
 

MADE BY A.K.PARMAR 

ગજુરાતની વિવિષ્ ટ ્રતવતાા  
-----ગજુરાતના વિવિધ કે્ષતે્ર જેમનુું મહત્િનુું યોગદાન, જેઓનો અમલુ્ય ફાળો છે તેઓની યાદી નીચે 

મજુબ છે. 
નામ કે્ષત્ર  વિિેષ નોંધ 

અખો કાવ્ ય ગજુરાતનો જ્ઞાની કવિ 

અઝીઝ અહમદી કાયદો અને 
ન્ યાય 

સિોચ્ ચ અદાતતના ૂ રિવ 
મખુ્ ય ન્ યાયમ રવતિ 

અનસ રયાબહને સારાભાઇ શ્રમ અને 
સુંગઠન 

મજરરસુંગઠનનાુંઅગ્રણી 

અમતૃ કેશિ નાયક નાટયકતા વિખ્ યાત અનભનેતા 
અમતૃતાત વત્રિેદી સ્ થાપત્ત્ ય જાણીતા સ્ થપત્વત 

સોમૂરુા) 
અમતૃતાત શેઠ પત્ત્રકારત્ િ રાષ્ટ રિાદી પત્ત્રકાર 

અમતૃતાત હરગોિનદાસ િેપત્ાર ગજુરાતના વિખ્ યાત મહાજન 

અરવિિંદ મફતતાત ઉદ્યોગ સેિાભાિી ઉદ્યોગપત્વત 

અરવિિંદ વત્રિેદી ચતનચત્ર અનભનેતા 
અસાઇત તોકનાટય ભિાઇના સ્ થાપત્ક 

અંબાતાત સારાભાઇ ઉદ્યોગ બાહોશ ઉદ્યોગપત્વત 

અંબભુાઇ ૂરુાણી આધ્ યાત્ મ શ્રી અરવિિંદના 
આધ્ યાત્ મકમાગવના અગ્રણી 

આઇ. જી. પત્ટેત અથવકારણ અગ્રણી અથવશાસ્ ત્રી અને તું ન 
સ્ કરત ઓફ ઇકોનોવમકસના ૂ રિવ 
વનયામક 

આદદત્ યરામ?વ્ યાસ શાસ્ ત્રીય સુંગીત વિખ્ યાત મદૃુંગિાદક અને ગાયક 
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આનુંદશુંકર ધ્રિુ સાદહત્ ય 
અને વશક્ષણ 

સમન્ િયદશશી  સાદહત્ યકાર અને 
બનારસ દહિંદુ યવુનિવસિટીના ૂ રિવ 
ઉપત્કુતપત્વત 

ઇચ્ છારામ દેસાઇ પત્ત્રકારત્ િ ‘ગજુરાતી’ સાપ્ તાદહકના સ્ થાપત્ક 

ઇન્ દુતાત યાનજ્ઞક રાજકારણ તોકનેતા 
ઇરફાન પત્ઠાણ રમતગમત ભારતીય દિકેટ ટીમના ફાસ્ ટ બોતર 

ઉપત્ેન્ ર દેસાઇ વિજ્ઞાન અિકાશવિજ્ઞાની 
ઉપત્ેન્ ર  ી.દેસાઇ વિજ્ઞાન અમેરીકામાું‘નાસા’ ના વિજ્ઞાની 
ઉમાશુંકર જોષી સાદહત્ ય 

અને સુંસ્ કૃવત 

કવિ, જ્ઞાનપત્ીઠ ૂરુસ્ કારવિજેતા 

એમ. એમ. પત્ટેત શાસન રષ્ષ્ટટમુંત િહીિટદાર 

 ો. એચ. એત. વત્રિેદી તબીબી વિજ્ઞાન દક નીના રોગોના 
આંતરરાષ્ટ રીય ખ્ યાવતરાપાપ્ ત 

એમ. એત. દાુંતિાતા અથવકારણ ગાુંધીિાદી અથવશાસ્ ત્રી 
એમ. સી. ચાગતા કાયદો અગ્રણી ન્ યાયવિદ 

કન ુદેસાઇ નચત્રકતા વિખ્ યાત નચત્રકાર 

કનૈયાતાત મનુશી સાદહત્ ય 
અનેરાજકારણ 

ભારતીય વિદ્યા ભિનના સ્ થાપત્ક 

‘કતાપત્ી’ સાદહત્ ય રાજિી કવિ 

કસ્ ત રરબા ગાુંધી સમાજસેિા ગાુંધીજીના સહધમવચાદરણી 
કુંચનતાત મામાિાળા સુંગીત સુંગીતના વિિેચક 

‘કાન્ ત’ (મનણશુંકર ભટ્ટ) સાદહત્ ય કવિ 

કાતવ ખું ાતાિાતા કતા,કાયદો 
અનેન્ યાય 

કતામીમાુંસક, ન્ યાયવિદ 

દકશોરતાત મશરૂિાળા તત્ િજ્ઞાન ગાુંધીદશવનના ભાષ્ટ યકાર 

કેખશુબો કાબરાજી નાટયકતા ગજુરાતી નાટક મું ળીના સ્ થાપત્ક 

કે.ટી. શાહ અથવકારણ આવથિક આયોજનના વનષ્ટ ણાત 

કેતન મહતેા ચતનચત્ર ગોલ્  ન પત્ીકોક અિો વ વિજેતા 
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કે.તાત જાદુકતા વિશ્ર્િવિખ્ યાત જાદુગર 

ખુંડુભાઇ દેસાઇ શ્રમ અને 
સુંગઠન 

ગાુંધીિાદી મજરરનેતા 

ખશુાતભાઇ શાહ અથવકારણ સ્ િતુંત્ર ભારતના આવથિક આયોજનના 
રાપથમઘ િૈયા 

ગણેશ િાસદેુિ માિળુંકર 
રાજકારણ ભારતની તોકસભાના રાપથમ અધ્ યક્ષ 

નગજુભાઇ બધેકા વશક્ષણ ન રતન બાળવશક્ષણના આષવરષ્ટ ટા 
ગોકુળદાસ તેજપત્ાત િેપત્ાર દાનિીર િેપત્ારી 
ગોિધવન પત્ુંચાત કતા ગજુરાતમાું સુંસ્ કૃત 

નાટયરાપયોગના રાપિતવક 

ગોિધવનરામ વત્રપત્ાઠી સાદહત્ ય મનીષી સાદહત્ યસ્ક 

ગોવિિંદરાપસાદ િૈદ્ય આયિેુદ ગજુરાત આયિેુદ યવુનિવસિટીના 
ૂ રિવ ઉપત્કુતપત્વત 

ગૌરીશુંકર ઓઝા શાસન મતુ્ સદ્દી તત્ િજ્ઞ 

‘ચકોર’ (બુંસીતાત િમાવ) નચત્રકતા વિખ્ યાત વ્ યુંગ્ યનચત્રકાર 

ચુંદુતાત શાહ ચતનચત્ર અગ્રણી ચતનચત્ર વનમાવતા 
ચીનભુાઇ ચીમનભાઇ ઉદ્યોગ અમદાિાદના રાપથમ મેયર 

નચન્ મય ઘારેખાન રાજકારણ સુંયકુત રાષ્ટ ર સુંઘમાું ભારતીય મતુ્ સદ્દી 
ચીમનતાત સેતતિા  કાયદો અગ્રણી ધારાશાસ્ ત્રી 
ચીનભુાઇ માધિતાત બૅરોનેટ વમતઉદ્યોગ અગ્રણી ઉદ્યોગપત્વત 

ચનુીતાત મદ યા સાદહત્ ય સાદહત્ ય સ્ક 

છગનભાઇ પત્ીતાુંબર પત્ટેત વશક્ષણ વશક્ષણના ભેખધારી 
છગનતાત જાદિ નચત્રકતા વિખ્ યાત નચત્રકાર 

છોટુભાઇ ૂરુાણી વ્ યાયામ વ્ યાયામ રાપતવૃતના રાપચારક 

જગદીશ ભગિતી અથવકારણ અથવશાસ્ ત્રના વિખ્ યાત રાપોફેસર 

જગન મહતેા છબીકતા કુશળ છબીકાર 

જમશેદજી જીજીભાઇ િેપત્ાર દાનિીર િેપત્ારી 
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જમશેદજી નસરિાનજી તાતા ઉદ્યોગ ઉદ્યોગપત્વત 

જયકૃષ્ટ ણ ંદરજી વિજ્ઞાન િનસ્ પત્વતશાસ્ ત્રી 
જયશુંકર ‘સુુંદરી’ નાટયકતા વિખ્ યાત અનભનેતા 
જયુંવત દતાત સાદહત્ ય સામાજજક કાયવકર અન ેસાદહત્ યકાર 

જશિુંતરાય અંજાદરયા અથવકારણ દરઝિવ બૅન્ કના ૂ રિવ ગિનવર 

જશિુંત ઠાકર નાટયકતા વિખ્ યાત અનભનેતા અન ેદદગ્ દશવક 

જુગતરામ દિે વશક્ષણ આદદિાસી સમાજસેિા, આજીિન 
વશક્ષક 

 ો. જેવસિંગ પત્ી. મોદી તબીબી વિજ્ઞાન સમાજસેિી  ોકટર 

જેહાન દારૂિાતા પત્ત્રકારત્ િ ‘મુુંબઇ સમાચાર’ ના ૂ રિવ તુંત્રી 
ઝિેરચુંદ મેઘાણી તોકસાદહત્ ય રાષ્ટ રીય શાયર, તોકસાદહત્ યના સુંગ્રાહક 

ઝુંડુ ભટ્ટજી આયિેુદ આયિેુદના સમથવ રાપચારક 

ઝુબીન મહતેા સુંગીત પત્ાશ્ર્િાત્ ય સુંગીતના ત ૃુંદિાદન-વનષ્ટ ણાત 

ઠક્કરબાપત્ા (અમતૃતાત 
વિ. ઠાકર) 

હદરજન સેિા આદદિાસીઓના ઉદ્ધારક 

 ી. દટ. તાક ાિાતા અથવકારણ અગ્રણી અથવશાસ્ ત્રી તથા આયોજન 
પત્ુંચના ૂ રિવ ઉપત્ાધ્ યક્ષ 

 ોંગરેજી મહારાજ ધમવ સુંત, કથાકાર 

વત્રભ રિનદાસ ગજ્જર વિજ્ઞાન અગ્રણી રસાયણશાસ્ ત્રી 
દમયુંવત બર ાઇ સુંગીત તોકગીતોની ગાવયકા 
દયાનુંદ સરસ્ િતી ધમવ અને 

સમાજ 

આયવસમાજના સ્ થાપત્ક, િેદના રાપચારક 

દયારામ કાવ્ ય ભકતકવિ, ગરબીના ગાયક 

દરબાર ગોપત્ાળદાસ દેસાઇ સમાજસેિા િસોના ગાુંધીભકત દરબાર 

‘દશવક’ (મનભુાઇ પત્ુંચોળી) સાદહત્ ય અને 
વશક્ષણ 

સરસ્ િતી અિો વ વિજેતા 

દશવના ઝિેરી નતૃ્ ય મનણૂરુી નતૃ્ ય વનષ્ટ ણાત 
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દતપત્તરામ  ાહ્યાભાઇ ત્રિા ી સાદહત્ ય ગજુરાતના 
તોકરાપીય સમાજસધુારક,કવિ 

દાદાભાઇ નિરોજી દેશસેિા નિદટશ પત્ાતવમેન્ ટના રાપથમ દહિંદી સભ્ ય 

દીના પત્ાઠક નાટયકતા અને 
ચતનચત્ર 

અગ્રણી ચદરત્ર અનભનેત્રી 

ધાવમિકતાત પત્ું યા ધમવ આધવુનક માણભટ્ટ 

ધીરુભાઇ અંબાણી ઉદ્યોગ ઉદ્યોગપત્વત 

‘ધ રમકેત’ુ(ગૌરીશુંકર જોષી) સાદહત્ ય નિનતકા સ્ક 

નયના ઝિેરી નતૃ્ ય મનણૂરુી નતૃ્ ય વનષ્ટ ણાત 

નરવસિંહ મહતેા કાવ્ ય ગજુરાતી ભાષાના આદદકવિ 

નરવસિંહરાિ દદિેદટયા સાદહત્ ય સાક્ષર,કવિ 

નરહદર રારકાદાસ પત્રીખ દેશસેિા ગાુંધીિાદી વિચારક અને તેખક 

નમવદ? સાદહત્ ય અિાવચીન સાદહત્ યના આદ્યરાપિતવક 

નુંદકુિરબા શાસન સાદહત્ યરવસક મહારાણી 
નુંદદની પત્ું યા પત્િવતારોહણ કૈતાસ પત્િવત અને માત્રી 

વશખરનાું આરોહક 

નાથભુાઇ પત્હા  ે રમતગમત કુશળ તરણિીર 

નાનજી કાળીદાસ મહતેા ઉદ્યોગ સાહવસક ઉદ્યોગપત્વત 

નાનભુાઇ અમીન ઉદ્યોગ ઉદ્યોગપત્વત 

નારાયણ મોરેશ્ર્િર ખરે સુંગીત ગાુંધીિાદી સુંગીતશાસ્ ત્રી 
વનરૂપત્ા રોય ચતનચત્ર અગ્રણી ચદરત્ર અનભનેત્રી 
ન્ હાનાતાત સાદહત્ ય ગજુરાતના કવિિર 

પત્ન્ નાતાત પત્ટેત સાદહત્ ય જ્ઞાનપત્ીઠ અિો વ વિજેતા 
પત્ાવથિિ પત્ટેત રમતગમત દિકેટર 

પત્ીરાજી સાગરા નચત્રકતા વિખ્ યાત નચત્રકાર 

ૂષુ્ટ પત્ાબહને મહતેા સમાજસેિા આજીિન સમાજસેવિકા 
ૂ રજય શ્રી મોટા આધ્ યાત્ મ આધ્ યાત્ મ ૂરુુષ 
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રાપતીક પત્ારેખ રમતગમત ચૅસમાું દફ ેરેદટિંગ મેળિનાર 
વિશ્ર્િનો સૌથી નાની િયનો (સા ા 
સાત િષવનો) ખેતા ી 

રાપબોધ પત્ુંદ ત ભાષાશાસ્ ત્ર અગ્રણી ભાષાશાસ્ ત્રી 
રાપમખુસ્ િામી મહારાજ ધમવ બોચાસણિાસી અક્ષરૂરુુષોતમ 

સુંસ્ થાના રાપમખુ 

રાપિીણ જોષી નાટયકતા અનભનેતા અને દદગ્ દશવક 

રાપહતાદભાઇ િૈદ્ય વશક્ષણ ગનણતશાસ્ ત્રી 
રાપીતી સેનગપુ્ તા રાપિાસ વિશ્ર્િરાપિાસી 
રાપેમચુંદ રાયચુંદ િેપત્ાર દાનિીર મહાજન 

રાપેમાનુંદ સાદહત્ ય ગજુરાતી ભાષાનો મહાકવિ 

ફરદરનજી મઝવબાન પત્ત્રકારત્ િ ‘મુુંબઇ સમાચાર’ ના સ્ થાપત્ક 

ફીરોઝ દાિર વશક્ષણ અંગ્રેજી સાદહત્ યના સુંવનષ્ટ ઠ?અધ્ યાપત્ક 

ફૈયાઝખાું (ઉસ્ તાદ) શાસ્ ત્રીય સુંગીત વિખ્ યાત ગાયક 

બબતભાઇ મહતેા સમાજસેિા આજીિન ગ્રામસેિક 

બળિુંતરાય ઠાકોર સાદહત્ ય વિદ્વાન કવિ અને ગદ્યકાર 

બાૂતુાત નાયક નાટયકતા વિખ્ યાત અનભનેતા 
ભદકતબા દેસાઇ સમાજસેિા રાષ્ટ રિાદી સમાજસેવિકા 
ભગિાનતાત ંદરજી ૂરુાતત્ િ અને 

સુંશોધન 

ૂરુાતત્ િવિદ 

ભાઇતાતભાઇ પત્ટેત ઇજનેરી િલ્ તભવિદ્યાનગરના�વિશ્ર્િકમાવ 
નભક્ષ ુઅખું ાનુંદ સાદહત્ ય ‘સસ્ ત ુું સાદહત્ ય’ (અમદાિાદ)ના સ્ થાપત્ક 

ભ રતાભાઇ દેસાઇ કાયદો દેશભકત ધારાશાસ્ ત્રી 
મગનભાઇ દેસાઇ વશક્ષણ અગ્રણી કેળિણીકાર અને 

ગજુરાત�યવુનિવસિટીના ૂ રિવ 
ઉપત્કુતપત્વત 

મનણતાત દેસાઇ સમાજસેિા મેગ્ સસે અિો વ વિજેતા 
મનણતાત નભભુાઇ દ્વદ્વિેદી સાદહત્ ય તત્ િદશશી  વનબુંધકાર 
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મધસુ રદન ઢાુંકી સ્ થાપત્ત્ ય મુંદદર સ્ થાપત્ત્ યના તજજ્ઞ 

મહાત્ મા ગાુંધી માનિજીિન રાષ્ટ રવપત્તા, ભારતના સ્ િાતુંર્ય 
સુંગ્રામના�રાપણેતા 

મહાદેિભાઇ દેસાઇ ત્ યાગ અને 
સેિા 

મહાત્ મા ગાુંધીના�રહસ્ યમુંત્રી 

મુંગળદાસ નગરધરદાસ ઉદ્યોગ ઉદ્યોગપત્વત 

માણેકતાત સી. ઠાકર વિજ્ઞાન રામન ઇન્સન્સ્ટટયટુ, બેગતોરના વનયામક 

માણેકશા (જનરત) સુંરક્ષણ ભારતીય સેનાના ૂ રિવ સરસેનાપત્વત 
અને�બાુંગ્ તાદેશના યઘુનાના વિજેતા 

મીરાું કાવ્ ય સુંત કિવયત્રી 
મવુન જજનવિજયજી સુંશોધન સાદહત્ ય અને ૂરુાતત્ િના�સુંશોધક 

મવુન સુંતબાતજી સમાજ ગાુંધીિાદી જૈનમવુન 

મદુૃતા સારાભાઇ સમાજસેિા જયોવતસુંઘનાું સ્ થાપત્ક, ની ર 
સમાજિાદી 

મેઘજી પત્ેથરાજ શાહ ઉદ્યોગ દાનિીર ઉદ્યોગપત્વત 

મેઘનાદ દેસાઇ અથવકારણ ંદગ્ તને્  ની ઉમરાિસભાના 
ૂ રિવ�સદસ્ ય 

મે મ નભખાઇજી કામા દેશસેિા િાુંવતકારી દેશસેવિકા 
મોતીતાત સેતતિા  કાયદો અને 

ન્ યાય 

સ્ િતુંત્ર ભારતના રાપથમ એટનશી –જનરત 

મોરારીબાૂ ુ ધમવ વિખ્ યાત કથાકાર 

મોહન તાતાજી નાટયકતા વિખ્ યાત અનભનેતા 
મૌતાબક્ષ શાસ્ ત્રીય સુંગીત વિખ્ યાત સ્ િરવનયોજક 

યશોધર મહતેા સાદહત્ ય સાદહત્ યસ્ક 

રજની કોઠારી રાજયશાસ્ ત્ર ‘રાઇટ તાઇિહુ ’ અિો વના વિજેતા 
રણછો તાત ઉદયરામ સાદહત્ ય નાટયકાર 

રણછો તાત છોટાતાત ઉદ્યોગ વમત-ઉદ્યોગના સ્ થાપત્ક 

રણજજતરામ િાિાભાઇ મહતેા સાદહત્ ય ગજુરાતની અસ્મીતાના આદ્યરાપિવતક 
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રણજજતવસિંહ જામ રમતગમત રાજિી દિકેટર 

રત્ નમનણરાિ જોટ ઇવતહાસ ગજુરાતના ઇવતહાસકાર 

રમણભાઇ નીતકુંઠ સાદહત્ ય સધુારાિાદી સાદહત્ યકાર 

રવિશુંકર મહારાજ સમાજસેિા મ રક તોકસેિક 

રવસકતાત પત્રીખ સાદહત્ ય બહુશ્રતુ વિઘનાાન 

રવસકતાત પત્રીખ નચત્રકતા વિખ્ યાત નચત્રકાર 

રુંગઅિધ રતજી આધ્ યાત્ મ દત્ત સુંરાપદાયના સુંત 

રાજેન્ રવસિંહ (જનરત) સુંરક્ષણ ભારતીય સેનાના ૂ રિવ સરસેનાપત્વત 

રામદાસ દકતાચુંદ ઉદ્યોગ દાનિીર ઉદ્યોગપત્વત 

રામનારાયણ વિ. પત્ાઠક સાદહત્ ય કવિ,વિિેચક, િાતાવકાર 

દરહને મહતેા રમતગમત દકશોર તરણિીર 

રેિાશુંકર શાસ્ ત્રી સુંસ્ કૃત િેદપત્ાઠી વિઘનાાન 

તાતચુંદ હીરાચુંદ િહાણિટુ જહાજિા ાના સ્ થાપત્ક 

િસ્ તપુત્ાળ–તેજપત્ાળ શાસન સમથવ ગુ્ ર મુંત્રીઓ 

િાસદેુિ મહતેા પત્ત્રકારત્ િ નચિંતક અને પત્ત્રકાર 

વિજય ભટ્ટ ચતનચત્ર દફલ્ મ વનમાવતા અન ેદદગ્ દશવક 

વિઠ્ઠતભાઇ પત્ટેત રાજકારણ કેન્ રીય ધારાસભ્ ય (CLA)ના રાપથમ 
ભારતીય અધ્ યક્ષ 

વિઠ્ઠતદાસ ઠાકરસી વશક્ષણ રાપથમ મદહતા યવુનિવસિટીના સ્ થાપત્ક 

વિદ્યાગૌરી નીતકુંઠ વશક્ષણ અને 
સમાજસેિા 

ગજુરાતના રાપથમ મદહતા ગે્રજયએુટ 

િૈકુુંઠરાય મહતેા સમાજસેિા સહકારી આંદોતનના રાપિતવક 

શામળ સાદહત્ ય વિખ્ યાત િાતાવકાર 

શામળદાસ ગાુંધી પત્ત્રકારત્ િ રાષ્ટ રિાદી પત્ત્રકાર, જરનાગઢની આરઝી 
હકરમતનાસરનશીન 

વશિાનુંદ અધ્ િયુવ સમાજસેિા નેત્રયજ્ઞના આયોજક 

શ્ યામજી કૃષ્ટ ણિમાવ દેશસેિા િાુંવતકારી દેશસેિક 

શ્ યાિક્ષ ચાિ ા નચત્રકતા વિખ્ યાત િાતાવકાર 
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શ્રીમદ્ રાજચુંર આધ્ યાત્ મ નચિંતક, યોગી 
શ્રીમન્ નથ્ થરુામ શમાવ ધમવ નબતખા આનુંદ આશ્રમના સ્ થાપત્ક 

શ્રીમન્ નવૃસિંહાચાયવ ધમવ શ્રેયસાધક અવધકારીિગવના સ્ થાપત્ક 

સબળવસિંહ િાળા વિશ્ર્િદશવન વિશ્ર્િના પત્ગપત્ાળા યાત્રી 
સરદાર િલ્તભભાઇ પત્ટેત જાહરે જીિન અખું  ભારતના ઘ િૈયા 
સયાજીરાિ ગાયકિા  (ત્રીજા) શાસન રાપજાિત્ સ રાજિી 
સદરતા જોષી નાટયકતા વિખ્ યાત અનભનેત્રી 
સતીમ અતી રાપકૃવતવિજ્ઞાન વિખ્ યાત પત્ક્ષીવિદ્ 

સુંજીિકુમાર ચતનચત્ર અનભનેતા 
સામ વપત્ત્રો ા તુંત્રવિદ્યા દરરસુંચારના સેિાભાિી વનષ્ટ ણાત 

વસઘનારાજ જયવસિંહ શાસન ગજુરાતના વિખ્ યાત રાજિી 
‘સનુ્ દરમ’્ (વત્રભિુનદાસ લહુાર) સાદહત્ ય કવિ, સાધક 

સમુવત મોરારજી ઉદ્યોગ િહાણિટાના ઉદ્યોગપત્વત 

સતેુમાન પત્ટેત છબીકતા કુશળ છબીકાર અને રાપાણીવિદ્ 

સોમાતાત શાહ નચત્રકતા વિખ્ યાત નચત્રકાર 

સ્ િામી આનુંદ સાદહત્ ય ગાુંધીિાદી સાદહત્ યકાર 

સ્ િામી ગુંગેશ્ર્િરાનુંદજી ધમવ િેદમુંદદરોનાું સ્ થાપત્ક 

સ્ િામી સહજાનુંદ ધમવ અને 
સમાજ 

સ્ િાવમનારાયણ સુંરાપદાયના સ્ થાપત્ક 

હરકુુંિર શેઠાણી સમાજ અમદાિાદનાું મોટી સખાિતો 
કરનાર શેઠાણી 

હદરનારાયણ આચાયવ રાપકૃવતવિજ્ઞાન વિખ્ યાત રાપકૃવતવિદ્ 

હદરતાત કનણયા કાયદો અને 
ન્ યાય 

સિોચ્ ચ અદાતતના રાપથમ 
મખુ્ ય ન્ યાયમ રવતિ 

હરીન્ ર દિે સાદહત્ ય કવિ અને પત્ત્રકાર 

હસમખુ સાુંકનળયા ૂરુાતત્ િ જગરાપવસઘના ૂરુાતત્ િવિદ્ 

હાજી મહમ્ મદ અલ્ તારનખયા પત્ત્રકારત્ િ ‘િીસમી સદી’ માસીકના સ્ થાપત્ક 



 

MADE BY A.K.PARMAR 

હીરાતાત મ ર. પત્ટેત(એચ. 
એમ. પત્ટેત) 

રાજયિદહિટ 
અને સાદહત્ ય 

ભારતના ૂ રિવ નાણારાપધાન 

હમેચુંરાચાયવ ધમવ અને 
સાદહત્ ય 

ગજુરાતના રાપકાું  પત્ુંદ ત અને સ્ક 

હમે ુગઢિી તોકગીત તોકગીતના વિખ્ યાત ગાયક 

હોમી ભાભા વિજ્ઞાન પત્રમાણવુિજ્ઞાનના રાપથમ 
ભારતીય રાપિતવક 

હોમી શેઠના વિજ્ઞાન પત્રમાણવુિજ્ઞાનના વનષ્ટ ણાત 

 


