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બાયતના ભોટા યધુ્ધ 

યધુ્ધનુું નાભ વષષ કોની કોની વચ્ચે વવજમ 
કલરિંગનુું યધુ્ધ ઇ.સ. પવેૂ 

261 
સમ્રાટ અશોક અને કલરિંગના યાજા વચ્ચે 
અશોકનુું હદમ યીવતષન થવાથી કદી 

યધુ્ધ ન કયવાની પ્રવતજ્ઞા કયી. 

સમ્રાટ અશોકનો વવજમ 

તયાઈનુું પ્રથભ યધુ્ધ 1191 દદલ્રીના યાજા પથૃ્વીયાજ ચૌહાણ અને 
ભહુંભદ ઘોયી 

પથૃ્વીયાજ ચૌહાણનો વવજમ 

તયાઈનુું દ્વિતીમ યધુ્ધ 1192 દદલ્રીના યાજા પથૃ્વીયાજ ચૌહાણ અને 
ભહુંભદ ઘોયી 

ભહુંભદ ઘોયીનો વવજમ 

કનૌજનુું(ચુંદાવય) 
યધુ્ધ 

1194 ભહભદ ઘોયી તથા જ્મચુંદ ભહભદ ઘોયીનો વવજમ  

ાણીતનુું પ્રથભ 
યધુ્ધ 

1526 ફાફય અને ઇબ્રાહીભ વચ્ચે ફાફયનો વવજમ 

કન્વાહનુું યધુ્ધ  1527 ફાફય અને  ભેવાડના યાણા સાુંગા વચ્ચે  ફાફયનો વવજમ 
ાણીતનુું દ્વિતીમ  

યધુ્ધ 

1556 અકફય અને અપઘાનના યાજા હમેનુા અકફયનો વવજમ 

ખાનવા નુું યધુ્ધ 1527 ફાફય અને યાણાસુંગ વચ્ચે ફાફયનો વવજમ 
ચૌસાનુું યધુ્ધ 1539 શેયશાહ સદૂય અને હભુાયુું  

ભચ્છીભાયનુું યધુ્ધ 1555 હભુાયુું અને તાતાયખાન વચ્ચે  
તારીકોટાનુું યધુ્ધ 1565 હસૈુન વનઝાભ અને વવજમનગયના યાજા  

યાભ યાજા વચ્ચે 

હસૈુન વનઝાભનો વવજમ 

હલ્દીઘાટીનુું યધુ્ધ 1976 અકફય અને યાણા પ્રતા વચ્ચે અકફયનો વવજમ 
પ્રાસીનુું યધુ્ધ 23/6/1757 રોડષ ક્રાઇવ અને નવાફ વસયાજ ઉદ-

દૌરા વચ્ચે  

રોડષ ક્રાઇવનો વવજમ 

વાુંડીવોશન ુયધુ્ધ 1760 અંગે્રજોએ દલિણ બાયતના ફ્રેંચો અંગે્રજોનો વવજમ 
ાણીતનુું તતૃીમ 

યધુ્ધ 

1761 શાહ આરભ અને શાહઆરભ  વવજમ 

ફકસયનુું યધુ્ધ 22/10/1764 અંગે્રજો અને વભય કાસીભ, વસયાજ-ઉદ-
દૌરા અને શાહ આરભ ફીજા સુંયકુત 

રશ્કય 

અંગે્રજોનો વવજમ 
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ભૈસયૂનુું પ્રથભ યધુ્ધ 1767-69 અંગે્રજો અને હૈદયાફાદના વનઝાભ 
હૈદયઅરી 

અવનલણિત 

ભૈસયૂનુું દ્વિતીમ યધુ્ધ 1780-84 અંગે્રજો અને હૈદયાફાદના વનઝાભ હૈદયઅરીનુું અવસાન 
ભૈસયૂનુું તતૃીમ  યધુ્ધ 1790-92 અંગે્રજો અને ટીપુું સલુ્તાન અંગે્રજોનો વવજમ 
ભૈસયૂનુું ચતથુષ યધુ્ધ 1799 અંગે્રજો અને ટીપુું સલુ્તાન ટીપુું સલુ્તાનનુું અવસાન 
પ્રથભ શીખ વવગ્રહ 1845 અંગે્રજો અને શીખો અંગે્રજોનો વવજમ 
દ્વિતીમ  શીખ વવગ્રહ 1849 અંગે્રજો અને શીખો અંગે્રજોનો વવજમ 
બાયત-ચીન યધુ્ધ 1962 બાયત અને ચીન ચીનનો વવજમ 
બાયત-ાદકસ્તાન 

પ્રથભ યધુ્ધ 
1965 બાયત અને ાદકસ્તાન બાયતનો વવજમ 

બાયત-ાદકસ્તાન 
દ્વિતીમ યધુ્ધ 

1971 બાયત અને ાદકસ્તાન બાયતનો વવજમ, 
ફાગ્રાદેશનો જન્ભ 

બાયત-ાદકસ્તાન 
તતૃીમ  યધુ્ધ 

2000 બાયત અને ાદકસ્તાન બાયતનો વવજમ, કાયલગર 
પનુ:કબ્જે કયુું  

 


