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જુન 

૧ જુન ૧૮૭૬ - ગજુયાતી નનફધંકાય તથા અનલુાદક એલા નીરકંઠ નલદ્યાગૌયી યભણબાઈનો જન્ભ 

અભદાલાદભા ંથમો શતો. નતાનુ ંનાભ ગોીરાર ધ્રલુ શત ુ.ં ‘ પોયભ’ , ‘ નાયીકંુજ’ , ‘ 

જ્ઞાનસધુા’ અને ‘ સશુાનવની’ તેભની કૃનતઓ છે. (અલવાન ૭/૧૨/૧૯૫૮)  

૧ જુન ૧૯૨૯ -  ગજુયાતી લાતાાકાય, નલરકથાકાય, અને નનફધંકાય વયોજફેન ાઠકનો જન્ભ કચ્છ 

જીલ્રાના ઝખઉંભા ંથમો શતો. તેભણે ‘ પે્રભ ઘટ ઝૂક આઈ’, ‘ નલયાટ ટકંુ’, ‘ તથાસ્ત’ુ 

અને ‘ ભાયો અવફાફ’ લાતાાવગં્રશો આપ્મા છે. ‘ નન:ળે’ અને ‘નાઈટભેય’ તેભની 

નલરકથાઓ છે. (અલવાન – ૧૬/૪/૧૯૮૯)  

૨ જુન ૧૯૨૯ -  ગજુયાતી નલલેચક અને વંાદકકે્ષતે્ર ભશત્લનુ ંમોગદાન આનાય ચચભનરાર 

નળલળકંય નત્રલેદીનો જન્ભ ભશવેાણા જીલ્રાના મુજંયુ ગાભભા ંથમો શતો.  

૩ જુન ૧૯૧૨ -  ગજુયાતી વાહશત્મકાય નાથારાર બાણજીબાઈ દલેનો જન્ભ બાલનગયના ભલૂા ગાભભા ં

થમો શતો. ઈ.વ. ૧૯૫૬ થી ૧૯૭૦ દયમ્માન ગજુયાત યાજ્મના નળક્ષાનધકાયી તયીકે 

વેલા આી શતી. (અલવાન- ૨૫/૧૨/૧૯૯૫)  

૩ જુન ૧૯૨૯ - ‘ વયદાય વયોલય ફધં’ (નભાદા મોજના) હયમોજનાની હયકલ્ના કયનાય ગજુયાત 

યાજ્મના ઈ.વ. ૧૯૯૦ભા ંયાજ્મના ાચંભા મખુ્મભતં્રી ચીભનબાઈ જીલાબાઈ ટેરનો 

જન્ભ વખેંડા તાલકુાના ચચખોદયા ગાભભા ંથમો શતો. તેઓ આધનુનક ઔદ્યોચગક 

ગજુયાતના નનભાાતા શતા. (અલવાન- ૧૭/૨/૧૯૯૪) 

૫ જુન  નલશ્વ માાલયણ હદન  

૬ જુન ૧૮૮૮ -  લલ્રબનલદ્યાનગય નલશ્વ નલદ્યારમના સ્થાક બાઈરારબાઈ ઘાબાઈ ટેરનો જન્ભ 

ખેડાના વોજીત્રાભા ંથમો શતો. તેઓ ‘ બાઈકાકા ‘ ના હરુાભણા નાભથી રોકનપ્રમ થમા 

શતા. તેઓ (અલવાન ૩૧/૩/૧૯૭૦)  

૮ ભે ૧૯૨૦ - કૃષ્ણદ્વેામન, વનાતન માત્રી ભોશનરાર ળકંયબાઈ ટેરનો જન્ભ ેટરાદ તાલકુાના 

લડદરા ગાભભા ંથમો શતો. ‘ લાણી’, ; નલદ્યાીઠ’ વાભનમકના તતં્રીદે વેલા આી 
શતી. 
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૮ જુન ૧૯૫૭ -  વૌદમા અને અચબનમ પ્રનતબાનો સબુગ વભન્લમ ધયાલતી હપલ્ભ અચબનેત્રી ડીમ્ર 

કાડીમાનો જન્ભ નુાભા ંથમો શતો. નતાનુ ંનાભ ચનુીરાર કાડીમા શત ુ.ં ઈ.વ. 

૧૯૭૩ભા ં‘ ફોફી’ પ્રીનભમય ળોના પ્રથભ હદલવે ડીમ્ર સ્ટાયદ ય શોંચી ગઈ 

શતી. તેઓ હપલ્ભ અચબનેતા યાજેળ ખન્નાનીત્ની શતા.  

૧૬ જુન ૧૯૩૮ - ફા વાહશત્મકાય, નલરકથાકાય તથા અનલુાદક મળલતં દેલળકંય ભશતેાનો જન્ભ 

સયેુન્રનગયના રીરાપ્ર ગાભભા ંથમો શતો. તેભણે ‘ ખોલામેરી દુનનમાની વપયે’, 

‘યગુમાત્રા’ અને ‘ ગ્રશોના નલગ્રશ’ નલજ્ઞન નલમક સુ્તકો આપ્મા છે.  

૧૭ જુન ૧૯૦૧ -  યાષ્રપે્રભ અને અધ્માત્ભકબાલનાના કનલ જૂારાર યણછોડરાર દરલાડીનોજન્ભ 

ગોધયાભા ંથમો શતો.તેભણે ઈ.વ.૧૯૩૮ભા ં‘ ાયીજાત’ કાવ્મવગં્રશ પ્રગટ કમો શતો. 

તેભનો નપ્રમ વાહશત્મપ્રકાય વોનેટ શતો. ‘ ગરુ્જયી’ તેભનો વોનેટ કાવ્મોનો વગં્રશ છે. 

(અલવાન- ૨૭/૧૨/૧૯૮૫) 

૨૦ જુન ૧૯૨૩ -  યાષ્રીમ ઝલેયચદં ભેઘાણીના તુ્ર ભશને્રબાઇ ભેઘાણીનો જન્ભ મુફંઈભા ંથમો શતો. 

તેભણે ‘ અડધી વદીની લાચંનમાત્રા’ બાગ ૧ થી ૪ વંાદન સુ્તક પ્રકાનળત કયુું 

શત ુ.ં   

૨૧ જુન ૧૮૭૨ -  ચસૂ્ત ગાધંીલાદી, વયદાય ટેર ના નલશ્વાસ ુવાથી ભોશનરાર કાભેશ્વય ડંયાનો જન્ભ 

ખેડા જીલ્રાના કઠરારભા ંથમો શતો. ખેડા વત્માગ્રશ ળરૂ કયલાભા ંનોંધાત્ર પ્રદાન 

શત ુ.ં ગાધંીજીએ તેભને ‘ ડંુગી ચોય’ નુ ંચફરૂદ આપ્યુ ંશત ુ.ં (અલવાન – ૧૪/૫/૧૮૩૫) 

૨૧ જુન ૧૯૪૦ - ગજુયાતના વસં્કાયજગતભા ંસપુ્રનવદ્ધ વગંીતજ્ઞ અને નતૃ્માગંના રૂાદેં કાનંતરાર 

ળાશનો જન્ભ અભદાલાદભા ંથમો શતો. તેભને ‘ વપ્તક’વસં્થાની સ્થાના કયી શતી. 

૨૩ જુન ૧૯૨૩ -  ગજુયાતના પ્રથભ કોટીના આંતયયાષ્રીમ કક્ષાના જાણીતા નાભાહંકત બાાળાસ્ત્રી 

પ્રફોધબાઈ હંડતનો જન્ભ બાલનગય જીલ્રાના લા ગાભભા ંથમો શતો. 

બાળાલીગ્નાનનો શદુ્ધ અચબગભે તેભની મખુ્મ રાક્ષચણકતા શતી.’ ગજુયાતી બાાનુ ં

ધ્લનન સ્લરૂ અને ધ્લનન હયલતાન’ બાા ળાસ્ત્રને વાહશત્મ અકાદભી હદલ્રી 

ાહયતોનક એનામત થમેર છે. (અલવાન- ૨૮/૧૧/૧૯૭૫) 
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૨૩ જુન ૧૯૩૪ –  ગજુયાતી ચરચચત્ર જગતના જાણીતા શાસ્મ અચબનેતા અને નનભાાતા યભેળ  

ગીયધયરાર ભશતેાનો જન્ભ નલાગાભભા ંથમો શતો. ‘ ગાજયની ીડૂી’ ગજુયાતી 

હપલ્ભભા ંમખુ્મ ભનૂભકા બજલી શતી. (અલવાન ૧૧/૫/૨૦૧૨) 

૨૩ જુન ૧૯૩૫ -  ગજયાતના સગુભ વગંીતના સપુ્રનવદ્ધ વગંીત નનદેળક યાવચફશાયી યભણરાર 

દેવાઈનો જન્ભ ાટણભા ંથમો શતો. ઈ.વ. ૧૯૬૧ભા ં‘શ્રનુત’ વસં્થાની સ્થાના કયી 

શતી. ઈ.વ.૧૯૮૦ભા ં‘ કાળીનો દીકયો’ હપલ્ભ ભાટે શે્રષ્ઠ ાશ્વગામકનો એલોડા 

એનામત થમો શતો.  

૨૪ જુન ૧૯૬૨ -  ઉદ્યોગકે્ષતે્ર અવાધાયણ પ્રગનત કયનાય ગૌત્તભ ળાનંતરાર અદાણીનો જન્ભ 

અભદાલાદભા ંથમો શતો. અદાણી જૂથે વૌપ્રથભ ોતાનુ ંદહયમાઈ જશાજ નનભાાણ અને 

યીેયીંગ માડાની સ્થાના કયી શતી.તેભણે ઈ.વ. ૧૯૮૫ભા ં‘ અદાણી એક્વોર્્ાવ’ 

નાભે કંની ળરૂ કયી આંતયયાષ્રીમ ભાકેટભા ંઝંરાવ્યુ.ં 

૨૪ જુન ૧૯૨૯ -  સનુ્ધયુ અને બરુદં કંઠ ધયાલતા તથા ફનાયવ હશિંદુ યનુનલવીટીના વગંીતાચામા હંડત 

ઓભકાયનાથ ગૌયીળકંય ઠાકુયનો જન્ભ ખબંાત ાવેના જશાજ ગાભભા ંથમો શતો. 

ઈ.વ. ૧૯૩૪ભા ંયણજીતયાભ સલુણાચરંક એનામત થમેર છે. ઈ.વ. ૧૯૬૩ભા ંહશિંદુ 

નલશ્વ નલદ્યારમ, લાયાણવી તયપથી તેભણે ‘ ડોક્ટવા ઓપ રેટવા’ની ાડલી એનામત 

થઇ. (અલવાન ૨૯/૧૨/૧૯૬૭) 

૨૫ જુન ૧૯૫૨ -  ગજુયાતી હપલ્ભ કોભેહડમન અને ટીલી કરાકાય વતીળબાઈ ળાશનો જન્ભ કચ્છ 

ભાડંલીભા ંથમો શતો.તેભણે ‘ જાને ચબ ડૉ માયો’ બયયુ કોભેહડમન હપલ્ભ આી શતી. 

૨૬ જુન ૧૮૮૨ -  ગજુયાતના ભહશરા સ્લાતતં્ર્મવેનાની અને વભાજસધુાયક ળાયદાફશને ભશતેાનો જન્ભ 

અભદાલાદભા ંથમો શતો. નતાનુ ંનાભ ગોીરાર ધ્રલુ શત ુ.ં ઈ.વ.૧૯૩૪ભા ંતેભણે ‘ 

આના ઘયની દુકાન’ નાભની વશકાયી બડંાયો ળરૂ કમાા શતા. (અલવાન- 

૧૩/૧૧/૧૯૭૦) 

૨૬ જુન ૧૯૦૮ - ‘ જમચબખ્ખ’ુના ઉનાભથી ગજુયાતી વાહશત્મભા ંનલનલધકે્ષતે્ર વાહશત્મવર્જન કયનાય 

ફારાબાઈ લીયચદંબાઈ દેવાઈનો જન્ભ યાજકોટના નલિંછીમા ગાભભા ંથમો શતો. 
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તેભણે થી લધાયે સુ્તકો રખ્મા છે. ‘ ગજુયાત વભાચાય’ભા ં‘ ઈંટ અને 

ઈભાયત’રોકનપ્રમ કોરભ ચરાલી શતી. (અલવાન- ૨૪/૧૨/૧૯૬૯) 

૨૬ જુન ૧૯૦૮ -  ‘ જમચબખ્ખ’ુના ઉનાભથી ગજુયાતી વાહશત્મભા ંનલનલધકે્ષતે્ર વાહશત્મ વર્જન કયનાય 

ફારાબાઈ નલયચદંબાઈ દેવાઈનો જન્ભ યાજકોટના નલછીમા ગાભભા ંથમો શતો. તેભણે 

૩૦૦ થી લધાયે સુ્તકો રખ્મા છે. ‘ ગજુયાત વભાચાય’ભા ંઇન્ત અને ઈભાયત’ 

રોકનપ્રમ કોરભ ચરાલી શતી. (અલવાન – ૨૪/૧૨/૧૯૬૯) 

૨૭ જુન ૧૯૧૮ - ગજુયાતી વાહશત્મના મધૂાન્મ નલલેચક, ગજુયાતી નલશ્વકોના નલશ્વકભાા ધીરૂબાઈ 

પે્રભળકંય ઠાકયનો જન્ભ નલયભગાભભા ંથમો શતો. ઈ.વ. ૧૯૯૪ભાયંણજીતયાભ એલોડા 

એનામત થમો શતો. ઈ.વ. ૧૯૮૫ભા ંગજુયાતી નલશ્વકો ના મખુ્મ વંાદક તયીકે 

કાભગીયી કયી શતી.   

૨૯ જુન ૧૯૩૮ -  ગજુયાતી બજનના ખફૂ જ્ જાણીતા ગામક કરાકાય ળક્ક્તદા ભહશડાન રાગાલદયા ઉપે 

‘ નાયામણ સ્લાભી’ નો જન્ભ ભાડંલીભા ંથમો શતો. (અલવાન- ૧૫/૯/૨૦૦૦) 

૩૦ જુન ૧૮૭૭ -  ગાધંીગીતોભા ંવૌપ્રથભ ગીત રખનાય કનલ જન્ભળકંય બચુનો જન્ભ જુનાગઢભા ંથમો 

શતો. તેભનુ ંઉનાભ ‘ રચરત’ શત ુ.ં ‘ગીત વગંીત’, ‘વીતા લનલાવ’ અને ‘ રરીતના 

કાવ્મો’ તેભના કાવ્મવગં્રશો છે. (અલવાન- ૨૫/૩/૧૯૪૭) 

૩૦ જુન ૧૯૩૭ -  ૌયાચણક કથાલસ્ત ુઆધાહયત ગજુયાતી નલરકથા રખનાય હદનકયબાઈ ભગનરાર 

જોળીનો જન્ભ બાલનગય જીલ્રાના નાગધણીફા ગાભભા ંથમો શતો.    

 


