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ભે 

૧ ભે ૧૯૬૦ -  ‘ ગજુયાત સ્થાના દદન’ બશૃદ મુુંફઈ યાજ્મભાુંથી વલબાજન થઈને અરગ ગજુયાત 

યાજ્મની સ્થાના થઇ. ગજુયાત યાજ્મન શબુાયુંબ મકૂવેલક યવલળુંકય ભશાયાજના 

શબુ શસ્તે થમ શત. 

૩ ભે ૧૯૫૨ -  ગજુયાતી અને દશન્દી દપલ્ભના ભશાન અભબનેત્રી અરૂણા ઈયાનીન જન્ભ મુુંફઈભાું 

થમ શત. ઈ.વ. ૧૯૮૦ભાું ‘ વયઠની દભણી’ ગજુયાતી દપલ્ભની ળરૂઆત કયી. 

તેભણે ૩૦૦ થી લધાયે દપલ્ભભાું વશામક તયીકે અભબનમ કમો શત. 

૪ ભે ૧૮૯૭ -  ગજુયાત યવામણળાસ્ત્રી ડૉ. આરૌ.ડી.દેવાઈન જન્ભ ાયડી તાલકુાના ઉભયવાડી 

ગાભભાું થમ શત. તેભણે ૧૫૦ થી લધાયે વુંળધન ેવસ પ્રવવદ્ધ કમાસ.(અલવાન- 

૧૫/૧૧/૧૯૯૧) 

૬ ભે ૧૯૧૧ -  ‘જ્મવતવુંઘ’ વુંસ્થાની સ્થાના કયનાય મદુૃરા વાયાબાઈન જન્ભ અભદાલાદભાું થમ 

શત. ઈ.વ. ૧૯૩૪ભાું ગાુંધીજીની પે્રયણાથી અભદાલાદભાું ‘ જ્મવતવુંઘ’ વુંસ્થાની 

સ્થાના કયી શતી. આ વુંસ્થાન શતે ુફશનેને વ્મક્તતત્લ વલકાવ તથા આત્ભવનબસય 

ફનાલલાન શત. (અલવાન- ૨૭/૧૦/૧૯૭૪)  

૭ ભે ૧૭૮૫ -  ‘ ચાફખા’ ભોભરક કાવ્્પ્રકાયનુું વર્જન કયનાય તથા ગજુયાતના કફીય તયીકે 

ઓખાતા બજા બગત ની જન્ભ જેતયુ ાવે આલેરા દેલકીગારરભે થમ શત. 

તેભનુું ‘ કાચફા કાચફી’નુું બજન તથા ‘ પ્રાભણમા બજી રે ણે દકયતાય...’ બજન ખફૂ 

જૌ  રકવપ્રમ ફનેલુું છે. 

૭ ભે ૧૯૧૨ -  ગજુયાતી વાદશત્મભાું જ્ઞાનીઠ વલજેતા ન્નારાર નાનારાર ટેરન જન્ભ 

યાજસ્થાનના ડુુંગયયુ જીલ્રાના ભાુંડરી ગાભભાું થમ શત. તેભણે ‘ ભાનલીની 

બલાઈ’, ‘ લાભણાું, ‘ નાછૂટકે’, ‘ ભેરા જીલ’ અને કુંકુ’ જેલી ઉત્તભ ગજુયાતી 

નલરકથા આી શતી. ઈ.વ. ૧૯૮૫ભાું ‘ ભાનલીની બલાઈ’ નલરકથાને બાયતીમ 

વાદશત્મ ભાટેન વલોચ્મ જ્ઞાનીઠ એલડસ એનામત થમ શત.( અલવાન-

૬/૪/૧૯૮૯)  
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૮ ભે ૧૯૪૭ -  ગજુયાતી વાદશત્મના નલરકથાકાય ધ્રલુ પ્રફધયામ બટ્ટન જન્ભ બાલનગય 

જીલ્રાના વનગાા ગાભભાું થમ શત. તેભનુું લતન ભયફી શત ુું.તેભણે ‘ અક્નનકન્મા’, 

‘ અતયાી’ અને ‘ તત્લવવભ’ નલરકથાને વાદશત્મ અકાદભી દદલ્રી દ્વાયા ાદયતવક 

એનામત થમેર છે.  

૯ ભે ૧૯૧૬ -  તદી ગ્રાભકથાઓના વર્જન કયનાય વભાજના દશતભચિંતક ઈશ્વયબાઈ ભતીબાઈ 

ેટરીકયન જન્ભ ખેડા જીલ્રાના ેટરી ગાભભાું થમ શત. તેભનુું ઉનાભ ‘ 

નાયામણ’ અને ‘ દયવ્રાજક’ શત ુું. તેભની ‘જનભટી’ નલરકથા ગજુયાતી 

નલરકથાભાું આગવુું સ્થાન છે. આ ઉયાુંત ‘ બલવાગય’, ‘ાતાકલૂ’, ‘ ુંખીન 

ભા’ તેભની અન્મ નલરકથાઓ છે. (અલવાન- ૨૨/૧૧/૧૯૮૩)  

૧૦ ભે ૧૮૮૧ – કતસવ્મવનષ્ઠ વભાજવેલક ગટુબાઈ ગીરાર ધ્રલુન જન્ભ અભદાલાદભાું થમ શત. 

ગજુયાત વાભાજજક વેલાભાુંન્દારનુું મખુત્ર ખલાડીક ‘ જ્મતીધય’નુું વુંાદનની 

કાભગીયી કયી શતી. આ ઉયાુંત ભશીતયાભ રૂયાભ અનાથાશ્રભ, અભદાલાદની 

કામસલાશક વવભવતના ભુંત્રી તયીકે વેલા આી શતી. 

૧૧ ભે ૧૯૦૯ -  દેળના સ્લાતુંત્ર્મ આંદરન વભમના મલૂ્મલાન તસ્લીય કુંડાયનાય જગન 

લાસદેુલબાઈ ભશતેાન જન્ભ વલયભગાભભાું થમ શત. ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ના યજ 

તેભણે ‘ યાષ્રવતા ગાુંધીજી’ આરફભ પ્રગટ કમો શત.(અલવાન- ૧૦/૨/૨૦૦૩) 

૧૨ ભે ૧૮૯૨ -  ગજુયાતી લાતાસકાય અને નલરકથાકાય યભણરાર લવુંતબાઈ દેવાઈન જન્ભ 

લડદયા જીલ્રાના વળનય ગાભભાું થમ શત.રેખનપ્રવવૃતની ળરૂઆત ‘ વુંયતુતા’ 

નાટકથી કયી શતી. તેભણે ‘ ગ્રાભરક્ષ્ભી બાગ ૧ થી ૪, ; કદકરા’, ‘શદમવલભવૂત’ અને 

‘ સ્નેશ મજ્ઞ’ વાભાજજક નલરકથાઓ આી છે. ( અલવાન- ૨૦/૯/૧૯૫૪) 

૧૨ ભે ૧૯૩૪ -  ગજુયાતી નલરકથાકાય મળલુંત નાથારાર કડીકાયન જન્ભ ભશવેાણા જીલ્રાના કડી 

ગાભભાું થમ શત.તેભના ઉનાભ ‘ ભફન્દાવ’, ‘મશ’ુ, ‘મળયાજ’, લાત્વલ્મમવૂતિ’ શતા. 

તેભણે ‘ નીર ગગનન તાય’, ‘ અનાવભકા’, ‘ વલસ્તયતા લેદનાના લન’ તેભની 

ખ્માતનાભ કૃવતઓ છે. 
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૧૩ ભે ૧૮૬૮ -  બાયતીમ સ્થાત્મ યુંયાને વાચલી યાખનાય વળલ્ કાયીગય પ્રબાળુંકય ઓઘદ્ભી 

વભયુાન જન્ભ ારીતણાભાું થમ શત. તેભણે દદલ્રીભાું અક્ષય યુત્તભના 

બવ્મ ભુંદદયની સ્થાના કયી શતી. આ ઉયાુંત તેભણે વળલ્ળાસ્ત્રના રગબગ ૧૪ 

ગ્રુંથ પ્રવવદ્ધ કમાસ છે. (અલવાન-૨૮/૫/૧૯૭૮) 

૧૩ ભે ૧૯૨૪ -  વનયાધાય ફશનેના જીલનભાું આળાનુું દકયણ પ્રગટાલનાય અરૂણાફેન દેવાઈન જન્ભ 

જૂનાગઢના પ્રવવદ્ધ નાગય ળુંકયપ્રવાદને ત્માું થમ શત. લઢલાણભાું વલકાવ 

વલદ્યારમની ળરૂઆત કયી વેલા કામસની કાભગીયી કયી શતી. આ ઉયાુંત તેભણે ‘ 

વલદ્યારમ’ નાભનુું વાભવમકની ળરૂઆત કયી શતી. ઈ.વ ૧૯૯૨ભાું ભાનલ વુંળાધન 

વલકાવ ભુંત્રારમન ફા કલ્માણન રૂવમા ફે રાખન એલડસ એનામત થમેર છે. 

(અલવાન-૧૬/૨/૨૦૦૭)  

૧૩ ભે ૧૯૪૩ -  દશન્દી ચરભચત્ર જગતના ાશ્વગામક અને ઉચ્ચકટીના ગઝરગામક ભનશય 

કેશબુાઈ ઉદાવન જન્ભ વાલયકુુંડરાભાું થમ શત. તેભણે ૨૫ થી લધ ુગજુયાતી 

ગઝર આલ્ફભ પ્રવવદ્ધ કમાસ છે. 

૧૪ ભે ૧૮૯૪ -  ગજુયાત યાજ્મના પ્રથભ યાજ્માર ભશેંદી નલાફ જ ુંગન જન્ભ આંધ્રપ્રદેળ યાજ્મના 

શૈદ્રાફાદભાું થમ શત. અભદાલાદ ારડી ખાતે આલેર ભશેંદી નલાફ જ ુંગ શર 

તેભનુું કામભી વુંબાયણુું અને સ્ભાયક છે. (અલવાન-૨૩/૬/૧૯૬૦) 

૧૬ ભે ૧૯૧૦ -  સપુ્રવવદ્ધ ભચત્રકાય અને ઉત્તભ ભચત્ર વળક્ષક યવવકરાર નાવીદાવ યીખન જન્ભ 

યાજીાના લારીમાભાું થમ શત. (અલવાન ૨૩/૬/૧૯૮૨) 

૧૬ ભે ૧૮૯૪ - ગજુયાતભાું વ્મામાભ પ્રવવૃતના પ્રત્વાશક અંબબુાઈ ફારકૃષ્ણ યુાનીન જન્ભ 

અભદાલાદભાું થમ શત. ‘ વાવલત્રી’ના તેઓ અચ્છા બાષ્મકાય શતા. ( અલવાન- 

૧૫/૧૨/૧૯૬૫)  

૧૭ ભે ૧૯૪૪ -  વલશ્વ પ્રલાવીનુું રકવપ્રમ ભફરૂદ ાભનાય વપ્રતી વેનગપુ્તા ળાશન જન્ભ 

અભદાલાદભાું થમ શત.તેભણે ૧૦૦ થી લધાયે દેળન પ્રલાવ કમો શત.’ જૂઈનુું 

ઝૂભખુું’ તેભન કાવ્મવુંગ્રશ છે.  
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૧૭ ભે ૧૮૫૮ -  ગજુયાતી વાદશત્મના ળાવત કવલ ફારાળુંકય ઉલ્રાવયામ કુંથાયીમાન જન્ભ 

નદડમાદભાું થમ શત. કરાન્ત કવલ અને ફાર કવલ તેયીકે તેઓ જાણીતા શતા. ( 

અલવાન ૨/૪/૧૮૯૮) 

૧૮ ભે ૧૮૩૯ - બાયતના ઉધગના આદ્ય વતા જભળેદજી નોળેયલાનજી તાતાન જન્ભ નલવાયીભાું 

થમ શત. તેભણે આમનસ એન્ડ સ્ટીર કુંની;ની સ્થાના કયી શતી. (અલવાન- 

૧૯/૫/૧૯૦૨) 

૧૮ ભે ૧૮૫૩ -  ગજુયતી કવલ અને ગદ્યકાય ફશયેાભજી ભશલેાસનજી ભરફાયીન જન્ભ લડદયાભાું થમ 

શત. ઈ.વ. ૧૯૦૧ભાું ઈસ્ટ એન્ડ લેસ્ટ’ ભાવવકની ળરૂઆત કયી શતી. ‘નીવતવલનદ’ 

ગયફીઓના વુંગ્રશ છે. 

૧૮ ભે ૧૯૩૬ – ગજુયાતી વાદશત્મના ગઝરકે્ષતે્ર ભશત્લનુું મગદાન આનાય ‘ આદદર’ ઉનાભ 

ધયાલનાય ભશુંભદ ગરુાનફી ભન્સયુીન જન્ભ કયાુંચીભાું થમ શત. તેભનુું મૂ 

લતન લડદયા શત ુું. તેભન પ્રથભ ગઝર કાવ્મવુંગ્રશ ‘ ક્ાું છે દદયમ,ક્ાું છે વાદશર’ 

શત. ત્માયછી ‘ ગયલ’ અને ‘વતત’ પ્રવવદ્ધ કમાસ શતા. (અલવાન-૬/૧૧/૨૦૦૮) 

૧૮ ભે ૧૯૨૬ -  ગજુયાતી તેભ જૌ  અંગે્રજી વાદશત્મના વલદ્વાન વનયુંજન નયશયી બગતન જન્ભ 

અભદાલાદભાું થમ શત. ‘ છુંદરમ’ તેભન પ્રવવદ્ધ કાવ્મવુંગ્રશ છે. તેભની 

‘સ્લાધ્મામરક’ કૃવતને ૧૯૯૯ભાું વાદશત્મ અકાદભી , દદલ્રીન એલડસ એનામત 

થમેર છે. 

૧૯ ભે ૧૯૦૮ -  વેલા યામણ વુંત અને જીલનબય કથાકીતસન કયનાય નુીત ભશાયાજન જન્ભ 

ધુંધકુાભાું થમ શત. તેભનુું મૂ નાભ ફારકૃષ્ણ ળુંકયબાઈ બટ્ટ શત ુું. તેઓ ‘ 

જનકલ્માણ’ ભાવવકના તુંત્રી તયીકે વેલા આી શતી. તેભણે ૩૫૦૦ થી લધ ુબજન, 

બાયતીમ વુંતના જીલન અને કલન ય આધાદયત વ્માખ્માન આપ્મા છે. (અલવાન 

– ૨૭/૭/૧૯૬૨) 
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૨૧ ભે ૧૯૩૧ - ગજુયાતી વાદશત્મકે્ષતે્ર નોંધાત્ર વપ્રતભરાર રક્ષ્ભીળુંકય જળીન જન્ભ ભજૂ કચ્છભાું 

થમ શત. ‘ વવિંદુય ન સયુજ’ , ‘ ાાણ ળ્મા’ નલરકથાઓ આી. (અલવાન-

૨૧/૫/૧૯૩૧) 

૨૧ ભે ૧૯૩૬ -  દશન્દી દપલ્ભભાું એકભાત્ર ગજુયાતી ગીતકાય વલઠ્ઠરબાઈન જન્ભ ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મના 

વાગયભાું થમ શત. તેભનુું મૂ લતન નદડમાદ શત ુું. તેભણે ‘ જૂથ ફરે કઆં કાુંતે’ 

અને ‘ ણા ચાહુું વના ચાુંદી...’ જેલા રકવપ્રમ ગીત રખ્મા શતા. ‘ વત્મભ વળલભ 

સનુ્દયભ’ ના ગીત ભાટે તેભણે ‘ ગલ્ડન ‘ દડસ્ક ભી શતી. 

૨૨ ભે ૧૯૧૮ -  સપુ્રવવદ્ધ ગભણતજ્ઞ  તથા વુંળધનકાય ડૉ. પ્રશરાદયામ ચનુીરાર લૈધન જન્ભ 

જુનાગઢ જીલ્રાના ળાયુભાું થમ શત. ગભણતવળક્ષણના પ્રવુંગને આરેખતુું સુ્તક ‘ 

ચક અને ડસ્ટય’, ‘ સ્તીના ાનુું’ વલવળષ્ઠ ડામયી સ્લરૂ નોંધાત્ર છે.  

૨૨ ભે ૧૯૨૬  ગજુયાતી વાદશત્મના સપુ્રવવદ્ધ વલલેચક ડૉ. યભણરાર જેઠારાર જળીન જન્ભ 

વલજાયુ તાલકુાના શીયયુા ગાભભાું થમ શત. તેભણે ‘ ળબ્દવેત’ુ, ‘ દયણાભ’ અને 

‘ અબીપ્વા’ લગેયે વલલેચન ગ્રુંથ પ્રગટ કમાસ શતા. 

૨૫  ભે ૧૯૦૯ - ‘ ફકય ટેર’ નાભે અવલસ્ભયણીમ ાત્રના વર્જક શદયપ્રવાદ ભાુંનીયામ વ્માવન 

જન્ભ લડદયાભાું થમ શત. તેભણે ‘ શાથીળુંકય’, ‘ડતટય ઊંટડીમા’ , ‘ જભાદાય 

ડાવઘમ’ જેલા ૩૦ થી લધ ુફાવાદશત્મ સુ્તક રખ્મા શતા. (અલવાન- 

૧૩/૭/૧૯૮૦)  

૨૫ ભે ૧૯૨૮ -  ગજુયાતી ભદશરા નલરકથાકાય અને લાતાસકાય ધીરૂફેન ગયધનબાઈ ટેરન જન્ભ 

લડદયાભાું થમ શત.તેભણે ‘ અધયૂ કણ’, વલશ્રન્બકથા’ લાતાસવુંગ્રશ આપ્મા છે. 

જ્માયે ‘ લડલાનર’, ‘ળીભાના ફૂર’ અને  ‘ આંધી ગરી’ જ્માયે ‘ લભ’ 

નલરકથાઓ આી છે.  

૨૫ ભે ૧૯૨૮ -  ‘ ભચત્રરેખા’ના તુંત્રીદે વેલા આનાય શયદકવન ભશતેાન જન્ભ વોયાષ્રના ભહલુાભાું 

થમ શત. તેભણે ‘ ીાું રૂભારની ગાુંઠ’ નલરકથા ણ રખી છે. (અલવાન-

૩/૪/૧૯૯૮) 



 

ASHWIN DIVEKAR Page 6 
 

૨૬ ભે ૧૮૯૪ - ગજુયાતભાું વ્મામાભ પ્રવવૃતના પ્રણેતા અંફારાર ફારકૃષ્ણ યુાનીન જન્ભ સયુતભાું 

થમ શત.તેભણે પ્રલાવલણસન, ત્રવાદશત્મ અને  અધ્માત્ભકણે રગતા નીફુંધ્વુંગ્ર્શ 

રખ્મા છે. ( અલવાન- ૧૧/૧૨/૧૯૬૫) 

૨૭ ભે ૧૯૬૪ -  સગુભવુંગીતના ભશાન સ્લયકાય નમનબાઈ રક્ષ્ભીકાુંત ુંચરીન જન્ભ થમ શત. 

તેભણે ‘ બજનાનુંદ’, ‘આંગણ વજાલ યાશ’, ‘આયતી ગુંગા’ , ‘બજન અને સ્ત્રતભારા’ 

તેભના આલ્ફભ છે. 

૨૭ ભે ૧૯૪૦ -  ગજુયાતી વાદશત્મભાું નલભરકાકે્ષતે્ર ભશત્લનુું મગદાન આનાય જમુંતીરાર યવતરાર 

ગશરેન જન્ભ બાલનગય જીલ્રાના ટાણા ગાભભાું થમ શત. તેભણે ‘ ભયણટી’, 

‘કભજૂા’, રઘનુલરકથા  તથા ‘ જીલ’ નલભરકાવુંગ્રશ આપ્મા છે. તેભનુું ઉનાભ ‘ 

ભામ ડીમય જ્ય’ુ છે. 

૩૦ ભે ૧૯૨૧ - આધવુનક ગજુયાતી વાદશત્મના ઉત્તભ યુસ્કતાસ કવલ સયેુળ શદયપ્રવાદ જળીન જન્ભ 

સયુત જીલ્રાના લારડભાું થ શત. તેભણે ‘ વછન્નત્ર’ ગજુયાતી કવલતાન આસ્લાદ 

તેભની ફહમુલૂ્મ પ્રવવદ્ધ યચના છે. તેભણે ‘ ઉજાતી’, પ્રત્મુંચા’ અને ‘ ઇતયા’ 

કાવ્મવુંગ્રશ આપ્મા છે. (અલવાન ૩/૯/૧૯૮૬) 

૩૦ ભે ૧૯૫૦ -  ગજુયાતી તેભજ દશન્દી દપલ્ભના કભેડી ાત્ર બજલનાય યેળ યાલરન જન્ભ 

અભદાલાદભાું થમ શત. તેભની પ્રથભ દપલ્ભ ‘ શરી’ શતી. ઈ.વ. ૨૦૦૦ થી કભેડી 

ાત્ર બજલલાની ળરૂઆત કયી શતી. ઈ.વ. ૨૦૧૪ભાું ુંદયભી રકવબાભાું 

અભદાલાદ વિભ વુંવદીમ ભતવલસ્તાયભાું ચ ૂુંટામા શતા.  

૩૧ ભે ૧૯૩૪ -  ગજુયાતી વાદશત્મકાય બગલતીકુભાય શયગવલિંદ ળભાસન જન્ભ સયુતભાું થમ શત. 

તેભણે ‘વુંબલ’, ‘અઢી અક્ષયનુું વયનામુું’,’ ઉજાગય’ કાવ્મવુંગ્રશ પ્રવવદ્ધ કમાસ શતા. 

તેભની પ્રથભ નલરકથા ‘ આયતી અને અંગાયા’ પ્રગટ કયી શતી આ ઉયાુંત ‘ વછન્ન 

ભબન્ન’ , ભશેંક ભી ગઈ’ અને ‘ યાતયાણી’ નલભરકાવુંગય પ્રવવદ્ધ કમાસ શતા. 

 


