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ભારતનો ઇતતહાસ 

 “ઇતિહાસ” એટલે આવ ુબન્ુું. 

 ભારિના ઈતિહાસને ચાર ભાગમા વહેંચી શકાય છે. 
 પ્રાગ ઐતિહાતસક ્ગુ 

 પ્રાચીન ્ગુ 

 મધ્યકાલલન ્ગુ 

 અવાાચીન ્ગુ 

પ્રાગ ઐતતહાતસક યગુ 

 પ્રાગ ઐતિહાતસક ્ગુને પાષાણ ્ગુ અને ધાત ુ્ગુમા વહચેી શકાય છે. 

 પાષણ ્ગુના ચાર ભાગ પાડવામા આવે છે. 

 પાષાણ ્ગુ  

o  આદિ માનવ િરીકેન ુજીવન જીવિા મનષુ્યને સૌપ્રથમ પથ્થરો હાથમા 

આવ્યા. આ પથ્થઓને િે ઓજાર િરીકે વાપરિો થયો. 

 આદિ પાષાણ ્ગુ 

o   મધ્યપ્રિેશમા બીમટબેટકાની ગફુાઓમાથી આ સમયના પથ્થરો મળ્યા. િેનો    

સમયગાળો ઈ.સ. પવેૂ 10,000 ની આસપાસનો હિો. 

 મધ્ય પાષાણ ્ગુ  

o  ઈ.સ.પવેૂ 6000 ની આસપાસના સમયમા નિીઓના કોિરો, ગફુાઓ 

વગેરેમા વસવાટ કાિો માનવી પથ્થરોનો કઈક અલગ રીિે ઉપયોગ કરિો 

થયો.   આ સમયના અવશષેો સોન, નમાિ, મહી, માઝમ, ગોિાવરી વગેરે 

નિીઓના કોિરોમાથી પ્રાપ્િ થયા. 

 મધ્ય અને નિૂન પાષાણ ્ગુ 

o   આ ્ગુ િરતમયાન માણસે હાડક,પશઓુન ુચામડુ, ઝાડ-પાન િથા પથ્થરોને 

ઘસીને તિક્ષ્ણ હતથયાર બનાવિા શીખી લીધ ુ

- ઉપરોક્િ નદિઓ પાસથેી આવા પ્રકારના અવશેષો મળ્યા. 

- હવે માણસ ખેિી િરફ આગળ વધ્યો અને સ્થાયી જીવન જીવિો થયો. 
- આ સમયમા તવતવધ ધાતઓુમાથી મનષુ્ય પદરલચિ થયો આથી આ ્ગુ ધાતયુગુ 

િરીકે ઓળખાય છે. 
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 ધાત ુ્ગુના ત્રણ પ્રકાર છે. 

1. િામ્ર્ગુ 

2. કાુંસ્ય્ગુ 

3. લોહ્ગુ 

 

 મનષુ્યએ સવાપ્રથમ િાુંબાનો ઉપયોગ કરીને કુહાડી બનાવી હોવાન ુમનાય છે. 

 પાષાણ ્ગુનાું ઓઝારોના પ્રથમ શોધક  (રોબટા બ્રસુફુટ) હિા. 

 

 

 હડપ્પીય સસં્કૃતત –તસિંધ ુસસં્કૃતત 

 મખુ્ય જાતિ    દ્રતવડો 

 વ્યવસાય      ખેતિ અને પશપુાલમ 

 મખુ્ય પશ ુ    એક શ ુંગી પશ,ુ ખુુંિ વાળો બળિ 

 તવતશષ્ટિા      ગટર વ્યવસ્થ, આયોજીિ નગર વ્યવસ્થ, નગરોના રસ્િા કાટખણુે મળિા 

 િેઓ તશવ-પાવાિીની પજૂા કરિા. 

 િેઓ લોખુંડ ધાતથુી અજાણ હિા. 

 સિુરાઉ કાપડ અને ઊનના વસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરિા. 

 હડપ્પાકાલિન સસં્કૃતતમા. 
 સૌથી ઉત્તરમા મળી આવેલ સ્થળ     માુંડા(જમ્મ ુકાશ્મીર પાસે) 

 સૌથી િલિણમા મળી આવલે સ્થળ    િાયમાબાિ (મહારાષ્ર) 

 સૌથી પવૂામા મળી આવેલ સ્થળ      આલમગીર (ઉત્તરપ્રિેશ) 

 સૌથી પતિમમા મળી આવલે સ્થળ   સકુ્િાગેંડોર (મલુિાન, 

પાદકસ્િાન) 

 ભારિન ુસૌથી પ્રાચીન હડપ્પીય સુંસ્ક તિન ુનગર  મોહેં-જો-િડો 

(લારખાના જજલ્લો, હાલ પાદકસ્િાનમા) હત.ુ 
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 પ્રાગ ઐતતહતસક યગુના ંસ્થળો (હડપ્પીય સસં્કૃતતના નગરો) 
નગર હાિન ુસ્થળ વર્ષ શોધકતાષ નદી/તવશેર્તા 
હડપ્પા તસિંધપુ્રિેશ, પાદકસ્િાન 

મોનટ ગોમદરન, પાદકસ્િાન 
1921 િયારામ સાહની રાવી નિીના દકનારે 

મોહેં-જો-િડો લારખાના જજલ્લો, પાદકસ્િાન 1922 રખલિાસ બેનજી તસિંધ ુનિીના દકનારે 

મરેલાનો ટેકરો 
લોથલ ધોળકા િાલકુો, અમિાવાિ 1955 એસ.આર.રાવ ભોગાવો નિી 

મરેલાનો ટેકરો 
ચાન-હુું-િડો પાદકસ્િાન 1931 એન.જી.મજુમિાર 

ડૉ. એ ઘોષ 
તસિંધ ુનિી 

રુંગપરુ સરુેંદ્રનગર, ગજુરાિ 1931 આર.એસ.વત્સ ભાિર નિી 
ગજુરાિમા પ્રથમ 
મળેલ નગર 

રોપડ પુંજાબ(આઝાિ ભારિની પ્રથમ 
સાઈટ) 

1953 વાય.ડી.શમાા સિલજ નિી 

કાલીબુંગન રાજસ્થાન 1953 બી.બી.લાલ અન ે
કમલાનુંિ ઘોષ 

ઘાઘર નિી 
1000 જેટલી 
યજ્ઞવેિીઓ મળેલ 

કોટડીજી તસિંધ પ્રિેશ, પાદકસ્િાન 1955 ફઝલ અહમિખાન તસિંધ ુનિીના દકનારે 
આલમગીરપરુ મેરઠ, ઉત્તરપ્રિેશ 1958 વાય.ડી.શમાા દહિંડણ નિીના દકનારે 
સરુકોટડા કચ્છ 1964 જગપતિ જોષી ઘોડાના અવશેષો 

મળેલ છે. 
ધોળાવીરા કચ્છ 1991 રતવનદ્ર લબશ્િ -લણુી નિી 

-ત્રણ સ્િરીય 
નગરરચન 

-સૌથી મોટુ નગર 
 

 

 ભારતમા હડપ્પા સસં્કૃતતના અન્ય કેન્રો : 
 આલમગીરપરુ(ઉત્તરપ્રિેશ) 

 બનવાલી (હદરયાણા)  

 રાપર(પુંજાબ) 

 કાલીબુંગન(રાજસ્થાન) 



 

Motion Career Academy  5 

 આયો(ઈ.સ. પવેૂ 2500 થી 1000 વર્ષ) 
 આયો       આયા=વીર 

 મળૂ વિન   મધ્ય એતશયા 

 મધ્ય એતશયામાથી દહિંદુકુશ પવાિ ઓળુંગીને ભારિ આવ્યા.  

 આયોએ સૌપ્રથમ સપ્િ તસિંધ ુપ્રિેશમા વસવાટ કયો. 

 એ સમયમા “ભાગવિ ધમા” પ્રચલલિ હિો 

 “સ્વસ્સ્િક અને ચાુંલ્લો” િેમની સુંસ્ક તિ હિી. 

 સમાજમા સ્રીઓન ુસ્થાન ઊંચ ુહત.ુ 

 એક પજત્નત્વની પ્રથા 

 કુટુુંબના વડા તપિા હિા.  
 

 પ્રાચીન ભારત(ઈ.સ. પવેૂ 3000 થી ઈ.સ. 998) 
                                         
 ભારિનો સૌથી પ્રાચીન ધમાગ્રુંથ વેિ છે. િેના સર્જક વેિ વ્યાસ  

 ચાર વેિ (1) ઋગ્વેિ (2) યજુવેિ (3) સામવેિ (4) અથવાવેિ  

 ઋગવેદ  
 ઋચાઓની ક્રમબધ્ધ ગોઠવણી એટલે ઋગ્વેિ 

 સૌથી પ્રાચીન વેિ. 

 િેમા િેવોને દરજવવાની સ્તતુિ છે. 

 તવિનો પ્રથમ ગ્રુંથ છે. 

 િેમા 10 મુંડળો છે. 

 કુલ 1028 મુંત્રો છે, જેમા સૌથી વધારે મુંત્રો ભગવાન ઈનદ્રના છે. 

 “ગાયત્રી મુંત્ર” ઋગ્વેિમાથી લીધેલ છે. િેમા સયુાિેવની ઉપાસના છે(ગાયત્રી મુંત્રના 

રચતયિા – તવિાતમત્ર) 

 “અસિોમા સિગમય” – ઋગ્વેિમાથી લીધેલ છે. 

 ચાર વણાનો ઉલ્લેખ ઋગવેિમાું છે  

(1) બ્રાહ્મ   બ્રહ્માના મખુમાથી ઉત્પતિ   

(2) િતત્રય  બ્રહ્માની ભજુામાથી ઉત્પતિ       

(3) વૈશ્ય  બ્રહ્માની જાુંધમાુંથી ઉત્પતિ  
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(4) શદુ્ર  બ્રહ્માના ચરણમાુંથી ઉત્પતિ 

 યજુવેદ (બે શાખા : કૃષ્ણ અને શકુ્િ યજુવેદ) : 
 ગદ્ય અને પદ્ય બને્નમાું છે. 

 િેમા ધાતમિક તવતધ અને દક્રયાકાુંડના મુંત્રો છે. 

 સામવેદ (કુિ 1550 શ્િોક, જેમા 75 નવા, બાકી જુના છે) 
 સુંગીિની ગુંગોત્રી 

 ગાય શકાય િેવી સ્તતુિ િથા આરિી છે. 

 અથવષવેદ  
 અથવા ઋષી દ્રારા રલચિ સૌથી છેલ્લો વેિ. 

 િેમા 20 અધ્યાયો, 731 સકુ્િ, 6000 મુંત્રો છે. 

 આ્વેુિનો ઉલ્લેખ આમા થયેલ છે.  

 રોગ, િુંત્ર-મુંત્ર, જાદુ, શાપ વશીકરણ, વગેરે વસ ્

 વેદોના અંગ (વેદાગં) છ છે. 
 યાિ રાખવાન ુસતુ્ર = તશ વા ની જ્યોતી છ ક  

 તશિા, વ્યાકરણ, તનરુક્િ, જ્યોતિષ, છુંિ, કલ્પ  

 પરુાણોની સખં્યા 18 છે. 
 સૌથી પ્રાચીન ‘મત્સ્યપરુાણ’ 
 મ ત્્ ુજેવા પ્રસુંગોમા “ગરુડ પરુાણ” વુંચાય છે. 

 દશષનશાસ્રો : કુિ 6 છે. 
1. યોગાિશાન : પિુંજલલ 

2. નયાયિશાન : ગૌિમમતુન 

3. પવૂા તમમાસા : જૈતમતન 

4. સાુંખ્યિશાન : કતપલમતુન 

5. વૈશેતષક : કણાિ 

6. ઉત્તર તમમાસા : બાિરાયણ (કુમારીલ ભટ્ટ) 
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 તવષ્ણ ુભગવાનના 10 અવતારો : 
 (1) મત્સ્ય (2) કુમા (3) વરાહ (4) ન  તસિંહ (5) વામન (6) પરશરુામ (7) રામ (8) ક ષ્ણ (9) બદુ્વ 

(10) કલ્કી 
 

 

 ભારતમા ંઆવેિ તવદેશી િેખક 

 તેતસયસ  

 ઇરાનનો રાજવૈધ  

 ભારિ તવશે આચયાજનક માદહિીઓ લખી જેથી િે અતવિાસ પાત્ર માદહિી છે. 
 હરેોદોટસ  

 ઇતિહાસના તપિા 
 મેગાસ્થનીઝ 

 ચુંદ્રગપુ્િ મોયાના િરબારમા હિા 

 ‘ઇનડીકા’ પસુ્િકના લેખક  
 ટોિમી 

 ‘ભારિની ભગૂોળ’ પસુ્િકના લેખક  

 નમાિાને ‘મોફીઝ’ કહનેાર 

 ફાહહયાન 

 ચીનનો મસુાદફર 

 ચુંન્ગપુ્િ-2 (તવક્રમાદિત્ય) ના સમયમાું આવ્યો. 
 હ્ય-ુએન-સગં  

 હષાવધાનના સમયમાું આવ્યો. 
 અિબરૂની 

 અરબી મસુાફીર 

 મહમિૂ ગજનવી સાથે આવેલ 

 િહકીક-એ-દહનિ (ભારિની શોધ) પસુ્િક  
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 જૈન ધમષ 
 પ્રાચીન કાળમાું તનગ્રુંથ નામે ઓળખાિો ધમા  

 સ્થાપક       મહાતવર સ્વામી 

 મળૂનામ      વધામાન 

 જનમ         કુુંડગામ  

 મતૂ્્ ુ         પાવાપરુી  

 માિા         તત્રશલુા િેવી (ઉપનામ   તવિેહ દિણ્યા, તપ્રયકારણી) 

 તપિા                   તસધ્ધાથા ( ઉપનામ   િેયાુંસ, યશસ્વી) 

 મોટાભાઇ              નુંદિવધાન 

 પજત્ન                    યશોિા 

 પતુત્ર                   તપ્રયિતશિણી  

  જમાઇ/પ્રથમ તશષ્ય   લગલાબી 

 ગ્રહૂ ત્યાગ              30 વષે   

 જ્ઞાનપ્રાપ્પ્િ             42 વષે 

 નદિ                   ઋજુપાલલકા ,  વ્રિૂ   સાલ  

 પ્રથમ ઉપિેશ          રાજગ્રહૂ (લબહાર) 

 ઉપિેશની ભાષા       પ્રાક િ 

 ધમષગ્રથં :  કલ્પસતુ્ર, રચતયતા : ભરબાહુ  

 પથં  

 િેિાુંમબર    વસ્ત્રધારી  

 દિગમુંબર    વસ્ત્રત્યાગી  

 વ્રત – 5  

(1) સત્ય          પાિનાથ 

(2) અદહિંસા        પાિનાથ 

(3) અપદરગ્રહ     પાિનાથ 

(4) અસ્િેય        પાિનાથ 

(5) બ્રહ્મચયા       મહાતવર સ્વામી 



 

Motion Career Academy  9 

 રત્ન – 3  

(1) સમ્યક જ્ઞાન 

(2) સમ્યક િશાન 

(3) સમ્યક ચદરત્ર 

 િહવેાર     પ્ુાષણ 

 ઉપનામ     જીન, કેવલલિંગ, કાબલ્ય. 

 જૈન ધમાના 24 તિથાકરો હિાું અને િમામ ‘િતત્રય’ હિા. 

 પ્રથમ   ઋષભિેવ  લચનહ -  સાુંઢ 

 23 માું   પ્રાિનાથ  લચનહ -  સાપ 

 24 માું   મહાતવર સ્વામી  લચનહ - તસિંહ 

 22 માું   નેતમનાથ લચનહ - શુંખ (ગીરનારમાું છે). 

 મલ્લીનાથ  લચનહ - કુુંભ (સ્ત્રી હિા) 

 સુંભવનાથ લચનહ - ઘોડો  

 અજીિનાથ લચનહ - હાથી  

 સામાનય રીિે બધા જૈન ગ્રુંથ ‘ અધામાગી’ ભાષામાું છે. 

 મખુ્યગ્રુંથ   કલ્પસતુ્ર છે.  

 જૈન ધમાની 2 સતમતિ મળેલ છે.  

(1) સ્થલુીબાહુ     પાટલીપતુ્ર (લબહાર) - ચુંદ્રગપુ્િમોયાનાું સમયમાું 

(2) િેવાતધિમાું    વલભી (ગજુરાિ) - ભટ્ટાકાનાું સમયમાું 

 ચૈત્ર સિુ િેરસ  મહાતવર જયુંતિ  

 માત્ર એક જસ્ત્ર તિથાકર    મલ્લીનાથ (કુુંભ)  

 સ્વાિવાિ જૈન ધમા સાથે સુંકળાયેલ છે.  

 ‘સ્વાિવાિ’ એટલે વસ્તઓુને જુિી જુિી દ્રષ્ટીએ જોવાનો અલભગમ.  
 

 બોધ્ધ ધમષ  

 સ્થાપક              ભગવાન બધુ્ધ  

 જનમ               ઈ.સ. પવેૂ 563 નેપાળ સ્સ્થિ કતપલવસ્તનુા લપુ્મ્બની વનમા.  
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 મતુ્્ ુ                કુશીનારા (U.P) આને ‘મહાપદહ તનવાાણ’ કહવેાય  

 મળૂનામ             તસધ્ધાથા 

 ઉપનામ             િથાગિ, બધુ્ધશાક્ય, ગૌિમ, લાઇટ ઓફ એતશયા.  

 તપિા                શધુ્ધોિન  માિા   મહામાયા  

 પાલકમાિા          પ્રજાપતિ ગૌિમી  

  પજત્ન               યશોધરા  પતુ્ર   રાહુલ  

 ગ્રહૂત્યાગ            26 વષે આને ‘’મહાલભતનસ્ક્રમણ” કહવેાય છે.  

 જ્ઞાન પ્રપ્પ્િ          35 વષે આને “સમ્બોઘી” કહવેાય છે.  

 વ્રિૂ          પીપળો   

 નદિ          તનરુંજનાું (ફલ્ગ)ુ  

 સ્થળ         બોતધગયા (લબહાર)  

 પ્રથમ ઉપિેશ       સારનાથ  આને “ ધમાચક્રપ્રવિાન” કહવેાય છે. 

 તશષ્યો               6 હિા.  

 ધમાગ્રુંથ             તત્રતપટક  

(1) સકુ્િ તપટક                  પાલી ભાષા  

(2) તવનય તપટક  

(3) અલભધમ્મ તપટક 

 પથં - 2 (કતનસ્કના ંસમયમા)ં  

 દહનયાન         પાલી ભાષામાું 

 મહાયાન         સુંસ્કિૂ ભાષામાું  

 વ્રજયાન          નવો પુંથ બનયો  

 બોધ્ધ ધમાના ધમાસ્થળને ‘પેગોડા’ કહ ેછે.  

 મ્યાનમારમા સૌથી વધારે છે.  

 પજૂાના સ્થળને ‘સ્તપૂ’ કહ ેછે. 

 ‘અષ્ટાુંગ માગા’ આપનાર   ભગવાન બધુ્ધ છે.  

 અષ્ટાુંગ માગા  1) સમ્યક દ્રષ્ષ્ટ 2) સમ્યક વચન 3) સમ્યક સુંકલ્પ 4) સમ્યક કમા 5) સમ્યક 

વ્યાયામ 6) સમ્યક સ્મ  તિ 7) સમ્યક આજીતવકા 8)સમ્યક સમાતધ 

 મખુ્ય સાહહત્ય.  



 

Motion Career Academy  11 

 જાિક કથાઓ (પાલી ભષામાું) જેમાું ભગવાન બધુ્ધનાું પનુ: જનમની વિો છે. 

 દિપવુંશ, મહાવુંશ, તમલલનિપનિો(લેખક – નાગસેન), મહાવસ્ત,ુ બદુ્વચદરિમ, સૌંિયાનાઘ 

 સતમતતઓ. 
 પ્રથમ    સપ્િવણી રાજગ્રહૂ             અજાિશત્ર ુ 

 બીજી     વૈશાલી                        કાલા અશોક  

 ત્રીજી     પાટલીપતુ્ર                     અશોક  

 ચોથી     કુુંડલવન                       કતનસ્ક  

 વૈશાખી પણૂીમાું  બધુ્ધ જયુંતિ  

 દહનદુ ધમા મજૂબ તવષ્ણનુાું નવમાું અવિાર   ભગવાન બધુ્ધ મનાય છે.  

 ચોથી ધમાસભા વખિે બૌદ્વ ધમાના બે ફાુંટા પડયા : 1) મહાયાન, 2) દહનયાન 

 ત્રીજો “ તનયો” જે ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર દ્વારા શરૂ કરવામા આવેલ છે. 

 16 મહાજન પદો. 
1. કાશી            બનારસ, ગુંગા નિીના દકનારે 

2. કૌશલ           શ્રાવસ્િી 

3. અંગિેશ         ચુંપાનગરી (રાજધાની) 

4. મગધ           રાજગ હ 

5. વજજી           ઘોડો – વૈશાલી – રાજધાની 

6. મલ્લ            કુશીનગર  (બદુ્વન ુમ  ત્્)ુ, પાવાપરુી  (મહાવીરન ુમ  ત્્)ુ 

7. ચેિીવુંશ         સકુ્િીમિી 

8. કુરુવુંશ           ઈનદ્રપ્રસ્થ 

9. પાુંચાલ          અદહછાત્ર અને કાુંતપલ્ય 

10. અસક            પાટણ – ગોિાવરી નિીના દકનારે 

11. મત્સ્યવુંશ        તવરાટનગરી (ધોળકા) 

12. સરુસેન          મથરુા 

13. ગાુંધાર           િિતશલા 

14. વત્સ             કૌશમ્બા 

15. કુંબોજ           રાજપરુ (કાશ્મીર) 

16. અવુંિી          હાલનો માળવાનો પ્રિેશ(મધ્યપ્રિેશ) રાજધાની – ઉજ્જજૈન 
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પ્રાચીન ભારતીય રાજાઓ  

વશં પ્રથમ રાજા  છેલ્િો રાજા  

મગધ શાસન         જરાસુંઘ         તનપુુંજ્ય 
હયાક વુંશ           લબિંલબસાર          નાગિશાન  

             નાગ વુંશ તશશનુાગ  કાલશોક(કાલાઅશોક)  
નુંિ વુંશ  મહાપધ્મનાભ  ધનાનુંિ  
મૌયા વુંશ  ચુંદ્રગપુ્િ મોયા          બ્રહુિિ  
ગપુ્િ વુંશ  શ્રીગપુ્િ તવષ્ણગુપુ્િ  

 મગધ શાસન 

 ઈ.સ.પવેૂ  603 થી 324 

 રાજધાની : પાટલીપતુ્ર (પટન) 

 આ 16 મહાજનપિોમા મગધ સામ્રાજ્ય સૌથી મહત્વન ુસાલબિ થ્.ુ 

 મગધ પર ઘણા વુંશોએ શાસન ક્ુા. 

 િુંિકથા અનસુાર “બ  હદ્રથ વુંશ” (મગધ શાસન) ની સ્થાપના “જરાસુંઘ”ે કરી હિી. 

 પરુંત ુિેના મ  ત્્ ુબાિ પછીના વુંશજો નબળા નીકળ્ય. 

 આ વુંશનો છેલ્લો રાજા “તનપુુંજ્ય” હિો. 

 મખુ્ય રાજાઓ  લબિંલબસાર, અજાિશત્ર,ુ તશશનુાગ, મહાપદ્મનાભ, ધનાનુંિ 

 ધનાનુંિ ચુંદ્રગપુ્િ સામે ્દુ્વમા હારી ગયો હિો. 

 હયષક વશં  

 લબિંલબસાર  
 

 હયાક વુંશનો પ્રથમ રાજા  

 રાજગ્રહૂને રાજધાની બનાવી  

 52 વષા રાજ ક્ુા. 

 અજાતશત્ર ુ 
 બૌધ ધમાની પ્રથમ પદરષિ રાજગ્રહુમા અજાિશત્રનુા સમયમાું ભરાઇ.  

 ઉદાયીન   

 પાટલીપતુ્રને રાજધાની બનાવી  
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 નાગદશષન  
 તશશનુાગે  િેને હરાવી “તશવુંશનુાગવુંશ”(નાગવુંશ) ની સ્થાપના કરી હિી. 

 

 નાગ વશં  

 પ્રથમ રાજા   તશશનુાગ   

 છેલ્લો રાજા  નુંિીવધાન  

 તશશનુાગ  
 વૈશાલીને રાજધાની બનાવી 

 કાિાશોક  

 વૈશાલી ખાિે બૌધ ધમાની બીજી પરીષિ ભરાઇ  

 ઉપનામ   કાગવણા  

 નદંીવધષન  
 નાગવુંશનો છેલ્લો રાજા  

 

 

 નદંવશં  

 પ્રથમ રાજા   મહાપિમાનુંિ 

  છેલ્લો રાજા   ધનાનુંિ  

 ધનાનુંિ  

 ધનાનુંિના શાસન િરતમયાન ઈ.સ.પવેૂ 326મા તસકુંિરે ભારિ પર આક્રમણ ક્ુા હત.ુ 

 નુંિવુંશનો છેલ્લો રાજા 

 ચાણક્યન ુઅપમાન ક્ુા  

 ઈ.સ. પવૂે 321 ચાણક્ય ેચદ્રગપુ્િ મોયાને તશિા આપી અને ધનાનુંિને હરાવ્યો, આમ 

મૌયાવુંશનો પાયો નખાયો.  

 

 



 

Motion Career Academy  14 

 મૌયષવશં(ઈ.સ. પવેૂ 600 થી 200 વર્ષ) 
 પ્રથમ રાજા(સ્થાપક)    ચરંગપુ્ત મોયષ  

 રાજધાની  પાટિીપતુ્ર(પટના) 

  છેલ્લો રાજા   બ્રહુદત્ત  

 ચરંગપુ્ત મોયષ  
 ભારિનો પ્રથમ રાષ્રીય શાસક  

 રાજધાની મગધ  

 સીકુંિરના સબુા તનકોલશ સેલ્્કુસનને હરાવ્યો અને િેની પતુ્રી હલેન સાથે લગ્ન કયાા. 

 િેના સમયમા ગ્રીક મસુાફર “મેગસ્થનીસ” ભારિની મલુાકાિે આવ્યો હિો. જેણે “ઈષ્નડકા” 

નામન ુપસુ્િક લખ્્.ુ  

 ભારિનો પ્રથમ ગદ્દાર   આંભી  

 આંભીએ તસકુંિર (એલેક્ઝાુંડર ધી ગે્રટ) ને ભારિ પર ચડાય કરવા આમુંત્રણ આપ્્ુું.  

 ચાણક્ય   કૌટીલ્યનાું અથાશસ્ત્રનાું રચઇિા  

 ભદ્રબાહુ   જૈન ધમાનો મખુ્ય ગ્રુંથ ‘કલ્પસતુ્ર’નાું રચઇિા  

 મૈસરુ ખાિે અલ્મતવલોપન ક્ુા.  

 લબિંદુસાર  

 અશોકનાું તપિા  

 અતમત્રઘિ િરીકે ઓળખાિા  

 100 પતુ્રો હિા.  

 અશોક  

 ઉપનામ    તપ્રયિશી, ચાનડાશોક (કલલિંગના ્ધુ્ધબાિ), િેવનામ તપ્રય.  

 એક પણ ્ધુ્ધ હાયો ના હોય િેવો રાજા  

 ઇ.સ.પવૂે – 261 માું રાજા ખારવેલ સાથે થયેલ કલલિંગના ્ધુ્ધ બાિ નરસુંહાર  જોઇ 

હિય પદરવિાન થ્ુું.  

 ‘ઉપગપુ્િ’ નામનાું બૌધ્ધ સાધ ુપાસેથી બૌધ્ધ ધમાની દિિા લીધી  

 અશોકના િરબારમાું ‘ધમ્મ મહાપિ’ નામની શાખા હિી. જે અનસુાર િેન ુકામ રાજ્યમાું 

બૌધ્ધ ધમાનો ફેલઓ કરવાનુું હત ુું.  
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 અશોકનો પતુ્ર --> મહનેદ્ર              

 અશોકની પતુત્ર --> સુંઘતમત્રા         

 લગરનારમાું બ્રાહ્મ લીપીમાું 14 આજ્ઞાપત્રો ધરાવિો તશલાલેખ કોિરાવ્યો 

 સારનાથનો અશોકનો સ્થુંભ બુંધાવ્યો, જેના પરથી સરકારે રાષ્રીય લચનહ પસુંિ ક્ુું.  

 ઇરાનના રાજા ‘િેરીયસા પહલેા’ એ તશલાલેખ કોિરવાની પ્રેરણા આપી હિી.  

 બ્રહુદત્ત  
 મોયા વુંશનો છેલ્લ્લો રાજા. 

 અન ુ- મૌયષયગુ 
 

 400 વષો સધુી િત્રપોન ુઆતધપત્ય રહ્ય ુહત.ુ 

 શૃગંવશં 

 સ્થાપક : પ  ષ્યતમત્ર શ ુંગ 

 અંતિમ રાજા : િેવભતુિ 

 કણ્વવશં 

 સ્થાપક : વાસિેુવ 

 અંતિમ રજા : સશુમાા 

 સાતવાહન 

 સ્થાપક : સીમખુ 

 અંતિમ રાજા : યજ્ઞશ્રી સિકણી 

 ક્ષત્રપ વશં 

 રૂરદામા 
 શ્રેષ્ઠ િત્રપરાજા 

 િેનો તશલાલેખ જુનાગઢમા આવેલ છે. 

 િેના સબુા સતુવશાખે સિુશાન િળાવનો જીણોદ્વાર કરાવ્યો. 

 રૂદતસિંહ ત્રીજો 
 છેલ્લો િત્રપ રાજા 

 રૂદ્ત્સિંહ ત્રીજા અને ચુંદ્રગપુ્િ બીજો (તવક્રમાદિત્ય) વચ્ચે ્દુ્વ થ્ ુજેમા રૂદ્રતસિંહની હાર થિા 

િત્રપ વુંશનો અંિ આવ્યો અને ગપુ્િ વુંશની શરૂઆિ થઈ. 

બૌધ્ધ ધમાનો ફેલાવો કરવા તસલોન 

(શ્રીલુંકા) મોકલ્યા હિાું. 
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 ગપુ્ત વશં 

o આદ્યસ્થાપક : શ્રીગપુ્િ 

o ભારિમા સ્થાપક : ચુંદ્રગપુ્િ પહલેો 

o રાજધાની : પાટલીપતુ્ર 

o પ્રચલલિ ધમા : ભાગવિ ધમા 

 ભારિનો સવુણા ્ગુ  

 પ્રથમ રાજા   શ્રીગપુ્િ  

 છેલ્લો રાજા   તવષ્ણગુપુ્િ 

 ચરંગપુ્ત પહિેો 
 િેણે “મહારાજાતધરાજ” ન ુલબરૂિ ધારણ ક્ુા હત.ુ 

 લલચ્છવીઓની પતુત્રઓ સાથે લગ્ન કયાા હિ. 

 પોિાના નામના તસક્કા બહાર પાડયા હિા. 

 સમરુગપુ્ત  

 ગપુ્િ વુંશનો સૌથી પ્રિાપી રાજા  

 ભારિનો નેપોલીયન  

 િેના િરબારી કતવ ‘હદરસેન’ દ્રારા રચાયેલ ‘અલ્હાબાિ પ્રશસ્િી’ માું િેના પરાક્રમોનો 

ઉલ્લેખ. 

 િેના વીણા વગાડિા તસક્કાઓ મળી આવ્યા છે િ ે“સુંગીિનો શોખીન” હિો.   

 ચન્રગપુ્ત – 2 (તવક્રમાહદત્ય)   

 ગજુરાિમાું ગપુ્િ વુંશનો સ્થાપક 

 િેના ઉપનામો : તવક્રમાદિત્ય, શકારી, શાહસાુંક 

 રૂદ્રતસિંહને હરાવીને િત્રપ સત્તાનો અંિ કયો હિો. 

 શક તવજયની યાિમા “તવક્રમસવુંિ” શરુ કરાવ્્.ુ 

 દિલ્હીમા લોહસ્િુંભ બુંધાવ્યો જે ધાતકુલાનો ઉત્તમ નમનુો છે.  

 ચીની મસુાફર ફાદહયાન િેનાું સમયમા આવેલ  

 ભવભતુિ, ભાટી, ધનવુંિરી, વાત્સાયનમતુન વગેરે ગપુ્િ્ગુ િરતમયાન થઇ ગયાું.  
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 િેનાું િરબારમા કલલિાસ અને અમરતસિંહ જેવા કતવઓ લબરાજિા હિાું.  

 ઉપરાુંિ વરાહ તમદહર (જ્યોતિષશાસ્ત્ર), વૈિાલભટ્ટ (ભાગવિ ધમા) વગેરે આ ્ગુ 

િરમીયાન થઇ ગયાું.  

 ગપુ્િ્ગુમાું ગનુા માટે ખબૂ જ ઓછી સજા હિી છિા પણ ગનુાન ુપ્રમાણ ઓછું હત ુું. 

 િેના િરબારમા નવ રત્નો હિો જેના દ્વારા લખાયેલા પસુ્િકોની યાિી નીચે પ્રમાણે છે. 

ક્રમ                 પસુ્િક         લેખક 

1. કામસતુ્ર મહતષિ વાત્સાયન 
2. પુંચિુંત્ર પુંદડિ  તવષ્ણશુમાા 
3. સાુંખ્ય કદડકા ઈિર દક્રષ્ન 
4. કુમારસુંભવ, મેઘદુિમ, અલભજ્ઞાનશાકુુંિલમ, 

માલતવકાસ્ગ્નતમત્રમ 
કાલલિાસ 

5. મદુ્રારાિસ, િેવચુંદ્રગપુ્િમ તવશાખાિત્ત 
6. રાવણવધ ભટ્ટીકતવ 
7. મચુ્છકદટકમ શદુ્રક 
8. સ્વપ્નવાસિિમ કતવ ભાસ 
9 િશકુમારચદરિમ િુંડી 
 

 

 કુમારગપુ્ત  
 નાલુંિા તવધ્યાપીઠનો સ્થાપક  

 સ્કંદગપુ્ત  

 હુણ પ્રજાનો નાશ કરનાર  

 જુનાગઢમા તશલાલેખો બુંધાવ્યા. 

 સ્કુંિગપુ્િ નામના તસક્કા બહાર પાડયા. 

 તવષ્ણગુપુ્ત  

 ગપુ્િ વુંશનો છેલ્લો રાજા 

 ગપુ્િવુંશ િરતમયાન સાદહત્યનો સારો તવકાસ થયો હિો. 
 ચરક  ચરકસુંદહિા, આ્વેુિાચાયા 

 સશુ્રિુ  સશુ્રિુસુંદહિા જેમા સૌપ્રથમ વખિ શસ્ત્રદક્રયાનો ઉલ્લેખ છે. 
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 ગપુ્તવશં દરતમયાન કેટિીક મહાન વ્યક્ક્તઓ થઈ ગઈ. 
જગિગરુૂ આદ્યશુંકરાચાયા  વેિોના પનુરુદ્વારક િેમણે ભારિમા ચાર મઠની સ્થાપના 

કરી 

1. પવૂા ભારિમા જગન્નાથપરુીમા ગોવધાનમઠ (ઉડીશા) 

2. પતિમ ભારિમા દ્વારકામા શારિામઠા (ગજુરાિ) 

3. ઉત્તર ભારિમા બદ્રીનાથમા જ્યોતિમઠા (ઉત્તરાખુંડ) 

4. િલિણ ભારિમા રામેિરમા શ  ુંગેરીમઠા (િતમલનાડુ) 

 આયષભટ્ટ 

 મહાન ગલણિશાસ્ત્રી અને ખગોળશાસ્ત્રી 

 પ  થ્વી પોિાની ધરી પર ફરે છે િેવ ુસાલબિ કરનાર 

 શનૂય અને િશાુંશ પદ્વતિના શોધક 

 આયાભટ્ટીય નામનો ગલણિનો ગ્રુંથ લખ્યો 

 વરાહતમહહર 

 જાણીિા ખગોળશાસ્ત્રી 

 બ હિસુંદહિા, બ  હિજાિક, પુંચતસિંધાુંતિકા ગ્રુંથો 

 ધનવતંરી 
 જાણીિા વૈદ્ય અને આ્વેુિના રચતયિા 

 િબીબી િતે્રે અપાિો એવોડા  ધનવુંિરી એવોડા 

 બ્રહ્મગપુ્ત 

 મહાન ગલણિજ્ઞ અને વૈજ્ઞાતનક 

 “બ્રહ્મગપુ્િ તસદ્વાુંિ” નામનો ગ્રુંથ લખ્યો 

 કાલિદાસ 

 રઘવુુંશમ, કુમારસુંભવમ, અલભજ્ઞાનશાકુુંિલમ, મેઘદુિમ, ઋતસુુંહાર, તવક્રમોવાતશયમ, 

માલાતવકાસ્ગ્નતમત્રમ 
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 સમ્રાટ હર્ષવધષન (તશિાહદત્ય 

 પ્રાલચન ્ગુનો છેલ્લો રાજા  

 પષુ્યભોતિ વુંશનો મહાન રાજા  

 રાજધાની   કનોર 

 તપિા   પ્રાભાકર વધાન  ભાઇ   રાજ્યવધાન  

 બહને   રજ્યશ્રી  બનેવી   ભાસ્કર વમાન  

 હ્ય-ુએન-સુંગ ભારિની મલુાકાિે હષાવધાનનાું સમયમાું અવ્યો હિોં.  

 કતવ મ્રૂ અને જયસેન િેના િરબારમાું હિાું.  

 િેમના િરબારી કતવ ‘બાણભટ્ટ’ે ‘હષાચરીિ’ ની સ્થાપના કરી.  

 હષાવધાન દ્રારા રલચિ કતૂિઓ    નાગાનુંિ, રત્નાવલી, તપ્રયિતશિકા.  
 

 કુર્ાણો 
[રાજધાની  પરુુર્પરુ (પજંાબ)] 

 શ્રેષ્ઠ રાજા  કતનષ્ક 

 કતનષ્કે શકસવુંિની સ્થાપના કરી જે ભારિન ુ“રાષ્રીય કેલેનડરે” બન્.ુ 

 શકસવુંિની શરુઆિ ઈ.સ. 78 પ્રથમ માસ ચૈત્ર 

 કતનષ્કના સમયમા ચોથી બૌદ્વ ધમાસભા ભરાઈ િ ેવખિ ેબૌદ્વ ધમાના બે ફાુંટા પડયા 

1. મહાયાન 

2. દહનયાન 

 

 દલક્ષણ ભારતના રાજ્યો 
વશં સ્થાપક 

પલ્લવવુંશ તસિંઘ તવષ્ણ ુ– નરતસિંહવમાન પહલેો 
(મહાબલીપરુમ નામન ુનગર વસાવ્્)ુ 

રાષ્રકુટવુંશ (માનયખેટ) િનિીદુગા 
ચાલકુ્ય (વાટપી) પલુકેશી પહલેો 
ચાલકુ્ય (કલ્યાણી) િૈલપ બીજો 
ચૌલવુંશ તવજય 
 



 

Motion Career Academy  20 

 રાજપતૂ શાસકોનો ઉદય 

 ભારિમા હવે મખુ્ય શાસક વુંશ ન રહિેા સમગ્ર ભારિ નાના-મોટા રાજપિૂ 

વુંશોમા વહેંચાઈ ગ્.ુ 

 મખુ્યત્વે િે સમયે ભારિમા િસ જેટલા અલગ અલગ વુંશો ઉિય પામ્યા, જે 

અંિરો-અંિર હમેશા માટે લડિા રહ્યા. 

 નીચે મજુબના વુંશો હિા. 

 ગરુ્જર પ્રતતહારો 
 સ્થાપક  નાગભટ્ટ 

 રાજધાની  લભન્નમલ 

 ગઢવાિ વશં 

 સ્થાપક  ચુંદ્રિેવ  

 રાજધાની  વારાણસી 

 ચાહમાન વશં (ચૌહાણ) 
 રાજધાની  દિલ્લી,અજમેર 

 અનય શાસક  તવગ્રહ રાજા, પ  થ્વીરાજ ચૌહાણ 

 િરાઈન ુપ્રથમ ્દુ્વ  1191 – પ  થ્વીરાજ અને મહમિ ઘોરી જેમા પ  થ્વી રાજની જીિ થઈ 

હિી. 

 િરાઈન ુબીજુ ્દુ્વ  1192 – પ  થ્વીરાજ અને મહમિ ઘોરી જેમા મહમિ ઘોરીની જીિ થઈ 

અને પ  થ્વીરાજ ચૌહાણન ુમ  ત્્ ુથ્.ુ 

 ચદેંિ વશં 

 સ્થાપક  યશોવમાન 

 રાજધાની  ખજુરાહો 

 પરમાર વશં 

 સ્થાપક  ઉપેનદ્ર 

 રાજધાની  માળવા (રાજસ્થાન) 

 આ વુંશમા રાજા ભોજ અને વાગ્યપતિ મુુંજ સૌથી પ્રખ્યાિ રાજાઓ છે. 

 પાિવશં 

 સ્થાપક  ગોપાલ 
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 સેનવશં 

 સ્થાપક  સામુંિસને 

 તવસ્િાર  બુંગાળ અને લબહાર 

 ગજુરાતના ચાલકુ્યો (સોિકંીઓ) 
 સ્થાપક  મળૂરાજ પ્રથમ 

 રાજધાની  ગજુરાિ (અણદહલપરુ પાટણ) 

 આ ગજુરાિનો સવુણા્ગુ ગણાય છે. 

 છેલ્લો શાસક  તત્રભવુનપાળ 

 કિચરૂીવશં 

 સ્થાપક  કોકલ 

 રાજધાની  તત્રપરુા 

 આ વુંશનો પ્રમખુ રાજા ગગૈયે િેવ” હિો. 

 તસસોહદયા વશં 

 સ્થાપક  રાણાકુુંભા 

 રાજધાની  લચત્તોડ 

 અનય  મહારાણા પ્રિાપ, રાજસ્થાનના સયુાવ ુંશી રાજાઓ 
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 ભારતનો મધ્યકાલિન ઈતતહાસ 

( ઈ.સ. 998 થી ઈ.સ. 1772) 
 

 

 

 

 

 સલ્તનતકાળ   મગુિ સામ્રાજ્ય        મરાઠા યગુ  

 (1206 થી 1526)  (1526 થી 1540)              (1555 થી 1857) 

      હદલ્હી સલ્તનત                                     
                              

 

     ગિુામ વશં                 BHAJSO  સતુ્ર              છત્રપતત તશવાજી 

 

     લખિજી વશં                      બાબર                        સભંાજી 

                                                  

    તઘુિક વશં                       હુમાય ુ                      રાજારામ 

 

      સૈયદ વશં                      અકબર                       તારાબાઈ 

     િોદી વશં                      જહાગંીર                          શાહુ 

     શીખ ધમષ                       શાહજહંા 

                                     ઔરંગઝેબ 
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 ભારતના મધ્યકાલિન ઇતતહાસને મખુ્યત્વે ત્રણ ભાગમા વહેંચી શકાય છે. 

 સલ્તનતકાળ (ઈ.સ.1206 થી 1526) 

 મગુિ સામ્રાજ્ય (ઈ.સ. 1526 થી 1540 અને 1555 થી 1857) 

 મરાઠા યગુ 

 

 સલ્તનતકાળ 

 મોહમ્મદ ગઝનવી (ઈ.સ. 998 થી 1030)  

 ગઝનવીના સમયમાું અલબરૂની નામનો પ્રવાસી ભારિમાું આવ્યો હિો.  

 અલબરૂનીએ ‘િહકીકે- દહિંિ’ નામન ુપસુ્િક લખ્્ુું.  

 ગઝનવીએ ભારિ પર 17 વખિ આક્રમણ ક્ુા.  

 િેમા 17 મી (ઈ.સ. 1026મા) વાર સોમનાથ લુુંટય ુહત ુું.  

 મોહમ્મદ ઘોરી (ઈ.સ. 1176 થી 1206) 
 ભારિમા પ્રથમ વખિ મસુ્સ્લમ સત્તાનો પાયો નાખ્યો.  

 ્ધુ્ધો  

 1191 – િરાઇન ુપ્રથમ ્ધુ્ધ – પ્રથુ્વીરાજ ચૌહાણે મોહમ્મિ ધોરીને હરાવ્યો. 

 1192 - િરાઇન ુપ્રથમ ્ધુ્ધ – મોહમ્મિ ધોરીએ  પ્રથુ્વીરાજ ચૌહાણને  હરાવ્યો.  

 1194 – ચુંદ્રાવર ્ધુ્ધ - મોહમ્મિ ધોરીએ  નાના રાજાઓ સાથે ક્ુા.  

 1206 – ઘૌર પ્રિેશમાથી પાછા ફરિી વખિે તશયા તવદ્રોહી દ્રારા હત્યા.  
 

 હદલ્હી સલ્તનત  

 યાિ રાખવાન ુસતુ્ર == ગો ખ ત ુસા લા  

વશં સ્થાપક અંતતમ રાજા 

ગલુામ વુંશ કુત્બિુીન ઐબક કૈકુબાર 

લખલજી વુંશ જલાલિુીન લખલજી નાસીરૂિીન ખશુરો 
તઘુલક વુંશ ગ્યાસિુીન તઘુલક નાસીરૂિીન તઘુલક 
સૈયિ વુંશ લખજ્રખાન આલમશાહ 
લોિી વુંશ` બહલાલ લોિી ઇબ્રાહીમ લોિી 
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 ગિુામ વશં 

  

 કુતબુદુીન ઐબક  

 ગલુામ વુંશનો સ્થાપક 

 િે મહમુંિ ઘોરીનો ગલુામ હિો અને મહમુંિ ઘોરીની પતુ્રી સાથે લગ્ન કયાા હિા.  

 લાખબિ િરીકે જણીિો  

  દિલ્હી અને અજમેરમાું સિા સ્થાપી  

 ગરુૂ –ખ્વાજા કુત્બિુીન બખ્િીયાર કાકી  

 ગરુૂની યાિમાું કુતબુતમનાર બુંધાવ્યો  

 બે મસ્જીિ બુંધાવી   (1) કુવલ-ઉલ-ઇસ્લામ – દિલ્હી (2) ઢાઇ દિન કા ઝોપડા – 

અજમેર  

 પોલોની રમિ રમિાું ઘોડા પરથી પડી જિા મતુ્્.ુ  

 ઇલ્તતુમીશ  
 કુતબુમીનારનુું બાુંધકામ પણૂા ક્ુા. 

 કુતબુિુીન ઐબકનો ગલુામ ત્યારબાિ િેનો જમાઈ બનયો. 

 ભારિમાું પ્રથમ વાર િાુંબા અને ચાુંિીના તસક્કા બહાર પાડયા.  

 ચાલીસા પાથોન ુસુંગઠન રચ્્ ુહત ુું.  

 રઝીયા સિુતાન  
 તપિા : ઈલ્તિુમીશ, ભાઈ : રુકનદુ્દીન 

 ભારિની પ્રથમ મહીલા રાજ કિાા.  

 િે દિલ્લી પર શાસન કરનાર પ્રથમ અને એકમાત્ર મસુ્લીમ મદહલા બની. 

 કૈકુબાર  

 ગલુામ વુંશનો છેલ્લો રાજા.  
 

 લખિજી  વશં 

 જિાલદુીન લખિજી  
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 લખલજી વુંશનો સ્થાપક. 

 દહિંદુઓ પ્રત્યે ઉિાર.  

 અલાઉિીન લખલજી  
 જલાલિુીન લખલજી (કાકા) ની હત્યા કરી ગાદિએ બેઠો.  

 દહિંદુઓ પ્રત્યે કટર તવરોધી  

 જીવન જરૂરીયાિની વસ્ત,ુ બજારભાવમાું તનયુંત્રણ લાવનાર  

 પોિાના રાજમાું િારૂ બુંધી લાવનાર 

 િેણે ઘોડા પર ડાઈ લગાવવાની પ્રથા શરુ કરી.  

 ગજુરાિ પર તવજય મેલવી પોિાના બનેવી અલપખાનને સબુો બનાવ્યો.  

 લચિોડગઢ જજિી પોિાના પતુ્રની યાિમાું લચિોડગઢને ‘લખજરાબાિ’ નામ આપ્્ુું.  

 કણાિેવ વાઘેલાના મુંત્રી માધવે ્દુ્વન ુઆમુંત્રણ આપ્્.ુ પદરણામે કણાિેવ વાઘેલાને 

હરાવીને ગજુરાિ પર જીિ મેળવી. 

 િેના િરબારમાું િબલા અને સરોિનાું શોધક ‘આતમર ખશુરો’ લબરાજિા હિા.  

 ‘આતમર ખશુરો’ ‘ તિૂ-એ-દહિંિ’ (દહિંિનો પોપટ), ના ઉપનામથી જાણીિા હિાું.  

 સાિ સલુિાનોના સમકાલીન – આતમરખશુરો  

 નાતસરૂદીન ખશુરો  

 લખલજી વુંશનો છેલ્લો રાજા  

 દિલ્હીની ગાદિ પર બેસનાર એક માત્ર પદરવતિિિ દહિંદુ રાજા.  
 

 

 તઘુિક વશં  

 ગ્યાસિુીન તઘુલક  
 તઘુલક વુંશનો સ્થાપક  

 સૌપ્રથમવાર (ગાઝી) શબ્િ લગાવનાર રાજા  

 લાકડાના સ્ટેજ પરથી પડી જિા મતુ્્.ુ  

 મહંમદ-લબન-તઘુિક  

 મળૂનામ – જૌના ખાન  



 

 

 

 

 

મોશન કેરીયર એકેડમેીના તારલાઓ 

 

 
મહશે ભારવાડિયા 
MGVCL,UGVCL 

ઓફીસ આસી.(સચિવાલય) 
હાઇકોર્ટ ક્લાકટ              

ચિન સચિવાલય  
મો:-  ૮૮૬૬૨૮૫૫૧૯ 

 
તલુસી ગાલોરીયા 

હાઇકોર્ટ  ક્લાકટ  
ચિન સચિવાલય ક્લાકટ 
મો:-  ૯૫૭૪૦ ૬૨૪૨૨ 

 

 
રાહુલ કાાંિલીયા 

ગ્રામ સેવક-જૂનાગઢ 
મો:-  ૯૬૮૭૫ ૫૪૧૨૦ 

 

 
રામ િાડરયા 
શશક્ષક (TET) 

મો:-  ૮૪૬૯૯ ૮૮૭૩૧ 
 

 
ડિનેશ જોગલ 
હાઇકોર્ટ  ક્લાકટ  

ચિન સચિવાલય ક્લાકટ 
મો:-  ૯૫૭૪૨ ૬૧૩૩૧ 

 

 

 
સાંજય કાંિોરીયા 

ચિન સચિવાલય ક્લાકટ   
મો:-  ૯૭૨૪૨ ૯૩૩૬૩ 

 

 
શવજય કાંિોરીયા 
રેવન્ય ુતલાર્ી 

મો:-  ૯૬૮૭૫૭૩૭૪૮ 

 
કરન ભારાઇ  

પાંિાયત તલાર્ી- જૂનાગઢ 
મો:-  ૯૫૭૪૨ ૬૧૩૩૧ 

 

 

 
અંડકત મહતેા 

પાંિાયત તલાર્ી-જૂનાગઢ 
મો:-  ૮૭૫૮૮ ૫૮૦૨૨ 

 
વજસી વરૂ 

પોલીસ કોન્્રે્િલ  
મો:-  ૯૦૯૯૮૪૭૯૪૦ 

  

 
રામિે ભેિા 

પોલીસ કોન્સરે્િલ 
મો:-  ૮૯૮૦૬૦૦૫૦૫ 

 

 
શનલેશ નાઘેરા 

પોલીસ કોન્સરે્િલ 
મો:-  ૭૦૪૬૨૫૧૦૨૫ 



 

 
પરિત િાંશિયા 

પોલીસ કોન્્રે્િલ  
મો:-  ૯૯૦૯૮ ૮૨૪૨૩ 

 

 
શવજય વરૂ 

ચિન સચિવાલય 

પોલીસ કોન્્રે્િલ   
મો:-  ૮૨૬૪૪ ૮૨૦૮૪ 

 

 
શનલેશ ચિુાસમા 

P.G.V.C.L.  
મો:-  ૮૫૧૧૫ ૧૧૯૭૬ 

 

 
રાજેશ ભર્ાણીયા 
પોલીસ કોન્્રે્િલ 

મો:-  ૯૯૭૪૭ ૪૧૩૬૬ 
 

 
હતેલિેન સોલાંકી 

પાંિાયત તલાર્ી - મોરિી 
ફોરે્ર્ ગાિટ  

પોલીસ કોન્્રે્િલ 
 

 
ભીનીિેન સોલાંકી      

ફોરે્ર્ ગાિટ 

 
 

 
િામીિેન પરમાર  

રેવન્ય ુતલાર્ી 
 

 

 
રશ્મમતાિેન મૈતર       

ફોરે્ર્ ગાિટ 

 
 

 
ડહરલિેન મૈતર 

પોલીસ કોન્્રે્િલ 
 

 
ભાશવકાિેન મૈતર      
પોલીસ કોન્્રે્િલ  

 

 
ડરિંકલિેન મૈતર        

ફોરે્ર્ ગાિટ           
પોલીસ કોન્્રે્િલ 

 

 
ડિષ્નાિેન સોલાંકી     

ફોરે્ર્ ગાિટ  
 

 
જીજ્ઞાશાિને પરમાર  
પોલીસ કોન્્રે્િલ 
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 િરુંગી સલુિાન િદરકે ઓળખાિો  

 પોિાની રાજધાની દિલ્લીથી િોલિાબાિ અને િોલિાબાિથી દિલ્હી ખસેડી.  

 ‘ઇબ-ને-બતિુા’ નામનો મસુાફર િેના સમયમા ભારિમા આવ્યો હિો જેણે ‘રોહીલા’ 

નામન ુપસુ્િક લખ્્ુું હત.ુ  

 ‘દિવાને-કોહી’ નામન ુખેિીવાડી ખાત ુિેના િરબારમાું હત.ુ 

 િેણે ટપાલ પદ્વતિમા સધુારા િેમજ િાુંબાના તસક્કા અમલમા મકુ્યા હિા  

 હફરોજશાહ તઘુિક  

 િે મહમિ લબન તઘુલકનો તપિરાઈ ભાઈ હિો. 

 પાુંચ નહરે અને પાુંચ શહરેોની સ્થાપના કરી. 

 પાુંચ શહરેો --> 1, દફરોઝા 2, દફરોઝાબાિ 3, દફરોઝપરુ 4, જૈનપરુ 5, દહસ્સાર  

 િેણે સરકારી પિો અને સૈતનકોની સ્સ્થતિ વુંશાનગુિ બનાવી હિી. 

 િેણે િીવાન અને ખેરાિની સ્થાપના કરી હિી.  

 નાસીરુદીન તઘુિક  
 િેના પર તકુી વુંશના િૈમરુરુંગ નામના રાજાએ 1398 માું આક્રમણ ક્ુા હત ુું.  

 તઘુલક વુંશનો છેલ્લો રાજા.  
 

 સૈયદ વશં  

 સ્થાપક – લખજ્રખાન   

 છેલ્લો રાજા – આલમશાહ  

 િોદી વશં  

 બહિોિ િોદી  

 લોિી વુંશનો સ્થાપક  

 તસકંદર િોદી  

 ‘ગલુરુખી’ ના નામથી કતવિાઓ લખનાર રાજા  

 ઇ.સ.1504 માું ‘આયાગ્રહ’ (આગ્રા) ની સ્થાપના કરનાર.  

 ‘તસકુંિરી ગુંજ’ નામનો માપન એકમ તવકસાવનાર રાજા.  

 1 – તસકુંિરીગુંજ = 30 સ.ેતમ.  
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 ઇબ્રાહીમ િોદી  

 ઇ.સ.1526 માું બાબર સાથે પાણીપિના પ્રથમ ્ધુ્ધમાું હાર.  

 દિલ્હી સલ્િનિ અને લોિી વુંશનો છેલ્લો રાજા  
 

 શીખ ધમષ 
 સમય  ઈ.સ. 1499 

 સ્થાપક  ગરુુનાનક 

 શીખ ખાિસા ધમષના સ્થાપક  ગરુુ ગોતવિંદતસિંહ (દસમા ગરુુ) 

 શીખોના પાચં કરાર : 1) કેસ 2) કાસંકો 3) કચ્છા(ચડ્ડી)  4) કૃપિા 5) 

કડા   

 મઘુિ સામ્રાજ્ય 

( ઈ.સ. 1526 થી 1540 અને 1555 થી 1857)  

 રાજાઓને યાિ રાખવાન ુસતુ્ર   B H A J S O    B = બાબર H = હુમા્ ુA = અકબર 

                                                     J =જહાુંગીર S = શાહજહાું O = ઓરુંગઝેબ  

 બાબર  

 બાબરનો અથા ‘વાઘ’ થાય છે.  

 બાબર મળુ અફઘાની હિો.  

 મળૂનામ – જહીરૂિીન મોહમ્મિ બાબર  

 આત્મકથા – તજૂુ-કે-બાબરી’ (તકૂી ભાષામાું)  

 ‘તલુઘુમા’ પધ્ધતિ અપનાવનાર પ્રથમ રાજા  

 આગ્રામાું આરામબાગ બુંધાવનાર રાજા  

 પાણીપિના પ્રથમ ્ધુ્ધમાું ઇબ્રાહીમ લોિીને હરાવ્યો (1526).  

 ખારવાના ્ધુ્ધમાું રાણાસાુંગાને હરાવ્યો (1527).  

 ઘાઘરાના ્ધુ્ધમાું આરબોને હરાવ્યા (1529). 

 ઈ.સ. 1530મા િેન ુમ  ત્્ ુથ્ ુઅને આગ્રા નજીક આરામબાગમા િફનાવાયો પાછળથી 

િેને કાબલુમા િફનાવ્યો  

 િોપખાનાનો ઉપયોગ કરનાર પ્રથમ રાજા  
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 બાબરનામાના લેખક – અબ્દુલ રદહમ ખાનેખાના અને અંગે્રજીમાું રૂપાુંિર કરનાર – મેડમ 

બબ્રીજ.  

 હુમાય ુ 
 હુમા્નુો અથા – નસીબિાર થાય.  

 મળૂનામ – નાતસરૂિીન મહોમ્મિ 

 િેની બેગમન ુનામ  ગલુબિન, બીજી બેગમન ુનામ  હમીિાબાન ુ(અકબરની માિા) 

 આત્મકથા – ‘હુમા્નુામા’ , લેખક – ગલુબિન બેગમ  

 આત્મકથા ‘હુમા્નુામા’ અકબરે હુમા્નુા બહને ગલુબિન બેગમ પાસે લખવડાવી હિી.  

 ‘દિન-એ-પનાહ’ નામનુું શહરે વસાવ્્ુું.  

 િેણે ઇરાની રાજા શેખ અલી અહમેિની પતુત્ર ‘હમીિા’ સાથે લગ્ન કયાા હિાું.  

 1540માું લબલલગ્રામના ્ધુ્ધમાું શેરશાુંહ શરૂીએ હુમા્નેુ હરાવ્યો અને આમ મઘુલ 

સમ્રાજ્યનો અંિ આવ્યો. 

 1555માું શેરશાુંહ શરૂીનાું પૌત્ર આિીલશાુંહને હરાવ્યો અને ફરી મોઘલ સમ્રાજ્યની 

સ્થપના થઇ. 

 1556મા પસુ્િકાલયની સીડી પરથી પડી જિા મ  ત્્.ુ 

 ‘દિન-એ-પનાહ’ ના દકલ્લામાું પસુ્િકાલયની સીડીઓ પરથી પડી જિાું મતુ્્ુું. 

 હમૂા્નુ ુ15 વષા સધુી ભટકત ુજીવન રહ્ય ુઅને શેરશાહ સરૂીના મ  ત્્ ુબાિ ફરી શાસન 

પર આવ્યો.  

 અકબર  
 અકબરનો અથા – મહાન થાય.  

 મળૂનામ - જલાલિુીન મોહમ્મિ  

 આત્મકથા – ‘અકબરનામા’, લેખક – અબલુ ફજલ  

 અમરકોટનાું દકલ્લામાું જનમ, માિા – હમીિા , તપિા – હુમા્.ુ 

 િેણે 2000 લગ્ન કયાા હિા. અને િેણે શરૂઆિમા બૈરમખાનની આગેવાની હઠેળ ્દુ્વ 

લડયા હિા. 

 િેણે જયપરુના(આંબેર) રાજપિુ રાજા ભારામલની પતુ્રી જોધાબાઈ સાથે લગ્ન કયાા હિા.  

 એકમત્ર મોઘલ કે એ તનરિર હિો.  
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 િેના િરબારમાું નવ રત્નો હિા. 

  લબરબલ (મહશેિાસ)  

  ટોડરમલ (જમીનની જાિ પ્રમાણે મહસેલુ ઉઘરાવવાનો તનયમ આપ્યો).  

 િાનસેન (રામિનુું પાુંડે).  

 ખાનાખાન  

 અબલુફજલ  

 ફૈજી  

 મલુ્લા-િો-પ્યાઝા  

 હમીમ હુમામ  

 કતવ માનતસિંગ 

 13 વષાની વયે રાજા બનયો.  

 ગરુૂ – શેખ સલીમ લચસ્િી  

 ગરુૂની યાિમાું ફિેપરુ તસદક્ર નામના સ્થળની સ્થાપના કરી.  

 જૈન ધમા તશખવા માટે ગજુરાિમાથી આચાયા દહર તવજયસરુીને બોલાવ્યા.  

 1564મા જજજયા વેરો નાબિુ કયો.  

 1572માું ગજુરાિ જીત્્.ુ 

 ગજુરાિ તવજયની યાિમા ફિેપરુ તસદક્ર ખાિે બલુ ુંિ િરવાજો બુંધાવ્યોં.  

 અકબરે અમ્રિૂસરમાું સવૂણા મુંદિરની જમીન રામિાસને ભેટ આપી હિી ત્યાું ‘અજૂ ાનિેવે’ 

મુંિીર બુંધાવ્્ુું.  

 1581માું ‘દિન-એ-ઇલાહી’ ધમાની સ્થાપના કરી જેન ુસતુ્ર ‘ જલેજલઉ’ હત ુું.  

 1583માું ‘ઇલાહી સવુંિ’ ની સ્થાપના કરી  

 ‘રજપિુ નીતિ’ માું માનનાર રાજા 

 પાણીપિન ુબીજુ ્દુ્વ  1556મા અકબર અને હમે ુવચ્ચે થ્ ુજેમા અકબરની 

જીત્ત થઈ હિી 

 હલ્િીઘાટન ુ્દુ્વ  1576મા અકબર અને મહારાણા પ્રિાપ વચ્ચેથ્ ુજેમા 

અકબરની જીિ થઈ 

 ઈ.સ. 1605મા તસકુંિરાબાિમા મરડાના રોગથી મ  ત્્ ુથ્.ુ.  

 જહાગંીર (દુતનયા જજતનાર)  
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 મળૂનામ – નરુૂધીન મહમ્મિ  તપિા – અકબર  

 અકબરે િેના ગરુૂ શેખ-સલલમ લચસ્િીની યાિમાું િેનુું નામ ‘સલીમ’ પાડ્ુું હત ુું, પણ 

જહાુંલગર ‘શેખબુાબા’ ના નામથી જાણીિો હિો.  

 પજત્ન – નરૂજહાું, િેન ુમળૂનામ – મેહરુતનસ્સા  

 આત્મકથા – તજુુ-કે-જહાુંગીરી 

 કાશ્મીરમા શ્રીનગર પાસે “શાલીમાર બાગ” અને “ તનશાુંિ બાગ” બુંધાવ્યો  

 ઈ.સ. 1613અંગ્રેજોને ભારિમાું વેપાર કરવાની પરવાનગી આપનાર રાજા  

 ભારિમા સૌપ્રથમ િમાકુની ખેિી જહાુંલગરના સમયમાું શરૂ થઇ.  

 જહાુંલગર પાસે નયાયની સોનાની સાુંકળ હિી.  

 જહાુંલગર  ‘જે લચત્રકળાનો દુશ્મન એ મારો દુશ્મન’  

 ગજુરાિ પ્રવાસની યાિમાું ‘નિત્ર તસક્કા’ બહાર પાડનાર રાજા  

 અમિાવાિને ‘ધલૂળ્ ુશહરે’ કહનેાર  

 28-ઓક્ટો-1627માું લાહોરમાું ટી.બી ના કારણે મતુ્્.ુ  

 તશખોના પાુંચમાું ગરુૂ ‘અજુ ાનિેવ’ ને ફાુંસી આપનાર રાજા.  

 શાહજહા ં 

  મળૂનામ – ખરુામ ખાન, કુરામ, સુંગીિનો શોખીન(ધ્રપુિ રાગ પસુંિ)  

 ઉપનામ – તપ્રનસ ઓફ લબલ્ડસા  

 પજત્ન – મમુિાઝ (અજુ ામિ બેગમ)  

 દિલ્હીમાું લાલ દકલ્લો બુંધાવનાર  

 જામા મસ્જીિ, મોિી મસ્જીિ બુંધાવનાર  

 પતુત્ર – જહાુંઆરી, િેની યાિમાું દિલ્હીમાું ચાુંિની ચૌકની સ્થાપનાું કરી.  

 મ્રુાશન (િખ્િે િાઉસ) બનાવનાર, િે સમયે િેની દકિંમિ 7 કરોડ હિી. િેને ઇરાનનો 

નાદિરશાુંહ ચોરી ગયો હિો, હલમાું ઇંગ્લેનડમાું છે.  

 આગ્રામાું ‘િાઝ મહલે’ બુંધાવનાર રાજા, જેમા 22 કરોળ ખચા અને 9 વષા સમય લાગ્યો 

હિો.  

 િાજમહલેનાું અદકિટેક (દડઝાઇનર) – ઉસ્િાહ અહમેિ લાહોરી  

 અમિાવાિમાું શાહીબાગ અને મોતિશાહી મહલ બુંધાવ્યા જે હાલમા “સરિાર પટેલ 

રાષ્રીય સ્મારક” િરીકે ઓળખાય છે..  
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 અમિાવાિને ગરિાબાિ કહનેાર રાજા.  

 શાહજહાનાું સમયમાું અમિાવાિમાું ‘સત્યતશયા’ નામનો દુકાળ પડયો હિો. 

 શાહજહાન ુમ  ત્્ ુ1666મા અમિાવાિમા મરડોના રોગથી થ્ ુહત.ુ 
 

  ઓરંગઝેબ  

 જનમ  4 નવેમ્બર, 1618 (િાહોિ) 

 મ ત્્ ુ 1707મા, િોલિાબાિમા િફનાવ્યો. 

 મળૂનામ – મોદહ્િુીન મોહમ્મિ  

 પજત્ન – દિલરસબાનુું  

 તપિા શાહજ ુંહાને કેિ કરી ભાઈઓને મારી નાખી ગાિી પર બેઠો 

 એક માત્ર મોઘલ જે ગજુરાિમાું જનમ્યો હોય (િાહોિમાું).  

 એક માત્ર મોગલ જેને એક જ પજત્ન હિી.  

 સૌથી વધ ુરાજ કરનાર રાજા  

 ‘િલિણ િરફ આગળ વધો’ ની નીતિ અપનાવનાર રાજા  

 હોળી અને દિવાળી જેવા દહિંદુ િહવેારો પર પ્રતિબુંધ લગાવનાર રાજા  

 જાિે ટોપીઓ સીવિો, કુરાણ લખિો અને ગજુરાન ચલાવિો. 

 કુરાન-શરીફનો ઉંડો અભ્યાસી.  

 સમાન કામ માટે સમાન વેિનની નીતિ અપનાવનાર  

 ગજુરાિને દહિંિન ુઆભશુણ કહનેાર  

 ઓરુંગાબાિ તવકસાવનાર અને ત્યાું ‘લબલબકા મકબરા’ બનાવ્્ુું, જે મીની િાજમહલે િરીકે 

ઓળખાય છે.  

 1679માું દહિંદુઓ પર ઝઝીયા વેરો નાખ્યો.  

 િેના સમયમાું ત્રણ તવિેશી મસુાફરો ભારિમાું આવ્યા હિા.  

 બનીયર (ફે્રનચ લચદકત્સક)  

 જીન-યીન-નાટ (ફે્રનચ યાત્રી)  

 ટેવરનીયર (ફે્રનચ નાગરીક)  

 ઇસ્લામનુું કડક પાલન થાય િે માટે ‘મહોિાસીબ’ નામનો હોિો બનાવ્યો.  

 અહમિનગર ખાિે મતુ્્.ુ  



 

Motion Career Academy  32 

 ઈ.સ.1675મા શીખોના િશમાું ગરુૂ ‘િેગ બહાદુર’ ની હત્યા કરી.  
 “કિા, સુંગીિ અને લચત્ર’ પ્રત્યે અણગમો.  

 િેના સમયમા સરુિ “મક્કાન ુપ્રવેશદ્વાર” ગણાત ુઅને તશવાજીએ 1664 અને 1670મા એમ 

બે વાર સરુિ લટુય ુહત.ુ 

 િેણે ફ્રેંચોને ભારિમા વેપાર કરવાની પરવાનગી આપી. 

 િેના સેનામા સૌથી વધ ુસેનાપતિ દહિંદુ હિા. 

 બહાદુરશાહ ઝફર  

 મોઘલ વુંશનો છેલ્લો રાજા.  

 મોઘિ રાજાઓની આત્મકથાઓ અને િેખકો  

રાજા  આત્મકથાઓ  િેખક  
બાબર  તજુુ-કે-બાબરી  બાબર  
હુમા્ ુ હુમા્નુામા  ગલુબિમ બેગમ  
અકબર  અકબર નામા  અબલુ ફઝલ  
જહાુંગીર  તજુુ-કે-જહાુંગીર  જહાુંગીર  

 

 શેરશાહ સરુી (રાજા)  

 મળૂનામ - ફરીિખાન  તપિા – હસન  

 િાિા – ઉબ્રાહીમ  પત્ની – લાડમલીકા  

 જનમ સ્થળ – હોંતશયારપરુ  

 ભારિમાું સૌપ્રથમ ‘ટપાલ વ્યવસ્થા’ શરૂ કરનાર  

 રૂતપયાન ુચલણ શરૂ કરનાર  

 ભારિમાું સૌપ્રથમ િોલમાપના પદરમાણ નક્કી કરનાર  

 હાલનો નેશનલ હાઇવે નું – 2 (દિલ્હીથી- કોલકિા) િેણે બનાવ્યો જેનુું જુન ુનામ  

‘સડક-એ-આઝમ’ હત.ુ ને હાલન ુનામ ‘ગ્રાુંડ રુંક રોડ’ છે.   

 ઇ.સ.1540માું હુમા્નેુ લબલલગ્રામના ્ધુ્ધ્માું હરાવ્યો અને મઘુલ સમ્રાજ્યનો અંિ લાવ્યો.  

 

 મરાઠા યગુ 
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1. છત્રપતત તશવાજી (ઈ.સ. 1664 થી 1680) 

2. સભંાજી (ઈ.સ. 1680 થી 1689) 

3. રાજારામ (ઈ.સ.1689 થી 1700) 

4. તારાબાઈ (ઈ.સ. 1700 થી 1707) 

5. શાહુ (ઈ.સ. 1707 થી 1748) 
 

 તવજયનગર સામ્રાજ્ય  

 સ્થાપક – હદરહર બકુ્કારાય  તપિા – સુંગમ  

 તવજયનગર ત ુુંગભદ્રા નિી દકનારે આવેલ ુછે.  

 હાલનુું હમ્પી (કણાાટક) કહવેાય છે. 

 કષૂ્ણિેવ રાય  

 િેના િરબારમાું ‘અસ્ટ દિગ્ગજ મુંડળ’ હત ુું. જેમા િેનાલીરામ નો સમાવેશ થાય છે.  

 કષૂ્ણિેવરાયે ‘આમકુ્િમાલ્પિા’ નામનાું ગ્રુંથની રચના કરી જે ‘િેલગુ ુભાષામા’ હિી.  

 તવજયનગર સામ્રાજ્યના શાલબુ વુંશનો રાજા હિો.  

 િેના સમયમાું અબ્દુલ રઝાક અને પેઇઝ નમના પોટુાગલ યાતત્રઓ આવ્યા હિા.  

 ઇ.સ.1565માું ‘િાલલકોટા’ નાું ્ધુ્ધથી તવજયનગર સામ્રાજ્યનો અંિ આવ્યો.  

 સસં્થા અને સ્થાપક  

ઇ.સ. સસં્થા સ્થાપક 

1814  આત્મીયસભા  રાજા રમમોહનરાય  
1828  બ્રહ્મોસમાજ  રાજા રામમોહનરાય  
1851  રહનેમુાઇ મઝિ પરબુંિ  િાિાભાઇ નવરોજી  
1867  પ્રાથાના સમાજ  ડો. આત્મારામ પાુંડુરુંગ  
1873  સત્યસમાજ  જ્યોિીબા ફુલે  
1875  આયા સમાજ  િયાનુંિ સરસ્વિી  
1875  અલીગઢ મસુ્લીમ ્નુી.  સરસૈયિ અહમિ & આગાખાન ત્રીજો  
1875  તથયોસોદફકલ સોસાયટી  એની. બેસનટ  
1906  બનારસ દહિંદુ ્નુી.  મિનમોહન માલવીયા  
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 દેશ અને આજાદી  

દેશ આજાદી 
અમેદરકા  4-જુલાઇ-1776  

ફ્રાનસ              14-જુલાઇ-1789  
ભારિ               15-ઓગ-1947  
િીલુંકા                4-ફે્રબ્ર-ુ1948  

 

 

 ખડં અને શોધક  

વષા   વ્યક્િી  સ્થળ  
1488  બાથાાલોમ્્ડુાયઝ  કેપ-ઓફ-ગડુ-હોપ (આસાની ભસુીર)  
1492  દક્રસ્ટફીર કોલુંબસ   વેસ્ટ ઇષ્નડઝ  
1498  વાસ્કો-િ-ગામા  ભારિ આવવાનો જળમાગા (ગ.ુ નાતવક-અબ્દુલ 

પસીિ & કાનજી માલમે મિિ કરી) 
 અમેરીકા  અમેરીગો પેસ્પચુી  
 ઓસ્રૈલલયા  કેપ્ટન હકૂ  
 ઉત્તર ધ્રવુ  રોબટા પીયરી  
 િલિણ ધ્રવુ  એમડ સુંગ  

 

 

 ભારતમા ંઆવેિ તવદેશી પ્રજા 

 ઈ.સ.1453મા ઓટોમન તકુોએ કોનસ્ટેષ્નટનોપલ (ઈસ્ત ુુંબલ) જીિી લીધ.ુ 

 જેથી જમીન માગે થિો વપેાર જોખમાયો અને નવો જળમાગા શોધવાની ફરજ પડી 

 ઈ.સ.1492મા “દક્રસ્ટોફર કોલુંબસ” ભારિ શોધવા નીકળ્યો પરુંત ુિેણે અમેદરકા ખુંડ અને વેસ્ટ                 

ઈષ્નડઝના ટાપઓુની શોધ કરી, 
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 ઈ.સ.1498મા મે મદહનાની 20મી િારીખે પોટુાગલ નાતવક વાસ્કો-િ-ગામાએ ભારિ આવવાનો 

જળમાગા શોધ્યો. 

 ભારિમા િે સૌપ્રથમ “કાલલકટ”બુંિરે ઉિયો ત્યા “ઝામોદરન”નામનો દહિંદુ રાજા રાજ કરિો હિો.  

 

 યાિ રાખવાન ુસતુ્ર =  P D E F  

 પ્રજા = પોટુાગઝ, ડચ, અંગે્રજો(ઇંગ્લીશ), ફે્રનચો.  

 પોટુાગીઝ  
 સૌપ્રથમ 1498મા પોટુાગીઝો ભારિમા આવ્યા. ઈ.સ. 1535મા િેમણે િીવ જીિી લીધ.ુ 

 ભારિમાું પ્રથમ આવનાર અને છેલ્લે જનાર પ્રજા  

 ભારિમાું પ્રથમવાર િમાકુનો છોડ અને બટાકા લાવનાર પ્રજા.  

 પ્રથમ પોટુાગીઝ ગવનાર – ફ્રાનસીસકો-િ-અલમોડા  

 પોટુાગીઝ સત્તાનો વસ્િવીક સ્થાપક – અલફ્રાનસો-િ-અલ્બકુકા િેણે 1510 માું ગોવા જીત્્ુું.  

 ડચ 

 ઈ.સ. 1595મા ડચ લોકો ભારિમા આવ્યા હિા. 

 ઈ.સ.1602મા “ડચ ઈસ્ટ ઈષ્નડયા કુંપની” ની સ્થાપના કરી હિી. 

 ડચ(વાલુંિા) મળૂ હોલેનડના વિની હિ. 

 અંગે્રજો  

 31-દડસેમ્બર-1600 ની સાલમાું લબ્રટીશ ઇસ્ટ ઇષ્નડયા કુંપનીની સ્થાપના  

 1608 માું કેપ્ટન હોદકનસ નામનોં અતધકારી ‘હકે્ટર’ નામના જહાજમાું આવી જહાુંગીર પાસે 

વેપાર કરવાની પરવાનગી લેવા આવ્યો, પરુંત ુિેને પરવાનગી મળી નહી.  

 1613માું ‘સર થોમસ રો’ નામનો અતધકારીને ભારિમાું સૌપ્રથમ ‘સરુિ’ ખાિે વેપાર 

કરવાની પરવાનગી જહાુંગીરે આપી. 

 ઈ.સ. 1613મા સરુિ અને 1616મા ભરૂચ ખાિે વેપારી કોઠી સ્થાપી. 

 મખુ્ય વ્યાપાર કાતસમ બજાર (બુંગાળમા) 

 અંગ્રેજોએ િલિણમા પોિાન ુવેપારી મથક િલિણ-પવેૂ સમદુ્રિટ પર માછલીપટ્ટનમમા 

સ્થાતપિ કત્ય હત.ુ 
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 ઈ.સ.1698મા અંગ્રેજોએ “ફોટા  તવલલયમ” (કોલકાત્તા) ની સ્થાપના કરી હિી. િેના સ્થાપક 

“જોબ ચારનેક” હિા. 

 ભારિમા સૌપ્રથમ ગવનાર જનરલ બનનાર અંગ્રેજ “રોબટા ક્લાઈવ” હિા.  
                                

 યધુ્ધો  

 પ્િાસીનુ ંયધુ્ધ  
 1757 માું રોબટા ક્લાઇવ અને બુંગાળના નવાઝ તસરાજ-ઉલ-િૌલા વચ્ચે થ્ુું. જેમાું 

તસરાજ-ઉલ-િોલ્લાની હાર(કારણ કાળી કોટળીનો બનાવ) 

 સેનાપતિ મીરજાફરને પ્રજાના તવરોધના લીધે મીર જાફરના બિલે મીરકાસીમને 

બુંગાળનો નવાબ બનાવ્યો. મીરકાસીમે અંગે્રજો તવરોધી વલણ અપનાવ્્ુું અને કરવેરામાું 

વધારો કયો.  

 બકસરનુ ંયધુ્ધ (1764)  

 મીરકાસીમ, શાહ આલમ બીજો, મરાઠા તવરુધ્ધ અંગે્રજો (રોબટા ક્લાઇવ) વચ્ચે થ્ુું. 

 મીર કાસીમના પિની હાર થઇ. 

 અંગે્રજોએ સૌપ્રથમવાર લબહાર, ઓદરસ્સા અને બુંગાળના તવસ્િારોમાું મહસેલુ 

ઉધરાવવાની સત્તા મેળવી.  

 1773માું રેગ્્લેુટીંગ એક્ટ (તનમાયક ધારો) 

 1781માું તપટસ ઇંષ્નડયા એક્ટ.  
 

 વોરન હસે્સ્ટગ (1764 – 1785) 
 ભારિનો પ્રથમ ગવનાર જનરલ 

 રોબટા ક્લાઈવે શરૂ કરેલી “દ્વદ્વમખુી શાસન પદ્વતિ” બુંધ કરાવી 

 િીવાની અને ફોજિારી અિાલિો બનાવી. 

 ભારિની પ્રથમ હાઈકોટા  બુંગાળના કલકત્તામા 1772મા શરૂ થઈ. 

 બીજો મૈસરુ તવગ્રહ હૈિર અલીન ુમ  ત્્ ુ(1780) 

 1773મા તનયામક ધારો અમલમા આવ્યો. 
 

 િોડષ કોનષવોલિસ (1785-1793) 
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 બુંગાળમા કાયમી જમાબુંધી શરૂ કરાવી. 

 કાયમી ધોરણે જમીન માલલકીનો હક આપ્યો. 

 કાયિાન ુપસુ્િક “કોનાવોલલસ કોડા” િૈયાર કરાવ્્.ુ 

 કલેક્ટર અને જજલ્લા રજીસ્રારન ુપિ શરૂ કરાવ્્.ુ 

 ત્રીજો મૈસરુ તવગ્રહ અંગે્રજો અને ટીપ ુસલુિાન વચ્ચેની રુંગપટ્ટનમની સુંધી થઈ (1790 

– 1805) 

 િોડષ વેિેસ્િી (1798 – 1805) 
 સહાયકારી યોજનાના જનક 

 ચોથો મૈસરુ તવગ્રહ ટીપ ુસલુિાનની હત્યા 

 િોડષ હસે્સ્ટગ્સ (1813 – 1823) 
 1816મા નેપાળપર જીિ મેળવી 

 ત્રીજા મરાઠા તવગ્રહમા મરાઠાઓની હાર થઈ પદરણામે અંગેજોન ુશાસન વધ ુમજબિુ 

બન્ ુ(1818) 

 િેશમા તપઢારાઓનો નાશ કરી િેશમા શાુંતિ અને સલામિી આપી. 

 િોડષ તવલિયમ બેન્ટીક (1828 – 1835) 
 ભારિનો પ્રથમ સધુારાવાિી ગવનાર જનરલ 

 1829મા રાજારામ મોહનરાયની મિિથી સિીપ્રથા િેમજ બાળકીને દુધ પીિી કરવાનો 

દરવાજ નાબ ુકયો. 

 માનવબલીની પ્રથા પર પ્રતિબુંધ મકુ્યો. 

 ગલુામી પ્રથા નાબિુ કરી. 

 હીંિીઓને ઊંચા હોદ્દા પર તનમણકુ આપી. 

 િોડષ ડેિહાઉસી (1848 – 1856) 
 ખાલસાનીિી અમલમા મકુી 

 સવાપ્રથમ સિારા 1848મા ખાલસા ક્ુા. 

 1853મા મુુંબઈ અને થાણા વચ્ચે રેલવે શરૂ કરી. 

 િાર અને ટપાલસેવા સૌપ્રથમ શરૂ કરી.(1853) 

 િોડષ મેકોિ  



 

Motion Career Academy  38 

 ભારિમા અંગે્રજી તશિણ શરૂ કરાવ્્.ુ 

 1857નો તવપ્િવ 

 તવપ્લવ  સમયે ભારિના ગવનાર -> જનરલ લોડા કેતનિંગ  

 તવપ્લવ સમયે લબ્રટનના વડાપ્રધાન – તવસ્કોટ પામસ્ટોટ  

 તવપ્લવ નુું તનશાન -> કમળ અને રોટી  

 તવપ્લવ નુું ઝુંડાગીિ -> ‘પમાયે આઝાિી’  

 તવપ્લવ મખુ્ય કારણ  

 P- 53 નામની રાયફલમાું વપરાિા કારતસૂમાું ગાય અને ડુક્કરની ચરબીનો 

ઉપયોગ થાય છે િેથી દહિંનદુ, મસુ્સ્લમ સૈતનકોની લાગણી દુભાયાના કારણે. 

 બરાકપરુ છાવણીનો 34 મી બટાલીયન ટુકળીનો સૈનીક મુંગળ પાુંડેએ િેનો 

તવરોધ કયો અને કનાલબાગ  અને જીયાનટ હ્યસેુન પર ગોળી ચલાવી.  

 8 એપ્રીલ 1857 ના રોજ મુંગલ પાુંડેને ફાુંસી અપાઇ.  

 તવપ્લવના નેિાઓ  

 મખુ્ય નેિા – બહાદુરશાહ ઝફર  

 અવધ – હઝરિ મહાલ બેગમ  

 લબહાર – કુુંબરતસિંહ  

 કાનપરુ – નાના સાહબે પેક્ષ્વા (િાત્યા ટોપે) 

 અલ્હાબાિ – લલયાક્િ અલી 

 ઝાુંસી – રાણી લક્ષ્મીબાઈ 

 જગિીશપરુ – કુવરતસિંહ 

 ફિેહપરુ - અજીમલુ્લા  

 ઝાસંીની-રાણી િક્ષ્મીબાઇ 

 જનમ સ્થળ – બનારસ (્.ુ પી)  

 મળૂનામ – મલણકણીકા / મનબુાઇ  

 હુલામણ ુનામ – છબીલીબાઇ  

 પતુ્ર – િમોિરરાય પતિ – ગુંગાધરરાવ  

 ‘ખબુ લડી ઝાુંતસવાલી’ – સભુદ્રા ચૌહાણ  
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 સમાતધ – ગ્વાલીયર  

 ‘અહી ઝાુંસીનો મિા  સિુો છે’ – જનરલ હ્યરુોઝ  

 િાત્યાટોપેનુું મળૂનામ – રામચુંદ્ર પાુંડુરુંગ  

 નાના સાહબેન ુમળૂનામ – ધોનડુપિ  

 1857 નો તવપ્િવ તનષ્ફળ જવાના કરણો  

 મખુ્ય નેિા તનબાળ (80 વષાના)  

 સુંિેશા વ્યવહારનો અભાવ  

 આધનુીક શસ્ત્રનો અભાવ  

 તશલિિ લોકો તવપ્લવમાું ભાગ નહોિાું લેિા.  

 િરેક નેિા પોિાના સ્વાથા ખાિર લડિા હિા.  

 31-મે-1957નાું રોજ ભારિમા એક સાથે શરૂ થવાનો હિો પરુંત ુ10 મે નાું રોજ સુંગ્રામની 

શરૂઆિ થઇ.  

  શસ્ક્િશાળી ગણાિી શીખ અને ગરુખા રેજમેટનાું સૈનીકો અંગે્રજો િરફથી લડયા.  

 1857 નો તવપ્િવ તનસ્ફળ જવાના ંપહરણામો  

 અંગ્રેજોની જજિ થઇ.  

 ઇસ્ટ ઇષ્નડયા કુંપનીનોં અંિ & લબ્રદટસ સિાનુું શાસન  

 ગવનાર જનરલનુું પિ રિ થ્ ુ& વાઇસરોયનુું પિ અસ્સ્િત્વમાું અવ્્ુું.  

 આથી – અંતિમ ગવનાર જનરલ – લોડા કેતનિંગ  પ્રથમ વાઇસરોય – લોડા કેતનિંગ  

 1858માું રાની તવકટોરીયાનો ઢુંઢોરો આવ્યો.  

 આ તસવાય 1857નો તવપ્લવ તનષ્ફળ જવાના બીજા પદરણામો ઉિભવ્યા હિા જે 

નીચે મજુબ છે. 

 કોંગે્રસ 

 સ્થાપક – એ.ઓ.હ્યમુ (સ્કોટલેંડ તનવાસી) --> એલન ઓક્ટેતવયન હ્યમુ  

 સ્થાપના – 28 દડસેમ્બર 1885  સભ્ય – 72 

 ઈ.સ. 1892મા “ઈષ્નડયન કાઉસ્નસલ એક્ટ” પસાર થયો. 

 ઈ.સ.1905મા લોડા કઝાને બુંગાળના ભાગલા પાડયા. બુંગભુંગ આંિોલન થ્.ુ સ્વિેશી ચળવળ 

હઠેળ તવિેશી વસ્તઓુનો બદહષ્કાર થયો. 
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 જે દિવસે ભાગલાનો અમલ શરૂ થયો િે દિવસને “શોકદિન”(16 ઓક્ટોબર, 1905) િરીકે જાહરે 

કરાયો, રતવિંદ્રનાથ ટાગોર દ્વારા “એકિા દિન” િરીકે ઉજવવામા આવ્યો. 

 આ અવસરે ટાગોરે “અમાર સોનાર બાુંગ્લા” ગીિ લખ્્,ુ જે હાલમા બાુંગ્લાિેશન ુરાષ્રગીિ છે. 

 1911મા બુંગાળના ભાગલા રિ કરવામા આવ્યા. 

 કોંગ્રેસ દ્રારા ભારિમાું આવેલ અતધવેશનો  

 પ્રથમ મુુંબઇનીં ગોકુળિાસ િેજપાલ સુંસ્કુિ પાઠશાળામાું ભરા્.ુ  (પનુામા ભરાવાન ુહત ુું 

પરુંત ુત્યા પ્લેગ હોવાથી રિ થ્ ુહત ુું.)  

 1917 નુું અતધવેશનમાું પ્રથમ મહીલા અધ્યિ એની બેસનટ હિાું.  

 1925 નાું અતધવેશાનમાું ભારિીય મહીલા અધ્યિ સરોજીની નાયડુ હિાું.  

 1902 માું અમિાવાિમાું કોંગે્રસનુું ગજુરાિમાું પ્રથમ અતધવેશન, અધ્યિ – સરેુનદ્રથનાથ 

બેનજી હિા 

 1907મા સરુિ કોંગે્રસના બે ભાગલા પડયા. 1. જહાલવાિી અને 2 મવાળવાિી 

 મવાળવાિી નેિાઓ  િાિાભાઈ નવરોજી, દફરોજશાહ મહિેા, ગોપાલક ષ્ણ ગોખલે, 

સરેુનદ્રનાથ બેનજી 

 જહાલવાિી નેિાઓ  લાલા લજપિરાય, લબતપનચુંદ્ર પાલ, બાળ ગુંગાધર તિલક, 

અરતવિંિ ઘોષ 

 મસુ્િીમ િીગની સ્થાપના 
 1906 મા ઢાકા મકુામે સ્થાપના થઈ. 

 જેમા ધાતમિક વડા આગાખાન, નવાબ સકીમલુ્લા, વાઈસરોય તમનટો અને િેનાઅ 

ખાનગી મુંત્રી ડનલોપ સ્સ્મથે મહત્વની ભતુમકા ભજવી હિી. 

 1909મા મોલે – તમનટો સધુારો 

 હોમરૂિ આંદોિન 

 ભારિમા હોમરૂલ લીગની સ્થાપના લોકમાનય તિલક અને એની બેસનટે કરી. 

 તિલકે એતપ્રલ, 1916મા બલેગામમા હોમરૂલ લીગની સ્થાપના કરી હિી 

 એતન બેસનટે સપ્ટેમ્બર, 1916મા ચેન્નાઈ ખાિે સ્થાપના કરી. 

 તિલકે પોિાના અખબારોમા “ધી મરાઠા” અને “કેસરી” મા લેખો લખીને ભાષણો 

આપ્યા િે િરતમયાન િેમને “લોકમાનય” િરીકે લબરિાવવામા આવ્યા. 
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 એની બેસનટે “ધી કોમનવીલ” અને “ન્ ુઈષ્નડયા” િૈતનક દ્વારા હોમરૂલનો પ્રચાર 

કયો 

 લખનૌ કરાર 1916મા થયો 

 1919મા મોનટફડા સધુારા અનસુાર કેનદ્રની ધારાસભાને દ્વદ્વગ્રહી બનાવી 

 1919મા વ્યસ્ક્િ સ્વાિુંત્ર્ય નામશેષ બનાવિો રોલેક્ટ એક્ટ પસાર કરવામા 

આવ્યો. 
 

 કેટિીક ક્રાતંતકારી પ્રવતૃતઓ 

 1879મા સૌપ્રથમ વાસિેુવ બલવુંિ ફડકી ભારિમા ક્રાુંતિકારી પ્રવ  તિઓની 
શરૂઆિ કરી. 

 વીર સાવરકરે તમત્રમેલા સુંગઠનની સ્થાપના કરી. જે 1904મા “અલભનવ ભારિ” 
િરીકે ઓળખા્.ુજેના સિસ્ય પાુંડુરુંગ મહાિેવ બાપટને બોમ્બ બનાવવાની 
ટેકતનક શીખવા માટે રતશયા મોકલ્યા હિા. 

 13 નવેમ્બર 1909ના દિવસે અમિાવાિમા વાઈસરોય તમનટો અને લેડી તમનટો 
પર પ્રથમ રાયપરુ િરવાજા બહાર અને પછી િરિ જ આસ્ટોદડયા િરવાજા 
બહાર બોમ્બ ફેકાયો જોકે બને્ન વખિ િેઓ બચી ગયા. 

 આ પ્રવ  તિ કરના મોહનલાલ પુંડયા(ડુુંગળી ચોર) અને એમના બે સાથીઓ 
પુુંજાભાઈ વદકલ િથા વસુંિરાવ વ્યાસ હિા. િેઓ છેક સધુી પકડાયા ન હિા. 

 1906મા ભપૂેનદ્રનાથ િત્ત સાથે મળીને “્ગુાુંિર” નામના સમાચાપત્રથી 
ક્રાુંતિકારી તવચારધારાનો પ્રચાર કરવામા આવ્યો. 

 1908મા મઝુફ્ફરનગરના એક અનયાયી જજ દકિંગ્સફોડાની બગી પર પ્રફુલ્લ 
ચાકી અને ખિુીરામ બોઝે બોમ્બ ફેંક્યો. 

 પ્રફુલ્લ ચાકીએ આત્મહત્યા કરી િેમજ ખિુીરામ બોઝને ફાુંસી આપવામા આવી. 
 ઈ.સ. 1906મા શ્યામજી ક ષ્ણ વમાાએ લુંડનમા “ઈષ્નડયન હોમરૂલા સોસાયટી” ની 

સ્થાપના કરી. 
 આ સુંસ્થાના પ્રચાર માટે “ઈષ્નડયન સોશ્યોલોજજસ્ટ” નામન ુસામાતયક શરૂ ક્ુા. 

િેમણે “ઈષ્નડયન હાઉસ” ની સ્થાપના કરી અને ભારિીયો માટે તશષ્યવ  તિની 
વ્યવસ્થા કરી. 

 1909મા મિનલાલ દઢિંગરાએ લુંડનમા કનાલ વાયલીને ગોળી મારી હત્યા કરી 
હિી િેથી િેને ફાુંસી આપવામા આવી હિી. 
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 શ્યામજી ક ષ્ણ વમાાન ુ1930મા સ્સ્વત્ઝરલેંડમા અવસાન થ્.ુ િેમની પજત્ન 
ભાનમુિી 1933મા મ  ત્્ ુપામ્યા.  

 1913મા લાલા હરિયાળ, સોહનતસિંહ ભાખના વગેરી સેન ફે્રસ્નસસ્કોમા “ગિર 
પાટી” ની સ્થાપના કરી. 

 મેડમ કામાએ 1907મા જમાનીના સ્ટુટગાડા શહરેમા યોજાયેલી આંિરરાષ્રીય 
સમાજવાિી પદરષિમાભારિનો તત્રરુંગો ફરકાવ્યો. 

 જાપાનમા રાસલબહારી ઘોષે અને અસ્ગ્નએતશયામા ચુંપક રમણ તપલ્લાઈએ 
ક્રાુંતિકારી પ્રસ્તિઓ ચાલ ુકરી. 
 

 ગાધંીયગુ 

 મળૂનામ   :   મોહનિાસ કરમચુંિ ગાુંધી 
 જનમ       :  2 ઓક્ટોબર, 1869 – પોરબુંિર 

 માિા      :   પિૂળીબાઈ 

 પત્ની      :   કસ્તરુબા 
 રાજકીય ગરુુ       : ગોપાલક ષ્ણ ગોખલે 

 આધ્યાજત્મક ગરુુ    : શ્રીમિ રાજચુંદ્ર 

 કરમચુંિ ઉત્તમચુંિ ગાુંધી (કબા ગાુંધી). 
 કબા ગાુંધીનો ડેલો રાજકોટમા આવેલો છે. 

 ગાધંીજીના વતષમાનપત્રો 
 ઈષ્નડયન ઓતપતનયન (1903) 

 બલેુદટન 

 હદરજન 

 નવજીવન 

 યુંગ ઈષ્નડયા 

 ગાધંીજી સ્થાપેિી સસં્થાઓ 

 ટૉલ્સટૉય ફામા (ગાુંધી આશ્રમ કે દફતનક્સ આશ્રમ) િલિણ આદફ્રકા 

 કોચરબ આશ્રમ (સાબરમિી આશ્રમ) 

 દટળક સ્વરાજ ફુંડ 

 ગજુરાિ તવદ્યાપીઠ 

 સેવાગ્રામ આશ્રમ 

 ગૌસેવા સુંઘ 
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 ગાુંધીજી એ પ્રાથતમક તશિણ રાજકોટની પરાની શાળામા લીધ ુહત.ુ 

 ગાુંધીજી િલિણ આદફ્રકામા પ્રથમવાર જેલમા જહોતનસબગામા ગયા હિા. 

 ગાુંધીજે “દહિંિ સ્વરાજ” નામન ુપસુ્િક 1909મા લુંડનથી િ.આદફ્રકા આવિા “એસ.એસ.દકલ્િોના” 

કાસલ નામના જહાજમા લખ્્ ુહત.ુ 

 9મી જાન્આુરી 1915ના રોજ ગાુંધીજી ભારિ પાછા આવ્યા િેની યાિમા હાલમા “પ્રવાસી 

ભારિીય દિવસ” િરીકે ઊજવવામા આવે છે. 

 પ્રથમવાર જેલની સજા અસહકાર આંિોલન વખિે 10 માચા 1920ના રોજ થઈ અને યરવડા 

જેલમા પયૂાા હિા. 

 શરૂઆિમા િેમણે અંગે્રજોને સાથ આપેલો િેથી 1915મા અંગે્રજ સરકારે િેમને “કેસરે દહિંિ” ની 

ઉપાધી આપી હિી. જે અસહકાર આંિોલન વખિે પાછો આપી િીધો. 

 1915મા કોચરબ ગામે સત્યાગ્રહ આશ્રમની સ્થાપના કરી 

 1917મા અમિાવાિમા સાબરમિી આશ્રમની સ્થાપના કરી. 

 1918 થી 1930 સધુી સાબરમિી આશ્રમના “હ્રિયકુુંજ” નામના મકાનમા રહ્યા હિા. 

 30 જાન્આુરી 1948ના રોજ દિલ્હીના લબરલા ભવનમા શકુ્રવારે નાથરુામ ગોડસેએ ગાુંધીજીને 

ગોળી મારી હત્યા કરી હિી. 

 10 મે 1963 ના રોજ સાબરમિી આશ્રમમા “ગાુંધી સ્મારક” સુંગ્રહાલયન ુઉિઘાટન પુંડીિ 

જવાહરલાલ નહરુેએ ક્ુા. 
 

 ચપંારણ સત્યાગ્રહ 

 લબહારના ચુંપારણમા ્રુોતપયન નીલવરો જમીનના 3/20 ભાગમા ફરજજયાિ ગળીન ુવાવેિર 

કરવાના “િીન કદઠયા” પદ્વતિ અપનાવી ઉત્પાિન સસ્િી દકમિે વેચવાની ફરજ પાડિા હિા. 

 ગાુંધીજીનો આ પ્રથમ સફળ સત્યાગ્રહ હિો જેના ઉપલિમા રવીનદ્રનાથ ટાગોરે િેમને “ મહાત્મા” 

કહ્યા હિા. 
 

 ખેડા સત્યાગ્રહ 

 1917મા ગજુરાિના ખેડા જજલ્લોમા અતિવ  ષ્ષ્ટને કારણે પાક તનષ્ફળ ગયો હિો. 

 અંગે્રજોન ુમહસેલુ ખેડુિો ન ભરી શકિા હોવાથી ગાુંધીજી અને વલ્લભભાઈ પટેલની આગેવાની 

હઠેળ સત્યાગ્રહ થયો. 
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 રોિેક્ટ એક્ટ(1919) 
 જે અંિગાિ કોઈ પણ શુંકાસ્પિ વ્યસ્ક્િની ધરપકડ કરી શકાિી ના ને િેના પર મકુિનો ચલાવ્યા 

તવના દિવસો સધુી જેલમા પરૂી રાખી શકાિો. 

 ગાુંધીજીએ આ કાયિાને “કાળો કાયિો” કહ્યો હિો. 

 આ આંિોલન ગાુંધીજીન ુપ્રથમ રાષ્રીય કિાન ુઆંિોલન હત.ુ 

 6 એતપ્રલ 1919નો દિવસ “રાષ્રીય અપમાન દિવસ” િરીકે મનાવાયો. 

 જલિયાવાિા બાગનો હત્યાકાડં(1919) 
 13મી એતપ્રલ 1919 ના દિવસે સાુંજે 4.30 કલાકે અમ  િસરના જલલયાવાલા બાગમા શદહિોને 

અંજલલ આપવા અને પોિાના પ્યારા નેિા ડૉ.સત્યપાલ અને ડૉ.દકચલુની ધરપકડનો તવરોધ કરવા 

સભાન ુઆયોજન થ્ ુહત.ુ 

 જનરલ ડાયરે લોકો પર ગોળીબાર કરાવ્યો. 

 બનાવની િપાસ કરિા હનટર કતમશને ડાયરનો બચાવ કયો હિો. 

 આના તવરોધમા રવીનદ્રનાથ ટાગોરે લબ્રદટશ સરકાર દ્વારા અપાયેલ નાઈટનો લખિાબ, ગાુંધીજીએ 

કેસર-એ-દહિંિ િથા જમનલાલ બજાજે રાય બહાદુરની ઉપાધીનો ત્યાગ કયો હિો. 

 અસહકારન ુઆંદોિન (1920) 
 પ્રથમ તવિ્દુ્વમા તકૂીનો પરાજય થિા ભારિીય મસુ્લીમોને દુખ થ્.ુ 

 1920ના કોલકાત્તાના તવતશષ્ટ સુંમેલનમા લખલાફિ આંિોલનને સમથાન અને અસહકાર આંિોલન 

માટે પવૂા ભતૂમકા બુંધાઈ અને 1920ના નાગપરુ અતધવેશનમા બહાલી મળી. 

 5 ફેબ્રઆુરી 1922 ઉત્તરપ્રિેશમા ગોરખપરુ નજીક ચૌરી-ચૌરા ગામે પોલલસે એક સરઘસ  ઉપર 

બેફામ ગોળીબાર કયો.ઉશ્કેરાયેલા લોકોએ પોલીશ સ્ટેશનને આગ લગાવી િેથી 22 પોલીસોના મ  ત્્ ુ

થયા. 

 આ બનાવ બનિા ગાુંધીજીએ અસહકારન ુઆંિોલન પાછ ખેંચી લીધ.ુ 

 સરકારે ગાુંધીજી ની ધરપકડ કરી અને 6 વષાની કેિની સજા થઈ. 

 બોરસદ સત્યાગ્રહ 

 1923મા આણુંિ જજલ્લાના બોરસિ િાલકુામા બહારવટીયાઓનો ત્રાસા વધી ગયો હિો. 
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 અંગેજ સરકારે એક વષા માટે વધારાની પોલીસ રાખવાન ુનક્કી ક્ુા જેનો ખચા અઢી લાખ હિો. 

આ ખચા બોરસિ િાલકુાના બધા ગામો અને આણુંિ િાલકુાના અમકુ ગામોમા િરેક 18 વષાની મોટી 

વ્યસ્ક્િ િીઠ રૂ. અઢી હિો. 

 વલ્લભભાઈની આગેવાની હઠેળ સત્યાગ્રહ ચાલ્યો. 

 િરબાર ગોપાળિાસના અધ્યિપિે સુંગ્રામ સતમતિની રચના થઈ. જેનો તવજય થયો. 

 બારડોિી સત્યાગ્રહ 

 1928મા અંગે્રજ સરકારે બારડોલીના ખેડુિો પર 22% મહસેલુમા વધારો કયો. જેના તવરોધમા આ 

સત્યાગ્રહ કરવામા આવ્યો 

 જેની આગેવાની વલ્લભભાઈ પટેલે લીધી. 

 આ સત્યાગ્રહથી વલ્લભભાઈ પટેલને “સરિાર”ન ુલબરૂિ આપવામા આવ્્.ુ 

 મોિીલાલ નહરુે અને લચત્તરુંજન િાસે 1923મા સ્વરાજ પાટીની સ્થાપના કરી. 

 ઉગ્ર ક્રાતંતકારી પ્રવતૃતઓ 

 રામપ્રસાિ લબસ્સ્મલ, યોગેશ ચેટજી, સલચનદ્ર સનયાલ વગેરેએ મળીને 1924મા કાનપરુમા 

“દહિંદુસ્િાન દરપબ્બ્લકન એસોતશયેશન”ની સ્થાપના કરી. 

 કાકોરી કાવિરા કેસમા રામપ્રસાિ લબસ્સ્મલ, અશફાક ઉલ્લાખાન, રોશનતસિંહ, અને રાજેનદ્ર 

લોહરીને ફાુંસીની સજા થઈ. જ્યારે ચુંદ્રશેખર આઝાિ ફરાર થઈ ગયા. 

 1928મા ચુંદ્રશેખર આઝાિની પે્રરણાથી ભગિતસિંહ ે“દહિંદુસ્િાન સોશ્યાલલસ્ટ દરપબ્બ્લકન આમી” ની 

સ્થાપના કરી. 

 1928મા ભગિતસિંહ ેસોનડસાની હત્યા કરી. 

 લાહોર કાવિરા કેસ અંિગાિ ભગિતસિંહ, રાજગરુુ અને સખુિેવને 23 માચા 1931ના રોજ ફાુંસી 

આપવામા આવી. 

 ચુંદ્રશેખર આઝાિે આલ્ફે્રડ પાકાામા આત્મહત્યા કરી. 

 1930મા સયુાસેનના નેત  ત્વ હઠેળ “ઈષ્નડયન દરપબ્બ્લકન આમીની સ્થાપના કરી. 

 1934મા સયુાસેન અને િારકેિરને ફાુંસી થઈ જ્યારે આ િળની ્વુિી પ્રતિલિા વાડેકરે 

આત્મહત્યા કરી અને કલ્પના િત્તને આજીવન કારાવાસની સજા થઈ. 
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 સાયમન કતમશન(1927) 
 આ કતમશનના સાિેય સભ્યો અંગ્રેજ હિા. આથી ભારિમા િેનો તવરોધ કરવામા આવ્યો. 

 3 ફેબ્રઆુરી 1928ના રોજ આ કતમશન ભારિ આવ્્ ુત્યારે “સાયમનગો બેક” ના નારા 

લગાવવામા આવ્યા. તવરોધ પ્રિશાન િરતમયાન લાઠીચાર્જમા લાલા લજપિરાયન ુઅવસાન થ્.ુ 

 નહરુે અહવેાિ 

 19મ ે1928ના રોજ મોિીલાલ નહરુેની અધ્યિિામા સતમતિની રચના કરી. આ સતમતિએ 10 

ઓગષ્ટ1 1928ના રોજ પોિાબો અહવેાલ આપ્યો જે નહરુે અહવેાલથી ઓળખાય છે. 

 આ અહવેાલ સ્વિુંત્ર ભારિના બુંધારણની “બ્લ્્ ુતપ્રનટ” કહવેાય છે. મસુ્લીમ લીગની અસમુંિીના 

કારણે સરકારે િેનો અસ્વીકાર કયો. 

 પણૂષ સ્વરાજની માગં 

 1929મા કોંગેસન ુઅતધવેશન ્વુા નેિા જવાહરલાલ નહરુેના અધ્યિપિે રાવી નિીના દકનારે 

લાહોર ખાિે મળ્્.ુ જેમા 1 વષાનો સમયગાળો પણૂા થયો હોવાથી પણૂા સ્વરાજનો ઠરાવ પસાર કરાયો 

 26 જાન્આુરી 1930ના રોજ સ્વિુંત્રિા દિવસા મનાવવામા આવ્યો. 

 પણૂા સ્વરાજ માટે સતવનય કાનનુભુંગ આંિોલનનો તનણાય લેવામા આવ્યો. 

 સતવનય કાનનુભગં ચળવળ (1930) 
 સમય     12 માચા 1930 થી 6 એતપ્રલ 1930 

 શરૂઆિ   સાબરમિી આશ્રમ, અમિાવાિ 

 અંિ       િાુંડીના સમદુ્રદકનારે, નવસારી 

 કુચ િરતમયાન ભાટ ગામે ગાુંધીજીએ કહ્ય ુ“ હુ કાગડાના મોિે મરીશ પરુંત ુસ્વરાજ લીધા તવના 

આ આશ્રમમા પગ નઈ મકુુ” 

 ગાુંધીજી અને િેમના 78 સાથીઓ િાુંડી જવા માટે તનકળ્યા. 

 પ્રથમ દિવસે બપોરે તવસામો “ચુંડોળા િળાવ” અને રાત્રી રોકાણ “અસલાલી” મા ક્ુા. 

 360 દકલોમીટર જેટલ ુઅંિર 24 દિવસમા કાપ્્.ુ 

 િાુંડીયાત્રાના પ્રથમ બલલિાની “સરિાર પટેલ” બનયા હિા. 

 6 એતપ્રલ 1930ના રોજ સવારે 6 વાગે ગાુંધીજીએ ચપટી મીઠુ ભરીને કહ્ય ુ“ લબ્રદટશ સામ્રાજ્યની 

ઈમારિના પાયામા હુ આજથી લણુ લગાડુ છે.” 

 સભુાષચુંદ્ર બોઝે િાુંડીયાત્રાને “નેપોલલયનની પેદરસ માચા” અને મસુોલીનીની રોમ માચા” કહી છે. 
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 મહાિેવભાઈ િેસાઈએ િાુંડીયાત્રાને “મહાલભતનષ્ક્રમણ” સાથે સરખાવી હિી. 

 ધરાસણા સત્યાગ્રહ 

 સ્થળ    22 મે 1930 , સરુિ જજલ્લો 

 િાુંડીકુચ િરતમયાન ગાુંધીજીની ધરપકડ થઈ આથી ધરાસના સત્યાગ્રહ કરવાન ુનક્કી કરા્.ુ 

 સત્યાગ્રહ કરવાન ુનક્કી હત ુિેથી િેની પવૂા િૈયારીમા 5 મે 1930ના રોજ કરાડી ગામેથી 

ગાુંધીજીની ધરપકડ કરીને યરવડા જેલમા પયૂાા. 

 ગાુંધીજી અને અબ્બાસ િયૈબજીની ધરપકડ થવાથી સત્યાગ્રહની આગેવાની “ અબ્દુલ 

ગફારખાને” લીધી. િેથી િે “સરહિના ગાુંધી” િરીકે ઓળખાય છે. 

 ગાધંી – ઈરવીન કરાર 

 ગાુંધીજી અને વાઈસરોય ઈરવીન વચ્ચે 5 માચા 1931ના રોજ કરાર થયા જેને “ગાુંધી – ઈરવીન 

કરાર” કહ ેછે. 

 આની સમગ્ર િેશમા તનિંિા કરવામા આવી કેમકે ગાુંધીજીએ ફક્િ અદહિંસક રીિે ક્રાુંતિ કરિા 

કેિીઓને જ છોડવાની માુંગણી કરી. 

 ભગિતસિંહ અને િેમના સાથીઓને જેલમકુ્િ કરવાની માુંગણી ના કરવામા આવી. 

 ગોળમેજી પહરર્દ 

 પ્રથમ ગોળમેજી પહરર્દ 

 સમય   12 દડસેમ્બર 1930 થી 13 જાન્આુરી 1931 

 31 દિવસન ુસુંમેલન લુંડનમા ભરા્.ુ 

 89 સભ્યોએ ભાગ લીધો 

 િેન ુઉિઘાટન લબ્રટનના રાજા જ્યોર્જ પાુંચમાએ ક્ુા. 

 ત્રણેય ગોળમેજી પદરષિના અધ્યિ લબ્રટનના વડાપ્રધાન “રામસે મેકડોનાલ્ડ” હિા. 

 બીજી ગોળમેજી પહરર્દ 

 સમય    7 સપ્ટેમ્બર 1931 થી 1 દડસેમ્બર 1931 સધુી લુંડનમા 

 આ પદરષિમા કોંગે્રસના એકમાત્ર પ્રતિતનતધ િરીકે ગાુંધીજી ભાગ લીધો હિો. 

 ગાુંધીજી જ્યારે આ પદરષિમા ભાગ લેવા ગયા ત્યારે ઝવેરચુંિ મેઘાણીએ ગા્.ુ “છેલ્લો કટોરો 

ઝેરનો પી જજો બાપ.ુ” 

 ત્રીજી ગોળમેજી પહરર્દ 
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 સમય   17 નવેમ્બર 1932 થી 24 દડસેમ્બર 1932 લુંડનમા 

 કોંગ્રેસે બદહષ્કાર કયો  

 96 પ્રતિતનતધઓએ ભાગ લીધો 

 આ પદરષિમા ભારિ સરકાર અતધતનયમ 1935 નો ચોક્કસ મસુદ્દો ઘડવામા આવ્યો. 

 ત્રણેય ગોળમેજી પદરષિોમા હાજરી આપનાર  ડૉ.બાબાસાહબે આંબેડકર 

 

 કોમીચકુાદો, પનૂા કરાર અને અસ્પશૃ્યતા તનવારણ (1932) 
 ઓગષ્ટ 1932મા ઈગ્લેંડના વડાપ્રધાન રામસે મેકડોનાલ્ડે કોમી ચકુાિો જાહરે કયો. 

 ગાુંધીજી અને ડો.આંબેડકર વચ્ચે “પનૂા કરાર” થયો. 

 1932મા હદરજન સેવક સુંઘની સ્થાપના કરવામા આવી. 

 ઓગષ્ટ ઓફર(1940) 
 વાઈસરોય લોડા લલનલલથગોએ 8 ઓગષ્ટ 1940ના રોજ “ઓગષ્ટ ઓફર” આપી. 

 કોંગ્રેસે અસ્વીકાર કયો. 

 વ્યક્ક્તગત સત્યાગ્રહ(1940) 
 ગાુંધીજી પ્રથમ વ્યસ્ક્િગિ સત્યાગ્રહી િરીકે તવનોબા ભાવે, દ્વદ્વિીય સત્યાગ્રહી િરીકે જવાહરલાલ 

નહરુે અને ત  િીય સત્યાગ્રહી િરીકે બ્રહ્મ િત્તની તનમણકુ કરી. 

 17મી ઓક્ટોબર 1940ના રોજ વધાા નજીક પવનાર ગામે તવનોબા ભાવેએ ્દુ્વતવરોધી ભાષણ 

આપીને વ્યસ્ક્િગિ સત્યાગ્રહની શરૂઆિ કરી. 

 હહિંદ છોડો આંદોિન 

 8 ઓગષ્ટ 1942ના રોજ મુુંબઈના ગ્વાલીયા ટેક મેિાન(મસુ્ક્િ મેિાન)મા ઠરાવ પસાર કરવામા 

આવ્યો 

 િરતમયાન ગાુંધીજી એ સતુ્ર આપેલ ુ “કરેંગે યા મરેંગે લેદકન આઝાિી લે કે દહ રહેંગે.” 

 સ્વાતતં્ર્ય પ્રાપ્પ્ત તરફ પ્રયાણ 

 સભુાષચુંદ્ર બોઝે 1943મા તસિંગાપરુમા સ્વિુંત્ર ભારિની કામચલાઉ આરઝી હકુુમિની સ્થાપના 

કરી 

 િેમણે “ચલો દિલ્લી” ન ુસતુ્ર આપ્્.ુ 

 “તમુ મઝેુ ખનુ િો મે તમુ્હ ેઆઝાિી દુુંગા” જેવા નારા સભુાષચુંદ્ર બોઝે આપ્યા. 
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 આઝાિ દહિંિ ફોજન ુરાષ્રીય ગીિ ટાગોરન ુ“જન મન ગન...........”, રાષ્રધ્વજ િરીકે તિરુંગો અને 

રાષ્રભાષા િરીકે દહિંિીનો સ્વીકાર કરવામા આવ્યો. 

 આઝાિ દહિંિ ફોજન ુવડુમથક તસિંગાપરુથી રુંગનૂ(મ્યાનમાર) ખસેડા્.ુ 

 18 ઓગષ્ટ 1945 ના રોજ સભુાષચુંદ્ર બોઝ બેંગકોક છોડી ને તવમાન માગે ટોદકયો જવા તનકળ્યા 

અને ત્યા તવમાન અકસ્માિમા િેમન ુમ  ત્્ ુથ્.ુ 

 વેવેિ યોજના 
 4 જુન 1946ના રોજ વાઈસરોય વેવેલે એક યોજના પ્રસ્તિુ કરી જે મજુબ વાઈસરોયની 

કારોબારી પદરષિમા કમાુંડર ઈન ચીફ તસવાયના બધા સિસ્ય ભારિીય રહશેે. 

 પરુંત ુિે તનષ્ફળ ગઈ 

 નૌકા સેનાનો તવરોહ 

 ફેબ્રઆુરી 1946મા રોયલ ઈષ્નડયન નેવીના “રેદટિંગ્જ” િરીકે ઓળખાિા અતધકારી અને 

તસપાઈઓએ તવદ્રોહ કયો.25 ફેબ્રઆુરી 1946મા સરિાર પટેલ અને મહુંમિ અલી ઝીણાના આહવાનથી 

વોદ્રોહ શાુંિ થયો. 

 કેલબનેટ તમશન(1946) 
 લબ્રદટશ વડાપ્રધાન એટલીએ 19 ફેબ્રઆુરીના રોજ બુંધારણ સભાની સ્થાપના િત્કાલલન સમસ્યાઓ 

પર તવચાર તવમશા કરવા કેલબનેટ તમશન ભારિ મોકલવાની ઘોષણા કરી. 

 િેના સિસ્યો 1. સર સ્ટેફડા દક્રપ્સ(અધ્યિ) 2. પૈતથક લોરેનસ(ભારિ સલચવ) 3. એ.વી. 

એલેકઝાનડર(નૌસેના મુંત્રી) 

 13 મે 1946ના રોજ કેલબનેટ તમશને નીચે મજુબનો અહવેાલ આપ્યો. 

 એક ભારિીય સુંઘની સ્થાપના થશે જો િેશી રજવાડાઓ અને લબ્રદટશ ભારિના રાજ્યોથી બનેલો 

હશે. તવિેશી બાબિો, રિા અને સુંચારવ્યવહાર કેષ્નદ્રય સરકારના હસ્િક રહશેે. 

 વચગાળાની સરકાર 

 24 ઓગષ્ટ 1946ના રોજ પુંદડિ જવાહરલાલ નહરુેની અધ્યિિામા ભારિની પ્રથમ વચગાળાની 

સરકાર અસ્સ્િત્વમા આવી. 

 16 ઓગષ્ટ “પ્રત્યિ કાયાવાહી દિવસ” િરીકે મનાવવામા આવ્યો. 

 9 ડીસેમ્બર 1946ના રોજ બુંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક મળી જેતન મસુ્લીમ લીગે બદહષ્કાર કયો. 
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 એટિીની ઘોર્ણા 
 લબ્રટનના વડાપ્રધાન લોડા ક્લેમેટ એટલીએ 20 ફેબ્રઆુરી 1947ના રોજ ઐતિહાતસક ઘોષણા કરી 

કે અંગે્રજ સત્તા જુન 1948 પહલેા જવાબિાર લોકોને સત્તા સોંપીને ભારિ છોડી િેશે. 

 એટલીએ વેવેલને સ્થાને લોડા માઉનટ બેટનની ભારિના વાઈસરોય િરીકે તનમણકુ કરી. 

 માઉન્ટ બેટનની યોજના(1947) 
 ભારિના 34મા િેમજ છેલ્લા લબ્રદટશ ગવનાર લોડા માઉનટ બેટન. 

 3 જાન્આુરી 1947ના રોજ માઉનટ યોજના પ્રસ્તિુ કરી. 

 14 ઓગષ્ટ 1947ના દિવસે પાદકસ્િાન આઝાિ થ્.ુ 

 મહુંમિ અલી ઝીણા પાદકસ્િાનના ગવનાર જનરલ અને લલયાકિ અલી ખાન પાદકસ્િાનના 

વડાપ્રધાન બનયા. 

 15 ઓગષ્ટ 1947ના રોજ ભારિ આઝાિ થ્.ુ માઉનટ બેટન ભારિના ગવનાર જનરલ અને 

જવાહરલાલ નહરુે ભારિમા વડાપ્રધાન બનયા. 

 નહરુે અને સરિાર પટેલે આ યોજનાનો સ્વીકાર કયો અને ગાુંધીજીએ િેમના છેલ્લા િાસ સધુી 

આ યોજનાનો ઈનકાર કયો. 

 ભારતીય સ્વતતં્રતા અતધતનયમ(1947) 
 માઉનટ બેટનની 3 જુન યોજનાના આધારે લબ્રદટશ સુંસિે 18 જુલાઈ 1947ના રોજ ભારિીય 

સ્વિુંત્રિા અતધતનયમ 1947ને પસાર કયો. 

 િેની જોગવાઈ અનસુાર ભારિને 15 ઓગષ્ટ 1947ના રોજ સ્વિુંત્રિા મળી. 

 અંગ્રેજોની 200 વષાની સત્તાનો અંિ આવ્યો. 

 ભારિા વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહરુે બનયા. 

 14 ઓગષ્ટ 1947ના રોજ પાદકસ્િાન આઝાિ થ્ ુ

 જેના ગવનાર મહમિ અલી ઝીણા અને વડાપ્રધાન લલયાકિ અલીખાન બનયા. 

 

 વર્ષવાર ઇતતહાસ 

 1905  

 બુંગભુંગની ચળવળ  

 વાઇસરોય – લોડા કર્જન  
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 નીતિ – ‘ભાગલા પાડો અને રાજ કરો’  

 1906  

 મસુ્લીમ લીગની સ્થાપના  

 1907    

 કોંગે્રસન ુસરુિમાું અતધવેશન  

 અધ્યિ – રાસલબહારી ઘોષ  

 કોંગ્રેસના બે ભાગલા (1) જહાલવાિી (2) મવાળવાિી  

 જહાલવાિી નેિાઓ (1) લાલા લજપિરાય (2) લબપીનચુંદ્ર પાલ (3) બાળગુંગાધર 

તિળક (4) અરતવિંિ ઘોષ  

 મવાળવાિી નેિાઓ (1) સરેુનદ્રનાથ બેનજી (2) રાસલબહારી ઘોષ (3) વ્યોમેસચુંદ્ર બેનજી 

(4) ગોપાલકષૂ્ણ ગોખલે (5) મિનમોહન માલવીયા (6) દફરોઝશાહ મહિેા  

 1909  

 મોલા – મીનટો સધુારો, જે અંિગાિ 

 મસુ્લીમોને અલગ મિિાન મુંડળ સ્થાપ્્.ુ  

 1916  

 હોમરૂલ આંિોલનને પનૂાથી બાળગુંગાધર તિલકે અને ચૈન્નાઇથી એની બેસનટે ચલાવ્્ુું.  

 લખનઉ અતધવેશનમાું કોંગે્રસન ુપનુ:સુંયોજ  

 1917  

 ચુંપારણ સત્યાગ્રહ , ભારિનો પ્રથમ સત્યાગ્રહમ, મખુ્ય નેિા – ગાુંધીજી.  

 1918  

 ખેડા સત્યાગ્રહ, મખુ્ય નેિા – ગાુંધીજી.  

 1919  

 રોલેટ એક્ટ  

 ‘ન અપીલ, ન વકીલ, ન િલીલ’  

 ગાુંધીજીએ રોલેટ એક્ટને કાળો કાયિો કહ્યો.  

 મોનટેગ્્-ુચેમ્સફડા સધુારા  

 શીખોને અલગ મિિાન મુંડળ  

 13 એતપ્રલ 1919 = જલલયાવાલા હત્યા કાુંડ  
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 જનરલ ડાયર વડે થયેલ હત્યાકાુંડ  

 જનરલ િાયરની હત્યા = ઉધમતસિંહ દ્રારા.  

 ગાુંધીજીના પુંજાબ પ્રવેશ પર પ્રતિબુંધ િથા ડો. સૈફુધીન ફીચલ ુિથા ડો. સિપાલની 

કરણ વગર ધરપકડ થિા જન આક્રોશ થયો હિો.  

 આ હત્યા કાુંડ બાિ રતવનદ્રનાથ ટાગોરે િેમને મળેલ ‘નાઇટહુડ’ નો લખિાબ પરિ કયો 

હિો.  

 જલીયાવાલા બાગ હત્યાકાુંડની િપાસ ‘હુંટર કમીશન’ ને સોપાઇ હિી., જેના પ્રમખુ લોડા 

હુંટર હિાું.  

 1920  

 અસહકારનુું આંિોલન  

 18 ઓક્ટો 1920 નાું રોજ ગજુરાિ તવધ્યાપીઠની સ્થાપના થઇ પ્રથમ કુલપતિ – 

મહાત્મા ગાુંધી  હાલના કુલપતિ – ઇલાબેન ભટ્ટ  

 1922  

 1922માું ઉત્તર પ્રિેશના ગોરખપરુ જજલ્લાનાું ‘ચૌરીચૌરા’ ગામમાું લોકોના ટોળાએ પોલલસે 

ચૌકી સળગાવિા ગાુંધીજીએ આ આંિોલન પાછું ખેચ્્.ુ  

 જમનાલાલ બજાજે આ આંિોલન િરતમયાન પોિાનો ‘રોય’નો લખિાબ પરિ કયો હિો.  

 મોતિલાલ અને વલ્લભભાઇએ આ આંિોલન િરતમયાન વકીલાિ છોડી.  

 1923  

 સ્વરાજ પિની સ્થાપના  

 મોતિલાલ નહરુે અને લચિરુંજનિાસે આ પિની સ્થાપના કરી હિી.  

 લચિરુંજનિાસ ના બે ઉપનામ – િેશબુંધ ુ, િાસબાબ ુ 

 1924  

 બોરસિ સત્યાગ્રહ (મખુ્ય નેિા – સરિાર પટેલ)  

 1927  

 સયમન કતમશન  

 કુલ સાિ સભ્યો હિા  

 િમામ સભ્યો અંગ્રેજો હિાું અને િેમાું એકપણ ભારિીય સભ્ય ન હિાું, આથી લોકોએ 

િેનો તવરોધ કયો હિો.  
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 “ગો સયમન ગો” નાું નારા લાગ્યા હિાું.  

 આ કતમશાનનો તવરોધ અંિગાિ લાઠી ચાર્જ થયો, જેમાું લાલા લજપિરાયનુું મતૂ્્ ુથ્.ુ  

 1928  

 બારડોલી સત્યાગ્રહ  

 આ સત્યાગ્રહમાું બારડોલીની બહનેો વલ્લભભાઇ પટેલને ‘સરિાર’ નુું લબરુિ આપ્્ુું.  

 આ સલમા મોતિલાલ નેહરુએ નેહરુ દરપોટા  રજુ કયો જેને આજના સમયમાું બુંધારણની 

‘બ્લ્્ ુતપ્રનટ’ હહવેામા આવે છે.  

 1929  

 પણૂા સ્વરાજ  

 લાહોર અતધવેશનમાું 31 ડીસે 1929 માું જવાહરલાલ નહરુેએ પણૂા સ્વરાજનો પ્રસ્િાવ રજૂ 

કયો.  

 આ પ્રસ્િાવ અંિગાિ 26 જન્ુું સ્વાિુંત્ર્યદિન િરીકે ઉજવવાન ુનક્કી કરા્ુું.  

 1930  

 િાુંડી કચૂ  

 12 માચા 1930 ના રોજ સાબરમિી આશ્રમથી િાુંડી સધુીની યાત્રા.  

 6 એતપ્રલ 1930 ના રોજ પણુા.  

 241 માઇલ, 385 દકલોમીટર  

 ગાુંધીજી સાથે 78 સાથીઓ હિા કુલ – 79.  

 સભુાશચુંદ્ર બોઝે િેને ‘નેપોલીયનની પેરીચમાચ’ સાથે સરખાવી  

 મહાિેવભાઇ િેસાઇએ િેને ‘બધુ્ધન ુમહલભતનષ્ક્રમણ’ કહલે.ુ  

 િાુંડી યાત્રાનુું શટુીંગ – કતપલપ્રસાિ શમાાએ કરેલ.  

 ગાુંધીજીની ધરપકડ થયા બાિ અબ્બાસ િૈયબજીએ સત્યાગ્રહની જવાબિારી લલતધ અને 

ત્યારબાિ સરોજીની નાયડુએ િેની જવાબિારી સ્વીકારી & ધરાસણા સત્યાગ્રહની 

જવાબિારી પણ સુંભાળી હિી.  

 ગોળમેજી પદરષિો  

 પ્રથમ પદરષિ – 1930 માું  

 બીજી પદરષિ – 1931 માું (ગાુંધીજીએ હાજરી આપી)  

 તત્રજી પદરષિ – 1932 માું  
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 બાબાસાહબે આંબેડકરે બધીજ પદરષિમાું હાજરી આપી હિી.  

 1931  

 ગાુંધી ઇતવિન  કરાર 

 આ કરાર મજુબ ભગિતસિંહ, રાજગરુૂ અને સખુિેવને 23 માચા ના રોજ ફાુંસીની સજા.  

 ઝવેરચુંિ મેઘાણીએ ગાુંધીજીને બીજી પદરષિમાું હાજરી આપિા પહલેા “છેલ્લો કટોરો આ 

પી જજો બાપ.ુ..) નામનુું કાવ્ય રચ્્ુું હત ુું.  

 1932  

 કોમી ચકૂાિો  

 આ ચકૂાિો લબ્રટનના વડાપ્રધાન રામસે મેકડોનાલ્ડ ેઆપ્યો હિો, જે અનસુાર િલલિોને 

અલગ મિિાન મુંડળ આપવામાું આવ્્ુું.  

 1934  

 પનૂા કરાર  

 ગાુંધીજી અને આંબેડકર  

 જે કરાર અનસુાર હદરજનો માટે 71 ને બિલે 149 બેઠકો અનામિ રાખવામાું આવી.  

 1935  

 દહિંિ સરકાર ધારો  

 આ અનસુાર પ્રુંિીય સરકારની સ્થાપના.  

 1940 

  ઓગસ્ઠ િરખાસ્િ  

 (!) વ્યસ્ક્િગિ સત્યાગ્રહ – 

 તવનોબા ભાવે પ્રથમ વ્યસ્ક્િગિ સત્યાગ્રહી હિા.  

 જવાહરલાલ નહરુે દ્વદ્વતિય વ્યસ્ક્િગિ સત્યાગ્રહી  

 (2) મસુ્સ્લમ લલગનુું લાહોર અતધવેશન  

 જેમા સૌપ્રથમવાર ચૌધરી રેહમિઅલી નામના વ્યસ્ક્િએ અલગ પાદકસ્િાનનો 

તવચાર કયો.  

 1942  

 દક્રપ્સ મીશન  

 દહિંિમા આગમન – 23 મચા 1942  



 

Motion Career Academy  55 

 1942 ન ુદહિંિ છોિો આંિોલન  

 8 ઓગસ્ઠ 1942 ની રાતે્ર મુુંબઇમાું ગોવાળીયા ટેનક (હાલનુું નામ મસુ્ક્િ મેિાન) માું 

મળેલી મહા સમીિીની બેઠકમાું ‘દહિંિ છોડો’ નામથી ઓળખાિો આ ઠરાવ પસાર કરવામાું 

આવ્યો.  

 ગાુંધીજીએ હહ્ય ુ– ‘મારા જીવનની આ અંતિમ લડિ છે’.  

 ગાુંધીજીએ આપેલ સતુ્ર – કરેંગે યા મરેંગે  

 અંગ્રેજોને આ આંિોલન તવશે જાણ થિા 9 ઓગસ્ઠ 1942 ના6 રોજ ભારિનાું િમામ 

મખુ્ય નેિાઓની ધરપકડ કરી. આથી ત્યારબારનુું નેત્રતુ્વ – જયપ્રકશ નારાયણ 

(લોકનાયક અને રામ મનોહર લોહીયાએ ક્ુા હત ુું.  

 દિલ્હીમાું ભગુભામાું રહીનેં ઉષા મહિેા નામની ગજુરાિી મહીલાએ રેડીયોન ુસુંચાલન ક્ુા 

હત ુું. જેના શબ્િો હિા’ યહ કોંગે્રસ રેડીયો હૈ’.  

 1945  

 વેવેલ યોજના  - 14 જાન્ ુ1945 

 વાઇસરોય – લોડા આદકિબલ્ડ વેવેલ  

 1946  

 નાતવક બળવો  19 ફેબ્ર ુ1946  

 મુુંબઇના નૌકા સૈનયનાું અમકુ ખલાસીઓને ઓછા પગાર, ખરાબ ખોરાક અને િેમની પ્રત્યે 

રાખવામાું આવિાું ભેિભાવને કારણે બનેલ બળવો.  

 આ બળવાની શરુઆિ ‘િલવાર’ નામના જહાજથી થઇ હિી.  

 સરિાર વલ્લભભાઇ પટેલની મધ્યસ્થીથી આ બળવો શાુંિ પડયોં હિોં.  

 કેલબનેટ તમશન 16 મે 1946 

 સભ્ય – (1) પેથીક લોરેનસ, (2) સર સ્ટેફડા દક્રપ્સ, અને (3) એ. વી. એલેકઝાુંડર  

 ગાુંધીજીનાું નેતતૂ્વમાું કોંગ્રસેે આ તમશાનનો સ્સ્વકાર કયો હિો, પરુંત ુવચગાળાની 

સરકારની યોજનામા મસુ્સ્લમ લલગે તવરોધ કયો.  

  લબ્રટનના મજુર પિના નેિા વડાપ્રધાન ‘ક્લેમેનટ એટલી’ ભારિને સ્વિુંત્ર કરવામાું 

માનિા હિા િેથી બુંધારણ િથા વચગાળાની સરકાર બને િે માટે ત્રણ સભ્યન ુબનેલ ુ

આ તમશન િેમણે ભારિમાું મોકલ્્ ુહત ુું, આ વચગાળાની સરકારના વિાપ્રધાન 

જવાહરલાલ નહરુે હિાું.  
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 1947  

 માઉનટ બેટન યોજના 3 જુન 1947  

 દહિંિને સ્વરાજ આપવા િેનુું તવભાજન ક્ુું, જેથી ભારિ અને પાદકસ્િાન અલગ થ્.ુ  

 દહિંિ સ્વિુંત્ર ધારો   

 લોડા માઉનટ બેટન.  
 

 

====================#######################================= 

“”Best Of Luck”” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Whatsapp પર દરરોજ જનરિ નોિેઝ મેળવવા માટે 

તમારુ નામ અને શહરે નીચેના નબંર પર Whatsapp  કરો.                                                                                                       

Mo-  82383 52157 

 

િાજેિરમાું આવી રહલેી હાઇકોટષ  ક્િાકષ, પોિીસ કોન્સ્ટેબિ, અને રેવન્ય ુતિાટીની નવી 

બેચમાું એડમીશનમાટે આજે જ સુંપકા કરો. 
Motion Career Academy 

S-12, Merigold Complex, Motibag, Junagadh  
Mo: 82383 52157 

 


