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જાન્યઆુયી  

૧ જાન્ય.ુ૧૮૯૨ – ગાાંધીજીના મભત્ર અને અંતેલાવી ભશાદેલબાઇ શરયબાઈ દેવાઈન જન્ભ સયુત જીલ્રાના 

ઓડાર તાલકુાના વયવ ગાભભાાં થમ શત. તેભનુાં મૂ લતન રદશણે શત ુાં. ૧૯૫૫ભાાં 

‘ભશાદેલબાઇની ડામયી’ યજનીળીને રદલ્રી વારશત્મ અકાદભી યુસ્કાય એનામત થમેર છે. ( 

અલવાન – ૧૫/૮/૧૯૪૨) 

૧ જાન્ય.ુ ૧૯૧૦-  કેભેયાની કરાન કવફી પ્રાણરાર કયભળીબાઈ ટેરન જન્ભ જાભનગય જીલ્રાના જડીમા 

ાવેના એક નાનકડા ગાભભાાં થમ શત. તેઓ ૧૯૩૦થી પટગ્રાપી કે્ષતે્ર વાંકામેર 

શતા.વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરના વત્તાલાય તસ્લીયકાય શતા. તેઓ રાઈપ ટાઈભ 

એચિલભેન્ટ એલડડથી વન્ભામનત થમેર છે. ( અલવાન ૧૮/૧/૨૦૧૪)’’’ 

૧ જાન્ય.ુ ૧૯૧૨ – આજીલન મનષ્ઠાલૂડક અધ્માનકામડ કયનાય અજાતળત્ર ુમલલેિક અનાંતકુભાય ભચણળાંકય 

યાલન જન્ભ અભયેરીભાાં થમ શત.' જન્ભ અભયેરીભાાં થમ શત. વારશત્મ મલશાય તેભન 

પ્રથભ મલલેિન ગ્રાંથ છે. તે  ઉયાાંત ‘ વભીક્ષા’, ‘વભારિના’, વારશત્મમલલેક’ અને તાયતમ્મ’ 

લગેયે મલલેિન સુ્તક ણ આપ્મા છે. ( અલવાન તા. ૧૮/૧૧/૧૯૮૮) 

૧ જાન્ય.ુ ૧૯૨૭  ગજુયાતી ભરશરા નલરકથાકાય  કુન્દમનકા યભાનાંદ કારડમાન જન્ભ રીભડીભાાં થમ 

શત.તેભની ‘ વાત ગરાાં આકાળના’ નલરકથાને વારશત્મ અકાદભી રદલ્રી તયપથી 

ારયતમક એનામત થમ શત. 

૧  જાન્ય.ુ ૧૯૩૬ – ગજુયાતી યાંગભાંિના ખ્માતનાભ કરાકાય પ્રલીણ યાભરાર જીન જન્ભ ાટણભાાં થમ 

શત. ‘ વાંત ુયાંગીરી’ ભાાં રદગ્દળડક યશી નાટકના ૩૨૧ પ્રમગ બજલલા વદબાગી ફન્મા શતા. 

(અલવાન તા. ૧૯/૧/૧૯૭૯) 

૧ જાન્ય.ુ ૧૯૩૭ – ગજુયાતીભાાં રકપ્રમ નલરકથા રખનાય નલરકથાકાય મપ્રમકાન્ત કાન્ન્તરાર યીખન જન્ભ 

યાજીાભાાં થમ શત. તેભણે ‘ અગનમછડી’, ‘રશભળીરા’,’ ફગનલેર’ લાતાડવાંગ્રશ અને 

કભડ’, ‘ ળખ્વ’, ‘ અથડ’ અને ‘ ળધ અળધ’ તેભની નલરકથાઓ છે. 

૧ જાન્ય.ુ૧૯૪૧ – ગજુયાતી અને રશન્દી રપલ્ભના ભશાન અચબનેતા અવયાનીન જન્ભ થમ શત. તેભનુાં મૂ નાભ 

ગલધડન અવયની શત ુાં.   
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૩ જાન્ય.ુ ૧૮૭૪ – વસ્ત ુાં વારશત્મ લધડક કામાડરમના સ્થાક ચબ ુઅખાંડાનાંદન જન્ભ ફયવદભાાં થમ શત. 

અખાંડાનાંદ આયુડલેદ કરેજના સ્થાક શતા. તેભનુાં વાંવાયી નાભ રલ્લબુાઈ જગજીલનઠાકય 

શત ુાં.  

૪ જાન્ય.ુ-૧૯૪૦ – ગજુયાતના યણજી ટ્રપીના ભશાન મલકેટકીય યજનીકાાંત લનભાીદાવ મત્રલેદીન જન્ભ 

બાલનગયભાાં થમ શત. 

૫ જાન્ય.ુ-૧૯૨૪ – અભદાલાદના અલકાળવાંળધનકેન્રના લરયષ્ઠ મલજ્ઞાની વાંળધક, મલજ્ઞાન રેખક ડૉ. યાંત 

ાઠકન  જન્ભ થમ શત. 

૬  જાન્ય-ુ ૧૯૨૯ – મળક્ષણપ્રત્મેના મગ્મ અચબગભભાાં ભાગડદળડન આનાય યલીન્રબાઈ દલેન જન્ભ થમ શત. 

૬ જાન્યુ . ૧૯૩૫ – અભદાલાદના તાંગ મ્યઝુીમભના વર્જક , આધમુનક ચિત્રળૈરીભાાં કાભ કયનાય ચિત્રકાય 

બાનબુાઈ ળાશન જન્ભ થમ શત. 

૭  જાન્ય.ુ-૧૯૫૮ – તેજસ્લી કટાયરેખક ‘ વયદાય ટેર જીલન કામડ વાંળધનના મનમાભક શરયબાઈ દેવાઈન 

જન્ભ થમ શત. 

૯ જાન્ય.ુ-૧૯૨૭ – ગજુયાતી વારશત્મના સપુ્રમવદ્ધ કમલ મપ્રમકાન્ત પે્રભિાંદબાઈ ભચણમાયન જન્ભ અભદાલાદભાાં 

થમ શત.તેભણે ઈ,વ, ૧૯૫૩ભાાં પ્રથભ કાવ્મવાંગ્રશ ‘પ્રમતક’ ત્માયછી ‘ અળબ્દ યામત્ર,’ 

સ્ળડ’, ‘વભી’ અને ‘ રીરેય ઢા’ પ્રકામળત કામડ શતા. 

૧૦ જાન્ય.ુ-૧૯૪૦  - રકવારશત્મના વાંળધક, વાંાદક અને રક્પ્પ્રિાયક જયાલયમવિંશ જાદલન જન્ભ થમ શત. 

૧૪ જાન્ય.ુ૧૯૧૦ – ગજુયાત દૈમનકના વમનષ્ઠ તાંત્રી, વજાગ ત્રકાય તથા નલરકથાકાય ભશનરાર તરુવીદાવ 

ભશતેા ઉપે ‘ વાન’ ન જન્ભ ભયફીભાાં થમ શત. ઈ.વ. ૧૯૪૦ થી ૧૯૬૦ સધુી જન્ભભમૂભ 

દૈમનકના તાંત્રી યહ્યા શતા. (અલવાન ૨૩/૪/૧૯૮૬) 

૧૪ જાન્ય.ુ૧૯૩૫ – આધમુનક ગજુયાતી વારશત્મના પ્રથભ શયના ઊમભિકમલ રાબળાંકય જાદલજી ઠાકયન જન્ભ 

સયેુન્રનગય જીલ્રાના ાટડી ગાભભાાં થમ શત. તેભણે ‘ રઘય’, ‘ ટાાં અલાજ ઘઘાટ’ , ‘ 

ભાયે નાભને દયલાજે’, ‘ લશી જતી ાછ યમ્મઘા’ , ‘ ભાણવની લાત’ અને ‘ કારગ્રાંથી 

કાવ્મવાંગ્રશ આપ્મા છે. ‘ ફાથટફભાાં ભાછરી’ તેભન એકાાંકી વાંગ્રશ છે. ત ‘ ીળાં ગરુાફ 
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અને હુાં’ નાટયવાંગ્રશ અને અકસ્ભાત અને ‘રીરાવાગય ‘ તેભની નલરકથાઓ છે. (અલવાન-

૬/૧/૨૦૧૬)  

૧૪ જાન્ય.ુ૧૯૩૮ – ગજુયાતના સપુ્રમવદ્ધ શાસ્મરેખકની પ્રથભ શયભાાં ચફયાજભાન મલનદ બટ્ટન જન્ભ થમ 

શત. 

૧૬ જાન્ય.ુ૧૯૨૦ – બાયત ફાંધાયણના મનષ્ણાત તેભ જૌ  કયલેયાના તજજ્ઞ કામદાળાસ્ત્રી નાની ારખીલાાન 

જન્ભ થમ શત.  

૧૬ જાન્ય.ુ ૧૯૨૦ – બાયતના ફાંધાયણના મનષ્ણાાંત તેભ જૌ  કયલેયાના તજજ્ઞ કામદાળાસ્ત્રી નાની ાલ્ખીલારાન 

જન્ભ થમ શત. 

૧૮ જાન્ય.ુ ૧૯૪૬ – ગજુયાતી સગુભ વાંગીતના જાણીતા ગામમકા શાંવાફશને દલેન જન્ભ થમ શત. 

૨૧ જાન્ય.ુ ૧૯૧૨ – સ્ત્રીઓને થતા અન્મામ વાભે ભળાર ધયનાય ‘ જ્મમતવાંઘ’ના ભશાન ભરશરા વભાજવેમલકા 

િારૂભતી મધ્ધાન જન્ભ થમ શત. ( અલવાન – ૩૧/૧/૧૯૮૧) 

 ૨૧ જાન્ય.ુ ૧૮૨૦ – અલાડિીન ગજુયાતી બાા વારશત્મના ઉદમનુાં પ્રથભ રકયણ ગજુયાતી કમલ, મનફાંધકાય અને 

નાટયકાય શ્રી દરતયાભ ડાહ્યાબીન જન્ભ અભદાલાદભાાં થમ શત.તેભનુાં મૂ લતન 

લઢલાણ શત ુાં.તેભણે ‘ રક્ષ્ભી’, ‘ મભથ્માચબભાની’ તથા ‘બશૃદમિંગ’ તેભની કૃમતઓ છે. ( 

અલવાન -૨૫/૩/૧૮૯૮) 

૨૨ જાન્ય.ુ૧૮૬૯ -  ગજુયાતીના પ્રબદુ્ધ જ્ઞાનમમૂતિ આિામડ આનાંદળાંકય ફાબુાઈ ધ્રલુન જન્ભ અભદાલાદભાાં થમ 

શત. ( અલવાન- ૭/૪/૧૯૪૨) 

૨૨ જાન્ય.ુ૧૯૧૭ – ગજુયાતી ગઝરકાય, ત્રકાય અબ્ફાવ અબ્દુરઅરી લાવીન જન્ભ સયુતભાાં થમ શત. તેભણે 

‘ભયીઝ’ના ઉનાભથી ગઝરની યિના કયી શતી. તેભના ‘ આગભન’ અને ‘ નકળા’ 

નોંધાત્ર ગઝરવાંગ્રશ છે. 

૨૪ જાન્ય.ુ ૧૮૮૨ – ગજુયાતના જાણીતા આયુડલેદ દુગાડળાંકય કેલ દાવ ળાસ્ત્રીન જન્ભ અભયેરીભાાં થમ શત. 

તેભણે આયુડલેદ મલજ્ઞાન’ ભામવકના વાંાદનની કાભગીયી કયી શતી. (અલવાન – 

૨૯/૯/૧૯૫૨) 
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૨૪ જાન્ય.ુ ૧૯૨૭ – છાાંદવ અને અછાાંદવ કમલતા દ્વાયા આધમુનક ગજુયાતી કમલતાભાાં વારુાં  મગદાન આનાય 

મપ્રમકાન્ત પે્રભિાંદ ભચણમાયન જન્ભ મલયભગાભભાાં થમ શત. તેભન પ્રથભ કાવ્મવાંગ્રશ ‘ 

પ્રતીક’ છે. આ ઉયાાંત ‘અળબ્દ યાત્રી’, ‘સ્ળડ’, ‘વભી’, ‘પ્રફ ગમત’, રીરેય ઢા’ અને ‘ 

વ્મભચરમ’ તેભના કાવ્મવાંગ્રશ છે. (અલવાન- ૨૫/૬/૧૯૭૬) 

૨૫ જાન્ય.ુ૧૯૦૮ – ગજુયાતના ફાવારશત્મકે્ષતે્ર ઉત્તભ વારશત્મવર્જન કયનાય ફાલાતાડકાય યભણરાર 

ીતાાંફયદાવ વનીન જન્ભ વાફયકાાંઠા જીલ્રાના ભડાવા તાલકુાના કકાયુ ગાભભાાં થમ 

શત. તેભણે ‘ મળશકુથા’, મળશ ુવાંસ્કાય ભાા’, મળશ ુબયતી ગ્રાંથભાા’ લાતાડવાંગ્રશ આપ્મા 

છે. (અલવાન ૨૦/૯/૨૦૦૬) 

૨૫ જાન્ય.ુ૧૯૨૬ - મલમલધ ભરશરા વાંસ્થાઓ અને વાંગઠનની પ્રવમૃતઓભાાં વતત યવ રેનાય દ્માફેન 

જમકૃષ્ણબાઈન જન્ભ અભદાલાદભાાં થમ શત. ઈ,વ,૧૯૪૬ભાાં તેઓ ‘ જ્મમતવાંઘ’ભાાં 

જડામા શતા.  

૨૬ જાન્ય.ુ૧૮૭૪ – યલુાન શૈમાની ઉભીઓને ગાનાય કમલ ‘ કરાી’ના ઉનાભથી જાણીતા સયુમવિંશજી 

તખ્તમવિંશજી ગરશરન જન્ભ વોયાષ્ટ્રના રાઠી ગાભભાાં થમ શત. ‘ કરાીન કેકાયલ’ 

તેભન એકભાત્ર કાવ્મવાંગ્રશ છે. ‘ કાશ્ભીયન પ્રલાવ’ તેભન પ્રલાવગ્રાંથ છે. પ્રકૃમત, પે્રભ 

અને પ્રભ ુતયપથી ઉત્કટ રાગણીઓન પ્રબાલ તેભના કાવ્મભાાં જલા ભે છે. ( અલવાન 

– ૯/૬/૧૯૦૦) 

૨૮ જાન્ય.ુ૧૯૧૩ – અનગુાાંધીયગુના વોદમડદળી કમલઓભાાં પ્રથભ સ્થાન ાભનાય યાજેન્ર કેળલરાર ળાશન જન્ભ 

ખેડા જીલ્રાના કડલાંજભાાં થમ શત. તેભનુાં ઉનાભ ‘ યાભવદૃાલની’ શત ુાં. ‘ ધ્લમન’ તેભન 

પ્રથભ અને ઉત્તભ કાવ્મવાંગ્રશ છે. આ ઉયાાંત ‘ શ્રમુત’, ‘ કરાશર’, ‘ ચિત્રણા’ અને ‘ હુાં વાક્ષી 

છાં’ જેલા લીવથી લધાયે કાવ્મવાંગ્રશ આપ્મા છે.ઈ.વ. ૨૦૦૧ભાાં બાયતીમ જ્ઞાનીઠન 

યુસ્કાય એનામત થમ છે. (અલવાન- ૩/૧/૨૦૧૦) 

૨૮ જાન્ય.ુ૧૯૩૨ – ગજુયાતી મલલેિક અને વાંાદક્પ્કે્ષતે્ર ભશત્લની કાભગીયી કયનાય જમાંત સખુરાર કઠાયીન 

જન્ભ યાજકટભાાં થમ શત.તેભણે ‘ બાા રયિમ અને ગજુયાતી બાાનુાં સ્લરૂ’ અને ‘ 

સદુાભાિરયત’. ‘મનફાંધ અને ગજુયાતી મનફાંધ સુ્તક તેભણે સુ્તક રખ્મા છે. 
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૩૦ જાન્ય.ુ૧૮૮૯ – ગજુયાતી નાટકના બીષ્ભ મતાભશ વભાન, ‘નટભાંડ’ના સ્થાક, સ્ત્રી ાત્ર બજલનાય ‘ 

જમળાંકય  સુાંદયી’ન જન્ભ મલવનગયભાાં થમ શત.’ થડા આંસ ુથડા ફૂર’ તેભની આત્ભકથા 

છે. ( અલવાન- ૨૨/૧/૧૯૭૫) 

૩૧ જાન્ય.ુ૧૯૩૪ – વાંગીતના ભશાન ાંરડત ઓભકાયનાથ ઠાકુયના મળષ્મ અતરુબાઈ દેવાઈન જન્ભ  

 


