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ઓગસ્ટ 

૧ ઓગસ્ટ ૧૮૯૨ -  ગજુયાતી વાભયમક ‘ કુભાય’ ના સ્થાક તથા ભશાન ચિત્રકાય યયલળકંય ભશાળકંય 

યાલરન જન્ભ બાલનગયભા ંથમ શત. ઈ.વ. ૧૯૨૪ભાતેંભણે ‘ કુભાય’ કામાારમની 

સ્થાના કયી શતી. તેભણે કરાયલમક પસુ્તક ણ રખ્મા છે. (અલવાન- 

૯/૧૨/૧૯૭૭) 

૩ ઓગસ્ટ ૧૮૬૩ -  ગજુયાતના યલજ્ઞાનલીય  યત્રભલુનદાવ કલ્માણદાવ ગજ્જયન જન્ભ સયુતભા ંથમ 

શત.તેભણે લડદયાભા ં‘ એરેમ્બફક કેયભકર લકાવની સ્થાના કયી. ઈ.વ. ૧૮૯૦ભા ં

લડદયાભા ંકરાબલનની સ્થાના કયી શતી.)અલવાન – ૧૭/૭/૧૯૨૦)  

૬ ઓગસ્ટ ૧૮૨૦ -  ઇયતશાવકાય, જૂની ચરય – બાાઓના અભ્માવી અને ચગયનાયના ઇયતશાવના 

યિયમતા ળભંપુ્રવાદ શરયપ્રવાદ દેવાઈન જન્ભ લઢલાણભા ંથમ શત. 

ઈ.વ.૧૯૭૫ભા ં‘ જુનાગઢ અને ગીયનાય’ ગ્રથં પ્રગટ કમો. ‘ ઇયતશાવ દળાન બાગ- 

૧યથ ૫ ‘ પસુ્તક પ્રગટ કયુું. (અલવાન- ૩/૪/૨૦૦૦) 

૭ ઓગસ્ટ ૧૯૩૪ -  ગજુયાતી વશીત અનેક બાાઓના જાણકાય, રચરત યનફધંકાય તથા યલલેિક 

બાબાઈ ળકંયબાઈ ટેરન જન્ભ ભશવેાણા જીલ્રાના વજા ગાભભા ંથમ શત. 

તેભણે ‘ કાિંનજઘંા’ ,’ દેલની ઘાટી‘ અને ‘યલરદળા’ યનફધંવગં્રશ આપ્મા છે. ‘ 

યલરદળા’ પસુ્તકને રદલ્રી વારશત્મ અકાદભી પયુસ્કાય એનામત થમેર છે. ( 

અલવાન- ૨૦/૫/૨૦૧૨)  

૭ ઓગસ્ટ ૧૯૩૬ -  ગજુયાતી અને અંગે્રજી બાા વારશત્મના અભ્માવી કયલ , યલલેિક, અનલુાદક અને 

અધ્માક િદં્રકાન્ત અમતૃરાર ટીલારાન જન્ભ મુફંઈભા ંથમ શત. તેભણે 

ઈ.વ. ૧૯૬૨ભા’ં ભશયેાભણ’ કાવ્મવગં્રશ પ્રગટ કમો શત.  

૯ ઓગસ્ટ ૧૯૩૬ -  ગજુયાત યાજ્મના ભતુપલૂા મખુ્ભતં્રી રશતેન્દ્ર કનૈમારાર દેવાઈન જન્ભ સયુતભા ં

થમ શત. તેઓ ઈ.વ. ૧૯૬૫ભા ંગજુયાતના મખુ્મભતં્રી ફન્મા શતા. (અલવાન- 

૧૨/૯/૧૯૯૩) 

૧૦ ઓગસ્ટ ૧૯૨૧ -  ગજુયાતના સપુ્રયવદ્ધ રકનામક કયલ દુરા કાગના યળષ્મ યતીકુભાય બરાળકંય 

વ્માવન જન્ભ ગોંડરભા ંથમ શત. (અલવાન-૧૨/૫/૧૯૯૦) 
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૧૨ ઓગસ્ટ ૧૯૧૯ -  બાયતના અલકાળયગુભા ં ગોયલપલૂાક આયંબ કયાલનાય ગજુયાતના વપતૂ ડૉ. 

યલક્ર્ભ અંફારાર વાયાબાઈન જન્ભ અભદાલાદભા ંથમ શત. તેભણે પીઝીકર 

યીવિા રેફયેટયી (PRL)ની સ્થાના કયી શતી. (અલવાન- ૩૦/૧૨/૧૯૭૧) 

૧૨ ઓગસ્ટ ૧૯૨૨ – અંગે્રજી વારશત્મના અભ્માવી અને ગજુયાતી ગધ્મના સ્લાભી લાતાાકાય, 

નલરકથાકાય, અનલુાદક ચનુીરાર કાચરદાવ ભાચમાન જન્ભ યાજકટ ાવે 

આલેર ધયાજીભા ંથમ શત. ઈ.વ. ૧૯૪૫ભા ં‘ જન્ભભયૂભ’ તતં્રી તયીકે યહ્યા શતા. ‘ 

વ્માજન લાયવ’ , ‘ રીલડૂી ધયતી’ તેભની જાણીતી નલરકથાઓ છે.’ વઘયા 

જેવગંન વા’ તેભની શાસ્મયવ નલરકથા છે. જ્માયે ઘઘૂલતા પયૂ’ અને 

‘ળયણાઈના સયૂ’ તેભના જાણીતા લાતાાવગં્રશ છે. (અલવાન- ૨૯/૧૨/૧૯૨૮) 

૧૩ ઓગસ્ટ ૧૯૨૮ -  બાયતના યાજકાયણના ખ્માતનાભ અભ્માવી, યનયીક્ષક અને વભીક્ષક યજનીબાઈ 

કઠાયીન જન્ભ ારનપયુભા ંથમ શત.  

૧૩ ઓગસ્ટ ૧૯૫૫ - ગજુયાતી કયલ, યલલેિક  યલનદ શયગયલિંદદાવ જળીન જન્ભ અભયેરી જીલ્રાના 

બયંગડા ગાભભા ંથમ શત. તેભનુ ંલતન ફટાદ છે.   

૧૩ ઓગસ્ટ ૧૯૨૮ - બાયતના યાજકાયણના ખ્માતનાભ અભ્માવી, યનયીક્ષક અને વભીક્ષક યજનીબાઈ 

કઠાયીન જન્ભ ારનપયુભા ંથમ શત. 

૧૩ ઓગસ્ટ ૧૯૫૫ -  ગજુયાતી કયલ, અને યલલેિક યલનદ શયગલનદાવ જળીન જન્ભ અભયેરી 

જીલ્રાના બયીગડા ગાભભા ંથમ શત. તેભનુ ંમૂ લતન ફટાદ શત ુ.ં તેભણે ‘ 

યંત’ુ , ‘ઝારય લાગે જૂઠડી’ અને ‘ યળખડંી’ નોંધાત્ર કાવ્મવગં્રશ છે.  

૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૨૧ -  ગજુયાતી અને વસં્કૃત બાાના અભ્માવી બાઈરારબાઈ બટ્ટ ‘ મગેશ્વય’ન જન્ભ 

ધકાના વયડા ગાભભા ંથમ શત. તેભણે કયલતા, નલરકથા અને પ્રલાવના ૬૦ 

થી લધાયે પસુ્તક પ્રકાયળત કમાા છે. (અલવાન ૧૮/૩/૧૯૮૪) 

૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૩૪ - સગુભ વગંીતના વીભાસ્તબં વભા વગંીતકાય પયુત્તભદાવ ઉાધ્મામન જન્ભ 

ખેડા જીલ્રાના ઉત્તયવડંાભા ંથમ શત.  



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 3 
 

૧૬ ઓગસ્ટ ૧૯૪૮ - જાણીતા નાટય , રદગ્દળાક અને ટીલી યનભાાતા બયતબાઈ ફારકૃષ્ણ દલેન જન્ભ 

અભદાલાદભા ંથમ શત. 

૧૬ ઓગસ્ટ ૧૯૨૬ -  ગજુયાતના રદરરૂફા લગાડનાય એકભાત્ર કરાકાય પ્રલીણયવિંશ જાડજેાન જન્ભ 

યાજકટ જીલ્રાના લાલડીભા ંથમ શત.  

૧૭ ઓગસ્ટ ૧૯૦૮ -  ગજુયાતી વારશત્મ અને વગંીતભા ંગઝરના કયલ અબ્દુરગની અબ્દુરકયીભ 

દશીંલારાન જન્ભ થમ શત. 

૧૮ ઓગસ્ટ ૧૭૭૭ - પે્રભ બક્તતરક્ષણા બક્તતની યંયા વારશત્મનુ ંપ્રદાન આનાય દમાયાભ પ્રભયુાભ 

બટ્ટન જન્ભ લડદયા જીલ્રાના િાદંદ ગાભભા ંથમ શત. તેઓ ; દમાવખી’ તયીકે 

જાણીતા શતા. તેભણે અનેક ગયફી, યાવ અને આખ્માનની યિના કયી શતી. આ 

ઉયાતં ‘ યયવકલલ્રબ’, ‘ ગરૂડ વલંાદ’ અને પ્રફધફાલની’ જેલી ઉત્તભ યિનાઓ 

આી છે. (અલવાન ૨૮/૨/૧૮૫૨)  

૧૮ ઓગસ્ટ ૧૯૪૧ - ગજુયાતી વારશત્મના ઉંિી કટીના કયલ, નાટયકાય અને યલલેિક યવતાશં ુમળિદં્ર 

ભશતેાન જન્ભ ભજુભા ંથમ શત. તેઓ યાજ્મના ઉચ્િ અયધકાયી તયીકે ણ વેલા 

આી શતી.  

૧૮ ઓગસ્ટ ૧૯૪૬ -  ગજુયાતી યંગભયૂભ તથા િરચિત્રની અવયકાયક ભયૂભકા બજલનાય જાણીતી 

અચબનેત્રી અરૂણા ઈયાનીન જન્ભ મુફંઈભા ંથમ શત. તેભણે યાજકપયૂની વપ 

રપલ્ભ ‘ ફફી’ભા ંનાની ણ ભશત્લની ભયૂભકા બજલી શતી. 

૧૯ ઓગસ્ટ ૧૯૧૬ - ગજુયાતી વારશત્મના સપુ્રયવદ્ધ ગઝરકાય , મળુામયાને અલનલી યંગતથી બયી દેનાય 

રૂઆફદાય ગઝરકાય અમતૃરાર રારજીબાઈ ઘામરન જન્ભ જુનાગઢ જીલ્રાના 

વયધાય ગાભભા ંથમ શત. તેભણે ઈ.વ. ૧૯૫૪ભા ંપ્રથભ ગઝરવગં્રશ ‘ શૂ અને 

ળભણા’ં પ્રગટ કમો શત. (અલવાન- ૨૫/૧૨/૨૦૦૨) 

૨૦ ઓગસ્ટ ૧૯૩૨ - ગજુયાતી વારશત્મ અને ત્રકાયના કે્ષતે્ર ઝશતા યવતાયાની જેભ િભકનાય 

િદં્રકાન્ત કેળલરાર ફક્ષીન જન્ભ ારનપયુભા ંથમ શત. તેભની ‘ ેયેચરવીવ’ 

અને ‘આકાય’ જાણીતી નલરકથાઓ છે. ફક્ષીનાભા બાગ- ૧ અને ૨ એભની 

આત્ભકથા છે. (અલવાન- ૨૫/૩/૨૦૦૬) 
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૨૧ ઓગસ્ટ ૧૯૭૨ - ગજુયાતી કયલ દરતયાભ ડાહ્યાબાઈ યત્રલેદીન જન્ભ લઢલાણભા ંથમ શત. તેભણે 

ગજુયાત યલદ્યાવબાની સ્થાના કયી શતી. ‘ બદુ્ધદ્ધપ્રકાળ’ વાભયમકના તેઓ પ્રથભ 

તતં્રી શતા. (અલવાન ૨૫/૨/૧૮૯૮) 

૨૨ ઓગસ્ટ ૧૮૭૯ -  બાયતના અનેક  સપુ્રયવદ્ધ અથાળાસ્ત્રી જેભના યલદ્યાથીઓ શતા તેલા દેળના 

આંતયયાષ્રીમ યલખ્માત અથાળાસ્ત્રી િદુંરાર નગીનદાવ લકીર ( વી.એન.લકીર)ન 

જન્ભ બરૂિ જીલ્રાના શાવંટભા ંથમ શત. (અલવાન – ૨૬/૧૦/૧૯૭૯) 

૨૨ ઓગસ્ટ ૧૯૨૧ -  યંગભયૂભના મઠુ્ઠી ઉંિેયા આયાધક , ઇન્ન્ડમન નેળનર થીમેટયના સ્થાક દામબુાઈ 

ઝલેયીન જન્ભ મુફંઈભા ંથમ શત. (અલવાન ૧૫/૩/૨૦૦૨) 

૨૨ ઓગસ્ટ ૧૯૨૨ -  ગજુયાતી ગધના સ્લાભી લાતાાકાય, નલરકથાકાય અને અનલુાદક ચનુીરાર 

કાચરદાવ ભરડમાન જન્ભ યાજકટ ાવેના ધયાજી ગાભભા ંથમ શત. તેભણે ઈ.વ. 

૧૯૪૪ભા ંપ્રથભ લાતાાવગં્રશ ‘ ઘઘૂલતા પયૂ” પ્રગટ કમો. ‘ હું ને ભાયી લહ’ુ અને 

યંગદા’ તેભના નાટક છે. ‘ વ્માજન લાયવ’, ‘ ાલક જ્લાા’, ‘ રીલડૂી ધયતી 

બાગ-૧ અને ૨’ , ‘ લેા લેાની છામંડી’ સપુ્રયવદ્ધ નલરકથાઓ આી છે. 

(અલવાન ૨૯/૧૨/૧૯૬૮) 

૨૩ ઓગસ્ટ ૧૯૪૪ -  ગજુયાતી યનફધંકાય , લાતાાકાય અને કયલ પ્રલીણબાઈ ળયનરાર દયજીન જન્ભ 

િંભશાર જીલ્રાના ભશરેર ગાભભા ંથમ શત. 

૨૪ ઓગસ્ટ ૧૮૩૩ - વભાજસધુાયક પ્રવયૃતભા ંઅગે્રવય યશનેાય નભાદાળકંય રારળકંય દલેન જન્ભ 

સયુતભા ંથમ શત. તેભણે ‘દારંડમ’ ાતળીકની ળરૂઆત કયી શતી. ‘ નભાદને 

ગધના યતા’ અને અલાાિીનભા ંઆદ્ય ‘ તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે. તેભણે ‘ 

નભાકયલતા’, નભાગદ્ય’, ‘ નભાકળ’ , ‘ યિંગપ્રલેળ’ અને ‘ ભાયી શકીકત’ ભશત્લની 

કૃયતઓ છે. (અલવાન- ૨૫/૨/૧૮૮૬) 

૨૪ ઓગસ્ટ ૧૯૫૧ -  ભધ્મકારીન ગજુયાતી વારશત્મ, િાયની વારશત્મ તથા રકવારશત્મના ઊંડા અભ્માવી 

શ્રી ફલતંબાઈ ળાયંતરાર જાનીન જન્ભ યાજકટ જીલ્રાના કભાપયુ ગાભભા ં

થમ શત.  
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૨૫ ઓગસ્ટ ૧૮૯૭ -  ગજુયતના પ્રકૃયતયલદ શરયનાયામણ આિામાન જન્ભ ઊંઝાભા ંથમ શત. તેભણે ‘ 

લનલગડાના લાવી’ પસુ્તક રખ્યુ ંશત ુ.ં (અલવાન ૨૨/૫/૧૯૮૪) 

૨૭ ઓગસ્ટ ૧૯૦૪ - બાયત વયકાયભા ંઅનેક ઉચ્િ શદ્દાઓભા ંયશી ચકેૂરા કુળ લશીલટકતાા તથા 

લલ્રબયલદ્યાનગય વકુંરના લશીલટકતાા શીયાબાઈ મુજીબાઈ ટેર ( 

એિ.એન.ટેર)ન જન્ભ મુફંઈભા ંથમ શત. (અલવાન – ૩૦/૧૧/૧૯૯૩) 

૨૮ ઓગસ્ટ ૧૮૯૬ -  ‘ યાષ્રીમ ળામય’નુ ંચફરુદ ભેલનાય ગજુયાતના રકયપ્રમ વારશત્મકાય ઝલેયિદં 

કાચરદાવ ભેઘાણીન જન્ભ િટીરાભા ંથમ શત. તેભણે ‘ વોયાષ્રની યવધાય’, 

‘વયઠી ફશાયલરટમા’, વયઠી વતંલાણી’, ‘જેલા રતલાતાાના વંાદન આપ્મા છે. 

આ ઉયાતં તેભણે ‘ કંકાલટી’, ‘ચ ૂદંડી’, ‘શારયડા’ં, ઋતગુીત’, અને ‘ યઢીમાી 

યાત’  કાવ્મવગં્રશ આપ્મા છે. ‘ વયઠ તાયા લશતેા ાણી’, ‘ તરુવી ક્યાય’, 

‘લેયલળા’ વાભાજજક નલરકથાઓ આી છે. (અલવાન- ૯/૩/૧૯૪૭) 

૨૮ ઓગસ્ટ ૧૯૨૪ -  આંતયયાષ્રીમ ખ્માતી ધયાલનાય સપુ્રયવદ્ધ ભશાન જાદુગય કાયંતરાર ચગયધયરાર 

લયા ( કે. રાર)ન જન્ભ વોયાષ્રના ફગવયાભા ંથમ શત. ઈ.વ. ૧૯૪૦ભા ંતેભણે 

પ્રથભ ળ કમો શત.( અલવાન- ૨૩/૯/૨૦૧૨) 

૨૯ ઓગસ્ટ ૧૯૮૭ -  ગજુયાત યાજ્મના વોપ્રથભ મખુ્મભતં્રી, વેલાબાલી અને વાદગીબમાા તેજસ્લી 

દેળબતત ડ. જીલયાજ નાયામણબાઈ ભશતેાન જન્ભ અભયેરીભા ંથમ શત. ઈ.વ. 

૧૯૬૦ની શરેી ભે ના યજ ગજુયાત અરગ યાજ્મ ફન્યુ ંત્માયે તેઓ ગજુયાત 

યાજ્મના પ્રથભ મખુ્મભતં્રી ફન્મા. (અલવાન – ૯/૧૨/૧૯૭૮) 

૩૦ ઓગસ્ટ ૧૯૦૩ -  અનલુાદ રેખન દ્વાયા યલયલધ બાાઓના ઉત્તભ પસુ્તક આનાય , ગાધંી 

યલિાયવયણીના પયુસ્કતાા નગીનદાવ નાયણદાવ ાયેખન જન્ભ લરવાડભા ંથમ 

શત. 

૩૦ ઓગસ્ટ ૧૯૪૨ -  ગજુયાતી વારશત્મ, ત્રકાયત્લ, ધભાદળાન અને વાભાજજકકે્ષતે્ર વકંામેર અયલયત 

કટાયરેખક કુભાયા દેવાઈન જન્ભ વોયાષ્રના યાણપયુભા ંથમ શત.  

૩૧ ઓગસ્ટ ૧૯૩૨ -  યલશ્વભા ંતફીફીકે્ષતે્ર તથા ભાનલ રકડની રાન્વપ્રાન્ટ ભાટે જાણીતા તફીફ ડ. 

શયગયલિંદ રક્ષ્ભીળકંય યત્રલેદી (એિ.એર.યત્રલેદી)ન જન્ભ શલદ તાલકુાના 
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િયાડલા ગાભભા ંથમ શત. તેઓ ઇમ્ન્સ્ટટયટૂ ઓપ રકડની ડીવીઝ એન્ડ યીવિા 

અભદાલાદ ખાતે વેલા આી યહ્યા છે. તેભના ભાગાદળાનભા ં૪૦૦ થી ણ લધાયે 

રકડની રાન્વપ્રાનટેળનન યેકડા છે.  

૩૧ ઓગસ્ટ ૧૯૩૮ -  ગજુયાતી વારશત્મના કે્ષતે્ર તાની આગલી મદુ્રા ઉવાલનાય યયતરાર ભશનરાર 

ફયીવાગયન જન્ભ વાલયકંુડરાભા ંથમ શત. તેભણે ‘ ભયક ભયક’ અને 

આનદંરક’ શાસ્મ પસુ્તક આપ્મા છે.  

૩૧ ઓગસ્ટ ૧૯૫૭ - ગજુયાત તેભ જૌ  દેળભા ંઅને યલદેળભા ંણ બાગલત – યાભામણના સપુ્રયવદ્ધ 

કથાકાય શ્રી યભેળબાઈ વ્રજરાર ઓઝાન જન્ભ દેલકાભા ંથમ શત.  

 


