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����-���� ઈ�ડસ-વલેી સ�ં�ૃિત 

��� ગૌતમ  "ુનો જ�મ 

��� મહાવીરનો જ�મ 
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���-��� અશોક) ુ ંશાસન 

��� ક?લ@ગનો િવજય 
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��� કિનGકને રાજ;ા<:ત 

��� 9:ુત -ગુની શFઆત, Hહ@Iુ ભારતનો Jવુણ0 -ગુa 

��� િવ+માHદKયને રાજ;ા<:ત 

���-��� ચીની ;વાસી ફા-હMયેનની 6લુાકાત 

��� �ુમાર 9:ુત 1 ને રાજ;ા<:ત 

��� �કા�Iુ 9:ુતાને રાજ;ા<:ત 

���-��� હષ0વધ0ન) ુ ંશાસન 

��� આરબો Qારા િસ@ધમા ંપહBલી ચડાઈ 

��� ક)જુના રાE ભોજને રાજ;ા<:ત 

��� ચોલા શાસક રાEરાEને રાજ;ા<:ત 
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��� Jલુતાન મોહRમદને રાજ;ા<:ત 

1000 – 1499 

���� મોહRમદ ગઝની Qારા ભારતમા ંપહBલી ચડાઈ,Sણે પEંબના શાસક રાE જયપાલને હરાTયો હતો 

���� મોહRમદ ગઝની Qારા સોમનાથ મHંદરનો નાશ 

���� તરUન)ુ ં;થમ -"ુ 

���� તરUન)ુ ંVQતીય -"ુ 

���� Hદ2હMની ગાદM પર �ુWબુ-ઉYM-ન ઐબકને રાજ;ા<:ત 

���� �ુWબુ-ઉYM-ન ઐબક)ુ ં6Kૃ- ુ

���� ચગેંઝ ખાનની ભારત પર ચડાઈ (મ\ગલ ચડાઈ) 

���� Hદ2હMની ગાદM પર રઝીયા Jલુતાન)ુ ંઆરોહણ 

���� રઝીયા Jલુતાન)ુ ં6Kૃ- ુ

���� અલાઉYMન ?ખલઝીને રાજ;ા<:ત 

���� અલાઉYMન ?ખલઝી)ુ ં6Kૃ- ુ

���� મોહRમદ ?બન Wઘુલકને રાજ;ા<:ત 

���� Wઘુલકો Qારા Hદ2હMથી દૌલતાબાદથી ડB^ન Jધુી રાજધાની)ુ ં�થળાતંર 

���� દ?`ણમા ંિવજયનગર સાaાbયની �થાપના 

���� Hફરોઝ શાહને રાજ;ા<:ત 

���� 	���� ���  ��� ���� !� "#�� 

���� $�%���к�� '()'��	� 

���� ફરઘાનમા ંબાબરને રાજ;ા<:ત 

����-�� વા�કો-ડM-ગામાની ભારત માટBની ;થમ સ68ુયાdા( કBપ ઓફ 9ડુ હોપ થઈને ભારત તરફના સ68ુમાગ0ની શોધ) 

1500 – 1799 

���� પાણીપત)ુ ં;થમ -"ુ, બાબરB ઈeાહMમ લોધીને હરાTયો; બાબર Qારા મોગલ સાaાbયની �થાપના 

���� ખા�યા)ુ ં-"ુ બાબરB રાણા સગંાને હરાTયો 

���� બાબર)ુ ં6Kૃ- ુઅને gમુા-નુ ેરાજ;ા<:ત 
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���� શેર શાહ JરુMએ gુમા-નુે હરાTયો અને ભારતનો સaાટ બ�યો 

���� ક)જુ)ુ ં-"ુ 

���� gુમા-એુ Hદ2હMની રાજગાદMની hનુ;ા0<:ત કરM 

���� પાણીપત)ુ ંVQતીય -"ુ 

���� તાલીકોટા) ુ ં-"ુ 

���� હ2દMઘાટ)ુ ં-"ુ; અકબર Qારા રાણા;તાપની હાર 

���� Hદન-ઈ-ઈ2લેલાહMની અકબર Qારા શFઆત 

���� રાણા ;તાપ)ુ ં6Kૃ- ુ

���� ઈ�ટ ઈ�ડMયા કંપનીની �થાપના 

���� અકબર)ુ ં6Kૃ- ુઅને જહાગઁીરને રાજ;ા<:ત 

���� 9Fુ અjુ 0ન દBવને ફાસંી 

���� જહાગઁીરના )રુજહા ઁસાથે લkન 

���� સર થોમસ રોની જહાગઁીર સાથે 6લુાકાત 

���� િશવાlનો જ�મ અને જહાગઁીર)ુ ં6Kૃ- ુ

���� શાહજહા ઁભારતનો સaાટ બ�યો 

���� 6મુતાઝ મહલ)ુ ં6Kૃ- ુ

���� ભારતના બગંાળમા ંTયાપાર કરવાની eીટMશોને મjૂંરM આપી 

���� ઓરંગઝેબને રાજ;ા<:ત, શાહજહા ઁકBદમા ં

���� ઓરંગઝેબે િશવાlને કBદM બનાTયો 

���� શાહજહા)ઁ ુ ં6Kૃ- ુ

���� શીખોના નવમા 9Fુ,ટBગ બહાIુરને ફાસંી 

���� િશવાl)ુ ં6Kૃ- ુ

���� ઔરંગઝેબ)ુ ં6Kૃ- ુ

���� 9Fુ ગોિવ@દ સoગ)ુ ં6Kૃ- ુ

���� નાHદર શાહB ભારત પર ચડાઈ કરM 

���� :લાસી)ુ ં-"ુ, લોડ0 &લાઈવના હાથે ભારતમા ંeીટMશ અને રાજકMય િનયમોની �થાપના 
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���� પાણીપત)ુ ંdીjુ -"ુ; શાહ આલમ I I  ભારતનો સaાટ બ�યો 

���� બો&સાર)ુ ં-"ુ 

���� &લાઈવે ભારતમા ંકંપનીના ગવન0રની િનમpકૂ કરM 

����-�� મૈJરુ)ુ ં;થમ -"ુ 

���� બગંાળનો સૌથી મોટો Iુકાળ 

���� મહારાE રણlત િસ@ઘનો જ�મ 

����-�� મૈJરુ)ુ ંVQતીય -"ુ 

���� પીટનો ઓમાડા કાયદો 

����-�� મૈJરુ)ુ ંWતૃીય -"ુ 

���� બગંાળની કાયમી વસાહત 

���� મૈJરુ)ુ ંચWથુ0 -"ુ- ટMh ુJલુતાન)ુ ં6Kૃ- ુ

1800 – 1900 

���� બસૈનની સિંધ 

���� અ6તૃસરની સિંધ 

���� સતી ;થાનો િનષેધ 

���� er સમાજના �થાપક,રાE રામ મોહન રોયે skલ(ડની 6લુાકાત લીધી 

���� રાE રામ મોહન રોય)ુ ં6Kૃ- ુ

���� મહારાE રણlત િસ@ઘ)ુ ં6Kૃ- ુ

����-�� અફઘાન)ુ ં;થમ -"ુ 

����-�� ;થમ tkલો-શીખ -"ુ 

���� VQતીય tkલો-બમuસ -"ુ 

���� બોRબે અન ેથાણાની વ/ચે ;થમ રB2વે માગ0 અને કલકvામા ંટBલીwાફ માગ0 12ુયો 

���� લxકરM બળવો અથવા �વાતyંયની ;થમ લડત 

���� રવી�8નાથ ટાગોરનો જ�મ 

���� મહાKમા ગાધંીનો જ�મ 

���� ભારતીય નેશનલ ક\wેસની �થાપના 
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���� જવાહરલાલ નહBzુનો જ�મ 

���� Jભુાષચ8ં બોઝનો જ�મ 

1900 – 1970 

���� િતબેટ gમુલો 

���� લોડ0 કઝ0નના તાબા હBઠળ બગંાળના ;થમ ભાગલા 

���� 6�ુલીમ સગંઠનની �થાપના 

���� Hદ2હM દરબાર;રાE અને રાણીની ભારત 6લુાકાત; Hદ2હM ભારતની રાજધાની બની 

���� ;થમ િવ| -"ુની શFઆત 

���� 6�ુલીમ સગંઠન અને ક\wેસની લખનઉ સિંધ પર સહM 

���� ;થમ િવ| -"ુનો }ત 

���� Jધુારા માટB મો�ટBk--ુચે2મ ;�થાિપત કરાયો, જ?લયાવાલા બાગ હKયાકાડં,અ6તૃસર 

���� ખીલાફર ચળવળનો આરંભ 

���� સાયમન કમીશનનો બHહGકાર, ભારતમા ંeોડકા�ટoગની શFઆત 

���� લાલા લજપત રાય)ુ ં6Kૃ- ુ( શે-એ-પEંબ) 

���� લોડ0 ઓવ~ઓમની સિંધ, લાહોર ક\wેસમા ંસhંણૂ0 �વતdંતા માટBનો ઠરાવ પસાર કરવામા ંઆTયો 

���� સિવનય અનાદર ચળવળનો આરંભ; મહાKમા ગાધંી Qારા દાડંM �ચૂ(એિ;લ 6, 1970 ) 

���� ગાધંી-ઈવuન કરાર 

���� ભારત સરકાર કાયદો અિધિનયિમત કરવામા ંઆTયો 

���� રાG�વાદM �વાયvતા, ક\wેસે ;ધાનો ગોઠTયા 

���� VQતીય િવ| -"ુની શFઆત (સ:ટBRબર i  ) 

���� રવી�8નાથ ટાગોર)ુ ં6Kૃ-,ુ Jભુાષ ચ8ં બોઝ)ુ ંભારતથી નાસી જ�ુ ં

���� ભારતમા ં+M:સ મીશન)ુ ંઆગમન, ‘ભારત છોડો’ ચળવળનો આરંભ (ઓગ.8) 

����-�� નેતાl Jબુાષચ8ં બોઝે રાG�વાદM આઝાદ Hહ�Iુ gુ�ૂમત અને ભારતીય રાG�Mય લxકરની રચના કરM, બગંાળ Iુકાળ 

���� ભારતીય રાG�Mય લxકરની લાલ Hક2લા પર ;થમ અજમાયશ; િસમલા કો�ફરB�સ, VQતીય િવ| -"ુનો }ત 

���� eીટMશ કB?બનેટ મીશનની ભારત 6લુાકાત; કB�8 પર અ�થાયી સરકારની રચના 

���� ભારતના ભાગલા; ભારત અને પાHક�તાને પોતાના અલગ �વતdં વચ0�વો િનમા0ણ કયા0 
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���� મહાKમા ગાધંીની હKયા(E�-.ુ30); રજવાડM રાbયો)ુ ંએકાકMકરણ 

���� કાxમીરમા ં-"ુ-િવરામ, ભારતીય સિંવધાન પર સહM અને તે)ુ ં}ગીકરણ(નવે.26) 

���� ભારત એક સાવ0ભૌમ લોકશાહM ;Eસvાક રાG� બ�- ુ(E�-.ુ26) અને ભારતીય સિંવધાનનો અમલ થયો 

���� ;થમ પાચં-વષuય યોજના. Hદ2હMમા ં;થમ એિશયન ગેમોને આયોlત કરવામા ંઆવી 

���� લોક સભાની ;થમ સાવ0િdક � ૂટંણી 

���� ટB�ઝoગ નોગ~ અને સર ઈડ6ુડં HહલેરMએ માઉ�ટ એવરB�ટ પર િવજય મેળTયો 

���� VQતીય પાચં-વષuય યોજનાની શFઆત 

���� VQતીય સાવ0િdક � ૂટંણીઓ; દશાશં પ"િત)ુ ંચલણ, ગોવાની 6�ુ&ત 

���� ����)�� * +��� ��,	-к . /�01�2; ���� !� "��  ��� 45)1 (78�9. �� ) 

���� નાગાલ(ડ 166ુ ંભારતીય રાbય બ�-ુ ં

���� પHંડત જવાહરલાલ નહBzુ) ુ ં6Kૃ- ુ

���� ભારત પર પાHક�તાની gમુલો 

���� તશકB�ટ સિંધ; લાલ બહાIુર શા�ી)ુ ં6Kૃ-;ુ Dીમતી ઈ�દMરા ગાધંીને ભારતના વડા;ધાન � ૂટંવામા ંઆTયા 

���� ચWથુ0 સાવ0િdક � ૂટંણીઓ; ડૉ.ઝાકMર gસુૈનને ભારતના dીE રાG�પિત � ૂટંવામા ંઆTયા 

���� વી.વી.?ગરMને ભારતના રાG�પિત નીમવામા ંઆTયા, રાG�પિતના gુકમ Qારા ;6ખુ બ(કો) ુ ંરાG�Mયકરણ 

���� મેઘાલયને �વયશંાિસત રાbય િન-&ુત કરવામા ંઆT-ુ ં

1971 – 2004 

���� Hહમાચલ ;દBશ રાbય બ�-ુ;ં ઈ�ડો-પાક -"ુ, બાkંલાદBશનો જ�મ 

���� િશમલા કરાર; સી રાEગોપાલચારM)ુ ં6Kૃ- ુ

���� મૈJરુ રાbયને ન� ુનામ કણા0ટક આપવામા ંઆT-ુ ં

���� ભારતે અpકુB�8ીય ઉપકરણને ઉઘા�ુ પાડ�;ુ ફ1FુYMન અલી અહમદને િસ^Mમના પાચંમા ;6ખુ નીમવામા ંઆTયા અને ત ે

ભારત)ુ ંસહાયક રાbય બ�-ુ ં

���� ભારતે ‘આય0ભ�’ને તરWુ ંક- ુ0; િસ^Mમ ભારતીય -િુનયન)ુ ં226ુ ંરાbય બ�-ુ;ં કટોકટM ઘોિષત કરવામા ંઆવી 

���� ભારત અને ચીન વ/ચે રાજકMય સબંધંો �થપાયા 

���� છ�ી સાવ0િdક � ૂટંણીઓ; જનતા પાટ�ને લોકસભામા ંબgુમતી મળM; નીલમ સlંવ રB�Mને ભારતના છ�ા રાG�પિત નીમવામા ં

આTયા 
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���� મોરારl દBસાઈએ વડા;ધાન પદથી રાlના6ુ ંઆ:-ુ,ં ચરણ િસ@ઘ વડા;ધાન બ�યા; ચરણ િસ@ઘે રાlના6ુ ંઆ:-ુ ં( ઓગ 

20 છ�ી લોકસભા બરખા�ત) 

���� સાતમી સાવ0િdક � ૂટંણીઓ; ક\wેસ 1 સvા પર આવી; Dીમતી sદMરા ગાધંીએ વડા;ધાન પદના સોગદં લીધા; િવમાન 

Iુઘ0ટનામા ંસજંય ગાધંી)ુ ં6Kૃ-,ુરોહMની સેટBલાઈટ ધારણ કરતા એસએલવી 3ને ભારતે અવકાશમા ંતરW ુ6�ૂુ ં

���� એિશયાનો સૌથી લાબંો eીજ 12ુલો 6કૂાયો ( માચ0 2 ); આચાય0 S.બી.�ૃપાલણી)ુ ં6Kૃ- ુ( માચ0 19) ઈ�સેટ. A1  તરતો 6કૂાયો; 

?ગયાની ઝૈલ િસ@ઘને ભારતના રાG�પિત નીમવામા ંઆTયા (jુલાઈ 15) 9જુરાતના વાવાઝોડામા ં500થી પણ વધારB લોકોની મોત( 

નવેRબર5); આચાય0 િવનોબા) ુ ં6Kૃ- ુ(નવેRબર 15) 9 એિશયન ગેમોનો ;ારંભ (નવેRબર 19) 

���� CHOGM ને નવી Hદ2હMમા ંઆયોlત કરવામા ંઆવી 

���� પEંબમા ંઓપરBશન �� ુ�ટાર; રાકBશ શમા0) ુ ંઅવકાશગમન; Dીમતી sHદરા ગાધંી)ુ ં1નૂ; રાlવ ગાધંી ;ધાન મdંી બ�યા 

���� રાlવ-લ\ગોવાલ સિંધ પર સહM; સતં એચ.એસ.લ\ગોવાલ)ુ ં1નૂ પEંબમા ં� ૂટંણીઓ; આસામની સિંધ; 7મી પાચં-વષuય 

યોજનાનો ;ારંભ 

���� િમઝોરમની સિંધ 

���� આર.વ(કટરમણ રાG�પિત તરMકB � ૂટંાયા; શકંર દયાળ શમા0 ભારતના ઉપ-રાG�પિત � ૂટંાયા, બોફોસ0 બIૂંક અને ફBયરફB&સ 

િવવાદો 

���� અયો�યાઘાટ પર રામ શીલ�યાસ hEૂ; ભારત)ુ ં;થમ I RBM ‘ અ�kન’  ને ઓરM�સાથી સફળતાhવૂ0ક ;�થાિપત કરવામા ં

આT- ુ(મે 22); િd�લુ િમસાઈલ કસોટM (jુન 5); h�ૃવી) ુ ંVQતીય સફળતાhવૂ0ક ;�થાપન (સ:ટBબર 27); રાlવની સરકારB મત 

9મુાTયા અને રાlના6ુ ંઆ:- ુ(નવેRબર 29); જવાહર રોજગાર યોજનાનો આરંભ (નવેRબર 29);રાG�Mય આગેવાન વી.પી.િસ@ઘે 

સાતમા રાG�પિતના સોગદં ખાધા , નવા કB?બનેટના સોગદં (HડસેRબર 2), નવમી લોકસભાની રચના કરવામા ંઆવી 

���� }િતમ I PKF ઘરB પરત (માચ0 25); ભારતીય એરલાઈ�સ A-320 એરબસ ધડાકો (ફB�આુરM 14); જનતા દળ)ુ ં િવભાજન; 

BJP એ સરકારને આપતો ટBકો પાછો ખ(ચી લીધો; અડવાણીએ રથયાdા િનકાળM અને તેમને ?ગરફતાર કરવામા ંઆTયા, રામ 

જ�મ�િૂમ બાબરM મ�lદના િવવાદને કારણે અયો�યામા ંવી.પી.િસ@ઘની બળજોરM Qારા મડંળના અહBવાલનો અમલ અને તેને EહBર 

કરવામા ંઆTયો 

���� ગ2ફ -"ુની અચાનક શFઆત (E�-આુરM 17); રાlવ ગાધંીની હKયા (મે X21);  લોકસભાની �થાપના (jૂન 20); 

પી.વી.નરિસ@હા રાવ વડા;ધાન બ�યા 

���� ભારતે ઈઝરાયલ સાથે hણૂ0 રાજનૈિતક સબંધંો િવકસાTયા (E�-આુરM 29); ભારત રKન અને ઓ�કાર િવSતા સKયlત રB)ુ ં

6Kૃ- ુ (એિ;લ 23); એ.ડM.શમા0ને ;6ખુ � ૂટંવામા ંઆTયા (jુલાઈ I NS25);  શ�&ત-;થમ �વદBશી રMતે બનાવેલી સબમરMનન ે

ફB�આુરM ફB�.ુ 7ના ;�થાિપત કરવામા ંઆવી 

���� અયો�યામા ં67.33 એકર મેળવવા માટBનો gકુમ (E�-આુરM BJP7);  રBલીમા ંTયાપક Jરુ`ા E:તો; બ\બમારMના અpઓુને 

કારણે બોRબેમા ં300 લોકો 6Kૃ- ુપાRયા; ઈ�સેટ- B2  સhંણૂ0રMતે H+યાKમક બ�-ુ;ં મહારાG�મા ંધરતીકંપ 

���� રાજનૈિતક િવમાન Tયવહાર પરના સરકારM આિધપKયનો }ત GATT;  નlકના આ+મણોમા ંJલેુહ; :લેગનો gુમલો; J�ુ�મતા 

સેન-િમસ -નુીવસ0; ઐ|યા0 રાય-િમસ વ2ડ0 

���� માયાવતી -પુીની ;થમ દ?લત 6�ુય ;ધાન; 9જુરાત અને મહારાG�મા ંBJP ની સvા આવી, કણા0ટકમા ંજનતા દળ અને 

ક\wેસ ઓરM�સામા;ં ભારતીય રાG�Mય ક\wેસ (T) ની રચના; માયાવતીના પરાજય પછM -પુીમા ં;6ખુ) ુ ંશાસન; ઈ�સેટ C2  અને 
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I RSI -C તરતા 6કૂાયા 

���� કBટલાક -નુીયન ;ધાનો અને િવરોધી નેતાઓ પાસેથી હવાલાએ વેરો લીધો; માચ0 21ના I RSP-3 સાથે PSLVD 3 તરWુ ં6કૂા- ુ

Sણે ભારતીય અવકાશ કાય0+મમા ં નવો -ગુ દાખલ કય4; એિ;લ 12ના અkયારમી લોકસભા � ૂટંણીઓ યોજવામા ં આવી-BJP 

�વતdં િવશાળ પ` તરMકB ઉ�વમા ંઆવી 

���� ઓગ�ટ 15 પર, ભારતે તેની �વતdંતાના 50મા વષ0ની ઉજવણી કરM 

���� મધર ટBરBસા) ુ ં6Kૃ-;ુ અટલ ?બહારM વાજપયેી ભારતના વડા;ધાન બ�યા; ભારત ેતે) ુ ંVQતીય અpકુB�8ીય ઉપકરણને �થાિપત 

ક-ુ0 (પોખરણ 2) 

���� HડસેRબર 24,199ના આતકંવાદMઓ Qારા ભારતીય એરલાઈ�સ િવમાન I C-814 ) ુ ં અપહરણ કરવામા ં આT- ુ અને તનેે 

અફઘાિન�તાનમા,ંકંડહાર લઈ જવામા ંઆT-.ુ બધંક તરMકB રાખેલા યાdીઓની Hરહાઈ માટB ભારત સરકાર Qારા dણ dાસવાદMઓ 

છોડવામા ંઆTયા. jૂન 1999માં Fl t, Lt. . કB.ન?ચકBતા, બદંM બનાવેલા ભારતીય પાયલેટને, આઠ Hદવસની કBદ પછM પાHક�તાન 

Qારા છોડવામા ંઆTયો. જR6 ુકાxમીરના કારગીલ િવભાગમા ંLoC }દર આવતા પાHક�તાની �સૂણખોરો સામે લાલ  ખ કરવા 

ભારતીય લxકર Qારા ‘ઓપરBશન િવજય’  નો આરંભ, ભારત -"ુ lતી ગ-ુ ં

���� US ના રાG�પિત ?બલ &લી�ટને માચ0 2000 દરRયાન ભારતની 6લુાકાત લીધી. dણ નવા રાbયો છvીસગઢ,ઉvરાચંલ અન ે

ઝારંખડં િનમા0ણ થયા.ભારતની વ�તી dણ ?બલીયનના  કડાને ઓળંગી ગઈ 

���� jુલાઈ 2001મા ંભારત અને પાHક�તાન વ/ચે ‘આwા સRમેલન; ભારતમા ંસૌથી ખરાબ �ુદરતી Iુઘ0ટનાઓ: E�- ુ2001મા ં

9જુરાતનો ધરતીકંપ; માચ0 2001મા ં‘તહBલકા.કોમ’ િવડMયો ટBપ બહાર પડM Sણે શ�ોના વેપારોની }ધારM Iુિનયાને અને ભારતીય 

લxકર અિધકારMઓ,;ધાનો અને રાજકારણીઓ પરના તેના ;Kયાઘાતોને બહાર 12ુલા પાડ£ા; ભારતની (�વતdંતા પછMની) 6�ી 

વ�તી ગણતરM માચ0 2001મા ંસમાપન કરવામા ંઆવી.ઓગ�ટ 2001મા ંભારતીય ઉE0 િવભાગને એનરોન ?બ¤સની િવદાય GSLV;  

) ુ ંએિ;લ 2001 મા ંસફળતાhવૂ0ક ;�થાપન અને ઓ&ટોબર 2001મા ંPSLC-C3 )ુ ં;�થાપન 

���� 71-વષ0ના િમસાઈલ વૈ¥ાિનક, અ�લુ પકMર 5)લુ�દMન અ�Iુલ કલામને ભારતના રાG�પિત નીમવામા ંઆTયા; વત0માન 

ઈિતહાસની જબરદ�ત કોમી ઘટનાઓમાનંી એક, ફB� ુ27,2002મા ં9જુરાતમા ંગોધરા બનાવ બ�યો; એિ;લમા ંરાG�Mય જળ િનતી 

EહBર કરવામા ંઆવી, Sનો હBW ુDેGઠ અને દMઘ0કાલીન ઉપયોજન માટB જળ �ોતોના િવકાસ અને સચંાલનને hણૂ0 કરવાનો હતો 

���� 2003 ભારત Qારા ��BટBlક ફોસuસ કમા�ડ (SFO) અને �-&ુલીયર કમા�ડ ઓથોરMટM (NCA) ની રચના SFC;  ના ;6ખુ પદB 

એર માશ0લ તેજ મોહન અ�થમાન ે;થમ કમા�ડર નીમવામા ંઆTયા; આ¦િુનક િવિવધ ;યોજનાKમક સેટBલાઈટ, ઈ�સેટ-3Aને §B�ચ 

9યુાનાના કૌzુઆથી અવકાશમા ં સફળતાhવૂ0ક ;�થાિપત કરવામા ં આT-ુ;ં jૂનમા ં સફBદવેશી 9નેુગારોને પકડવા માટB CBI  એ 

ઈકોનોમીક ઈ�ટBલીજ�સ વoગની રચના કરM; ભારતની આ¦િુનક કR-િુનકBશન સેટBલાઈટ ઈ�સેટ- E3  ને HડસેRબરમા ં§B�ચ 9યુાનાના 

કૌzુઆના અવકાશ બદંરથી -રુોપીયન રોકBટ Qારા તરW ુ6કૂવામા ંઆT-ુ ં

���� 2004 સાવ0િdક � ૂટંણીમા ંક\wેસ અને તેના સહયોગીઓ Qારા NDA સરકારને કાઢM 6કૂવામા ંઆવી; ક\wેસ અ�ય` Dીમતી 

સોિનયા ગાધંીને મજ તૂ �થાન પર હોવા છતા ંભારતના વડા;ધાન પદB પસદં કરવામા ંઆTયા; ક\wેસ અને તેના સહયોગીઓએ 

ડૉ.મનમોહન િસ@ઘના વડા;ધાન પદ હBઠળ કB�8ીય સરકારની રચના કરM 

 

 


