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ુ રાતના
જ

*

ુ યમં ીઓને યાદ રાખવાની ર ત

“જબહ" ઘાચી બીમા બીમા ઓ માચી છબક" &ુદર
ં શંકર દલકો નમો નમો નમો આનંદ ”

ш
+વરાજ મહ"તા

જ

૧-૫-૧૯૬૦ થી ૧૯-૯-૧૯૬૩

બળવંતરાય મહ"તા

બ

૧૯-૯-૧૯૬૩ થી ૧૯-૯-૧૯૬૫

હતે56ભાઈ દ" સાઈ

હ"

૧૯-૯-૧૯૬૫ થી ૧૩-૫-૧૯૭૧

રા;<પિત શાસન :

૧૩-૫-૭૧- થી ૧૭-૩-૧૯૭૨

રા?યપાલ – AીમBારાયણ
ઘનDયામભાઈ ઓઝા

ઘા

૧૭-૩-૧૯૭૨ થી ૧૭-૭-૧૯૭૩

ચીમનભાઈ પટ" લ

ચી

૧૭-૭-૧૯૭૩ થી ૯-૨-૧૯૭૪

રા;<પિત શાસન :

૯-૨-૧૯૭૪ થી ૧૮-૬-૧૯૭૫

રા?યપાલ – િવHનાથન
બાJુભાઈ જ&ુભાઇ પટ" લ

બી

રા;<પિત શાસન :

૧૮-૬-૧૯૭૫ થી ૧૨-૩-૧૯૭૬
૧૨-૩-૧૯૭૬ થી ૨૪-૧૨-૧૯૭૬

રા?યપાલ – િવHનાથન
માધવિસMહ સોલંક

મા

૨૪-૧૨-૧૯૭૬ થી ૧૧-૪-૧૯૭૭

બાJુભાઈ જ&ુભાઇ પટ" લ

બી

૧૧-૪-૧૯૭૭ થી ૧૭-૨-૧૯૮૦

રા;<પિત શાસન :
રા?યપાલ– શારદા
www.gujmaterial.com
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માધવિસMહ સોલંક

મા

૬-૬-૧૯૮૦ થી ૬-૮-૧૯૮૫

અમરિસMહ ચૌધર

ઓ

૬-૭-૧૯૮૫ થી ૯-૧૨-૧૯૮૯

માધવિસMહ સોલંક

મા

૧૦-૧૨-૧૯૮૯ થી ૩-૩-૧૯૯૦

ચીમનભાઈ પટ" લ

ચી

૪-૩-૧૯૯૦ થી ૧૭-૨-૧૯૯૪

છPબલદાસ મહ"તા

છબ

૧૭-૨-૧૯૯૪ થી ૧૪-૩-૧૯૯૫

ુ ાઈ પટ" લ
ક"Qભ
&ુર"શભાઈ મહ"તા

ક"

૧૪-૩-૧૯૯૫ થી ૨૧-૧૦-૧૯૯૫

&ુદર
ં

૨૧-૧૦-૧૯૯૫ થી ૧૯-૯-૧૯૯૬

રા;<પિત શાસન :

૧૯-૦૯-૧૯૯૬ થી ૨૩-૧૦-૧૯૯૬

રા?યપાલ– Rૃ;ણપાલિસMઘ
શંકરિસMહ વાઘેલા

શંકર

૨૩-૧૦-૧૯૯૬ થી ૨૭-૧૦-૧૯૯૭

દલીપ પર ખ

દલ

૨૮-૧૦-૧૯૯૭ થી ૪-૩-૧૯૯૮

ુ ાઈ પટ" લ
ક"Qભ

કો

૪-૩-૧૯૯૮ થી ૭-૧૦-૨૦૦૧

નર" 56 મોદ

નમો

૭-૧૦-૨૦૦૧ થી ૨૫-૧૨-૨૦૦૭

નર" 56 મોદ

નમો

૨૫-૧૨-૨૦૦૭ થી ૨૬-૧૨-૨૦૧૨

નર" 56 મોદ

નમો

૨૬-૧૨-૨૦૧૨ થી ૨૨-૫-૨૦૧૪

આનંદ બેન પટ" લ
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1. .
૧ મે, ૧૯૬૦ થી ૩ માચV, ૧૯૬૨
૩ માચV, ૧૯૬૨ થી ૧૯ સWટ" Xબર, ૧૯૬૩
ડૉ. +વરાજ નારાયણભાઈ મહ"તા

ુ રાતના [થમ
જ

ુ યમં ી હતા.
\મનો જ5મ ૨૯મી ઓગ]ટ, ૧૮૮૭ના રોજ થયો હતો.
તેમના િપતા^ુ ં નામ નારાયણભાઈ અને માતા^ુ ં નામ જમાંકબેન હ_.ું
[થમ િવધાનસભાના કાયVકાર અ`યa તર ક" ક યાણ+ મહ"તાની પસંદગી થઈ.
૧૮ ઓગ]ટ, ૧૯૬૦ના રોજ

ુ રાત િવધાનસભા^ુ ં [થમ સ
જ

અમદાવાદની

િસિવલ હોb]પટલ ખાતે મcdુ.ં \મા અ`યa પદોની eટં ૂ ણી કરવામાં આવી અને
માનિસMહ+રાણાને કાયમી eુટવામાં
ં
આgયાં.
ુ રાત^ુ ં પાટનગર અમદાવાદ હ_.ું અમદાવાદના hબાવાડ
જ

િવ]તારમાં

આવેલ પોલીટ" કનીક ખાતે સPચવાલય ચાTુ કરવામાં આવી.
૧૯૬૧માં પંચાયત ધારો પસાર કરવામાં આgયો.
નમVદ યોજનાનો પાયો નખાયો(૧૯૬૧).
૧ એિ[લ, ૧૯૬૩ના રોજ
lકલેHર તેલaે

ુ રાતમાં પંચાયતી ધારો અમલમાં આgયો.
જ

શોધાdુ.ં

ુ રાત ચળવળ દરિમયાન શ હદો^ુ ં
કmnેસ હાઉસની સામે સકV લ ઉપર મહા જ
]મારક રચવા lગેની માંગણી કરતો ઠરાવ qrRુમાર" ભs"
રtુ કયu.
૧૯૬૩માં ભારતમાં કmnેસે “કામરાજWલાન” અમલમાં
www.gujmaterial.com
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v

ુ રાત િવધાનસભામાં
જ
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ુ બ છે લા દસ વષVથી ધારાસભામાં eટાતા
જ
ંૂ
આવતા પaના

સxયોએ રા+નામાં આWયા.
૧૯ સWટ" Xબર, ૧૯૬૩ના રોજ ડૉ. +વરાજ મહ"તાએ રા+ના ુ ં આWdુ.ં
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2. .
૧૯સWટ" Xબર, ૧૯૬૩ થી ૧૯સWટ" બર, ૧૯૬૫
ડૉ. બળવંતરાય મહ"તા

ુ રાતના બીy
જ

ુ યમં ી

હતા.
\મનો

જ5મ

૧૯

ુ ર,
ફ"{આ

૧૯૦૦ના

રોજ

ભાવનગરમાં થયો હતો.
બી+ િવધાનસભાની eુટણીમાં
ં
ડૉ. બળવંતરાય મહ"તા ભાવનગર બેઠક પરથી
હાર ગયા પરં _ ુ

ુ યમં ી પદ માટ" તેમની પસંદગી થતા િનયમ [માણે છ

મ હનામાં eટા|ુ
ંૂ
ં પડ" અને તેથી િસહોર બેઠક પરથી eુટણી
ં
લડ +}યા.
દર" ક + લામાં GIDCની ]થાપના કર .
(Gujarat Industrial Development Corporation)
ુ રાત ઔધોPગક િવકાસ િનગમ)
( જ
•ુવારણ(આણંદ) િવજમથકની ]થાપના.
વડોદરામાં કોયલી રફાયનર ની ]થાપના \ના લીધે પે<ોક"િમક સ ઉધોગનો
િવકાસ થયો.
ુ ં યોજનાનો પાયો ના યો.
ભાદર યોજના, દાંતીવાડા યોજના અને શે€+
િસMચાઈ પાછળ ૧૩૫૨ લાખનો ખચV કયu.
“ક•છ <‚dુનલ” ક"સની રચના થઈ.
૧૯/૯/૧૯૬૫ના રોજ ભારત-પા ક]તાન dુ„ દરિમયાન ઉપb]થત થયેલા
ક•છના “છાડબેટ”ના િવ]તારના [… અને તેના ઉક"લ માટ" હવાઈ િન રaણ કરતા
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હતા તે દરિમયાન પા ક]તાન †ારા તેમ^ુ ં િવમાન તોડ પાડવામાં આgdુ ં અને
તેમ^ુ ં

ૃ}dુ થdુ.ં

તેમની યાદમાં &ુથર ગામે “&ુથર ડ"મની” રચના કરવામાં આવી છે .
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$

૧૯સWટ" Xબર, ૧૯૬૫ થી ૩ એિ[લ, ૧૯૬૭
૩ એિ[લ, ૧૯૬૭ થી ૬ એિ[લ, ૧૯૭૧
૭ એિ[લ, ૧૯૭૧ થી ૧૨ મે, ૧૯૭૧
હતે56ભાઈ દ" સાઈ

ુ રાતના
જ

ીy

ુ યમં ી હતા.

પહ"લા તેઓ બળવંતરાયમહ"તાની સરકારમાં

હૃ મં ી

પદ" હતા.
શ હદ]મારકની માંગણી ]વીકારવામાં આવી(૧૯૬૮).
૧૯૬૮માં ભ6નો ક લા પાસે શ હદ ]મારકનો િશલા5યાસ કયu.
મફત ક5યા િશaણ દાખલ કdુ.‡
“પારડ ઘાિસયા” જમીનનો ઉક"લ આgયો.
“ક•છ <‚dુનલનો” eુકાદો આgયો.
છાડબેટનો પા ક]તાનની lદર સમાવેશ થયો.
IPCL (Indian Petrol Corporation Limited)ની શˆઆત વડોદરા ખાતે ૧૯૬૯માં
શˆ થઈ.
૨૧૫ \ટલા નવા ઉધોગ શˆ કરવાના પરવાના અપાયા \માં સૌથી વ•ુ ૧૦૬
ઇજનેર એકમોના પરવાના અપાયા.
દ" વ]થાન ઈનામ નાJ ૂદ અિધિનયમ ૧૫ નવેXબર, ૧૯૬૯ના રોજ પસાર કયu.
પછાત વગVના િવ‰ાથŠઓને ફ માફ , િશ;ય| ૃિ‹ઓ, છા ાલયોમાં મફત રહ"વાજમવાની gયવ]થા વગેર"ની જોગવાઈ કરવામાં આવી.

www.gujmaterial.com

જ પેશ બગદ રયા

હા દક ડાયાણી

સWટ" Xબર, ૧૯૬૯માં

ુ રાતમાં મોટા પાયે કોમી રમખાણો ફાટ નીકcયા અને
જ

સરકાર તેને lRુશમાં લેવામાં સદં તર િન;ફળ ગઈ.
ુ ર , ૧૯૭૧ના રોજ
૧૧ ફ"{આ

ુ રાત િવધાનસભાને અમદાવાદથી ખસેડ ને
જ

ગાંધીનગર સેŒટર ૧૭માં આવેલ મ`ય]થ nંથાલય ખાતે કાયVરત કરવામાં આgdુ ં
અને

ુ રાત^ુ ં પાટનગર ગાંધીનગર બ5dુ.ં
જ

નમVદા જળ િવવાદ <‚dુનલની રચના થઈ.
હતે56ભાઈ દ" સાઈ વખતે ક"56માં કmnેસના બે ભાગ પડ•ા
o

િસŽ5ડક"ટ

o

ઈ5ડ ક"ટ

હતે56ભાઈ દ" સાઈએ કmnેસના બે ભાગ પડવાથી રા+ના ુ આપ|ુ પડ•ુ.ં
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# $ '(

૧૭સWટ" Xબર, ૧૯૭૨ થી ૧૭ tુલાઈ, ૧૯૭૩
ઘનDયામભાઈ ઓઝા

ુ રાતના ચોથા
જ

ુ યમં ી હતા.

તેઓ લોકસભાના સxય હતા પરં _ ુ દહ"ગામ બેઠક
પરથી િવધાનસભાની eુટણીલડ•ા
ં
અને }યાં િવજય
બ5યા.
ૂ ોને મહ"& ૂલ
નાના ખે•ત

bુ Œત તથા મા`યિમક િશaણ મફત કરવાનો કાયદો

ઘડ•ો.
ગંદા િવ]તાર નાJ ૂદ અને ‘ુન:િવકાસ lગેની યોજનાની શˆઆત.
ˆરલ હાઉસ’ગ બોડV ની રચના.
આ દyિત િવકાસ કોપuર" શનની રચના.
nામ હૃ િનમાV ણ બોડV ની રચના.
ઔધોPગક સંચાલનમાં મtુર ભાગીદાર નો ]વીકાર કયu.
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5. )

હા દક ડાયાણી

# $ *+,

ુ ર , ૧૯૭૪
૧૭tુલાઈ, ૧૯૭૩ થી ૯ ફ"{આ
ુ ર , ૧૯૯૪
૪ માચV, ૧૯૯૦ થી ૧૭ ફ"{આ
ચીમનભાઈ પટ" લ

ુ રાતના પાંચમા
જ

ુ યમં ી

હતા.
તેમણે નમVદા યોજનાનો ઝડપી અમલ કરાવવાનો
આગવો [યાસ કયu.
ૂ ાગાળા દરિમયાન અBનીઅછતને પહmચી વળવા અને
૧૯૭૩ થી ૧૯૭૪ના “ંક
ુ ના ભાવ ઘટાડવા ક"ટલાક પગલા લીધા ખરા પરં _ ુ તેની કોઈ અસર
ચીજવ]_ઓ
ન હતી પ રણામે અB રમખાણો થયા અને નવિનમાV ણ hદોલન શˆ થયા.
ુ ર , ૧૯૭૪ના રોજ રા+ના ુ આપવાની ફરજ પડ .
પ રણામે તેમણે ૯ ફ"{આ
તેમણે ‘ુન: ૪ માચV, ૧૯૯૦ થી જનતાદળ અને ભારતીય જનતા પaની િમA
સરકાર રચી પરં _ ુ ભારતીય જનતા પa િમA સરકારમાંથી નીકળ જતાં તેમણે
ુ રાત) અને કmnેસના ટ" કાથી સરકાર રચી. પાછળથી તેઓ
જનતાદળ( જ
કmnેસમાં ભળ જઈને કmnેસની સરકારના

ુ ય [ધાન બ5યા.

ુ રાત”^ુ ં ]વWન સાકાર કરવા અનેક [ય}નો કયાV .
તેમણે “નયા જ
અનેક િવ”નો છતાં નમVદા યોજનાને સફળતા‘ ૂવVક અમલમાં

ુ વાના [ય}નો
ક

કયાV .
ઔધોPગક aે ે

ુ રાતને ભારતમાં અગ}ય^ુ ં ]થાન મcdુ.ં
જ

ુ ર , ૧૯૯૪ના રોજ હદયરોગના •મ
૧૭ ફ"{આ
ુ લાને કારણે તેમ^ુ ં
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6.

હા દક ડાયાણી

-# $ *+,
૧૮tુન, ૧૯૭૫ થી ૧૨ માચV, ૧૯૭૬
ુ ર , ૧૯૮૦
૧૧ એિ[લ, ૧૯૭૭ થી ૧૭ ફ"{આ
બાJુભાઈ પટ" લ
ુ રાતના
જ

ુ રાતના છ–ા
જ

[થમ

Pબનકmnેસી

ુ યમં ી હતા.
જનતા

પાટ—ની

સરકારની રચના કર .
તેમના સમય દરિમયાન ઇŽ5દરા ગાંધી †ારા દ" શમાં hત રક કટોકટ yહ"ર કર .
ગર બી ˜ૂર કરવા “l}યોદય યોજના” ચાTુ કર .
ૂ ો માટ" ˆ.૬૬ કરોડની રાહત yહ"ર કર .
દ" વાદાર ખે•ત
આ ઉપરાંત nામિવકાસ […ો, આ દવાસી િવ]તારનો િવકાસ, જમીન ધારણ
ૂ ોનાદ" વાના[…ોની િવચારણા, િસMચાઈ
કરવાની પ`ધિત lગે િવચારણા, ખે•ત
િવ]તરણ,

લાંબાગાળા^ુવીજળ
ં
નાઉ}પાદન^ુ ં આયોજન,

ઉધોગ^ુ ં આયોજન,

રોજગાર | ૃ™„, ગર બી ˜ૂર કરવા માટ" ના પગલા, બંધ િમલો ચાTુ કરવી,
પે<ોક"િમકલ

સંRુલની

]થાપના,

બોXબે

હાઈનાગેસનો

હ]સો

મેળવવો,

šડઓઈલની 5યાયી રોય ટ , િવક"Ž56ત ઉધોગ, મા_ ૃભાષામાં વહ વટ, ]થાિનક
]વરાજની સં]થાઓની eુટણીઓ,
ં
લોકપાલ, લોકાdુŒતનીિનમ›ુકં વગેર" […ોના
ઉક"લ લાવવાના તેમણે સંિન;ઠ [ય}નો કયાV .
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7.

. / 0

હા દક ડાયાણી

,к2

૨૪ ડસેXબર, ૧૯૭૬ થી ૧૧ એિ[લ, ૧૯૭૭
૬ tુન, ૧૯૮૦ થી ૬ tુલાઈ, ૧૯૮૫
૧૦ ડસેXબર, ૧૯૮૯ થી ૩ માચV, ૧૯૯૦
માધવિસMહ સોલંક

ુ રાતના સાતમાં
જ

ુ યમં ી

હતા.
માધવિસMહ સોલંક સૌથી વ•ુ વખત

ુ ય[ધાન બ5યા છે .

“મ`યાહન ભોજન” યોજનાનો [ારં ભ થયો.
પછાતવગuને મદદ કરવા “Rુ“ુંબપોથી”ની પ„િત દાખલ કર .
ઔધોPગક aે ે

ુ રાતને આઠમા નંબર પરથી બીy નંબર &ુધી પહોચાડ•ું હ_.ું
જ

dુનીવસŠટ &ુધી^ુ ં ક5યા િશaણ મફત કરવા^ુ ં પગTું ભdુ.‡
તેમના શાસન દરિમયાન ઉધોગ, િશaણ પછાત વગVનો ઉ}કષV, વીજળ , િસMચાઈ
વગેર" aે ે નmધપા

કામગીર થઈ.

ખેત મtૂરોના દœ િનક વેતનમાં વધારો કયu તેમજ લ•ુતમ વેતનના અમલને
અnતાžમ આWયો.
ˆરલ લેબર કિમશનરની જŸયા ઉભી કરવામાં આવી.
તેમના સમયમાં નમVદા યોજનાને ‘ ૂણV કરવા િવHબક પાસેથી [થમ તબ¡ાની
ˆ.૫૦૦ કરોડની લોન [ાWત થઈ.
સરદાર સરોવર બાંધવા^ુ ં કાયV શˆ થdુ.ં
હાઇ¢ો-ઇલેŽŒ<ક પાવર ]ટ" શન અને

ુ ય નહ"રનાં બાંધકામ પણ શˆ થયાં.

ુ રાત નમVદા ફટ—લાઈઝર \વા ખાતરના િવશાળ કારખાનાનો [ારં ભ થયો.
જ
www.gujmaterial.com
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હા દક ડાયાણી

તેમણે અપનાવેલી “ખામ” થીઅર ને લીધે

ુ રાતમાં [થમ વખત ઉ•ચ અને
જ

િનXન £ાિતઓ વ•ચે ભેદ પડ•ા.
તેમના

સમયમાં

વહ વટ

તં માં

અનામત

અને

રો]ટર

[થાને

કારણે

કમVચાર ઓમાં ભાગલા પડ•ા.
અનામત hદોલન થતા ૬ tુલાઈ, ૧૯૮૫ના રોજ તેમણે રા+ના ુ આપ|ુ પડ•ુ.ં
}યારબાદ તેઓ ભારત સરકારના િવદ" શમં ી બ5યા.
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હા દક ડાયાણી

/ 0 )4. 2

૬tુલાઈ, ૧૯૮૫ થી ૯ ડસેXબર, ૧૯૮૯
અમરિસMહ ચૌધર

ુ રાતના આઠમાં
જ

ુ રાતના [થમ આ દવાસી
જ

ુ યમં ી હતા.

ુ યમં ી હતા.

તેમણે તેમના શાસનકાળ દરિમયાન સમાધાનકાર
વલણ અપનાgdુ,ં
અનામત hદોલન શાંત પાડવા માટ" વ લભભાઈ પટ" લ અને અરિવMદ સંઘવી
સિમતીની રચના કર .
તેમના શાસન દરિમયાન સતત ૩ વષV એટલે ક" ૧૯૮૫-૮૬-૮૭ દરિમયાન
˜ુકાળ પડ•ો. પાણીની <" નો ગાંધીનગરથી સૌરા;< દોડાવવામાં આવી. દPaણ
ૂ ોને પQુઓનાઘાસચારા માટ" શેરડ કાપીને રાહત દર" મોકલી.
ુ રાતના ખે•ત
જ
પછાત yિતના ઉ}કષV માટ" [ય}નો કયાV .
ૂ yળવી રાખવા [ય}નો કયાV .
Rૃિષ અને ઉધોગની િવકાસRચ
તેમણે ૧૦૦ \ટલી િસMચાઈ યોજનાઓને મંtુર આપી.
કમVચાર ઓએ અનામત hદોલનના ટ" કામાં ૭૩ દવસ હડતાલ પાડ , પ રb]થિત
વણસતા તોફાનો થયા અને તેને શાંત પાડવા

ુ રાતના પોલીસવાડા તર ક"
જ

“tુPલયો રબેરો”ની િનમ›ુકં થઈ.
૧૯૮૯માં

ુ રાત કmnેસનો દ" ખાવ નબળો રહ"તા પોતાની નૈિતક જવાબદાર
જ

]વીકાર રા+ના ુ ં આWdુ.ં
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9. 5

હા દક ડાયાણી

,

ુ ર , ૧૯૯૪ થી ૧૪ માચV, ૧૯૯૫
૧૭ફ"{આ
છબીલદાસ મહ"તા

ુ રાતના નવમાં
જ

ુ યમં ી હતા.

તેમના સમયમાં &ુરતમાં Wલેગની મહામાર િનકળ
આવી હતી.
તેઓ આઠમી િવધાનસભાના િવસ¥ન &ુધી
પડ" ર¦ા.

www.gujmaterial.com
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હા દક ડાયાણી

10. к6# $ *+,
૧૪માચV, ૧૯૯૫ થી ૨૧ઓŒટોબર, ૧૯૯૫
૪ માચV, ૧૯૯૮ થી ૬ ઓŒટોબર, ૨૦૦૧
ુ ાઈ પટ" લ
ક"Qભ

ુ રાતના દસમાં
જ

ુ યમં ી હતા.

સાવVજિનક yહ"ર +વનમાં રા;< ય ]વયં સેવક
સંઘના સેવક તર ક" તેમણે [વેશ કર" લો.
૨૬ ઓŒટોબર, ૧૯૯૦ થી ૩૧ માચV, ૧૯૯૫ &ુધી તેઓ િવરોધ પaના નેતા ર¦ા
હતા.
તેમના સમયમાં ગર બીર" ખા નીચેની gયbŒતઓના ઉ}કષV માટ" તેમણે “ગોRુળnામ
યોજના” શˆ કર હતી.
ુ રાતમાં ઇ5ફમ§શન ટ" કનોલો+ની નીિતની તેમણે જ yહ"રાત કર હતી.
જ
૧ મે,૧૯૯૮

ુ રાત ]થાપના દનના રોજ
જ

ુ રાતની વેબસાઈટનો [ારં ભ
જ

ુ ર ,૧૯૯૯ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે હાઈટ" ક ઇ5ફોિસટ નો
કરાgયો અને ૨ ફ"{આ
િશલા5યાસ કરવામાં આgયો.
૨૬ y5dુઆર , ૨૦૦૧ના રોજ

ુ રાતમાં ¨ુકંપ આgયો. તેના પ રણામે ૭
જ

ુ ાઈએ રા+ના ુ ં આWdુ.ં
ઓŒટોબર, ૨૦૦૧ના રોજ ક"Qભ
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હા દક ડાયાણી

11. 7 ш# $
૨૧ઓŒટોબર, ૧૯૯૫ થી ૧૯ સWટ" Xબર, ૧૯૯૬
&ુર"શભાઈ મહ"તા

ુ રાતના અPગયારમાં
જ

ુ યમં ી

હતા.
\મનો જ5મ................
તેઓ ખtુર યાtુથના હતા.
ુ રાતમાં અ^ુ&Pુ ચત જનyિતની િવ‰ાથŠનીને સાઇકલ આપવાની યોજના
જ
“સર]વતી સાધના”ની શˆઆત તેમના સમયમાં થઇ હતી.
તેમના સમયમાં પaનો hત રક બળવો તેની ચરણસીમાએ પહm•યો પ રણામે
તેમણે રા+ના ુ આપી દ" | ુ ં પડ•ુ.ં
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હા દક ડાયાણી

12. шк / 0

%,

૨૨ઓŒટોબર, ૧૯૯૬ થી ૨૮ ઓŒટોબર, ૧૯૯૭
શંકરિસMહ વાઘેલા

ુ રાતના બારમાં
જ

ુ યમં ી હતા.

ભાજપના અસં_ ુ;ટ ધારાસxયોએ શંકરિસMહ વાઘેલાના
ને_ ૃ}વમાં અલગ પa “રા;< ય જનતા પાટ—”ની
રચના

કર

અને

કmnેસના

૪૭

ધારાસxયોના

ટ" કાવાળ સરકાર રચી.
તેમના સમયમાં

ુ રાતના ©જ લાઓ^ુ ં િવ]તરણ
જ

કરવામાં આgdુ ં અને

ુ રાતના ૧૯ + લામાંથી ૨૫ + લાઓ રચવામાં આgયા.
જ
રહ"મદાહ"

નોકર ,

િવધવા

સહાય,

ુ ું (િવધાસહાયક)
બાલ ª

રોજગારલaી યોજનાઓ અપાવનાર એક મા

\વી

િવિવધ

ુ યમં ી.

કmnેસ પaની ક"56ીય નેતાગીર સાથે મતભેદ સyVતા શંકરિસMહ વાઘેલાએ ૨૮
ઓŒટોબર, ૧૯૯૭ના રોજ
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હા દક ડાયાણી

13. , *# $ * 2х
૨૮ઓŒટોબર, ૧૯૯૭ થી ૪માચV, ૧૯૯૮
દલીપભાઈ પર ખ

ુ રાતના તેરમાં
જ

ુ યમં ી

હતા.
તેમના શાસનકાળમાં

ુ રાતમાં પાંચ ુ ં પગારપંચ
જ

લા ુ કરવામાં આgdુ.ં
તેમણે રા?યપાલ સમa નવમી િવધાનસભાના િવસ¥નની માંગણી
નવેસરથી eટણી
ંૂ
યોજવાની માંગ કર .
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2

૭ઓŒટોબર, ૨૦૦૧ થી ૨૨ ડસેXબર, ૨૦૦૨
૨૨ ડસેXબર, ૨૦૦૨ થી ૨૫ ડસેXબર, ૨૦૦૭
૨૫ ડસેXબર, ૨૦૦૭ થી ૨૬ ડસેXબર, ૨૦૧૨
૨૬ ડસેXબર, ૨૦૧૨ થી ૨૨ માચV, ૨૦૧૪
નર" 56ભાઈ મોદ

ુ રાતના ચૌદમાં
જ

ુ રાતમાં સૌથી વ•ુ સમય
જ

ુ યમં ી હતા.

ુ યમં ી પદ ઉપર રહનાર

ુ રાતના
જ

ુ ર , ૨૦૦૨ના રોજ ગોધરાકાંડ સyVયો \ના પગલે સમn
૨૬ ફ"{આ

ુ યમં ી.
ુ રાતમાં
જ

કોમી રમખાણો ફાટ નીકcયાં.
અaરધામ ઉપર

ાસવાદ •મ
ુ લો થયો.

૨૦૦૩થી દર બે વષ§ રોકાણકારોને આકષVવા માટ" વાયq5ટ Ÿલોબલ સિમટ^ુ ં
આયોજન શˆ થdુ.ં
૨૦૦૪માં tૂનાગઢને મહાનગરપાPલકા yહ"ર કરવામાં આવી.
૨૦૦૪માં ચાંપાનેરને વ ડV હ"ર ટ" જમાં ]થાન મcdુ.ં
૨૦૦૬માં &ુરતની તાપી નદ માં ‘ ૂર આgdુ.ં
૨૦૦૬માં નમVદા

¬ુ ે &ુ[ીમકોટV માં

ુ રાતની +ત થઇ અને નમVદા બંધની
જ

-ચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર &ુધી લઇ જવાની મંtૂર મળ .
૨૦૦૬માં &ુરત + લામાંથી અલગ તાપી + લો રચવામાં આgયો.
ટાટાનેનો [ો\Œટ

ુ રાતના ફાળે આgયો.
જ

૨૦૧૦-૧૧માં ગાંધીનગરને મહાનગરપાPલકા yહ"ર કરવામાં આવી.
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આ ઉપરાંત
બાલભોગ,

તેમના

સમયગાળામાં જનની

િવ‰ાદ પ,

િવ‰ાસાધના,

&ુરaા,

સર]વતી

મા_ ૃવંદના

સાધના,

Pચરં +વી

િવ‰ાલ®મીબો5ડ,

ગર બીસ ૃ™„, ઘરદ વડા, વનક યાણ, સાગરખે•,ૂ ?યોિતnામ, &ુજલામ&ુફલામ,
Rુંવરબાઈ^ુ ં મામેªું \વી યોજનાઓની શˆઆત થઈ.
Rૃિષમહો}સવ,
નવરાિ

તાનાર ર

મહો}સવ,

ઉતરાધVમહો}સવ,

રણો}સવ,

વાઈq5ટ

મહો}સવ, પતંગો}સવ \વા મહ}વના દવસોની ઉજવણી શˆ થઈ.

[yસતાક દન તથા ]વતં ા દનની ઉજવણી પણ દર વષV

ુ રાતના અલગ
જ

અલગ જŸયાએ ઉજવવાની શˆઆત થઈ.
ભારતમાં સૌ[થમ સાં`ય અદાલતની શˆઆત

ુ રાતના િમરઝા‘ુર ખાતે થઈ.
જ

ુ રાતમાં સાય5સસીટ , BRTS [ો\Œટ, રવર¯5ટ [ો\Œટ, GIFT સીટ [ો\Œટ
જ
\વા મહ}વ‘ ૂણV [ો\Œટ કાયVરત થયા અથવા તો તેમની કામગીર [ારં ભાઈ.
પં ડત

દન

દયાળ

પે<ોPલયમ

dુિનવસŠટ ,

ુ રાત
જ

ફોર" b5સક

સાય5સ

dુિનવસŠટ , રaાશbŒત dુિનવસŠટ , કામધે^ ુ ં dુિનવસŠટ \વી નવી શૈaPણક
સંથાઓનો [ારં ભ થયો.
તેમના સમયગાળામાં

ુ રાતે તેની ]થાપનાના ૫૦ વષV ‘ ૂણV કયાV અને તેના
જ

પગલે ૨૦૧૦-૧૧^ુ ં વષV ]વPણ°મ વષV તર ક" ઉજવવામાં આgdુ ં \ના lતગVત
“વાંચે

ુ રાત” તથા “ખેલમહાRુંભ” \વા કાયVžમો યોyયા.
જ

ગાંધીનગર ખાતે “મહા}મા મં દર” તથા સે5<લ િવ]ટાગાડV ન”^ુ ં િનમાV ણ કાયV
[ારં ભ થdુ.ં
૨૦૧૨ની તેરમી િવધાનસભાની eુટણીમાં
ં
ભાજપને ૧૧૫ બેઠકો મળતા તેઓ
સતત ચોથી વાર
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િવક"56ીકરણની પહ"લ ˆપે ૭ નવા + લાઓ અને ૨૪ નવા તાTુકાઓની રચના
કર . સોળમી લોકસભાની સામા5ય e ૂટણીમાં ભાજપે તેમને વડા[ધાન પદના
ઉમેદવાર yહ"ર કયાV . eુટણી
ં
સમયે ભારતમાં yહ"રસભાઓ, અનેક ±ીડ
સભાઓ, ચાય પે ચચાV અને લાખો કલોમીટરનો [વાસ કર ભાજપને ]પ;ટ
બ•મ
ુ તી અપાવી તેઓ ભારતના વડા[ધાન બ5યા અને
તર ક" રા+ના ુ આWdુ.ં
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ુ રાતના
જ

ુ યમં ી
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*+,

૨૨મે, ૨૦૧૪ના રોજ
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ુ રાતના [થમ મ હલા
જ

ુ યમં ી બ5યા.

