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નલેમ્ફય 

૧ નલેમ્ફય ૧૯૦૯ - અભદાલાદ મ્યનુનનવર કોોયેળનના ભેમયદે કયેરી ઉત્તભ કાભગીયી કયી જેભની 

અટક જ ભેમય ડી ગઈ એલા ચીનબુાઈ ચીભનબાઈ ભએમાયનો જન્ભ 

અભદાલાદભાાં થમી શતો. ઈ.વ. ૧૯૫૦ભાાં તેઓ અભદાલાદના ભેમય તયીકે 

વાંદગી ામ્મા શતા. (અલવાન – ૧/૮/૧૯૯૩) 

૧ નલેમ્ફય ૧૯૧૦ - યાંગભનૂભ, ફપલ્ભ અને ટીલી કરાકાય જાજયભાન અભબનમ કયનાય ઉનભિરાફેન બટ્ટનો 

જન્ભ દશયેાદુનભાાં થમો શતો. નાટયનલદ્યાના નલમભાાં અનસુ્નાતક દલી  

ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભફશરા શતા.  તેભણે ૧૦૦ થી લધાયે ફપલ્ભોભાાં 

કાભગીયી કયી શતી. (અલવાન ૨૨/૨/૧૯૯૭)  

૨ નલેમ્ફય ૧૮૮૯ -  વાંસ્કૃત વ્માકયણ, ન્મામ અને વાફશત્મકે્ષતે્ર અધ્માન કયનાય ાંફડત ફેચયદાવ 

જીલયાભબાઈનો જન્ભ લરબીયુભાાં થમો શતો. (અલવાન- ૧૧/૧૦/૧૯૮૨) 

૨ નલેમ્ફય ૧૯૧૪ -  ગજુયાતી નલરકથાકાય ભનબુાઈ યાજાયાભ ાંચોીનો જન્ભ લાાંકાનેય તાલકુાના 

ાંચાળીમા ગાભભાાં થમો શતો. તેભનુાં મૂ લતન લઢલાણ શત ુાં. તેભનુાં ઉનાભ ‘ 

દળશક’ શત ુાં. તેઓ ઇનતશાવ અને વાંસ્કૃનતના ઊંડા અભ્માવી શતા. તેભણે સપુ્રનવદ્ધ ‘ 

ઝેય તો ીધા છે જાણી જાણી બાગ ૧ થી ૩’ છે, આ ઉયાાંત વોકે્રટીવ’, ફાંધન 

અને મકુ્તત’ અને કુરુકે્ષત્ર નલરકથાઓ છે. તેભણે ‘ ફયત્રાણ’ અને ‘ અંનતભ 

અધ્મામ’  નાટકો ણ આપ્મા છે. (અલવાન- ૨૯/૮/૨૦૦૧) 

૪ નલેમ્ફય ૧૭૯૯ - જનતાને ઇશ્વ્રયની પ્રાપ્પ્તનો ભાગશ ભચિંધનાય ગજુયાતના ભશાન વાંત જરાયાભ 

ફાાનો જન્ભ યાજકોટ ાવે આલેર લીયયુભાાં થમો શતો. (અલવાન 

૨૭/૨/૧૮૮૧ ) 

૪ નલેમ્ફય ૧૯૨૫ - યદેળી શોલા છતાાં ગજુયાતી બાાને ભાતબૃાા જેવુાં ગૌયલ ફક્ષનાય કારોવ 

ગોન્ઝારેઝ લારેવ (પાધય લારેવ) નો જન્ભ સ્ેનભાાં થમો શતો. તેભનુાં ‘વ્મક્તત 

ઘડતય’ સુ્તક નોંધાત્ર છે.  
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૫ નલેમ્ફય ૧૯૨૦ - ગજુયાત યનુનલનવિટીભાાં યાજ્મળાસ્ત્રના અધ્મક્ષ, ગજુયાત નલદ્યાીઠના ળાાંનત 

વાંળોધન કેન્રના નનમાભક  દેલવ્રત નાનબુાઈ ાઠકનો જન્ભ અભદાલાદ જીલ્રાના 

બોરાદભાાં થમો શતો. ( અલવાન ૮/૯/૨૦૦૬)   

૬ નલેમ્ફય ૧૮૮૧ - ગજુયાતી કનલ અયદેળય પયાભજી ખફયદાયનો જન્ભ ગજુયાતના દભણભાાં થમો 

શતો. તેભણે ‘ અદર’ અને ‘ ભોટારાર’ જેલા ઉનાભોથી કાવ્મવર્જન કયુું. તેભનો 

પ્રથભ કાવ્મવાંગ્રશ ‘ કાવ્મ યનવક’ શતો. ( અલવાન – ૩૦/૭/૧૯૫૩) 

૬ નલેમ્ફય ૧૯૧૦ -  રોકનતૃ્મો, રોકવાફશત્મ અને વાંસ્કૃનતના ઊંડા અભ્માવી જમભલ્ર પ્રાગજીબાઈ 

યભાયનો જન્ભ વૌયાષ્ટ્રના લાાંકાનેયભાાં થમો શતો.  

૭ નલેમ્ફય ૧૮૪૯ -  ગજુયાતના ભશાન લનસ્નતળાસ્ત્રી  જમકૃષ્ટ્ણ ઇન્જજીનો જન્ભ કચ્છના રખતયભાાં 

થમો શતો. (અલવાન -૩/૧૨/૧૯૨૯) 

૮ નલેમ્ફય ૧૯૦૮ -  આધ્માત્ત્ભક જ્ઞાની રુુ અંફારાર મુજીબાઈ ટેર ઉપે ‘ દાદા બગલાન.નો 

જન્ભ તયવાડરા ગાભભાાં થમો શતો. તેભનુાં મૂ લતન બાદયણ શતુાં. (અલવાન- 

૨/૧/૧૯૮૮) 

૯ નલેમ્ફય ૧૯૪૨ - ફદલ્રીભાાં ગજુયાતી વાફશત્મની પ્રવનૃતઓ કયનાય લાશ ભોશનરાર ભશતેાનો જન્ભ 

લણુાલાડા તાલકુાના ભોટાાલ્રાભાાં થમો શતો. 

૧૧ નલેમ્ફય ૧૮૬૩ -  ગજુયાતભાાં કેલણી ક્રાાંનત કયનાય નલભનૂત છગનરાર ીતાાંફયદાવ ટેર 

(છગનફાા)નો જન્ભ વયઢલભાાં થમો શતો. ‘ આગ ધવો’ તેભનુાં પે્રયક સતૂ્ર શત ુાં. 

ઈ.વ. ૧૯૨૦ભાાં ‘ કડલા ાટીદાય નલદ્યાથી આશ્રભની સ્થાના કયી. ઈ.વ. 

૧૯૩૪ભાાં કન્મા કેલણી ભાટે ‘ કન્મા કુાંજ’ની ળરૂઆત કયી. (અલવાન 

૨૨/૧૨/૧૯૪૦) 

૧૧ નલેમ્ફય ૧૮૮૫ -  ભજુય લગશભાાં ભાતાનુાં સ્થાન ભેલનાય અનસમૂાફેન વાયાબાઈનો જન્ભ 

અભદાલાદભાાં થમો શતો. તેભને ઈ.વ. ૧૯૨૦ભાાં ભજુય ભશાજન વાંઘની સ્થાના 

કયી અને ભજૂયોનો ઉન્નતી ભાટેના કામો કમાશ શતા. (અલવાન ૧૧/૯/૧૯૭૨)  
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૧૧ નલેમ્ફય ૧૮૯૯ - પ્રખય ગાાંધીલાદી તથા યાષ્ટ્રીમ નળક્ષણના પ્રખય ફશભામતી ભગનબાઈ પ્રભબુાઈ 

દેવાઈનો જન્ભ તેભના ભોવા ધભશજભાાં થમો શતો. (અલવાન – ૧/૨/૧૯૬૯) 

૧૧ નલેમ્ફય ૧૯૧૧ - ગજુયાતી વાફશત્મ નલલેચક , અનલુાદક ચાંરકાન્ત શફયપ્રવાદ ભશતેાનો જન્ભ સયુતના 

ઓરાડભાાં થમો શતો. (અલવાન- ૨૯/૧૦/૨૦૦૭) 

૧૧ નલેમ્ફય ૧૯૨૪ -  ગજુયાતના નોતા તુ્ર ઇન્રપ્રવાદ ગોયધનબાઈ ટેર ( આઈ.જી.ટેર)નો જન્ભ 

કયભવદભાાં થમો શતો. તેઓ ઈ.વ. ૧૯૭૭ થી ૧૯૮૨ સધુી બાયતીમ યીઝલશ ફેંકના 

ગલનશય તયીકે વેલા આી શતી. (અલવાન ૧૭/૭/૨૦૦૫) 

૧૧ નલેમ્ફય ૧૯૩૫ - ગજુયાતી વાફશત્મ નલલેચક અનનરુદ્ધ રારજીબાઈ બ્રહ્મબટ્ટનો જન્ભ ાટણભાાં થમો 

શતો. 

૧૧ નલેમ્ફય ૧૯૮૨ -  ગાાંધીપે્રફયત બનુનમાદી નળક્ષણની અનોખી વાંસ્થા ‘ દભક્ષણામનૂતિ’ વાંસ્થાના સ્થાક 

નાનાબાઈ કાભરદાવ બટ્ટનો જન્ભ બાલનગયભાાં થમો શતો. (અલવાન – 

૩૧/૧૨/૧૯૬૧) 

૧૨ નલેમ્ફય ૧૮૯૬ – આંતયયાષ્ટ્રીમ ખ્માનતપ્રાપ્ત ક્ષી નલળાયદ વરીભ ભોહ્ઝુદ્દીન અબ્દુર અરીનો જન્ભ 

ાંચભશાર જીલ્રાના વણવોરી ગાભભાાં થમો શતો. ‘ ધ શોર ઓપ એ સ્ેયો’ 

આત્ભકથા રખી શતી. (અલવાન- ૨૦/૬/૧૯૮૭) 

૧૨ નલેમ્ફય ૧૮૯૮ -  ગજુયાતી ભફશરા ભાંડની સ્થાના કયનાય વયોત્જનીફશને ભશતેાનો જન્ભ 

અભદાલાદભાાં થમો શતો. તેભણે ફશિંદુ  વભાજભાાં સ્ત્રીઓનો અધભ ક્સ્થનત સધુાયલા 

અંગે એભણે રેખો રખ્મા શતા.  

૧૩ નલેમ્ફય ૧૯૨૨ – ગજુયાતી બાાના અગ્રણી ફપરસપૂ કનલ ભકયાંદ લજેળાંકય દલે નો જન્ભ ગોંડરભાાં 

થમો શતો. (અલવાન- ૩૧/૧/૨૦૦૫) 

૧૩ નલેમ્ફય ૧૯૪૩ - નેળનર ડયેી ડલેરભેન્ટ ફોડશ (   )ના ચેયવશન તથા કુળ લશીલટકતાશ અમતૃા 

શીરૂબાઈ ટેરનો જન્ભ ફદલ્રીભાાં થમો શતો. 
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૧૪ નલેમ્ફય ૧૭૯૯ - ‘જણ વેલા એ જ પ્રભ ુવેલા’ જેભનો જીલનભાંત્ર શતો તેલા ભશાન વાંત જરાયાભ 

ફાાનો જન્ભ લીયયુભાાં થમો શતો. તેભનુાં મૂ નાભ શ્રીપ્રધાન ઠક્કય શતુાં. 

(અલવાન – ૨૩/૨/૧૮૮૧) 

૧૪ નલેમ્ફય ૧૯૩૨ -  ગજુયાતી વાફશત્મ નલરકથાકાય તથા લાતાશકાય ફદરી નાગજીબાઈ યાણયુાનો 

જન્ભ ધાંધકુાભાાં થમો શતો. 

૧૫ નલેમ્ફય ૧૮૮૫ -  ફા કેલણી ભાટે જીલનબય કામશ કયનાય ‘ ફાકોની મછૂાી ભા’ તયીકે 

ઓખતા ગીજુબાઈ બગલાનજી ફધેકા નો જન્ભ વૌયાષ્ટ્રના લરબીયુના ભચત 

ગાભભાાં થમો શતો. તેભણે ઈ.વ. ૧૯૨૦ભાાં બાલનગયભાાં વૌપ્રથભ ફારભાંફદયની 

સ્થાના કયી શતી. (અલવાન- ૨૫/૬/૧૯૩૦) 

૧૫ નલેમ્ફય ૧૮૯૨ -  ગજુયાતી યાંગભનૂભ ભાટે વૌથી લધાયે નાટકો રખનાય પ્રભરુાર દમાયાભ દ્વ્રીલેદીનો 

જન્ભ કયાાંચીભાાં થમો શતો. તેભનુાં મૂ લતન લીયયુ શત ુાં. ‘ લડીરોને લાાંકે’, 

‘ભારલનત’, ‘એક અફરા’, ‘વભયકેવયી’ તેભની નાત્્કૃનતઓ શતી. (અલવાન 

૩૧/૧/૧૯૬૨) 

૧૫ નલેમ્ફય ૧૯૩૯ -  ભાતય ૨૯ લશનુાં આયષુ્ટ્મ બોગલનાય ગજુયતી વાફશત્મભાાં ોતાની અનલસ્ભયણીમ 

સ્મનૃત આંકી જનાય યાલજી છોટારાર ટેરનો જન્ભ ખેડા જીલ્રાના લલ્રબયુા 

ગાભભાાં થમો શતો. ‘ અંગત’ તેભનો ભયણોત્તય કાવ્મવાંગ્રશ શતો. આ ઉયાાંત ‘ 

અશ્રઘુય’, અને ઝાંઝા’ તેભની સપુ્રનવદ્ધ કૃનતઓ છે. (અલવાન- ૧૦/૮/૧૯૬૮) 

૧૬ નલેમ્ફય ૧૯૧૬ - ગજુયાતી નાટયકાય અને નલરકથાકાય નળલકુભાય ભગયજાળાંકય જોળીનો જન્ભ 

અભદાલાદભાાં થમો શતો. તેભણે ભાતય ૩૬ લશની લમે ૯૦ સુ્તકો પ્રનવદ્ધ કમાશ 

શતા. ‘ ભાગશ આ ણ છે શયૂાનો’, ‘ જોલી’તી કોતયોને જોલી’તી કાંદયા’ તેભની 

કૃનતઓ છે. (અલવાન- ૪/૭/૧૯૮૮) 

૧૭ નલેમ્ફય ૧૯૦૪ -  ‘ અભાવના તાયા’ અને ‘ જીપ્વીને આંખે’ જેલા ગજુયાતી સુ્તકોનુાં વર્જન કયનાય 

ફકળનનવિંશ ગોનલિંદનવિંશ ચાલડાનો જન્ભ લડોદયાભાાં થમો શતો. તેભનુાં ઉનાભ ‘ 

ત્જપ્વી’ શત ુાં. તેભણે ‘ કુભ કુભ’  અને ળલશયી’ લાતાશવાંગ્રશો આપ્મા છે. (અલવાન 

૧/૧૨/૧૯૭૯) 
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૧૭ નલેમ્ફય ૧૯૨૬ -  વ્મલવામે આંકડાળાસ્ત્રી ણ ળોખથી કારુ્શનકરાની નનમનભત પ્રવનૃત્ત કયનાય ઈન્રદેલ 

ગા્ત્રીપ્રવાદ આચામશનો જન્ભ ઊંઝાભાાં થમો શતો. ઈ.વ.૧૯૫૯ભાાં’ જનવત્તા’ 

દૈનનકભાાં કાર્ૂશન કોરભ ૪૦ લશ સધુી ચરાલેરી, આ ઉયાાંત ‘ ગજુયાત 

વભાચાય’ભાાં ણ કાર્ૂશન પ્રગટ કયતાાં શતા.  

૧૭ નલેમ્ફય ૧૯૫૦ -  વૌથી લધ ુફદલવ ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રી યશરેા નયેન્રબાઈ દાભોદય ભોદીનો જન્ભ 

ભશવેાણા જીલ્રાના લડનગયભાાં થમો શતો. તેઓ ૨૦૦૧ભાાં ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રી 

ફન્મા શતા. ઈ.વ. ૨૦૧૪ભાાં બાયતના ાંદયભાાં લડાપ્રધાન ફન્મા. 

૧૮ નલેમ્ફય ૧૯૦૯ -  ગજુયાતી વભથશ ગદ્યકાય , વાફશત્મકાય , નાટયકાય અને ત્રકાય જમાંતીબાઈ 

ઘેરાબાઈ દરારનો જન્ભ અભદાલાદભાાં થમો શતો. તેભણે ‘ દેળી નાટક વભાજ’ 

નાભની નાટક કાંનીનુાં વાંચારન કયતાાં શતા. ‘ આબરાનો રુ્કડો’ ,’ યધુ્ધ અને 

ળાાંનત’ તેભની કૃનતઓ છે. (અલવાન ૨૫/૮/૧૯૭૦) 

૧૯ નલેમ્ફય ૧૯૧૪ -  શલેરી વાંગીતના ઊંડા અભ્માવી બગલતીપ્રવાદ બટ્ટનો જન્ભ જાભનગયભાાં થમો 

શતો. તેઓ વાંગીતપ્રલીણ’ અને ‘ નળક્ષા નલળાયદ’ ફન્મા શતા. (અલવાન 

૧૭/૧૨/૧૯૭૭) 

૧૯ નલેમ્ફય ૧૯૪૩ -  રોકવાફશત્મના નલદ્વાન વાંળોધક અને વાંાદક ડો. બગલાનદાવ કુફેયદાવ ટેરનો 

જન્ભ વાફયકાાંઠાના જાભાભાાં થમો શતો. ‘ યાભવીતાભાની લાતાશ’ અને ‘બીર 

રોકભશાકાવ્મ યાઠોય લાયતા’ તેભના જાણીતા વાંળોધન વાંાદનો છે.  

૨૦ નલેમ્ફય ૧૯૨૬ -  ગજુયાતી ત્રકાય તથા નીબ્નાધ્કાય લાડીરાર જેચાંદબાઈ દ્ગ્રીનો જન્ભ ધાંધકુાના 

યોજીંદા ગાભભાાં થમો શતો.’ નળમાાની વલાયનો તડકો’ (નનફાંધવાંગ્રશ) અને ‘ વશજ’ 

કાવ્મવાંગ્રશ તેભના સુ્તકો છે. (અલવાન ૬/૧૨/૧૯૮૫) 

૨૦ નલેમ્ફય ૧૮૬૮ -  ગજુયાતી વાફશત્મના સપુ્રનવદ્ધ કનલ ‘ કાન્ત’ ઉનાભથી જાણીતા થમેર ભભણળાંકય 

યત્નજી બટ્ટનો જન્ભ વૌયાષ્ટ્રના રાઠી ગાભભાાં થમો શતો. તેભણે ‘ લૂાશરા’ 

કાવ્મવાંગ્રશ આપ્મો છે. 

૨૧ નલેમ્ફય ૧૮૯૮ -  ગજુયાત નલદ્યાીઠના પ્રથભ શયોના સ્નાતક શ્રી યાંગઅલધતૂના નાભે જાણીતા 

થમેર ાાંડુયાંગ નલઠ્ઠર બટ્ટ નો જન્ભ ાંચભશાર જીલ્રાના ગોધયાભાાં થમો શતો. 
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તેભણે ઈ.વ. ૧૯૨૫ભાાં નભશદાકાાંઠે નાયેશ્વય આશ્રભની સ્થાના કયી શતી. (અલવાન- 

૧૯/૧૧/૧૯૬૮) 

૨૩ નલેમ્ફય ૧૯૧૭ -  ગજુયાતી બાાભાાં ભૌભરક નલચાલેધક કટાક્ષ અને ધાયદાય કરભના સ્લાભી 

ફાંવીરાર લભાશ ( ચકોય,ફકળોય લકીર) નો જન્ભ તાયાંગા ાવેના ચોટીમા ગાભભાાં 

થમો શતો. તેભણે ‘ નલવૌયાષ્ટ્ર’ લતશભાનત્રભાાં વ્માંગભચત્રો ફનાલલાભાાં ળરૂઆત 

કયી શતી. 

૨૪ નલેમ્ફય ૧૮૬૭ – ગાાંધીજી આધ્માત્ત્ભક ભાગશદળશક શ્રીભદ યાજચાંર યલજીબાઈ જન્ભ વૌયાષ્ટ્રના ભોયફી 

ાવેના લલાણીમા ફાંદય ખાતે થમો શતો. (અલવાન ૯/૪/૧૯૫૧) 

૨૪ નલેમ્ફય ૧૯૩૮ -  ગજુયાતી વાંગીતકે્ષતે્ર નોંધાત્ર પ્રદાન આનાય ગૌયાાંગ અનલનાળ વ્માવનો જન્ભ 

મુાંફઈભાાં થમો શતો.તેભણે ‘ જેવર તોયર’ , રાખો ફુરાની’ અને ‘ ાયકી થાણ’ 

ગજુયાતી ફપલ્ભોભાાં વાંગીત નનદેળક આપ્યુાં શત ુાં.  

૨૫ નલેમ્ફય ૧૯૦૨ -  આકાળલાણી ગજુયાતી કરાકાય કનલ દુરા બામા કાગનો જન્ભ ભહધુા ાવેના 

ભજાદય ગાભભાાં થમો શતો. ( અલવાન ૨૨/૨/૧૯૭૭) 

૨૫ નલેમ્ફય ૧૯૨૩ - ગજુયાતી બાાના શે્રષ્ટ્ઠ ગઝરકાય અને ‘ ફેપાભ’ ઉનાભ ધયાલનાય ગઝરકાય 

ફયકતઅરી ગરુાભહવેુન નલયાણીનો જન્ભ બાલનગય ાવે આલેર બોજયા- 

ધાાંધણી ગાભભાાં થમો શતો. તેભણે ‘ પ્માવ’, ‘ઘટા’ અને ‘ ભાનવય’ ગઝરવાંગ્રશ 

આપ્મા છે.  

૨૬ નલેમ્ફય ૧૯૨૧ - બાયતભાાં શે્વતક્રાાંનતના જનક અને ગજુયાતભાાં ડયેી ઉદ્યોગના નલકાવ પ્રણેતા ડો. 

લગીવ કુફયમનનો જન્ભ કેયના કારીકટભાાં થમો શતો. ગજુયાતભાાં ડયેીઉદ્યોગના 

નલકાવના પ્રણેતા શતા. તેઓ ઈ.વ. ૧૯૬૫ભાાં નેળનર ડયેી ડલેરભેન્ટ આણાંદના 

ચેયભેનદે યહ્યા શતા. 

૨૬ નલેમ્ફય ૧૯૨૪ -  બાયતીમ ફક્રકેટયના સપુ્રનવદ્ધ અઓપ સ્ીનય જશબુાઈ ભો. ટેરનો જન્ભ 

અભદાલાદભાાં થમો શતો. તેભની ઈ.વ. ૧૯૫૯ની ઓસ્રેભરમા વામનુી કાનયુ 

ગ્રીનાકશ  સ્ટેડીમભભાાં યભામેર ટેસ્ટ ભાટે વાંદગી થઇ શતી. પ્રથભ દાલભાાં ૬૯ 
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યનભાાં નલ નલકેટ અને ફીજા દાલભાાં ૫૫ યનભાાં ૫ નલકેટ ઝડી શતી. (અલવાન 

૧૨/૧૨/૧૯૯૨) 

૨૬ નલેમ્ફય ૧૯૨૮ - ગજુયાતી શાસ્મ વાફશત્મ ફકુર દ્મભભણળાંકય નત્રાઠીનો જન્ભ નફડમાદભાાં થમો 

શતો. તેઓ પ્રથભ શયોના શાસ્મ વર્જક શતા. ‘ વોભલાયની વલાયે’, ‘ ગોનલિંદ ભાાંડી 

ગોઠડી’, અને ‘વચયાચય’ તેભના શાસ્મ નનફાંધો છે. (અલવાન-૩૧/૮/૨૦૦૬) 

૨૭ નલેમ્ફય ૧૯૪૦ -  ગજુયાતી કનલ યભેળબાઈ ભોશનરાર ાયેખનો જન્ભ અભયેરીભાાં થમો શતો. તેભણે 

‘ ક્ાાં’, ‘ત્લ’, ‘ખફડિંગ’, ‘વનનન,’ ખમ્ભા આરા ફા’ુ અને ‘ છ અક્ષયનુાં નાભ’  

તેભના કાવ્મવાંગ્રશો છે. (અલવાન- ૧૭/૫/૨૦૦૬) 

૨૬ નલેમ્ફય ૧૯૩૮ - ગાાંધી વાફશત્મનુાં પ્રકાળન કયનાય ‘ નલજીલન રસ્ટ’ના ભેનેજીંગ રસ્ટી જીતેન્ર 

ઠાકોયબાઈ દેવાઈનો જન્ભ નલવાયીભાાં થમો શતો.  

૨૭ નલેમ્ફય ૧૯૨૮ - ગજુયાતી શાસ્મયવના કે્ષતે્ર ફહમુલૂ્મ પ્રદાન કયનાય ફકુર દ્મભભણળાંકય નત્રાઠીનો 

જન્ભ નફડમાદભાાં થમો શતો.’ ગજુયાત વભાચાય’ભાાં કક્કો અને ફાયાખડી’ અને 

વોભલાયની વલાય’ કોરભના કટાય રેખક શતા. ‘ વચયાચય’, ‘લૈકુાંઠ નથી જાવુાં’ અને 

‘વોભલાયની વલાય’ તેભની કૃનતઓ છે. (અલવાન ૩૧/૮/૨૦૦૬) 

૨૭ નલેમ્ફય ૧૮૮૮ - સ્લતાંત્ર બાયતની રોકવબાના પ્રથભ સ્ીકય દાદાવાશફે ભાલરાંકયનો જન્ભ 

લડોદયાભાાં થમો શતો. (અલવાન- ૨૭/૨/૧૯૫૬) 

 ૨૭ નલેમ્ફય ૧૯૪૦ - ગજુયાતી ઊનભિકાવ્મ રખનાય યભેળબાઈ ભોશનરાર ાયેખનો જન્ભ અભયેરીભાાં 

થમો શતો. તેભણે ‘ છ અક્ષયનુાં નાભ’, ‘ ક્ાાં’, ‘ત્લ’, ‘ વનનન’ કાવ્મવાંગ્રશો છે. 

(અલવાન- ૧૭/૫/૨૦૦૬) 

૨૮ નલેમ્ફય ૧૯૦૧ -  ગજુયાતી કનલ, લાતાશકાય, અને નનફાંધકાય કયવનદાવ નયનવિંશદાવ ભાણેકનો જન્ભ 

કયાાંચીભાાં થમો શતો.ઈ.વ. ૧૯૪૮ભાાં જન્ભભનૂભ રસ્ટના ‘ નતૂન ગજુયાત’ના તાંત્રી 

થમા. ત્માયછી ઈ.વ. ૧૯૫૧ભાાં ‘ વાયથી’ વાપ્તાફશક અને ‘ નભચકેતા’ ભાનવકની 

ળરૂઆત કયી શતી.(અલવાન- ૧૮/૧/૧૯૭૮) 
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૨૮ નલેમ્ફય ૧૯૦૬ - વી.એન.નલદ્યાનલશાય ળૈક્ષભણક વાંકુરણી સ્થાના કયનાય વભાજવેનલકા ઇન્દુભતીફેન 

ળેઠનો જન્ભ અભદાલદભાાં થમો શતો. ઈ.વ. ૧૯૨૬ભાાં વી.એન.નલદ્યાનલશાયની 

સ્થાના કયી શતી. (અલવાન- ૧૧/૩/૧૯૮૫) 

૨૯ નલેમ્ફય ૧૮૬૦ –  યચનાત્ભક પ્રવનૃત્તઓના નતાભશ આજીલન વેલક અમતૃરાર નલઠ્ઠરદાવ ઠક્કય 

(ઠક્કયફાા)નો જન્ભ બાલનગયભાાં થમો શતો.તેભણે ‘ બીર વેલા ભાંડ’ના 

ભાધ્મભથી વભાજના દભરત અને આફદલાવી પ્રજાના ઉત્કશ ભાટે વતત વાંઘશ કમો. 

યાષ્ટ્રનતા ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ તેભણે ‘ વેલાના વાગય’ ખમા શતા. (અલવાન- 

૧૯૫૧)  

 


