તક છે.  



 

ASHWIN DIVEKAR Page 4 
 

૨૨ એપ્રિર ૧૯૪૫ - ગ જયાતી વાહશત્મના પ્રલપ્રલધ સ્લરૂ ખેડનાય ભાધલ ઓધલદાવ યાભાન જન જન્ભ 

અભદાલાદ જીલ્રાના ચછભભા ંથમ શત.  

૨૩ એપ્રિર ૧૯૧૦ -  ગ જયાતી યંગભપૂ્રભકે્ષતે્ર ભશત્લન  ંમગદાન આનાય શ્રી િાણરાર ભણીરાર 

નામકન જન્ભ ભશવેાણા જીલ્રાના જગ દણભા ંથમ શત. તેભણે ‘ ભેના ગ જયી’, ‘ 

પ્રભ્માચબભાની’ નાટકભા ંસ્ત્રીાત્રભા ંતેભણે અજડ ભપૂ્રભકા બજલી શતી. (અલવાન- 

૧૧/૩/૧૯૮૯) 

૨૪ એપ્રર ૧૮૯૨ -  નીડય ત્રકાય, રેખક, નાટયકાય ચાંળીબાઈ પ્રલઠ્ઠરદાવ ઉદેળીન જન્ભ ટંકાયાભા ં

થમ શત. તેભણે ‘ નલચેતન’ વાભપ્રમકભા ંતતં્રી તયીકે વેલા આી શતી. (અલવાન- 

૨૬/૨/૧૯૭૪) 

૨૪ એપ્રિર ૧૯૩૨ -  કપ્રલ તથા પ્રલલેચક બાન િવાદ મૂળકંય ડંયાન જન્ભ અભયેરી જીલ્રાના તયી 

ગાભભા ંથમ શત. તેભણે ‘ અડઅડ’ , ‘ઓતિત’ કાવ્મવગં્રશ રખ્મા છે.  

૨૫ એપ્રિર ૧૯૫૪ – સ િપ્રવદ્ધ ખગળાસ્ત્રી ડૉ. કંજબાઈ જીન જન્ભ પ્રળશયભા ંથમ શત. તેભણે ‘ 

તાયાઓના મતૃ્ય ના વદંબે વળંધન કય ું શત  .ં 

૨૫ એપ્રિર ૧૯૧૫ -  વભાજના ીહડત લગાને દાન િલાશભા ંભદદરૂ થનાય દીચદંબાઈ વલયાજ 

ગાદીન જન્ભ વોયાષ્ટ્રના ડધયી ગાભભા ંથમ શત.  

૨૬ એપ્રિર ૧૯૧૫ - આંતયયાષ્ટ્રીમ ખ્માતી િાપ્ત કયનાય ઈજનેય અને ગ જયાત જીલાદયી નભાદા 

મજનાને વાકાય કયનાય ડૉ.વી.વી.ટેરન જન્ભ થમ શત. તેઓ રગબગ ૧૯૦ 

દેળના ટચના ઈજનેયની આંતયયાષ્ટ્રીમ વસં્થાન સ લણાચદં્રક ભેલનાય િથભ 

બાયતીમ શતા.  

૨૮ એપ્રિર ૧૯૦૫ -  પ્રલશ્વ પ્રલખ્માત વાહશત્મવર્જકની કૃપ્રતઓ ગ જયાતી બાાભા ંઅન લાહદત કયનાય 

ગારદાવ જીલાબાઈ ટેરન જન્ભ ખેડા જીલ્રાના કયભવદભા ંથમ શત. 

૨૯ એપ્રિર ૧૯૩૬ -  અભદાલદ પ્રભર ઉદ્યગના આદ્યસ્થાક  યણછડરાર છટારારન જન્ભ 

અભદાલાદભા ંથમ શત. તેભણે વલાિથભ અભદાલાદભા ંળાશપ યભા ંપ્રભરની 

સ્થાના કયી શતી.  
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૩૦ એપ્રિર ૧૯૨૭ -  ગ જયાતી રઘ કથાના સ્લરૂભા ંભશત્લન  ંમગદાન આનાય ભશનરાર ફાબાઈદાવ 

ટેરન જન્ભ થમ શત. તેભણે ‘ િત્મારફંન’, ‘િવ યડ’ નલચરકાવગં્રશ આપ્મા છે.  

 


