ુ રાતીઓ
ગૌરવશાળી ગજ
દુગાારામ મહેતાજી : ગુજરાતમાાં સુધારાની પ્રવ ૃત્તિ કરનાર નીડર અગ્રણી વ્યક્તત.
વાલચંદ હીરાચંદ : ભારતના વહાણવટાના સર્જક ‘ત્તસત્તધયા સ્ટીમ નેત્તવગેશ‘ના સ્થાપક.
ુ નદાસ ગજ્જર : જાણીતા વૈજ્ઞાત્તનક, વડોદરામાાં ‘એલિમ્બિક‘ અને ‘કિાભવન‘ આપનાર.
ત્રિભવ
હરભાઈ ત્રિવેદી : ભાવનગરમાાં ‘ઘરશાળા‘ શરૂ કરી ત્તશક્ષણને દદશા લ િંધનાર.
બળવંતરાય મહેતા : પાં ાયતી રાજ્યના પ્રણેતા, ગુજરાતના માજી મુખ્યમાં્ી.
મગનભાઈ દે શાઈ : પ્રખર ગાાંધીવાદી, ત્તશક્ષણત્તવદ્દ અને ત્તવ ારક.
ચંદુલાલ ત્રિવેદી : કપડવાંજના ત્તવદ્વાન, આઈ. સી. એસ. પાસ કરી વહીવટી કુશળતા ત્તસદ્ધ કરનાર,
આઝાદ ભારતમાાં આન્ધરના રાજ્યપાિ િનનાર.
હરત્રસદ્ધભાઈ દદવેદિયા : વહીવટકુશળ રાજનીત્તતજ્ઞ અને કેળવણીકાર, ગુજરાત યુત્તનવત્તસિટીના પ્રથમ
વાઈસ

ાન્ધસેિર િનનાર.

ુ લ : ગુજરાતનુ ાં સાાંકૃત્તતક અને સાદહત્યયક જીવન ઘડનાર અગ્રણી સમાજશાસ્્ી અને
યશવંત શક
સાદહયયસેવક, રાષ્ટરદહત લ િંતક.
ુ પ્રત્તતભાસાંપન્ન
ડો. રવીનદ્રભાઈ એચ. દવે : ત્તવશ્વમાન્ધય ત્તશક્ષણત્તવદ્દ, આર્ષદ્રષ્ટટા કેળવણીકાર, િહુશ્રત
ત્તવ ારક.
ચીમનભાઈ જે. પિે લ : ગુજરાતના રાજકારણમાાં નવુ ાં િળ અને જોમ આપનાર, નમષદા યોજનાના
પુરસ્કતાષ, માજી મુખ્યમાં્ી.
ઉપેનદ્ર ત્રિવેદી : દિલ્મ જગતના કિાકાર, નટસમ્રાટનુ ાં લિરુદ પામનાર, ગુજરાતની સાાંકૃત્તતક
પ્રવ ૃત્તતઓના પુરસ્કતાષ.
મોરારી બાપ ુ : તિગાજરડાના પ્રાથત્તમક ત્તશક્ષકમાાંથી રામકથાના પ્રત્તસદ્ધ ગાયક િની ુુત્તનયાભરના
િોકોને કથારસપાન કરાવનાર.
ુ ઝારીલાલ નંદા : ચુસ્ત ગાાંધીવાદી મૂરર નેતા, ભારતના િે વખત કાયષકારી વડા પ્રધાન િન્ધયા,
ગલ
‘ભારત રયન‘થી સન્ધમાત્તનત.
ધીરુભાઈ અંબાણી : દરિાયન્ધસ ઇન્ધડસ્રીઝ દ્વારા ગુજરાતના ોગિકોલગક જીવનમાાં ન્તાક્ન્ધત આણનાર
સાહત્તસક ઉગિકોગપત્તત.
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અરત્રવિંદ એન. મફતલાલ : મિતિાિ ઇન્ધડસ્રીઝના નેજા ની ે ન્ધયુ શોરોક ત્તમિના ઉિમ કાપડ દ્વારા
ોગિકોલગક ુુત્તનયામાાં જેમનુાં નામ છે તેવા અરત્તવિંદભાઈ શેઠ, ગુજરાતની આપત્તિઓમાાં ખડે પગે
રહેનાર.
ુ ાઈ અમીન : વડોદરાના પ્રગત્તતશીિ રાજ્યમાાં ‘એિેમ્બિક‘ દ્વારા વૈગિકકીય ક્ષે્ે દવાઓનુ ાં
નાનભ
ઉયપાદન કરી ગુજરાતની સેવા કરનાર.
ુ નદાસ કે. પિે લ : અમ રિ ડેરીની સ્થાપના કરી શ્વેતન્તાક્ન્ધતનો પાયો નાખનાર.
ત્રિભવ
ડો. આઈ. જી. પિે લ : અથષશાસ્્ ત્તનષ્ટણાત ડો. પટેિ ભારતીય દરઝવષ િેન્ધકના ગવનષર સુધીના ઉ્
હોદ્દા ભારતમાાં અને ત્તવશ્વમાાં ભોગવનાર.
સામ ત્રપિોડા : ટે લિકોબયુત્તનકેશન ંસાંદેશાવ્યવહારનની ુુત્તનયામાાં ન્તાક્ન્ધત િાવનાર.
કે. લાલ (કાન્નતલાલ) : વતષમાન ત્તવશ્વનો ત્તવખ્યાત જાુુગર, પોતે ગુજરાતી છે તેન ુ ાં ગુજરાતને ગૌરવ
આપનાર.
ડો. પી. સી. વૈદ્ય : ગલણતશાસ્્ના ત્તનષ્ટણાત ગાાંધીવાદી કેળવણીકાર.
ગીત શેઠી : લિલિયડષ તથા સ્ન રકરના તરતરરાષ્ટરીય ત્તવજેતા.
મોતીલાલ સેતલવડ : કાયદો અને ન્ધયાયત્તવદ્દ, સ્વતાં્ ભારતના પ્રથમ એટનની  જનરિ.
પરે શ રાવલ : દહન્ધદી દિલ્મોના પ્રખ્યાત ત્તવિન, સરદાર પટે િની સુદર
ાં ભ રત્તમકા ભજવનાર.
અરુણા ઈરાની : ગુજરાતી દિલ્મોની અલભને્ી, દહન્ધદી દિલ્મોમાાં સહાયક અલભને્ી.
અસરાની : ગુજરાતી દિલ્મોના અલભનેતા, દહન્ધદી દિલ્મોના સહાયક અલભનેતા.
અરત્રવિંદ ત્રિવેદી : ‘રામયણ‘ ત્તસદરયિમાાં રાવણના પા્માાં નોંધપા્ અલભનય આપનાર.
નયન મોગગયા : વડોદરાનો દન્તકેટ ખેિાડી, ભારતનો ભ રતપ રવષ ત્તવકેટકીપર.
પાંડુરંગ શાસ્ત્રિજી આથવલે : ભારતની વૈ ાદરક ન્તાાંત્તતના પ્રણેતા, સ્વાધ્યાયપ્રવ ૃત્તિના પુરસ્કતાષ, એગ્સેસે
એવોડષ ત્તવજેતા.
પ ૂ. સવામી સચ્ચચદાનંદ મહારાજ (દં તાલી) : ગુજરાતમાાં વૈ ાદરક ન્તાક્ન્ધતના પુરસ્કતાષ , પ્રખર ત્તવ ારક
અને આદશષ સાધુપરુ ુ ર્.
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