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5|FY”GFG] \ JHG 

   36F ;DI 5C[,F\GL JFT K[P Y[,LDF\ S\.S J:T] ,.G[ V[S UZLA0L ,FUTL :+L SlZIF6FGL 

N]SFGDF\ NFB, Y.P T[GF RC[ZF 5Z lR\TF VG[ ,FRFZL :5Q8 N[BFTL CTLP N]SFGNFZG[ T[G[ VFÒÒ SZL S[  5MTFGL 

5F;[GL TF\AFGL T5[,LGF AN,FDF\  VGFH S[ RMBF S[ H[ S\. 56 VGFH VFJ[ T[ VF5[P V[GF AF/SMG[ A[vA[ lNJ;GF 
p5JF; YJF VFjIF CMJF KTF\ VFH[ 56 S\. BFJFG]\ GYL D?I]\ VFYL VFU|C SZJF ,FULPT[GF W6LG[ K[<,F TAÞFG]\  
S[g;Z CT]\P  3ZDF\ J[RJF DF8[ VF V[S T5[,L l;JFI ALH]\ S\. 56 ArI]\ G CT]\P 
   Ô[ VF T5[,LGF AN,FDF\ S\. 56 ;LW]\ D/L ÔI TM 56 A[ lNJ;GF E}bIF  AF/SM GF 
5[8DF\ SF\.S 50[ V[JL VFXF ;FY[ T[ VFJL CTLP5Z\T] T[GL SFS,}NLGL 5[,F J[5FZL 5Z S\. V;Z H GF Y.P5MT[ H}GF 
JF;6GF AN,FDF\ W\WM GYL SZTM V[JM V[GM HJFA CTMP T[D KTF\ 5[,L AF.GL JFZ\JFZGL lJG\TLVMYL 5[,M J[5FZL 

U]:;[ YIMP— BAZ GCL\  SIF\YL ;JFZ ;JFZDF\ VFJF lEBFZL VFJL ÔI K[PPP ¦ ˆ V[J]\ AA0L J[5FZLV[ 5[,L :+LG[ 
NZJFÔ TZO VF\U/L RL\WLG[ HT]\ ZC[JF DF8[ Sæ]\P Z0TLvZ0TL V[ :+L ACFZ HTL H CTL S[ tIF\ pE[,F V[S U|FCSG[ 

V[GF 5Z NIF VFJLP T[G[ J[5FZLG[ Sæ]\ S[ T5[,FGF EFZM EFZ H[ SF. 56 VFJ[ T[ 5[,L :+LG[ VF5M 4 VG[ Ô[ 
J:T]VMGL lS\DT T5[,LGL VFXZ[ lS\DT SZTF\ JWFZ[ YX[ TM  p5ZGF 5{;F 5MT[ R}SJX[P 
   N]SFGNFZ CJ[ O;FIMP Ô[ 5MT[ GF 5F0[ TM 56 E}\0M ,FU[P JF8SM EZLG[ V[G[ V[ :+LG[ 
+FHJFGF V[S 5<,FDF\ T5[,L VG[ BZLNLG]\ ,L:8 D}SJF DF8[ Sæ]\P 5[,L :+LGL H~lZIFTM V[8,L AWL CTL S[ X[G]\ 
,L:8 AGFJ[ mmm  T[6[ V[S GFGL RAZBLDF\ S\.S ,bI]\P 5KL T5[,LDF\ V[ RAZBL D}SL P N]SFGNFZ V[ RAZBL ,[JF 

HTM CTM tIF\ H V[ AF. AM,L p9L S[ EF.  ¦ V[S SFD SZMG[ ¦ TD[ V[ RAZBL JF\RJL ZC[JF NM VG[ T5[,LGF 

EFZMEFZ RMBF4 3p\GM ,M84 BF\0 VG[ NF/ H[ SF\. YM0]\ YM0]\ VFJ[ V[8,]\ VF5L NM A;PPP¦ VF8,]\ SCL T[ DFY]\ h}SFJL 

éEL ZCL U.P 
    N]SFGNFZ[ T]rKSFZGF  EFJ ;FY[ YM0FS RMBF4 YM0LS BF\04 YM0M ,M8 VG[ NF/ ALÔ 

5<,FDF\ D]SIFP V[G[ CT]\ S[ AW]\ D]9L D]9L GFBLX V[8,[ 5<,] GDL HX[PPP¦ 56 5<,]\ GdI]\ GCLP V[G[ OZLYL AWL H 

J:T]VM 0A, DF+FDF\ GFBLP KTF 5<,] TM V[D G[ V[D H Zæ]\P CJ[ TG[ GJF. ,FULP TF\AFGL V[S T5[,LGM VF8,M  
EFZ S. ZLT[ CM. XS[PPmm VFüI" ;FY[ V[ AWL J:T]VM pD[ZTM H UIMP +FHJFG]\ V[ 5<,]\ CJ[ JWFZ[ J:T]VM 

;DFJL XS[ GCL V[8,L CN[ EZF. UI]\ 56 GdI]\ TM GCL\ HPPP¦ N]SFGNFZ TM VFEM H AGL UIMP V[G[ ;DÔT]\ G CT]\ 

S[ VF X]\ Y. Zæ]\ K[ ¦ 5<,FDF\  ßIFZ[ V[S 56 J:T] JWFZ[ ;DF. XS[ T[D SM. XSITF G ZCL  tIFZ[ N]SFGNFZ[ 
J:T]VM pD[ZJFG]\ A\W SI"]P AWL J:T]VM V[S DM8F Y[,FDF\  EZLG[  N]SFGNFZ[ 5[,L :+LG[ VF5L  5[,F VgI U|FCSGM 
TYF N]SFGNFZGM VFEFZ  DFGL VF\;] EZL VF\B ;FY[ V[ :+LV[ N]SFG[YL lJNF. ,LWLP SæF 5|DF6[ AWL J:T]VMGF 

5__ ~l5IF 5[,F U|FCS[ R}SJL NLWFP A[DF\YL V[S[I G[ ;DÔT]\ G CT]\ S[ T5[,LG]\ JHG VF8,]\ AW]\ XL ZLT[ YI]\ mmm 

N]SFGNFZ[ lH7F;FJX 5[,L :+LV[ ,B[,L RAZBL T5[,LDF\YL p9FJLG[ BM,LP T[DF\ :+LV[  ,bI]\ CT]\ 4 —C[ EUJFG ¦ 
C]\ X]\ ,L:8 AGFJ]\ VG[ X[G]\ X[G]\ ,L:8 AGFJ]\PP mm T]\ TM DFZL H~lZIFTM  Ô6[ H K[P A; DG[ V[8,]\ H Ô[BFJL 

VF5H[PP¦¦ 

 
   N]SFGNFZ VG[ 5[,M U|FCS V[S ALÔ ;FD[ Ô[. ZæFP N]SFGNFZ[ T5[,L p9FJLG[ Ô[I] \ TM 
5<,]GM V[ TZOGM lC:;M T}8L UI[,M CTMP N]SFGNFZ SF\. H G AM,L XSIMP V\TZGF p\0F6DF\YL p9[,L 5|FY"GFG]\ 

JHG S[8,]\ CMI V[ VFH[ V[G[ AZFAZ ;DÔ. UI]\ ¦ 
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 ભધ્મકાભાાં ઈ.વ.૭૪૬ થી ૧૩૦૪ એટરે કે આળયે 
૫૬૦ લષ સધુી ગજુયાતભાાં ચાલડા લાંળ,વરાંકી લાંળ 
અને લાઘરેા લાંળના ળાવકનુાં ળાવન શત ુાં. 

 શારના ાટણની શ્વિભ ે આલેલુાં અનાલાડા ગાભ જે, 
“અણશીરલાડ” નુાં અભ્રાંળ થમેલુાં નાભ છે. 

 ધભાષયણ નાભના ગ્રાંથભાાં જણાવ્મા અનવુાય ાટણની 
સ્થાના શ્વલક્રભ વાંલત ૮૦૨(ઈ.વ.૭૪૬) ભાાં થઇ શતી. 

 ાંચાવયની જગ્માએ લનયાજ ચાલડાએ વયસ્લતી 
નદીના કકનાયે નવુાં નગય અણકશરલા ાટણ 
લવાવ્યુાં. 

 ચાલડા લાંળના ળાવકએ રગબગ ૧૯૬ લષ સધુી 
ગજુયાતભાાં યાજવત્તા વાાંબી શતી. 

 શ્વવદ્ધયાજ જમશ્વવિંશના વભમભાાં કરીકારવલષજ્ઞ 
શભેચાંદ્રાચામષ થઇ ગમા. 

 શ્વવદ્ધયાજ જમશ્વવિંશના આભાંત્રણથી શભેચાંદ્રાચામષજીએ 
‘શ્વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન’ નાભન વ્માકયણ ગ્રાંથ યચ્મ 
શત.જેની શાથીની અંફાડી ય ળબામાત્રા કાઢલાભાાં 
આલી શતી. 

 કુભાયાના ળાવન લખતે ગજુયાતની વમદૃ્ધદ્ધ ટચ ય 
શતી. 

 યાણી ઉદમભતીએ પ્રજાના કલ્માણ શતે ુ લાલ ફાંધાલી 
શતી. આ લાલ યાણીની લાલ તયીકે ઓખામ છે. 

 શ્વવદ્ધયાજ જમશ્વવિંશના ભાતા યાજભાતા ભીનદેલીએ 
યાજ્મભાાંથી માત્રાલેય ફાંધ કયાવ્મ શત. 

 ભીનદેલીના કશલેાથી ધકાભાાં ભારલ તાલ અન ે
શ્વલયભગાભભાાં મનુવય તાલ ફાાંધલાભાાં આવ્મા શતા. 

 શ્વવદ્ધયાજ જમશ્વવિંશના વભમભાાં ાટણભાાં વશસ્ત્રલરિંગ 
તાલ ફાાંધલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

 યાજા અજમાના અલવાન છી તેભન કાયબાય 
તેભના યાણી નાઈકાદેલી વાાંબતા શતા. 

નાઈકાદેલીએ ળાશબદુ્દીન ઘયીની વેનાને યદુ્ધભાાં શાય 
આી શતી. 

વરાંકીલાંળ છી લાઘરેાલાંળના ળાવકએ ગજુયાત ય 
ળાવન ચરાવ્યુાં શત ુાં. 

 

;FDF_S lJ7FG WM & lJQIJ:T] 

અશભદળાશ ેઈ.વ.૧૪૧૧ ભાાં  અભદાલાદ ળશયે લવાવ્યુાં 
શત ુાં. 

વત્તયભી વદીની ળરૂઆતભાાં ગજુયાતભાાં મઘુર ળાવનની 
ળરૂઆત થઇ શતી. 

વરાંકી યાજતાંત્રભાાં લશીલટી શ્વલબાગભાાં વોથી ભટ બાગ 
‘ભાંડર’ કશલેાત. 

 કીશ્વતિતયણભાાં લડનગયનુાં કીશ્વતિતયણ પ્રશ્વવદ્ધ છે. 
 

 

 

 

 શલાભાનની રાાંફા વભમની સ્સ્થશ્વતને આફશલા કશ ેછે. 
 બાયતનુાં બોગલરક સ્થાન ઉત્તય ગાધષભાાં ૮.૪૦ થી 

૩૭.૬૦ ઉત્તય અક્ાાંળ લચ્ચ ેછે. 
 બાયતની ભધ્મભાાંથી કકષવતૃ્ત વાય થામ છે. 
 ગાંગા નદીને ‘બગીયથી’ ણ કશ ેછે. 
 લફશાયભાાં કવી નદીભાાં બમાંકય યુ આલે છે. 
 નભષદા મજના ગજુયાતની વોથી ભટી ફહશુતેકુ મજના 

છે. 
 ગાંગાના મખુશ્વત્રકણ પ્રદેળભાાં ફનેલુાં જ ાંગર ‘સુાંદયલન’ 

તયીકે જાણીત ુાં છે. 
 સુાંદયી વકૃ્ના રાકડાભાાંથી શી કે સ્ટીભય ફને છે. 
 ખેયના રાકડાભાાંથી કાથ ફને છે. 
 ચીડના યવભાાંથી ટેન્ટાઇન ફને છે. 
 યમર ફેંગાર ટાઈગય એ શ્વલિબયની લાઘની આઠ 

જાશ્વતભાાંથી એક છે જે બાયતભાાં જલા ભે છે. 
 

 

 અદારતભાાં વોથી નીચરી અદારત તાલકુા અદારત 
છે.તેને ટ્રામર કટષ કશ ેછે. 

 ગજુયાતની શાઈકટષ અભદાલાદભાાં આલેરી છે.તેની 
સ્થાના ૧૯૬૦ ભાાં થઇ શતી. 

 ‘આસ્ટીન’ નાભની ન્મામની દેલી ન્મામતાંત્રનુાં પ્રશ્વતક છે. 
 દેળની વોથી ટચની અદારત વલોચ્ચ અદારત છે.તેને 

સપુ્રીભ કટષ કશ ેછે. 
 લડી અદારતને નજીયી અદારત અથલા Court Of 

Records ણ કશ ેછે. 
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 મઘુર ફાદળાશ ફાફયે ઇ.વ.૧૫૨૬ ભાાં કદલ્રી ય 
આક્રભણ કયુું શત ુાં. 

 ાણીતના ભેદાનભાાં ફાફયે ઈબ્રાશીભ રદીને શયાલી 
કદલ્રીભાાં મઘુર લાંળની સ્થાના કયી. 

 ફાફયે ઈ.વ.૧૫૨૭ ભાાં લચત્તડના લીય મદ્ધા વાાંગાન ે
શયાવ્મ શત. 

 ઇ.વ.૧૫૩૦ ભાાં ફાફયના અલવાન ફાદ તેન તુ્ર 
હભુાય ુકદલ્રીની ગાદી ય આવ્મ. 

 ળેયળાશ ેહભુાયનુે ફે લાય શયાવ્મ શત. 
 અભયકટનાાં યાણાને તમાાં અકફયન જન્ભ થમ શત. 
 ળેયળાશને ઇશ્વતશાવભાાં સધુાયક ળાવકના રૂભાાં માદ 

કયલાભાાં આલે છે. 
 ભાત્ર ૧૩ લષની ઉંભયે અકફયે શ્વતા  હભુાયનુ ુાં છત્ર 

ગભુાવ્યુાં શત ુાં. 
 અકફય કકળય શલાથી વયદાય ફશયેાભખાને તેના યક્ક 

અને ઉછેયની જલાફદાયી શ્વનબાલી શતી. 
 અકફયના મતૃય ુ છી તને તુ્ર ળાશઝાદ વરીભ 

‘જશાાંગીય’ નાભ ધાયણ કયી કદલ્રીની ગાદીએ ફેઠમ 
શત. 

 અકફયે યાજ્મભાાં માત્રાલેય ફાંધ કયાવ્મ શત. 
 અકફય દય શકુ્રલાયે પતેશયુ શ્વવક્રીનાાં ઈફાદતખાનાભાાં 

ફધા ધભષના શ્વલદ્વાન પ્રશ્વતશ્વનશ્વધઓની ધભષ વબા મજત. 
 અકફયના દયફાયના નલ યતન:  

 ટડયભર : જભીન ભશસેરૂન શ્વનષ્ણાત કદલાન 

 યાજા ભાનશ્વવિંશ : દક્વેના અધ્મક્ 

 અબરુ પઝર : ‘આઈન-એ-અકફયી’ અને 
‘અકફયનાભા’ ન કતાષ. 

 તાનવેન: સપુ્રશ્વવદ્ધ ગામક 
 મલુ્રા દપ્મા : કુળાગ્ર બદુ્ધદ્ધલા અને શ્વલનદી 
 લફયફર(ભશળેદાવ) : શ્વલનદી તકુ્કાન જનક અને 

શાજયજલાફી 
 શભાભ : પ્રશ્વવદ્ધ શકીભ 

 પૈજી : શ્વવદ્ધશસ્ત કશ્વલ 

 અબ્દુર યશીભ: કશિંદી દના યચશ્વમતા 
 ળેયળાશ ેજકાતનાકા કાઢી નાખ્મા શતા અને ટાંકળાાઓ 

ઉબી કયી વયખા લજનના શ્વવક્કા ડાવ્મા શતા. 
 

 અકફય અને ભશાયાણા પ્રતા લચ્ચે થમરે શલ્દીઘાટીના 
યદુ્ધભાાં અકફયન શ્વલજમ થમ શત. 

 શલ્દીઘાટીના યદેુ્ધ ભશાયાણા પ્રતા અને તેભના ઘડા 
ચેતકને અભયનાભના આી છે. 

 ભશાયાણા પ્રતાે બાભાળાની ભદદથી પયીથી વૈન્મ ઊભુાં 
કયી મઘુર વાભે રડયા અને લચત્તડ શ્વવલામના ફધા જ 
કકલ્રાઓ તેભને જીતી રીધા. 

 મઘુર વભમના યાજતાંત્રની વ્મલસ્થા સફુાગીયી ય 
આધાકયત શતી. 

 અકફયના યાજ્મન દયેક શ્વલબાગ સફુા અથલા પ્રાાંતના 
નાભથી ઓખાત. 

 ળેયળાશ ે ટડયભરની ભદદથી નલી ભશસેરુ દ્ધશ્વત 
અભરભાાં મકૂી શતી. 
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 બાયત કૃશ્વપ્રધાન દેળ છે.દેળના ૭૦% રક ખેતીના 
વ્મલવામ વાથે વાંકામેરા છે. 

 ભાત્ર લયવાદી ાણી દ્વાયા થતી ખેતીને ‘વાભાન્મ’ અથલા 
‘આકાળી’ ખેતી કશ ેછે. 

 બાયતભાાં ફાજયીનુાં વોથી લધ ુ ઉતાદન યાજસ્થાનભાાં 
થામ છે. 

 બાયતભાાં ભગપીનુાં વોથી લધ ુ ઉતાદન ગજુયાતભાાં 
થામ છે. 

 દુશ્વનમાભાાં ળેયડીનુાં વોથી લધ ુઉતાદન બાયતભાાં થામ છે. 
 બાયતભાાં કાવનુાં વોથી લધ ુઉતાદન ગજુયાતભાાં થામ 

છે. 
 બાયતભાાં ળણનુાં વોથી લધ ુ લાલેતય અને ઉતાદન 

શ્વિભ ફાંગાભાાં થામ છે. 
 ગજુયાતન બાર પ્રદેળ તેના ‘બારીમા ઘઉં’ ભાટે 

જાણીત છે. 
 બાયતભાાં ચાનુાં વોથી લધ ુઉતાદન આવાભભાાં થામ છે. 
 ચાના ઉતાદનભાાં બાયત શ્વલિભાાં પ્રથભ ક્રભ ેછે. 
 બાયતભાાં ઘઉંના ઉતાદનભાાં ાંજાફ ભખયાનુાં સ્થાન 

ધયાલે છે.આથી તનેે ‘ઘઉંન બાંડાય’ કશ ેછે. 
 બાયતભાાં કપી,કણાષટક,તશ્વભરનાડુ અને કેયરભાાં થામ છે. 
 ઇન્ન્દયા નશયેની રાંફાઈ 9425કકભી છે.જે દુશ્વનમાની વોથી 

ભટી નશયે મજના છે. 
 ઇ.વ.1818 ભાાં પટષ ગ્રસ્ટ(કરકાતા) ભાાં શરેી સતુયાઉ 

કાડની શ્વભરની ળરૂઆત થઇ શતી. 
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 મડૂીયકાણ, શ્રશ્વભકની વાંખ્મા અને ઉતાદન પ્રભાણના 
આધાયે ઉદ્યગના ત્રણ પ્રકાય ાડલાભાાં આલે છે: 
(૧)કુટીય ઉદ્યગ(૨)રઘ ુઉદ્યગ(૩) બાયે ઉદ્યગ 

 ભધ્મપ્રદેળના નેાનાગયભાાં લતષભાનત્રભાાં લયાત 
કાગ ફન ેછે. 

 શળાંગાફાદ અને દેલાવભાાં ચરણી નટન કાગ ફન ે
છે. 

 બાયતભાાં ‘રાદ ઉદ્યગના શ્વતા’ તયીકે જભળેદજી 
ટાટાનુાં નાભ પ્રખ્માત છે. 

 બાયતભાાં વોથી રાાંફ યાષ્ટ્રીમ ધયીભાગષ નાં.7  છે.ત ે
લાયાણવીથી કન્માકુભાયી સધુી શચે છે. 

 વોથી ટુાંક ધયીભાગષ નાં.35  છે. જે કરકાતાથી 
ફાાંગ્રાદેળની વયશદે આલરે ઓનગાઉ સધુી શચ ે
છે. 

 યાજ્મ ધયીભાગષભાાં કકરભીટય દળાષલતા 
ભાઈરસ્ટનન યાંગ રીર શમ છે. 

 યાષ્ટ્રીમ ધયીભાગષભાાં કકરભીટય દળાષલતા 
ભાઈરસ્ટનન યાંગ ી શમ છે. 
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 મઘુર ળાવકભાાં અકફય વોથી લધાયે પ્રબાલળાી 
ળાવક શત. 

 ળાશજશાાંના વભમભાાં શ્વલળે પ્રભાણભાાં ફાાંધકાભ થમા 
શતા. 

 અકફયના અલવાન ફાદ ઈ.વ.૧૬૬૫ ભાાં 
વરીભ,જશાાંગીય(દુશ્વનમાન જીતનાય) નાભ ધાયણ કયી 
કદલ્રીની ગાદીએ આવ્મ. 

 જશાાંગીયે ળીખગરુૂ અરુ્ ષનશ્વવિંશ ેખળુરૂને ભદદ કયી તેના 
આયવય તેભન લધ કમો. 

 જશાાંગીયના વભમભાાં ઈંગ્રેન્ડના યાજાના પ્રશ્વતશ્વનશ્વધ 
તયીકે શકકન્વ અને ટભવય બાયત આવ્મા શતા. 

 જશાાંગીયની તની નયુજશાાં યાજ્મન ભટા બાગન 
લશીલટ વાંબાતી. 

 ળાશજશાાંએ રૂ્ની કદલ્રી ાવે ળાશજશાાંફાદ નાભે નવુાં 
ળશયે લવાવ્યુાં શત ુાં. 

 ઔયાંગઝફેને કરા, વાંગીત, લચત્ર પ્રતમે અણગભ શત. 
 ઔયાંગઝફેની માદળસ્તત ગઝફની શતી. 

 ળાશજશાાંએ શ્વલિશ્વલખ્માત તાજભશાર, રાર કકલ્રાભાાં 
દીલાનેઆભ અને દીલાને ખાવ, યાંગ ભશર, ભતી 
ભસ્જીદ, કદલ્રીની રુ્મ્ભા ભસ્જીદ લગેયે જેલા પ્રશ્વવદ્ધ 
સ્થાતમ ફાંધાવ્મા શતા. 

 લીય દુગાષદાવે ભાયલાડને સ્લતાંત્ર કયલા ઔયાંગઝફે 

વાભે વતત ચ્ચીવ લષ સધુી વાંઘષ કમો શત. 

 જશાાંગીયના વભમભાાં દળેયાન તશલેાય બકાથી 

ઉજલલાભાાં આલત શત. 

 અબરુ પઝરના સુ્તકભાાંથી મઘુર વભમની આશ્વથિક 
સ્સ્થશ્વત જાણી ળકામ છે. 

 તે વભમે ભણ 55.5 યતર ફયાફય શત. 

 ળાશજશાાંને ‘ભશરેના ફાાંધનાય’ તયીકે ઓખલાભાાં 

આલે છે. વાથે ત ેલચત્ર બગેા કયલાન ળખીન શત. 

 આ વભમે ટેલનીમય અને ફનીમય નાભના ફ્રેંચ 

મવુાપય બાયત આવ્મા શતા. 

 ફનીમય બાયતભાાં ૧૨ લષ સધુી યહ્ય શત અને તનેે 

નધ્યુાં છે કે મઘુર ળાવક રશ્કય ાછ ખફુ ખચષ 

કયતા શતા. 

 મઘુર ળાવનન સલુણષયગુ એટરે ળાશજશાાંન 

ળાવનકા 

 શ્વળલાજીન જન્ભ ઈ.વ.૧૬૩૦ ભાાં શ્વળલનેયી કકલ્રાભાાં 

થમ શત. 

 શ્વળલાજીના શ્વતાનુાં નાભ ળાશજી અને ભાતાનુાં નાભ 

જીજાફાઈ શત ુાં. 

 ગરુુ દાદાજી કન્ડદેલની નજય તે શ્વળલાજીન ઉછેય 

થમ શત. 

 ઈ.વ.૧૬૭૪ ભાાં યામગઢભાાં શ્વળલાજીન યાજ્માલબેક 

થમ શત. 

ધયણ-૭ વાભાજજક શ્વલજ્ઞાન દ્ધદ્વતીમ વત્રના ફાકીના 

ાઠનુાં શ્વલમલસ્ત ુ શલે છીના અંકભાાં પ્રશ્વવદ્ધ 
કયલાભાાં આલળે.... 
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અસ્ગ્ન-૫ શ્વભવાઈર 

બાયતે તેની વોથી ળસ્તતળાી શ્વભવાઈર અસ્ગ્ન-૫ નુાં ફારાવય ખાતેથી 
વપ યીક્ણ કયુું. આ ભકશનાભાાં અસ્ગ્ન-૫ શ્વભવાઈરનુાં ત્રીરુ્ ાં યીક્ણ કયલાભાાં 
આવ્યુાં શત ુાં. આ લખતે ભફાઈર રન્ચયથી છડલાભાાં આલી શતી.ફીજા ફે લધ ુ
યીક્ણ ફાદ તેને બાયતીમ વેનાને વી દેલાભાાં આલળે.  

ચાલ ુલે અતમાય સધુી આ પ્રકાયની શ્વભવાઈર ભાત્ર ચાય દેળ ાવે જ 
શતી. અસ્ગ્ન-૫ ના વપ યીક્ણ ફાદ બાયત શ્વભવાઈર ક્તેે્ર સુય ાલય ફની 
ગમ છે. 

શરેાના ફે યીક્ણભાાં અસ્ગ્ન-૫ શ્વભવાઈરની યેંજ ાયખલાભાાં આલી 
શતી.આ લખતે શ્વભવાઈરભાાં દઢ ટન લજનની લય શડે ણ મકૂલાભાાં આલી 
શતી. 

ગાડષ ઓપ ઓનય 

જૂા ઠાકુય પ્રથભ ભકશરા અશ્વધકાયી 

,જેભને ટ્રાઈ વશ્વલિવ ગાડષ ઓપ 

ઓનયને કભાન્ડ કયલાની તક 

ભી. ૧૩ લષની વશ્વલિવ, ઉભય 
૩૯ લષ, ૯ લષના તુ્રની ભાતા 

.યાંત ુ ગજફની કપટનેવ. વીધા 

કદભ અને ફેસ્ટ ડ્રીર. આથી તેભને 

દેળનુાં પ્રશ્વતશ્વનશ્વધતલની તક ભી. 

નાયીળાસ્તતનુાં પ્રશ્વતક ફનેરી 

જૂાના શ્વતા યીટામડષ કનષર અને 

ભાતા ગકૃશણી છે. 

ગાડષ ઓપ ઓનયના ભાદાંડ 

 ગાડષન વોથી વીનીમય યેન્ક 

ઓકપવય ફને છે કભાન્ડય. 

 જ્માાં સધુી દયેક ગાડષની કશસ્ટ્રીની 

તાવના થામ તમાાં સધુી તે 

યાષ્ટ્રાધ્મક્ની નજીક ઉબા યશી 

ળકતા નથી. 

 ળાયીકયક યીતે પીટ શવુાં જરૂયી 

છે.જેથી કરાક સધુી વાલધાન-

શ્વલશ્રાભભાાં ઊબા યશી ળકે. 

 ૧૭૨ વેભી એટરે કે ૫.૬ ફૂટથી 

ઓછાં કદ ધયાલતા તેભાાં જડાઈ 

ળકતા નથી. 
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1 જાન્યઆુરી 
>> કેન્દ્ર વયકાયે આમજન ાંચ(મજના આમગ)નુાં નવુાં સ્લરૂ યરુ્ કયતા શલે આમજન 

ાંચ- NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA-NITI નીશ્વત 
આમગ તયીકે ઓખાળે.આ આમગની અધ્મક્તા લડાપ્રધાન કયળે. 

 
>> કેન્દ્રીમ ગશૃભાંત્રી યાજનાથ શ્વવિંશ ે કદલ્રીભાાં ભકશરાઓની સયુક્ા ભાટે ‘કશિંભત’ નાભની 

ભફાઈર એ ળરૂ કયી. 

 

>> આજથી વભગ્ર દેળભાાં ‘શર’ – DBTL મજના શઠે ગવે શ્વવલરન્ડયની વફવીડી 
વીધી રાબાથીના ખાતાભાાં જભા થળે. DBTL- Direct Benefit Transfer LPG 

Scheme. 

 
>> બાયતના સ્ીન ફરય પ્રજ્ઞાન ઓઝાને ળાંકાળીર ફલરિંગ એતળન ભાટે BCCI  દ્વાયા 

પ્રશ્વતફાંધ રગાલલાભાાં આવ્મ. 

2 જાન્યઆુરી 
>> બાયતીમ યેરલે ફડષના નલા અધ્મક્ તયીકે એ.કે.શ્વભત્તરની શ્વનભણુાંક કયલાભાાં આલી. 

તેઓ વેલાશ્વનવતૃ્ત થતા અરુણેન્દ્રકુભાયનુાં સ્થાન રેળે. 
 >> બાયતીમ યેવરય વાંગ્રાભશ્વવિંશ ડથે કન્ટ્રકટ વાઇન કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ફન્મા. 

3 જાન્યઆુરી >> ICICI  ફેંકે ગજુયાતના વાફયકાાંઠા જીલ્રાના આક્રાંદ ગાભને દત્તક રીધુાં. 

4 જાન્યઆુરી 
>> ગજુયાતી કપલ્ભ અલબનમ વમ્રાટ ઉેન્દ્ર શ્વત્રલેદીનુાં 79 લષની લમે અલવાન થયુાં.તેઓ 

ેયાલરવીવની ફીભાયીથી ીડાતા શતા. 

5 જાન્યઆુરી 
>> યાષ્ટ્રશ્વતશ્રીએ ન્મામમશૂ્વતિ ભશમ્ભદ માકુફ ભીયને જમ્મ ુ કાશ્ભીયના શાઈકટષના મખુ્મ 

ન્મામાધીળ તયીકે શ્વનયતુત કમાષ. 

6 જાન્યઆુરી 
>> પ્રધાનભાંત્રી શ્રી નયેન્દ્ર ભદીએ વો પ્રથભ જ લાય વયકાય દ્વાયા કઈ ઉદ્યગશ્વતન ે

વન્ભાશ્વનત કયતા ટાટા રૂ્થના વાંસ્થાક જભળેદજી ટાટાની 175ભી જમાંશ્વત અલવય 
શ્વનશ્વભત્તે તેભના વન્ભાનભાાં એક 5 રૂશ્વમાન સ્ભાયક શ્વવક્ક ફશાય ાડય. 

 
>> કેન્દ્ર વયકાયે NITI  ાંચના ઉ પ્રમખુ તયીકે નાભાાંકકત અથષ ળાસ્ત્રી અયશ્વલિંદ 

નગઢીમાન ેશ્વનયતુત કમાષ. 

7 જાન્યઆુરી 
>> ફરીવડૂના અલબનેતા અશ્વભતાબ ફચ્ચનની આંધ્ર પ્રદેળના સ્લાસ્્મક્તે્ર ભાટે બ્રાાંડ 

એમ્ફેવડય તયીકે લયણી કયલાભાાં આલી. 

 

>> આજથી ગાાંધીનગયભાાં ભશાતભા ભાંકદયભાાં 13ભા પ્રલાવી બાયતીમ કદલવની ઉજલણીની 
ળરૂઆત કયલાભાાં આલી.ત્રણ કદલવ સધુી ચારનાયા આ પ્રદળષનભાાં ગાાંધીજીના જીલન 
ય આધાકયત ‘દાાંડી કુટીય’ નુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આલળે. 

 

>> આંધ્ર પ્રદેળના ગદાલયી જીલ્રાભાાં મનભ શ્વલસ્તાયભાાં ેકયવના પ્રશ્વવદ્ધ એકપરટાલયની 
પ્રશ્વતકૃશ્વતરૂે 101.6 ભીટય ઉચાઇના ફનેરા ‘ઓફેરીસ્ક ટાલય’નુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં 
આવ્યુાં. 

 

>> બાયત 26 વપ્ટેમ્ફય 2015 થી 10 ઓતટફય 2015 સધુી મજાનાય 42ભા શ્વલિ બ્રીજ 
ચેસ્મ્મનળીનુાં મજભાન ફનળે. આ પ્રથભ જ લાય એશ્વળમાભાાં બ્રીજ ચેસ્મ્મનળીનુાં  
આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં છે. 
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>> દલક્ણ આકફ્રકાના કક્રકેટય અલ્લીય ીટયવને આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્રકેટભાાંથી શ્વનવશૃ્વત્ત જાશયે 

કયી. 

8 જાન્યઆુરી 
>> ઉત્તયાખાંડનાાં છટ્ઠા યાજ્માર તયીકે કૃષ્ણકાાંત ર ે દેશયાદુનના યાજથભાાં ળથ 

ગ્રશણ કમાષ. 

 
>> અભદાલાદના કાલુયુ યેરલે સ્ટેળન ય દેળના ત્રીજા લાઈ-પાઈ સ્ટેળન તયીકે વેલા 

ળરુ કયાઈ. આ શરેા ફેંગ્રય અને કદલ્રીના સ્ટેળનન વભાલેળ કયામ શત. 

9 જાન્યઆુરી 
>> ગાાંધીનગયભાાં ચારી યશરેા 13ભા બાયતીમ પ્રલાવી કદલવની ણુાષહતુીભાાં 15 રકને 

ઉયાષ્ટ્રશ્વત શ્રી શભીદ અંવાયીના શસ્તે પ્રલાવી બાયતીમ વન્ભાન આલાભાાં આવ્મા. 
 >> શ્રીરાંકાના યાષ્ટ્રશ્વત તયીકે ભૈત્રીાર શ્રીવેનાએ ળથ ગ્રશણ કમાષ.  

 

>> જમ્મ-ુકાશ્ભીયભાાં શ્વલધાનવબાભાાં કઈ ણ ક્ તાની 2/3 ફહભુતી શ્વવદ્ધ ના કયી 
ળકતા યાજ્માર ળાવન રાદલાભાાં આવ્યુાં. આ ભાંરુ્યી જમ્મ-ુકાશ્ભીયના ફાંધાયણની 
કરભ 92(5) શઠે રદાયુાં.અતમાય સધુીભાાં જમ્મ-ુકાશ્ભીયભાાં 6 લાય યાષ્ટ્રશ્વત ળાવન 
રાગ ુાડલાભાાં આવ્યુાં છે. 

10 જાન્યઆુરી >> ભતૂાનના લડાપ્રધાન ળેયીંગ તબ્ગે દવ કદલવ બાયતના પ્રલળે આવ્મા. 

 
>> મખુ્મભાંત્રીશ્રી આનાંદીફને ટેરે અભદાલાદના કયલયફ્રન્ટ ય 27ભા આંતયયાષ્ટ્રીમ 

તાંગતવલનુાં  ઉદ્દઘાટન  કયુું. 
 >> આજે શ્વલિ કશન્દી કદલવની ઉજલણી કયલાભાાં આલી. 

 
>> ભશાયાષ્ટ્ર વયકાયે યાજ્મભાાં સળુાવન લશીલટ ભાટે ‘આર ે વયકાય’ નાભક લફે 

ટષરની યચના કયી. 
11 જાન્યઆુરી >> કેન્દ્ર વયકાયે NITI ાંચના CEO તયીકે શ્વવિંધશુ્રી ખલુ્રયની એક લષ ભાટે શ્વનભણકુ કયી. 

 

>> સ્સ્લતઝયરેન્ડના યઝય પેડયયે લબ્રસ્ફન આંતયયાષ્ટ્રીમ ટેશ્વનવ ચેસ્મ્મનળીન 
લખતાફ જીતમ.તેભણે આ લખતાફ પ્રથભ લખત જીતમ.આ જીત વાથે જ તેઓ 
1000 ATP લખતાફ જીતનાય ત્રીજા ખેરાડી ફન્મા.આ અગાઉ ટેશ્વનવભાાં ભાત્ર 
જીભી કનવષ(1253) તથા ઇલાન રેન્ડર(1071) જ એક શજાય કયતાાં લધ ુજીત 
ભેલી ળક્યા છે. 

12 જાન્યઆુરી >> યાષ્ટ્રીમ યલુા કદલવ- સ્લાભી શ્વલલેકાનાંદ જન્ભ જમાંશ્વત 

 

>> જાણીતા શ્વલલેચક ડૉ.કભર કકળય ગમેનકાને લષ 2014 નુાં વ્માવ વન્ભાન 
તેભની કૃશ્વત “પે્રભચાંદ કી કશાનીમ કા કારક્રભાનવુાય અધ્મમન” ભાટે 
આલાની જાશયેાત કયલાભાાં આલી. 

13 જાન્યઆુરી 
>> મસુ્સ્રભ ફહુભતીલાા દેળ ફાાંગ્રાદેળભાાં પ્રથભ લાય જ સપુ્રીભ કટષના મખુ્મ 

જજ તયીકે કશિંદુ જજ સયેુન્દ્રકુભાય શ્વવિંશાની શ્વનયસુ્તત કયાઈ. 

 
>> કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ISRO ના નલા ચેયભેન દે અભદાલાદની સ્ેવ 

એપ્પ્રકેળન વેન્ટયના ડામયેતટય એ.એવ.કકયણકુભાયની શ્વનભણુાંક કયાઈ. 
14 જાન્યઆુરી >> ઓસ્ટે્રરીમાના પાસ્ટ ફરય બે્રટ રીએ ટી-20 કક્રકેટભાાંથી વાંન્માવ રેલાની 

જાશયેાત કયી.આ શરેા જ બે્રટ રીએ લષ 2010ભાાં ટેસ્ટ કક્રકેટ અને રુ્રાઈ 
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2012 ભાાં લનડે કક્રકેટભાાંથી શ્વનવશૃ્વત્ત રઇ રીધી શતી. 

 
>> ટુષગરના ખ્માતનાભ ફૂટફરય યનાલ્ડને ‘ફારન ડી ઓય’ નુાં ફૂટફરય 

ઓપ ધ મયન લખતાફ અામ. 

 

>> બાયતની બસ્તત ળભાષએ એન્ટાકષ કટકા ભશાવાગયભાાં 1.4 ભાઈર તયીન ે શ્વલિ 
યેકડષ ફનાવ્મ. બસ્તતએ એક ડીગ્રી વેપ્લ્વમવ તાભાનભાાં 52 શ્વભનીટભાાં આ 
અંતય કાપ્યુાં.બસ્તત આ વાશવ કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભકશરા ફની. 

15 જાન્યઆુરી >> શકયળાંકય બ્રહ્મા બાયતના નલા મખુ્મ ચુાંટણી કશ્વભશ્નય તયીકે શ્વનભામા. 

 

>> લબ્રટનની વન્ભાશ્વનત શ્વત્રકા વેન્ટ્રર ફેન્ન્કગગ ભાાં લષ 2015 ના ગલનષય ઓપ ધ 
મય યુસ્કાય તયીકે બાયતીમ કયઝલષ ફેંકના ગલનષય યઘયુાભ યાજનને 
આલાની જાશયેાત કયી. 

 
>> શકયમાણા વયકાય દ્વાયા મગગરુૂ યાભદેલને યાજ્મના શલે્થ શ્વલબાગ ભાટે બ્રાાંડ 

એમ્ફેવડય શ્વનયતુત કયામા. 

16 જાન્યઆુરી 
>> દલક્ણ આકફ્રકાના શાશ્વળભ આભરા લન ડ ેકક્રકેટભાાં વોથી લધ ુઝડી 5000 યન 

યુા કયનાય ફેટ્વભેન ફન્મ.આભરાએ 104ભી ભેચના 101 ભા દાલભાાં આં 
શ્વવદ્ધદ્ધ ભેલી. 

17 જાન્યઆુરી 
>> બાયતીમ ભેન્વ ફૂટફર ટીભના શડે કચ તયીકે અંગે્રજ સ્ટીપન કન્સ્ટેન્ટાઇનની 

ફીજીલાય શ્વનભણકુ કયાઈ. 

18 જાન્યઆુરી 
>> દલક્ણ આકફ્રકાના એ.ફી.ડી.શ્વલલરમવે લન ડે કક્રકેટભાાં વોથી ઝડી વદી 

ફનાલલાન યેકડષ વજ્મો. શ્વલલરમવે લેસ્ટ ઈન્ડીઝ વાભેની ભેચભાાં 31 ફરભાાં 
104 યન કયી આ શ્વવદ્ધદ્ધ શાાંવર કયી. 

19 જાન્યઆુરી 
>> કદલ્રી શ્વલધાનવબાની ચુાંટણીભાાં બાજે કકયણ ફેદીને બાજના મખુ્મભાંત્રી 

તયીકેના ઉભેદલાય તયીકે જાશયે કમાષ. 

21 જાન્યઆુરી 
>> પ્રધાનભાંત્રી જનધન મજનાએ લગનીઝ બકૂ ઓપ લલ્ડષ યેકડષભાાં સ્થાન ભેવ્યુાં. 

બાયતીમ ફેંકએ ાાંચ ભકશનાભાાં આ મજના શઠે 11.50 કયડ ખાતા 
ખલ્માાં.તેની પ્રવાંળા લગનીઝ બકૂ ઓપ લલ્ડષ યેકડૌષઝે કયી. 

 
>> કપલ્ભ શ્વનભાષતા શરાઝ શ્વનશરાનીની રીરા વેભવનના સ્થાને વેન્વય ફડષના 

અધ્મક્ તયીકે શ્વનયસુ્તત કયાઈ. 

 
>> ICICI ફેંકે ટ્લીટય એકાઉન્ટ દ્વાયા ૈવા ભકરલાની ળરૂઆત કયી.બાયતભાાં આ 

સશુ્વલધા આનાયી ICICI ફેંક પ્રથભ છે. 

22 જાન્યઆુરી 
>> અભેકયકી અંતયીક્ વાંસ્થા NASA એ અતમાય સધુી ઓખામેરા તાયાઓ ૈકી 

વોથી રુ્ના તાયા ‘કેરય-444’ ની ળધ કયી. 
23 જાન્યઆુરી >> વાઉદી અયફના ળાશ અબ્દુલ્રા લફન અબ્દુર અજીજનુાં અલવાન થયુાં.તેઓ 

અરકામદા શ્વલરુદ્ધ યદુ્ધભાાં અભેકયકાન વાથ આનાય અને ભશતલણૂષ સધુાયા 
કયનાય ળાવક તયીકે ઓખામ છે. 
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>> લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદી દ્વાયા શકયમાણાના ાણીતભાાં ‘ફેટી ફચાલ,ફેટી 
ઢાઓ’ અને ‘સકુન્મા વમદૃ્ધદ્ધ’ મજના ળરુ કયલાભાાં આલી. આ ફાંને 
મજનાઓન શતે ુ કન્મા ભ્રણુ શતમા અટકાલલાન અને દીકયીઓને સશુ્વળલક્ત 
કયલાન છે. 

25 જાન્યઆુરી 

>> આજે ચાય ગજુયતી ભશાનબુાલને શ્વલશ્વલધ દ્મ એલડષની જાશયેાત કયાઈ: 
 

(૧) શાટષ  સ્ેશ્વળમલરસ્ટ  ડૉ.તેજવ ટેર – દ્મ શ્રી 
(૨) શાસ્મ રેખક તાયક ભશતેા – દ્મ શ્રી 
(૩) ગજુયાતી વાકશતમકાય ગણુલાંત ળાશ – દ્મ શ્રી 
(૪) કીડની સ્ેશ્મારીસ્ટ ડૉ.એશ.એર.શ્વત્રલેદી – દ્મ શ્રી 

 
>> આજથી અભેકયકી યાષ્ટ્રપ્રમખુ ફયાક ઓફાભા બાયતની ત્રણ કદલવીમ મરુાકાતે 

આવ્મા. 

26 જાન્યઆુરી 

>> આજે 66ભા પ્રજાવત્તાક કદનની ઉજલણી કયલાભાાં આલી. જેની ઉજલણીના 
મખુ્મ ભશભેાન અભેકયકી યાષ્ટ્ર પ્રમખુ ફયાક ઓફાભા શતા. 
 

અભેકયકાના યાષ્ટ્રશ્વત ફયાક ઓફાભાન ે‘ગાડષ ઓપ ઓનય’નુાં વન્ભાન બાયતીમ 
લાયવેુનાની શ્વલિંગ કભાન્ડય જૂા ઠાકુયે પ્રશ્વતશ્વનશ્વધતલ કયુું શત ુાં. આ વાથે જ તે 
યાષ્ટ્રશ્વત બલનભાાં ‘ગાડષ ઓપ ઓનય’નુાં પ્રશ્વતશ્વનશ્વધતલ કયનાય પ્રથભ બાયતીમ 
ભકશરા ફની. 
 

આ લે પ્રજાવત્તાક કદનની ઉજલણીની થીભ ભકશરા વળસ્તતકયણ શતી. 

 
>> ગજુયાતભાાં યાજ્મ કક્ાના પ્રજાવતાક કદનની ઉજલણી નલયલચત જીલ્રા 

દેલભશૂ્વભ દ્વાયકાભાાં કયાઈ. 
 >> જાણીતા કાટૂષ શ્વનસ્ટ આય.કે.રક્ષ્ભણનુાં 94 લષની લમે નુાભાાં શ્વનધન થયુાં. 

27 જાન્યઆુરી 
>> બાયતીમ રુૂ યાષ્ટ્રીમ શકી ટીભના કચ તયીકે શરેન્ડના લૂષ કચ ર લને 

એવની શ્વનભણુાંક કયલાભાાં આલી. 

28 જાન્યઆુરી 
>> વરભાન લફન અબ્દુર અજીજ અર વૈમદે વાઉદી અયફના ળાશન દબાય 

વાંબાળ્મ. 

 
>> કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા શ્વલદેળ વલચલ દે એવ.જમળાંકયની શ્વનયસુ્તત કયલાભાાં આલી. 

આ અગાઉ આ દબાય સજુતાશ્વવિંશ વાંબાતા શતા. 

29 જાન્યઆુરી 
>> ICC એ દુફઈભાાં ભેરી ફેઠકભાાં લષ ૨૦૧૬ ન ટી-૨૦ શ્વલિક બાયતભાાં 

આમજજત કયલાની જાશયેાત કયી. ટી-૨૦ શ્વલિક બાયતભાાં 11 ભાચષ 2016 થી 
3 એશ્વપ્રર 2016 લચ્ચે આમજજત થળે. 
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ક્રભ કૃશ્વતનુાં નાભ કતાષ ક્રભ કૃશ્વતનુાં નાભ કતાષ 
1 અભાવના તાયા કકળનશ્વવિંશ ચાલડા 21 જનભટી ઈિય ેટરીકય 

2 અમતૃ યઘલુીય ચોધયી 22 જમાજમાંત નાન્શારાર 

3 અશલ્મા થી એલરઝાફેથ વયજ ાઠક 23 જીગય અને અભી ચનુીરાર ળાશ 

4 આકાય ચાંદ્રકાન્ત ફક્ી 24 ઝેય ત ીધા છે જાણી 
જાણી 

ભનબુાઈ ાંચી 

5 ફાાંધ ગઠકયમા ચાંદ્રલદન ભશતેા 25 તણખા ભાંડ(બાગ ૧થી૪) ધભૂકેત ુ

6 આણ ધભષ આનાંદળાંકય ધ્રલુ 26 થડા આંસ ુથડા ફૂર જમળાંકય સુાંદયી 
7 અખાંડ દીલ રીરાફશને 27 દલક્ણામન સનુ્દયમૌ 
8 અલબનમ ાંથ ે અમતૃ જાની 28 શ્વનળીથ ઉભાળાંકય જી 
9 અલબનમન યવશ્વલચાય નગીનદાવ ાયેખ 29 શ્વલનદની નજયે શ્વલનદ બટ્ટ 

10 અરગાયી યખડટ્ટી યશ્વવક ઝલેયી 30 બદ્ર્ભબદ્ર યભણબાઈ નીરકાંઠ 

11 કૃષ્ણનુાં જીલનવાંગીત ગણુલાંત ળાશ 31 ભેરા જીલ, ભાનલીની 
બલાઈ 

ન્નારાર ટેર 

12 ખલામેરી દુશ્વનમાની વપયે મળલાંત ભશતેા 32 કશભારમન પ્રલાવ કાકા કારેરકય 

13 ગ્રાભરક્ષ્ભી(બાગ ૧ થી ૪) ય.લ.દેવાઈ 33 શ્વવદ્ધશભેળબ્દાનળુાવન શભેચાંદ્રાચામષ 
14 ગશૃપ્રલેળ સયેુળ જી 34 વાત ગરા આકાળભાાં કુાંદશ્વનકા કાકડમા 
15 ગજુયાતન નાથ, ાટણની 

પ્રભતુા 
ક.ભા.મનુળી 35 ભાણવાઈના દીલા, 

યગુલાંદના 
ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 

16 ગશ્વલિંદે ભાાંડી ગઠડી ફકુર શ્વત્રાઠી 36 રીલડુી ધયતી ચનુીરાર ભકડમા 
17 ગજુયાતી દલરતલાતાષઓ શયીળ ભાંગરભ 37 વ્મસ્તત ઘડતય પાધય લારેવ 

18 ચશયેા ભધ ુયામ 38 વતમના પ્રમગ ગાાંધીજી 

19 ચાર અલબગભ ફદરીએ સ્લાભી વચ્ચ્ચદાનાંદ 39 વયસ્લતીચાંદ્ર ગલધષનયાભ શ્વત્રાઠી 
20 લચશન શ્વધયેન્દ્ર ભશતેા 40 સદુાભા ચકયત્ર નયશ્વવિંશ ભશતેા 
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