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પ્રથભ ગજુયાતી વાહશત્મકાય 
 

 ગજુયાતી બાાનુું વલવ પ્રથભ સ્ત્રી વાભયમક- સ્ત્રીફોધ (૧૮૫૭ના-અભદાલાદભાું) 
 ગજુયાતી વાહશત્મની વલવ પ્રથભ આત્ભકથા- ભાયી શકીકત ( નભવદ) 
 ગજુયાતી બાાનુું વલવ પ્રથભ જીલનચહયત્ર કોરુંફવનો વતૃાુંત- પ્રાણરાર ભથયુાદાવ  
 ગજુયાતી બાાનુું વલવ પ્રથભ નાટક- રક્ષ્ભી ( દરતયાભ) 
 ગજુયાતી બાાની વૌપ્રથભ યુંગીન હપલ્ભ – નયયવિંશ ભશતેા (૧૯૩૨) 
 ગજુયાતી બાાનુું વલવ પ્રથભ વાભયમક – ડાુંહડમો (નભવદ)  
 ગજુયાતનો પ્રથભ ઇયતશાવ રખનાય – ગજુયાતનો ઇયતશાવ ( પ્રાણરારજી ડોવા)  
 વલવ પ્રથભ ગજુયાતી બાાનો ળબ્દકોળ આનાય- નભવદાળુંકય દલે (૧૮૭૩ભાું)  
 વૌપ્રથભ વચચત્ર ગજુયાતી ભાયવક ળરૂ કયનાય :- શાજી ભશભુંદ અલ્રાયચખમા યળલજી  
 ગજુયાતી વાહશત્મ હયદના વલવ પ્રથભ અધ્મક્ષ – ગોલધવનયાભ યત્રાઠી  
 યણજીતયાભ સલુણવચુંદ્રક ભેલનાય વલવપ્રથભ ગજુયાતી વાહશત્મકાય- શીયાફેન ાઠક  
 ગજુયાતી બાાભાું કરૂણપ્રળસ્તતત્ર કાવ્મના વલવપ્રથભ યચયમતા- દરતયાભ 

 ફાણયચચત ‘ કાદુંફયી’નુું વુંતકૃત બાાભાુંથી ગજુયાતી બાાભાું અનલુાદ કયનાય – બારણ  
 અલાવચીન ગજુયાતીનુું વૌપ્રથભ દેળબસ્તત કાવ્મ – હુન્નયખાનની ચડાઈ(દરતયાભ) 
 ગજુયાતી બાાનુું વલવ પ્રથભ ગજુયાતી કયલતા – ફાાની ીંય (દરતયાભ ) 
 ગજુયાતી બાાનુું વલવ પ્રથભચહયત્ર – કયલચહયત્ર (નભવદ) 
 ગજુયાતી બાાનુું વલવ પ્રથભયનફુંધ – ભુંડી ભલાથી થતા રાબ (નભવદ) 
 વલવપ્રથભ ગજુયાતી ળબ્દકોળ- નભવ કો (નભવદ) 
 ગજુયાતી વાહશત્મની વલવપ્રથભ ગજુયાતી નલરકથા- કયણઘેરો (૧૮૬૬ભાું, નુંદળુંકય ભશતેા) 
 ગજુયાતી વાહશત્મની વલવપ્રથભ ભશાનલર – વયતલતીચુંદ્ર (ગો.ભા.યત્રાઠી) 
 ગજુયાતી વાહશત્મનુું પ્રથભ ભનોયલજ્ઞાન – ચચત્તળાસ્ત્ર (ભચણરાર દ્વિલેદી) 
 ગજુયાતી વાહશત્મભાું વલવપ્રથભ યનફુંધ – ભતૂ યનફુંધ ( દરતયાભ) 
 ગજુયાતી વાહશત્મની વલવપ્રથભ વાભાજજક ગજુયાતી નલરકથા – વાસ ુલહુની રડાઈ ( ભશીતયાભ 

નીરકુંઠ ) 
 ગજુયાતી વાહશત્મભાું  વલવપ્રથભ ગજુયાતી જીલનચહયત્ર – ઉત્તભ કો( કયવનદાવ ) 
 ગજુયાતી વાહશત્મભાું  વલવપ્રથભ પ્રલાવ પતુતક – બલાઈ  ( ભશીતયાભ નીરકુંઠ ) 
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 ગજુયાતી વાહશત્મની વલવપ્રથભ નાટક રખનાય- દરતયાભ (રક્ષ્ભી)  
 ગજુયાતી વાહશત્મભાું પ્રથભ કરૂણ વાભાજજક નાટક – રચરતાદૂ:ખદળવક (યણછોડબાઇ દલે) 
 ગજુયાતનાટકભાું વલવપ્રથભ નટી- યાધા અને વોના (૧૮૭૫ભાું) 
 ગજુયાતી વાહશત્મભાું વલવપ્રથભ  નલરકથાકાય – નુંદળુંકય ભશતેા (૧૮૬૮ભાું) 
 ગજુયાતી વાહશત્મભાું વલવપ્રથભ નાટયરેખક -  પે્રભાનુંદ બટ્ટ  
 ગજુયાતી બાાના વલવપ્રથભ કયલ – દરતયાભ  
 જ્ઞાનીઠ એલોડવ ભેલનાય વલવપ્રથભ ગજુયાતી વાહશત્મકાય- ઉભાળુંકય જોળી (૧૯૬૭ભાું) 
 ગજુયાતી વાહશત્મનુું વલવપ્રથભ શાતમ નાટક – યભથ્માચબભાન (જીલયાભ બટ્ટ ) 
 ગજુયાતી વાહશત્મની વલવપ્રથભ શાતમ નલરકથા – બુંદ્ર બુંદ્ર (યભણરાર નીરકુંઠ) 
 ગજુયાતી વાહશત્મની વૌપ્રથભ નલચરકા – ગોલારણી (કુંચનરાર ભશતેા) 
 ગજુયાતી બાાની પ્રથભ આત્ભકથા – ભાયી શકીકત (નભવદ) 
 ગજુયાતી બાાનુું પ્રથભ આખ્માન – સદુાભચહયત (નયયવિંશ ભશતેા) 
 ગજુયાતી પ્રથભ લાચનભાા- શો લાચનભાા  
 ગજુયાતી બાાનો વલવપ્રથભ કાવ્મવુંગ્રશ – કાવ્મ દોશન( દરતયાભ) 
 ગજુયાતી બાાનુું વલવપ્રથભ ફાયભાવી કાવ્મ ની યચના- નેયભનાથ ચતુુંષ્પ્દીકા 
 ગજુયાતી વાહશત્મભાું વલવપ્રથભ ગજુયાતી જીલનચહયત્ર- ઉત્તભ કો (કયવનદાવ મરુજી ) 
 ગજુયાતી વાહશત્મભાું વલવપ્રથભ વોનેટ– બણકાયા ( ફલુંતયામ ઠાકોય) 
 ગજુયાતી વાહશત્મભાું પ્રથભ વાભાજજક નલરકથા –‘ વાસ-ુ લહુની રડાઈ’ (ભહશતયાભ નીરકુંઠ) 
 ગજુયાતી વાહશત્મની વલવપ્રથભ જાનદી નલરકથા – વોયઠ તાયા લશતેા ાણી ( ઝલેયચુંદ 

ભેઘાણી) 
 ગજુયાતી વાહશત્મભાું પ્રથભ પ્રલાવ લણવન કૃયત – ઇંગ્રેન્ડભાું મવુાપયી (ભહશતયાભ નીરકુંઠ) 
 ગજુયાતી બાાનુું વલવપ્રથભ ફાર ાચક્ષક – ગાુંડીલ 

 વલવપ્રથભગજુયાતી વ્માકયણ- યવદ્ધશભેળબ્દાનળુાવન (શભેચુંદ્રાચામવ) 
 ગજુયાતી બાાભાું ખુંડકાવ્મો વલવપ્રથભ ળરૂઆત કયનાય- કયલ કાન્ત  
 અલાવચીન ગજુયાતી કયલતાનુું શલે ુું કાવ્મ -  ‘ફાાની ીંય’ (૧૮૪૫-દરતયાભ) 
 ગજુયાતી બાા ભાટે વૌપ્રથભ ‘ ગજૂય બાા’ એલો ળબ્દપ્રમોગ  કયનાય– બારણ 

 ગજુયાતની અસ્તભતા ળબ્દનો વલવપ્રથભ પ્રમોગ કયનાય – કનૈમારાર મનુ્ળી  
 પ્રથભ ગજુયાતી ભાયવક : બદુ્વદ્ધપ્રકાળ (૧૮૫૦) 
 ગજુયાતી વાહશત્મભાું એકાુંકી તલરૂનો પ્રાયુંબ કયનાય –રોભશયિણી,ફટુબાઇ ઉભયલાડીમા  



 

ASHWIN DIVEKAR Page 3 
 

 વાહશત્મ અકાદભી એલોડવ ભેલનાય વલવ પ્રથભ ગજુયાતી- ભશાદેલબાઇ દેવાઈ (૧૯૫૫ભાું) 
 ધનજી કાનજી એલોડવ ભેલનાય વલવ પ્રથભ ગજુયાતી- ચીભનરાર યત્રલેદી  અને ફારમકુુુંદ દલે 

 ગૌયલ પયુતકાય ભેલનાય વલવ પ્રથભ ગજુયાતી- ઉભાળુંકય જોળી (૧૯૮૫ભાું-અતલીકાય) 
 નભવદ સલુણવ ચુંદ્રક ભેલનાય વલવ પ્રથભ ગજુયાતી વાહશત્મકાય- સનુ્દયભ (૧૯૫૫ભાું-માત્રા) 
 યણજીતયાભ સલુણવ ચુંદ્રક ભેલનાય વલવ પ્રથભ ગજુયાતી વાહશત્મકાય –ઝલેયચુંદભેઘાણી 

(૧૯૨૮ભાું) 
 રોકભાન્મ યતરક  એલોડવ ભેલનાય વલવ પ્રથભ ગજુયાતી- ાુંડુયુંગ ળાસ્ત્રી આઠલરે (૧૯૫૮ભાું) 
 ગજુયાતી કયલ નયયવિંશયાલ હદલેહટમાનો પ્રથભ કાવ્મવુંગ્રશ – કુસભુભાા (૧૮૮૭) 

 
 


