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દિલ્હીનાં શાસકો (૭૩૬ થી "2013) 

અનુક્રમણિકા 

 ૧ તોભાય વંશ 

 ૨ ચૌહાણ વંશ 
 ૩ ગુરાભ વંશ 
 ૪ ખીરજી વંશ 
 ૫ તઘરખ વંશ 
 ૬ સઆદ વંશ 
 ૭ રોદી વંશ 

 ૮ ભોગર વંશ 
 ૯ સુયી વંશ 

 ૧૦ ભોગર વંશ(૨) 
 ૧૧ બ્રિટીશયાજ (વાઆસયોમ) 
 ૧૨ અઝાદ બાયત, વડાપ્રધાન 

 ૧૩ સંદબભ 

તોમાર વંશ 

ક્રમ સા (ઇ.સ.) શાસક નંધ 

૧ ૭૩૬ નંગાર-તોભાય ને વંશજો 
 

૨ ૧૦૪૯ નંગાર ફીજો 
 

૩ ૧૦૯૭ સૂયજાર તોભાય ૧૧૫૩ભાં તોભાય વંશ સભાપ્ત 

 

ચૌહાણ વંશ 

ક્રમ સા (ઇ.સ.) શાસક નંધ 

૧ ૧૧૫૩ બ્રવગ્રહયાજ ાંચભો 
 

૨ ૧૧૭૦ સોભેશ્વય ચૌહાણ 
 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B#.E0.AA.A4.E0.AB.8B.E0.AA.AE.E0.AA.BE.E0.AA.B0_.E0.AA.B5.E0.AA.82.E0.AA.B6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B#.E0.AA.9A.E0.AB.8C.E0.AA.B9.E0.AA.BE.E0.AA.A3_.E0.AA.B5.E0.AA.82.E0.AA.B6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B#.E0.AA.97.E0.AB.81.E0.AA.B2.E0.AA.BE.E0.AA.AE_.E0.AA.B5.E0.AA.82.E0.AA.B6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B#.E0.AA.96.E0.AB.80.E0.AA.B2.E0.AA.9C.E0.AB.80_.E0.AA.B5.E0.AA.82.E0.AA.B6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B#.E0.AA.A4.E0.AA.98.E0.AA.B2.E0.AA.96_.E0.AA.B5.E0.AA.82.E0.AA.B6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B#.E0.AA.B8.E0.AA.87.E0.AA.A6_.E0.AA.B5.E0.AA.82.E0.AA.B6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B#.E0.AA.B2.E0.AB.8B.E0.AA.A6.E0.AB.80_.E0.AA.B5.E0.AA.82.E0.AA.B6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B#.E0.AA.AE.E0.AB.8B.E0.AA.97.E0.AA.B2_.E0.AA.B5.E0.AA.82.E0.AA.B6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B#.E0.AA.B8.E0.AB.81.E0.AA.B0.E0.AB.80_.E0.AA.B5.E0.AA.82.E0.AA.B6
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B#.E0.AA.AE.E0.AB.8B.E0.AA.97.E0.AA.B2_.E0.AA.B5.E0.AA.82.E0.AA.B6.28.E0.AB.A8.29
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B#.E0.AA.AC.E0.AB.8D.E0.AA.B0.E0.AA.BF.E0.AA.9F.E0.AB.80.E0.AA.B6.E0.AA.B0.E0.AA.BE.E0.AA.9C_.28.E0.AA.B5.E0.AA.BE.E0.AA.87.E0.AA.B8.E0.AA.B0.E0.AB.8B.E0.AA.AF.29
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B#.E0.AA.86.E0.AA.9D.E0.AA.BE.E0.AA.A6_.E0.AA.AD.E0.AA.BE.E0.AA.B0.E0.AA.A4.2C_.E0.AA.B5.E0.AA.A1.E0.AA.BE.E0.AA.AA.E0.AB.8D.E0.AA.B0.E0.AA.A7.E0.AA.BE.E0.AA.A8
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%95%E0%AB%8B#.E0.AA.B8.E0.AA.82.E0.AA.A6.E0.AA.B0.E0.AB.8D.E0.AA.AD
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૩ ૧૧૭૭ ૃથ્વીયાજ ચૌહાણ  ૧૧૯૩ભાં ચૌહાણ વંશ સભાપ્ત 

ગુામ વંશ 

ક્રમ સા (ઇ.સ.) શાસક નંધ 

૧ ૧૧૯૩ ભહભદ ઘોયી 
 

૨ ૧૨૦૬ કુતફુદીન ઐફક નં.૧ નો ગુરાભ 

૩ ૧૨૧૦ અયભ શાહ નં.૨ નો ુત્ર 

૪ ૧૨૧૧ આલ્તુબ્રમભશ નં.૨ નો જભાઆ 

૫ ૧૨૩૬ રૂક્નુદીન ફપયોજ શાહ હેરો નં.૪ નો ુત્ર 

૬ ૧૨૩૬ યબ્રઝમા સુરતાન  નં.૪ ની ુત્રી 

૭ ૧૨૪૦ ભુઆઝુદીન ફહેયાભ શાહ નં.૪ નો ુત્ર 

૮ ૧૨૪૨ લ્લાઈદીન ભસૂદ શાહ નં.૫ નો ુત્ર 

૯ ૧૨૪૬ નાબ્રસરૂદીન ભહભદ શાહ નં.૪ નો ુત્ર 

૧૦ ૧૨૬૬ ઘીમાસુદીન ફલ્ફન નં.૯ નો સસયો 

૧૧ ૧૨૮૬ કૈ ખુશયો નં.૧૦ નો ૌત્ર 

૧૨ ૧૨૮૭ ભુઆઝુદીન કૈકુફાદ નં.૧૦ નો ૌત્ર 

૧૩ ૧૨૯૦ કામુભાસભ 
નં.૧૨ નો ુત્ર 

૧૨૯૦ ગુરાભ વંશ સભાપ્ત 

ખીજી વંશ 

ક્રમ સા (ઇ.સ.) શાસક નંધ 

૧ ૧૨૯૦ જરારુદીન ફપયોઝ શાહ 
 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AA%E0%AB%83%E0%AA%A5%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C_%E0%AA%9A%E0%AB%8C%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A3
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B0%E0%AA%9D%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE_%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B2%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%A8&action=edit&redlink=1
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૨ ૧૨૯૬ રૂકનુદીન આિાફહભ શાહ હેરો નં.૧ નો ુત્ર 

૩ ૧૨૯૬ લ્લાઈદીન ફપયોઝ ભહભદ શાહ નં.૧ નો બત્રીજો 

૪ ૧૩૧૬ સાફહફુદીન ઈભય શાહ નં.૩ નો ુત્ર 

૫ ૧૩૧૬ કુતફુદીન ભુફાયક શાહ નં.૩ નો ુત્ર 

૬ ૧૩૨૦ નાબ્રસરૂદીન ખુશરૂ શાહ 
નં.૫ નો ગુરાભ 

૧૩૨૦ભાં ખીરજી વંશ સભાપ્ત 

 

તઘખ વંશ 

ક્રમ સા (ઇ.સ.) શાસક નંધ 

૧ ૧૩૨૦ ઘીમાસુદીન તઘરખ હેરો 
 

૨ ૧૩૨૫ ભહભદ તઘરખ ફીજો 
 

૩ ૧૩૫૧ ફપયોઝ શાહ નં.૧ નો બત્રીજો 

૪ ૧૩૮૮ ઘીમાસુદીન તઘરખ ફીજો નં.૩ નો ૌત્ર 

૫ ૧૩૮૯ ફુ ફકય શાહ નં.૩ નો ૌત્ર 

૬ ૧૩૮૯ ભહભદ તઘરખ ત્રીજો નં.૩ નો ુત્ર 

૭ ૧૩૯૪ બ્રસકંદય શાહ હેરો નં.૬ નો ુત્ર 

૮ ૧૩૯૪ નાબ્રસરૂદીન ભહભદ શાહ ફીજો નં.૬ નો ુત્ર 

૯ ૧૩૯૫ નશયત શાહ નં.૩ નો ૌત્ર 

૧૦ ૧૩૯૯ નાબ્રસરૂદીન ભહભદ શાહ ફીજો પયી સત્તા ય 

૧૧ ૧૪૧૩ દૌરતશાહ ૧૪૧૪ તઘરખ વંશ સભાપ્ત 
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સઇિ વંશ 

ક્રમ સા (ઇ.સ.) શાસક નંધ 

૧ ૧૪૧૪ ખીઝય ખાન 
 

૨ ૧૪૨૧ ભુઆઝુદીન ભુફાયક શાહ ફીજો નં.૧ નો ુત્ર 

૩ ૧૪૩૪ ભુહભદ શાહ ચોથો નં.૧ નો ૌત્ર 

૪ ૧૪૪૫ લ્લાઈદીન અરભ શાહ 
નં.૩ નો ુત્ર 

૧૪૫૧ભાં સઆદ વંશ સભાપ્ત 

ોિી વંશ 

ક્રમ સા (ઇ.સ.) શાસક નંધ 

૧ ૧૪૫૧ ફુહફુર ખાન રોદી 
 

૨ ૧૪૮૯ બ્રસકંદય રોદી ફીજો નં.૧ નો ુત્ર 

૩ ૧૫૧૭ આિાફહભ રોદી 
નં.૨ નો ુત્ર 

૧૫૨૬ભાં રોદી વંશ સભાપ્ત 

મોગ વંશ 

ક્રમ સા (ઇ.સ.) શાસક નંધ 

૧ ૧૫૨૬ ઝાફહરૂદીન ફાફય 
 

૨ ૧૫૩૦ હુભામુ 
નં.૧ નો ુત્ર 

૧૫૩૯ભાં ભોગર વંશભાં ભધ્માંતય 

સુરી વંશ 

ક્રમ સા (ઇ.સ.) શાસક નંધ 

૧ ૧૫૩૯ શેય શાહ સુયી  

 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%AC%E0%AA%B0
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AB%81%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AB%81
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B6%E0%AB%87%E0%AA%B0_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B9_%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
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૨ ૧૫૪૫ આસ્રાભ શાહ સુયી નં.૧ નો ુત્ર 

૩ ૧૫૫૨ ભહભદ અફદર શાહ સુયી નં.૧ નો બત્રીજો 

૪ ૧૫૫૩ આિાફહભ સુયી નં.૧ નો બત્રીજો 

૫ ૧૫૫૪ ફપયહુઝ શાહ સુયી 
 

૬ ૧૫૫૪ ભુફાયક ખાન સુયી 
 

૭ ૧૫૫૫ બ્રસકંદય સુયી 
નં.૧ નો બાઇ 

સુયી વંશનો ંત,ભોગર વંશનો ૂનઃપ્રાયંબ 

મોગ વંશ(૨) 

ક્રમ સા (ઇ.સ.) શાસક નંધ 

૧ ૧૫૫૫ હૂભામુ પયી ગાદી ય 

૨ ૧૫૫૬ જરારુદીન કફય 
 

૩ ૧૬૦૫ જહાંગીય  સરીભ 

૪ ૧૬૨૮ શાહજહાં  
 

૫ ૧૬૫૯ ઔયંગઝેફ  

 

૬ ૧૭૦૭ શાહ અરભ હેરો નં.૫ નો ુત્ર 

૭ ૧૭૧૨ જહાંદય શાહ નં.૬ નો ુત્ર 

૮ ૧૭૧૩ પારૂખબ્રશઅય નં.૭ નો બત્રીજો 

૯ ૧૭૧૯ યઆપુદુયાજત નં.૬ નો ૌત્ર 

૧૦ ૧૭૧૯ યઆપુદદૌરા નં.૬ નો ૌત્ર 

૧૧ ૧૭૧૯ નેકુબ્રશભમાય નં.૫ નો ૌત્ર 

http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B9%E0%AB%82%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AB%81&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%95%E0%AA%AC%E0%AA%B0
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%9C%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AB%80%E0%AA%B0&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AA%9C%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%82&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%94%E0%AA%B0%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%9D%E0%AB%87%E0%AA%AC
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૧૨ ૧૭૧૯ ભહભદ શાહ નં.૬ નો ૌત્ર 

૧૩ ૧૭૪૮ હભદ શાહ નં.૧૨ નો ૌત્ર 

૧૪ ૧૭૫૪ અરભગીય નં.૭ નો ુત્ર 

૧૫ ૧૭૫૯ શાહ અરભ નં.૫ નો ૌત્ર 

૧૬ ૧૮૦૬ કફય શાહ નં.૧૫ નો ુત્ર 

૧૭ ૧૮૩૭ ફહાદુય શાહ ઝપય  

નં.૧૬ નો ુત્ર 

૧૮૫૭ ભોગર વંશ સભાપ્ત,બ્રિટીશયાજ શરૂ 

 

બ્રિટીશરાજ (વાઇસરોય) 

ક્રમ સા (ઇ.સ.) વાઇસરોય 

૧ ૧૮૫૮ રોડભ  કેબ્રનંગ 

૨ ૧૮૬૨ રોડભ  જમે્સ િુસ એબ્રલ્ગન 

૩ ૧૮૬૪ રોડભ  જહોન રોયેન્સ 

૪ ૧૮૬૯ રોડભ  ફયચાડભ  ભેમો 

૫ ૧૮૭૨ રોડભ  નોથભફૂક 

૬ ૧૮૭૬ રોડભ  એડવડભ  રુટેન 

૭ ૧૮૮૦ રોડભ  જ્મોજભ યીન 

૮ ૧૮૮૪ રોડભ  ડપયીન 

૯ ૧૮૮૮ રોડભ  હેન્ની રેન્સડોન 

૧૦ ૧૮૯૪ રોડભ  બ્રવક્ટય િુસ એબ્રલ્ગન 

http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A6%E0%AB%81%E0%AA%B0_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B9_%E0%AA%9D%E0%AA%AB%E0%AA%B0
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૧૧ ૧૮૯૯ રોડભ  જ્મોજભ કઝભન 

૧૨ ૧૯૦૫ રોડભ  બ્રગલ્ફટભ  બ્રભન્ટો 

૧૩ ૧૯૧૦ રોડભ  ચાલ્્સ હાફડભ ન્જ 

૧૪ ૧૯૧૬ રોડભ  ફે્રડફયક ચેલ્મ્સપોડભ  

૧૫ ૧૯૨૧ રોડભ  રૂફ્સ અઆઝૅક યીડંગ 

૧૬ ૧૯૨૬ રોડભ  એડવડભ  આયબ્રવન 

૧૭ ૧૯૩૧ રોડભ  ફફ્રભેન વેબ્રરંગ્ડન 

૧૮ ૧૯૩૬ રોડભ  એરેક્ઝાન્ડ બ્રરબ્રન્રથગો 

૧૯ ૧૯૪૩ રોડભ  અબ્રકભફાલ્ડ વેવેર 

૨૦ ૧૯૪૭ રોડભ  ભાઈન્ટફેટન  

 

આઝાિ ભારત, વડાપ્રધાન 

ક્રમ સા (ઇ.સ.) વડાપ્રધાન  

૧ ૧૯૪૭ જવાહયરાર નહેરૂ  

૨ ૧૯૬૪ ગુરઝાયી રાર નન્દા  

૩ ૧૯૬૪ રાર ફહાદુય શાસ્ત્રી  

૪ ૧૯૬૬ ગુરઝાયી રાર નન્દા  

૫ ૧૯૬૬ આન્દીયા ગાંધી  

૬ ૧૯૭૭ ભોયાયજી દેસાઆ  

૭ ૧૯૭૯ ચયણબ્રસંહ  

http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B2%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A1_%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%89%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%9F%E0%AA%A8&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%A7%E0%AA%BE%E0%AA%A8
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%A7%E0%AA%BE%E0%AA%A8
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%9C%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AA%B0%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%A8%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AB%82&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%B2%E0%AA%9D%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%A8%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%AC%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A6%E0%AB%81%E0%AA%B0_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%B2%E0%AA%9D%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AA%B2%E0%AA%BE%E0%AA%B2_%E0%AA%A8%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AA%BE_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%9C%E0%AB%80_%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%87&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%9A%E0%AA%B0%E0%AA%A3%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%B9&action=edit&redlink=1
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૮ ૧૯૮૦ આન્દીયા ગાંધી  

૯ ૧૯૮૪ યાજીવ ગાંધી  

૧૦ ૧૯૮૯ બ્રવશ્વનાથ પ્રતાબ્રસંહ  

૧૧ ૧૯૯૦ ચંદ્રશેખય  

૧૨ ૧૯૯૧ ી.વી.નયબ્રસંહ યાવ  

૧૩ ૧૯૯૬ ટર બ્રફહાયી વાજેમી  

૧૪ ૧૯૯૬ એચ.ડી.દેવેગૌડા  

૧૫ ૧૯૯૭ અઆ.કે.ગુજયાર  

૧૬ ૧૯૯૮ ટર બ્રફહાયી વાજેમી  

૧૭ 2004 ડો.ભનભોહનબ્રસંહ  

 

http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%87%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AA%BE_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B5_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%A5_%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%B9&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%B6%E0%AB%87%E0%AA%96%E0%AA%B0&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AB%80.%E0%AA%B5%E0%AB%80.%E0%AA%A8%E0%AA%B0%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%B9_%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B5&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%85%E0%AA%9F%E0%AA%B2_%E0%AA%AC%E0%AA%BF%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%AA%E0%AB%87%E0%AA%AF%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%8F%E0%AA%9A.%E0%AA%A1%E0%AB%80.%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AB%87%E0%AA%97%E0%AB%8C%E0%AA%A1%E0%AA%BE&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%86%E0%AA%87.%E0%AA%95%E0%AB%87.%E0%AA%97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B2&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%85%E0%AA%9F%E0%AA%B2_%E0%AA%AC%E0%AA%BF%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%AA%E0%AB%87%E0%AA%AF%E0%AB%80&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A1%E0%AB%8B.%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AA%AE%E0%AB%8B%E0%AA%B9%E0%AA%A8%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%B9&action=edit&redlink=1

