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ડીવેમ્ફય 

૧ ડીવેમ્ફય ૧૮૮૫ -  ગજુયાતી બાાભાાં મલૂ્મલાન અને ચિયાંજીલ વાહશત્મ વર્જન કયનાય દત્તાતે્રમ ફારકૃષ્ણ 

કાકાવાશફે કારેરકયનો જન્ભ ભશાયાષ્રના વતાયાભાાં થમો શતો. તેભનુાં લતન  કારેરી શત ુાં. 

તેના ઉયથી તેઓ કારેરકય તયીકે ઓખામા. તેભણે ‘ હશભારમનો પ્રલાવ’, ‘ યખડલાનો 

આનાંદ’ ,’ જીલનનો આનાંદ’ તથા ‘ ઉગભણો દેળ’ પ્રલાવ સુ્તકો રખ્મા છે. ‘સ્ભયણમાત્રા’  

તેભની સ્ભયણકથા છે. ગાાંધીજીએ તેભને’ વલાઈ ગજુયાતી’ કશી નલાજ્મા શતા. (અલવાન- 

૨૧/૮/૧૯૮૧) 

૨ ડીવેમ્ફય ૧૯૪૭ -  ટેસ્ટ હિકેટ કોિ અને ગ્રાઉન્ડ ક્યયેુટય ગજુયાતી ધીયજ યવાણાનો જન્ભ થમો  શતો.  

૩ ડીવેમ્ફય -  ગજુયાતી વાહશત્મકાય ભશીતયાભ રૂયાભ નીરકાંઠનો જન્ભ થમો શતો. તેભણે ‘ વધયા 

જેવાંગ’, ‘ લનયાજ િાલડો’ જેલી ઐતતશાતવક નલરકથાઓ આી છે. ગજુયાતી બાાનુાં નવુાં 

વ્માકયણ’ અને વ્યતુ્તત્તપ્રકાળ’ ળાાપ્રમોગી ગ્રાંથો ણ આપ્મા છે. (અલવાન ૩/૯/૧૮૯૧) 

૬ ડીવેમ્ફય ૧૮૯૮ - ગજુયાતી ફા લાતાાઓની સુાંદય અને આકાક ફાશે્રણી પ્રગટ કયનાય નાગયદાવ 

ટેરનો જન્ભ થમો શતો. (અલવાન-૨૩/૨/૧૯૬૯) 

૭ ડીવેમ્ફય ૧૯૨૧ - સ્લાભીનાયામણ વાંપ્રદામના આદયણીમ વાંતતલભતૂત ળાાંતતરાર (પ્રમખુ સ્લાભી)નો જન્ભ 

લડોદયા જીલ્રાના ાદયા તાલકુાના િાણવદ ગાભભાાં થમો શતો. 

૮ ડીવેમ્ફય ૧૮૮૦ -  ગજુયાતના પ્રજ્ઞાિક્ષ ુવાહશત્મકાય વાંઘલી સખુરારજી વાંઘજીનો જન્ભ રીભરી ગાભભાાં થમો 

શતો.ઈ.વ. ૧૮૫૮ભાાં તેભને વાહશત્મ અકાદભી હદલ્રી યુસ્કાય એનામત થમો શતો.  

૮ ડીવેમ્ફય ૧૯૧૭ -  ‘ કચ્છ વાંસ્કૃતતદળાન’ જેલો અપ્રતતભ ગ્રાંથ આનાય યાભતવિંશજી યાઠોડનો જન્ભ થમો શતો. 

૯ અલવાન- ૨૫/૬/૧૯૯૭) 

૯ ડીવેમ્ફય ૧૯૧૩ -  લીવભી વદીના તવલીયકાય બાયતના પ્રથભ ભહશરા તસ્લીકાય શોભામ વ્માયાલારનો જન્ભ 

સયુત ાવેના નલવાયીભાાં થમો શતો. (અલવાન ૧૫/૧/૨૦૧૨) 

૯ ડીવેમ્ફય ૧૯૦૮ -  ગજુયાતી શાસ્મકાય ળાશબદુ્દીન વીદીકબાઈ યાઠોડનો જન્ભ સયેુન્રનગયના થાનગઢભાાં થમો 

શતો. તેભને ; લનેિાંદનો લયઘોડો’, ‘ આનાંદરોક’ તથા ‘ વાંબલાતભ યગેુ યગેુ’ રઘનુલર છે.  
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૧૦ ડીવેમ્ફય ૧૯૦૮ -  યુાત્તત્લ નો ઇતતશાવ ઉકેરનાય તનષ્ણાાંત શવમખુબાઈ વાકીમાનો જન્ભ મુાંફઈભાાં થમો 

શતો. તેભને ૩૨૫ થી લધાયે વાંળોધાત્ભક રેખ રખ્મા છે. (અલવાન ૨૧/૧/૧૯૮૯) 

૧૨ ડીવેમ્ફય ૧૮૯૨ -  ગજુયાતી બાાનો પ્રથભ લાતાાવાંગ્રશ ‘ તણખાભાંડ બાગ-૧’ પ્રગટ કયનાય ગૌયીળાંકય 

ગોલધાનયાભ જોળી ઉપે ‘ ધભૂકેત’ુ નો જન્ભ લીયયુભાાં થમો શતો. તેભને ‘ તણખાભાંડ 

બાગ- ૧ થી ૪ ‘ , અને ‘ અનાતભકા’ જેલા લાતાાવાંગ્રશો આપ્મા છે. (અલવાન-૧૧/૩/૧૯૬૫) 

૧૨ ડીવેમ્ફય ૧૯૨૪ -  તલદેળભાાં એતનભેળન હપલ્ભ ટેકનોરોજીનો અભ્માવ કયનાય તથા ઉત્તભ હપલ્ભો ફનાલનાય 

કાાંતતરાર યાઠોડનો જન્ભ થમો શતો. (અલવાન- ૨૮/૯/૧૯૮૮) 

૧૩ ડીવેમ્ફય ૧૮૭૯ -  ગજુયાતી વાહશત્મકાય અરાયચખમા શાજી ભશાંભદનો જન્ભ મુાંફઈભાાં થમો શતો. તેભનુાં મૂ 

લતન કચ્છ શત ુાં. તેભને વરીભના ઉનાભથી ‘ યાંગ ભશરે’. ળીળ ભશરે/ લાતાાઓ રખી 

છે. (અલવાન ૨૧/૧/૧૯૨૧) 

૧૩ ડીવેમ્ફય ૧૯૧૯ -  ગજુયાતી કેલણીકાય , તળક્ષણકે્ષતે્ર ઉચ્િ તળખયે શોિેરા ભાાંદ્ગુયીબેન વાશની જન્ભ થમો 

શતો. (અલવાન- ૨૯/૯/૧૯૮૯)  

૧૩ ડીવેમ્ફય ૧૯૨૪ - ગજુયાતના યાજકાયણ, વાહશત્મ, ત્રકાયત્લ તથા વાાંસ્કૃતતકકે્ષતે્ર યવ ધયાલતા નીરુબાઈ 

દેવાઈનો જન્ભ થમો શતો. (અલવાન ૧/૧૨/૧૯૯૩) 

૧૫ ડીવેમ્ફય ૧૯૨૯ -  યાજકાયણની ગતતતલતધના ઊંડા અભ્માવી, તલળાર લાાંિન ધયાલતા ીઢ ત્રકાય 

તલદ્યતુબાઈ ઠાકયનો જન્ભ થમો શતો. (અલવાન ) 

૧૫ ડીવેમ્ફય ૧૮૯૪ -  તલજ્ઞાન તથા વાભાન્મજ્ઞાન તલમક વાભતમક ‘ વપાયી’ના તાંત્રી નાગેન્ર તલજમળાંકય 

ભૌમાનો જન્ભ થમો શતો.તેભને ‘ ફ્રેળ’, ‘સ્કો’ અને ‘ વપાયી’ વાભતમકોનુાં પ્રકાળન કયુું. ‘ 

પ્રકૃતત અને પ્રાણીજગત’, ‘ ભેથેભેજીક’ અને લીવભી વદીનો માદગાય ધટનાઓ તેભના 

રોકતપ્રમ સુ્તકો છે.  

૧૯ ડીવેમ્ફય ૧૮૯૪ -  ગજુયાતના પ્રથભ ઉદ્યોગતત કસ્તયુબાઈ રારબાઈ ળેઠનો જન્ભ અભદાલદભાાં થમો શતો. 

રારબાઈ ગ્રુની તભરોના સ્થાક શતા. ઈ.વ. ૧૯૨૧ભાાં અળોક તભર અને ઈ.વ. 

૧૯૩૧ભાાં અયતલિંદ તભરની સ્થાના કયી શતી. (અલવાન- ૨૦/૧/૧૯૮૦) 
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૨૦ ડીવેમ્ફય ૧૯૩૩ -  બાયતીમ નતૃ્મ કરાની તલતલધ ળૈરીઓના ઊંડા અભ્માવી, આંતયયાષ્રીમ ખ્માતી 

ધયાલનાય તથા તલલેિક સનુીર કોઠાયીનો જન્ભ થમો શતો. 

૨૧ ડીવેમ્ફય ૧૯૨૧ -  બાયતના અગ્રણી ન્મામતલદ તથા દેળના વલોચ્મ અદારતના તનવતૃ મખુ્મ ન્મામમતૂતિ 

પ્રફુલ્રિાંદ એન, બાગ્લાતીનો જન્ભ થમો શતો. 

૨૩ ડીવેમ્ફય ૧૯૩૮ -  ગજુયાતી નાટયકાય, હદગ્દળાક અને નાત્્કાયના જાણકાય શવમખુ ફાયાદીનો જન્ભ થમો 

શતો. 

૨૩ ડીવેમ્ફય ૧૯૧૮ -  ગાાંધી વાહશત્મનુાં તલતળષ્ઠ વાંાદનની કાભગીયી કયનાય િીભનરાર નાયણદાવ ટેરનો 

જન્ભ અભદાલાદભાાં થમો શતો. 

૨૪ ડીવેમ્ફય ૧૯૧૮ -  પ્રખય ગાાંધીલાદી, યિનાત્ભક કામાકય , રેખક નાયામણબાઈ દેવાઈનો જન્ભ લરવાડભાાં 

થમો શતો. તેભને ‘ ાલન પ્રવાંગો’ અને ‘ જમપ્રકાળ નાયામણ’ એભની િહયત્રાત્ભક 

સુ્સ્તકાઓ છે. ‘ લેડછીનો લડરો’ તેભનુાં વાંાદન અને ‘ ભાટીનો ભાનલી’ અનલુાદ સુ્તક 

છે. 

૨૪ ડીવેમ્ફય ૧૯૫૪ - રોકવાહશત્મ, િાયની, વાંત વાહશત્મ જેલા તલમો ય વાંળોધનરેખો રખનાય તનયાંજન 

લલ્રબબાઈ યાજ્ગરુુનો જન્ભ ઘોઘાભાાં થમો શતો.ઈ.વ. ૧૯૯૧ભાાં વાંત વાહશત્મ વાંળોધન 

કેન્રની સ્થાના કયી શતી. 

૨૫ ડીવેમ્ફય ૧૮૦૯ - ‘ ભાનલધભાવબા’ ના સ્થાક અને વાંિારક દુગાાયાભ ભાંછાયાભ ભશતેાજીનો જન્ભ થમો 

શતો. 

૨૫ ડીવેમ્ફય ૧૯૦૨ -  રોકવાહશત્મ, રોકવાંગીત અને રોકકથાના ભશાન કતલ દુરા બામા કાગનો જન્ભ થમી 

શતો. 

૨૬ ડીવેમ્ફય ૧૯૨૯ -  વફ િેનરની રોકતપ્રમ તવયીમર’ તાયક ભશતેાના ઉરટા િશ્ભા’ના રેખક તાયક જગબુાઈ 

ભશતેાનો જન્ભ અભદાલાદભાાં થમો શતો. ઈ.વ. ૧૯૮૧ભાાં’ તાયક ભશતેાના ઉલ્ટા િશ્ભા’ 

શાસ્મ સુ્તક રખ્યુાં. આ ઉયાાંત તેભણે ‘ દોઢ ડાહ્યા તાયક ભશતેાની ડામયી’ , ‘ તાયક 

ભશતેાનો ટડુો’ જેલા અનેક સુ્તકો આપ્મા છે.  
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૨૮ ડીવેમ્ફય ૧૯૩૨ -  તલશ્વબયભાાં ‘ હયરામન્વ’નો ડાંકો લગાડનાય બાયત યત્ન ધીરૂબાઈ શીયાિાંદ અંફાણીનો 

જન્ભ િોયલાડ ાવે આલેર કુકવલાડા ગાભભાાં થમો શતો. તેભણે ઈ.વ.૧૯૯૧ભાાં શજીયા 

પ્રોજેક્ટ તથા ઈ.વ. ૧૯૧૭ભાાં હયરામન્વ કાંનીની સ્થાના કયી શતી.( અલવાન – 

૬/૭/૨૦૦૨) 

૨૯ ડીવેમ્ફય ૧૯૨૬ -  આકાળલાણી ઉયથી જેભના ભીઠા સયૂ વભગ્ર ગજુયાતભાાં લશતેા થમા એલા યતવકરાર 

વી. બોજકનો જન્ભ થમો શતો. (અલવાન ૧૭/૯/૧૯૯૦) 

૩૦ ડીવેમ્ફય ૧૯૨૬ -  ગજુયાતની અસ્સ્ભતાના આતલષ્કાય તથા ભશાન વાહશત્મકાય , યાજનીતતજ્ઞ કનૈમારાર 

ભાણેકરાર મનુ્ળીનો જન્ભ બરૂિભાાં થમો શતો. ઈ.વ. ૧૯૨૨ભાાં’ ગજુયાત’ ભાતવકની 

ળરૂઆત કયી શતી. તેભણે ‘ જમ વોભનાથ’, ‘ યાજાતધયાજ’, ગજુયાતનો નાથ’, ‘ ાટણની 

પ્રભતુા’ જેલી ઐતતશાતવક નલરકથાઓ રખી છે. ( અલવાન- ૮/૨/૧૯૭૧) 

 


