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ફે્રબ્રઆુયી 

૧ પેબ્રઆુયી  ૧૯૧૬ -  ગજુયાતી કવલ, લાતાાકાય લેણીબાઈ જભનાદાવ યુહશતન જન્ભ જાભખબંાીમાભા ં

થમ શત.  તેભનુ ંઉનાભ ‘ વતં ખયુળીદાવ’ શત ુ.ં ‘ હદપ્તી’, ‘ આચભન’ અને ‘ 

ગરુઝાયે ળામયી’ તેભના કાવ્મવગં્રશ છે. (અલવાન- ૩/૧૧/૧૯૮૦) 

૧ પેબ્રઆુયી ૧૯૫૭ –  હશન્દી હપલ્ભભા ંમખુ્મ અભબનેતાની ભવૂભકા કયનાય અલ્ ગજુયાતી કરાકાયભાનંા 

જેકી કાળુબાઈ શ્રપન જન્ભ મુફંઈભા ંથમ શત.ઈ.વ. ૧૯૮૨ભા’ં સ્લાભી દાદા’ 

હપલ્ભભા ંળક્તતકયૂના વાથે અભબનમ કમો શત. 

૩ પેબ્રઆુયી ૧૯૩૮ – ગજુયાતી વાહશત્મના તભાભ વાહશત્મસ્લરૂભા ંવાહશત્મવર્જન કયનાય ચદં્રકાન્ત 

વિકભરાર ળેઠન જન્ભ ખેડા જીલ્રાના કારરભા ંથમ શત. તેભના ઉનાભ ‘ 

આમાિુ’, ‘નદં વાભલેદી’ અને ‘ફારચદં્ર’ શતા. ‘ ધૂભાનંી ગરી’ કૃવતને હદલ્રી 

વાહશત્મ અકાદભી એલડા એનામત થમેર છે. 

૪ પેબ્રઆુયી ૧૯૪૩ – એપીર ટાલયે યાવ ગયફાની યભઝટ ફરાલનાય પ્રથભ ગજુયાતી કવલ અને 

વાહશત્મકાય ફાબબુાઈ યાણયુાન જન્ભ ભશવેાણા તાલકુાના ઝાકાવણા ગાભભા ંથમ 

શત. ઈ.વ. ૧૯૮૫ભા ંએપીર ટાલયથી ‘ પેસ્ટીલર ઓપ ઈન્ડીમા’ભા ંઆણા ભરકના 

ભામાળુ ભાનલી’ રરકાયુું શત ુ.ં (અલવાન- ૧૬/૭/૨૦૧૪) 

૪ પેબ્રઆુયી ૧૯૦૩ – ગજુયાતના વસં્કૃત રુૂ અને ભશાન નાટયકાય ડૉ. પ્રભદયામ ફારકૃષ્ણ ાઠકન 

જન્ભ થમ શત. ઈ.વ. ૧૯૧૧ભા ંફાકરાકાય વોપ્રથભ ‘ અભયવિ’ નાટકભા ં

અભબનમ કમો. ‘ દેડકાની ાછેંયી’, ‘ કૃષ્્કુભાયી’ અને ‘ જ્માજમતં’, ‘ ફે ખયાફ જણ’ 

નાટકભા ંહદગ્દળાક તયીકે કાભગીયી કયી શતી. ( અલવાન- ૪/૬/૨૦૦૨) 

૫ પેબ્રઆુયી ૧૯૭૮ – ગજુયાતી નલરકથાકાય, લાતાાકાય યઘબુાઈ દરવવિંશ ચોધયીન જન્ભ ફાુયુભા ંથમ 

શત.તેભનુ ંઉનાભ ‘ રકામતસયૂી’ અને ‘ લૈળાખનદંન’ શત ુ.ં ‘ લચલુ ંપભયુ’ં, 

‘ઉયલાવ’, ‘વશલાવ’, અંતયલાવ’ અને ‘ કંડકટય’ તેભની નોંધાિ કૃવતઓ છે. ‘ 

તભવા’ અને ‘ડીભ રાઈટ’ તેભના એકાકંીવગં્રશ છે.  
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૮ પેબ્રઆુયી ૧૮૮૦ – વલયર વલભવૂત પ્રજ્ઞાચક્ષ ુતથા બાયતના એક ભશાન વાયસ્લત હંડત સખુરારજી 

વદંાજી વઘંલીન જન્ભ લઢલાણ નજીક સયેુન્દ્રનગય ાવેના રીભડી ગાભભા ં થમ 

શત. તેભણે ‘ મગદળાન’, જ્ઞાનભફિંદુ’ અને ‘ ધભા અને વભાજ’ તેભની સપુ્રવવદ્ધ કૃવતઓ 

છે. (અલવાન- ૨/૩/૧૯૭૮) 

૮ પેબ્રઆુયી ૧૯૨૮ – ‘ રાફ્ટય મલુભેન્ટ પય શલે્થ એન્ડ પીટનેળ’ ના સ્થાક તથા વભાજના આયગ્મની 

ભચિંતા વેલનાય ડૉ. મકુુન્દ ભશતેાન જન્ભ થમ શત. 

૯ પેબ્રઆુયી ૧૯૦૭ – ગજુયાતી વાહશત્મભા ંફાવાહશત્મ અને વનફધંકે્ષિે વાહશત્મવર્જન કયનાય 

વલનદીનીફશને નીરકંઠન જન્ભ અભદાલાદભા ંથમ શત. તેભણે ‘ ગજુયાત 

વભાચાય’ભા ં‘ ઘય ઘયની જ્મત’ કરભ દ્વાયા ભહશરાઓભા ંઉન્નતી રાલલાન પ્રમાવ 

કમો શત.  

૧૦ પેબ્રઆુયી ૧૯૧૬ – ગજુયાતી બાાભા ં‘ જનભટી’ જેલી માદગાય નલરકથા આનાય ઈશ્વય ભતીબાઈ 

ેત્રીકાયન જન્ભ ચયતયના નાનકડા ગાભ ેટરીભા ંથમ શત. તેભણે ‘ રશની 

વગાઈ’, ‘જનભટી’ રકવપ્રમ નલરકથાઓ રખી છે. આ ઉયાતં ‘ યગુના એંધાણ’, ‘ 

ઋણાનુફંધં’, ‘જમ યાજમ’, ‘ ધૂવી’ અને ‘ અભબજાત’ નલરકથાઓ ણ આી 

છે. (અલવાન-૨૨/૧૧/૧૯૮૩) 

૧૨ પેબ્રઆુયી ૧૯૨૪ – વભાજસધુાયણાના વફ વભથાક ભશવિ સ્લાભી દમાનદં વયસ્લતીન જન્ભ 

વોયાષ્રના ભયફી નજીક આલેર ટંકાયા ગાભભા ંથમ શત. તેભણે ઈ.વ.૧૮૭૫ભા ં

આમાવભાજની સ્થાના કયી શતી. તેભણે ‘ લેદ તયપ ાછા લ’નુ ંસિૂ આપ્યુ ંશત ુ.ં 

૧૨ પેબ્રઆુયી ૧૯૩૮ – રકવાહશત્મ- રકવસં્કૃવતના અભ્માવી, નલરકથાકાય ડૉ. શસ ુવ્રજરાર માગ્નીકન 

જન્ભ યાજકટભા ંથમ શત. તેભણે ૨૦ નલરકથા, ૭ લાતાાવગં્રશ અને ૧૫થી લધાયે 

રકવાહશત્મના વળંધન વંાદનની કાભગીયી કયી શતી. 

૧૩ પેબ્રઆુયી ૧૯૦૨ – ગજુયાતના વલચાયવનષ્ઠ અને કભાઠ કુરનામક અને યાજરુુ ઠાકયબાઈ ભણીબાઈ 

દેવાઈન જન્ભ સયુત જીલ્રાના લેગાભભા ંથમ શત.તેભણે ‘ ગીતા પ્રલચન’ શે્રષ્ઠ 

અનલુાદ કામા શત. ( અલવાન ૧૫/૬/૧૯૭૧) 
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૧૩ પેબ્રઆુયી ૧૯૨૮ – ગજુયાતી લાતાાકાય, નલરકથાકાય, વનફધંકાય અને કટાક્ષરેખક ભશમ્ભદ લરીબાઈ 

ભાકંડન જન્ભ ાીમાદભા ંથમ શત. તેભની ‘ અજા્મા ફે જાણ’, ‘ભય વચ્છના 

યંગ’, ગ્રશણ યાવિ’, અને કેભરડસ્ક’ તેભની રકવપ્રમ નીલડરેી કૃવતઓ છે. તેભની 

પ્રથભ રઘનુલર ‘ કામય’ અને ત્માયછી ‘ ધમુ્ભવ’ રખી છે. 

૧૪ પેબ્રઆુયી ૧૯૦૩ – ગજુયાતના ભશાન નાટયકાય અને હદગ્દળાક અભબનેતા પ્રભદ્ચાન્દ્ર ફારકૃષ્ણ ાઠકન 

જન્ભ થમ શત. તેભણે જુદી જુદી નાટય વસં્થાઓભા ંહદગ્દળાક તયીકે વેલાઓ આી 

શતી. ( અલવાન ૨/૬/૨૦૦૨)  

૧૪ પેબ્રઆુયી ૧૯૦૫ – ગજુયાતના બાતીગ રકજીલનને ભીઠાળબમાા યંગભા ંઆરેખનાય ભશાન ભચિકાય 

વભારાર ચનુીરાર ળાશન જન્ભ બાલનગયભા ંથમ શત. (અલવાન- 

૧૨/૧૧/૧૯૯૪) 

૧૪ પેબ્રઆુયી ૧૯૨૯ – ગજુયાતના વેલાબાલી ડતટય લવતંબાઈ યીખન જન્ભ ભશવેાણા જીલ્રાના 

લડનગયભા ંથમ શત. વવદ્ધાતંવનષ્ઠ , મકૂવેલક લવતંબાઈ યીખ વલધાનવબાના 

વભ્મ તયીકે ણ વેલા આી શતી. (અલવાન ૧૫/૩/૨૦૦૭) 

૧૫ પેબ્રઆુયી ૧૯૨૬ – શ્રીભદ્દ બાગલતની એક શજાયથી ણ લધ ુકથાઓ કયીને પ્રજાભા ંવસં્કાયવવિંચન 

કયનાય ડોંગયેજી ભશાયાજન જન્ભ ઇન્દયભા ંથમ શત.તેભણે વોપ્રથભ કથાન પ્રાયંબ 

ઈ.વ.૧૯૪૮ભા ંરક્ષ્ભણ ભશાયાજના ભઠ જબંફેુટભા ંકમો શત. તેભણે રગબગ ૧૧૦૦ 

જેટરી બાગલત કથાઓ કયી શતી. ( અલવાન ૮/૧૧/૧૯૯૦) 

૧૬ પેબ્રઆુયી ૧૯૨૧ – ગાા યખડીને રકવાહશત્મનુ ંવળંધન કયનાય તથા સ્નેક સુ્તક રખનાય ષુ્કય 

પ્રબાળકંય ચદંલાકયન જન્ભ ધધંકુાના ચદંયલા ગાભભા ંથમ શત. (અલવાન 

૧૬/૫/૧૯૯૫) 

૧૬ પેબ્રઆુયી ૧૯૩૭ – સપુ્રવવદ્ધ ભચિકાય, કવલ અને કરાવલલેચક ગરુાભ ભશમ્ભદ ળેખન જન્ભ 

સયેુન્દ્રનગયભા ંથમ શત. તેભણે ઈ.વ. ૧૯૭૪ભા ં‘ અથલા’ કાવ્મવગં્રશ પ્રગટ કમો 

શત. 

૧૮ પેબ્રઆુયી ૧૯૦૯ – આધવુનક લનસ્વતળાસ્ત્રના વતા વભાન ગજુયાતના ગોયલતંા અને ‘ કામા એ જ વેલા’ 

જેભન જીલનભિં શત એલા જભળેદજી જીજાબાઈ ચીનમન જન્ભ કચ્છ ભજૂભા ંથમ 
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શત. તેભણે લનસ્વતના ઉામભા ંએસ્કભફિક એવીડન પા નાભના ગ્રથંની યચના 

કયી શતી. ( અલવાન – ૧૨/૩/૧૯૭૮) 

૧૯ પેબ્રઆુયી ૧૮૯૯ – ગજુયાતભા ંચંામતી યાજના પ્રણેતા શ્રી ફલતંયામ ભશતેાન જન્ભ બાલનગયભા ં

થમ શત. તેઓ ઈ.વ.૧૯૬૩ભાગંજુયાત યાજ્મના ફીજા મખુ્મભિંી ફન્મા અને 

ચંામતી યાજ્મની સ્થાના કયી. (અલવાન ૧૯/૯/૧૯૬૫) 

૧૯ પેબ્રઆુયી ૧૯૨૯ – િકાયત્લએ કાયહકદી ય વાહશત્મવર્જનએ જેભન જીલનયવ છે તેલા ભૂત 

છટારાર લડદહયમાન જન્ભ ધ્ાગંધ્ાભા ંથમ શત. તેઓ ‘ ફૂરછાફ’ ના તિંી દે 

વેલા આી શતી. તેઓ ‘ વભબાલ’ દૈવનક તથા ‘ અભબમાન’ વાપ્તાહશક વાથે જડામેર 

છે. ‘ પે્રભ એક જૂા’ અને ‘ જીલન જીલલાનુ ંફ’ તેભના લાતાાવગં્રશ છે. 

૧૯ પેબ્રઆુયી ૧૯૩૨ – ‘ જન્ભભવૂભ’ દૈવનકિના ભદદનીળ તિંીદે વેલા આનાય શવમખુ ચીભનરાર 

ગાધંીન જન્ભ લડદયાભા ંથમ શત. તેઓ ‘ જન્ભભવૂભ’ અને જનળક્તત’ અખફાયભા ં

વફ એહડટય તયીકે જડામા શતા. (અલવાન ૨૬/૧/૧૯૯૯) 

૧૯ પેબ્રઆુયી ૧૯૬૫ – ગજુયાત ભહશરા હિકેટના પ્રણેતા અને કચ ગોતભ ળાશન જન્ભ થમ શત.  

૨૨ પેબઆૃયી ૧૮૯૨ – અલાાચીન ગજુયાતના જાશયે જીલનના વળરારેખ વભા ઇન્દુરાર કનૈમારાર 

માભજ્ઞકન જન્ભ નહડમાદભા ંથમ શત. તેઓ ‘ ાભદત્ત’ અને ‘ વભાજળાસ્ત્રી’ ઉનાભ 

ધયાલતા શતા. તેઓ ‘અભીય નગયીના પકીય ફાદળાશ’ તયીકે ઓખાતા શતા. ‘ 

નલજીલન’ અને ‘વત્મ’ વાભવમકના તિંીદે વેલા આી શતી.ઈ.વ. ૧૯૨૨ભા ં‘ 

યગુધભા’ ભાવવકની ળરૂઆત કયી શતી. ભશાગજુયાતના આંદરનના અગ્રીભ શયના 

નેતા શતા. અભદાલાદ નજીક નૈન્યુભા ંગયીફની વેલા ભાટે આશ્રભની સ્થાના કયી 

શતી.  (અલવાન- ૧૭/૭/૧૯૭૨) 

૨૨ પેબ્રઆુયી –  ગજુયાતી ફાલાતાાકાય યભણરાર વનીન જન્ભ થમ શત.  

૨૩ પેબ્રઆુયી ૧૮૨૪ – બાયતીમ વભાજભા ંવાભાજજક તેભ જૌ  ધાવભિક જાગવૃત રાલનાય સ્લાભી દમાનદં 

વયસ્લતીન જન્ભ ભયફી ાવે ટંકાયા ગાભભા ંથમ શત.ઈ.વ. ૧૮૭૫ભા ંતેભણે ‘ 

આમાવભાજ’ની સ્થાના કયી શતી. તેભણે ‘ લેદ તયપ ાછા લ’નુ ંસિૂ આપ્યુ.ં 

(અલવાન- ૩૧/૧૦/૧૮૮૩) 
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૨૩ પેબ્રઆુયી ૧૯૦૯ – ઔદ્યભગક ભફયાદયીની સ્થાના કયનાય ચાંળીબાઈ શ્રપન જન્ભ કચ્છભા ંથમ 

શત. ઈ.વ. ૧૯૪૧ભા ંતેભણે તાની ‘ એતવેર’ કંની ળરૂ કયી શતી. (અલવાન- 

૩/૨/૧૯૬૮) 

૨૩ પેબ્રઆુયી ૧૯૧૦ – ગાધંીયગુના જાણીતા કવલ મયુરીધય યાભચદં્ર ઠાકુયન જન્ભ ઇડય યાજ્મના સલેુય 

ગાભભા ંથમ શત. (અલવાન ૨૨/૪/૧૯૭૫) 

૨૪ પેબ્રઆુયી ૧૯૧૬ – લતતતૃ્લળક્તત અને વનબીક યાજકીમ વલચાયવયણી ધયાલતા વતંપ્રવાદ યણછડદાવ 

બટ્ટન જન્ભ સયુતભા ંથમ શત. ( અલવાન – ૨૪/૫/૧૯૮૪) 

૨૪ પેબ્રઆુયી ૧૯૬૨ – ચેવ ખેરાડીઓના રાડીરા સ્લાભી વય યાજેન્દ્ર નાયામણન જન્ભ થમ શત. 

૨૫ પેબ્રઆુયી ૧૮૮૪ – ગજુયાતના મકૂવેલક તથા ગયલા ગજુયાતી યવલળકંય વળલયાભબાઈ ભશાયાજન જન્ભ 

ભાિ તાલકુાના યઢુ ગાભભા ંથમ શત. તેઓ ભદૂાન પ્રવવૃતના તેઓ ચાશક શતા. 

(અલવાન – ૧/૭/૧૯૯૪) 

૨૫ પેબ્રઆુયી ૧૮૬૯ – ગજુયાતી ગદ્યકાય આનદંળકંય ફાબુાઈ ધ્રલુન જન્ભ અભદાલાદભા ંથમ શત. ‘ 

મમુકુ્ષ’ુ અને ‘ હશિંદહશતભચિંતક’ તેભના ઉનાભ છે. ‘ સદુળાન’ વાભવમકના તિંી યહ્યા 

શતા. ઈ.વ. ૧૯૦૨ભા ં‘ લવતં’ વાભવમકની ળરૂઆત કયી. ‘ વાહશત્મવલચાય’ અને ‘ 

વલચાય ભાધયુી’ તેભના વાહશજત્મક વલમક રેખવગં્રશ છે. (અલવાન- ૭/૪/૧૯૪૨) 

૨૭ પેબ્રઆુયી ૧૮૯૮ – ‘ કુભાય’ ભાવવકના સ્થાક ફચબુાઈ ટબાઈ યાલતન જન્ભ અભદાલાદભા ંથમ 

શત.’ ગજુયાતી ગ્રથંસ્થ ભચિકરા’ કરાવલમક રેખ અને કરાવલલેચક સુ્તક 

રખ્યુ ંછે. (અલવાન- ૧૨/૭/૧૯૮૦ )  

૨૯ પેબ્રઆુયી ૧૮૯૬ – અડગ ભનફના પ્રશયી અને ભાજી લડાપ્રધાન, સ્ષ્ટલતતા ભયાયજીબાઈ 

યણછડજી દેવાઈન જન્ભ લડદયા જીલ્રાના બદેરી ગાભભા ંથમ શત. તેઓ 

ઈ.વ.૧૯૭૭ભા ંબાયતના લડાપ્રધાન ફન્મા શતા.ઈ.વ. ૧૯૮૮ભા’ં વનળાને એ 

ાહકસ્તાન’ન ઈલ્કાફ અને ઈ.વ. ૧૯૯૮ભા ં‘ બાયતયત્ન’ એનામત થમેર છે. 

(અલવાન-૧૦/૪/૧૯૯૫) 
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૨૯ પેબ્રઆુયી ૧૯૫૨ – ગજુયાતના શાસ્મરેખક અળકબાઈ દલેન જન્ભ જાભનગયભા ંથમ શત. તેભણે ‘ 

અળક દલેની વવતવય ‘ તથા ‘ ેટ છૂટી લાત’ જેલા શાસ્મ સુ્તક આપ્મા છે. ‘ 

બધુલાયની ફય’ કરભ તેભની રકવપ્રમ ફની શતી.  

 


