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ગજુરાત રાજ્યના મખુ્યમતં્રીઓ (૧૨/૧૨/૨૦૨૨) 

ક્રમ નામ સમયગાલો 
૧  ડૉ.જીળરાજ મહતેા  (અમરેી) તા. ૦૧/૦૫/૧૯૬૦ થી તા. ૦૬/૦૩/૧૯૬૨  

ડૉ.જીળરાજ મહતેા  (અમરેી) તા. ૦૮/૦૬/૧૯૬૨ થી તા. ૧૯/૦૯/૧૯૬૩  

૩. શ્રી બલળતંરાય મહતેા  (ઓાડ) તા. ૧૯/૦૯/૧૯૬૩ થી તા. ૧૯/૦૯/૧૯૬૫  

૪.  શ્રી હહતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ  તા. ૧૯/૦૯/૧૯૬૫ થી તા. ૦૪/૦૩/૧૯૬૭   

શ્રી હહતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ તા. ૦૪/૦૩/૧૯૬૭ થી તા. ૧૩/૦૫/૧૯૭૧  

 રાષ્ટ્રતત ાસન ( પ્રથમ  )  

રાજ્યા – ડૉ.શ્રીમન્નારાયણ 

તા. ૩૧/૦૫/૧૯૭૧ થી તા. ૧૭/૦૩/૧૯૭૨   

૫.  શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ઓઝા  (દહગેામ) તા. ૧૭/૦૩/૧૯૭૨ થી તા. ૧૭/૦૭/૧૯૭૩  

૬.  શ્રી ચીમનભાઈ ટે (સખેંડા) તા. ૧૭/૦૭/૧૯૭૩ થી તા. ૦૯/૦૨/૧૯૭૪   

 રાષ્ટ્રતત ાસન ( બીજુ ં )  

રાજ્યા –શ્રી કે.કે.તળશ્વનાથન  

તા. ૦૯/૦૨/૧૯૭૪ થી તા. ૧૮/૦૬/૧૯૭૫  

૦૭ શ્રી બાબભુાઈ જભાઈ ટે (સાબરમતી) તા. ૧૮/૦૬/૧૯૭૫ થી તા. ૧૨/૦૩/૧૯૭૬ 

 રાષ્ટ્રતત ાસન ( ત્રીજુ ં )  

રાજ્યા – શ્રી કે.કે.તળશ્વનાથન  

તા. ૧૨/૦૩/૧૯૭૬ થી તા. ૨૪/૧૨/૧૯૭૬ 

૦૮ શ્રી માધળતસિંહ સોકંી  (ભાદરણ) તા. ૨૪/૧૨/૧૯૭૬ થી તા. ૧૧/૦૪/૧૯૭૭   

 શ્રી બાબભુાઈ જભાઈ ટે  (સાબરમતી) તા. ૧૧/૦૪/૧૯૭૭ થી તા.૧૭/૦૨/૧૯૮૦   

 રાષ્ટ્રતત ાસન ( ચોથુ ં )  

રાજ્યા – શ્રીમતી ારદા મખુજી  

તા. ૧૭/૦૨/૧૯૮૦ થી તા. ૦૬/૦૬/૧૯૮૦  

 શ્રી માધળતસિંહ સોકંી  (ભાદરણ) તા. ૦૬/૦૬/૧૯૮૦ થી તા. ૦૬/૦૭/૧૯૮૫   

૦૯. શ્રી અમરતસિંહ ચૌધરી   તા. ૦૬/૦૭/૧૯૮૫ થી તા. ૦૯/૧૨/૧૮૮૯   

 શ્રી માધળતસિંહ સોકંી   તા. ૧૦/૧૨/૧૯૮૯થી તા. ૦૩/૦૩/૧૯૯૦  
 શ્રી ચીમનભાઈ ટે (ઊંઝા) તા. ૦૪/૦૩/૧૯૯૦ થી તા. ૧૭/૦૨/૧૯૯૪  

૧૧. શ્રી છબીદાસ મહતેા (મહળુા) તા. ૧૭/૦૨/૧૯૯૪  થી તા. ૧૩/૦૩/૧૯૯૫  
૧૨. શ્રી કેશભુાઈ ટે ( તળસાળદર) તા. ૧૩/૦૩ /૧૯૯૫ થી તા. ૨૧/૧૦/૧૯૯૫  
૧૩.  શ્રી સરેુચન્દ્ર મહતેા  ( માડંળી) તા. ૨૧/૧૦/૧૯૯૫ થી તા. ૧૯/૦૯/૧૯૯૬  

 રાષ્ટ્રતત ાસન ( ાચંમુ ં)  

રાજ્યા – શ્રી કષૃ્ટ્ણાતસિંહ  

તા. ૧૯/૦૯/૧૯૯૬ થી તા. ૨૩/૧૦/૧૯૯૬   

૧૪. શ્રી કંરતસિંહ ળાઘેા (રાધનપરુ) તા. ૨૩/૧૦/૧૯૯૬ થી તા. ૨૮/૧૦/૧૯૯૭  

૧૫. શ્રી હદીભાઈ રીખ ( ધધંકુા ) તા. ૨૮/૧૦/૧૯૯૭ થી તા. ૦૪/૦૩/૧૯૯૮  

 શ્રી કેશભુાઈ ટે  ( તળસાળદર ) તા. ૦૪/૦૩/૧૯૯૮ થી તા. ૦૭/૧૦/૨૦૦૧ 

૧૬. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી  ( મણીનગર) તા. ૦૭/૧૦/૨૦૦૧ થી તા. ૨૧/૧૨/૨૦૦૨  
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 શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી  ( મણીનગર) તા. ૨૨/૧૨/૨૦૦૨  થી તા. ૨૨/૧૨/૨૦૦૭ 
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી  ( મણીનગર) તા. ૨૩/૧૨/૨૦૦૭ થી તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૨ 
શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી  ( મણીનગર) તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૨  થી તા. ૨૨/૦૫/૨૦૧૪ 

૧૭  શ્રીમતી આનદંીબેન ટે ( ઘાટોડીયા) તા. ૨૨/૦૫/૨૦૧૪ થી  તા. ૦૭/૦૮/૨૦૧૬  
૧૮  શ્રી. તળજયભાઈ રમણીકા રૂાણી  તા. ૦૭/૦૮/૨૦૧૬ થી તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૭  

શ્રી. તળજયભાઈ રમણીકા રૂાણી (રાજકોટ તિમ) તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૭ થી  તા. ૧૧/૦૯/૨૦૨૧   
૧૯ શ્રી ભેૂન્દ્્ભાઈ આર ટે (ઘાટોડીયા) તા. ૧૧/૦૯/૨૦૨૧ થી તા. ૧૨/૧૨/૨૦૨૨  

શ્રી ભેૂન્દ્્ભાઈ આર ટે (ઘાટોડીયા) તા. ૧૨/૧૨/૨૦૨૨ થી  આજ હદન સધુી ......... 
 


