ANGEL ACADEMY 7575 072 872 - GPSC 1-2, Dy.SO, નાયબ મામલતદાર, PSI, ASI, કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે
શાખા 1) બસ ડેપોની સામે, વવનાયક હોસ્્પટલની પાસે, સેકટર :7-C, ઘ-3, │ લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર .. ગાંધીનગર

angelacademy.co.in

ુ રાતનો ઈવતહાસ
ગજ
ત્રર્ મુખ્ય ભાગ



:- પ્રાચીન ગુજરાતનો ઇવતહાસ
:-

મધ્યકાલલન ગુજરાતનો ઇવતહાસ

:- અવાકચીન(આધુવનક) ગુજરાતનો ઇવતહાસ

પ્રાચીન ગુજરાતનો ઇવતહાસ
ત્રર્ મુખ્ય ભાગ :- ૧) પ્રાગૈ વતહાવસક યુગ, ૨) પૌરાલર્ક યુગ,



૩) વવવવધ વંશો

૧)પ્રાગૈવતહાવસક યુગ
વવવવધ ્થળોએથી અવશેષો પ્રાપ્ત થયા. અવશેષોનો સમય નક્કી કરવા કાબકન ડેટટિંગ પદ્ધવતનો ઉપયોગ થાય છે . જેમાં C-14 ને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે
છે .
વષક

પ્રાચીન નગરનું નામ

ઉત્ખનન કાયક કરનાર

કઈ નદી ટકનારે

પ્રાચીન નગરનું ્થળ

1921

હડપ્પા

રાયબહાદુર દયારામ સહાની

રાવી

પાટક્તાનના મોન્સટગોમરી જજલ્લામાં

1922

મોહે-જો-દડો

રખાલદાસ બેનજી

વસિંધ ુ

પાટક્તાનના લારખાના જજલ્લામાં

1954-55

લોથલ

ડૉ. એસ .આર. રાવ

ભોગાવો અને

અમદાવાદના ધોળકા તાલુકામાં સરગલા

સાબરમતીની

ગામ

વચ્ચે.


મોહેં-જો-દડો માંથી એક વવશાળ જાહેર ્નાનાગાર મળી આવયું છે



લોથલ અને મોહેં-જો-દડો નો અથક થાય મરે લાનો ટે કરો



લોથલ માંથી સોનાના મર્કાની માળા, સળગાવેલી હાલતમાં યુગલ મમી અને જહાજ લાંઘરવાનો ધક્કો(ડોકયાડક ) મળી અવયા છે .



લોથલને વવશ્વનો સૌથી પ્રાચીન ડોકયાડક ગર્વામાં આવે છે .

ગુજરાત માંથી મળી આવેલા ્થળો :
જજલ્લો

પ્રાચીન અવશેષ મળી આવયા તે ્થળો

કચ્છ

કૂરન, લાખપર, ધોળાવીરા/કોટડા(સૌથી મોટું, 1967-68 માં જે.પી.જોષી અને 1991માં આર.એસ.વવષ્ટ), દે સલપુર, પબુમઢ, સ ૂરકોટડા

જામનગર

લાખાબાવળ, આમરા

ગીરસોમનાથ

પ્રભાસ

સુરેન્સરનગર

રં ગપુર (સૌ પ્રથમ) ઈ.સ.૧૯૩૧ માધો્વરૂપ વત્સ અને 1953 એસ.આર. રાવે અહીં ખોદકામ કરે લ.ંુ

મોરબી

કુ ન્સતાસી

રાજકોટ

આટકોટ, રોઝડી

મહેસાર્ા

લાઘર્ંજ, કોટ, પેઢામલી

અમદાવાદ

ધોળકા

સુરત

માલવર્

૨)પૌરાલર્કયુગ
મનુ
મનુ્મ ૃવત નામનો ગ્રંથ લખ્યો. જેમાં માર્સોએ પાળવાના વનયમો લખ્યા છે .
↓ વંશજ
શયાકવત
તેના સમયથી ગુજરાતનો પૌરાલર્ક ઈવતહાસ શરૂ થાય છે .
↓પુત્ર
સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p), Dy.SO – ના.મામલતદાર(p), કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET-2 વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ વશક્ષક)1
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આનતક
આનતે ગુજરાતના ઉત્તરના ભાગમાં રાજ કયુક તેથી તે વવ્તાર “આનતકપ્રદે શ”તરીકે ઓળખાય છે . તેની રાજધાની “કુ શ્થળી” હતી. તેથી કુ શ્થળી
પ્રાચીન ગુજરાતની પ્રથમ રાજધાની હતી.
↓પુત્રરૈ વત
રૈ વતે જૂનાગઢના લગરનાર ખાતે રાજ કયુક તેથી લગરનાર પવકતને ”રૈ વતક” પવકત પર્ કહે છે .
શ્રી કૃષ્ર્ની આગે વાનીમાં સેનાએ રૈ વતને હરાવયો. શ્રી કૃષ્ર્એ કુ શ્થળી(દ્વારકા) નજીક નવું નગર દ્વારામતી/ દ્વારાવતી(બેટ દ્વારકા) વસાવયુ.ં
શ્રી કૃષ્ર્એ કુ શ્થળી(દ્વારકા) નગરી વસાવી હતી.

૩) વંશો
મગધ શાસન(ઈ.સ.પ ૂવે ૬૦૩ થી ૩૨૪)
* રાજધાની :- પાટલીપુત્ર (પટના)
મુખ્ય રાજાઓ :- લબિંલબસાર » અજાતશત્રુ » વશશુનાગ » મહાપદ્માનંદ » ધનનંદ
ધનનંદ Vs ચંરગુપ્ત મૌયક
ચંરગુપ્ત મૌયકની જીત

મૌયકકાળ :* ્થાપક :- ચંરગુપ્ત મૌયક [ગુજરાતમાં રાજધાની : લગટરનગર{હાલ.લગરનાર}], રાજભાષા : પાકૃત


ચંરગુપ્તમૌયકના સમયથી ગુજરાતનો પ્રમાલર્ત ઈવતહાસ શરૂ



ચંરગુપ્તમૌયકના સુબા પુષ્યગુપ્તે જુનાગઢના લગરનારમાં સુદશકન તળાવ બંધાવયુ.ં જે ગુજરાતનું સૌથી પ્રાલચન તળાવ છે .



તે સમયે બૌધ્ધ ધમક પ્રચલલત હતો. ચંરગુપ્તનો પુત્ર લબિંદુસાર, લબિંદુસારનો પુત્ર અશોક.



જૂનાગઢમાં અશોકનો વશલાલેખ આવેલો છે . જે બ્રાહ્મી લલપી(દે વનાગરી લલપી) માં રચાયેલ છે . આ લલપીને ઉકે લનાર જેમ્સવપ્રન્સસેપ હતો.
જેમાં ભારતીય ભગવાનલાલ ઈન્સરએ સુધારા વધારા કયાક. આ વશલાલેખમાં ૧૪ ધમક આજ્ઞાઓ હતી. તેમા અશોક રાજાનો ઉલ્લેખ

“

વપ્રયદશીરાજા” અને “દે વાનામવપ્રય” તરીકે કરવામાં આવયો છે .
કલલિંગનુ યુદ્ધ :- ઇસ. પ ૂવક. ૨૬૧માં થયુ.ં
* અશોક રાજાએ કલલિંગના રાજા(ખારવેલ) ને હરાવયો. (કલલિંગ એટલે હાલ ઉટડશા)
 આ યુધ્ધમાં આશરે ૧ લાખ જેટલા લોકો મુત્યુ પામ્યા. પટરર્ામે અશોકનું હદય પટરવત્નક થયુ.ં
 બૌધ્ધસાધુ ઉપગુપ્તના કહેવાથી અશોકે બૌધ્ધ ધમક અંલગકાર કયો.
 અશોકે પોતાના પુત્ર મહેન્સર, પુત્રી સંઘવમત્રા અને પૌત્ર સંપ્રવતને બૌધ્ધ ધમકના પ્રચાર માટે વસલોન ( હાલ શ્રીલંકા ) મોકલ્યા.
 શ્રીલંકાના પ્રાલચનનામ :- વસલોન, વસિંહલટરપ.
અંવતમ રાજા : બ ૃહરથ (બ ૃહરથની હત્યા તેના બ્રાહ્મર્ સેનાપવત પુષ્યવમત્ર શગ
ં ૃ કરી)

ુ ૌયક કાળ:અનમ
ક્ષત્રપો ( શકો )ન ંુ શાસન.
પસ્વવમભારતમાં ૪૦૦ વષક સુધી ક્ષત્રપોનું શાસન હુંુ.ં

 શ્રેષ્ઠ ક્ષત્રપ રાજા :- રુરદામા (જુનાગઢ માં તેનો વશલાલેખ આવેલો છે .) રુરદામાના સુબા સુવવશાખે સુદશકન તળાવનું સમારકામ કરાવયુ.ં
 છે લ્લો ક્ષત્રપ રાજા :- રુરવસિંહ ત્રીજો.

 ચંરગુપ્ત બીજાએ રુરવસિંહને હરાવીને ગુજરાતમાંથી ક્ષત્રપ સત્તાનો અંત આણ્યો.
રુરવસિંહ ત્રીજો Vs ચંરગુપ્ત બીજો

ચંરગુપ્ત બીજાની જીત

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p), Dy.SO – ના.મામલતદાર(p), કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET-2 વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ વશક્ષક)2
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ુ ર્કયગ
ુ )
ગપ્ુ તકાળ (ભારતનો સવ


આદ્ય્થાપક : શ્રી ગુપ્ત,



ભારતમાં ્થાપક :- ચંરગુપ્ત પહેલો,



ગુજરાતમાં ્થાપક : ચરગુપ્ત બીજો(વવક્રમાટદત્ય/). લબરુદ : શકારી અને સાહશાંક



પ્રચલલત ધમક :- વૈષ્ર્વ ધમક.



ચંરગુપ્ત બીજાએ રુરવસિંહને હરાવીને ગુજરાતમાંથી ક્ષત્રય સત્તાનો અંત કયો.



ચરગુપ્ત બીજાના સમયમાં ઈ.સ.405 માં આરબ મુસાફર ફાહ્યાને ગુજરાતની મુલાકાત લીધી.



્કં દગુપ્તના સુબા પર્કદંત્તે સુદશકન તળાવનો જીર્ોધ્ધાર કરાવયો.



્કં દગુપ્તનો વશલાલેખ અશોકના વશલાલેખની બાજુમાં આવેલ છે .



્કં દગુપ્તના નામના સોનાના વસક્કા બહાર પાડવામાં આવયા

.

અંવતમ રાજા : વવષ્ણ ુ ગપ્ુ ત

ુ (ઈ.સ. 470 થી 788)
મૈત્રકયગ
* ્થાપક :- સેનાપવત ભટાકક ,

* રાજધાની :- વલભીપુર ( ભાવનગર ), પ્રચલલત ધમક :- વશવ ધમક,

પ્રચલલત રાજાઓ : સેનાપવત ભટાકક , ગ ૃહસેન, વશલાટદત્ય, ધ્રુવસેને બીજો, ધરસેન ચોથો


વશલાટદત્ય નામના રાજાએ “ ધમાકટદત્ય” નું લબરુધ ધારર્ કયુ.ક



ધ્રુવસેને બીજાના સમયમાં ઈ.સ. 640 માં ચીની મુસાફર હ્યુ-એન-ત્સંગ ગુજરાતની મુલાકાતે આવયો હતો.



ધરસેન ચોથાએ “ મહારાજાવધરાજ ” અને “ ચક્રવતી” નું લબરુદ ધારર્ કયુ.ક



વવશ્વવવખ્યાત વલભી વવદ્યાપીઠ :- વલભીપુર ખાતે આવેલ છે .

અંવતમ રાજા : વશલાટદત્ય સાતમો

મૈત્રકોના સમકાલલન રાજ્યો
રાજ્ય

રાજધાની

ગારુલકવંશ

ઢાંક

સૈન્સધવ વંશ

ધ ૂમલી

ત્રૈકટ
ૂ કો

અપરાન્સત પ્રદે શ

કટચ્ય ૂરીઓ

ભ ૃગુકચ્છ

ગુર્જર ન ૃપવતઓ

નાન્સદીપુર

ચાહમાનો

અંકલેશ્વર

ચાલુક્યો

નવસારી

સેન્સરકો

તાપી તટ

ુ ૈત્રક વંશ :અનમ

૧) રાષ્રકુ ટો
્થાપક : દં વતદૂ ગક
રાજધાની :- માન્સયખેત ( હાલ – નાવસક )

ુ ર પ્રવતહારો
2)ગર્જ
રાજધાની :- ભીન્નમાલ ( હાલ – આબુ નજીકનો પ્રદે શ. )

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p), Dy.SO – ના.મામલતદાર(p), કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET-2 વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ વશક્ષક)3

ANGEL ACADEMY 7575 072 872 - GPSC 1-2, Dy.SO, નાયબ મામલતદાર, PSI, ASI, કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે
શાખા 1) બસ ડેપોની સામે, વવનાયક હોસ્્પટલની પાસે, સેકટર :7-C, ઘ-3, │ લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર .. ગાંધીનગર

angelacademy.co.in

3)ચાવડાવંશ (ઈ.સ.746 થી 942)
્થાપક :- વનરાજ ચાવડા, રાજધાની ;- પંચાસર ( હાલ – રધનપુર નજીકનો પ્રદે શ)
વનરાજ ચાવડા: વપતા – જયવશખરી, માતા – રૂપસુદ
ં રી, મામા – સ ૂરપાળ, વમત્ર - અર્ટહલ ભરવાડ અને ચાંપો વલર્ક


વનરાજ ચાવડાએ પોતાના સેનાપવત ચાંપાની યાદમાં ચાંપાનેર નગર વસાવયું અને પોતાના વમત્ર અર્ટહલ ભરવાડના નામ પરથી અર્ટહલપુર

પાટર્(પાટર્) નગર વસાવયુ.ં



ચાપાનેરના રાજાઓ “ પતઈ “ નામ પરથી ઓળખાય છે .

ુ મળ
ુ રાજ સોલંકીએ તેમની હત્યા કરી
અંવતમ રાજા : સામંતવસિંહ ( સામંતવસિંહની બહેન લીલાદે વી અને રાજા રાજના પત્ર
સોલંકી વંશની શરૂયાત કરી હતી)

સોલંકી વંશ (ઈ.સ. 942 થી 1244)

ુ રાતનો સવ
ુ ર્ક યગ
ુ .
ગજ

* ્થાપક :- મુળરાજ સોલંકી,
રાજધાની :- અર્ટહલપુર પાટર્

 આ યુગમાં ગુજરાત ‘ગુર્જરદે શ’ અથવા “ગુજરાત’ તરીકે ઓળખાતો હતો.
 મુળરાજ સોલંકી -» ચામુડં ારાજ -» વલ્લભરાજ -» દુલકભરાજ -» ભીમદે વ પહેલો -» કર્કદેવ સોલંકી -» વસધ્ધરાજ જ્યવસિંહ -» કુ મારપાળ -»
અજયપાળ -» મુળરાજ બીજો -» ભીમદે વ બીજો -» વત્રભુવનપાળ

ુ રાજ સોલંકી (વપતા – રાજ, માતા – લીલાદે વી)
મળ


મુળરાજ સોલંકીએ વસધ્ધપુરમાં રુરમહાલય બંધાવયો.

ભીમદે વ પહેલો(ઈ.સ. 1022 થી 1064)


મોઢેરામાં પુષ્પાવતી નટદના ટકનારે સ ૂયકમટં દર બંધવયુ.ં



7/1/1026 ના રોજ મહંમદ ગઝનીએ સોમનાથ પર આક્રમર્ કયુક ત્યારે ગુજરાતમાં ભીમદે વ પહેલાનું શાશન હું.ંુ



તેર્ે સોમનાથનું પથ્થરનું મંટદર બંધાવયુ.ં (હાલના સોમનાથ મંટદરનો જજર્ોધ્ધાર સરદાર વલ્લ્ભભાઈ પટે લે ડૉ. રાજેન્સર પ્રસાદના હ્તે કરાવેલ)



તેની પજત્ન રાર્ી ઉદયમવતએ પાટર્માં “ રાર્કી વાવ” બંધાવી. જે સાત માળની છે .

કર્કદેવ સોલંકી(ઈ.સ. 1064 થી 1094)


આશાપલ્લી ( હાલ – અસારવા ) ના ્થાને કર્કદેવતી નગર વસાવયું . કર્ાકટકા રાજ્યના ચંદોરના રાજા જયકે શીની કું વરી મયર્લ્લાદે વી (વમનળ
દે વી) સાથે લગ્ન કયાક.

વસધ્ધરાજ જ્યવસિંહ (ઈ.સ. 1094 થી 1142 )
( જન્સમ્થાળ – પાલનપુર )


સોલંકીયુગનો સૌથી પરક્રમી રાજા.



તેમના પાંચ નામ :- વસધ્ધ, ચંડ, અવંતીનાથ, ચક્રવતી, બાબકટરક જજષ્ણુ.ં



રુરમહાલયનો જજર્ોધ્ધાર કરવયો અને પાટર્માં સહસ્ત્રલીંગ તળાવ બંધાવયું તથા તેની ફરતે 1008 વશવલીંગ બનાવયા.



તેર્ે જૂનાગઢના રાજા રા’ખેંગારને હરવી “વસધ્ધરાજ”નું લબરુદ ધારર્ કયુ.ું



માળવાના રાજા યશોવમાકને હરાવયા બાદ અવંતીનાથ કહેવાયા. (યશોવમાકની પુત્રી અવંતી સાથે લગ્ન કયાક તેથી)



તેમના ગુરુ હેમચંરાચાયકએ વસધ્ધરાજની પ્રેરર્ાથી “ વસધ્ધહેમશબ્દાનુશ
ં ાસન “ નામનો વયાકરર્ ગ્રંથ લખ્યો જે ગુજરાતી ભાષાનો પ્રથમ વયાકરર્
ગ્રંથ છે .

મીનળ દે વી:

વસધ્ધરાજની માતા મીનળદે વી ગુજરાતની પ્રથમ સ્ત્રી રાજ્યકતાક હતી.



સોમનાથ પરનો યાત્રાવેરો માફ કરાવયો.



વવરમગામમાં મુનસર તળાવ બધાંવયુ.ં



ધોળાકામાં મલાવ તળાવ બંધાવયું અને કહેવાય છે કે મીનળદે વીનો ન્સયાય જોવો હોયતો ધોળકાનું મલાવ જોવું ( ન્સયાયનું પ્રવતક )



વસધ્ધરાજ જ્યવસિંહ પછી કુ મારપાળ નું શાસન શરૂ.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p), Dy.SO – ના.મામલતદાર(p), કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET-2 વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ વશક્ષક)4

ANGEL ACADEMY 7575 072 872 - GPSC 1-2, Dy.SO, નાયબ મામલતદાર, PSI, ASI, કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે
શાખા 1) બસ ડેપોની સામે, વવનાયક હોસ્્પટલની પાસે, સેકટર :7-C, ઘ-3, │ લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર .. ગાંધીનગર

angelacademy.co.in

કુ મારપાળ (ઈ.સ. 1143 થી 1174)


ગુજરાતા નો અશોક.



જૈન ધમક પ્રત્યે પ્રીવત , જૈન ધમક રાજ્યધમક.



બૌધ્ધ ધમક નો અ્ત થયો.



તેના સમયમાં વ્ુંુપાળ અને તેજપાળે દે લવાડામાં જૈનદે રાસરો બંધાવયા જેનો પ્રથમ તીથુંકર રૂષભદે વ ( આટદનાથ ) હતા.
અજયપાળ

(ઈ.સ. 1174 થી 1177)

મુળરાજ બીજો

(ઈ.સ. 1177 થી 1179)

ભીમદે વ બીજો

(ઈ.સ. 1179 થી 1242)

સૌથી વધારે સમય સુધી ગુજરાત પર શાસન કયુું.


છે લ્લો સોલંકી રાજા :- વત્રભુવનપાળ. (લવર્પ્રસાદનોપુત્ર-» વવરધવલના પુત્ર -» વવશલદે વે તેની હત્યા કરી)

વાઘેલા વંશ
્થાપક :- વવસલદે વ વાધેલા. તેમર્ે વવસનગર શહેર વસવયું

કર્કદેવ વાઘેલા


તેના મંત્રી માધવે અલાઉદીન લખલજીને ગુજરાત જીતવા આમંત્રર્ આપ્યુ.ં



તે ગુજરાતનો છે લ્લો રજપુત રાજા હતો.



નંદશંકર મહેતાએ તેના જીવન પરથી “ કરર્ઘેલો “ નામની નવલકથા લખી હતી. જે ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ નવલકથા છે .

મધ્યકાલલન ગુજરાતનો ઇવતહાસ

ગુજરતમા ટદલ્લી સલ્તનત.

 અલાઉદીન લખલજીએ નુસરતખાન અને ઉલુપખાનને ગુજરાત પર આક્રમર્ કરવા આદે શ આપ્યો. તેમર્ે કર્કદેવ વાઘેલાને પરાજયા આપ્યો.
આથી અલાઉદીન લખલજીએ ગુજરાતના સુબા તરીકે અલપખાન ને મુક્યો. જે ગુજરાતનો પ્રથમ મુસ્્લમ સુબો હતો.

ુ લક વંશ
ુંઘ


્થાપક : ગ્યાસુદ્દીન ુંુઘલક



મહમદ લબન ુંુઘલક(જોનાખાન) વવદ્વાન અને તરં ગી શાસક હતો.

ુ રાત સલ્તનત યગ
ુ
ગજ
ઝફ્ફર ખાન (મુઝફ્ફર શાહ પહેલો)
ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ ્વતંત્ર મુસ્્લમ રાજ્યની ્થાપના કરી .
↓પુત્ર
તાતારખાન (મહેમદ શાહ પહેલો)
↓પુત્ર
અહેમદ શાહ પહેલો (મ ૂળનામ :- અહેમદખાન)


ગુજરાત સલ્તનતનો ખરો ્થાપક.



ગાદી ધારર્ કયાકપછીનું નામ :- નવસરુટદન અહેમદશાહ.



26/02/1411 માં કર્ાકવતીના ્થાને સાબરમતી નટદના ટકનારે અમદાવદ નગર વસાવયું . આ નગરની ઈમારત ભટ્ટનો ટકલ્લો, જામા મસ્્જદ અને
ત્રર્ દરવાજાનું બાંધકામ કરાવયું હુંુ.ં



હાથમતી નટદના ટકનારે અહમદનગર (ટહમંતનગર) શહેર વસાવયું .



ુ ા વસક્કા પડાવનાર પ્રથમ શાસક હતો.
અમદાવાદમાં ટં કશાળમાં ધાુંન

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p), Dy.SO – ના.મામલતદાર(p), કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET-2 વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ વશક્ષક)5

ANGEL ACADEMY 7575 072 872 - GPSC 1-2, Dy.SO, નાયબ મામલતદાર, PSI, ASI, કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે
શાખા 1) બસ ડેપોની સામે, વવનાયક હોસ્્પટલની પાસે, સેકટર :7-C, ઘ-3, │ લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર .. ગાંધીનગર
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ુ ટુ દન અહેમદશાહ(મ ૂળનામ :- જલાલ ખાન)
કુ ુંબ



ુ -(કાંકટરયા તળાવ) અને નગીનાવાડી બંધાવયા.
અમદાવાદમાં હોજ-એ-કુ ુંબ
રુબીન ડેવવડ નામના વયસ્તતએ ત્યાં બાલવાટીકાનું સર્જન કયુ.ું

મહંમદ બેગડો (મ ૂળનામ :- ફતેહ ખાન)
ધારર્ કરે લ નામ :- નવસરુટદન મહંમદ શાહ



સવકશ્રેષ્ઠ મુસ્્લમ શાસક



ગુજરાતના અકબર તરીકે જાર્ીતો.



જૂનાગઢ અને પાવગઢ એમ બે ગઢ જીત્યો હોવાથી બેગડો કહેવાય છે .



જૂનાગઢનાં રાજા રા’માંડલલક ને હરાવયો.



વાત્રક નટદના ટકનારે મહેમદાવાદ નગર વસાવયું ત્યાં ભમ્મટરયોકવ
ૂ ો બનાવયો.



ગુજરાતમાંથી સૌ પ્રથમ ગળીનો વનકાસ શરૂ કરવયો હતો.



તેમના સમયમાં અમદાવાદમાં દાદાહટરની વાવ અને અડાલજની વાવ બંધાઈ. જેમાંથી અડાલજની વાવ રાજા વવરવસિંહની રાર્ી

* રાજધાની :- ચાંપાનેર.

રૂડાબાઈ એ બંધાવી.જે 5 માળની છે .


મહંમદ બેગડો, તેની બેગમ અને તેના શાહજાદાઓની મજાર સરખેજમાં આવેલી છે .



શેખ અહેમદશાહ ખટ્ટુગંજ બક્ષની પર્ મજાર સરખેજ ખાતે આવેલી છે .

ુ ફ્ફર શાહ બીજો :મઝ
* મહંમદ બેદડાનો પુત્ર.


ગુજરાતનો સંત સુલતાન.



તે પવવત્ર અને સંયમી જીવન જીવતો હોવાથી ગુજરાતનો સંત સુલતાન કહેવાયો.



ટદવ ખાતે પોટક ુ ગીઝોને વેપાર કરવાની પરવાનગી આપીને ભુલ કરી.

ુ ફ્ફર શાહ ત્રીજો :મઝ


ગુજરતમાં ટદલ્હી સલ્તનતનો છે લ્લો શાસક.



તેના મંત્રી ઈવતમાદખાને અકબરને ગુજરાત પર ચડાઈ કરવા આમંત્રર્

મુઘલ યુગ
(B – બાબર

h - હુમાયુ

a- અકબર

j -જહાંગીર

s – શાહજ ંહા

o – ઓરં ગઝેબ )

ગુજરાતમાં ્થાપક :- અકબર



ગુજરાત વવજ્યની યાદમાં ફતેહપુર વસક્રીમાં બુલદ
ં દરવાજાનું વનમાક ર્ કરાવયું .

જહાંગીર :- (અકબરનો પુત્ર)


મુળનામ :- સલીમ.



બેગમનું નામ :- ન ૂરજહાં મુળનામ :- મહેરુવન્નસા.



અંગ્રેજ પ્રવતવનવધ સર ટોમસ રો ને ભારતમાં વેપાર કરવાની પરવાનગી આપી.



૧૬૧૩ માં સુરત અને ૧૬૧૬ માં ભરુચ ખાતે અંગ્રેજોની કોઠીઓ ્થપાઈ.



અમદાવાદ ની ટં કશાળમાં ધાુંુના વસક્કા પડાવનાર મુઘલ રાજા.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p), Dy.SO – ના.મામલતદાર(p), કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET-2 વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ વશક્ષક)6

ANGEL ACADEMY 7575 072 872 - GPSC 1-2, Dy.SO, નાયબ મામલતદાર, PSI, ASI, કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે
શાખા 1) બસ ડેપોની સામે, વવનાયક હોસ્્પટલની પાસે, સેકટર :7-C, ઘ-3, │ લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર .. ગાંધીનગર
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શાહજહાં :

ગુજરાતમાં શાહીબાગ મહેલ બનાવયો.

ઓરં ગઝેબ :

ઘમક જન ૂની મુઘલ રાજા. જન્સમ :- દહોદ.



અકબરે બંધ કરાવેલ જજજયાવેરો ફરી શરૂ કરાવયો.



અકબરના સમયમાં શરૂ થયેલી જમીનની જાત મુજબ જકાત લેવાની પધ્ધવત બંધ કરાવી એક સરખી જકાત પધ્ધવત દાખલ કરી.



હોળી અને ટદવાળી જેવા તહેવારોની ઊજવાર્ી પર પ્રવતબંધ મ ૂક્યો.



તેના સમયમાં સુરત મક્કાનું પ્રવેશરાર ગર્ાુંુ.ં



તેના સમયમાં વશવાજીએ ૧૬૬૪ અને ૧૬૭૦માં એમ બે વાર સુરત શહેર લટૂં ્ું હુંુ.ં



૧૭૦૭ માં મ ૂત્યુ.ં

બહાદુર શાહ ઝફ્ફર
છે લ્લો મુઘલ શાસક

ુ રાતનો ઇવતહાસ
આધવુ નક ગજ
ુ રાતનાં દે શી રાજ્યો
ગજ


ભારતમાં 552(562) દે શી રાજ્યો માંથી 366 રાજ્યો ગુજરાતમાં હતા. રજવાડાના વવલીનીકરર્ માટે સરદાર પટે લની આગે વાનીમાં “રજવાડી
મંત્રાલય” અને “પટે લ ્કીમ”ની રચના કરવામાં આવી અને તેની આગે વાની સરદાર પટે લે લીધી. તેમર્ે અખંડ ભારતની રચના કરી આથી તેમને
“અખંડ ભારતના વશલ્પી” અથવા “ભારતના લબ્માકક ” પર્ કહેવામાં આવે છે .



લબ્માકક જમકનીના હતા. તેમર્ે જમકનીમાં 27 રાજ્યોનું વવલીનીકરર્ કરે લ.ંુ



સયાજીરાવ ગાયકવાડ :- તેમના સમયમાં ગુજરાતનો સૌથી વધુ વવકાસ થયો.



પ્રાથવમક વશક્ષર્ મફત અને ફરજજયાત જાહેર થયુ.ં



તેમના સમયમાં વડોદરામાં ગુજરાતનું પ્રથમ રે ટડયોકે ન્સર(1939)માં શરૂ થયુ.ં



સયજીરાય ગાયકવાડ ત્રીજા(1875-1939)એ ગુજરાતનો વટહવટ ગુજરાતીમાં કરાવયો

ુ
લબ્રટટશ યગ
1818:-

1818 માં પેશવાઈનો અંત થતા મરાઠા શાસન પ ૂરૂ થયું અને લબ્રટટશ ઈ્ટ ઇન્ન્સડયા કં પની સાવકભૌમ સતા બની.

1853:- 1853માં વસિંવધયાએ

પંચમહાલ,પાવાગઢ અને ચાંપાનેર લબ્રટટશ સરકારને સોંપ્યા.

1857 નો સંગ્રામ
(૧૮૫૭ના

ુ રાતનો ફાળો)
વવપ્લવમાં ગજ



શરૂયાત :- ગુજરાતમાં વવપ્લવની શરૂયાત અમદાવાદમાં રહેલી લશ્કરની 7 મી ુંકુ ડીએ જૂન, 1857 માં કરી હતી.



ગરબડદાસ :- આર્ંદના મુખી ગરબડદાસે ખેડા જજલ્લામાં અંગ્રે જોનો સામનો કયો. સૌ પ્રથમ કાળા પાર્ીની સજા પામનાર ગુજરાતી.



જોધા માર્ેક :- ઓખાના વાઘેરોએ જોધા માર્ેકની આગે વાની હેઠળ અંગ્રેજો સામે બળવો કયો.



તાત્યા ટોપે :- ગુજરાતમાં પ્રવેશી છોટા ઉદે પરુ કબજે કયુ.ું

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p), Dy.SO – ના.મામલતદાર(p), કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET-2 વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ વશક્ષક)7

ANGEL ACADEMY 7575 072 872 - GPSC 1-2, Dy.SO, નાયબ મામલતદાર, PSI, ASI, કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે
શાખા 1) બસ ડેપોની સામે, વવનાયક હોસ્્પટલની પાસે, સેકટર :7-C, ઘ-3, │ લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર .. ગાંધીનગર
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ુ
લબ્રટટશ તાજનો યગ
1858 :-

લબ્રટટશ તાજે ભારતનો વહીવટ સંભાળી લીધો.

ગુજરાતના પાંચ જજલ્લાનો વહીવટ મુબ
ં ઈના ગવનકર મારફતે કરવામાં આવતો.

1860 :1878:-

આવકવેરો શરૂ થતા સુરતના વેપારીઓએ આંદોલન ચાલાવયું હુંુ.ં

લાયસન્સસ ટૅતસના વવરોધમાં સુરતમાં આંદોલન થયું હુંુ.ં

ુ રાતમાં ્વાતંત્ર્યસંગ્રામ
ગજ


“પ્રજાસમાજ” નામની રાજકીય સં્થા ્થપાઈ
1871 માં- સુરત તથા ભરૂચ



1872 માં – અમદાવાદ



1884:- અમદાવાદમાં ગુજરાત સભા ની ્થાપના થઈ.



1885



I.N.C નુ પ્રથમ અવધવેશન મુબ
ં ઈ ખાતે એક ગુજરાતી પાઠાશાળા – ગોકુ ળદાસ તેજપાલ સં્કૃત પાઠશાળામાં ભરાયુ.ં (પ્રમુખ-

ુ ે ભારતીય રાન્ષ્રય કોંગ્રેસ (I.N.C)- INDIAN NATIONALA CONGRESS. ની ્થાપના કરી.
:- અંગ્રે જ અફસર એ.ઓ.હ્યમ

વયોમેશચંર બેનરજી)

ુ - સરુ ે ન્સરનાથ બેનરજી)
 અમદાવાદમાં I.N.C અવધવેશન :- ૧૯૦૨(પ્રમખ


ુ - રાસ લબહારી ઘોષ)
સરુ તમાં I.N.C અવધવેશન :- ૧૯૦૭(પ્રમખ
અહી કોંગ્રેસના બે ભાગ પડી ગયા.

૧ જહાલવાદી .
૨ મવાળવાદી.

જહલવાદી નેતા :- બાલ ગંગાધર ટટળક, લાલા લજપતરાય, લબવપનચંર પાલ
મવાળવાદી નેતા :- ગોપાલકૃષ્ર્ ગોખલે, વયોમેશચંર બેનરજી, દાદાભાઈ નવરોજી, ટદનશા વાચ્છા, ટફરોજશાહ મહેતા, મદનમોહન
માલવવયા, સુરેન્સરનાથ બેનરજી.

ુ રાતમાં સશસ્ત્ર ક્રાંવતના પ્રર્ેતા :- અરવવદં ઘોષ :- પોંટડચેરીમાં આશ્રમ છે .
 ગજ
ભવાની મંટદર પુ્તકમાં બોમ્બ બનાવવાની રીત

 ભારતમાં સશસ્ત્ર ક્રાંવતના પ્રર્ેતા :- વાસુદેવ બળવંત ફડકે, વીર સાવરકર (મહારષ્ર)


ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમા (ચંરશેખર, ભગતવસિંહ, સુખદે વ, રામપ્રસાદ)



વવદે શમાં સશસ્ત્ર ક્રાંવતના પ્રર્ેતા :- શ્યામજી કૃષ્ર્ વમાક (લંડન ખાતે “ ઈન્ન્સડયન હોમરૂલ લીગ “ અને “ઈન્ન્સડયા હાઉસ” ની ્થાપના
કરી), મેડમ ભીખાઈજી કામા, મદનલાલ ધીંગરા

1909 :-

13/11/1909 ન રોજ અમદાવાદના રાયપુર દરવાજા પાસે લૉડક વમન્સટો પર બોમ્બ નાખવામાં આવયો હતો.

ગાંધીજીન ુ આગમન
1915 :-

25 મે,1915 ના રોજ અમદાવાદના કોચરબ ગામમાં

“સત્યાગ્રહ આશ્રમ”ની ્થાપના.

1917 :-ખેડા સત્યાગ્રહ


1917માં ખેડા જજલ્લામાં અવતવ ૃન્ષ્ટના કારર્ે પાક વનષ્ફળ જવા છતાં અવધકારીઓએ ખેડૂતોનું મહેસ ૂલ માફ ન કયુ.ું ગાંધીજીની નેતાગીરી હેઠળ ખેડાના
ખેડૂતોએ સત્યાગ્રહ શરૂ કયો. 1918માં ગાંધીજીને સફળતા મળી.



ગાધીજીએ મોહનલાલ પંડયાને ‘ડુંગળી ચોર’નું લબરુદ આપ્યુ.ં

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p), Dy.SO – ના.મામલતદાર(p), કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET-2 વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ વશક્ષક)8

ANGEL ACADEMY 7575 072 872 - GPSC 1-2, Dy.SO, નાયબ મામલતદાર, PSI, ASI, કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે
શાખા 1) બસ ડેપોની સામે, વવનાયક હોસ્્પટલની પાસે, સેકટર :7-C, ઘ-3, │ લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર .. ગાંધીનગર

angelacademy.co.in

1918 :-વમલમજૂર સત્યાગ્રહ


અમદાવાદના વમલમજૂરોએ 35% પગારવધારવાની માંગર્ી કરતાં ગાંધીજીએ તેમને હડતાળ પાડવાની સલાહ આપી. હડતાળ સફળ થઈ અને
વમલમજૂરોને 35% પગાર વધારો મળ્યો હતો.

1919 :- રૉલેટ ઍતટ


વયસ્તત અને વાર્ી ્વતંત્ર્ય પર લગામ લગાવતો કાયદો.



ઈ પર્ વયસ્તતની કારર્ આપ્યા વવના ધરપકડ કરી શકાય. તથા ખાસ અદાલતમાં કામ ચલાવી તેને સજા કરી શકાય.
”કાળો કાયદો”- ગાંધીજી

1920-1922 :- અસહકાર આંદોલન


શરૂયાત ગાધીજી દ્વારા “ કૈ સરે ટહિંદ” ની ઉપાધી ત્યાગીને કરાઈ હતી.



18/10/1920 ના રોજ “ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ”ની ્થાપના



ટટળક ્વરાજના ફાળામાં ગુજરાતે રૂ.15 લાખનો ફાળો આપ્યો.



ચૌરીચૌરા(ઉત્તરપ્રદે શના ગોરખપુર જજલ્લામાં) ટહિંસક બનાવો બનતા ગાંધીજીએ આંદોલનન સમેટી લીધુ.

[ચૌરીચૌરા ગામે એક સરઘસ પર પોલીસોએ બેફામ ગોળીબાર કયો. કે ટલાક લોકો મયાક અને ઘવાયા. પોલીસોની કારું ૂસો ખ ૂટી જતા થાર્ામાં ભરાઈ
ગયા. લોકોએ થાર્ાને આગ લગાડી. તેમાં પોલીસના 22 માર્સો મરર્ પામ્યા.]
“ટહમાલય જેવડી ભ ૂલ” –ગાંધીજી

1923 :- બોરસદ સત્યાગ્રહ


બોરસદમાં બહારવટટયાઓના રક્ષર્ માટે અંગ્રેજોએ સેના રાખી, જેનો ખચક ખેડૂતો પર નાખ્યો જેથી વવરોધ થયો.
08/01/19224 ના રોજ મુબ
ં ઈ પ્રાંતના ગહૃ મંત્રીએ તે વેરો રદ કયો.

1928 :- બારડોલી સત્યાગ્રહ


1927માં બારડોલી તાલુકાના મહેસ ૂલમાં સરકારે 22% જેટલો ભારે વધારો કયો. જેથી વવરોધ થયો.

વલ્લભભાઈ પટે લની આગે વાનીમા સત્યાગ્રહ સફળ થયો. તેથી તેમને “સરદાર”નું ઉપનામ મળ્યુ.ં

1927-1929 :- સાયમન કવમશન
:-



હેું ુ



પરુંું તેના સાત સભ્યો માંથી એકપર્ ભારતીય ન હોવાથી તેનો વવરોધ થયો.



ટહિંદને સુધારા આપવા.

ગુજરતમાં ગુજરાત કૉલજના વવદ્યાથીઓએ 39 ટદવસની હડતાળ પાડી.

1930 :- દાંડીયાત્રા


મીઠાના કાયદાના વવરોધમાં



સાબરરમતી આશ્રમ/હટરજન આશ્રમ/ગાંધી આશ્રમથી - દાંડી ગામે



૧૨ માચક – ૬ એવપ્રલ



૭૮ સાથીઓ સાથે



૩૭૦ ટકમી/ 241 માઈલ

 મહાદે વભાઈ દે સાઈ આ દાંડીયાત્રાને ‘મહાલભવનષ્ક્રમર્’ સાથે સરખવે છે .
સુભાષચંર બોઝ આ યાત્રાને ‘નેપોલલયનની પૅટરસ માચક’ તરે કે ઓળખાવે છે .

 “કાગડા-કત
ૂ રાની મોતે મરીશ પર્ ્વરાજ મેળવયા વવના પાછો નટહિં ફરં ુ ” - ગાંધીજી

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p), Dy.SO – ના.મામલતદાર(p), કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET-2 વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ વશક્ષક)9

ANGEL ACADEMY 7575 072 872 - GPSC 1-2, Dy.SO, નાયબ મામલતદાર, PSI, ASI, કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે
શાખા 1) બસ ડેપોની સામે, વવનાયક હોસ્્પટલની પાસે, સેકટર :7-C, ઘ-3, │ લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર .. ગાંધીનગર
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1930 :- ધરાસર્ા સત્યાગ્રહ
ગંધીજીએ સુરત જજલ્લાના ધરાસર્ાના મીઠાના અગરો ઉપર ધાડ પાડવાનો પોતાનો ઈરાદો જાહેર કયો.
આથી 5 મે, 1930 ના રોજ ગાંધીજીની ધરપકડ કરી યરવડા જેલમાં મ ૂક્યા. તેની આગેવાની ત્યાર બાદ અબ્બાસ તૈયબજીએ સંભાળી. 12
મે નાતેમની ધરપકડ થઈ ત્યાર બાદ સરોજજની નાયડુએ તેની આગેવાની લીધી.




1942 :- ટહિંદછોડો ચળવળ
8/8/1942 ના રોજ મુબ
ં ઈમાં મળે લી મહાસવમવતની બેઠકમાં ‘ટહિંદ છોડો’નો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવયો.
9/8/1942 થી અમદાવાદની વમલો, બજારો, શાળાઓ તથા કૉલેજોમાં 105 ટદવસની હડતાળ પડી.

 ઉમાકાંત કટડયા :- અમદાવાદના ખાટડયામાં થયેલા ગોળીબારમાં ઉમાકાંત કટડયા શહેદ થયો.
 વવનોદ ટકનારીવાલા :- લૉ કૉલેજથી નીકળે લું વવદ્યાથીઓનું સરઘસ ગુજરાત કૉલેજમાં પ્રવેશતાં થયેલા ગોળીબારથી વવનોદ

ટકનારીવાલા શહીદ

થયો.

 ટકશોરલાલ મશરૂવાળાએ 23 ઑગ્ટના ‘હટરજન’ અંકમાં ભાંગફોડની પરવાનગી આપું ંુ લખાર્ પ્રગટ કયુ.ું
 “કરેં ગે યા મરેં ગે” - ગાંધીજી


15 ઑગ્ટ, 1947 –ભારત ્વતંત્ર

 મુબ
ં ઈ રાજ્યની રચના થતાં ગુજરાત, સૌરાષ્ર અને કચ્છનું એકીકરર્ થયુ.ં

ુ રાતન ંુ અલગ રાજ્ય
ગજ
 ગુજરાતની અલગ રચના કરવા માટે ઇન્સદુલાલ યાલજ્ઞકની આગેવાની હેઠળ લડત શરૂ થઈ.
 સપ્ટેમ્બર, 1956 માં “મહાગુજરાત જનતા પટરષદ”ની રચના કરવામાં આવી.
 ટહિંસક બનાવોના વવરોધમાં મોરારજી દે સાઈએ ઉપવાસ કયાક .
 માચક, 1960 માં કે ન્સર સરકારે દ્વદ્વભાષી મુબ
ં ઈ રાજ્યના વવભાજનનો ખરડો પસાર કયો અને 1 મે, 1960 થી સૌરાષ્ર અને કચ્છ સટહતના
ગુજરાત અલગ રાજ્યની રચના કરવામાં આવી.

 ગુજરાત રાજ્યનું ઉદઘાટન પંટડત રવવશંકર મહારાજના હ્તે કરવામાં આવયુ.ં
 પ્રથમ પાટનગર :- અમદાવાદ
 વતકમાન પાટનગર :- ગાંધીનગર(૧૯૭૧- ટહતેન્સરભાઈ દે સાઈના સમયમાં વવકસાવવામાં આવયુ.ં


ગુજરાત માં પ્રથમ :મુખ્યમંત્રી :- જીવરાજ મહેતા.
રાજ્યપાલ :- મહેદીનવાઝજ ંગ.
વવધાનસભાના અધ્યક્ષ :- કલ્યાર્જી મહેતા.
હાઈકોટક ના મુખ્ય ન્સયાયાવધશ :- સુદ
ં રલાલ વત્રકમદાસ દે સાઈ



સૌરાષ્ટમાં આરઝી હુકુમતનું વડુમથક :- રાજકોટ
અને તેના મુખ્ય નેતા :- શામળદાસ ગાંધી



સૌરાષ્રના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી :- ઉચ્છગરાય ઢેબર

મહાગુજરાત ચળવળના મુખ્યંનેતા :- ઈન્સદુલાલ યાલજ્ઞક.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p), Dy.SO – ના.મામલતદાર(p), કોન્સ્ટેબલ, તલાટી, કલાકક , TAT, TET-2 વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ વશક્ષક)10

