
ગુજરાતઃ મહેતા યુગથી મોદી યુગ , િવકાસ અને િવવાદ
િવકાસનું રોલ મોડેલ ગણાતા ંગજુરાત રાજયને 1 મે 2011 ના રોજ 50 વષર પણૂર થયા. બહૃદ મુબંઇમાથંી અલગ 

પડેલા ગજુરાતને િવકાસનુ ંપયારય બનવા માટે ઘણી કપરી પિરિસથિતઓમાથંી પસાર થવુ ંપડયું. ઘણા િવઘનો આવયા .ં 
પરૂ, દૂકાળ, ભકંૂપ, પલેગ જવી કુદરતી આપિતઓમાથંી ગજુરાત બેઠું થાય તયા ંતો કોમી રમખાણોએ ગજુરાતની છબી 
વૈિશક સતરે ખરડી છતા ંપણ ગજુરતે ન તો િહમતં હારી કે ન તો તે એક ડગલુ ંપણ પાછળ ખસયું. 

બધાની નજરોમા ંઅળખામણુ ંથઇ ગયું હોવા છતા ંપણ ગજુરાતે આજ એ હદે િવકાસ કયો છે કે બીજ રાજયો 
તનેી િવકાસ પણાલીને અપનાવી રહા ંછે તો અમકુ રાષટોની પિતિષઠત કંપનીઓ રોકાણ માટે ગજુરાતને અગીમતા આપી 
રહી છે.

જો કે, આજનો િવકાસ માત એકલ-દોકલ શાસનકતારઓના કારણે નથી. િવકાસની રેલગાડી આગળ ધપાવી રહલેા 
ગજુરાત ેબહૃદ મુબંઇમાથંી અલગ થવા માટે પણ મોટી લડત ચલાવી પડી હતી. પહલેા તો ગજુરાતને અલગ રાજય 
બનાવવા માટે મહા ગજુરાત અિભયાન ચલાવયુ ંઅને તયાર બાદ અલગ રાજય થઇ ગયા બાદ અનય રાજયોની લગોલગ 
ઉભા રહવેા સકમ બનાવયું. જ ગજુરાતને અલગ કરવા માટે જવાહરલાલ નહરુે પહલેા આનાકાની કરી રહા ંહતા ત ે
ગજુરાતે કીડી પગે િવકાસના પથ પર આગળ વધવાની શરઆત કરી.

રાજયના પથમ મખુયમતંી જવરાજ મહતેાના કાયરકાળમા ંશર થયલેી િવકાસ યાતાન ેહાલના મખુયમતંી નરેનદ 
મોદીએ શષેઠ રીતે આગળ વધારી છે. 50 વષરની ગજુરાતની યાતામા ંઅનકે સકુાનીઓ આવયા ંજમના સમયગાળા 
દરિમયાન ગજુરાત ેહરણફાળ િવકાસ કયો તો ગજુરાતને નીચુ ંજોવુ ંપડે તેવી ઘટનાઓ પણ ઘટી.

કેટલાક સકુાનીઓને લોકોના રોષનો ભોગ બનવુ ંપડયુ ંઅને તઓેએ સતા તયાગ કરવો પડયો. અહીયા ગજુરાતના 
અતયારસધુીના સકુાનીઓ કે જમના સમયકાળ દરિમયાન ગજુરાતે ઓછે-વત ેઅશે કરેલો િવકાસ અને તેમના સમયગાળા 
દરિમયાન ઉદભવેલા િવવાદો અગે આછેરી ઝલક આપવામા ંઆવી છે.

ગુજરાતના મુખયમંતીઓના કાયરકાળમાં થયેલો િવકાસ અને િવવાદ

1- ડો . જવરાજ મહેતા
િવકાસ :

મુબંઇ રાજયનુ ંિવભાજન થતા ંડો. જવરાજ મહતેાને ગજુરાતના પથમ મખુયમતંી બનાવવામા ંઆવયા હતા. 
તેઓએ 73 વષરની વયે ગજુરાતને િવકાસના પથ પર લઇ જવા માટેનુ ંબીડું ઝડપયુ ંહત ું. મુબંઇથી અલગ થયલેા રાજયનો 
વિહવટ કરવો એ સમય ેસહલેો ન હતો. તમે છતા ંતેઓએ પોતાના કુશળ વિહવટના જોરે રાજયના વહીવટનો પાયો સદુઢ 
બનાવયો.

રાજયની રચનાની જહરેાતના તણ માસના ટૂંકાગાળામા ંજ તઓેએ સમયસર રાજયનુ ંસિચવાલય, ધારાસભાગહૃ, 

રાજયના વહીવટી આવાસ-િનવાસો ઉભા કરવાનુ ંકાયર પાર પાડયું. ઉપરાતં તમેણે ગજુરાતના પશોનો ઉડાણપવૂરક 
અભયાસ કયો. જમા ંખેતી, િસચંાઇ, વીજળી, રસતાઓની ઉણપ પરૂવા તમેણે ઝડપી પગલા ભયાર.

ગજુરાતમા ંસટેટ ફિટરલાઇઝર કંપનીની સથાપના, પેટોકેિમકલસ ઉદોગની વડોદરામા ંસથાપના, અમદાવાદમા ં
િવશપખયાત િસિવલ હોિસપટલનુ ંબાધંકામ, ગજુરાત રાજય ખાદી અન ેગામોદોગ બોડરની રચના, દારુબધંી અન ે
િવધાનસભામા ંપચંાયત ધારો પસાર કરાવયો. તમેણે રાજયની નવી રાજધાની કા ંરાખવી તે અગે ગહન ચચાર કયાર બાદ 
ગાધંીનગર સથાપવાની યોજના બનાવી.



ધારાસભામાં અિવશાસની દરખાસત મુકાતાં રાજનામું
ચ ૂટંણીમાં પરાિજત થયેલા બળવતંરાય મહતેા િવધાનસભામા ંપવેશી શકે એ માટે િશહોરની બેઠકના ધારાસભય ે

રાજનામુ ંઆપયું. એ બેઠક પરથી બળવતંરાય પેટાચ ૂટંણી લડયા અને તા. ૨૭મી મ,ે ૧૯૬૩ના રોજ ચ ૂટંાઈન ે
િવધાનસભામા ંપવેશયા. િવરોધપકના નતેા ભાઈલાલભાઈ પટેલે તા. ૨૭મી ઓગસટ, ૧૯૬૩ના રોજ જવરાજભાઈના 
મતંીમડંળ સામે ધારાસભામા ંઅિવશાસની દરખાસત મકૂી. તે ૩૧ િવરુદ ૧૦૧ મતે ઊડી ગઈ. તમે છતા ંરાજકીય 
ખટપટના િવરોધી ડો. જવરાજભાઈએ ૧૧મી સપટેમબરે પોતાનું રાજનામુ ંઆપી દીધું.

2- બળવંતરાય મહેતા
ડો. જવરાજ મહતેાએ અિવશાસની દરખાસત બાદ પોતાના પદનો તયાગ કયાર બાદ બળવતં રાય મહતેા 

ગજુરાતના બીજ મખુયમતંી બનયા. તેઓએ જવરાજ મહતેાએ અધરુી મકેુલી િવકાસયાતાને આગળ વધારતા ંધવુારણ 
વીજ મથક, ઔદોિગક વસાહતો અન ેકોયલી િરફાયનરીની સથાપના ગજુરાતમા ંકરી.

આ ઉપરાતં રાજયમા  ંભારિતય િવદા ભવન સથાપયું. દેશમા ંપચંાયતી રાજ લાવવામા ંમહતવની ભિૂમકા ભજવી 
હતી. જો કે, લોકશાહીનુ ંિવકેનદીકરણ કરવા અગેની બાબતો સાથે તમેનું નામ સતત જોડાત ુ ંરહુ ંહત ુ.ં તેઓની હતયા 
પાિકસતાનના ફાઇટર પલેન દારા કરવામા ંઆવી હતી.

3- િહતેનદ દેસાઇ
બળવતં રાયના િનધન બાદ ગજુરાતના તીજ મખુયમતંી તરીકે િહતેનદ દેસાઇની પસદંગી કરવામા ંઆવી હતી. 

તેઓ ગજુરાતના મખુયમતંીપદે રહા ંતયા ંસધુી તેઓએ સતત ગજુરાતના િવકાસ પર જ ધયાન કેિનદત કયુર હત ું. તઓેએ 
રાજયના પછાત વગરના લોકો આગળ આવે તે માટે િવકાસશીલ યોજનાઓ બનાવી હતી. જમીન સધુારણા અને સમાજ 
કલયાણ અગે યોજના, તજેસવી િવદાથીઓ માટે િશષયવિૃત, મફતમા  ંછાતાલયની સિુવધા ઉપરાતં સહકાર અને િસચંાઇના 
કેતે નોધપાત પગિત કરી હતી.

4- ઘનશયામભાઇ ઓઝા
ગજુરાતના મખુયમતંી પદે િબરાજયા બાદ ઘનશયામભાઇ છોટાલાલ ઓઝાએ અનકે િવકાસલકી અન ેસધુારાલકી 

પગલા ંભયાર હતા અન ેગજુરાતને વધ ુસદુઢ બનાવયુ ંહત ું. તમેના કાયરકાળ દરિમયાન ગજુરાતમા ંમાધયિમક િશકણ 
િવધેયક લાગ ુકરવામા  ંઆવયુ ંહત ું.આ ઉપરાતં ખાનગી િશકણસસંથાઓના સચંાલનમા ંપણ તઓેએ મોટા ફેરફાર કયાર 
હતા. તમેણે ગજુરાતમા ંઆિદજતી િવકાસ કોપોરેશનનો પણ પારંભ કયો હતો.
ચીમનભાઇ પટેલ સાથે િવખવાદ

ઘનશયામભાઇ પટેલને જયારથી ગજુરાતના મખુયમતંી બનાવવામા ંઆવયા તયારથી જ તેમની અન ેચીમનભાઇ 
પટેલ વચચેના િવવખાદના સમાચાર આવતા રહા ંહતા. ચીમનભાઇને સૌથી વધારે એમએલએનુ ંસમથરન હત ું. તમે છતા ં
ઇિનદરા ગાધંીએ ઘનશયામભાઇન ેગજુરાતના મખુયમતંી બનાવયા ંહતા. 1972 ની ચ ૂટંણી દરિમયાન બનેના સબંધંો વધુ 
બગડતા ંકોગેસ પાટીને ઓઝાને મખુયમતંીપદેથી હટાવવાની ફરજ પડી હતી અને તેમના સથાને ચીમનભાઇ પટેલન ે
મખુયમતંી બનાવયા હતા.



5- ચીમનભાઇ પટેલ
ઘનશયામભાઇ ઓઝાને મખુયમતંીપદેથી દુર કયાર બાદ ચીમનભાઇ પટેલને ગજુરાતના મખુયમતંી બનાવવામા ં

આવયા હતા. તમેના કાયરકાળ દરિમયાન ગજુરાતમા ંઘણા પિરવતરન આવયા હતા. તમેના કાયરકાળ દરિમયાન નમરદા ડમે 
પોજકટના પાયા નખંાયા હતા. તેઓ નમરદા ડેમને ગજુરાતની જવાદોરી સમાન ગણતા હતા. તઓેએ એક સવપનદષટા 
નતેા હતા. તેઓ ગજુરાતને મોડરન ઇનડસટીયલ સટેટ બનાવવા માગંતા હતા. તમેણે નયા ગજુરાતનુ ંસપપન સાકાર કરવા 
માટે અથાગ પયાસો કયાર હતા.
ભષટાચારના આકેપ બાદ રાજનામું

પહલેા ઘનશયામભાઇ ઓઝા સાથે આતિંરક િવખવાદ અને તયાર બાદ ભષટાચારના આરોપો તમેના પર લાગયા 
હતા. એક િવવાદે તમેને સતા અપાવી હતી તો બીજ િવવાદના કારણે તમેણે સતા પરથી ઉતરવુ ંપડયુ ંહત ું. 1974 મા ં
ચીમનભાઇ પટેલ િવરુદ નવિનમારણ મવુમનેટ ચલાવાઇ હતી અને તેમના િવરુદ ભષટાચારના આકેપો કરવામા ંઆવયા 
હતા. જના કારણે તમેણે સતા તયાગ કરવો પડયો હતો. તયાર બાદ તેઓ 1990 મા ંભાજપ અન ેજનતા પાટીની મદદથી 
મખુયમતંી બનયા હતા પરંત ુ ભાજપ સાથે િવખવાદ થતા ંભાજપે સમથરન પાછ ંખેચયુ ંહત ુ ંઅને તઓે ફરી કોગેસ સાથ ે
જોડાયા હતા ંઅને ગજુરાતના મખુયમતંી બનયા હતા.6- બાબુભાઇ પટેલ

નવ િનમારણ અને ઇમરજનસીની વચચે બાબભુાઇ પટેલ ગજુરાતના મખુયમતંી બનયા હતા. જો કે, 1975 થી 1976 

સધુી મખુયમતંી રહા બાદ તેઓ ફરી 1977 મા  ંમખુયમતંી તરીકે ચ ૂટંાયા હતા. તયાર બાદ તઓે તણ વષર સધુી મખુયમતંી 
રહા ંહતા. જમા ંતમેણે ગજુરાતમા ંગામ િવકાસ, આિદવાસી િવસતારોનો િવકાસ, ખેડૂતોના દેવાનો પશ, ઉદોગોનું 
આયોજન, માતભૃાષામા ંવિહવટ અન ેઅતયોદય જવી યોજનાઓ લાવી ગજુરાતની જનતાના લાભને ધયાનમા ંરાખયો 
હતો.

7- માધવિસંહ સોલંકી
દેશમા  ંચાલી રહલેી કટોકટી દરિમયાન બાબભુાઇ પટેલના સથાને માધવિસહં સોલકંીન ેમખુયમતંી બનાવવામા ં

આવયા હતા. તઓે ચાર વખત રાજયના મખુયમતંી પદે રહા ંહતા. તેઓના કાયરકાળ દરિમયાન ગજુરાતે અિવરતપણે 
િવકાસની ગાથા લખી હતી. 

તમેના કાયરકાળમા ંઉદોગ, િશકણ, વીજળી, િસચંાઇ, કુટંુબપોથી અને કનયા કેળવણી મફત જવા મહતવના સધુારા 
લાવયા આવયા હતા. તઓે છેલલી વખત 1989-90 દરિમયાન મખુયમતંી બનયા હતા. જો કે તેઓ માત ચાર મિહના સધુી જ 
મખુયમતંી પદે રહી શકા હતા.

8- અમરિસંહ ચૌધરી
અમરિસંહ ચૌધરી ગજુરાતના પથમ આિદવાસી મખુયમતંી હતા. તઓેએ 1985 થી 1989 સધુી આખી ટમર પરુી કરી 

હતી. તઓેએ રાજયના રાજકારણમા ંપોતાની એક આગવી છાપ છોડી હતી. તમેના કાયરકાળ દરિમયાન ગજુરાતમા ંકૃિષ, 

ઔધોિગક કેતે સારો એવો િવકાસ નોધાયો હતો.

9- કેશુભાઇ પટેલ
ગજુરાતના રાજકારણમા ંપિરવતરનની આધી કેશભુાઇ પટેલ મખુયમતંી બનયા તયારે આવી હતી. તેઓ ભારતીય 

જનતા પાટીના પથમ મખુયમતંી હતા. અને પહલેીવાર ગજુરાતમા ંનોન કોગેસ પાટી સતા પર આવી હતી. આ પહલેા 



બાબભુાઇ પટેલના કાયરકાળ દરિમયાન જનતા મોરચો સતા પર આવયો હતો. પરંત ુખરા અથરમા  ંપિરવતરન કેશભુાઇ 
પટેલ મખુયમતંી બનયા તયારથી થયુ ંહત ું. તમેના કાયરકાળ દરિમયાન ગજુરાતે સારો એવો િવકાસ નોધાવયો હતો. જમાં 
નમરદા ડેમ, વોટર િરસોસર, લોક કાયો, ગરીબો માટે ગોકુળ ગામ, ગજુરાત ઇનફો ટેકનોલોજ જવા િવકાસના કાયો છે.

પહેલા શંકરિસ ંહ વાઘેલા અને પછી ભકંૂપ
ગજુરાતમા  ંજયારે પથમ વખત ભાજપની સરકાર આવી તયારે શકંરિસહં વાઘેલાએ તતકાલીન મખુયમતંી કેશભુાઇ 

પટેલ િવરુદ બળવો પોકાયો હતો. જના કારણે કેશભુાઇન ેસતા તયાગ કરવાનો વારો આવયો હતો. જો કે, તયાર બાદ તઓે 
1998 મા ંફરી એક વખત મખુયમતંી પદ પર આવયા હતા. પરંત ુ2001 મા ંઆવેલા ભકંૂપ દરિમયાન િવરોધ પક દારા 
ભષટાચારનો આરોપ લગાવવામા ંઆવયો હતો અને તમેણે ફરી એક વખત સતા પરથી હટવાની ફરજ પડી હતી. 
તયારબાદ ભાજપે તમેના સથાને નરેનદ મોદીને મખુયમતંી બનાવયા હતા.

9- શંકરિસહં વાઘેલા
ભાજપ જયારે પથમ વખત ગજુરાતમા ંસતા પર આવયુ ંતયારે મખુયમતંી તરીકે કેશભુાઇની પસદંગી કરવામા ં

આવી હતી. જો કે, શકંરિસહં ેિવરોધ નોધાવયો હતો. અતે તેમણે કેશભુાઇ િવરદ બળવો પોકારી એક અલગ પક રાષટીય 
જનતા પાટી બનાવયો હતો અને રાજયના મખુયમતંી બનયા હતા. તમેના કાયરકાળ દરિમયાન ગજુરાતમા ંનવા િજલલા, 
તાલકુા, િજલલાઓની પનૂ:રચના કરવામા ંઆવી હતી. તેઓએ ગજુરાતની અિશમતામા ંિવશેષ રસ દાખવયો હતો.
ભાજપમાંથી છટા પડી પોતાની પાટી બનાવી તયાર બાદ કોગેસમાં જોડાયા

ગજુરાતમા  ંપહલેીવાર સતામા ંઆવેલા ભાજપમા ંશરઆતથી જ િવવાદો થવા માડંયા હતા. કેશભુાઇ પટેલન ે
મખુયમતંી બનાવવામા ંઆવયા તે શકંરિસંહ વાઘેલાને પસદં પડયુ ંનહત ુ ંઅને તઓેએ િવરોધ નોધાવયો હતો. જના કારણે 
કેશભુાઇની પહલેી ટમર અલપ સમયની રહી હતી. જો કે, તયાર બાદ શકંરિસહં ેભાજપ સાથે છેડો ફાડયો હતો અને પોતાની 
પાટી લોનચ કરી હતી. જ થકી તઓે ગજુરાતના મખુયમતંી બનયા હતા. બાદમા ંતેઓ કોગેસ સાથે જોડાઇ ગયા હતા.

12- નરેનદ મોદી
નરેનદ મોદી હાલ ગજુરાતના િવકાસપરુુષ તરીકે જણીતા છે. ભકંૂપ બાદ રાજયમા ંઅન ેગજુરાત ભાજપમા ં

િસથરતા લાવવા માટેની જવાબદારી નરેનદ મોદીને સોપવામા  ંઆવી હતી. જ કામ તઓેએ સકુશળ કયુર અને 2001 થી 
અતયાર સધુી ભાજપે તેમના નેતતૃવ હઠેળ સારી રીતે કાયર કયુર છે.

નરેનદ મોદીના સમયગાળા દરિમયાન ગજુરાતે અનેક િવકાસશીલ કાયો કયાર છે. જમા ંજળિસંચાઇ, નાના 
ગામડાઓનુ ંશહરેીકરણ, જયોિતગામ યોજના, નાના ગામડાઓનુ ંમોટા શહરેો સાથે જોડાણ, અમદાવાદ વડોદરા એકસપસે 
વ,ે અમદાવાદમા ંબીઆરટીએસ, ઇનફોિસટી, નોલેજ િસટી, દિરયાકાઠંાના િવસતારોનો િવકાસ, વાઇબનટ ગજુરાત સિમટ થકી 
અનય રાજયો અને દેશોમાથંી મોટા ઉદોગપિતઓને ગજુરાત તરફ આકષયાર, રોજગારીનો વયાપ વધાયો.

િવવાદ:

કેશભુાઇ પટેલન ેહટાવીને મખુયમતંીપદ પર નરેનદ મોદીની િનયિુકત કરવામા ંઆવી તયારથી તમેનો િવરોધ 
કરવામા ંઆવી રહો છે. શરઆતમા ંકેશભુાઇને હટાવવામા ંતમેનો હાથ હોવાની વાતો બહાર આવી. તયાર બાદ 2002 મા ં
ગોધરાકાડં, સૌહરાબદુીન અન ેઇશરત એનકાઉનટર કેસને લઇને તમેની સરકારની આકરી ટીકા કરવામા ંઆવી.



િવરોધ પક દારા અવાર નવાર તમેના રાજનામાની માગં કરવામા ંઆવી ઉપરાતં તમેની પાટીના કેટલાક નતેાઓ દારા 
જ તમેનો િવરોધ કરવામા ંઆવયો હતો. જમાં ગોરધન ઝડિફયાએ મોદી િવરુદ અિભયાન શર કયુર હત ુ.ં જો કે, તઓે ફાવયા 
ન હતા.

2007 મા ંયોજયેલી ગજુરાત િવધાનસભાની ચ ૂટંણીમા ંમોદી િવશ ે'મોતના સોદાગર' એવો શબદ વાપરવામા ં
આવયો હતો. મોદીએ આ જ શબદનો ઉપયોગ રાજયના મતદારોના મત મેળવવામા ંકયો. પિરણામ એ આવયુ ંકે મોદીન ે
ખોબલે-ખોબલે મત મળયા અને ફરીથી ગાધંીનગરની ગાદી પર સતારઢ થયા. તઓે છેલલા 10 વષરથી ગજુરાતના 
મખુયમતંી પદે છે. અનકે િવવાદ હોવા છતા ંતેઓ િવકાસના માગરમા ંગજુરાતને શષેઠ રીતે દોરી રહા ંછે.


