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જુરાઈ 

૧ જુરાઈ ૧૯૨૫ -  ગાાંધીજી અને વયદાય ટેરની વલયાટ પ્રવતભાઓને કાંડાયનાય ભશાન વળલ્કાય 

કાન્તીબાઈ ટેરન જન્ભ ફનીમાભાાં થમ શત.તેભનુાં મૂ લતન ખેડા જજલ્રાનુાં 

વજીત્રા ગાભ શત ુાં. 

૧ જુરાઈ ૧૮૯૯ -  ગજુયાતની યાજકીમ તેભ જૌ  વાભાજજક પ્રશ્નભાાં વક્રિમ ભવૂભકા બજલનાય ડૉ. 

સનુ્ભાાંતબાઈ બત ુાંિભ ભશતેાન જન્ભ સયુતભાાં થમ શત. (અલવાન- ૧૫/૧૨/૧૯૬૮) 

૩ જુરાઈ ૧૮૯૭ -  ભશાયાજા વમાજીયાલ યવુનલવવિટીના પ્રથભ ભક્રશરા ચાન્વેરય અને રેખખકા શાંવાફશને 

જીલયાજ ભશતેાન જન્ભ સયુતભાાં થમ શત. ઈ.વ.૧૯૪૭ભાાં તેભની ‘ યનુ’ ખાતેના 

બાયતીમ પ્રવતવનવધ તયીકે વનભણકૂ થઇ શતી.તેઓ ‘ ગજુયાત લાનયવેના’ના પ્રમખુ 

શતા. (અલવાન-૪/૪/૧૯૯૫) 

૪ જુરાઈ ૧૮૯૯ -  ગજુયાતી વલલેચક વલષ્ણબુાઈ યણછડરાર વત્રલેદીન જન્ભ ઉભયેઠભાાં થમ શત. 

તેભની પ્રથભ વલલેચનગ્રાંથ ‘ વલલેચના’ છે. તે ઉયાાંત ‘ ક્રયળીરન’ અને ‘ ઉામન’ 

ણ તેભની વલલેચન કૃવતઓ છે. ‘વલલેચના’ અને ‘વાક્રશત્મવલભળશ’ તેભના ભશત્લના 

સુ્તક પ્રગટ કમાશ શતા. (અલવાન- ૧૦/૧૧/૧૯૯૧) 

૪ જુરાઈ ૧૯૩૪ -  બાયતના અગ્રણી યાજદૂત ખચન્ભમ યજનીનાથ ઘાયેખાનન જન્ભ ડબઈભાાં થમ શત. 

ઈ.વ. ૧૯૫૮ભાાં તેઓ બાયતીમ વલદેળવેલાભાાં જડામા શતા. ઈ.વ. ૧૯૮૬ થી ૧૯૯૨ 

દયમ્માન વાંયકુ્ત યાષ્રવાંઘ,ન્યમૂોકભાાં બાયતીમ યાજદૂત તયીકે વેલા આી શતી. 

૬ જુરાઈ ૧૯૦૫  - ગજુયાતી બાાના ફાવાક્રશત્મભાાં ફાકને વપ્રમ એલા અનેક ાત્રનુાં વર્જન કયનાય 

રકવપ્રમ ફાવાક્રશત્મકાય જીલયાભ બલાનીળાંકય જીન જન્ભ અભયેરી જીલ્રાના 

ગયણીભાાં થમ શત.તેભની ‘ વભમા ફૂવકી’  બાગ- ૧ થી ૩૦’ , છક ભક’, છેરછફ’ 

અને ‘ અડુક્રકમ દડુક્રકમ લાતાશઓ ખફૂ જૌ  રકવપ્રમ ફની છે.( અલવાન- 

૨૭/૪/૨૦૦૪) 
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૬ જુરાઈ ૧૯૩૮  ગજુયાતી નલરકથાકાય યજનીકુભાય દેલયાભ ાંડયાન જન્ભ જેતયુભાાં થમ શત. 

તેભને ‘ કઈ છેૂ ત કશજે’ , ‘ યબલના વતયાઈ’ અને ‘ અલતાય’ નલરકથા રખી 

છે.  

૬ જુરાઈ ૧૯૪૩ -  ગજુયાતી વાક્રશત્મના સપુ્રવવદ્ધ ગઝરકાય ભનજ વ્રજરાર ખાંડકે્રયમાન જન્ભ 

જુનાગઢભાાં થમ શત. તેભણે ‘ અચાનક’ અને ‘અટક’ ગઝરવાંગ્રશ આપ્મા 

છે.(અલવાન- ૨૭/૧૦/૨૦૦૩) 

૭ જુરાઈ ૧૮૨૧ -  ગજુયાતી બાાના યદેળીપે્રભી જસ્સ્ટવ એરેક્ઝાન્ડય ક્રકન્રક પફશવન જન્ભ રાંડનભાાં 

થમ શત. તેભણે ‘ ગજુયાત’ના વાાંસ્કૃવતક ઐક્યની પ્રસ્થાના કયલાનુાં બગીયથ કામશ 

કયુું. ૨૬ ડીવેમ્ફય ૧૮૪૮ના યજ ‘ ગજુયાત લનાશક્યરુય વવામટી’વન સ્થાના કયી. 

જે આજે ‘ વલદ્યાવબા’ તયીકે ઓખામ છે.તેભણે ‘ યાવભાા’ યચીને ગજુયાતની 

અમલૂ્મ વેલા ફજાલી છે. (અલવાન- ૩૧/૮/૧૮૬૫) 

૯ જુરાઈ ૧૯૩૦ - ક્રશન્દી ક્રપલ્ભના સપુ્રવવદ્ધ અખબનેતા વાંજીલકુભાયન જન્ભ સયુતભાાં થમ શત. તેભનુાં 

મૂ નાભ શક્રયશય જયીલારા શત ુાં. તેભણે ૧૫૦થી લધાયે ક્રપલ્ભભાાં અખબનમ કમો છે. 

ઈ.વ. ૧૯૬૦ભાાં ‘ શભ ક્રશન્દુસ્તાની ક્રપલ્ભની કાયક્રકદીની ળરૂઆત થઇ. (અલવાન 

૬/૧૧/૧૯૮૫) 

૯ જુરાઈ ૧૯૪૪ - ગજુયાતના યેડીમરજીસ્ટ અને વલજ્ઞાનવલમક રેખ રખનાય ડૉ. સશુ્રતુ ભતીબાઈ 

ટેરન જન્ભ અભદાલાદભાાં થમ શત. તેભણે ‘ બરેકશર’, ‘ઇવય’, સનુાભી’ જેલા 

સુ્તક પ્રગટ કમાશ શતા.  

૧૨ જુરાઈ ૧૯૧૮ -  સપુ્રવવદ્ધ ળાસ્ત્રીમ વાંગીતજ્ઞ વળલકુભાય શકુ્રન જન્ભ વોયાષ્રના ગોંડરભાાં થમ શત. 

ઈ.વ. ૧૯૩૬ભાાં ‘ વાંગીત યવયાજ’ન ખખતાફ એનામત થમ શત. (અલવાન-

૩૧/૧૨/૧૯૯૮) 

૧૨ જુરાઈ ૧૯૩૪ -  ગજુયાતી પ્રમગળીર નલરકથાકાય અને વલલેચક ક્રદગીળ નાનબુાઈ ભશતેાન જન્ભ 

ાટણભાાં થમ શત.’ આન ઘડીક વાંગ’ વલનદળૈરીભાાં પ્રમગવબય રઘનુલરકથા 

છે. (અલવાન- ૧૩/૬/૨૦૦૧) 
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૧૩ જુરાઈ ૧૮૮૫ - ગજુયાતભાાં વ્મામાભપ્રવવૃતના પ્રણેતા છટારાર ફારકૃષ્ણ યુાનીન જન્ભ ખેડા 

જીલ્રાના ડાકયભાાં થમ શત. (અલવાન- ૨૨/૧૨/૧૯૫૦) 

૧૪ જુરાઈ ૧૯૨૩ -  ગજુયાતી વાક્રશત્મના સપુ્રવવદ્ધ શાસ્મકાય ભધસૂદુન વત્રકભબાઈ ાયેખન જન્ભ 

અભદાલાદભાાં થમ શત.તેભણે ઈ.વ. ૧૯૬૦ભાાં ‘ ગજુયાત વભાચાય’ દૈવનક ેયભાાં 

કટાયરેખક શતા. ઈ.વ. ૧૯૬૧ભાાં ‘ બદુ્ધદ્ધપ્રકાળ’ તાંત્રીદે ણ યહ્યા શતા. ‘ હુાં ળાની 

અને ળકયાબાઈ’ કરભ ખફૂ  જ રકવપ્રમ શતી. 

૧૪ જુરાઈ ૧૯૩૭ -  ગજુયાતી યાંગભવૂભ અને ચરખચત્ર સપુ્રવવદ્ધ અખબનેતા ઉેન્ર જેઠારાર વત્રલેદીન 

જન્ભ ઇન્દયભાાં થમ શત. એભનુાં લતન વાફયકાાંઠાના કુકડીમા ગાભ શત ુાં. ઈ.વ. 

૧૯૬૦ભાાં ‘ કાદુ ભકયાણી’ અને ‘ ભશેંદી યાંગ રાગ્મ’ભાાં તેભણે પ્રથભ ભવૂભકાઓ 

બજલી શતી. ઈ.વ. ૧૯૮૪ભાાં તેઓ યાજકાયણભાાં પ્રલેળ કમો. 

૧૭ જુરાઈ ૧૯૧૨ - ગજુયાતની પ્રાચીન યાંગભવૂભના વલખ્માત નટ અમતૃ જટાળાંકય જાનીન જન્ભ 

ભયફીના ટાંકાયાભાાં થમ શત. તેભણે જીલનકા દયમ્માન ૪૫૦થી લધ ુનાટકભાાં 

વલવલધ ભવૂભકાઓ બજલી છે.  

૧૯ જુરાઈ ૧૯૧૧ -  વાંગીત જેભન પ્રાણ છે તેલા ભશાન વાંગીતકાય અવલનાળ આનાંદયામ વ્માવન જન્ભ 

અભદાલાદભાાં થમ શત. તેભણે ૧૭૫ ગજુયાતી ળીત ૨૫૦ થી લધાયે ક્રશન્દી 

ક્રપલ્ભભાાં વાંગીત વનદેળન આપ્યુાં છે. તેભનુાં મૂ લતન વલવનગય શતુાં. (અલવાન 

૨૦/૮/૧૯૮૪) 

૧૯ જુરાઈ ૧૯૨૫ - બાયતીમ વાંસ્કૃવત અને યાંયાના આગ્રશી , આંતયયાષ્રીમ ખ્માતનાભ ખચત્રકાય 

લાસદેુલબાઈ  સ્ભાતશન જન્ભ સયુતભાાં થમ શત. તેભણે ‘ રૂવાંક્રશતા’ ક્રાગ્રાંથ 

આપ્મ છે. (અલવાન- ૨૫/૮/૧૯૯૯) 

૧૯ જુરાઈ ૧૯૪૨  ગજુયાતી લાતાશકાય, નલરકથાકાય અને નાટયકાય ભધસુદુન લલ્રબદાવ ઠાકયન 

ઠાકયન જન્ભ જાભખાંબાખમાભાાં થમ શત. ‘ ભધયુામ’ તેભનુાં ઉનાભ શત ુાં. તેભણે 

‘ ફાાંળી નાભની એક છકયી ‘ રૂક્થા, કારવશ નોંધાત્ર લાતાશવાંગ્રશ છે. તેભણે ‘ 

આકાંઠ વાફયભતી’ નાટય વાંસ્થાની સ્થાના કયી શતી. 
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૨૧ જુરાઈ ૧૯૧૧ - ગજુયાતી વાક્રશત્મન જ્ઞાનીઠ એલડશ વલજેતા ઉભાળાંકય જેઠારાર જળીન જન્ભ 

વાફયકાાંઠા જીલ્રાના ફાભણા ગાભભાાં થમ શત. તેભણે ‘ વલશ્વળાાંવત’, વનળીથ’, 

‘ગાંગત્રી’ તેભના કાવ્મવાંગ્રશ છે. ત ‘ શ્રાલણી ભે’ તેભન લાતાશવાંગ્રશ છે. તેભણે ‘ 

લાસકુ્રક’ ઉનાભથી વાક્રશત્મની યચના કયી શતી. ‘ વાંસ્કૃત’ વાભવમકની ળરૂઆત કયી 

શતી. તેભના ‘ વનળીથ’ કાવ્મવાંગ્રશને ગજુયાતી વાક્રશત્મન જ્ઞાનીઠ એલડશ 

એનામત થમેર છે. (અલવાન- ૧૯/૧૨/૧૯૮૮)    

૨૨ જુરાઈ ૧૯૧૦ – બાયતીમ દળશનના આંતયાષ્રીમ ખ્માતી પ્રાપ્ત વલદ્વાન દરસખુબાઈ ડાહ્યાબાઈ 

ભારલણીમાન જન્ભ વોયાષ્રના વામરાભાાં થમ શત. (અલવાન ૨૮/૨/૨૦૦૦)  

૨૪ જુરાઈ ૧૯૨૮ - ગજુયાતભાાં ઈન્પભેળન ટેક્નરજીની કલ્ના કયનાય કેશબુાઈ ટેરન જન્ભ 

વલવાલદયભાાં થમ શત. તેઓ ઈ.વ.૧૯૯૫ભાાં ગજુયાતના દવભા મખુ્મભાંત્રી ફન્મા 

શતા. તેઓ ‘ ગકખયુાં ગાભ ‘ ના પ્રણેતા શતા.    

૨૪ જુરાઈ ૧૯૪૫ - બાયતના ઉદ્યગ વ્માાય અને આઈ.ટી.કે્ષત્રભાાં અગ્રણી અઝીઝ ભશમ્ભદ હવેુન 

પે્રભજી  (અઝીઝ પે્રભજી)ન જન્ભ મુાંફઈભાાં થમ શત. તેભનુાં મૂ લતન કચ્છ શત ુાં. 

તેભણે ‘ અઝીઝ પે્રભજી પાઉંડળેનની સ્થાના કયી શતી.   

૨૮ જુરાઈ ૧૯૦૫ - ગજુયાતના સપુ્રવવદ્ધ વાક્રશત્મકાય અને ચસુ્ત લૈષ્ણલ વાંપ્રદામી કેળલયાભ કાળીયાભ 

ળાસ્ત્રીન જન્ભ વોયાષ્રના ભાાંગયભાાં થમ શત. ‘ ગજુયાતી વ્માકયણળાસ્ત્ર’, ‘ 

ગજુયાતી ભાન્મ બાાનુાં રઘ ુવ્માકયણ’, ‘ બાાળાસ્ત્ર અને ગજુયાતી બાા’ તેભના 

મલૂ્મલાન ગ્રાંથ છે.(અલવાન- ૧૦/૯/૨૦૦૬) 

૩૧ જુરાઈ ૧૯૪૧ -  ગજુયાત  યાજ્મના એકભાત્ર આક્રદલાવી મખુ્મભાંત્રી અભયવવિંશ બીખાબાઈ ચોધયીન 

જન્ભ તાી જીલ્રાના વ્માયા તાલકુાના ડરલણ ગાભભાાં થમ શત. ઈ.વ. 

૧૯૮૫ભાાં ગજુયાત યાજ્મના આઠભા મખુ્મભાંત્રી ફન્મા શતા. (અલવાન-

૧૫/૮/૨૦૦૪) 

૩૧ જુરાઈ ૧૯૫૪ -  ગજુયાતી અને ઉદૂશ  ફાંને બાાઓભાાં ગઝરની યચના કયનાય શશ બ્રહ્મબટ્ટન જન્ભ 

ભશવેાણા ભાાં થમ શત. એભણે ‘ એકરતાની બીડભાાં’ અને અંદય દીલાદાાંડી’ 

નાભના કાવ્મવાંગ્રશ આપ્મા છે. ‘ કાંદીર’ તેભન ઉદૂશ  ળામયીઓન વાંગ્રશ છે.  
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