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GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

વ્યક્તત શવિેષ
1.

ગૌતમ

બૌદ્ધ ધમકના પ્રવતકક,જન્સમ લુમ્બબની ગામમાં ,સત્યની િોધ ખાતર ગૃહત્યાગ કરી ગયામાં પીપળાના વ ૃક્ષ નીચે જ્ઞાન

બુદ્ધ(ઈ.સ.પ ૂ.563-483)

પ્રાપ્ત કર્ુ.ું પ્રથમ ઉપદે િ સારનાથમાં આપ્યો.

મહાવીર ્વામી

મ ૂળ નામ વધકમાન ઋજુપાલલકા નદીકકનારે સવોચ્ય જ્ઞાનની પ્રામ્પ્ત કરી.જૈન ધમકના પ્રચારક અને જૈન ધમકના ચોવીસમાં

(ઈ.સ.પુ.540-468)

તીથકકર.

ચંદ્રગુપ્ત દ્વિતીય

ચંદ્રગુપ્ત દ્વિતીયના સમયમાં ગુપ્ત સામ્રાજય ચરમ સીમાએ પહોચ્ર્ુ.ં તેના દરબારમાં કાલલદાસ,વરાહશમકહર વગે રે

શવક્રમાકદત્ય

નવરત્નો હતા.ચીની મુસાફર ફાકહયાને ભારતની મુલાકાત લીધી.

4.

સમુદ્રગુપ્ત

મહાન યોદ્ધો અને કુ િળ સેનાપશત, ભારતના નેપોલલયન તરીકે ઓળખાય છે .

5.

પ ૃથ્વીરાજ ચૌહાર્

પ ૃથ્વીરાજ ચૌહાર્(ત્રીજો)કદલ્હીની ગાદી પર િાસન કરનાર છે લ્લો પ્રતાપી રાજપુત રાજા.1192માં તરાઈનના બીજા

2.

3.

ર્ુદ્ધમાં મોહબમદ ઘોરીના હાથે પરાજય થયો.
6.

જહાંગીર

મુઘલ સમ્રાટ.મુળ નામ સલીમ.શ્રેષ્ઠ પક્ષીશવદ.િીખોના પાંચમા ગુરુ અજુ કન દે વને મ ૃત્ર્ુદંડ આપી તેમની બધી સંપશિ
જપ્ત કરી.

7.

મહારાર્ા પ્રતાપ

ઉદયપુરના વીર શિરોમલર્ મહારાર્ા પ્રતાપે આજીવન સંધષક કરી અકબરની િરર્ાગશત ન જ ્વીકારી.

8.

રાર્ા સાંગા

લચતોડનો મહાપ્રતાપી રાજા.રાજા સંગ્રામશસિંહ ે કદલ્હી પર ભગવો લહેરાવાની આકાંક્ષા સેવી હતી,ખાનવા ર્ુદ્ધમાં બાબરને
જોરદાર ટક્કર આપી.

9.

ચંદ્રગુપ્ત મૌયક

નંદવંિનો નાિ કરીને ઈ.સ.પુ.322માં મગધની ગાદી પર બેસી મૌયક વંિની ્થાપના કરી.જૈન મુશન ભદ્રબાહુ પાસેથી
જૈન ધમકની દીક્ષા લીધી.

10.

કશનષ્ક

કુ ષાર્ વંિનો પ્રતાપી રાજા.જેર્ે ઈ.સ.78માં િક સવંતની િરૂઆત કરી,બૌદ્ધ ધમકન ંુ રક્ષર્ કર્ુ.ું

11.

હષકવધકન

પુષ્યભ ૂશત વંિનો પ્રતાપી અને અંશતમ િાસક. બાર્ભટ્ટ અને મર્ુર જેવા કશવઓનો આશ્રયદાતા.તેમજ નાગાનંદ અને
રત્નાવલી-સં્કૃત નાટકોનો સર્જક. ચીની મુસાફર હુ-એન-સંગે તેના દરબારની મુલાકાત લીધી હતી.

12.

રલઝયા બેગમ

કદલ્હીની ગાદી પર િાસન કરનાર પ્રથમ મકહલા.

13.

શસકં દર લોદી

લોદી વંિનો પ્રતાપી િાસક, જેર્ે 1504માં આગ્રા િહેરની ્થાપના કરી.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 1
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GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

14.

િાહજહાં

ુ ગર્ાય છે .
મુગલ સમ્રાટ જેર્ે મુમતાજની યાદમાં તાજમહેલનું શનમાક ર્ કરાવ્ર્ુ.ં તેનો િાસનકાળ મુઘલકાળનો સુવર્કર્ગ

15.

શમનાંડર કે શમલલન્સદ

યવનોમાં સૌથી પ્રતાપી િાસક હતો,જેર્ે ભારતમાં ગ્રીક િાસનને ક્્થર બનાવ્ર્ુ.ં

16.

રુદ્રદામન પ્રથમ

િક વંિનો સૌથી પ્રતાપી િાસક હતો.જેર્ે લગરનારમાં સં્કૃત ભાષામાં પોતાનો શિલાલેખ કોતરાવ્યો હતો.

17.

ચંદબરદાઈ

પ ૃથ્વીરાજ ચૌહાર્(ત્રીજા)નો દરબારી કશવ હતો,તેર્ે પ ૃથ્વીરાજ રાસોની રચના કરી.

18.

રાજા ભોજ

પરમાર વંિનો સૌથી લોકશપ્રય િાસક પોતાની શવિતાને લીધે કશવરાજ તરીકે ઓળખાયો.

19.

શસદ્ધરાજ જયશસિંહ

સોલંકી વંિનો સૌથી વધુ લોકશપ્રય અને પ્રતાપી રાજા, જેર્ે માળવાના રાજા યિોવમાક ને હરાવ્યો હતો.

20.

ધમકપાલ

પાલવંિનો રાજા ધમકપાલે શવક્રમિીલા શવદ્યાપીઠની ્થાપના કરી હતી.

21.

પુલકેશિન બીજો

પુલકેશિન બીજાએ હષકવિકનને નમકદા કાંઠે હરાવ્યો હતો.ચીની મુસાફર હુન-એન-સાંગ તેના કાયકકાળમાં ભારત આવ્યો
હતો.

22.

નરશસિંહ દે વ

ગંગવંિના આ િાસકે કોર્ાકક ન ંુ સુયકમકં દર બનાવ્ર્ું હત ુ.

23.

અનંતવધકન

ગંગવંિના આ િાસકે જગન્નાથપુરીના મંકદરનું શનમાક ર્ કરાવ્ર્ુ હત.ંુ

24.

મોહબમદ લબનકાસમ

ઈ.સ.712માં ભારત પર આક્રમર્ કરનાર પ્રથમ મુક્્લમ આરબ.

25.

કૃષ્ર્દે વ રાય

આંધ્રભોજ નામે ઓળખાતો શવજયનગર સામ્રાજ્યનો સવકશ્રેષ્ઠ િાસક.તેના દરબારમાં અષ્ટકદગ્ગજ તરીકે ઓળખાતા 8
પ્રશસદ્ધ શવિાનો હતા.

26.

પાલર્શન

સં્કૃત વ્યાકરર્ના શપતા, ‘અષ્ટાધ્યાયી’ પુ્તકના રચશયતા.

27.

પતંજલી

યોગ િાસ્ત્રના પ્રર્ેતા. પાલર્શનના અષ્ટાધ્યાયી પર ‘મહાભાષ્ય’ ગ્રંથની રચના કરી હતી.

28.

ચાવાક ક

ભારતીય દિકનિાસ્ત્રી જેમર્ે ભૌશતકવાદી િાળા ‘લોકાયત’ની ્થાપના કરી.

29.

શવજ્ઞાનેશ્વર

બારમી સદીનો શવિાન જેમર્ે ‘શમતાક્ષર શવશધ’ની ્થાપના કરી.

30.

કં બન

અલગયારમી સદીનો પ્રશસદ્ધ તશમલ કશવ, તશમલ ભાષામાં ‘કબબન રામાયર્’ની રચના કરી.

31.

પબપા,પન્ના અને રન્ના

બારમી સદીના કન્નડ ભાષાના કશવઓ જેમને કન્નડ સાકહત્યના શત્રરત્નો કહેવામાં આવે છે .

32.

ચાંદબીબી

બીજાપુરના રાજા આકદલિાહની પત્ની જે દલક્ષર્ ભારતમાં ઔરં ગઝેબની સાથે ર્ુદ્ધ કરતાં વીરગશત પાબયાં.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 2
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33.

વાલ્મીકક

સં્કૃતના ખ્યાતનામ કશવ અને ‘રામાયર્’ના રચશયતા.

34.

વેદવ્યાસ

પુરં ુ નામ મહશષિ કૃષ્ર્ િૈપાયન વ્યાસ,સં્કૃત મહાકાવ્ય’ મહાભારત’ના રચશયતા. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના રચશયતા.

35.

સાયર્

(14મી સદી) શવજયનગર સામ્રાજયના િાસક હકરહર દ્વિતીયના મંત્રી. કુ િળ રાજશનશતજ્ઞ અને સં્કૃત ભાષાના શવિાન
જેમર્ે વેદો પરના ભાષ્યોની રચના કરી.

36.

હકરષેર્

ગુપ્તવંિના સમ્રાટ સમુદ્રગુપ્તના સેનાપશત અને દરબારી કશવ અને ‘પ્રયાગ પ્રિક્્ત’ના રચશયતા.

37.

યિોવમકન(10 મી સદી)

ચંદેલ વંિના િાસક યિોવમકને ખજુરાહોમાં શવષ્ણુ મંકદરનું શનમાક ર્ કરાવ્ર્ુ હત.ંુ

38.

પોરસ

પંજાબનો કહિંદુ રાજા. જેમર્ે હાઈડે્પીઝના ર્ુદ્ધમાં અલેતઝાંડર-શસકં દરની શવજ્યકુ ચએ અટકાવી હતી.

39.

િેરસાહ સ ૂરી

હુમાર્ુને કદલ્હીની ગાદી પરથી ઉથલાવી પાડનાર િાસક.જેર્ે ગ્રાંડ ટ્રં ક રોડનું શનમાક ર્ કર્ુું અને 1542માં રૂશપયાનું ચલર્
િરૂ કર્ુ.ું

40.

ભામાિા

મહારાર્ા પ્રતાપને મુશ્કેલીના સમયમાં મદદ કરનાર દાનવીર.

41.

બાજીરાવ પ્રથમ

કહિંદુ િક્તતના અવતાર તરીકે ઓળખાતો પ્રતાપી પેશ્વા િાસક.

42.

નાના ફડનવીસ

મેકકયાવલી તરીકે ઓળખાતો પેશ્વા.

43.

અરશવિંદ ઘોષ

દે િભતત અને ક્રાંશતકારી. પાછળથી અધ્યાત્મક તરફ વળ્યા.

44.

અજુ કનદે વ

િીખોના પાંચમા ગુરુ જેમર્ે ‘આકદગ્રંથ’નું સંકલન કર્ુ.ું

45.

અકબર

મુઘલ વંિનો ત્રીજો અને સૌથી યિ્વી સમ્રાટ.જેર્ે દીન-એ-ઈલાહી ધમક િરૂ કયો.

46.

સમ્રાટ અિોક

મૌયકવિ
ં નો ત્રીજો સમ્રાટ. જેર્ે ઈ.સ.પ ૂ.261માં કલલગ શવજય પછી બૌદ્ધ ધમક અપનાવ્યો.

47.

અહમદ િાહ અબ્દાલી

અફઘાન િાસક જેર્ે ઈ.સ.1761માં પાર્ીપતના ત્રીજા ર્ુદ્ધમાં મરાઠાઓને હરાવ્યા.

48.

અજાતિત્રુ

મગદ રાજા લબમ્બબસારનો પુત્ર જે ગૌતમબુદ્ધનો સમકાલીન હતો.

49.

અમીર ખુસરો

તોતા-એ-કહિંદ ઉપનામથી પ્રશસદ્ધ સાકહત્યકાર. જેર્ે ત ુઘલકનામા લખ્ર્ુ.ં અલાઉદ્દીન લખલજીના દરબારી કશવ.

50.

અબુલ ફઝલ

અકબરના નવરત્નોમાંના એક, જેમર્ે ‘અકબારનામા’ની રચના કરી.

51.

અબુલ કલામ આઝાદ

્વતંત્ર સેનાની, ્વતંત્ર ભારતમાં પ્રથમ શિક્ષર્પ્રધાન બન્સયા.

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

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

52.

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

ખાન અબ્દુલ

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

‘સીમાંત ગાંધી’ તરીકે ઓળખાનાર.જેમર્ે ખુદાઈ લખરમતનગરની ્થાપના કરી. ભારતરત્ન મેળવનાર પ્રથમ શવદે િી.

ગફારખાન
53.

ઈબ્નબત ુતા

મોરક્કો દે િનો યાત્રી જે મોહબમદ તધલકના િાસનકાળમાં ભારતમાં આવ્યો હતો.

54.

ઈતત્સિંગ

ચીની લભક્ષુક અને યાત્રી. જે ઈ.સ.695માં ભારત આવ્યો હતો.

55.

ઉપગુપ્ત

બૌદ્ધ લભક્ષુક જે સમ્રાટ અિોકના ગુરુ અિોકે તેમની પાસેથી બૌદ્ધ ધમકની દે ક્ષા લીધી.

56.

એની બેસન્સટ

આયકરિ મકહલા અને ભારતીય ્વતંત્રતા આંદોલનની સમથકક. ભરતીય રાષ્ત્રીય કોંગ્રેસ 1917ની અધ્યક્ષા અને હોમ
રૂલ ગીલની ્થાપક.

57.

એડમંડ કહલેરી

ન્સર્ ૂઝીલેન્સડના પવકતરોહી. જેમર્ે તેનશસિંગ સાથે માઉન્સટ એવરે ્ટ પ્રથમવાર સર કર્ુ.ું

58.

ઔરં ગજેબ

ભારતનો છે લ્લો પ્રભાવિાળી મુગલ િાસક તેની ધાશમિક કટ્ટરતા અને અસકહષ્ણુતાને લીધે મુગલ સામ્રાજ્ય તેના
અવસાન બાદ નબળં પડ્ુ.ં

59.

કુ ત ુબદ્દીન ઐબક

કદલ્હીનો પ્રથમ મુક્્લમ િાસક. જેર્ે 1206 થી 1210 સુધી િાસન કર્ુ.ું

60.

અલાઉદ્દીન ખીલજી

કદલ્હીનો સુલતાન જેર્ે બજાર શનયત્રર્ કર્ુક હત ુ?

61.

કૌકટલ્ય

ચંદ્રગુપ્ત મોયકનો ગુરુ અને અથકિાસ્ત્રનો રચશયતા

62.

મંગળ પાંડે

ભારતીય ્વતંત્રના પ્રથમ િહીદ.જન્સમ ફૈ ઝાબાદ તજલ્લાના સુરહપુરગામ ગામમા . 8 એશપ્રલ 1857ના રોજ અંગ્રેજોએ
ફાંસી આપી .

63.

બહાદુિાહ ઝફર

મુગલ સામ્રાજયનો અંશતમ બાદિાહ.1857ના સંગ્રામનો નેતા .અંગ્રેજો

64.

ઝાંસીની રાર્ી

1857ના ્વાંત્ર્ય સંગ્રામની વીરાંગના. મુળ નામ મનુ. અંગ્રેજો સામે લડાઈ કરતાં િહીદી વહોરી.

લક્ષ્મીબાઈ
65.

કેપ્ટન લક્ષ્મી સેહગલ

સુભાષચંદ્ર બોઝનાં શિષ્યા અને તેમર્ે ્થાપેલ ઝાંસીની રાર્ી રે તજમેંટ નારીદળની આગે વાની લેનાર વીરાંગના,
રાષ્ટ્રીપશતની ચુટ
ં ર્ી લડનાર પ્રથમ મકહલા.

66.

દુગાક ભીભી

રાવી તટે બોબબ પરીક્ષર્માં મ ૃત્ર્ુ પામનાર ક્રાંશતકારી ભગવતીચરર્ વોહરાનાં ધમક પત્ની, પોતે એક ક્રાંશતકારર્ી હતાં.

67.

વી.પી.મેનન

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના સલચવ, દે િી રાજ્યોના એકીકરર્માં સરદાર સાથે મહત્વની ભ ૂશમકા ભજવી.

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

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

68.

મોહનલાલ પંડયા

કઠલાલના ્વાતંત્ર્ય સેનાની, ખેડા સત્યાગ્રહ દરશમયાન ‘ડુંગરી ચોર’ તરીકે જાર્ીતા થયા.

69.

ડૉ.ચંદુલાલ દે સાઈ

છોટે સરદાર તરીકે ઓળખાતા સેવાભાવી ડૉકટર. ગાંધીજીના અંગત તબીબ. ઝંડા સત્યાગ્રહમાં મહત્વની ભ ૂશમકા.

70.

નારાયર્ દે સાઈ

દે િ-શવદે િમાં ગાંધી કથા કરનાર. કહિંદ છોડો આંદોલનમાં ભાગ લેનાર ્વાતંત્ર્ય સેનાની. ‘અક્ગ્નકું ડમાં ઉગે લ ં ુ ગુલાબ’ના
લેખક.

71.

ભુલાભાઈ દે સાઈ

પ્રખર ધારાિાસ્ત્રી જેમર્ે આઝાદ કહિંદ ફોજના ત્રર્ અફસરો પર લગાવવામાં આવેલ દે િદ્રોહના કેસમાં લાલ કકલ્લાનો
મુકદ્દમો લડીને ્વાતંત્ર્ય વીરોને મુતત કયાક .

72.

્વામી દયાનંદ

આયકસમાજના ્થાપક અને ‘્ત્યપ્રકાિ’ પુ્તકના લેખક. ‘વેદો તરફ પાછા વળો’નો નારો આપ્યો.

સર્વતી
73.

આચાયક શવનોબા ભાવે

ભ ૂદાન યજ્ઞના પ્રર્ેતા, પ્રથમ વ્યક્તતગત સત્યાગ્રહી અને ‘સારી ભ ૂશમ ગોપાલ કી’ સુત્ર આપનાર ગાંધીવાદી નેતા.

74.

બાલ ગંગાધર શતલક

‘્વરાજ મારો જન્સમશસદ્ધ અશધકાર છે ’સુત્ર આપનાર. ‘મરાઠા’ અને ‘કેસરી’ સમાચારપત્રો બહાર પાડનાર રાષ્ટ્રવાદી અને
ઉગ્રવાદી નેતા.

75.

બંકકમચંદ્ર ચેટરજી

‘વંદે માતરમ’ ગીતના રચશયતા અને ‘દુગે િ નંદની’ અને આનંદમઠ’ પુ્તકોના રચશયતા બંગાળી સાકહત્યકાર.

76.

ભગતશસિંહ

ભારતના અમર ક્રાંશતકારી ભગતશસિંહ ે અંગ્રેજ અશધકારી સોંડસકની હત્યા કરી, લાલા લજપતરાયની હત્યાનો બદલો લીધો.
અંગ્રેજોએ તેમને 23 માચક 1931ના રોજ ફાંસી આપી.

77.

ભીમરાવ આંબેડકર

બંધારર્ના ઘડવૈયા. ્વતંત્ર ભારતમાં પ્રથમ કાનુનીમંત્રી અને હકરજનો તથા પછાત વગોના કલ્યાર્ માટે સતત
કાયકિીલ, ભારતરત્નથી શવભુશષત મહાપુરુષ.

78.

ચંદ્રિેખર આઝાદ

કહન્સદુ્તાન સોશ્યલલ્ટ કરપબ્બ્લકેિન એિોએશિયેિનના ્થાપક. ક્રાંશતકારી નેતા. અંગ્રેજોને હાથે પકડાવાને બદલે જાતે
ગોળી મારી દે િને માટે િહીદ થયા.

79.

લચતરં જન દાસ

‘દે િબંધ’ુ ઉપનામથી ઓળખાતા ્વાતંત્ર્ય સેનાની, 1922માં રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ બન્સયા. ‘્વરાજ બધા માટે, કોઈ
વગક માટે નહી’નું સુત્ર આપ્ર્ુ.ં

80.

દાદાભાઈ નવરોજી

કહન્સદના દાદા તરીકે ઓળખાતા દાદાભાઈએ ત્રર્ વાર રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અશધવેિનનું પ્રમુખપદ સંભાળ્ર્ુ.ં અંગ્રેજો
ભારતનું આશથિક િોષર્ કરે છે તે નીશત ખુલ્લી પાડનાર.

81.

ગોપાલ હકર દે િમુખ

‘લોકકહતવાદી’ તરીકે જાર્ીતા બંગાળના ધાશમિક સુધાકર, પરમહંદ મંડળીના ્થાપક.

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

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

82.

ગોપાલકૃષ્ર્ ગોખલે

મહારાષ્ટ્રના સુકરાત તરીકે જાર્ીતા. સવુંટ ઓફ ઈંકડયા સોસાયટીના ્થાપક અને ગાંધીજીના રાજનૈશતક ગુરુ.

83.

જવાહરલાલ નહેરુ

ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન. કેલબનેટ શમિન પ્ર્તાવમાં મહત્વની ભ ૂશમકા ભજવનાર. ‘કડ્કવરી ઓફ ઈંકડયા’ પુ્તકના
લેખક.

84.

જ્યોશતબા ફુલે

મહારાષ્ટ્રના પુરંદરમાં જન્સમેલા મહાન સમાજસુધારક. સત્યિોધક સમાજના ્થાપક. સ્ત્રીશિક્ષર્ પર મહત્વની કામગીરી
કરનાર

85.

ખુદીરામ બોઝ

કકિંગ્સ ફોડક ની હત્યા કરવાના પ્રયાસમાં ગુનામાં માત્ર 20 વષકની વયે ફાંસીને માચડે ચડનાર ક્રાંશતકારી, ્વાતંત્ર્યસેનાની.

86.

લાલા લજપતરાય

‘િેરે પંજાબ’ના નામથી જાર્ીતા ‘પંજાબી’ અને ‘વંદે માતરમ’ સામશયકોનું સંપાદન કરનાર ઉગ્રવાદી નેતા, સાયમન
કશમિનના શવરોધમાં લાઠીચાર્જથી ધવાતા પાછળથી મ ૃત્ર્ુ પાબયા.

87.

મેડમ લભખાઈજી કામા

રાષ્ટ્રીય ક્રાંશતની જનની મેડમ કામાએ 1907માં જમકનીના સુઅટક ગાડક માં પ્રથમવાર દે િનો ઝંડો ફરકાવ્યો હતો.

88.

મદનલાલ ધીંગરા

કનકલ વાઈલીની ગોળી મારી હત્યા કરી. ફાંસીના માંચડે ચડી િહીદી વ્હોરનાર ક્રાંશતકારી ્વાતંત્ર્ય સેનાની.

89.

મદનલાલ માલવીય

બનારસ કહન્સદુ શવશ્વશવદ્યાલયના ્થાપક. ઉિમ પત્રકાર, વકીલ અને કોંગ્રેસના મવાળવાદી નેતા.

90.

મહાદે વ દે સાઈ

ગાંધીજીના અંગત સલચવ, કહન્સદ છોડો આંદોલનમાં સકક્રય ભ ૂશમકા, ઉિમ કક્ષાના ડાયરી લેખક.

91.

મહાત્મા ગાંધી

ભારતના રાષ્ટ્રશપતા, સત્ય અને અકહિંસાના સસ્ત્રોથી અંગ્રેજોને દે િ છોડવા ફરજ પાડનાર, ‘સત્યના પ્રયોગો’ જેવી ઉિમ
આત્મકથા આપનાર, સાદું જીવન, ઉચ્ચ શવચારકો મુશતિમત
ં કરનાર મહામાનવ.

92.

વલ્લભભાઈ પટે લ

બારડોલી સત્યાગ્રહને લીધે સરદાર તરીકે નામના મેળવનાર. દે િી રાજ્યોનું શવલીનીકરર્ કરનાર ભારતના લબ્માકક ,
લોખંડી પુરુષ અને ્વતંત્ર ભારતમા પ્રથમ ગૃહપ્રધાન અને નાયબ વડાપ્રધાન.

93.

પ્યારે લાલ

મહાદે વભાઈ દે સાઈના અવસાનપછી ગાંધીજીના અંગત સલચવ તરીકે કામ કરનાર, આધુશનક ભારતના વ્યાસ.

94.

રાજા રામમોહન રાય

બ્રહ્મોસમાજના ્થાપક, ભારતમાં નવજાગૃશતના જ્યોશતધકર, સમાજ સુધારક.

95.

રાજેન્સદ્ર પ્રસાદ

ભારતીય સંશવધાન સભાના અધ્યક્ષ પદે રહેનાર, ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપશત, તેમને ભારતરત્નથી નવાજવામાં આવ્યા.

96.

રાજગોપાલાચારી

રાજાજી તરીકે ઓળખાતા, ભારતના અંશતમ ગવનકર જનરલ, મદ્રાસના મુખ્યમંત્રી તરીકે કામગીરી કરનાર, ‘્વતંત્રતા
પાટી’ના ્થાપક.

97.

શિવરાજ રાજગુરુ

ભગતશસિંહના અંગત શવશ્વાસુ, ક્રાંશતકારી નેતા, સાંન્સડસકની હત્યા કેસમાં રાજગુરુને પર્ ભગતશસિંહ અને સુખદે વ સાથે

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

ANGEL ACADEMY :
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GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

ફાંસીની સજા થઈ હતી.
98.

રામપ્રસાદ લબક્્મલ

કોઠોરી ટ્રે ન લટૂં કેસમાં ફાંસીની સજા પામનાર ક્રાંશતવીર ‘સરફરોિી કી તમન્ના આજ હમારે કદલ મેં હૈ’ જેવા ખુમારી ભયાક
િેરના રચશયતા.

99.

સરોતજની નાયડુ

ભારતના અગ્રર્ી મકહલા ્વાતંત્ર્ય સેનાની, ‘ભારત-કોકકલા’ લબરુદ પ્રાપ્ત કરનાર, ભારતના પ્રથમ મકહલા રાજયપાલ.

100. શ્યામજી કૃષ્ર્વમાક

શવદે િમાં રહી આઝાદીની લડત ચલાવનાર ક્રાંશતકારી, ઈન્ન્સડયા હોમરૂલ સોસાયટીના ્થાપક.

101. સુરેન્સદ્રનાથ બેનરજી

‘ભારતના અગ્રર્ી મકહલા ્વાતંત્ર્ય સેનાની, ‘ભારત-કોકકલા’ લબરુદ પ્રાપ્ત કરનાર, ભારતના પ્રથમ મકહલા રાજ્યપાલ.

102. ઉધમશસિંહ

ક્રાંશતકારી િીખ ર્ુવક. જલલયાવાલા બાગ હત્યાકાંડનો બદલો લેવા જનરલ ડાયરની હત્યા કરી.ફાંસીને માંચડે ચડી
િહીદી વહોરી.

103. વી.ડી.સાવરકર

આલભનવ ભારતી નામની ક્રાંશતકારી સં્થાના ્થાપક, 1857નો ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ પુ્તકના લેખક.

104. તાત્યા ટોપે

મુળ નામ રામચંદ્ર પાંડુરંગ. 1857ના સંગ્રામના મહત્વના નેતા.

105. વ્યોમચંદ્ર બેનરજી

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રથમ અધ્યક્ષ, કોંગ્રેસના અલાહાબાદ અકદવેિનની અધ્યક્ષા કરી.

106. જતીન મુખરજી

‘જતીન બાધા’તરીકે ઓળખાતા બંગાળાનાઅ શ્રેષ્ઠ ક્રાંશતકારીઓમાંના એક.

107. જમનાદાસ બજાજ

ગાંધીજીના પાંચમાં પુત્ર તરીકે ઓળખાતા. ‘ગાંધી સેવા સમાજ’ અને ‘ગો સેવા સંઘ’ના ્થાપક.

108. એની બેસટ
ં

મ ૂળ આયકલેંડનાં, ભારતીય શથયોસોકફકલ સોસાયટીનાં પ્રમુખપદે રહેનાર, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું પ્રમુખપદ પર્
સંભાળ્ર્ુ.ં

109. હૈદર અલી

મૈસરુ ના વાઘ તરીકે ઓળખાતા ટીપુ સુલતાનના શપતા, દલક્ષર્ ભારતમાં અંગ્રેજોને હંફાવનાર મૈસરુ નો સુલતાન.

110. કેિવરામ હેગડેવાર

ભારતના ્વાતંત્ર્ય સેનાની અને રાષ્ટ્રીય ્વયંસેવક સંધના ્થાપક.

111. રામ મનોહર લોકહયા

ભારતના સુપ્રશસદ્ધ શવચારક, રાજશનશતજ્ઞ અને ્વાતંત્ર્ય સેનાની.

112. ટીપુ સુલતાન

મૈસરુ ના મહાન સુલતાન, અંગ્રેજોને તેર્ે દલક્ષર્માં હંફાવ્યા હતા, મૈસરુ નો વાધ.

113. મોરારજી દે સાઈ

ભારતરત્ન અને પાકક્તાન તરફથી ‘શનિાને પાક’ એવાડક જીતનાર ભ ૂતપુવક પ્રથમ લબનકોંગ્રેસી વડાપ્રધાન.

114. સયાજીરાવ ગાયકવાડ

ભારતના સૌપ્રથમ મફત અને ફરતજયાત પ્રાથશમક શિક્ષર્ કરનાર તેમજ એમ.એસ.ર્ુશનવશસિટીના ્થાપક.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 7
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GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

115. જનરલ માર્ેકિા

ભારતીય ભ ૂશનદળના ગુજરાતી સેનાશધપશત. જેમર્ે પાકક્તાન સામેના ર્ુદ્ધમાં અદબય સાહસ દે ખાડ્ું હત.ંુ

116. ગર્ેિ વાસુદેવ

ભારતની લોકસભાના શપતા, પાલાક મેંટના પ્રથમ ્પીકર. ‘માનવતાનાં ઝરર્ા’પુ્તકના લેખક.

માવળં કર
117. અરુર્ા આસફ અલી

અરર્ોપરાંત ભારતરત્ન એવોડક થી શવભ ૂશષત ્વાતંત્ર્ય સેનાની.કહિંદ છોડો આંદોલનમાં મહત્વની ભ ૂશમકા ભજવી હતી.

118. કનૈયાલાલ મુનસી

પ્રખર ધારાિાસ્ત્રી, રં ગદિી સાકહત્યકાર, બંધારર્ ઘડતરમાં મહત્વનો ફાળો આપનાર, ઉિર પ્રદે િના ભ ૂતપુવક રાજ્યપાલ,
કેન્સદ્રીય મંત્રી અને ‘વન મહોત્સવ’નો પ્રારં ભ કરાવનાર.

119. લાલબહાદુર િાસ્ત્રી

‘જય જવાન, જય કકસાન’નું સુત્ર આપનાર, ્વાતંત્ર્ય સેનાની, ભારતના ભ ૂતપુવક વડાપ્રધાન, તાશ્કં દ કરારના બીજા
કદવસે રશિયામાં મ ૃત્ર્ુ થર્ુ.ં તત્વજ્ઞાન સાથે ્નાતક થવાથી ‘િાસ્ત્રીની’ ઉપાશધ મળી. બાકી મ ૂળ અટક ‘શ્રીવા્તવ’.

120. શવજ્યાલક્ષ્મી પંકડત

ર્ુનોની મહાસશમશતનાં પ્રથમ મકહલાપ્રમુખ, પંકડત જવાહરલાલ નહેરુનાં બહેન, ્પેનનાં રાજદુત તરીકે અને મહારાષ્ટ્રના
રાજ્યપાલ તરીકે કામગીરી કરનાર.

121. જયપ્રકાિ નારાયર્

્વાતંત્ર્ય સેનાની લોકનાયક. સવોદય અને ભ ૂદાન આંદોલનમાં સકક્રય ભ ૂશમકા ભજવનાર ‘સમગ્ર ક્રાંશત’નો નારો
આપનાર.

122. ગોશવિંદ વલ્લભ પંત

પ્રશસદ્ધ ્વાતંત્ર્ય સેનાની અને ઉિરપ્રદે િના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી.

123. ટી. પ્રકાિમ

આંધ્ર કેિરી તરીકે જાર્ેતા પ્રખ્યાત ્વાતંત્ર્ય સેનાની.

124. શ્યામાપ્રસાદ મુખરજી

પ્રશસદ્ધ શિક્ષર્િાસ્ત્રી, રાજનેતા, સમાજસેવક, ભારતના પ્રથમ વાલર્જ્યમંત્રી અને ‘જનસંઘ’ના ્થાપક.

125. જનરલ રાજેન્સદ્રશસિંહ

બીજા શવશ્વર્ુદ્ધમાં પોતાનું અદ્વિતીય િૌયક બતાવનાર, તેમજ દે િી રાજ્યોના શવલીનીકરર્ વખતે હૈદરાબાદના શનઝામની
િાન ઠેકાર્ે લાવનાર લેફટેનટ
ં .

126. કફલ્ડ માિકલ માર્ેકિા

ભારતીય સૈન્સયના ભ ૂશમદળના ભ ૂતપુવક વડા અને 1962ના ચીની આક્રમર્ વખતે કોર કમાંડની જવાબદારી શનભાવનાર
તેમજ 1971માં પુવક પાકક્તાન સાથેના ર્ુદ્ધમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનાર સેનાપશત.

127. છત્રપશત શિવાજી

ભારતમાં મરાઠા િાસનના ્થાપક. કહિંદુ ્વરાજના કહમાયતી, ઔરં ગઝેબ સાથે સતત સંઘષક કરીને મુઘલ સામ્રાજ્યને
હચમચાવી નાખ્ર્ુ6.

128. દારા શિકોહ

‘લઘુ અકબર’ તરીકે ઓળખાતો, ભારતીય ઘમકગ્રથ
ં ોનો અભ્યાસ કરી ફારસીમાં અનુવાદ કરનાર, િાહજહાંનો સૌથી મોટો
પુત્ર જેને ઔરં ગઝેબે મરાવી નાખ્યો હતો.

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

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

129. બાળાસાહેબ ઠાકરે

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

કાર્ક ુ શન્ટ તરીકે પોતાની કારકકદી િરૂ કરનાર, 1966માં શિવસેનાની ્થાપના કરનાર, પોતાના ્વાતંત્ર શવચારોને
શનભીકપર્ે વાચા આપનાર રાજપુરુષ.

130. સી.એન.અન્નાદે રાઈ

તશનલનાડુના ખુબ લોકશપ્રય મુખ્યમંત્રી, ડી.એમ.કે.ના ્થાપક, તશમલ ભાષાના લેખક.

131. જ્યોશત બસુ

સતત પાંચ ટમક સુધી પશશ્વમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી રહેનાર કબર્ુશન્ટ નેતા.

132. ગોપીનાથ બારડોલોઈ

આધુશનક આસામના શનમાકતાઓમાંના એક. આઝાદી પહેલા બ વખત આસામના મુખ્યમંત્રી પદે રહેનાર, ભારતરત્ન
શવજેતા શિક્ષર્િાસ્ત્રી.

133. આચાયક રામાનુજ

બારમી સદીમાં તશમલનાડુમાં જન્સમેલ રામાનુજે દલક્ષર્ ભારતમાં વૈષ્ર્વધમક અને શવશિષ્ટ અિૈતવાદનું પ્રશતપાદન કર્ુ.ું

134. શનબબાકાચાયક

રામાનુજના સમકાલીન શનબબાકાચાયક રાધાકૃષ્ર્ના ઉપાસક હત, તેમર્ે િૈતાિૈતવાદનું પ્રશતપાદન કર્ુ.ું

135. માધવાચાયાક

શવષ્ણુના ઉપાસક. માધવાચાયે િૈતવાદનું પ્રશતપાદન કર્ુ.ું

136. રામાનંદ

અલાહાબાદના કાન્સયકુ બ્જ બ્રાહ્મર્ પકરવારમાં જન્સમેલ રામાનંદ ઉિર ભારતમાં ભક્તત આંદોલનના મુખ્ય પ્રવતકક હતા.

137. કબીર

કાિીના વર્કર પકરવારમાં ઉછરે લ કબીર રામાનંદના શિષ્ય હતા. સામાતજક દુષર્ોનો શવરોધ કરનાર કબીર શનગુકર્
બ્રહ્મના ઉપાસક હતા, ‘બીજક’ના રચશયતા.

138. વલ્લભાચાયક

કૃષ્ર્ના ઉપાસક વલ્લભાચાયક શુદ્ધાિૈતવાદનું પ્રશતપાદન કર્ુ.ું

139. ચૈતન્સય મહાપ્રભ ૂ

બંગાળમાં જન્સમેલ ચૈતન્સય મહાપ્રભુ કૃષ્ર્ના ઉપાસક. જેમર્ે કમકકાંડ અને બાહ્ય આડં બરોનો શવરોધ કયો.

140. ગુરુ નાનક

1469માં હાલ પાકક્તાન ક્્થત તલવંડીનાં જન્સમેલ નાનક િીખધમકના ્થાપક ગર્ાય છે . જેમર્ે એકેશ્વરવાદનું
પ્રશતપાદન કર્ુ.ું

141. રોકહદાસ

કબીરના સમકાલીન રોકહદાસ શનગુકર્ ભક્તતના સમથકક હતા. તેઓ મીરાંબાઈના ગુરુ હતા.

142. મીરાંબાઈ

મેડતાના રાઠોડ રત્નશસિંહની પુત્રી બાળપર્થી કૃષ્ર્ભક્તતના રં ગે રં ગાયેલી હતી. કૃષ્ર્-ભક્તતનો પ્રચાર-પ્રસાર કયો.

143. નરશસિંહ મહેતા

ગુજરાતી ભાષાના આકદકશવ, કૃષ્ર્ભક્તતના રં ગે રં ગાયેલ ભક્તત કશવ, નાત-જાતના ભેદભાવનો શવરોધ કરનાર નરશસિંહ
મહેતા તેમના પ્રભાશતયા માટે જાર્ીતા છે .

144. દાદુ

1544માં અમદાવાદમાં જન્સમેલા આ સંતે બ્રહ્મ સંપ્રદાયની ્થાપના કરી.

145. નામદે વ

(14મી સદી)મહારાષ્ટ્રમાં ભક્તત આંદોલનના મુખ્ય પ્રવતકક સંત માનદે વે જાશત-ભેદ અને બાહ્ય આડં બરોનો જોરદાર

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

ANGEL ACADEMY :
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GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

શવરોધ કયો.
146. એકનાથ

મહારાષ્ટ્રના સંતે ચાકરત્રય શુદ્વદ્ધ અને સમાજસુધારર્ા પર શવિેષ ભાર મ ૂક્યો.

147. સુરદાસ

16મી સદીના કૃષ્ર્ભક્તતથી રં ગાયેલા જન્સમથી અંધ સંતકશવ જેમર્ે સુરસાગર, સુર સારાવલી ગ્રંથોની રચના
કરી.પુષ્ટીમાગક ના જહાજ તરીકે ઓળખાયા.

148. ત ુલસીદાસ

ઈ.સ.1532માં ઉિરપ્રદે િના રાજાપુર ગામમાં જન્સમેલ ત ુલસીદાસ કહન્સદીના મહાન કશવ છે .રામભક્તતના ઉપાસક
ત ુલસીદાસે રામચકરત્ર માનસનો શવશ્વપ્રશસદ્ધ ગ્રંથ આપ્યો છે .

149. ગોરખનાથ

ઉિર ભારતમાં નાથપંથી આંદોલનના પ્રવતકક ગોરખનાથે જ્ઞાશતપ્રથાનો શવરોધ કયો.

150. િંકરદે વ

આસામના વૈષ્ર્વધમી ઉપાસક અને સુધારક કે જેમર્ે પસુબલલનો શવરોધ કરી ભક્તતનો પ્રચાર કયો.

151. ્વામી શવરજાનંદ

્વામી દયાનંદ સર્વતીના ગુરુ અને સમાજસુધારક, ‘િબ્દબોશધ’ ગ્રંથના રચશયતા.

152. સુદ
ં રદાસ

તેઓ દાદુદયાલના શિષ્ય હતા.તેમનો જન્સમ રાજ્થાનના વલર્ક પકરવારમાં થયો હતો.

153. વીરભાર્

તેમનો જન્સમ પંજાબમાં થયો હતો.તેમર્ે સતનામી પંથની ્થાપના કરી. તેમર્ે જાશતવાદ અને મ ૂશતિપ ૂજાનો શવરોધ કયો.

154. બકહનાબાઈ

મહારાષ્ટ્રની આ મકહલા સંત ત ુકારામને પોતાના ગુરુ માનતાં હતા.

155. િંકરાચાયક(જન્સમ-788)

ભારતના મહાન દાિકશનક, કહિંદુ ધમક પુનરુત્થાન માટે સકક્રય કામગીરી કરી, દે િમાં ચાર મઠોની ્થાપના કરી.

156. ત ુકારામ(જન્સમ-1608)

મહારાષ્ટ્રના આ સંત પંઢરપુરના શવઠ્ઠલ ભગવાનના પરમ ભતત હતા.તેમની ‘અભંગો’ વખર્ાય છે .

157. જ્ઞાનદે વ(ઈ.સ.1270-

મહારાષ્ટ્રમાં ભક્તત આંદોલનના શ્રીગર્ેિ કરનાર, માત્ર પંદર વષકની વયે ભગવદ ગીતા પરની પ્રશસદ્ધ ટીકા

1350)

‘જ્ઞાનેશ્વરી’લખી. અમ ૃતાનુભવનના રચશયતા.

158.
159. રામદાસ(જન્સમ 1608)

શિવાજીને પ્રેરર્ા પુરી પાડનાર ‘દાસબોધ’ના રચશયતા, આધ્યાતત્મક અને સાંસાકરક જીવનને જોડનાર સંત.

160. સલીમ િાહ

મહાન સુફી સંત જેમના આિીવાક દથી અકબરને પુત્રરત્ન પ્રાપ્ત થર્ુ.ં તેમની દરગાહ ફતેહપુર શસક્રીમાં છે .

લચશ્મી(12મી સદી)
161. બંદે નવાઝ

ઈ્લામ ધમકના મધ્યકાલીન સુફી સંત અને કશવ,કહન્સદુ-મુક્્લમ ઐક્ય માટે કાયક કર્ુું.

162. મલલક મુહબમદ જાયસી

ભારતના મહાન સુફીવાદી સંત અને કહિંદી ભાષાના ઉિમ કશવ ,’પદ્માવત’ના રચશયતા.

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

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

163. ગુરુ ગોશવિંદ શસિંહ

પટનામાં જન્સમેલા, િીખોના દસમાં ગુરુ, ખાલસા પંથના ્થાપક.

164. બાસવેશ્વર(બારમી સદી)

કર્ાક ટકમાં લલિંગાયત સંપ્રદાયના ્થાપક સંત.

165. શ્રીમદ રાજચંદ્ર

ગાંધીજીના આધ્યાતત્મક ગુરુ,િતાવધાની અને ‘સાક્ષાત સર્વતીનું લબરુદ’ પ્રાપ્ત કરનાર પ્રખર જ્ઞાની પુરુષ.

166. પ ૂજય મોટા

મ ૂળ નામ ચુનીલાલ આિારામ ભગત, માંવ કલ્યાર્ના કહમાયતી, રાષ્ટ્રવાદી સંત અને ‘હકર ઓમ આશ્રમ’ના ્થાપક.

167. ્વામી સહજાનંદ

જન્સમ અયોધ્યા પાસેના છપૈયામાં, મુળ નામ નીલકં ઠ, ્વામીનારાયર્ સંપ્રદાયના ્થાપક.

168. િેખ અહમદ ખટ્ટ

ભારતના છ મોટા પીરોમાંના એક મુક્્લમ સંત. અમદાવાદના ્થાપક અહમદિાહના ગુરુ.

ગંજબક્ષ
169. રં ગ અવધુત

નમકદાકાંઠે નારે શ્વર આશ્રમના ્થાપક અને આયકસ્ં કૃશતના પુર્કતાક સંતપુરુષ.

170. લચન્સમયાનંદ

મ ૂળ નામ બાલકૃષ્ર્ મેનન. જન્સમ કેરળમાં ભારતીય તત્વજ્ઞાન અને વદાંત શવચારસરર્ીના પ્રખરપુર્કતાક .

171. ધમાક નદ
ં કોસંબી

બૌદ્ધ ધમકના ઉંડા અભ્યાસુ, જન્સમ ગોવા રાજ્યમાં

172. રમર્ મહશષિ

ઉિર કોકટના સંત, અધ્યાત્મવાદી અને પ્રખર દિકનિાસ્ત્રી, મ ૂળ નામ વ્યંકટરામન. ‘રમર્ગીતા’ અને ‘ઉપદે િસાર’ના
રચશયતા.

173. રશવિંકર મહારાજ

ગુજરાતના મ ૂકસેવક. કલળર્ુગના ઋશષ તરીકે જાર્ીતા લોકસેવક, ગુજરાત જનક, ગુજરાત રાજ્યનું ઉદધાટન તેમના
હાથે થર્ુ.ં

174. િંકરાચાયક ્વરૂપાનંદ

શવદ્ધાન અને શવચક્ષર્ બુદ્વદ્ધ ધરાવતા ધમકપરુ ુ ષ, િારકા િારદાપીઠના મઠાશધપશત.

સર્વતીજી
175. ્વામી ગંગેશ્વરાનંદજી

વેદભાષ્યકારોમાં શવશિષ્ટ ્થાન ધરાવનાર પ્રખર પ્રજ્ઞાચક્ષુ સંન્સયાસી, 21 કકલોગ્રામ વજન ધરાવતા ગ્રંથ ‘ભગવાન
વેદ’ના રચશયતા, ‘ચત ુવેદ ભાષ્કાર’ તરીકે ખ્યાશત પ્રાપ્ત શવદ્ધાન.

176. ઉપગુપ્ત

બૌદ્ધ ધમકના પ્રચારક સાધુ, સમ્રાટ અિોકને બૌદ્ધધમકની કદક્ષા આપી.

177. દાદા ભગવાન

દાદા ભગવાન તરીકે ઓળખાતી આધ્યાતત્મક શવભ ૂશત.જીવનનાં ગ ૂઢ રહ્યોને પાર પામી ‘અક્રમશવજ્ઞાન’નો માગક
ચીંધનાર. મુળ નામ અંબાલાલ.

178. પુશનત મહારાજ

સેવા પરાયર્ સંત, લોકભજશનક,’જનકલ્યાર્’ની સાકહતત્યક પ્રવ ૃશતથી લોકસેવા કરનાર.પુશનત સેવાશ્રમના ્થાપક.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 11

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

179. પ્રમુખ ્વામી

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

્વામીનારાયર્ સંપ્રદાયના પ્રમ આદરર્ીય સદગુરુ. દે િ- શવદે િમાં ્વામીનારાયર્ સંપ્રદાયના અનેક મંકદરોના પ્રેરક,
સંતપુરુષ. મ ૂળ નામ િાંશતલાલ.

180. દાદા પાંડુરંગ આઠવલે

્વાધ્યાય પ્રવ ૃશત વડે સમાજમાં સામાતજક –આધ્યાતત્મક ક્ષેત્રે આમ ૂલ પકરવતકન લાવનાર, રે મન મેગ્સેસે એવોડક અને
ટેંપલ્ટન એવોડક શવજેતા મહાપુરુષ.

181. ડાંગરે જી મહારાજ

ભાગવત કથાઓ િારા પ્રજામાં સં્કાર શસિંચનનું અમુલ્ય પ્રદાન કરનાર કથાકાર. જન્સમ્થળ ઈન્સદોર.

182. ઈન્ન્સદરા બેટીજી

સંશનષ્ઠ સમાજસેશવકા, પુન્ષ્ટમાગક ના શ્રિેય શવદુષી અને ખ્યાતનામ કથાકાર, જન્સમ ્થળ સુરત, ‘શ્રાવર્ી શ્યામકકિંકર’
તેમનું સાકહતત્યક ઉપનામ છે .

183. મોરાકર બાપુ

રામકથાના સુપ્રશસદ્ધ કથાકાર મોરાકરદાસ હકરયાર્ી, અક્્મતા પવકના આયોજક અને સાકહત્યકારોને દર વષે નરશસિંહ
મહેતા એવોડક થી લબરદાવનાર ઉિમ કથાકાર.

184. રમેિ ભાઈ ઓઝા

દે િ- શવદે િમાં રામાયર્ અને ભાગવતનું રસપાન કરાવનાર સુપ્રશસદ્ધ કથાકાર, સાંદીપશન શવદ્યાશનકેતનના ્થાપક.

185. મુશનશ્રી તજનશવજયજી

જન્સમે ક્ષશત્રય હોવા છતાં જ્ઞાનશપપાસા સંતોષવા જૈન ધમકની દીક્ષા લેનાર જૈન તત્વદિકક અને લલશપિાસ્ત્રના શવિાન.

186. મુશન પુણ્યશવજયજી

પ્રાચીન જૈન સાકહત્યની હજારો હ્તપ્રતોની લલશપ ઉકેલી તેન ંુ વ્યવક્્થત સંપાદન કરનાર શવિાન.

187. મુશન

પ્રાચીન ભારતના પ્રથમ કાનુન શનમાક તા અને ‘મનુ્મ ૃશત’ના રચશયતા.

188. દલાઈ લામા

શતબેટના આધ્યાતત્મક નેતા, કહમાચલ પ્રદે િમા ધરમિાળામાં િરર્ાથી તરીકે રહેનાર, િાંશત માટે નોબલ પ્રાઈઝ
મેળવનાર.

189. આચાયક રજનીિ

‘ઓિો’ તરીકે ઓળખાતા શવશ્વના શ્રેષ્ઠ કફલસુફોમાંના એક.

190. શ્રી શ્રી રશવિંકર

આટક ઓફ લલશવિંગના પ્રર્ેતા. શવિાળ અનુયાયીવગક ધરાવનાર આધ્યાતત્મક પુરુષ.

મહારાજ
191. નંદલાલ બોઝ

પદ્મશવભ ૂષર્થી શવભ ૂશષત પશશ્વમ બંગાળનાં સુપ્રશસદ્ધ લચત્રકાર.િાંશત શનકેતન કલાભવનના ડાયરે કટર તરીકે સેવા આપી.

192. રુકકમર્ી દે વી અરુનલા

સુપ્રશસદ્ધ િાસ્ત્રીય ન ૃત્યાંગના.

193. લબક્્મલ્લા ખાન

શવશ્વશવખ્યાત િહનાઈવાદક. ભારત સરકારે પદ્મભુષર્ અને નેપાળ સરકારે નેપાળ અકાદમી એવોડક થી નવાજ્યા.

194. વૈજયંતીમાલા બાલી

ભરતનાટયમ ન ૃત્યની શવખ્યાત ન ૃત્યાંગના, કફલ્મ અલભનેત્રી, રાજ્યસભાના શનર્ુકત સભ્ય તરીકે પસંદ થયાં.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 12
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GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

195. ચૌદાયાદુ

સમગ્ર ભારતમાં સુપ્રશસદ્ધ થયેલ કર્ાક ટકના વાયોલલનવાદક. સાત તાર ધરાવતા વાયોલલનની િોધ કરી.

196. મુથ્થુ્વામી દે લક્ષત

અનેક ભજનોને તશમલ ભાષામાં લયબદ્ધ કરનાર તશમલનાડુના કર્ાક ટકીય પરં પરાના સંગીતિાસ્ત્રી.

197. પન્નાલાલ ઘોષ

બંગાળમાં જન્સમેલ અને સમગ્ર ભારતમાં શવખ્યાત બંસરીવાદક.

198. કૃષ્ર્ હેબ્બાર

કર્ાક ટકના સુપ્રશસદ્ધ લચત્રકાર જેમનાં લચત્રોનું દે િ-શવદે િમાં પ્રદિકનો ભરાયા છે .

199. એમ.એફ.હુસેન

મહારાષ્ટ્રના શવશ્વશવખ્યાત લચત્રકાર.જે હંમેિા શવવાદા્પદ રહ્યા છે .

200. ભીમસેન જોષી

ભારતરત્ન શવજેતા સરોદવાદક ગાયક અને પ્લેબેક શસિંગર.

201. અલ્લાઉદ્દીન ખાન

શત્રપુરાના સુપ્રશસદ્ધ સરોદવાદક અને સંગીતિાસ્ત્રી.

202. અલી અકબર ખાન

માત્ર ચૌદ વષકની ઉંમરે સમગ્ર ભારતમાં નામના મેળવનાર સરોદવાદક. ‘લાજવંતી’ નામનો લોકશપ્રય રાગ ઉપરાંત
અનેક રાગો આપ્યા.

203. રાજા રશવ વમાક

કેરળના રાજવી પકરવારમાં જન્સમેલા ભારતના પ્રખ્યાત લચત્રકાર. ‘િકું તલા’ અને ‘નળ દમયંશત’ લચત્રોના સર્જક.

204. શવષ્ણુ કદગંબર પુલ્કર

મહાન સંગીતિાસ્ત્રી. તેમર્ે લયાબદ્ધ કરે લ પ્રશસદ્ધ રામધુન ‘રધુપશત રાઘવ રાજા રામ’ ગાંધીજીને ખુબ ગમેલી.

205. પંકડત ઓમકારનાથ

ગુજરાતમાં જન્સમેલ શવશ્વશવખ્યાત િાસ્ત્રીય સંગીતના શનષ્ર્ાત. બુડાપે્ટમાં મળે લ સંગીત પકરષદમાં ભારતનું

ઠાકુ ર
206. પ્રભાિંકર સોમપુરા

પ્રશતશનશધત્વ કરી શવશ્વના ગાયકોને ચકકત કરી દીધા હતા.
ગુજરાતમાં જન્સમેલ, પદ્મશ્રીથી શવભ ૂશષત ્થાપત્ય િાસ્ત્રના શનષ્ર્ાત. સોમનાથ મંકદરનું ્થાપત્ય શનમાકર્ કરનાર શ્રી
સોમપુરાએ શિલ્પ- ્થાપત્યનાં અનેક પુ્તકો લખ્યા છે .

207. શવષ્ણુ નારાયર્

ભારતીય સંગીતિાસ્ત્રના પ્રશસદ્ધ સંગીતાચાયક, ‘લક્ષ્ય સંગીતા’ અને ‘અલભનવરં ગ મંજરી’ના લેખક.

ભાતખંડે
208. લતા મંગેિકર

ચલલચત્ર ઉદ્યોગ બોલીવુડની શવખ્યાત કોકકલકં ઠી પાશ્વકગાશયકા.

209. મમ્લ્લકાજુ કન મંસરુ

પદ્મભ ૂષર્થી શવભ ૂશષત કર્ાક ટકના સુપ્રશસદ્ધ િાસ્ત્રીય ગાયક.

210. ઝૂલબન મહેતા

ભારતના સુપ્રશસદ્ધ પાશ્વાત્ય સંગીતના પુર્કતાક . શવલભન્ન દે િોમાં વે્ટનક બર્ુલઝકના કાયકક્રમો આપનાર.

211. આર.કે.લક્ષ્મર્ન

પ્રખ્યાત નવલકથાકાર આર.કે.નારાયર્ના બંધ ુ અને ટાઈંસ ઓફ ઈંકડયામાં વ્યંગલચત્રો આપનાર કાર્ક ુ શન્ટ.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 13
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GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

212. શપરાજી સાગરા

સમગ્ર ભારતમાં નામના મેળવનાર ગુજરાતના સુપ્રશસદ્ધ લચત્રકાર.

213. અમ ૃતા િેરગીલ

હંગેરીમાં જન્સમેલા અને ભારતમાં ્થાયી થયેલા સુપ્રશસદ્ધ લચત્રકાર.

214. િંભ ૂ મહારાજ

ભારતના પ્રખ્યાત કથ્થક ન ૃત્યકાર.

215. એમ.એસ.શુભલક્ષ્મી

સમગ્ર ભારતમાં લોકશપ્રય બનેલા કર્ાક ટકનાં ગાશયકા. મેગ્સેસે એવોડક થી શવભ ૂશષત આ ગાશયકાને ‘સંગીત કલાશનશધ’ની
પદવી અપાઈ હતી.

216. િૌકત અલી મીર

‘ટીપુ સુલતાન’ અને ‘હૈદર અલી’ જેવા પ્રખ્યાત લચત્રોના સર્જક અને સમગ્ર ભારતમાં સુપ્રશસદ્ધ થયેલા લચત્રકાર.

217. તાનસેન

અકબરના નવ રત્નોમાંનો એક એવો સુશવખ્યાત સંગીતિાસ્ત્રી. ધ્રુપદ સંગીત િૈલીને લોકશપ્રય બનાવનાર આ
સંગીતકારને કહન્સદુ્તાની સંગીતના જનક તરીક ઓળખવામાં આવે છે .

218. આકદત્યરામ વ્યાસ

ગુજરાતના પ્રથમ પંક્તતના સંગીતકાર અને ‘સંગીતાકદત્ય’ ગ્રંથના રચશયતા.

219. અસાઈત

ગુજરાતી ભવાઈના ભીષ્મ શપતામહ અને ‘હંસા-ઉલી’ના રચશયતા.

220. ભગવાનલાલ ઈન્સદ્રજી

પુરાતત્વ શવિારદ અને અિોકના શિલાલેખોને ઉકેલવામાં સફળતા મેળવનાર.

221. પંકડત વૈજનાથ શમશ્ર

ગુજરાતના ચાંપાનેરનો વતની અને બૈજુ બાવરાના નામથી પ્રશસદ્ધ થયેલ સંગીતકાર.તાનસેનનો સમકાલીન.

222. રશવિંકર રાવળ

ગુજરાતમાં કલાર્ુગના પ્રવતકક અને રાજ્યના કલાગુરુન ંુ લબરુદ પ્રાપ્ત કરનાર મહાન લચત્રકાર.

223. કાંશતભાઈ પટેલ

આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાશત ધરાવનાર ગુજરાતના શિલ્પી જેમના િારા તૈયાર થયેલ ં ુ ગાંધીજીનું અઢી મીટરનું બાવલું
ન્સર્ુયોકક માં મ ૂકવામાં આવ્ર્ુ છે .

224. કદવાળીબહેન ભીલ

સમગ્ર શવશ્વને લોકસંગીતથી ડોલાવનાર, પદ્મશ્રી એવોડક શવજેતા ગુજરાતની કોકકલકં ઠી લોકગાશયકા.

225. જયિંકર સુદ
ં રી

ગુજરાતી નાટયકળાના આજીવન ઉપાસક અને પદ્મભુષર્ એવોડક થી શવભ ૂશષત જયિંકર ભોજક સ્ત્રી પાત્રોના શ્રેષ્ઠ રોલને
લીધે જયિંકર સુદ
ં રી તરીકે ઓળખાયા.

226. મ ૃર્ાલી સારાભાઈ

મ ૂળ કેરળનાં પર્ ગુજરાતમાં ્થાયી થયેલા ભરતનાટયમના શ્રેષ્ઠ ન ૃત્યાંગના અને અમદાવાદમાં દપકર્ એકેડેમીના
્થાપક.

227. કલ્યાર્જી-આર્ંદજી

ગુજરાતના માડવીના વતની અને કહિંદી કફલ્મોમાં ખુબ લોકશપ્રય બનેલ સંગીતકાર બેલડી.

228. તાનારીરી

ગુજરાતના વડનગરની િાસ્ત્રીય સંગીતની શવખ્યાત બહેનો મુઘલ બાદિાહ અકબરની સમકાલીન હતી.તેમર્ે મલ્હાર

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 14
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GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

રાગ ગાઈને તાનસેનના િરીરનો દાહ મટાડયો હતો.
229. કુ મકુ દની લાલખયા

સુપ્રશસદ્ધ કથક ન ૃત્યાંગના અને અમદાવાદમાં ‘કદબબ’સં્થાનાં ્થાપક.

230. ઈલાક્ષી ઠાકોર

આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાશતપ્રાપ્ત ભરતનાટયમ િૈલીનાં ન ૃત્યાંગના.

231. સોનલ માનશસિંગ

‘ઓકડસી’ અને ‘કુ ચીપુડી’ િૈલીનાં ન ૃત્યાંગના અને કદલ્હીમાં ‘સેંટર ફોર ઈંકડયન કલાશસકલ ડાંસ’ સં્થાના ્થાપક.

232. વેંકાટેપ્પા

કર્ાક ટકના સુપ્રશસદ્ધ લચત્રકાર, શિલ્પકાર અને વીર્ાવાદક, પ્લા્ટર ઓફ પેકરસ લચત્રકલાના શનષ્ર્ાત.

233. સત્યજીત રે

બંગાળના સુપ્રશસદ્ધ કફલ્મ કદગ્દિકક અને ગદ્યકાર, ખાસ ઓ્કાર એવોડક , દાદાસાહેબ ફાળકે અને ભારતરત્ન એવોડક
શવજેતા.

234. દે શવકારાર્ી રોકરક

બંગાળની શવખ્યાત અલભનેત્રી. કફલ્મજગત ક્ષેત્રે સૌ પ્રથમ દાદાસાહેબ ફાળકે એવોડક મેળવનાર અલભનેત્રી.

235. પ્રેમ નઝીર

600 ઉપરાંત કફલ્મોમાં કામ કરનાર સુપ્રશસદ્ધ મલયાલમ કફલ્મ અલભનેતા.

236. નૌિાદ

ભારતીય કફલ્મ ઉદ્યોગના સવોચ્ય સંગીતકાર ‘શમઝાક ગાલલબ’ એવોડક થી શવભ ૂશષત.

237. સોહરાબ મોદી

ગુજરાતના ભારત શવખ્યાત કફલ્મ અલભનેતા, શનમાક તા અને કદગ્દિકક.

238. વ્હી િાંતારામ

દાદાસાહેબ ફાળકે એવોડક થી શવભ ૂશષત ભારતના પ્રથમ પંક્તતના કફલ્મ અલભનેતા, શનમાક તા અને કદગ્દિકક.

239. બલરાજ સહાની

સાબયવાદી શવચારસરર્ી ધરાવતા ભારતીય કફલ્મ ઉદ્યોગના નામાંકકત અલભનેતા.

240. લબક્્મલ્લા ખાં

ભારતરત્નથી શવભ ૂશષત પ્રખ્યાત િરર્ાઈવાદક, જન્સમ લબહારમાં, મુળ નામ કમરુદ્દીન.

241. હોમાઈ વ્યારાવાલા

ભારતનાં પ્રથમ મકહલા ફોટો જનાક લલ્ટ.

242. કે.લાલ

જાદુનો પયાકય બનેલ શવશ્વશવખ્યાત ગુજરાતી જાદુગર કે.લાલ એટલે કાંશતલાલ લગરધરલાલ વોરા.

243. પં.જસરાજ

ઉિર ભારતીય સંગીતના પ્રખ્યાત ગાયક, તબલાવાદક અને સંગીતકાર, જન્સમ્થળ હકરયાર્ાના કહસારમાં.પોતાને
સાર્ંદના ઠાકોરસાહેબના માનસપુત્ર ગર્ાય છે .

244. લબક્્મલા ખાં

પદ્મશ્રી અને પદ્મશવભુષર્થી શવભ ૂશષત શવશ્વશવખ્યાત િહનાઈવાદક.

245. બેગમ અખ્તરી

‘રૂહે ગઝલ’ તરીકે જાર્ીતા થયેલા. ગઝલ-ઠુમરીની અનન્સય ગાશયકા, અનેક કફલ્મોમાં સંગીત આપ્ર્ું છે .

ફૈ જાબાદી

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 15

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

246. રુકકમર્ી દે વી એરં ુ ડેલ

ભરતનાટયના શવશ્વશવખ્યાત ન ૃત્ય કલાકાર, આધાર અકાદમી ઓફ આટસકના ્થાપક રાજ્યસભાનાં શનર્ુતત સદ્ય.

247. લચ્ુ મહારાજ

કથક ન ૃત્યિૈલીના પ્રખ્યાત ન ૃત્યકાર, મુળ નામ પંકડત બૈજનાથજી. અનેક કફલ્મોમાં ન ૃત્ય કદગ્દિકક કરનાર.

248. િરસરાની બાકલીવાલે

પ્રખ્યાત મકહલા સરોદવાદક, ‘ધ કડવાઈન સરોદ’ પુ્તકના લેખક.

249. સુલેમાન પટેલ

એકી સાથે પાર્ી પીતા નવ શસિંહોની તસવીર પાડનાર, વાઈલ્ડ છલબકલા ક્ષેત્રે આંતરરાષ્ટ્રીય નામના મેળવનાર
તસવીરકાર.

250. નંદન મહેતા

અમદાવાદની સુપ્રશસદ્ધ સંગીત સં્થા સપ્તકના ્થાપક અને શવશ્વશવખ્યાત તબલાવાદક.

251. મનહર ઉધાસ

કહન્સદી ચલલચત્ર જગતના અગ્રર્ી પાશ્વકગાયક અને ઉચ્ચ કોકટના ગઝલ ગાયક.

252. મહેબબ
ુ ખાન

આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાશત પ્રાપ્ત કહન્સદી કફલ્મોના શનમાક તા, કદગ્દિકક.

253. દીના પાથક

ગુજરાતી રં ગભ ૂશમનાં ઉિમ કલાકાર અને કહિંદી કફલ્મોમાં પોતાની આગવી અદા ઊભી કરનાર અલભનેત્રી.

254. સુલતાન ખાન

જોધપુરના સારં ગીવાદક પકરવારમાંથી આવતા સારં ગવાદક અને િાસ્ત્રીય ગાયક.

255. માકરયો શમરાંડો

આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાશત પ્રાપ્ત કાર્ક ુ શન્ટ ‘ધ ઈલ્ટ્રે ટેડ વીકલી ઓફ ઈંકડયા’થી કારકકદીની િરૂઆત કરી.

256. સત્યદે વ દુબે

બોલીવુડના જાર્ેતા અલભનેતા, કદગ્દિકક અને પટકથા લેખક, જન્સમ્થળ લબલાસપુર.

257. રાજેિ ખન્ના

કાકાના નામથી જાર્ીતા, લગભગ 160 કફલ્મોમાં અલભનય કરનાર અલભનેતા, કોંગ્રેસ પક્ષમાંથી લોકસભાના સદ્ય
તરીકે પર્ ચુટ
ં ાયા હતા, જન્સમ ્થળ અમ ૃતસર.

258. દારાશસિંહ

રુ્તમે કહિંદ તરીકે જાર્ીતા પહેલવાન અને અલભનેતા. રામાયર્ની ટીવી શસકરયલમાં ‘હનુમાન’ની ભ ૂશમકા માટે ખુબ જ
લોકશપ્રય બન્સયા હતા.

259. નરલગસ દિ

રાજ્યસભા માટે શનર્ુતત થનારી પ્રથમ ભારતીય અલભનેત્રી, ‘મધર ઈંકડયા’ કફલ્મ માટે ખુબ ચચાક માં રહી.

260. જસુબહેન શિલ્પી

‘બ્રોંઝ વુમન ઓફ ઈંકડયા’ તરીકે જાર્ીતા આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાશતપ્રાપ્ત શિલ્પી, તાંબાની મદદથી ઉિમ પ ૂતળાં
બનાવનાર.

261. જિપાલ ભટ્ટી

‘ફ્લોપ િો’ અને ‘ઉલ્ટા-પુલ્ટા’ધારાવાકહકથી સમગ્ર દે િમાં લોકશપ્રય થયેલા હા્ય કલાકાર, જન્સમ્થળ અમ ૃતસર.

262. યિ ચોપરા

દાદાસાહેબ ફાળકે પુર્કારથી શવભ ૂશષત કફલ્મ શનમાક તા અને કદગ્દિકક.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 16

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

263. હકરપ્રસાદ ચોરશસયા

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાશત પ્રાપ્ત બાંસરીવાદક, ફ્ાંસ સરકારે તેના સવોચ્ય નાગકરક સન્સમાન િેવેલલયર ડાંસ ઓડક રી કેસ
આટસક એટ ડેસ લેટસકથી સન્સમાન કર્ુ.ું

264. દે વાનંદ

દાદાસાહેબ ફાળકે એવોડક શવજેતા સદાબહાર કફલ્મ અલભનેતા.’રોમાંશસિંગ વીથ લાઈફ’ તેમની આત્મકથા છે .

265. શિવાજી ગર્ેિન

300થી વધુ તશમલ કફલ્મોમાં અલભનય કરનાર. દાદા સાહેબ ફાળકે એવોડડક શવજેતા અલભનેતા.

266. દલેર મહેંદી

સુપ્રશસદ્ધ પંજાબી પોપ શસિંગર.

267. મોહબમદ રફી

20000થી વધુ ગીતો ગાનાર ભારતના સવકશ્રેષ્ઠ પાશ્વકગાયકોમાંના એક.

268. એ.આર.રહેમાન

બે ઓ્કાર એવોડક જીતનાર, ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોડક શવજેતા ભારતના સુપ્રશસદ્ધ સંગીત શનદે િક.

269. ઘોંડો કેિવ કવે

સુપ્રશસદ્ધ સમાજસુધારક અને કેળવર્ીકાર. ભારતરત્નથી શવભ ૂશષત કવેએ ્વયં શવધવા સાથે લગ્ન કરી શવધવા
પુન:શવવાક હ ચળવળનું ઉિમ ઉદાહરર્ પુરં ુ પાડ્ુ.ં

270. ઈશ્વરચંદ્ર શવદ્યાસાગર

19મી સદીના બંગાળના શવખ્યાત સમાજસુધારક અને કેળવર્ીકાર. કન્સયાકેળવર્ી અને શવધવા પુન:લગ્ન ઝંબેિ
ચલાવી.

271. રામકૃષ્ર્ પરમહંસ

મ ૂળ નામ ગદાધર. મહાકાલીના પરમ ઉપાસક અને ્વામી શવવેકાનંદના ગુરુ.

272. ્વામી શવવેકાનંદ

મ ૂળ નામ નરે ન્સદ્ર દિ. શિકાગોમાં યોજાયેલ શવશ્વ ધમક પકરષદમાં કહિંદુ ધમકન ંુ પ્રશતશનશધત્વ કરનાર, રામકૃષ્ર્ શમિનનાં
્થાપક, રાષ્ટ્રવાદી અને ઉિમ વતતા.

273. મુરલીધર દે વીદાસ
આબટે
274. ઈલા ભટ્ટ

‘બાબા આબટે’ના નામથી જાર્ીતા સમાજસેવક જેમર્ે પોતાનું સમગ્ર જીવન રતત શપિના દદીઓની સેવામાં પસાર
કયો.1999માં તેમને ગાંધી આંરરાષ્ટ્રીય િાંશત પુર્કારથી નવાજવામાં આવ્યા.
્વરોજગાર અને ગરીબ મકહલાઓના કલ્યાર્ અને સામાતજક ન્સયાય ક્ષેત્રે કરે લ કામગીરી બદલ 1977નો રે મન મેગ્સેસે
ઍવોડક શવજેતા સમાજસેશવકા.

275. અરુર્ા રૉય

રાજ્થાનમાં વંલચતોના અશધકાર માટે સંઘષક કરનાર, વષક-2000નો રે મન મેગ્સેસે ઍવોડક શવજેતા સમાજસેશવકા.

276. ડૉ.િાંતા શસિંહા

આંધ્રપ્રદે િમાં બાળમજૂરોના કલ્યાર્ની કામગીરી કરનાર, વષક-2003માં સામુદાશયક નેત ૃત્વ માટે રે મન મેગ્સેસે અવોડક
શવજેતા સમાજસેશવકા.

277. લબિંદેશ્વર પાઠક

સફાઈ કમકચારી મુક્તત આંદોલનના નેતા અને સુલભ િૌચાલયના પ્રર્ેતા સામાતજક કાયકકતાક .

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 17

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

278. પી.સાઈનાથ

પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં કામગીરી બદલ વષક-2007નો રે મન મેગ્સેસે એવોડક શવજેતા.

279. સંકદપ પાંડય

સામુદાશયક નેત ૃત્ય માટે વષક-2002નો રે મન મેગ્સેસે એવોડક શવજેતા સમાજસેવક.

280. એમ.સી.ચાગલા

બંધારર્ના શનષ્ર્ાત, માનવતાવાદી ન્સયાયાધીસ, 1957માં દાદરાનગર હવેલી ચાર ર્તા કેસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત
હેગમાં ભારત તરફથી ન્સયાયાધીસ તરીકે શનમાયેલા.

281. મધર ટેરેસા

દીન-દુલખયાઓની શન:્વાથક સેવા કરનાર, ‘શનમકળ હૃદય’, ભારતરત્નથી શવભ ૂશષત, િાંશત માટે ભારતમાં નોબેલ પ્રાઈઝ
મેળવનાર પ્રથમ મકહલા, જન્સમ ર્ુગો્લાશવયા, મુળ નામ- એગ્નસ ગોતસા.

282. મહાદે વ ગોશવિંદ રાનડે

19મી સદીના મહાન સમાજ સુધારક, ‘ડક્કન એજ્ર્ુકેિન સોસાયટી’ અને ‘શવધ્વા શવવાહ સંધ’ના ્થાપક.

283. શત્રભ ૂવનદાસ પટેલ

આર્ંદની અમુલ ડેરીના ્થાપક અને સહકારી પ્રવ ૃશતના પ્રર્ેતા.

284. કેિવચંદ્ર સેન

મદ્રાસમાં વેદ સમાજ અમે મહારાષ્ટ્રમાં પ્રાથકના સમાજની ્થાપના કરનાર સમાજસુધારક.

285. ડૉ.સવકપલ્લી

ભારતના પુવક ઉપરાષ્ટ્રપશત અને રાષ્ટ્રપશત, ભારતરત્ન અને ટેબપલટન એવોડક શવજેતા.તેમનો જન્સમકદવસ 5 સપ્ટેબબર

રાધાકૃષ્ર્ન
286. પંકડત સુખલાલજી

શિક્ષક કદન તરીકે ઉજવાય છે .
17 વષકની ઉંમરે િીતળાને લીધે આઅંખો ગુમાવનાર, ભારતભરની તત્વશવદ્યાઓના આભ ૂષર્ સમા, ઉચ્ચકક્ષાના
ભારતીય દિકનિાસ્ત્રી.

287. પુપલ
ુ જયકર

ભારતમાં સાં્કૃશતક રાજદુત તરીકે ઓળખાતાં, શવલભન્ન દે િોમાં ‘ભારત મહોત્સવ’ ઊજવર્ીએ ભારતીય સં્કૃશતનાં દિકન
કરાવનાર તેમજ ‘જે. કૃષ્ર્મ ૂશતિ:એ બાયોગ્રાફી’ પુ્તકનાં લેલખકા.

288. માતાજી

મહશષિ અરશવિંદનાં પટ્ટશિષ્યા અને સહકાયકકાકરર્ી, જન્સમ ફ્ાંસમાં, મુળ નામ મીરા અલ્ફોંઝે.

289. રાહુલ સાંકૃત્યાયન

36 ભાષાઓના જાર્કાર, જીવન અએન લચિંતનના અપ્રશતહત યાત્રી, શતબેટી અને શસિંહાલી ભાષાના વ્યાકરર્ોના લેખક
અને ઉત્કૃષ્ટ સાકહત્યકાર.

290. વામન શિવરામ આમટે

પ્રખર શિક્ષર્િાસ્ત્રી અને સં્કૃતના શવિાન, પ ૂનાની ફરગ્ર્ુસન કોલેજના પ્રથમ આચાયક.

291. ડૉ.શિયાલી રામામ ૃત

ડૉ.એસ.આર.રં ગનાથન, પુ્તકાલય પ્રવ ૃશતના શપતા. લાયબ્રેરી સાયંસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાશત મેળવનાર શવિાન,

રં ગનાથન
292. શ્રી મન્નારાયર્

પુ્તકોના વગીકરર્ની ‘કોલન’પદ્ધશત અપનાવનાર.
ગાંધીજીના અથકિાસ્ત્રના પુર્કતાક , વધાક માં ‘સેતસેકરયા કોલેજ’ના ્થાપક, ગુજરાતના પ ૂવક રાજ્યપાલ,જ્ઞાશતના બંધનમાં ન
માનવાને લીધે ‘અગ્રવાલ’ અટકનો ત્યાગ કયો હતો.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 18

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

293. ડી.એસ.કોઠારી

પ્રશસદ્ધ વૈજ્ઞાશનક અને કેળવર્ીકાર,ર્ુજીસીના ભ ૂતપુવક અધ્યક્ષ.

294. કરુર્ાિંકર કુ બેરજી ભટ્ટ

ગાંધીજી પાસેથી ‘ગુજરાત રત્ન’નું લબરુદ પામેલા આદિક શિક્ષક અને કેળવર્ીકાર.

295. લગજુભાઈ બધેકા

ગુજરાતમાં ‘બાળકોની મુછાળી મા’ તરીકે પ્રખ્યાત થયેલા, બાળસાકહત્યકારના બ્રહ્માનું લબરુદ પામેલા કેળવર્ીકાર.

296. નાનાભાઈ ભટ્ટ

ગુજરાતના ઉિમ કેળવર્ીકાર અને ‘દલક્ષર્ામ ૂશતિ’ સં્થાના ્થાપક.

297. કેિવરામ કાિીરામ

ુ શવિાન.
કે.કા.ના નામથી ઓળખાતા ગુજરાતી અને સં્કૃત ભાષાના બહુશ્રત

િાસ્ત્રી
298. નાના પાલખીવાળા

ભારતના સુપ્રશસદ્ધ ધારાિાસ્ત્રી, બંધારર્ના શનષ્ર્ાત, કરવેરા- તજજ્ઞ અને અથકિાસ્ત્રી.

299. અમ ૃતા પટેલ

ડેરીક્ષેત્રના સંચાલન, શવકાસ અને વ્યવ્થાપનક્ષેત્રે ઉજ્જવળ કારકકદી ધરાવનાર, નેિનલ ડેરી ડેવલપમેંટ બોડક ના ચેર
પરસન.

300. રામનાથ ગોએંકા

ઈંકડયન એતસપ્રેસના ્થાપક, રાજકારર્માં સકક્રય છતા પત્રકાર તરીકે રહેનાર, શનભકયપર્ે પોતાનો અવાજ ઉઠાવનાર
પત્રકાર.

301. કાકાસાહેબ કાલેલકર

સવાઈ ગુજરાતી તરીકે ઓળખાતા જેમર્ે ગુજરાતી, મરાઠી, કહન્સદી અને અંગ્રેજી ભાષાઓમાં 120થી વધુ પુ્તકો લખ્યા
છે .

302. જમિેદજી તાતા

ભારતીય ઉદ્યોગ જગતના શપતામહ’ટાટા આયનક એંડ ્ટીલ’ કં પની અને મુબ
ં ઈની ‘તાજ’ હોટલના ્થાપક.

303. ધીરૂભાઈ અંબાર્ી

ઉદ્યોગ સાહશસક, કરલાયંસના ્થાપક, િેરબજારના ભીષ્મ શપતામહ.

304. ક્ત ુરભાઈ લાલભાઈ

અમદાવાદ કાપડ ઉદ્યોગને વેગ આપનાર િીલભદ્ર શ્રેષ્ઠી, ‘અશનલ ્ટાચક’ અને ‘અત ુલ’ કારખાનાના ્થાપક.

305. અંબાલાલ સારાભાઈ

સારાભાઈ કેશમકલની ્થાપના કરનાર અગ્રર્ી ઉદ્યોગપશત.

306. પ્રેમચંદ રાયચંદ

જનકહત માટે ઉદાર હાથે દાન આપનાર િેર બજારના મોટા ખેલાડી, મુબ
ં ઈમાં રાજાબાઈ ટાવર બંધાવનાર.

307. રર્છોડલાલ છોટાલાલ

અમદાવાદમાં સૌ પ્રથમ કાપડની શમલ િરૂ કરનાર ઉદ્યોગપશત તેમજ લોકકહતનાં કામો કરનાર.

િેઠ
308. નાનજી કાલલદાસ

ઉદ્યોગ સાહશસક, મહાત્મા ગાંધી કીશતિમકં દર’, ‘ભારત મંકદર’ અને ‘મહશષિ શવજ્ઞાન શવશ્વ શવદ્યાલય’ના ્થાપક.

મહેતા

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 19

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

309. શવઠ્ઠલદાસ ઠાકરિી

ઉદ્યોગ સાહશસક અને મુબ
ં ઈમાં એસ.એન.ડી.ટી.ના ર્ુશનવશસિટીના ્થાપક.

310. વાલચંદ હીરાચંદ

ભારતમાં વહાર્વટાનો પાયો નાખનાર, શસિંશધયા ્ટીમ નેશવગે િન કં પનીના ્થાપક.

311. ડૉ.આઈ.જી.પટેલ

પ્રખર અથકિાસ્ત્રી, કરઝવક બેંકના પુવક ગવનકર, લંડન ્કુ લ ઓફ ઈકોનોશમતસના પુવક ડાયરે કટર.

312. ફુ દોરજી

ઓક્તસજન વગર શવશ્વનું સવોચ્ય શિખર માઉંટ એવરે ્ટ સર કરનાર પ્રથમ ભારતીય.

313. મેજર ધ્યાનચંદ

હોકીના જાદુગર તરીકે ઓળખાનાર, ઓલલક્બપક રમતોત્સવમાં 101 ગોલ કરનાર હોકીના ખેલાડી.જેમનો જન્સમકદવસ 29
ઓગ્ટ રાષ્ટ્રીય રમતકદવસ તરીકે ઉજવાય છે .

314. શવશ્વનાથ આનંદ

અજુ કન અને રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન એવોડક થી શવભુશષત, એશિયામાં સૌથી નાની વયે’ઈંટરનેિનલ મા્ટર’ ટાઈટલ
જીતનાર, િતરં જના શવશ્વ પ્રશસદ્ધ ખેલાડી.

315. લઝર્ાભાઈ નાશવક

78 વષકની ઉંમરે સાબરમતી આશ્રમથી રાજઘાટસુધી મેરેથોન દોડ લગાવનાર સાહસવીર.

316. શમકહર સેન

ઈંમ્ગ્લસ ચેનલ પાર પાડનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી.

317. આરતી સાહા

ભારતમાં અને શવશ્વમાં ઈંમ્ગ્લસ ચેનલ પાર પાડનાર પ્રથમ મકહલા.

318. રર્જીતશસિંહજી

શવઝડન પશત્રકા િારા સન્સમાશનત થનાર પ્રથમ ભારતીય અગ્રર્ી કક્રકેટર જેમના માનમાં રર્જી ટ્રોફી અપાય છે .

319. લબિનશસિંહ બેદી

33 ટે્ટમાં કેપ્ટન તરીકે કામગીરી કરનાર અગ્રર્ી કક્રકેટર.

320. ડી.બી.દે વધર

ધ ઓલ્ડ મેન ઓફ ઈંકડયન કક્રકેટર તરીકે ઓળખાતા કક્રકેટર જેમની યાદમાં દે વધર ટ્રોફી અપાય છે .

321. કર્કમ મલ્લેશ્વરી

વેઈટ લલકફિંટગની ખેલાડી, ઓલલક્બપક રમતોત્સવમાં મેડલ મેળવનાર પ્રથમ મકહલા ખેલાડી.

322. પી.ટી.ઉષા

ઉડનપરી તરીકે ઓળખાતી અને ઓલલક્બપક ફાઈનલ સુધી પહોંચનારી પ્રથમ ભારતીય મકહલા ખેલાડી.

323. શમલ્ખાશસિંહ

ફલાઈંગ િીખ તરીકે ઓળખાતા દોડવીર.

324. સુનીલ ગાવ્કર

લલટર મા્ટર તરીકે ઓળખાતા ટે્ટ કક્રકેટમાં સૌથી પહેલા 10,000 રનનો રે કોડક ધરાવનાર કક્રકેટર.

325. કશપલદે વ

હકરયાર્ા હકરકેન તરીકે ઓળખાતા કક્રકેટર.1983નો કક્રકેટ વલ્ડક કપ ભારતે તેમના નેત ૃત્વમાં જીત્યો હતો. શવડઝ્ન
પશત્રકાએ જૂલાઈ 2002માં સદીના શ્રેષ્ઠ કક્રકેટર તરીકે સબમાન કર્ુ.ું

326. અશનલ કું બલે

‘જન્સબો’ તરીકે ઓળખાતા ટે્ટ મેચમાં 600થી વધુ શવકેટ લેનાર એક માત્ર ભારતીય કક્રકેટર.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 20

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

327. મહેિ ભ ૂપશત

અનેકવાર ગ્રાંડ ્લેમ એવોડક જીતનાર શવશ્વશવખ્યાત ટેશનસ ખેલાડી.

328. લલએંડર પેસ

આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાશત પ્રાપ્ત ટેશનસ ખેલાડી.

329. કોનેરુ હબપી

સતત બે વષક(1997-98)શવશ્વ િતરં જ ચેક્બપયનિીપ જીતનાર ભારતની પ્રથમ મકહલા ખેલાડી.

330. પંકજ અડવાર્ી

રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન એવોડક શવજેતા શવશ્વ લબલલયડઝ ચેક્બપયનિીપ જીતનાર ખેલાડી.

331. સાઈના નેહવાલ

અજુ કન અને રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન એવોડક શવજેતા, શવશ્વ જુશનયર બેડશમિંટન ચેક્બપયનિીપ જીતનાર ભારતની પ્રથમ
મકહલા ખેલાડી.

332. સલચન તેંડુલકર

‘ગૉડ ઑફ કક્રકેટ’ તરીકે ઓળખાતા કક્રકેટમાં અનેક શવક્ર્મો ્થાપનાર, રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન ઍવોડક શવજેતા ખેલાડી,
રાજયસભામાં શનર્ુતત સદ્ય.

333. અલભનવ લબિંદ્રા

ઑલલક્બપક રમતોત્સવમાં વ્યક્તતગત સુવર્કચદ્ર
ં ક જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી, અજુ કન અને રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન
ઍવોડક શવજેતા શ ૂકટિંગનો ખેલાડી.

334. સુિીલકુ માર

શવશ્વ કુ ્તી ચેક્બપયનિીપમાં સુવર્કચદ્ર
ં ક મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાડી, રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન ઍવોડક શવજેતા.

335. કલ્હર્.

કાશ્મીરના પ્રશસદ્ધ સં્કૃત કશવ અને ઈશતહાસકર, ‘રજતરં લગર્ી’ ના લેખક.

336. કૃશતવાસ

ચૌદમી સદીના બંગાળી કશવ જેમર્ે વાલ્મીકક રામાયર્નો બંગાળી ભાષામાં અનુવાદ કયો.

337. મેઘનાદ સાહા

ભારતના પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાશનક જેમર્ે થમોડાયનેશમતસ અને એ્ટ્રોકફલઝતસના ક્ષેત્રમાં મહત્વનું કામ કર્ુ.ું

338. પ્રસંતા ચંદ્રા

પ્રખ્યાત અથકિાસ્ત્રી અને આંકડાિાસ્ત્રી, ભારતમાં ્ટેન્્ટકલ શસ્ટમના ્થાપક. તેમનો જન્સમકદવસ રાષ્ટ્રીય સાંક્ખ્યકી

મહાલાનોલલસ

કદવસ તરીકે ઉજવાય છે .

339. જગકદિચંદ્ર બોઝ

સુપ્રશસદ્ધ વૈજ્ઞાશનક વન્પશતમાં જીવછે તેમ સૌ પ્રથમ સાલબત કરનાર વન્પશતિાસ્ત્રી અને ભૌશતકિાસ્ત્રી.

340. જયંત નાલલિકર

ભારતીય ખગોળિાસ્ત્રી, બ્લેક હૉલ્સ પર સંિોધન કરનાર વૈજ્ઞાશનક.

341. ડૉ. ચંદ્રિેખર

ભારતના મહાન વૈજ્ઞાશનક જેમર્ે રમન પ્રભાવની િોધ કરી. ભારતરત્ન અને નોબલ પ્રાઈઝ શવજેતા, તેમના માનમાં 28

વેંકટરામન
342. એમ. એસ. ્વામી

ુ રી રાષ્ટ્રીય શવજ્ઞાન કદવસ તરીકે ઉજવાય છે .
ફેબ્રઆ
આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાશત પ્રાપ્ત ભારતના કૃશષ વૈજ્ઞાશનક, હકરયાળી ક્રાંશતના જનક અને મેગ્સેસે ઍવોડક શવજેતા.

નાથન

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 21

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

343. પ્રો. ઈ. સી. જ્યોર્જ

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

ભારતના પ્રશસદ્ધ ભૌશતક વૈજ્ઞાશનક.

સુદિકન
344. ડૉ.શવધાન ચંદ્ર રાય

પ્રખ્યાત ડૉતટર, પ. બંગાળના ભ ૂતપ ૂવક મુખ્યમંત્રી ભારતરત્ન શવજેતા જેમનો જન્સમકદવસ 1 જુલાઈ રાષ્ટ્રીય ડૉતટર કદવસ
તરીકે ઉજવાય છે .

345. યેલામપ્રગાડા સુબ્બા

ભારતીય વૈજ્ઞાશનક જેમર્ે કફ્કેવી સાથે શસરે ટાઈન ફો્ફેટની િોધ કરી.

રાવ
346. ડૉ. રાજા રમન્ના

ભારતીય પરમાણુ વૈજ્ઞાશનક, ભાભા એટશમક કરસચક સેન્સટરના પ ૂવક શનદે િક, ભ ૂતપ ૂવક કેન્સદ્રીય મંત્રી.

347. ડૉ. શવક્રમ સારાભાઈ

થુબબા રોકેટ ્ટેિનની ્થાપનામાં મહત્વની ભ ૂશમકા ભજવનાર ભારતના પરમાણુ વૈજ્ઞાશનક, પરમાણુ ઊજાક આયોગના
પ ૂવક અધ્યક્ષ.

348. શ્રીશનવાસ રામાનુજમ

આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાશત પ્રાપ્ત ગલર્તિાસ્ત્રી જેમનો જન્સમકદવસ 22 કડસેબબર રાષ્ટ્રીય ગલર્ત કદવસ તરીકે ઉજવાય છે .

349. િકું તલા દે વી

ગલર્તની જાદુગરર્ તરીકે ઓળખાતી િકું તલાદે વીને માનવ કોબપ્ર્ુટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . ગલર્તીક ગર્તરી
માટે લગનીઝ બુક ઑફ વલ્ડક રે કોડક માં ્થાન પામનાર.

350. સત્યેન્સદ્ર નાથ બોઝ

પ્રખ્યાત ભારતીય વૈજ્ઞાશનક, ભારતીય રાષ્ટ્રીય શવજ્ઞાન સં્થાનના પ ૂવક અધ્યક્ષ, શવશ્વભારતી શવશ્વશવદ્યાલયના પ ૂવક
ઉપકુ લપશત.

351. સલીમ અલી

આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાશત પ્રાપ્ત ભારતીય પક્ષીશવદ્ ધ બડક મેન ઑફ ઈન્ન્સડયા. તેમનો જન્સમકદવસ રાષ્ટ્રીય પક્ષી કદવસ તરીકે
ઉજવાય છે .

352. હોમી જે. ભાભા

ભારતીય પરમાણુ કાયકક્રમના શપતા.ભાભા એટશમક કરસચક સેંટરની ્થાપનામાં મહત્વની ભ ૂશમકા ભજવનાર પરમાણુ
શવજ્ઞાશનક.શવમાન દુઘકટનામાં અવસાન થર્ુ.ં

353. હરગોશવિંદ ખુરાના

પ્રશસદ્ધ ભારતીય મુળના અમેકરકન શવજ્ઞાશનક, જીન માટેના કૃશતમ સંશ્લેષર્ અંગે નોબલ પ્રાઈઝ મળ્ર્ું હત.ંુ

354. નાગાજુ કન

ભારતમાં આઈન્સ્ટાઈન તરીકે ઓળખાતા સુપ્રશસદ્ધ રસાયર્િાસ્ત્રી, ‘રસ રત્નકાર’ નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે .

355. જીવક

ભારતના સુપ્રશસદ્ધ લચકકત્સક, મગધ સમ્રાટ લબિંલબસારના રાજવેધ, તેમનું ઉપનામ કૌમાર ન ૃત્ય હત.ંુ

356. બ્રહ્મગુપ્ત(સાતમી સદી)

ભારતના સુપ્રશસદ્ધ ગલર્તિાસ્ત્રી અને જ્યોશતષાચાયક, ‘બ્રહ્મ્ૂટ શસદ્ધાંત’ પુ્તકના લેખક.

357. સુશ્રત
ુ

પ્રાચીન ભારતના સુપ્રશસદ્ધ િલ્ય લચકકત્સક, િલ્ય લચકકત્સાના જનક,

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 22

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

358. ચરક

પ્રાચીન આર્ુવેદાચાયક, આર્ુવેદ લચકકત્સા પદ્ધશતના જનક અને ‘ચરક સંકહતા’ ગ્રંથના રચશયતા.

359. ભા્કરાચાયક(12મી

આંતરસાષ્ટ્રીય ખ્યાશત પ્રાપ્ત ગલર્તિાસ્ત્રી અને જ્યોશતિાસ્ત્રી ‘લીલાવતી’, સુયક શસદ્ધાંત’ અને ‘શસદ્ધાંત શિરોમર્ી’પુ્તકના

સદી)
360. સતીિ ધવન

રચશયતા.
પદ્મશવભ ૂષર્થી શવભ ૂશષત ભારતના સુપ્રશસદ્ધ અવકાિ વૈજ્ઞાશનક અને ઈંકડયન ઈંન્્ટટયુટ ઈંન્્ટટયુટ ઓફ સાયંસના
ભ ૂતપુવક ડાયરે તટર.

361. શ્રીધર

અલગયારમી સદી(જન્સમ ઈ.સ.991)ના મહાન ગલર્તિાસ્ત્રી.’ગલર્તસાર’ પુ્તકના લેખક.

362. દે વેન્સદ્ર લાલ

અંતકરક્ષ કકરર્ો પર સંિોધન કરનાર ભારતના સુપ્રશસદ્ધ ભ ૂભૌશતકિાસ્ત્રી.

363. રાજચંદ્ર બોઝ

સુપ્રશસદ્ધ ગલર્તિાસ્ત્રી જેમર્ે જમકન ગલર્તિાસ્ત્રી ઈલોરની જાદુઈ ્કવેરની શથયરીનું ખંડન કર્ુ.ું

364. એમ.એસ.કક્રષ્ર્ન

ભારતના પ્રશસદ્ધ ભ ૂશવજ્ઞાનિાસ્ત્રી અને ‘જીઓલોજી ઓફ ઈંકડયા’ પુ્તકના લેખક.

365. ડૉ.એમ.સી.મોદી

ભારતના સુપ્રશસદ્ધ આંખના સર્જન, સામુકહક નેત્ર ઓપરે િનની ઝંબેિ ચલાવનાર, એક જ કદવસમાં 833 મોશતયાનાં
ઓપરે િન કરી શવશ્વ શવક્રમ ્થાપનાર.

366. આશુતોષ મુખરજી

પ્રશસદ્ધ ગલર્તિાસ્ત્રી, કલકિા શવશ્વશવદ્યાલયના વાઈસ ચાંસેલર તેમજ હાઈકોટક ના જજ તરીકે કામગીરી સંભાળી.

367. પ્રફુલ્લચંદ્ર રોય

ભારતના સુશવખ્યાત રસાયર્િાસ્ત્રી, ભારતીય કેશમકલ સોસાયટીના ્થાપક અને’કહિંદુ કેશમ્ટ્રી’ના લેખક.

368. હોમી નકારવાનજી

સુપ્રશસદ્ધ પરમાણુ ભૌશતકિાસ્ત્રી, એટશમક એનજી કશમિનના ભ ૂતપ ૂવક ચેરમેન, ટ્રોબબેમાં ‘પ્લુટોશનયમ કરએકટર’ ્થાપવામાં

િેઠના

મહત્વની ભ ૂશમકા ભજવી.

369. જગજીતશસિંહ

સુપ્રશસદ્ધ ગલર્તિાસ્ત્રી, એશિયામાં સૌપ્રથમ કલલિંગ પ્રાઈઝ મેળવનાર, ‘મેથેમેટીકલ આઈકડયાઝ’ પુ્તકના લેખક.

370. બાપુ વી.કે.શવષ્ણુ

સુપ્રશસદ્ધ જ્યોશતશવિજ્ઞાન િાસ્ત્રી, ‘ઈંટરનેિનલ એ્ટ્રોનોમસક ફેડરે િન’ના સવકપ્રથમ ભારતીય પ્રમુખ બનનાર.

371. લબરબલ સાહની

પ્રશસદ્ધ વન્પશતિાસ્ત્રી, કહમ પર ઊગતા સુક્ષ્મ છોડવાઓનો અભ્યાસ કયો હતો.

372. રુ્તમલાલ વકીલ

આર્ુવેકદક ઔષશધના શનષ્ર્ાત લચકકત્સક. સપકગધ
ં ાના છોડમાંથી’Respirin’ ઔષશધ િોધનાર, જે બ્લડપ્રેિરના દદીઓ
માટે વપરાય છે .

373. વરાહશમકહર

પ્રાચીન ભારતના મહાન જ્યોશતષશવદ, ગલર્તિાસ્ત્રી અને તત્વજ્ઞાની, શવક્રમાકદત્યના નવરત્નોમાંના એક.

374. કર્ાદ

કશ્યપ કે ઉલ ૂક નામથી જાર્ીતા, બ્રહ્માંડની ઉત્પશત શવિે અણુ શસદ્ધાંતનું પ્રશતપાદન કરનાર વૈજ્ઞાશનક.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 23
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GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

375. ધન્સવંતકર

સુપ્રશસદ્ધ ભારતીય લચકકત્સક અને ચંદ્રગુપ્ત-શવક્રમાકદત્યના દરબારી હતા.

376. ભા્કર પ્રથમ(સાતમી

ભારતના મહાન નક્ષત્ર વૈજ્ઞાશનક ભારતના બીજા ઉપગ્રહનું નામ તેની સાથે સાંકળવામાં આવ્ર્ું છે .

સદી)
377. ભા્કર દ્વિતીય(12 મી

શવશ્વના પ્રથમ ગલર્તિાસ્ત્રી જેમર્ે તેમના પુ્તક’શસદ્ધાંત શિરોમર્ી’માં પ્રથમવાર દિમલવ અંકોનો ઉપયોગ કયો.

સદી)
378. સવાઈ જયશસિંહ

શવશ્વમાં પ્રથમવાર ખગોળીય વેધિાળાઓ બંધાવનાર જયપુરના મહારાજા. જેમર્ે જ્્પુરમાં શવશ્વની સૌથી મોટી સુયક
ઘડી બનાવડાવી હતી.

379. િાંશત ્વરૂપ ભટનાયક

ચુબ
ં કીય પ્રભાવો પર મહત્વનું સંિોધન કરનાર એન csir ના પ્રથમ શનદે િક પદે શનર્ુકત થનાર વૈજ્ઞાશનક.

380. પંચાનન મહેશ્વરી

ભારતમાં પાદપ-ભ્રુર્ શવજ્ઞાનના શપતા તરીકે જાર્ીતા વૈજ્ઞાશનક.

381. મોક્ષગુડ
ં ન શવશ્વેશ્વરૈ યા

શસિંચાઈ અને જળપ્રબંધ તકશનકીના શવશ્વપ્રશસદ્ધ ઈજનેર. કૃષ્ર્ રાજસાગર બંધ અને કહિંદુ્તાન એરોનોકટતસ લલશમટેડની
્થાપના માં મહત્વની ભ ૂશમકા ભજવી.

382. કશપલ(ઈ.સ.પ ૂ.ની છઠ્ઠી

સાંખ્ય સિકનના પ્રવતકક જેમર્ે બ્રહ્માંડની ઉત્પશિ અંગે ઘર્ા શસદ્ધાંતો આપ્યા.

સદી)
383. ડૉ.કૃષ્ર્ા ્વામી

ભારતના અંતકરક્ષ વૈજ્ઞાશનક, દુર સંવેદી ઉપગ્રહ કાયકક્રમ શનમાક ર્માં મહત્વની ભ ૂશમકા ભજવનાર.

ક્ત ૂરીરં ગન
384. બેંજાશમન શપયરે પાલ

કૃશષ વૈજ્ઞાશનક. ભારતીય કૃશષ અનુસધ
ં ાન પકરષદના પ્રથમ શનદે િક. જેમર્ે ઘઉંના પાકમાં થતા શવશવધ રોગો અંગે
સંિોધનો કયાક .

385. કલ્પના ચાવલા

ભારતીય મુળની પ્રથમ મકહલા અંતકરક્ષ યાત્રી.જેનું 2003માં અંતકરક્ષ યાન દુઘકટનામાં અવસાન થર્ુ.ં

386. ડો.નરે િ ત્રેહન

શવશ્વશવખ્યાત હૃદયરોગોના સર્જક જેમર્ે એશિયામાં પ્રથમવાર કદલ્હીની’એ્કોટસક હોક્્પટલ’માં રોબોટથી હૃદયનું
ઓપરે િન કર્ુ.ું

387. ડો.એચ.એલ.શત્રવેદી

કકડનીને લગતા રોગોના આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાશતપ્રાપ્ત શનષ્ર્ાત ડોકટર.

388. ડો.ર્ુ.આર.રાવ

શવશ્વ શવખ્યાત અંતકરક્ષ વૈજ્ઞાશનક, ્પેિ કશમિન અને ઈંકડયન ્પેિ કરસચક ઓગે નાઈઝેિનના પ ૂવક અધ્યક્ષ. તેમના
માગક દિકન હેઠળ ભારતનો પ્રથમ ઉપગ્રહ આયકભટ્ટનું સફળ પ્રક્ષેપર્ કરાર્ુ.ં

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 24

ANGEL ACADEMY :
મો.7575 072 872

GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગે રે પરીક્ષાઓની સંપ ૂર્ક તૈયારી માટે ના ્થળ

:1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │

389. ્કવાડ્રન લીડર રાકેિ

2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6 કોનકર, ગાંધીનગર angelacademy.co.in

ભારતના પ્રથમ અંતકરક્ષયાત્રી અને ભારતીય વાર્ુસેનાના કુ િળ ટે્ટ પાયલેટ.

િમાક
390. જી.માધવન નાયર

અંતકરક્ષ વૈજ્ઞાશનક, ઈસરોના ભ ૂતપુવક શનદે િક.

391. ઈ.શ્રીધર

કદલ્હી મેટ્રો રે લના પ્રવતકક અને કદલ્હી મેટ્રો રે લ કોપોરે િનના પ્રમુખ. જેમને 2008માં લાલ બહાદુર િાસ્ત્રી રાષ્ટ્રીય
પુર્કારથી નવાજવામાં આવ્યા હતા.

392. ડો.અશનલ કાકોદકર

પરમાણુ વૈજ્ઞાશનક અને પરમાણુ ઊજાક આયોગના ભ ૂતપુવક અધ્યક્ષ.

393. ડૉ.ટેસી થોમસ

ભારતની શમસાઈલ પુત્રી તરીકે ઓળખાતી રક્ષા અનુસધ
ં ાન અને શવકાસ સંગઠન-DRDO મકહલા વૈજ્ઞાશનક જેમર્ે અક્ગ્ન-2
શમસાઈલના શનમાક ર્માં મહત્વની ભ ૂશમકા ભજવી.

394. ડો.કે.રાધાકૃષ્ર્ન

રસાયર્ વૈજ્ઞાશનક, શવક્રમ સારાભાઈ અંતકરક્ષ કેંદ્રના પ ૂવક શનદે િક અને ઈસરોના અધ્યક્ષ.

395. ડૉ.વેંકટ રામકૃષ્ર્ન

રસાયર્ શવજ્ઞાનમાં નોબેલ પ્રાઈઝ(2009)મેળવનાર ભારતીય મ ૂળના અમેકરકન વૈજ્ઞાશનક.

396. ભગવાનલાલ ઈન્સદ્રજી

પુરાતત્વ શવિારદ, અિોકના શિલાલેખો ઉકેલવામાં સફળતા મેળવનાર.

397. રૂલબન ડેશવડ

આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાશત ધરાવનાર પ્રકૃશતશવદ, બાળવાકટકાના સર્જક.

398. શત્રભ ૂવનદાસ ગજ્જર

ગુજરાતના પ્રખર રસાયર્િાસ્ત્રી મુબ
ં ઈમાં ફાટી નીકળે લ પ્ગે ગ માટે આયોકડન તલોરાઈડની દવાના િોધક.

399. સામ શપત્રોડા

ઈંકડયન ટેલલકોમ ક્ષેત્રે ક્રાંશત લાવનાર, ટેકનોલોજીની બાબતમાં વડાપ્રધાનના રાષ્ટ્રીય સલાહકાર અને હાલમાં ભારતીય
જ્ઞાનપંચના અધ્યક્ષ.

400. ઝંડુ ભટ્ટજી

આર્ુવેદના સમથક પ્રચારક, ભારતમાં સૌપ્રથમ’ રસથાળ’ના ્થાપક અને જામનગરના પ ૂવક રાજવૈધ.

401. ડો.ઉપેન્સદ્ર દે સાઈ

અમેકરકાની ‘નાસા’અવકાિી ઉડ્ડયનના પ્રયોગમાં મહત્વનું યોગદાન આપનાર ગુજરાતના અવકાિ શવજ્ઞાની.

402. જયકૃષ્ર્ ઈન્સદ્રજી

દે િના અગ્રર્ી વન્પશતિાસ્ત્રી જેમર્ે ગુજરાતમાં આવેલ બરડા ડુંગર પરની વન્પશતઓનું સંિોધન કર્ુ.ું

403. અલેતઝાંડર કુ નીનધામ

ભારતમાં લબ્રકટિ િાસન દરશમયાન એંતજશનયર તરીકે કામગીરી કરનાર કુ નીનધામ પુરાતત્વિાસ્ત્રનો શપતા ગર્ાય છે .

404. પ્રો.કે.આર.રામનાથન

હવામાન અંગે અનેક સંિોધનો કરનાર કેરળના ભૌશતકિાસ્ત્રી, ઓઝોન અંગે કરે લ સંિોધનની લીધે ‘શમ.ઓઝોન’તરીકે
ઓળખાતા.

સંચાલક : સામત ગઢવી (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગે રે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમાં પાસ થનાર અનુભવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક) 25

