અટ બિહારી વાજેયી
( ૨૫ ડિસેમ્િર ૧૯૨૪ – ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ )
સંકન : યુવરાજબસંહ જાિે જા | ગોંિ | યુયુત્સુ
બાયતના કુળ ાને ભાનનીમ યાજનેતા છે . પ્રજાવત્તાક બાયતના ૧૦ભાાં લડાપ્રધાન તયીકે ારગ ારગ
કુર ત્રણ ગાાઓ (ાઆવથલવન ૧૯૯૬ભાાં ૧૩ દદલવ, ાઆવથલવન ૧૯૯૮-૧૯૯૯ભાાં ૧૩ ભથશના ાને
૧૯૯૯-૨૦૦૪ભાાં ૂયા ૫ લષ) દયમ્માન વેલા ાઅી ચૂક્મા છે .લાજેમી કુર નલ લખત રોકવબાના
વભ્મ ાને ફે લખત યાજ્મ વબાના વભ્મ યશી ચૂક્મા છે . ારગ ારગ વાભાન્મ ચૂાંટણીભાાં ારગ
ારગ ચાય યાજ્મો ( ાઈત્તય પ્રદેળ , ભધ્મ પ્રદેળ , ગુજયાત ાને દદલ્શી )ભાાંથી ચૂાંટાનાયા તેઓ એક્ભાત્ર
વાંવદ વભ્મ છે .ાઆવથલવન ૧૯૬૯-૧૯૭૨ દયમ્માન લાજેમી બાયતીમ જન વાંઘ ( શલે, બાયતીમ
જનતા ાટી )

નાાં પ્રભુખ શતાાં.ાટર થફશાયી લાજેમીનો જન્ભ દિવભવના દદલવે એટરે ૨૫

ડીવેમ્ફય ૧૯૨૪ભાાં થમો શતો.તેભની ભાતાનુાં નાભ કૃષ્ણા લાજેમી શતુ.
ાં તેભના થતા કૃષ્ણા ાધ્માક
ાઈયાાંત

થશન્દી

ાને

વ્રજ

બાાના

ાયાંગત

શતા.તેભણે

કાનુયભાાં

ડી.એ.લી

કોરેજભાાંથી

યાજનીથતળાસ્ત્ત્રભાાં એભ.એની ડીગ્રી પસ્ત્ટષ ક્રાવ વાથે ભેલી શતી.તેભણે થતાજી વાથે કાનુયભાાં જ
એર.એર.ફીનો ાભ્માવ કમો,યાંતુ તેને લચ્ચે છોડીને વાંૂણષ થનષ્ઠાથી વાંઘકામષભાાં જોડાાઇ ગમા શતા.ાઅ
દદલવને બાયતભાાં ભોટો દદલવ કશેલાભાાં ાઅલે છે .તેભણે રગ્ન નશોતા કમાષ.ાટર થફશાયી લાજેમીની
એક ટીપ્ણી ખાવ જાણીતી છે ,જે ભાાં એલુાં બાયત જે બૂખ ાને ડયથી,થનયક્ષયતા ાને ાબાલથી ભુક્ત
શોમ.ાટર થફશાયી લાજેમી બાયતીમ જનવાંઘની સ્ત્થાના કયનાયા એક છે ,જે છી બાયતીમ જનતા
ાટી નાભથી યાજકીમ ાટી ફની.૧૯૬૮થી ૧૯૭૩ વુધી ાટર જનવાંઘના ાધ્મક્ષ યહ્યા શતા ાને
જીલનબય બાયતીમ યાજનીથતભાાં વદિમ યહ્યા શતા.તેભણે રાાંફા વભમ વુધી યાષ્ટ્રધભષ,ાાંચજન્મ ાને લીય
ાજુ ષ ન જે લા યાષ્ટ્રીમ બાલનાથી ઓતપ્રોત તેભના ત્ર-થત્રકાઓભાાં વાંાદન કામષ ણ કમુું શતુ.
ાં જે
બાયતના 11ભાાં પ્રધાનભાંત્રી ફન્મા. શેરા તેઓ 1996ભાાં 13 દદલવો ભાટે પ્રધાનભાંત્રી ફન્મા ાને
છી ત્માયફાદ 19 ભાચષ 1998થી રાઇને 19 ભે 2004 વુધી વત્તાની ડોય પ્રધાનભાંત્રીના રૂભા તેભના
શાથભાાં યશી.લાજેમીજી 9 લાય રોકવબા ભાટે ફે લાય યાજ્મ વબા ભાટે વાંદગી ામ્મા. ભોયાયજી
દેવાાઇની કેથફનેટભાાં તેભણે થલદેળ ભાંત્રીનુ દ ણ વાંબાળ્મુ. ફીજે ીની યચના કયનાયાઓભાાં એક નાભ
ાટર થફશાયી લાજેમીનુ ણ છે . યાજકીમ થલયોધીઓ બણી મ ાઅદય ધયાલતા લાજેમી

·અટજી ઉવાચ :
દ, ૈસા ઔર પ્રબિષ્ઠા કે ીછે ાગ હોનેવાોં કે બયે હમારે યહાં કોઈ જગહ નહીં
હૈ
શાય-જીતને વભબાલથી રેનાયા લાજેમી યાજકીમ થલયોધીઓને ળત્રુ નશીં, ણ સ્ત્લજનબાલે થનશાતા
કથલ કૈદીયામ કશેતા શતા કે થજનભેં ાઅત્ભવન્ભાન કા ાબાલ શોં, લે દયફાય ભેં જાકય ભુજયે ઝાડે
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થલક્ષીનેતાભાાંથી લડા પ્રધાન ફનેરા ાટર થફશાયી લાજેમીનુાં નાભ ાઅજે મ ખૂફ ાઅદયથી રેલામ છે .
૨૫ દડવેમ્ફય એભનો જન્ભદદલવ. જન્ભનુાં ચરણી લષ છે ૧૯૨૪. જોકે, ળાાભાાં એભની જન્ભતાયીખ
૨૫

દડવેમ્ફય

૧૯૨૬

નોંધામેરી

છે .

છે ક

૧૯૫૭થી

રાઇને

ાઅજ

રગી

યાજકાયણભાાં

જ

નશીં,વભાજકાયણ ાને વાથશત્મ વજષ નકાયણભાાં ણ ાટરજી કે કથલ કૈદીયામનુાં નાભ ોતાનો ાઅગલો
પ્રબાલ ાડનારાં યહ્યુાં છે . ાઅજે એ રોકજનયથી ઓઝર થલા જે લી નાજુ ક ાઅયોગ્મથી થસ્ત્થથતભાાં શોલા
છતાાં વત્તા ક્ષ કે થલક્ષ, દેળની પ્રજાભાાં કે થલદેળના રોકોભાાં બાલ વાથે, �ાઅદય વાથે, હૃદમના ાઈભકાથી
જે ભનુાં નાભ રેલામ એલા ાટર થફશાય લાજેમી ૧૯૫૭ભાાં રોકવબે ાઅવ્મા ત્માયથી વાંવદનાાં ફેાઈ
ગૃશોભાાં ોતાની ાભીટ છા ભૂકી ગમા છે . બાની ગદયભા ાને વાંમભ, થલક્ષ બણીનો ાઅદય ાને
ાાંગત વાંફાંધોના ાઈદ્યાન ખીરાલતા યશેરા ાટરજી, કાશ્ભીય કોકડાાંની લાત શોમ કે ાઇળાન બાયતની
વભસ્ત્માઓની, લતષભાન લડા પ્રધાન નયેન્ર ભોદી શોમ કે ૂલષ લડા પ્રધાનો ાંદડત જલાશયરાર નશેરથી
રાઇને ી. લી. નયસવશ યાલ વથશતના શોમ, ાટરજી કામભ વૌને માદ ાઅલે જ ાઅલે. થલુાં શતુાં તો
ાધ્માક, ણ થાઇ ગમા યાજનેતા. યાજનેતા કયતાાં યાજુર લધુ ગણામ. યાજનેતા ચૂાંટણીઓ જીતીને
વત્તા વુધી શોંચલાની ટૂાંકી દૃથિ ધયાલતો શોમ છે . યાજુર ( સ્ત્ટેટ્વભેન) તો બાથલ ેઢીઓના
બથલષ્મને ાઉજ્જલ ફનાલલાના ધખાયા ધયાલતો શોમ છે . સ્ત્લના સ્ત્લાથષ થલનાનો.

કુ સી ૂજા અને વ્યબતિૂજા ભાજનું ક્ષ્ય નહોિું
‘શભાયે

વાભને

એક

રક્ષ્મ

શૈ, કેલર

કુવી કી રડાાઇ નશીં શૈ’, ૧૯૮૦ભાાં ભુાંફાઇના લાાંદયા ખાતેના યેક્રેભેળનભાાં ાઉબા કયામેરા ‘વભતાનગય’ભાાં
બાયતીમ જનતા ક્ષ ( બાજ)નુાં પ્રથભ

ાથધલેળન ભળ્મુાં ત્માયે ાટરજી એના પ્રથભ

ાધ્મક્ષ

તયીકે, નશેર ાને ઈંદદયા ગાાંધીની વયકાયભાાં પ્રધાન ાને ભુાંફાઇની લડી ાદારતના ભુખ્મ ન્મામભૂર્તત યશેરા
જથસ્ત્ટવ

ભોશમ્ભદ

કયીભ

ચાગરા ( ભચષન્ટ-કચ્છી

ગુજયાતી)

વાથેના

ભાંચ

યથી

ફોરી

યહ્યા

શતાાઃ ‘�
��ાબી શભાયે વાથી ભુઝે રેકય નાયે રગા યશે થે, ાઅ કે પ્રેભ કી ભૈં કર કયતા શૂ ાં. ��ભગય
શભેં વ્મથક્તૂજા કો ફઢાલા નશીં દેના શૈ. �ાાંધેયા શૈ, ઘનીબૂત ાાંધકાય શૈ, શભ એક ાાંધેયી ગરી ભેં
ઘુવ યશે શૈમ’ પ્રકાળ-દકયણ દદખાાઇ નશીં દેતી, ભગય ાઇવ ાાંધેયે કો ચીને કે થરમે એક થચનગાયી વે કાભ
નશીં ચેરગા. શભ ભેં શયેક કો ાની-ાની જગશ ય થચનગાયી ફન જાના શૈ.’ ભુાંફાઇભાાં યાષ્ટ્રીમ
વભાચાય વાંસ્ત્થાના સશદી થલબાગના ફાલ્મ-વાંલાદદાતા તયીકે �‘ગાાંધીલાદી વભાજલાદ’ને� ાનાલતા ાને
ાછથી પગાલતા બાજના એ ામાના થ્થયોને નજીકથી થનશાલાનો યોભાાંચ કાાંાઇક ાનેયો શતો.
જથસ્ત્ટવ ચાગરાને બાજભાાં બાયતનુાં બથલષ્મ થનશાીને થનરેબાલે ાઅળીલાષદ ાઅલાનુાં વાંદ કમુું
શતુ.
ાં

સ્વજનોમાં ઘા ઝીલ્યા છિાં બવવેક ના ચૂતયા
ાનેકલાય સ્ત્લજનોનાાં શાશ ચાલી જનાયા ાટરજી ક્માયેક ગુજયાત બાજભાાં ળાંકયસવશ પેાઇભ
ખજૂ યાશો કાાંડના ગાાભાાં ઘયની લાત ઘયભાાં યાખલા ાઅવ્મા શતા. સ્ત્લજનોએ જ ‘ધોતી થફકી ાઅઠ
કયોડ ભેં’ના નાયા રગાલીને જનવાંઘ ાને બાજના ાઅ થતાતુલ્મ વ્મથક્તત્લને કેટરી શદની વ્મથા
શોંચાડી શતી એ તો કથલ કૈદીયામની કથલતાભાાં જ પ્રગટ થાઇ ળકેાઃ
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‘કૌયલ કૌન ,કૌન ાાંડલ, ટેઢા વલાર શૈ દોનોં ઓય ળકુથન કા પૈરા ફૂટ જા શૈ.’
‘ાનોં કે ભેરે ભેં ભીત નશીં ાતા શૂ ાં’ની વ્મથા ાનુબલતા ાટરજીને સ્ત્લજનો જ વૌથી લધુ ઘા ાને
છયકા કમાુંનુાં ક્માયેક એ ાાંતયાંગોને કશેલાનુાં ચૂકતા નથી,છતાાં પ્રગટણે એભણે ક્માયેક ાથલલેક કમો
શોમ, ાન્મ યાજકીમ ક્ષના નેતાઓ ભાટે મ ાથલલેકી બાા લાયી શોમ એલુાં ાઈદાશયણ ાડધી વદી
કયતાાં ણ રાાંફી ચારેરી એભની યાજકીમ માત્રાભાાં બાગ્મે જ ભે છે . લડા પ્રધાન ફન્મા છી મ
ોતાને યાષ્ટ્રીમ સ્ત્લમાંવેલક વાંઘ ( ાઅયએવએવ)ના સ્ત્લમાંવેલક ગણનાય ાટરજી તત્કારીન વયવાંઘચારક
કુશલ્રી થવતાયાભૈમા વુદળષનને ાઅલકાયલા દયલાજે ાઅલીને ાઉબા યશે ાને કશે ણ ખયા, ‘ાઅને ભુઝે
ફુરા થરમા શોતા.’ ત્રણ-ત્રણ લાય ખોડાંગાતી કેન્ર વયકાયના લડા પ્રધાન ફન્મા, ણ એભના મુગભાાં કોાઇ
વાાંવદ કે પ્રધાન એરપેર થનલેદનો કયી નશીં એની ૂયતી તકેદાયી યાખે. શાય-જીતને વભબાલથી રેલાની
પ્રકૃથત કેલનાય લાજેમી યાજકીમ થલયોધીઓને ળત્રુ નશીં, ણ સ્ત્લજનબાલે જ થનશાલાની પ્રકૃથત
ધયાલતા શતા. એટરે જ એભની ાઉણ કે ગેયશાજયી લતષભાનભાાં મ ાનુબલામ છે .

ભારિ જીિા-જાગિા રાષ્ટ્રુરુષ હૈ
ાટરજીનુાં વ્માખ્માન વાંવદભાાં કે જાશેયવબાભાાં વાાંબલુાં એ રશાલો રેખાતો. ાસ્ત્ખથરત કાવ્મભમ
ળૈરીભાાં

એ

શ્રોતાગણને

ડોરાલે

એલુાં

યથવક

વ્માખ્માન

ાઅતા

યશેતા.

દ્યળૈરી

ણ

વાલ

વય, ગાાંધીજીના ેરા કોથળમાને મ વભજામ એલી ાને વાથે જ યાષ્ટ્રજતન ાને વભષણનો વાંદેળ
ાઅનાયી. દા.ત.બાયત જભીન કા ટુકડા નશીં, જીતા-જાગતા યાષ્ટ્રુર શૈ,
થશભારમ ાઇવકા ભસ્ત્તક શૈ, ગૌયીળાંકય થળખા શૈ.
કશ્ભીય દકયીટ શૈ, ાંજાફ ઔય ફાંગાર દો થલળાર કાંધે શૈ,
સલધ્માચર કદટ શૈ, નભષદા કયધની શૈ.ૂલી ઔય થચચભી ઘાટ,
દો થલળાર જાં ઘાએં શૈ,કન્માકુભાયી ાઇવકે ચયણ શૈ, વાગય ાઇવકે ગ ખાયતા શૈ.
ાલવ કે કારે-કારે ભેઘ ાઇવકે કુાંતર કેળ શૈ,ચાાંદ ઔય વૂયજ ાઇવકી ાઅયતી ાઈતાયતે શૈ.
મશ લદન કી બૂથભ શૈ, ાથબનાંદન કી બૂથભ શૈ,મશ તષણ કી બૂથભ શૈ, મશ ાષણ કી બૂથભ શૈ.
ાઇવકા કાંકય-કાંકય ળાંકય શૈ, ાઇવકા સફદુ-સફદુ ગાંગાજર શૈ,
શભ થજમેંગે તો ાઇવ વે થરમે, ભયેંગે તો ાઇવ કે થરમે.
��- ાઅ કથલતા ણ ાટરજીના જ એક બાણનો જ ાાંળ છે .

દ, ૈસા અને પ્રબિષ્ઠા નહીં, આત્મસન્માન
લાજેમી મુગભાાં ક્માયેક બાજીનેતા પ્રભોદ ભશાજને ાઈત્તય પ્રદેળના‘ફાશુ ફથર નેતા’ ડી. ી. માદલને
ક્ષભાાં રીધા, ણ વાાંજ ડતાાં વુધીભાાં તો એભને રખવદ ાઅલી ડી શતી. થોડાક લખત શેરાાં
બાજના લદયષ્ઠ નેતા ( શલે ભાગષદળષક ભાંડભાાંના) ડો. ભુયરી ભનોશય જોળી વાથે લાત થાઇ તો
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કશેાઃ, દયલતષન

તો

પ્રકૃથત

કા

થનમભ

શૈ.’ લાત

તો

વાચી, ણ

લાજેમીમુગનો

નોસ્ત્ટાથલ્જમા

ળેં

લીવયામ?’પયીને બાજના પ્રથભ ાથધલેળનભાાંના ાટરજીના એ ળબ્દો કાનભાાં છે ાઃ‘થળખય કી યાજનીથત કે
દદન રદ ગમે. જોડ-તોડ કી યાજનીથત કા ાફ કોાઇ બથલષ્મ નશીં યશા. દ, ૈવા ઔય પ્રથતષ્ઠા કે
ીછે ાગર શોનેલારોં કે થરમે શભાયે મશાાં કોાઇ જગશ નશીં શૈ. થજન ભેં ાઅત્ભવન્ભાન કા ાબાલ
શોં, લે દયફાય ભેં જાકય ભુજયે ઝાડે. શભ તો એક શાથ ભેં બાયત કા વાંથલધાન ઔય દૂવયે ભેં વભતા
કા થનળાન રેકય ભૈદાન ભેં જૂ ઝેંગે. શભ છત્રથત થળલાજી ભશાયાજ કે જીલન ઔય વાંઘષ વે પ્રેયણા
રેંગે. વાભાથજક વભતા કા થફગુર ફજાનેલારે ભશાત્ભા ફૂરે શભાયે થદળષક શોંગે. બાયત કે થચચભ
ઘાટ કો ભાંદડત કયનેલારે ભશાવાગય કે દકનાયે ખડે શોકય ભેં મશ બથલષ્મલાણી કયને કા વાશવ કયતા શૂ ાં
દક ાાંધેયા છટેગા, વૂયજ થનકરેગા, કભર થખરેગા!
ાઅજના વત્તાધીળોને કથલ કૈદીયામના કથલતાસ્ત્લરૂે હૃદમભાાંથી પ્રગટેરા ાઅ ળબ્દોનુાં સ્ત્ભયણ કયલાનો કદાચ
ાઅજે લખત ણ ના શોમ!

એવા પ્રધાનમંત્રી કે જમ
ે ને ભારિરત્ન મળ્યો હોય
ટ્રીક :- જફ ભોયા યાજીલ ાટર રાાઇ
● જફ - જલાશયરારનશેર(1955)
● ભોયા - ભોયાયજી દેવાાઇ(1991)
● યાજીલ - યાજીલ ગાાંધી(1991)
● ાટર

- ાટર થફશાયી લાજેમી(2014)

● રા - રારફશાદુય ળાસ્ત્ત્રી(1966)
● ાઆ - ાઆથન્દયા ગાાંધી(1971)

વાજેયીએ વિાપ્રધાન િરીકે ત્રણ વખિ નેૃિૃત્વ સંભાળ્યું હિું.
જમ
ે ાં
(૧) પ્રથભ લખત - ૧૬ ભે ૧૯૯૬ થી ૧ જૂ ન ૧૯૯૬ વુધી.
(૨) થવલતીમ લખત - ૧૯ ભાચષ ૧૯૯૮ થી ૨૬ એથપ્રર ૧૯૯૯ વુધી.
(૩) તૃતીમ લખત - ૧૩ ઓક્ટોફય ૧૯૯૯ થી ૨૨ ભે ૨૦૦૪ વુધી.
ાટર થફશાયી લાજેમી થશન્દી કથલ, ત્રકાય ાને પ્રખય લક્તા ણ છે . બાયતીમ જનવાંઘની સ્ત્થાનાભાાં
તેભની બૂથભકા ખૂફ જ ભશત્લની

શતી.

૧૯૬૮ થી ૧૯૭૩ વુધી જનવાંઘના ાધ્મક્ષ ણ

યહ્યાાં.જીંદગીબય યાજનીથતભાાં વદિમ યશેરા ાટર થફશાયી લાજેમી રાાંફા વભમ વુધી યાષ્ટ્રધભષ, ાાંચજન્મ
ાને લીય ાજુ ષ ન વથશતના વાભથમકના વાંાદક ણ યહ્યાાં. લાજેમી યાષ્ટ્રીમ સ્ત્લાંમવેલક વાંઘના વભર્તત
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પ્રચાય યહ્યાાં ાને ાઅ થનષ્ઠાના કાયણે એભણે જીલનબય ાથલલાથશત યશેલાનો વાંકલ્ કમો. વલોચ્ચ દ
ય શોંચલા વુધી એભણે ોતાનો વાંકલ્ થનષ્ઠાૂલષક થનબાવ્મો.‘શુ ાં ભયલાથી ડયતો નથી, ડરાં છુ ાં તો પક્ત
ફદનાભીના ડયથી’: ાટરજી ાાંચ લષની ટભષ ૂણષ કયનાય એકભાત્ર થફન-કોંગ્રેવી લડાપ્રધાન
ાટર થફશાયી લાજેમી 1999-2004 ભાાં તેઓ ત્રણ લખત દેળના લડાપ્રધાન દે યહ્યા શતા.
નોંધનીમ છે કે 1999-2004 ભાાં તેભણે ૂયા ાાંચ લષ વુધી ોતાના લડાપ્રધાનનો કામષકા ૂયો કમો
શતો. ાઅ વાથે જ લાજેમીજી ાાંચ લષની ટભષ ૂણષ કયનાય વૌપ્રથભ થફનકોંગ્રેવી લડાપ્રધાન ફન્મા
શતા. તેઓ ખૂફજ વય સ્ત્લબાલના શતા.


૧૦ લખત વાંવદવભ્મ તયીકે ચૂાંટામા



ફે લાય યાજ્મવબાના વભ્મ તયીકે ચૂાંટામા



બાયતીમ જનવાંઘ, જનતા ાટી ાને બાજ એભ ત્રણ ક્ષોના સ્ત્થાક વભ્મ તયીકે ામાની
બૂથભકા ાદા કયી.



૧૯૫૧ : સ્ત્થાક વભ્મ- બાયતીમ જનવાંઘ વાંઘ.



૧૯૫૭-૬૨ : થવલતીમ રોકવબાભાાં શેરીલાય વાંવદ તયીકે ચૂાંટામા.



૧૯૫૭-૭૭ : નેતા, બાયતીમ જનવાંઘ ારષભન્ટયી ાટી.



૧૯૬૨ : યાજ્મવબાના વાાંવદ ફન્મા.



૧૯૬૬-૬૭ : ચેયભેન, કથભટી ઓન ગલષભેન્ટ એસ્ત્મોયન્વ



૧૯૬૭ : ચોથી રોકવબાભાાં ફીજી લખત વાાંવદ ફન્મા.



૧૯૬૭-૭૦ : ચેયભેન, થબ્રક એકાાઈન્ટ કથભટી



૧૯૬૮-૭૩ : ાધ્મક્ષ, બાયતીમ જન વાંઘ



૧૯૭૧ : ાાંચભી રોકવબાભાાં ચૂાંટામા(ત્રીજી લખત વાંવદ તયીકે )



૧૯૭૭ : છઠ્ઠી રોકવબાભાાં ચૂાંટામા(ચોથી લખત વાંવદ ફન્મા).



૧૯૭૭-૭૯ : દેળના કેથફનેટ થલદેળપ્રધાન ફન્મા.



૧૯૭૭-૮૦ : સ્ત્થાક વભ્મ, જનતા ાટી



૧૯૮૦ : વાતભી રોકવબાભાાં ચૂાંટામા (ાાંચભી લખત વાાંવદ ફન્મા)



૧૯૮૦-૮૬ : ાધ્મક્ષ, બાયતીમ જનતા ાટી(બાજ)



૧૯૮૦-૮૪, ૧૯૮૬ ાને ૧૯૯૩-૯૬ : નેતા, બાજ ારાષભેન્ટયી ાટી



૧૯૮૬ : વભ્મા, યાજ્મવબા



૧૯૮૮-૮૯ : વભ્મ, જનયર ષઝ કથભટી



૧૯૮૮-૮૯ : વભ્મ, શાાઈવ કથભટી ાને વભ્મ, થફઝનેવ એડલાાઇઝયી કથભટી



૧૯૯૦-૯૧ : ચેયભેન, કથભટી ઓન ીટીળન્વ



૧૯૯૧ : દવભી રોકવબાભાાં ચૂાંટામા ( વાાંવદ તયીતે છઠ્ઠી ટભષ)



૧૯૯૧-૯૩ : ચેયભેન, થબ્રક ાકાાઈન્ટ કથભટી, રોકવબા.



૧૯૯૩-૯૬ : ચેયભેન, કથભટી ઓન એક્સ્ત્ટનષર એપેાઇવષ



૧૯૯૩-૯૬ : થલક્ષ નેતા, રોકવબા



૧૯૯૬ : ૧૧ભી રોકવબાભાાં ચૂાંટામા ( વાંવદ તયીકે ૭ભી લખત)
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૧૬ ભે ૧૯૯૬ થી ૩૧ ભે ૧૯૯૬ : પ્રથભ લખત દેળના લડાપ્રધાન ફન્મા( ાઇન્ચાજષ
ાન્મ થલમો. ણ કોાઇને કેથફનેટ થભથનસ્ત્ટયીની પાલણી કયી ળક્મા નશીં.) ફનાવ્મા
નશીં.)



૧૯૬-૯૭ : થલક્ષી નેતા, રોકવબા



૧૯૯૭-૯૮ : ચેયભેન, કથભટી ઓન એક્સ્ત્ટનષર ાપેાઇવષ



૧૯૯૮ : ૧૨ભી રોકવબાભાાં ચૂાંટામા ( વાંવદ તયીકે ૮ભી લખત)



૧૯૯૮-૯૯ : ફીજી લખત દેળના લડાપ્રધાન ફન્મા



૧૯૯૯ : તેયભી રોકવબાભાાં ચૂાંટામા ( વાંવદ તયીકે નલભી લખત) ાને રોકવબાભાાં
બાજ ારાષભેન્ટયી ાટીના નેતા ફન્મા.



૧૩ ઓક્ટોફય ૧૯૯૯ થી ભે-૨૦૦૪ : ત્રીજી લખત દેળના લડાપ્રધાન ફન્મા.



૨૦૦૪ : ચૌદભી રોકવબાભાાં ચૂાંટામા ( વાંવદ તયીકે ૧૦ભી લખત) ાને એનડીએના
ચેયભેન ફન્મા.

ાઅભ, ાટરથફશાયી લાજેમી એક થલવલાન, થનષ્ઠાલાન ાને જનથશતને ાગ્રસ્ત્થાને યાખીને યાજનીથત કયનાય
યાજનેતા તયીકે કામભ ઓખાળે.

મુલયાજસવશ જાડેજા

જ્ઞાનવાયથથ
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