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ભાર્ચ 

૧ ભાર્ચ ૧૯૪૪ -  ગજુયાતી કવલ, નલરકથાકાય અને વલલેર્ક ભપતબાઈ જીલયાભ ઓઝાન 

જન્ભ ભશવેાણા જીલ્રાના જાભા ગાભભાાં થમ શત. ‘ ધમુ્ભવનુાં આ નગય’ 

તેભન પ્રથભ કાવ્મવાંગ્રશ છે. ‘ અભે ત ાનખયના ફૂર’ અને ીફૄાં કયેણનુાં 

ફૂર’ એભના લાતાચવાંગ્રશ છે. 

૨ ભાર્ચ ૧૮૮૦ -  ઉરૂ્ચ  વાહશત્મનુાં ગજુયાતીકયણ કયનાય જનાફ ઈભાભખાન ક્યાવખાનન જન્ભ 

લઢલાણભાાં થમ શત. 

૩ ભાર્ચ ૧૯૩૩ -  વાંગીતકે્ષતે્ર ગજુયાતનુાં નાભ વલશ્વભાાં યળન કયનાય આણાંદજીન જન્ભ મદુ્રા 

તાલકુાના હુદ્રડી ગાભભાાં થમ શત. 

૩ ભાર્ચ ૧૮૩૯ -  બાયતના ઉદ્યગ જગતના વતા અને ગજુયાતના નતા તુ્ર જભળેદજી 

નુાંવીયલાનજી તાતાન જન્ભ નલવાયીભાાં થમ શત. તેભણે ટાટા સ્ટીર 

કાંનીની સ્થાના કયી જે એવળમાની પ્રથભ અને બાયતની વોથી ભટી કાંની 

છે. (અલવાન- ૧૯/૫/૧૯૦૪) 

૪ ભાર્ચ ૧૯૨૩ -  ગજુયાતી યાંગભવૂભના ઉત્તભ કરાકાય, ‘ ભેના ગજુયી’ નાટકભાાં અદ્દભતૂ 

અભબનમ કયનાય દીના કાભરદાવ ાઠકન જન્ભ અભયેરીભાાં થમ શત. 

તેભણે ‘ ઇપ્ટા’ નાભની યાંગભવૂભ વાંસ્થાની સ્થાના કયી. ( અલવાન- 

૧૧/૧૦/૨૦૦૨)  

૫ ભાર્ચ ૧૯૩૧ -  ગજુયાતી લાતાચકાય, નલરકથાકાય પ્રફુલ્ર નાંદળાંકય દલેન જન્ભ લડદયાભાાં 

થમ શત.તેભનુાં ઉનાભ ‘ ઇલાડેલ” શત ુાં. 

૬ ભાર્ચ ૧૯૦૦ -  ગજુયાતી વાહશત્મના રકપ્રમ કવલ ફકુરબાઈ યાલરન જન્ભ થમ 

શત.તેભણે ‘ ભોનના ડઘા’ કાવ્મવાંગ્રશને ગજુયાતી વાહશત્મ અકાદભી 

યુસ્કાય એનામત થમેર છે. 



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 2 
 

૭ ભાર્ચ ૧૯૧૬ -  ગજુયાતી ફા કાવ્મ રખનાય ફારમકુુન્દ ભભણળાંકય દલેન જન્ભ લડદયા 

જીલ્રાના ભસ્તુયુાભાાં થમ શત. તેભણે ‘ રકજીલન’ તાંત્રીદે વેલા આી 

શતી. ‘ હયક્રભા અને કુાંતર’ તેભના કાવ્મવાંગ્રશ છે. ‘ વનર્ાં’ , અલ્રક 

દલ્રક અને ઝયભહયમા’ તેભના ફા કાવ્મવાંગ્રશ છે.( અલવાન-૧૯૯૩) 

૮  ભાર્ચ ૧૮૫૬ -  ગજુયાતી કવલ દરતયાભ કૃાળાંકય ાંડયાન જન્ભ નહડમાદભાાં થમ શત. ‘ 

ઇન્દ્રજીત લધ’ ગજુયાતી વાહશત્મભાાં ભશાકાવ્મના પ્રથભ પ્રમગ ભાનલાભાાં 

આલત શત. આ ઉયાાંત ‘ કુસભુાલરી’ અને અભયવત્ર તેભની કૃવતઓ છે. 

(અલવાન -૧૮/૧૧/૧૯૧૬) 

૯ ભાર્ચ ૧૯૧૧ -  ગજુયતભાાં ‘ ભાભરક તાંત્રી’ યગુના ગાાંધીલાદી ત્રકાય કવરયામ ભનલાંતયામ 

ભશતેાન જન્ભ બાલનગયભાાં થમ શત. ઈ.વ.૧૯૬૨ થી ૨૮ લચ ‘ ગજુયાત 

વભાર્ાય’ના તાંત્રી યહ્યા શતા. ત્માયછી વાત લચ ‘ વાંદેળ’ દૈવનક ેયભાાં 

તાંત્રીદે યહ્યા શતા. ( અલવાન-૧૮૭૦) 

૯ ભાર્ચ ૧૮૩૬ -  અલાચર્ીન ગજુયાતી વાહશત્મના પ્રથભ વલલેર્ક નલરયાભ ાંડયાન જન્ભ 

થમ શત. (૭/૮/૧૮૮૮) 

૯ ભાર્ચ ૧૯૮૫  -  નાની લમે આંતયયાષ્ટ્રીમ હક્રકેટભાાં સ્થાન ાભનાય યલુાન વલકેટકીય ાવથિલ 

અજમબાઈ ટેરન જન્ભ અભદાલાદભાાં થમ શત. ‘ પ્રેટ ગ્રપૂ યણજીરપી 

પ્રથભ જ લાય જીતલાની અદ્દભતૂ વવદ્ધિ ધયાલે છે. 

૧૦ ભાર્ચ ૧૯૩૪ -  આંતયયાષ્ટ્રીમ ખ્માતી પ્રાપ્ત કયનાય ભર્ત્રકાય ભેૂન ખખ્ખયન જન્ભ થમ 

શત. ઈ.વ. ૧૯૬૫ભાાં તેભના ભર્ત્રનુાં વોપ્રથભ પ્રદળચન મજાયુાં શત ુાં. ( 

અલવાન ૮/૮/૨૦૦૩)  

૧૦ ભાર્ચ ૧૯૧૧ –  બાયતના ઔદ્યભગક અને નાણાકે્ષતે્રના અગ્રણી લશીલટકતાચ એર્.ડી.એપ.વી. 

ફેન્કના સ્થાક શવમખુબાઈ ઠાકયબાઈ ાયેખન જન્ભ સયુત ાવેના 

યાાંદેયભાાં થમ શત. ઈ.વ. ૧૯૭૭ભાાં શાઉવીંગ ડેલરભેન્ટ પાઈનાન્વ 
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કોયેળન ભર.( એર્.ડી.એપ.વી.)ની સ્થાના કયી શતી. ( અલવાન – 

૧૮/૧૧/૧૯૯૪) 

૧૧ ભાર્ચ ૧૯૦૨ -  બાયતના ફાંધાયણભાાં ભશત્લન પા આનાય તથા ‘ પ્રબિુજીલન’ના તાંત્રી 

ર્ીભનરાર ર્કુબાઈન જન્ભ વોયાષ્ટ્રના રીંડી ગાભભાાં થમ શત. ( 

અલવાન- ૨૦/૧૧/૧૯૮૨) 

૧૧ ભાર્ચ ૧૯૧૫ -  ગજુયાતન ધયૂાંધય ટેસ્ટ પટકાફાજ વલજમ હ્જજાયેન જન્ભ થમ (અલવાન- 

૧૮/૧૨/૨૦૦૪) 

૧૧ ભાર્ચ ૧૯૫૯ -  ૧૯૫૯ નાટક અને વવનેભા ફાંને કે્ષતે્ર અવયકાયક અભબનમ કયી ભાનબયુું 

સ્થાન ભેલનાય ગજુયાતી અભબનેત્રી સજુાતા ભશતેાન જન્ભ નલવાયીભાાં 

થમ શત. તેભણે હશન્દી હપલ્ભ ‘ પ્રવતઘાત’ભાાં માદગાય ભવૂભકા બજલી શતી. 

૧૨ ભાર્ચ ૧૯૦૭ -  ગજુયાતની પ્રજાને કલ્નાભબમખુ કયલાભાાં જેભન ખફૂ પા છે તેલા 

કનબુાઈ શકુભાાંતયામ દેવાઈન જન્ભ અભદાલાદભાાં થમ શત. ( અલવાન- 

૯/૧૨/૧૯૮૦) 

૧૨ ભાર્ચ ૧૯૧૫ -  ગજુયાતી બાાભાાં લેદની વમદૃ્ધિ અને યશસ્મ ખરી આનાય વલષ્ટ્ણદેુલ 

ાંહડતન જન્ભ થમ શત.(અલવાન-૩૧/૩/૨૦૦૦) 

૧૨ ભાર્ચ ૧૯૨૪ -  વડીરાઈટ ઉદ્યગ વાંકુરના સ્થાક વપ ઉદ્યગવત ફલાંતબાઈ 

કલ્માણબાઈ ાયેખન જન્ભ બાલનગય ાવે આલેર ભહુલાભાાં થમ શત. 

૧૨ ભાર્ચ ૧૯૩૭ -  ગજુયાતના પ્રબિુ વાહશત્મકાય, અવયકાયક લક્તા, રભરત વનફાંધકાય , 

નલરકથાકાય ગણુલાંત ભૂણરાર ળાશન જન્ભ સયુતભાાં થમ શત. ‘ 

કાહડિમગ્રાભ’, ‘વલર્ાયના વ્ુાંદાલનભાાં’, ‘ઝાકબીનાાં ાયીજાત’ તેભના 

રભરતવનફાંધવાંગ્રશ છે. 
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૧૨ ભાર્ચ ૧૯૬૫ -  ગજુયાતી ગયફાની યાણી તથા દાાંડીમાની યાણી તયીકે જાણીતા ફનેરા 

પાલ્ગનુીફેન ાઠકન જન્ભ થમ શત. ઈ.વ. ૧૯૮૮ભાાં ‘ માદ વમા કી આને 

રાગી” આલ્ફભથી વાંગીતકે્ષતે્ર પ્રલેળ કમો શત.  

૧૩ ભાર્ચ ૧૮૬૮ -  ‘ બદ્રાંબદ્ર’ ગજુયાતી પ્રથભ શાસ્મયવવક નલરકથા રખનાય યભણરાર 

ભશીતયાભ નીરકાંઠન જન્ભ અભદાલાદભાાં થમ શત. ‘ યાઈન લચત’ 

નાટક અને ‘ શાસ્મભાંહદય’ તેભનુાં શાસ્મ વનફાંધ સુ્તક છે. (અલવાન- 

૬/૩/૧૯૨૮) 

૧૫ ભાર્ચ ૧૯૪૮ - ગજુયાતી લાતાચકાય અને નલરકથાકાય ભશનબાઈ અંફાયાભ યભાયન જન્ભ 

ભશવેાણાના બાવયીમા ગાભભાાં થમ શત. ‘ અક્ષમ’ વાભવમકની ળફૃઆત કયી 

શતી. તેભણે ‘ કરાશર’ તેભન લાતાચવાંગ્રશ છે. ‘ બેખડ’, કારગ્રસ્ત’ , નેભયુાં’ 

અને ‘વપ્રમતભા’ તેભની નલરકથાઓ છે.  

૧૫ ભાર્ચ ૧૯૭૯ -  આયુચલેદ ભર્હકત્વા િવતના પ્રખય યુસ્કતાચ ડૉ. પ્રાણજીલનદાવ ભશતેાન 

જન્ભ થમ શત. 

૧૬ ભાર્ચ ૧૮૭૭ -  ડરનળૈરીના વર્જક ગજુયાતીના ભશાકવલ ન્શાનારાર દરતયાભન જન્ભ 

અભદાલાદભાાં થમ શત. (અલવાન ૯/૧/૧૯૪૬) 

૧૭ ભાર્ચ ૧૯૩૩ –  ગજુયતી કવલ, વલલેર્ક અને લાતાચકાય નલીન ર્ાંદ્રકાન્ત યાલરન જન્ભ 

અભદાલાદભાાં થમ શત. તેભણે ‘ સ્લપ્નરક’ લાતાચવાંગ્રશ અને ‘અલકાળ’ 

કવલતાવાંગ્રશ આપ્મ શત. 

૧૭ ભાર્ચ  ૧૯૪૫ -  ગજુયાતના પ્રથભ આધવુનક ભહશરા વળલ્ી એસ્થય ડેવલડન જન્ભ 

અભદાલાદભાાં થમ શત.તેઓ અભદાલાદ પ્રાણીવાંગ્રશારમના સ્થાક શતા. 

૧૮ ભાર્ચ ૧૮૬૩ -  ગજુયાતભાાં પ્રજાલત્વર, સધુાયાલાદી અને લડદયાના યાજલી વમાજીયાલ 

ગામકલાડન જન્ભ થમ શત. ( અલવાન – ૬/૨/૧૯૩૯) 
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૨૦ ભાર્ચ ૧૮૪૮ -  ગજુયાતી વલલેર્ક વલશ્વનાથ ભગનરાર બટ્ટન જન્ભ બાલનગય જીલ્રાના 

ઉભયાાભાાં થમ શત.  

૨૦ ભાર્ચ ૧૯૧૫ -  બાયતના વળલ્ સ્થાત્મના સપુ્રવવિ ઈવતશાવવલદ અને બાયતીમ 

યુાતત્લવલદ્યાના પ્રખય વલદ્વાન ઉભાકાાંત પે્રભાનાંદ ળાશન જન્ભ લડદયાભાાં 

થમ શત. ( અલવાન -૧૯૮૮) 

૨૦ ભાર્ચ ૧૯૬૬ -  હશન્દી હપલ્ભના સપુ્રવવિ ાશ્વચગાવમકા અરકા માભિકની જન્ભ કરકતાભાાં 

ગજુયાતી હયલાયભાાં થમ શત. તેભણે ‘ કબી અરવલદા ના કશનેા’ રકવપ્રમ 

ગીત ગાયુાં છે. 

૨૧ ભાર્ચ ૧૯૬૬ -  ભહશરાઓને થતા અન્મામ વાભે આજીલન રડનાય ષુ્ટ્ાફશને શહયબાઈ ભશતેાન 

જન્ભ થમ શત. તેભણે ‘ વલકાવગશૃની સ્થાના કયી શતી. ( અલવાન- ૨/૪/૧૯૮૮) 

૨૨ ભાર્ચ ૧૯૦૮ - ગજુયાતી વાહશત્મના અગ્રણી કવલ, વલલેર્ક,અનલુાદક તથા શ્રી અયવલિંદના અંતેલાવી 

વત્રભલુનદાવ યુવત્તભદાવ લશુાય ઉપે  સનુ્દયભન જન્ભ બફૃર્ જીલ્રાના 

વભમાાંભાતય ગાભભાાં થમ શત. તેભણે ‘ કમા બગતની કડલી લાણી’ , ‘ કાવ્મ 

ભાંગરા’ અને ‘ લસધુા તેભના નોંધાત્ર કાવ્મવાંગ્રશ છે. (અલવાન ૧૩/૧૦/૧૯૯૧)  

૨૩ ભાર્ચ ૧૯૨૪ -  આકાળલાણીના ભતૂલૂચ વનમાભક , વભાજવેવલકા અને રેભખકા લસફુશને બટ્ટન 

જન્ભ થમ શત. તેભણે ‘ ાાંદડ ેાાંદડ ેભટી’ , ‘ હદલવે તાયા, યાતે્ર લાદ’ જેલા 

લાતાચવાંગ્રશ આપ્મા છે. ઈ.વ. ૧૯૮૮ભાાં ‘ ભહશરા ગોયલ એલડચ ’ એનામત થમેર 

છે.  

૨૫ ભાર્ચ ૧૯૨૦ -  ગાાંધીમલૂ્મનુાં જતન કયનાય ડૉ. ઉાફશને ભશતેાન જન્ભ થમ શત.( અલવાન- 

૧૨/૮/૨૦૦૦) 

૨૬ ભાર્ચ ૧૯૦૯ -  ભગૂ તથા ઈવતશાવની કથાઓ તાની કરભે રખનાય રકપ્રમ વલજમગપુ્ત 

મયુાયજી ભોમચન જન્ભ યફાંદયભાાં થમ શત. તેભનુાં મૂ નાભ વલજમળાંકય શત ુાં. 

તેભનુાં પ્રથભ સુ્તક ‘ વપ્રન્વ ભફસ્ભાકચ ’ શત ુાં. ( અલવાન ૧૦/૭/૧૯૯૨)  
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૨૬ ભાર્ચ ૧૯૩૭ -  બાયતીમ વાંસ્કૃવતના ઊંડા અભ્માવી ઈવતશાવવલદ વાંળધક પ્રવલણર્ાંદ્ર ર્ીભનરાર 

યીખન જન્ભ ખેડાભાાં થમ શત. ‘ બાયતીમ વવક્કાળાસ્ત્ર’ અને ‘ ફહ્ર્તીમ પ્રાર્ીન 

વળલ્ળાસ્ત્ર’ તેભના વાંળધન વલલેર્ન સુ્તક છે.  

૨૭ ભાર્ચ ૧૮૬૦ -  ગજુયાતના એક અગ્રગણ્મ કેલણીકાય ભશીતયાભ ફૃયાભ નીરકાંઠન જન્ભ 

સયુતભાાં થમ શત. 

૨૮ ભાર્ચ ૧૯૧૭ -  યાજકીમ ગવતવલવધણે રકબગ્મ બાાભાાં યજુ કયનાય તેજસ્લી ત્રકાય લાસદેુલ 

નાયામણરાર ભશતેાન જન્ભ અભદાલાદભાાં થમ શત. ( અલવાન – ૯/૩/૧૯૯૭) 

૨૯ ભાર્ચ ૧૯૪૮ -  ગજુયાતના જાણીતા ભર્ત્રકાય ઉવભિફેન યીખન જન્ભ અભદાલાદભાાં થમ શત.તેઓ 

ભર્ત્રકાય યવવકરાર યીખના તુ્રી શતા. ઈ.વ. ૧૯૯૬ભાાં રભરતકરા અકાદભીએ 

ગોયલ યુસ્કાય એનામત થમેર છે. 

૩૦ ભાર્ચ ૧૯૪૫ -  ગજુયાતભાાં ખગ જેલા વલમભાાં વાંળધન તથા ળવનના જલ્મ વફાંધી ભશત્લની 

કાભગીયી કયનાય જીતેન્દ્રબાઈ જટાળાંકય યાલન જન્ભ સયેુન્દ્રનગયના શલદભાાં 

થમ શત. ળવનને લળ્મ શલાની યજુઆતને ઈ.વ.૧૯૮૯ભાાં વભથચન ભળ્યુાં શત ુાં. ( 

અલવાન ૬/૨/૧૯૩૯) 

૩૦ ભાર્ચ ૧૯૪૮  -  તાના ભીઠાળબમાચ કાંઠે અગભણત ગજુયાતી ગીત ગાઈને રકશૈમા ડરાલનાય 

ગામક પ્રફુલ્ર દેલળાંકય દલેન જન્ભ અભયેરી જીલ્રાના ભર્ત્તરભાાં થમ શત. 

તેભણે ગામેલુાં ‘ ભણીમાય’ ગીતને પ્રર્ાંડ રકવપ્રમતા વાાંડી શતી.   

 


