વપ્ટે મ્ફય
ુ યાતના આદદલાવી ગયીફના જીલન ઉત્કષ ભાટે જેભને જીલન વભર્િત કયું ુ છે
૧ વપ્ટેમ્ફય ૧૮૮૮ - ગજ
તેલા જુગતયાભબાઈ ચિભનરાર દલેન જન્ભ રખતયભાાં થમ. ‘ વાંજમ’ ઉનાભથી
તેભણે ‘ માંગ ઈન્ડીમા’, ‘નલજીલન’ વાભર્મકભાાં ત્ર રખતા શતા. (અલવાન
૧૪/૩/૧૯૮૫)
ુ યતી ગઝરકાય અલ્લી જ્લલ્રાલદ્દુ ીન વઆહુદ્દીન (જરનભાતયી)ન જન્ભ ખેડાના
૧ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૩૪ - ગજ
ભાતયભાાં થમ શત. તેભણે ‘ જરન’ કર્લતાવાંગ્રશ રખ્મ શત.
ુ ના વભથષ ગજ
ુ યાતી વાદશત્મકાય નયર્વિંશયાલ બરાનાથ દદલેદટમાન જન્ભ
૩ વપ્ટેમ્ફય ૧૮૮૮ - વાક્ષયયગ
ુ ભાા’ તથા ‘ ન ૂુયઝાંકાય’ જેલા કાવ્મવાંગ્રશ
અભદાલાદભાાં થમ શત.તેભણે ‘ કુ સભ
આપ્મા છે . (અલવાન- ૧૪/૧/૧૯૩૭)
૪ વપ્ટેમ્ફય ૧૮૯૮ - ‘ ભાયે વભાજને ફેઠ કયલ છે ’ એ જીલનભાંત્ર િદયતાથષ કયનાય  ૂજ્મ ભટા ઉપે
ુ ીરાર આળાયાભન જન્ભ લડદયા જીલ્રાના વાલરી ગાભભાાં થમ શત. ઈ.વ.
ચન
૧૯૫૦ભાાં દચક્ષણ બાયતના કુાં બકણભાાં શદય ્ આશ્રભની સ્થાના કયી શતી.
ુ યાતભાાં ઈ.વ. ૧૯૫૦ભાાં નદડમાદ ખાતે શદય ્ આશ્રભણી સ્થાના કયી શતી.
ગજ
(અલવાન ૨૨/૭/૧૯૭૬)
૪ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૨૯ - રકવાંગીત દુશાના ગામક શેમ ુ નાનબા ગઢલીન જન્ભ સયુ ે ન્રનગય જીલ્રાના
ુ ાના ગાભભાાં થમ શત. ગજ
ુ યાત વયકાયે શ્રેષ્ઠ રકગામક ગોયલ
વામરા તાલક
ુ સ્કાય આી વન્ભાર્નત કમાષ છે . (અલવાન-૨૦/૮/૧૯૬૫)
ય
૭ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૩૩ - આર્થિક યીતે નફી ફશેનના ઉત્થાન ભાટે વાંઘષ કયનાય ઇરાફશેન યભેળબાઈ
બટ્ટન જન્ભ અભદાલાદભાાં થમ શત. તેભણે વેલા વાંસ્થાની સ્થાના
ઈ.વ.૧૯૭૨ભાાં કયી શતી. વભગ્ર ર્લશ્વભાાં સ્ત્રીઓની ઉન્નતી અંગે પ્રદાન આનાય
ઈરાફશેનને ઈ.વ. ૧૯૭૨ભાાં યે ભન ભેગ્વેવ એલડષ , ઈ.વ. ૨૦૦૧ભાાં શાલડષ
યર્ુ નલર્વિટીનીન ભાનદ ડક્ટયે ટની ડીગ્રી એનામત થઇ અને ઈ.વ. ૨૦૧૩ભાાંઇન્ન્દયા
ુ યાત ર્લધ્માીઠના
ગાાંધી ાદયતર્ક એનામત થમેર છે . અત્માયે તેઓ ગજ
કુ રનામક તયીકે વેલા આે છે .
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૭ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૦૬ - આંતયયાષ્રીમ ખ્માતી પ્રાપ્ત દશન્દી દપલ્ભના ર્નભાષ તા, દદગ્દળષક ભશેમ ૂફખાનન
જન્ભ થમ શત. તેભન ાંુ મ ૂ નાભ યમ્ઝાન્ખાણ શત.ાંુ
૮ વપ્ટેમ્ફય ૧૮૮૭ – વાધ ુ જીલનની આદળષ ર્લબાલનાને દય ૂણષ કયનાય સ્લાભી આનાંદ ( દશિંભતરાર
યાભિાંર દલે)ન જન્ભ થમ શત. તેભણે ઈ.વ. ૧૯૭૯ભાાં ‘ કુ કથાઓ’ સ્ુ તકને
દદલ્રી વાદશત્મ અકાદભી દ્વાયા વન્ભાર્નત થમેર છે . (અલવાન ૨૫/૧/૧૯૭૬)
ુ લાંતયામ ટરાર આિામષન જન્ભ
૯ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૦૦ - દદયમાક વાશવકથાઓ આનાય ગણ
જેતરવયભાાં થમ શત. તેભન ાંુ લતન જાભનગય શત.ાંુ ‘ ફૂરછાફ’ના તાંત્રીદે યહ્યા
ુ યાતી પ્રથભ વાભાજજક નલરકથા’ કયી કતાફ’ પ્રકાર્ળત કયી શતી.
શતા. તેભણે ગજ
તેભણે ‘ દદયમારાર’ નલરકથા ખ ૂફ જૌ રકર્પ્રમ છે . (અલવાન- ૨૫/૧૧/૧૯૬૫)
૧૦ વપ્ટેમ્ફય ૧૮૭૨ - બાયતીમ દિકેટના બીષ્ભ ર્તાભશ જાભ વાશેફ યણજીતર્વિંશજીન જન્ભ વોયાષ્રના
વયદય ગાભભાાં થમ શત. ઈ.વ. ૧૯૦૦ભાાં જાભનગયના ભશાયાજા તયીકે તેભન
યાજ્માચબેક થમ શત. ‘ યણજી રપી’ તેભની સ્મ ૃર્ત રૂે યભાડલાભાાં આલે છે .
(અલવાન ૨/૪/૧૯૩૩)
ુ યાતી કર્લ, નાટયકાય શ્રીકૃષ્ણરાર જેઠારાર શ્રીધયાણીન જન્ભ બાલનગય
૧૦ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૧૧ - ગજ
જીલ્રાના ઉભયાા ગાભભાાં થમ શત. ઈ.વ. ૧૯૪૫ ‘ અમ ૃત ફઝાય’ ર્ત્રકા
ુ આત કયી શતી. ‘ કદડમાાં’ અને ‘ ન
ુ યર્’ તેભના રકર્પ્રમ
રખલાની શ્રઉ
કર્લતાવાંગ્રશ છે . આ ઉયાાંત તેભણે ‘ ભયના ઈંડા’ અને ‘ લડર’ તેભના નાટક છે .
(અલવાન ૨૩/૭/૧૯૬૦)
ુ યાતના સપ્ર
ુ ર્વદ્ધ આયષલ
ુ ેદાિામષ શ્રી ફાારાર લૈધન જન્ભ થમ શત.
૧૫ વપ્ટેમ્ફય ૧૮૯૬ - ગજ
ુ યાતી ગઝરકાય યાજેવ જટાળાંકય વ્માવ ‘ ર્ભસ્કીન’ન જન્ભ થમ શત. તેભણે ‘
૧૬ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૫૫ - ગજ
છડીને આલ ત’ાંુ , ‘ કઈ તારાં ુ નથી’, એ ણ વાચ ાંુ આ ણ વાચ’ાંુ , ‘શેરી નજય’
ગઝરવાંગ્રશ છે .
ુ યાતી વીયીમર કરાકાય દદળા બીભ લાકાણીન જન્ભ અભદાલદભાાં થમ શત. ‘
૧૭ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૭૮ - ગજ
િાર િાંદુ યની જઈએ’ તેભન ાંુ વપ નાટક શત.ાંુ ‘ જધા અકફય’, ‘દે લદાવ’ અને ‘
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ભાંગર ાાંડે ‘ દપલ્ભભાાં અચબનમ કમો શત. વફ ટેચરર્લઝનની રકર્પ્રમ વીયીમર ‘
તાયક ભશેતાના ઉરટા િશ્ભા’ભાાં ‘ દમા’ન ાંુ ાત્ર ખ ૂફ જૌ રકર્પ્રમ છે .
ુ ાનબાઈ ગર્લિંદબાઈ ગઢલીન જન્ભ યફાંદય
૧૯ વપ્ટેમ્ફય ૧૮૭૨ - કાઠીમાલાડી રકવાદશત્મકાય બીખદ
જીલ્રાના કુ ર્તમાણા ાવે આલેર ખીજદર ગાભભાાં થમ શત. તેભણે વાંગીત નાટય
અકાદભી નલી દદલ્રી તયપથી ઈ.વ. ૨૦૦૯ભાાં યાષ્રીમ એલડષ એનામત થમેર છે .
૧૯ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૧૨ - આંતયયાષ્રીમ ખ્માતી પ્રાપ્ત કયનાય પ્રકૃર્તર્લદ રૂફીન ડેર્લડન જન્ભ અભદાલાદભાાં
થમ શત. તેભણે કાાંકદયમા ખાતે ફાલ્લાતીકાની સ્થાના કયી. ( અલવાન
૨૩/૨/૧૯૮૯)
ુ યાતના પ્રથભ ભદશરા અલકાળમાત્રી સન
ુ ીતા ર્લચરમમ્વન જન્ભ ભશેવાણા
૧૯ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૬૬ - ગજ
જીલ્રાના ઝુરાવણ ગાભભાાં થમ શત. ર્તાન ાંુ નાભ ડૉ. દીકબાઈ ાંડયા શત.ાંુ
તેઓ અભેદયકાભાાં સ્થામી થઇ ઈ.વ. ૧૯૮૭ભાાં ય.ુ એવ.નેલર અકાદભીભાાં
નોકાદની કાભગીયી કયી શતી.
૨૪ વપ્ટેમ્ફય ૧૮૬૧ - બાયતન વોપ્રથભ ધ્લજ તૈમાય કયનાય ભાદાભ બીખાઈજી રૂસ્તભજી કાભાન જન્ભ
મફ
ાંુ ઈભાાં થમ શત. ઈ.વ. ૧૯૦૭ભાાંજભષનીના બાયતન યાષ્ર ધ્લજ જાતે પયકાવ્મ
શત.( અલવાન- ૧૬/૮/૧૯૩૬)
ુ યાતના ખ્માતનાભ બજનીક અને યાભામણના કથાકાય ભયાયીદાવ પ્રભદ
ુ ાવ
૨૫ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૪૬ – ગજ
ુ ાના તરગાજયડા ગાભભાાં થમ શત. તેભન ાંુ
શદયમાણીન જન્ભ ભહુલા તાલક
હુરાભણ ાંુ નાભ ‘ ભયાયીફા’ુ છે .
ુ યાતી વાદશત્મકાય ગર
ુ ાફદાવ શયજીલનદાવ બ્રકયન જન્ભ યફાંદયભાાં થમ
૨૭ વપ્ટેમ્ફય ૧૮૯૬ - ગજ
શત. ‘ પ્રસ્થાન’ તેભની પ્રથભ લાતાષ પ્રગટ થઇ શતી. ઈ.વ. ૧૯૩૮ભાાં ‘ રતા ળ
ફરે છે ? ‘ પ્રથભ લાતાષ વગ્ર
ાં શ પ્રગટ કમો છે .
ુ યાતી કર્લ અને અચબનેત્રી કાજર ઓઝાન જન્ભ મફ
૨૯ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૬૬ - ગજ
ાંુ ઈભાાં થમ શત.
ુ યાતી ગઝરકાય િીનબ
ુ ાઈ િાંદુરાર ભદીન જન્ભ ભશેવાણા જીલ્રાના
૩૦ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૩૯ - ગજ
ુ ભાાં થમ શત.તેભણે ‘ ઈળાષ દ’ના ઉનાભથી ગજ
ુ યાતી વાદશત્મભાાં કાવ્મ,
ર્લજાય
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ગઝરની યિના કયી શતી. ‘ ઈળાષ દન ગઢ’, ‘ ક્ષણના ભશેરભાાં’ તેભન કાવ્મવાંગ્રશ
અને ‘ અપલા’ તેભન ગઝરવાંગ્રશ છે .
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