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ઙૃઞળીદફૂ ઇઙ�લફૂ દીળૂઘ (ુદુધબ�) 
s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[. 

ઇ.સ. તાર�ખ 

૭૫ – �જુરાતીઓ જોવા પહ��યા. 

૮૦ – શક લોકો ફર� બળવાન થયા. "#પવશંો. 

૪૧૫ – �'ુતવશં, દઃ �જુરાતમા ં#ૈ,ટૂક વશં. 

૪૭૦ – મૈ#ક વશં, વ/લભી1રુમા ંરાજધાની નાદંોદ. 

૬૨૯ – દ. �જુરાતમા ં�6ુર વશં, રાજધાની નાદંોદ. 

૬૯૬ – ઉ8રમા ંજયિશખર�:ુ ંરાજય, રાજધાની પચંાસર. 

૭૨૫ – િસ<ધના =ુનૈદ:ુ ં�જુરાત પર આ?મણ 1લુકAશીને હરાવીન ે

સીમાપર કાઢ� Dકૂયો. 

૭૪૬ – ચાવડા વશંની Fથાપના. 

૭૭૧ -પારસીઓ સHંણ બદંરA ઊતયાJ. 

૭૮૩ – રાLM,ૂટ વશં. 

૭૮૮ – મૈ#ક વશંનો Nત. 

નવમી સદ� – �જુરાત નામ OચPલત બQRુ.ં 

૯૨૦ – સૌરાLMમા ંTઠવા વશં, વાળા તથા Vડુાસમા વશં, ક�છમા ં

HડAH શાસન, �જુરાતમા ંપરમાર વશં. 

૯૪૨ – સોલકં� વશં, DળૂરાT અણYહલ1રુ પાટણ Zતી લી[ુ.ં 

ઉ8રમાથંી ૧૦૦૦ ઋિષસમાન ^ા_ણો તેડા`યા, T ઔYદ�ય 

કહAવાયા. 

૧૦૦૦ – આરબ Dસુાફર અલબbુનીએ �જુરાતનો Oવાસ કયd. 

૧૦૨૬ – મહમંદ ગઝનીએ સોમનાથ gટૂRુ.ં મોઢAરા:ુ ંhયૂJમYંદર બધંાRુ.ં 

૧૦૯૪ િસiરાજ જયિસ<હ:ુ ંરાજયારોહણ. �જુરાતનો hવુણJRગુ. 

૧૧૭૪ – ,ુમારપાળે રાજયમા ંYહ<સા પર Oિતબધં Dકૂયો. 

૧૧૭૭ – DળૂરાT મહjમદ ઘોર�ને હરા`યો. 

૧૧૯૪-૯૬ – ,ુlmુnુ�ન :ુ ંઆ?મણ. 

૧૩૦૦ – Yહ<oુ રાpય જો Nત , Yદ/હ�થી Dસુલમાન શાસનનો Oારંભ, 

�જુરાતી ભાષાનો િવકાસ શq થયો. 

૧૪૦૩ – Yદ/હ� શાસનનો Nત, મહમંદ શાહ પહAલો �જુરાતનો Fવત#ં. 

hલુતાન. 
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૧૪૬૮ – મહમંદ બેગડા:ુ ં=ૂનાગઢ પર આ?મણ. 

૧૫૫૦ – �જુરાતીઓ ઓFMAલીયા 

૧૫૭૨ – અકબર:ુ ંઆ?મણ, મોગલ શાસનનો આરંભ. 

૧૬૧૨ – Nrેજોને hરુત, ઘોઘા, ખભંાત તથા અમદાવાદમા ંવેપારધધંાની અ:મુિત મળ�. 

૧૬૧૭ – જહાગંીરA �જુરાતનો Oવાસ કયd. 

૧૬૨૨ – શાહજહાએં અમદાવાદમા ંશાહ�બાગ બધંા`યો. 

૧૬૪૯ – મહાકિવ Oેમાનદંનો જQમ. 

૧૬૬૨ – ક�છની રાજધાની sજૂની Fથાપના. 

૧૬૭૦ – િશવાZએ hરુતની g ૂટં ચલાવી. 

૧૭૩૧ – વડોદરામા ંગાયકવાડ� શાસન. 

૧૭૫૭ – મરાઠાઓએ અમદાવાદ Zતી લી[ુ.ં 

૧૭૫૯ – hરુતમા ંઅrેZ શાસન. 

૧૮૧૮ – અમદાવાદમા ંNrેZ શાસન. 

૧૮૨૨ – Dુબંઇ સમાચાર શq થRુ.ં ભારત:ુ ંસૌથી =ૂ:ુ ંદt િનક. 

૧૮૩૩ – વીર નમJદનો જQમ. 

૧૮૪૨ – oુગાJરામ મહAતાZએ hરુતમા ંછાપખા:ુ ંFથા'Rુ.ં 

૧૮૪૮ – �જુરાત િવuાસભાની Fથાપના. 

૧૮૫૪ – �જુરાત:ુ ંસાથી =ૂ:ુ ંસામાિયક ‘mvુiOકાશ’ શq થRુ.ં 

૧૮૫૬ – અમદાવાદમા ં�જુરાત કોલેજની Fથાપના. 

૧૮૫૭ – િવ'લવ. 

૧૮૬૧ – રણછોડલાલ રwYટયાવાળાએ અમદાવાદમા ંOથમ કાપડની િમલ નાખી. 

૧૮૬૨ – hરુતમા ં�જુરાતિમ# વતJમાનપ# શq થRુ.ં 

૧૮૬૮ – નદંશકંર મહAતાની Oથમ નવલકથા કરણઘલેો. 

૧૮૬૯ – ગાધંીZનો પોરબદંરમા ંજQમ. 

૧૮૭૩ – પહAલો �જુરાતી શxદકોષ નમJદકોષ. 

૧૮૭૫ – સરદાર વ/લભભાઇ પટAલનો જQમ. 

૧૮૭૬ – મહમંદઅલી ઝીણાનો પાનેલીમા ંજQમ. 

૧૮૮૧ – અમદાવાદમા-ંઅજમેર રAલવેમાગJ. 

૧૮૯૧ – દાદાભાઇ નવરોZ P^ટ�શ પાલાJમQેટના સyય V ૂટંાયા. 

૧૯૦૧ – સરFવતીચzં નવલકથાનો ચોથો ભાગ 1રૂો થયો. 

૧૯૦૨ – અમદાવાદમા ંક�rેસ મહાસભા:ુ ંઅિધવેશન. 

૧૯૦૫ – �જુરાતી સાYહ{ય પYરષદની Fથાપનો. 

૧૯૧૧ – સેQMલ બ|ક ની Fથાપના. 
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૧૯૧૫ – ગાધંીZએ અમદાવાદમા ંકોચરબ ખાતે આ}મ Fથા'યો. 

૧૯૧૬ – સાબરમતી આ}મની Fથાપના. 

૧૯૧૭ -અમદાવાદમા ંમ=ૂર મહાજનની Fથાપના. 

૧૯૧૮ – ખેડા સ{યાrહ, Dનુશીની નવલકથા �જુરાતનો નાથ Oગટ 

૧૯૧૯ – રોલેટ ધારા િવરોધી હડતાળ. અમદાવાદથી નવZવન શq થRુ.ં 

૧૯૨૦ – �જુરાત િવuાપીઠની Fથાપના. 

૧૯૨૩-૨૪ – બોરસદ સ{યાrહ. 

૧૯૨૮ – બારડોલી સ{યાrહ, વ/લભભાઇ પટAલ સરદાર બQયા. 

૧૯૩૦ – ગાધંીZની દાડં�,ચૂ, બાળલ~ન Oિતબધં. 

૧૯૩૨- સિવનય કા:નૂ ભગં �દોલન. 

૧૯૩૪ – અમદાવાદમા ંજયોિતસઘંની Fથાપના. 

૧૯૩૫ – �જુરાતમા ંOાિંતક Fવરાજય. 

૧૯૪૭ – =ૂનાગઢમા ંઆરઝી હ,મૂતની Fથાપના. 

૧૯૪૮ – સૌરાLMમા ંરજવાડા:ુ ંિવPલનીકરણ. 

૧૯૪૯ – વડોદરા:ુ ંિવPલનીકરણ, �જુરાત Rિુન. ની Fથાપના. 

૧૯૫૦ – ડ�સા-કંડલા રAલવ ેમાગJ. 

૧૯૫૧ – સોમનાથનો Zણdiાર, ઠ�ર બાપા:ુ ંઅવસાન. 

૧૯૫૬ – મહા�જુરાત:ુ ં�દોલન. 

૧૯૫૮ – �જુરાતમા ંgણેુજ ખાતે ખનીજતેલ નીક�Rુ.ં 

૧૯૫૯ – નહAbુ 1લુની Fથાપના. 

૧૯૬૦ – �જુરાત રાજયની Fથાપના. 

૧૯૬૧ – ભાવનગરમા ંક�rેસ :ુ ં૬૬Dુ ંઅિધવશેન, Pmર્Yટશરાણી 

ઇPલઝાબેથની અમદાવાદની યા#ા. 

૧૯૬૩ – પચંાયતની રાજયનો અમલ, કોયલી તેલ �vુi કારખાના:ુ ંિશલારોપણ. 

૧૯૬૫ – ક�છમા ંપાYકFતાની આ?મણ. 

૧૯૬૭ – દ�વ-દમણે �જુરાતમા ંજોડાવાની ના પાડ�. 

૧૯૭૧ – કનયૈાલાલ મા. Dનુશી:ુ ંDુબંઇમા ંઅવસાન. 

૧૯૭૨ – મહા�જુરાતના નતેા ◌ોઇQoુલાલ યાP�ક:ુ ંઅવસાન. 

૧૯૭૩ – ક�rેસ પ"ની નતેાગીર� સામે બળવો. Pચમનભાઇ પટAલ 

કાવાદાવાથી સ8ા પર આ`યા. નદ�ઓમા ંભારA 1રૂ છતા ંઅછત. 

૧૯૭૪ – રાજયસભરમા ં�બૂ ભાવવધારો, ̀ યાપક �Lટાચાર, નવિનમાJણ 

�દોલનનો Oારંભ. Pચમનભાઇ પટAલની સરકાર:ુ ંપતન. 

અમદાવાદમા ંઅન ેરાજયસભરમા ં૧૦૦થી વધારA Rવુાનોના 
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બPલદાન લેવાયા.ં �જુરાતમા ંOથમ વખત રાLMપિત શાસન. 

૧૯૭૫ – �જુરાતની V ૂટંણીમા ંશાસક કા◌ૅ◌ંrેસની હાર, જનતા મોરચાની 

સRંકુત સરકારની રચના થઇ. બાmભુાઇ જશભાઇ પટAલ 

D�ુયOધાન બQયા. પીજ ટ�વી. કAQz શq થRુ.ં 

૧૯૭૬ – બાmભુાઇ પટAલની મોરચા સરકારA રાZનાDુ ંઆ'Rુ.ં 

�જુરાતમા ંરાLMપિત શાસન લબંાવાRુ.ં 

૧૯૭૭ – ૮મી રાLM�ય 1Fુતકમેળો અમદાવાદમા ંભરાયો. �જુરાત 

Oવાસન િનગમની Fથાપના થઇ. અમદાવાદમા ંલ[ ુ,ંુભમળેો 

– ભરાયો. જયOકાશZએ અમદાવાદમા ંV ૂટંણીસભા સબંોધી 

– બાmભુાઇ પટAલ D�ુયમ#ંી બQયા. સૌરાLM રાજયના Oથમ 

D�ુય Oધાન R.ુએન. ઢAબર:ુ ંઅવસાન થRુ.ં 

૧૯૭૯ – અમદાવાદમા-ંYદ/હ� વ�ચે સવdદય એકસOેસ ગાડ� શq થઇ. 

મ�� – ૨ lટૂતા ંમોરબીમા ંિવનાશ થયો. ૧૫૦૦થી વધારA 

વધારA મરણ પાjયા ંbુzમાળના ંપાયામાથંી ૭મી સદ�ના ંમYંદરો 

મ�યા.ં લોથલમા ંિસ<[ ુસFં,ૃિતના કડા, મણકા, સોનાના 

ઘરAણાનો મોટો જ�થો મ�યો. 

૧૯૮૦ – વલભી નZક લોPલયાણા ગામે િસ<[ ુસF,ૃિતના ંઅવશષેો મ�યા.ં 

૧૯૮૧ – અનામત િવરોધી �દોલન શq થRુ.ં ,ુરાન:ુ ં�જુરાતીમા ં

– ભાષાતંર થRુ.ં Hણીતા ગાધંીવાદ� કાકા કાલેલકર તથા 

બબલભાઇ મહAતા:ુ ંઅવસાન. 

૧૯૮૨ – �6ુરલ�મી લોટર� શq થઇ. અમદાવાદમા ંકમળાનો મોટો 

મોટો ઉપzવ શq થયો. �જુરાતમા ંભીષણ વાવાઝો�ંુ ફર� વ�Rુ.ં 

કAળવણીકાર Pગ=ુભાઇ બધેકા:ુ ંઅવસાન. 

૧૯૮૩- અલગંમા ંજહાજ ભાગંવા:ુ ંકારખા:ુ ંશq થRુ.ં લાઘંણજના 

ટ�બામાથંી 1રુાતન ૧૪ હાડિપ<જર તથા બીH અવશેષો મ�યા. 

સૌરાLMમા ં1રૂથી `યાપક હાિન. અમદાવાદમા ંoૂરદશJન કAQz 

શq થRુ.ં અમદાવાદમા ં�જુરાત FટAYડયમ પર Oથમ Y?કAટ 

ટAFટ FપધાJ રમાઇ. 

૧૯૮૪ – ખેડા �જ/લામા ંડાયનોસોરના અવશષેો મ�યા. અમદાવાદ- 

િતbુઅનતં1રુD ્ગાડ� શq થઇ. અમદાવાદમા ંકોj'Rટુરાઇ�ડ 

ટAPલફોન મથક ચાg ુથRુ.ં રિવશકંર મહારાજ:ુ ંઅવસાન. 

૧૯૮૫ – અનામત િવરોધી �દોલન ઉr બQRુ ંમાધવિસ<હ સોલકં�:ુ ં

D�ુયOધાનપદAથી રાZનાDુ.ં અમરિસ<હ ચૌધર� Oથમ 
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આYદવાસી D�ુય Oધાન બQયા. Osદુાસ પટવાર�:ુ ંઅવસાન. 

૧૯૮૬ – �જુરાતમા ંગભંીર વીજળ� કટોકટ�. તી� oુLકાળ, રથયા#ાના 

Oસગેં અમદાવાદમા ંકોમી �ુ/લડો થયા. ઉ8ર �જુરાત 

Rિુન.ની પાટણમા ંFથાપના. આ વષJ �જુરાતમા ંતોફાનોમા ં

૧૩૩૨ મરણ અને q. ૧૩ કરોડની હાિન થઇ. 

૧૯૮૭ – નમJદા યોજનાને કAQz A મ=ૂંર� આપી.oુLકાળની �Fથિત વ[ ુગભંીર બની. 

૧૯૮૮ – =ૂનાગઢ �જ/લાના h#ૂાપાડા ગામ ે�જુરાત હAવી ��મક/સ:ુ ં

q.૨.૮૭ અબજ:ુ ંસોડાએશ:ુ ંસૌથી મો�ંુ કારખા:ુ ંશq થRુ.ં 

q. ૨૦ અબજની Dડૂ� સાથ ેસરદાર સરોવર િનગમની Fથાપના 

થઇ.અમદાવાદ તથા રાજયના બીH ભાગોમા ંમગજના 

તાવનો રોગચાળો ફાટ� નીક�યો આહવામા ંoૂરદશJન કAQz 

શq થRુ.ં મકરંદ દAસાઇ, શsં ુમહારાજ, દાદા ભગવાન, 

,ૃLણવદન જોશી, 1LુપાબહAન મહAતા વગેરA સામા�જક 

કાયJકરો:ુ ંઅવસાન. 

૧૯૮૯ – તપન પારAખન ેFકAYટ<ગમા ંઅ=ુ Jન એવાડJ મ�યો.ખભંાત પાસે 

Oાચીન અવશેષો મ�યા. અિત��ૃLટથી ૫૭૧ના મરણ, કોમી 

�ુ/લડો થયા. ધારાસyયો:ુ ંપેQશન Pબલ પાસ થRુ ંશશીકાતં 

માળ�ન ેફાસંીની સH ફટકારાઇ. ગીર જગંલમા ંભીષણ આગ 

લાગી. �જુરાતી િવ�કોશનો Oથમ ખડં બહાર પડયો. 

માધવિસ<હ સોલકં� D�ુય Oધાન બQયા. 

૧૯૯૦ – િવધાનસભાની V ૂટંણીમા ંભારતીય જનતા પ" તથા 

જનતાદળન ેભારA બ�ુમતી મળ�. ભા.જ.પ. જનતાદળની 

િમ} સરકાર રચાઇ.ચીમનભાઇ પટAલ D�ુયમ#ંી બQયા. 

1જૂયપાદ સતં}ી ડ�ગરAZ મહારાજ:ુ ંઅવસાન. 

૧૯૯૧ – sજૂમા ંસૌથી વધારA ઠંડ� ન�ધાઇ અમદાવાદમા ં�તરરાLM�ય 

િવમાનીમથક Fથા'Rુ.ં ગોધરામા ંઆકાશવાણી કAQz શq થRુ.ં 

રાજય:ુ ંOથમ મYહલા પોલીસ મથક કારંજમા ંશq થRુ ં

Hણીતા કિવ hુદંરj:ુ ંઅવસાન. 

૧૯૯૨ – ચીમનભાઇ પટAલ:ુ ંજનતાદળ કા◌ૅ◌ંrેસમા ંજોડાઇ ગRુ.ં 

અમદાવાદમા ંરથયા#ા પર પ�થરમારો થતા ં�ુ/લડ ફાટ� 

નીક�Rુ.ં Hણીતા અથJશા�ી ડ�.ટ�. લાકડાવાલા, વQય Oાણી 

ફોટોrાફર hલેુમાન પટAલ અન ેબાmભુાઇ વાસણવાળા:ુ ં

અવસાન થRુ.ં 
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૧૯૯૩ – Yહ<સા િનવારણ સઘંના કાયJકર ગીતાબહAનની હ{યા 

અમદાવાદમા ંકમળાનો રોગચાળો, hરુતમા ંકરોડો qિપયાનો 

મQ�Aકસ પકડાયો. �જુરાતના sતૂ1વૂJ D�ુયમ#ંી YહતેQz 

દAસાઇ:ુ ંઅવસાન. 

૧૯૯૪ – અમદાવાદના મા◌ોટAરા FટAYડયમ:ુ ંનામ બદલીન ેસરદાર પટAલ 

રખાRુ.ં અમદાવાદમા ંબનાવટ� શૅર Oમાણપ#ો:ુ ંકૌભાડં 

પકડાRુ.ં D�ુયમ#ંી ચીમનભાઇ પટAલ:ુ ંઅવસાન. છબીલદાસ 

મહAતા કાયJકાર� D�ુયOધાન બQયા. અમદાવાદમા ંકિપલદAવ ે

YરચડJ હAડલીનો ૪૩૧ િવકAટોનો િવ?મ તોડયો. આહવા (ડાગં)મા ં

૧૭૧Dુ ંઆકાશવાણી કAQz શq થRુ.ં ક�છનો ક�ગી 

કાયJકર અને sતૂ1વૂJ સસંદસyય મહ�પત મહAતા:ુ ંઅવસાન. 

૧૯૯૫ – ૨/૩ બ�ુમતી સાથે ભાજપના કA�ભુાઇ પટAલ D�ુયમ#ંી બQયા. 

રાજયની ૬ મહાનગરપાPલકામા ંભાજપનો િવજય. શકંરિસ<હ 

વાઘેલાએ ભાજપમા ંબળવો કયd. hરુAશ મહAતા D�ુય 

OધાનપદA �જુરાતમા ંડો.. �બેડકર ઓપન Rિુન.ની શqઆત. 

૧૯૯૬ – અમદાવાદમા ંઇQટરનેટનો આરંભ. રાજયમા ંસરકાર� 

નોકર�મા ં૩૦ ટકા મYહલાઓ માટA અનામત. આણદં, 

ગોધરા, નમJદા, નવસાર�, પાટણ અને પોરબદંર નવા ૬ 

�જ/લા તથા નવા તાgકુાઓની રચનાની HહAરાત 

શકંરિસ<હ વાઘલેા:ુ ંરાZનાDુ.ં Yદલીપ પર�ખ નવા D�ુયમ#ંી. 

૧૯૯૮ ◌ઃ �જુરાતની િવધાનસભાની V ૂટંણીમા ંભા.જ.પ.નો િવજય. 

કA�ભુાઇ પટAલ D�ુયOધાન બQયા. નમJદા D�ુય નહAર પર 

ઓવરP^જ તૈયાર. �જુરાતના પ#કાર હરYકશન મહAતા:ુ ં

અવસાન અxoુલ લતીફન ેપોલીસ નરોડામા ંઠાર માયd. 

કંડલા અને Hમનગરમા ંOચડં વાવાઝો�ું. 

૧૯૯૯ – રાજયમા ંલો કિમશનની Fથાપના ગાધંીનગરમા ંઘ-૫ સકJલમા ં

Dકૂસેવક 1.ૂ રિવશકંર મહારાજની Oિતમા:ુ ંઅનાવરણ 

ભારતમા ં�જુરાત રાજયમા ંOથમ FમાટJ  કાડJ �ાઇિવ<ગ 

લાયસQસ આપવામા ંઆ`Rુ.ં �જુરાત ઇQ�ાFMકચર એજQડા 

૨૦૧૦ની HહAરાત. શહAર� જમીન ટોચ મયાJદા ધારો 

�જુરાતમાથંી નાmદૂ કરl ુ ંિવધેયક પસાર થRુ.ં 

૨૦૦૦ – નમJદા બધંને hOુીમ કોટJની લીલી ઝડં� અપાઇ. 

૨૦૦૧ – ૨૬મી HQRઆુર�ના રોજ �જુરાતમા ંિવનાશકાર� s ૂકંપ 
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આવતા ૭૦,૦૦૦ Tટલા લોકોએ Hન �મુા`યા. Hન-માલ:ુ ં

પારાવાર :કુસાન. 

૨૦૦૨ – સાબરમતી એકસOેસમા ંઅયો�યાથી પરત આવી રહAલા 

કારસવેકો ઉપર ગોધરા નZક ઝ:નૂી ત{{વોનો �ુમલો, ૫૮ 

કારસવેકો બળ� મયાJ. 

૨૦૦૧ના વષJ માટAનો ભારતીય �ાનપીઠ 1રુFકાર �જુરાતી 

કિવ રાTQz શાહને Oા'ત થયો. 

૨૦૦૩ – �જુરાતની સરદાર પટAલ Rિુનિવ સટ�એ દAશ:ુ ંસૌOથમ 

Rિુનિવ સટ� રAYડયા FટAશન શq કRુ¡ છે. 

૨૦૦૪ – �જુરાતમા ંનવા રાજયપાલ તર�કA કtલાસપિત િમ}ાની િનમ¢કૂ. 

૨૦૦૫ – �જુરાત નેશનલ લો Rિુનિવ સટ�મા ંદAશ-િવદAશના કાયદાન ે

લગતા ં1Fુતકો અને ઐિતહાિસક દFતાવજેો ધરાવતા લો 

jRPુઝયમની Fથાપના થઇ. T ગાધંીનગરમા ંFથપાRુ ંT દAશ:ુ ં

સૌOથમ લો jRPુઝયમ છે. 

૨૦૦૬ – ૨૦૦૭:ુ ંવષJ �જુરાતમા ંિનમJળ �જુરાત તર�કA ઊજવવામા ંઆવશે. 

૨૦૦૭ – નમJદા બધં:ુ ં૧૨૧.૯૨ મીટર:ુ ંબાધંકામ 1ણૂJ. 

– નમJદા યોજના સાથે જોડાયેલ બધા ંરાજયોના D�ુયમ#ંીની હાજર�મા ં

�જુરાતના D�ુયમ#ંી નરAQz મોદ�એ નમJદાના ૧૪૫૦ મેગાવોટનો 

વીજ OોTકટ રાLMને સિમ પત કયd. 

– D�ુયમ#ંી નરAQz મોદ�એ િવધાનસભામા ંશહAર� ગર�બો માટA ૧૩ 

હHર કરોડ:ુ ંગર�બ સDvુi યોજના પેકAજ HહAર કRુ¡. 

૨૦૦૮ – ગોધરાકાડં Nગે તપાસ માટA િનમાયેલા નાણાવટ� અને અ"ય 

મહAતા પચેં તનેા અહAવાલ:ુ ંOમાણે ગોધરાકાડં 1વૂJ આયો�જત 

કાવતbંુ હl ુ.ં 

– મહા{મા ગાધંીના જQમYદનથી HહAર Fથળોએ [¤ૂપાન પર 

૨૦૦૬ – ૨૦૦૭:ુ ંવષJ �જુરાતમા ંિનમJળ �જુરાત તર�કA ઊજવવામા ંઆવશે. 

૨૦૦૭ – નમJદા બધં:ુ ં૧૨૧.૯૨ મીટર:ુ ંબાધંકામ 1ણૂJ. 

– નમJદા યોજના સાથે જોડાયેલ બધા ંરાજયોના D�ુયમ#ંીની હાજર�મા ં

�જુરાતના D�ુયમ#ંી નરAQz મોદ�એ નમJદાના ૧૪૫૦ મેગાવોટનો 

વીજ OોTકટ રાLMને સિમ પત કયd. 

– D�ુયમ#ંી નરAQz મોદ�એ િવધાનસભામા ંશહAર� ગર�બો માટA ૧૩ 

હHર કરોડ:ુ ંગર�બ સDvુi યોજના પેકAજ HહAર કRુ¡. 

૨૦૦૮ – ગોધરાકાડં Nગે તપાસ માટA િનમાયેલા નાણાવટ� અને અ"ય 



www.pgondaliya.blogspot.in                                                .                    

મહAતા પચેં તનેા અહAવાલ:ુ ંOમાણે ગોધરાકાડં 1વૂJ આયો�જત 

કાવતbંુ હl ુ.ં 

– મહા{મા ગાધંીના જQમYદનથી HહAર Fથળોએ [¤ૂપાન પર Oિતબધં અમલમા ંઆવી ર¥ો છે. 

૨૦૦૯ – માડંવી-ક�છમા ં¦યામZ ,ૃLણાવમાJ ?ાિંતતીથJનો D�ુયમ#ંી }ી 

નરAQz મોદ� §ારા િશલાQયાસ. 

૨૦૧૦ – સોહરાmnુ�ન એQકાઉQટરમા ંસીબીઆઇ તપાસનો hOુીમ કાટJનો આદAશ. 

– ર¨ગણ ઉગાડતા ૬૦ ટકા ખે�તૂો iારા બીટ� ર¨ગણનો િવરોધ. 

– અિમતાભ બ�ચન �જુરાતના ^ાQડ અ◌ૅjબે◌ેડર. 

– �જુરાત રાજયમા ંધોરણ-૮ને Oાથિમકમા ંસમાવવા િનણJય. 

– સૌરાLM MFટના મોભી અને પ©sષૂણ Oવીણચzં ગાધંી:ુ ંઅવસાન. 

– ગાધંીનગરમા ં�જુરાતની આઠમી મહાનગરપાPલકા HહAર 

– દPલત સાYહ{યના દાદા તર�કA Hણીતા જોસેફ મેકવાન:ુ ંિનધન. 

– પHંબની મYેડકલ કા◌ૅલૅજન ેમાQયતા આપવા માટA બે કરોડની લાચંની 

માગંણી Nગે મેYડકલ કાઉ�Qસલના ODખુ કAતન દAસાઇની ધરપકડ. 

– �FવJણમ �જુરાતની ભ`યાિતભ`ય ઉજવણી 

– િસ<હોની સ�ંયા વધીન ે૪૧૧ �જુરાતની િવ�ને �FવJણમ ભેટ. 

– ૨૦ Yક.મી. વોકમા ંબાmભુાઇ પનોચા ફર�થી ચે�jપયન 

– માડંવીના ઉuોગપિત િનલેશ નારણZ સઘંવીને રાLM�ય ઉuોગ ર{ન એવાડJ 

– �જુરાતની વાિષ ક યોજનામા ંગત વષJ ૬૫૦૦ કરોડની �vૃi 

૩૦ હHર કરોડ qિપયાની યોજના બહાલ. 

– �જુરાતના નાગYરકોને Rિુનક આઇડ� નબંર આપવા FટAટ કાઉ�Qસલની રચના. 

– Oો. ચીમનલાલ િ#વેદ�ને ૨૦૦૯નો રણ�જતરામ hવુણJચzંક. 

– મોદ� મ#ંીમડંળ ચાર નવા Oધાનો રાજયપાલ ડો. કમલા 

બેનીવાલે ક:ભુાઇ ભાલાળા, વhબેુન, Oદ�પિસ<હ, 

Oª/લ પટAલને શપથ લેવડા`યા. 

– Oયોગશીલ કિવ અિનલ જોશીને નરિસ<હ મહAતા અ◌ૅવા◌ૅડJ HહAર. 

– �જુરાત િવધાનસભાના Fપીકર અન ેભાજપના વYરLઠ નેતા અશોક 

ભ«:ુ ંઅવસાન. 

– િવધાનસભાના કાયJકાર� અ�ય" તર�કA 1વૂJ અ�ય" Oો. 

મગંળદાસ પટAલની િનમ¢કૂ કરવામા ંઆવી. 

– �જુરાતની છ એ છ મહાનગરપાPલકામા ંભાજપનો િવજય. 

– �જુરાતમા ં૨૧ �જ/લા પચંાયતો, ૧૫૫ તાgકુા પચંાયતો 

અન ે૪૨ નગરપાPલકામા ંભાજપની Zત ક�rેસ ની કરાર� હાર. 
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– અમદાવાદના મયેર પદA અિસત વોરાની વરણી 

– Pચ8રંજનિસ<ઘ �જુરાતના ઇQચા6 પોલીસ મહાિનયામક બQયા. 

– D�ુયમ#ંી નરAQz મોદ� PલPખત ક�QવિનયQટ એકશન 1Fુતક:ુ ંિવમોચન. 

૨૦૧૧ – િસi હFત ે�જુરાતી ગાયક-સગંીતકાર Yદલીપ ધોળYકયાની Pચર િવદાય. 

– ધો-૧૦મા ંબે િવષયમા ંનાપાસની 1રૂક પર�"ા લેવા બોડJનો િનણJય. 

– ખાYડયા િવધાનસભાની બેઠકની પેટાV ૂટંણીમા ંઅશોક ભ«નો 1#ુ 

sષૂણ ભ« િવTતા. 

– Pગરનાર પર રોપ-વેન ેપયાJવરણ મ#ંાલય ેમ=ૂંર� આપી. 

– ૨૦૧૧ની વFતી ગણતર�નો ૯ ફA¬આુર�થા ૨૮ ફA¬આુર� 

દરિમયાન તબ�ો હાથ ધરાયો. 

– મા�યિમક િશ"ણ બોડ િશ"કોની િનમ¢કૂ માટA એ�'ટટRડૂ 

ટAFટ HહAર કયd. 

– ઇફકોના ચેરમને રણ�જત Hખડની હ{યા થતા ંચૅરમૅનપદA 

મહAસાણાના ન�ુભાઇ પટAલની િનમ¢કૂ. 

– નરAQz મોદ�એ મ#ંીમડંળ:ુ ંિવFતરણ કર� છ નવા મ#ંીઓ લીધા 

રણZત ગીલીટવાળા અને �જતQેz hખુYડયાનો સમાવેશ. આઠ 

િનગમોમા ંપદાિધકાર�ઓની પણિનમ¢કૂ. 

– OHસ8ાક Yદવસની 1વૂJ સ�ંયાએ પ© 1રુFકાર HહAર. 

પાચં �જુરાતીની પસદંગી પીઢ ફોટોrાફર હોમાઇ`યારાવાલાન ે

પ©િવsષૂણ, Yડઝાઇનર Fવ. દશરથ પટAલન ેપ©sષૂણ, 

સાYહ{યકાર Oવીણ દરZ, ડો . મહAશ મહAતા અને ક:ભુાઇ 

પટAલન ેપ©}ી. 

 


