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ઓક્ટોફય 

૧ ઓક્ટોફય ૧૯૨૪ - ગજુયાતી સગુભ વગંીતના બીષ્ભ પતાભશ ગામક કે્ષભેન્દ્ર પલયપભત્ર દદલેદટમાનો 

જન્દ્ભ થમો શતો. ઈ.વ. ૧૯૯૦ભા ંવગંીત સધુા ‘  આલ્ફભ યજૂ કમો શતો. ( 

અલવાન- ૩૦/૭/૨૦૦૯) 

૨ ઓક્ટોફય ૧૮૬૯ -  ભારૂ જીલન એ જ્ ભાયો વદેંળ છે’ જેનો જીલનભતં્ર છે તેલા બાયતના યાષ્રપતા 

ભોશનરાર કયભચદં ગાધંીનો જન્દ્ભ ોયફદંયભા ંથમો શતો. ‘ વત્મના પ્રમોગો’ 

આત્ભકથા’ રખી છે. (અલવાન- ૩૦/૧/૧૯૪૮) 

૨ ઓક્ટોફય ૧૯૨૯ -  લડોદયાની પ્રપતષ્ષ્િત કરાવસં્થા’ પત્રલેણી’ના સ્થાક નાટયપલદ ભાકક ન્દ્ડ બટ્ટનો જન્દ્ભ 

થમો શતો. 

૨ ઓક્ટોફય ૧૯૪૨ -  બાયતીમ દપલ્ભભા ંઉત્કૃષ્િ અભબનમ આનાય ગજુયાતી અભબનેત્રી આળા પ્રાણરાર 

ાયેખનો જન્દ્ભ બાલનગયના ભહલુાભા ંથમો શતો. દવ લકની લમે ‘ ફાફેટી’ 

દપલ્ભભા ંપ્રલેળ કમો. ‘ તીવયી ભઝંીર’ તેભની રોકપપ્રમ દપલ્ભ શતી. ‘ અખડં 

વૌબાગ્મલતી’ ધાયાલાદશકભા ંણ અભબનમ કમો શતો.  

૩ ઓક્ટોફય ૧૯૦૩ -  ગજુયાતી વાદશત્મભા ંકપલતા અને પલલેચન કે્ષતે્ર આગવુ ંપ્રદાન કયનાય ભનસખુરાર 

ઝલેયીનો જન્દ્ભ થમો શતો. ( અલવાન-૨૮/૮/૧૯૮૧) 

૩ ઓક્ટોફય ૧૯૨૮ -  વાદશત્મ અને ભચત્રકા ફનેં ય એક્વર્ખમક પ્રભતુ્લ ધયલનાય અમતૃરાર ગોલાભર 

લેગડનો જન્દ્ભ ભધ્મપ્રદેળના જફરપયુભા ંથમો શતો. તેભનુ ંમૂ લતન કચ્છ 

જજલ્રાનુ ંકંુબાદયમા શત ુ.ં તેભણે ગજુયાત પ્રલાવ પસુ્તકો ‘ દયક્રભા નભકદાભૈમાની ‘ 

અને ‘ વૌંદમકની નદી નભકદા’ પસુ્તકો આપ્મા છે.  

૪ ઓક્ટોફય ૧૯૨૮ - બાયતીમ સ્લાતતં્ર્મ ચલભા ંપ્રથભ સ્થાન ધયાલનાય ગજુયાતી ક્રાપંતલીય શ્માભજી 

કયવનજી કૃષ્ણલભાકનો જન્દ્ભ ભાડંલીભા ંથમો શતો. તેભણે ‘ ઇષ્ન્દ્ડમન 

વોપળમોરોજજસ્ટ’ નાભનુ ંઅખફાય ળરૂ કયુું શત ુ.ં( અલવાન ૩૧/૩/૧૯૩૦) 

૪ ઓક્ટોફય ૧૯૧૬ - વયદાય ટેર ઇન્દ્સ્ટીટયટુ ઓપ ઇકોનોપભક્વ એન્દ્ડ વોપળમર યીવચક’ના સ્થાક 

દડયેક્ટય ડી.ટી. રાકડાલાાનો જન્દ્ભ થમો શતો. (અલવાન ૧૫/૪/૧૯૯૨) 
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૬ ઓક્ટોફય ૧૯૩૩ -  ગજુયાતી ચરભચત્ર , આકાળલાણી અને ટેભરપલઝનના સપુ્રપવદ્ધ દદગ્દળકક અને 

કરાકાય દાપભની ભશતેાનો જન્દ્ભ અભદાલાદભા ંથમો શતો.તેભણે ‘ નટયંગ’ પન 

સ્થાના કયી.તેભણે અનેક નાટકોભા ંદદગ્દળકકની ણ ભપૂભકા બજલી શતી.  

૭ ઓક્ટોફય ૧૯૧૯ - બાયતીમ ઇપતશાવ, વસં્કૃપત અને વસં્કૃતબાા વાદશત્મના સપુ્રપવદ્ધ પલદ્વાન શદયપ્રવાદ 

ળાસ્ત્રીનો જન્દ્ભ થાઓ શતો. 

૯ ઓક્ટોફય ૧૯૩૬ - દભરત વાદશત્મકે્ષતે્ર આગવુ ંપ્રદાન કયનાય જોવેપ ઇગ્રાવ ભેક્લાનનો જન્દ્ભ ખેડા 

જીલ્રાના ગાણોર ગાભભા ંથમો શતો. તેભનુ ંમૂ લતન આણદં ાવે આલેલુ ંઓડ 

ગાભ છે. ‘ વ્મથાના લીતક’, ‘ વ્શારના લરખા’ં,  ‘ ભાયી ભબલ્લ’ુ ચદયતે ગ્રથંો છે. 

તેભણે ‘ આંગીમાત’ સપુ્રપવદ્ધ નલરકથા છે. (અલવાન – ૨૭/૩/૨૦૧૦) 

૧૦ ઓક્ટોફય ૧૯૦૭ - નાટયરેખન અને નાટય પલલેચન કયનાય ગજયાતી નાટયપલદ પ્રાગજી ડોવાનો 

જન્દ્ભ થમો શતો. (અલવાન- ૨૦/૮/૧૯૯૭) 

૧૧ ઓક્ટોફય ૧૯૩૨ -  ગજયાતી કપલ, વંાદક, અધ્માક , પલલેચક તથા કટાયરેખક સયેુળ દરારનો 

જન્દ્ભ થમો શતો.  

૧૧ ઓક્ટોફય -૧૯૫૦ -  ગજુયાતી કપલ દરતબાઈ નાયણબાઈ ઢીમાયનો જન્દ્ભ ખેડા જીલ્રાના 

કશાનલાડીભા ંથમો શતો. તેભણે ‘ બોમફદરો’ કાવ્મવગં્રશ આપ્મો છે.  

૧૨ ઓક્ટોફય ૧૯૫૦ - ગજુયાતી ગઝરકાય યાજેન્દ્ર અનતંયામ શકુ્રનો જન્દ્ભ વૌયાષ્રના જુનાગઢ જીલ્રાના 

ફાટંલા ગાભભા ંથમો શતો. ‘ કોભર દયબ’, ‘અંતય ગાધંાય’ અને સ્લલાચકની ળોધ’ 

તેભના કાવ્મગ્રથંો છે.  

૧૨ ઓક્ટોફય ૧૯૪૮ -  ગજુયાતના પળલ્કરાને પણૂક વભમનો વ્મલવામ ફનાલનાય પળલ્ી જસબુાઈ 

વ્રજ્રારનો જન્દ્ભ થમો શતો. 

૧૩ ઓક્ટોફય ૧૯૩૧ -  ગજુયાતના સપુ્રપવદ્ધ ગામક યપવકરાર ગોલેન્દ્દબાઈ અંધાદયમાનો જન્દ્ભ 

બાલનગયભા ંથમો શતો.તેઓ દકયાના ઘયાનાના ગામક શતા. (અલવાન- 

૧૯/૭/૧૯૮૫)  
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૧૫ ઓક્ટોફય ૧૯૨૧ - ‘ તાયી આંખનો અપીણી , તાયા ફોરનો ફધંાણી’ ગીતના ગામક અને વગંીતકાય 

દદરીબાઈ બોગીરારબાઈ ધોદકમાનો જન્દ્ભ જુનાગઢભા ંથમો શતો. તેભણે ‘ કંકુ’, 

‘ ભેણા ગજુયી’ અને ‘ ડાકુયાણી ગગંા’ જેલી ગજુયાતી દપલ્ભોભા ંવગંીત આપ્યુ ંછે. 

(અલવાન- ૨/૧/૨૦૧૧) 

૧૫ ઓક્ટોફય ૧૯૨૯ -  ગજુયાતી કપલ, અનલુાદક અને ત્રકાય ળેખાદભ આબલુારાનો જન્દ્ભ અભદાલાદભા ં

થમો શતો. તેભનુ ંમૂ નાભ આદભ શજુાદીન આબલુારા શત ુ.ં ‘ ચાદંની’ , ‘અંજો’, 

‘ શલાની શલેરી’ , વોનેટ રટ’ તેભના કાવ્મવગં્રશો છે. પ્રમોગળીર ગઝરકાય તયીકે 

તેભનુ ંઆગવુ ંપ્રદાન છે. ‘ તાજભશરે’ એભના મકુ્તકોનો વગં્રશ છે. (અલવાન -

૨૦/૫/૧૯૮૫) 

૧૫ ઓક્ટોફય ૧૯૪૧ - ગજુયાતી સગુભ વગંીતના સપુ્રપવદ્ધ ગાપમકા શકદા જનાદકન યાલરનો જન્દ્ભ થમો 

શતો. ‘ વતં ુયંગીરી’, ‘ કાળીનો દીકયો’ જેલી દપલ્ભો ભાટે શે્રષ્િ ાશ્વગાપમકા ફદર 

ગૌયલ પયુસ્કાય એનામત થમેર છે.  

૧૭ ઓક્ટોફય ૧૮૭૫ -  જૈન અગભ પ્રબાકય મપુનશ્રી પણૂ્મપલજમજીનો જન્દ્ભ કડલજંભા ંથમો શતો. દુષ્પ્રાપ્મ 

શસ્તપ્રતોની જાલણી તથા અમઓૂલ્મ તાડત્રીઓની ભાઈક્રો દપલ્ભ ફનાલડાલી. 

(અલવાન-૨૪/૬/૧૯૭૨) 

૧૮ ઓક્ટોફય ૧૯૨૮ - બાયતના ભતુપલૂક   

૧૯ ઓક્ટોફય ૧૮૯૫ - ગજુયાતના ઇપતશાવ વળંોધનભા ંભશત્લની કાભગીયી કયનાય યત્નભભણયામ બીભયાલ 

જોટેનો જન્દ્ભ ભજુભા ંથમો શતો. (અલવાન ૨૪/૯/૧૯૪૩) 

૧૯ ઓક્ટોફય ૧૯૨૦ - લેદળાસ્ત્રવંન્ન અને વભાજરક્ષી પ્રવપૃતઓનો પ્રબાલ ાથયનાય દાદા ાડુંયંગ 

લૈજનાથ આિલરેનો જન્દ્ભ થમો શતો. (અલવાન ૨૫/૧૧/૨૦૦૩)  

૧૯ ઓક્ટોફય ૧૯૧૯ -  ળાસ્ત્રીમ ગામક તથા ળાસ્ત્રીમ વગંીતના ઉભદા પળક્ષક ફાબબુાઈ અંધાદયમાનો જન્દ્ભ  

બાલનગયભા ંથમો શતો. તેઓ વૌયાષ્ર વગંીત અકાદભીભા ંઅધ્માક તયીકે 

કાભગીયી કયી શતી. 
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૨૦ ઓક્ટોફય ૧૮૫૫ -  અલાકચીન ગજુયાતી વાદશત્મના દંડતયગુના અગ્રણી ગોલધકનયાભ ભાધલયાભ 

પત્રાિીનો જન્દ્ભ   નદડમાદભા ંથમો શતો. તેભણે ગજયાતી ભશાનલરકથા ‘ 

વયસ્લતીચરં બાગ ૧ થી ૪ પ્રગટ કયી શતી. ‘ સ્નેશમરુા’ તેભનો કાવ્મવગં્રશ છે. 

(અલવાન – ૪/૧/૧૯૦૭) 

૨૦ ઓક્ટોફય ૧૯૨૦ -  ગજુયાતી વાદશત્મકાય અને ત્રકાય જમતં દશિંભતરાર ાિકનો જન્દ્ભ ચંભશાર ના 

યાજગઢભા ંથમો શતો. તેભણે ‘ જન્દ્ભભપૂભ’ અને ‘ દશન્દ્દુસ્તાન’ભા ંદૈપનકભા ંત્રકાય 

તયીકે યહ્યા શતા. તેભણે ‘ ભભકય’, વકેંત’, ‘ પલસ્ભમ’ , ‘મગૃમા’ , ફે અક્ષય આનદંના’ 

અને શૂી ય વેજ’ કાવ્મવગં્રશો પ્રગટ કમાક શતા.(અલવાન ૧/૩/૨૦૦૩) 

૨૨ ઓક્ટોફય ૧૮૮૩ -  ભગૂકબ પલજ્ઞાનભા ંભશત્લનુ ંમોગદાન આનાય ગજુયાતી પલજ્ઞાની ડો.દાયાળા નૌળેય 

લાદડમાનો જન્દ્ભ થમો શતો. (અલવાન- ૧૫/૬/૧૯૬૦) 

૨૨ ઓક્ટોફય ૧૮૬૯ -  ગજુયાતી વાદશત્મભા ંપ્રમોગળીર કાવ્મ વાદશત્મકે્ષતે્ર ભશત્લનુ ંમોગદાન આનાય 

પ્રશરાદ જેિારાર ાયેખનો જન્દ્ભ થમો શતો. (અલવાન – ૨/૧/૧૯૬૨) 

૨૨ ઓક્ટોફય ૧૯૦૩ -  ગજુયાતભા ંવશકાયી દૂધ ભડંીની પ્રવપૃતની ળરૂઆત કયનાય પત્રબોલનદાવ 

કાળીબાઈ ટેરનો જન્દ્ભ થમો શતો. (અલવાન ૩/૬/૧૯૯૦)  

૨૩ ઓક્ટોફય ૧૮૬૯ - ગજુયાતી વાદશત્મભા ં‘ પ્રમોગલીય’ નુ ંભફરુદ ાભનાય અને ગજુયાતી વોનેટના પતા 

તયીકે ઓખતા ફલતંયામ કલ્માણયામ િાકોયનો જન્દ્ભ બરૂચભા ંથમો શતો. તેઓ 

ગાધંીયગુની પલચાયપ્રધાન કપલતાના પ્રણેતા શતા. તેભણે ‘ વેશનેી’ ઉનાભથી ‘ 

મ્શાયા ંવોનેટ’ અને ‘ બણકાયા’ કાવ્મવગં્રશ આપ્મા શતા.  (અલવાન – ૨/૧/૧૯૫૨)  

૨૩ ઓક્ટોફય ૧૯૦૧ - ગજુયાતી શાસ્મરેખક જ્મોતીન્દ્ર શદયળકંય દલેનો જન્દ્ભ સયુતભા ંથમો શતો. તેભણે ‘ 

યંગ તયંગ’, ‘ ભાયી નોંધોથી’, ‘ શાસ્મ તયંગ’, ‘ાનના ફીડા’ં શાસ્મરેખોના 

ભશત્લના વગં્રશો છે. ‘ અભે ફધા’ એ ધનસખુરાર ભશતેાના વશમોગથી રખેરી 

નલરકથા છે. તેભના ઉનાભ ‘ અલલાભણમા અને ગપુ્તા શત ુ.ં (અલવાન 

૧૧/૯/૧૯૮૦)  

૨૪ ઓક્ટોફય ૧૮૯૨ -  ગજુયાતી કપલ, ગઝરકાય , નાટયકાય અને લાતાકકાય શયજી રલજીબાઈ ઉપે ‘ 

ળમદા’નો જન્દ્ભ થમો શતો. (અલવાન – ૩૧/૫/૧૯૬૨) 
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૨૫ ઓક્ટોફય ૧૮૮૨ -  ફહમુખુી પ્રપતબાળાી યણજીતયામ લાલાબાઈ ભશતેાનો જન્દ્ભ થમો શતો. 

૨૫ ઓક્ટોફય ૧૯૧૫ -  ગજુયાતના ભતુપલૂક મરુ્ખમભતં્રી ઘનશ્માભબાઈ છોટાબાઈ ઓઝાનો જન્દ્ભ થમો શતો. 

ઈ.વ.૧૯૭૨ભા ંગજુયાત યાજ્મના ચોથા મરુ્ખમભતં્રી ફન્દ્મા. (અલવાન- 

૧૨/૭/૨૦૦૨) 

૨૬ ઓક્ટોફય ૧૯૨૬ -  ગજુયાતી શાસ્મરેખનકે્ષતે્ર પ્રદાન આનાય ચીનબુાઈ બોગીરાર તલા ઉપે ‘ 

દપરસપૂી’નો જન્દ્ભ થમો શતો. (અલવાન ૮/૭/૧૯૬૯) 

૨૭ ઓક્ટોફય ૧૮૯૫ -  પ્રાચીન જૈન વાદશત્મનો અમલૂ્મ લાયવો જાલનાય જ્ઞાન તસ્લી મનુી 

પણુ્મપલજમજી ડાહ્યાબાઈ નો જન્દ્ભ ક્પ્દ્વાન્દ્જભા ંથમો શતો. તેભનુ ંપલૂાકશ્રભ નાભ 

ભણીરાર શત ુ.ં (અલવાન- ૨૪/૬/૧૯૭૧) 

૩૦ ઓક્ટોફય ૧૯૦૯ -  બાયતના અણયુગુના પ્રણેતા ડો. શોભી જશાગંીય બાબાનો જન્દ્ભ મુફંઈભા ંથમો શતો. 

તેભના ભાગકદળકનથી ઈ.વ. ૧૯૫૬ભા ંબાયતની પ્રથભ યભાણ ુબઠ્ઠી ‘ અપ્વયા’ 

તથા ‘ વામયવ ‘ સ્થાના કયલાભા ંઆલી શતી. (અલવાન- ૨૫/૧/૧૯૬૬) 

૩૧ ઓક્ટોફય ૧૮૭૫ -  બાયતના ભફસ્ભાકક  રોખડંી પરુૂ વયદાય લલ્રબબાઈ ઝલેયબાઈ ટેરનો જન્દ્ભ 

ખેડા જીલ્રાના કયભવદ ગાભભા ંથમો શતો. (અલવાન- ૧૫/૧૨/૧૯૫૦) 

 


