ગુ જ રાતઃ મહે ત ા યુગ થી મોદી યુગ , િવકાસ અને િવવાદ
િવકાસનુ ં રોલ મોડેલ ગણાતાં ગુજરાત રાજયને 1 મે 2011 ના રોજ 50 વષર પ ૂણર થયા. બ ૃહદ મુબ
ં ઇમાંથી અલગ
પડેલા ગુજરાતને િવકાસનુ ં પયારય બનવા માટે ઘણી કપરી પિરિસથિતઓમાંથી પસાર થવું પડયું. ઘણા િવઘનો આવયાં.
પ ૂર, દૂ કાળ, ભ ૂકંપ, પલેગ જવી કુ દરતી આપિતઓમાંથી ગુજરાત બેઠું થાય તયાં તો કોમી રમખાણોએ ગુજરાતની છબી
વૈિશક સતરે ખરડી છતાં પણ ગુજરતે ન તો િહમંત હારી કે ન તો તે એક ડગલું પણ પાછળ ખસયું.
બધાની નજરોમાં અળખામણું થઇ ગયું હોવા છતાં પણ ગુજરાતે આજ એ હદે િવકાસ કયો છે કે બીજ રાજયો
તેની િવકાસ પણાલીને અપનાવી રહાં છે તો અમુક રાષટોની પિતિષઠત કંપનીઓ રોકાણ માટે ગુજરાતને અગીમતા આપી
રહી છે .
જો કે, આજનો િવકાસ માત એકલ-દોકલ શાસનકતારઓના કારણે નથી. િવકાસની રે લગાડી આગળ ધપાવી રહેલા
ગુજરાતે બ ૃહદ મુબ
ં ઇમાંથી અલગ થવા માટે પણ મોટી લડત ચલાવી પડી હતી. પહેલા તો ગુજરાતને અલગ રાજય
બનાવવા માટે મહા ગુજરાત અિભયાન ચલાવયું અને તયાર બાદ અલગ રાજય થઇ ગયા બાદ અનય રાજયોની લગોલગ
ઉભા રહેવા સકમ બનાવયું. જ ગુજરાતને અલગ કરવા માટે જવાહરલાલ નહેરુ પહેલા આનાકાની કરી રહાં હતા તે
ગુજરાતે કીડી પગે િવકાસના પથ પર આગળ વધવાની શરઆત કરી.
રાજયના પથમ મુખયમંતી જવરાજ મહેતાના કાયરકાળમાં શર થયેલી િવકાસ યાતાને હાલના મુખયમંતી નરે નદ
મોદીએ શેષઠ રીતે આગળ વધારી છે . 50 વષરની ગુજરાતની યાતામાં અનેક સુકાનીઓ આવયાં જમના સમયગાળા
દરિમયાન ગુજરાતે હરણફાળ િવકાસ કયો તો ગુજરાતને નીચુ ં જોવું પડે તેવી ઘટનાઓ પણ ઘટી.
કેટલાક સુકાનીઓને લોકોના રોષનો ભોગ બનવું પડયું અને તેઓએ સતા તયાગ કરવો પડયો. અહીયા ગુજરાતના
અતયારસુધીના સુકાનીઓ કે જમના સમયકાળ દરિમયાન ગુજરાતે ઓછે -વતે અશે કરે લો િવકાસ અને તેમના સમયગાળા
દરિમયાન ઉદભવેલા િવવાદો અગે આછે રી ઝલક આપવામાં આવી છે .
ગુજ રાતના મુખ યમંત ીઓના કાયર ક ાળમાં થયે લ ો િવકાસ અને િવવાદ
1- ડો. જવરાજ મહે ત ા
િવકાસ :
મુબ
ં ઇ રાજયનુ ં િવભાજન થતાં ડો. જવરાજ મહેતાને ગુજરાતના પથમ મુખયમંતી બનાવવામાં આવયા હતા.
તેઓએ 73 વષરની વયે ગુજરાતને િવકાસના પથ પર લઇ જવા માટે ન ુ ં બીડુ ં ઝડપયું હતું. મુબ
ં ઇથી અલગ થયેલા રાજયનો
વિહવટ કરવો એ સમયે સહેલો ન હતો. તેમ છતાં તેઓએ પોતાના કુ શળ વિહવટના જોરે રાજયના વહીવટનો પાયો સુદઢ
બનાવયો.
રાજયની રચનાની જહેરાતના તણ માસના ટૂંકાગાળામાં જ તેઓએ સમયસર રાજયનુ ં સિચવાલય, ધારાસભાગૃહ,
રાજયના વહીવટી આવાસ-િનવાસો ઉભા કરવાનુ ં કાયર પાર પાડયું. ઉપરાંત તેમણે ગુજરાતના પશોનો ઉડાણપ ૂવરક
અભયાસ કયો. જમાં ખેતી, િસંચાઇ, વીજળી, રસતાઓની ઉણપ પ ૂરવા તેમણે ઝડપી પગલા ભયાર.
ગુજરાતમાં સટે ટ ફિટરલાઇઝર કંપનીની સથાપના, પેટોકેિમકલસ ઉદોગની વડોદરામાં સથાપના, અમદાવાદમાં
િવશપખયાત િસિવલ હોિસપટલનુ ં બાંધકામ, ગુજરાત રાજય ખાદી અને ગામોદોગ બોડર ની રચના, દારુ બધ
ં ી અને
િવધાનસભામાં પંચાયત ધારો પસાર કરાવયો. તેમણે રાજયની નવી રાજધાની કાં રાખવી તે અગે ગહન ચચાર કયાર બાદ
ગાંધીનગર સથાપવાની યોજના બનાવી.

ધારાસભામાં અિવશાસની દરખાસત મુક ાતાં રાજનામું
ચટણીમાં
ંૂ
પરાિજત થયેલા બળવંતરાય મહેતા િવધાનસભામાં પવેશી શકે એ માટે િશહોરની બેઠકના ધારાસભયે
રાજનામું આપયું. એ બેઠક પરથી બળવંતરાય પેટાચટણી
ંૂ
લડયા અને તા. ૨૭મી મે, ૧૯૬૩ના રોજ ચટાઈને
ંૂ
િવધાનસભામાં પવેશયા. િવરોધપકના નેતા ભાઈલાલભાઈ પટે લે તા. ૨૭મી ઓગસટ, ૧૯૬૩ના રોજ જવરાજભાઈના
મંતીમંડળ સામે ધારાસભામાં અિવશાસની દરખાસત મ ૂકી. તે ૩૧ િવરુ દ ૧૦૧ મતે ઊડી ગઈ. તેમ છતાં રાજકીય
ખટપટના િવરોધી ડો. જવરાજભાઈએ ૧૧મી સપટે મબરે પોતાનુ ં રાજનામું આપી દીધું.
2- બળવંત રાય મહે ત ા
ડો. જવરાજ મહેતાએ અિવશાસની દરખાસત બાદ પોતાના પદનો તયાગ કયાર બાદ બળવંત રાય મહેતા
ગુજરાતના બીજ મુખયમંતી બનયા. તેઓએ જવરાજ મહેતાએ અધુરી મુકેલી િવકાસયાતાને આગળ વધારતાં ધુવારણ
વીજ મથક, ઔદોિગક વસાહતો અને કોયલી િરફાયનરીની સથાપના ગુજરાતમાં કરી.
આ ઉપરાંત રાજયમાં ભારિતય િવદા ભવન સથાપયું. દે શમાં પંચાયતી રાજ લાવવામાં મહતવની ભ ૂિમકા ભજવી
હતી. જો કે, લોકશાહીનુ ં િવકેનદીકરણ કરવા અગેની બાબતો સાથે તેમનુ ં નામ સતત જોડાતું રહું હતુ.ં તેઓની હતયા
પાિકસતાનના ફાઇટર પલેન દારા કરવામાં આવી હતી.
3- િહતે ન દ દે સાઇ
બળવંત રાયના િનધન બાદ ગુજરાતના તીજ મુખયમંતી તરીકે િહતેનદ દે સાઇની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.
તેઓ ગુજરાતના મુખયમંતીપદે રહાં તયાં સુધી તેઓએ સતત ગુજરાતના િવકાસ પર જ ધયાન કેિનદત કયુર હતું. તેઓએ
રાજયના પછાત વગરના લોકો આગળ આવે તે માટે િવકાસશીલ યોજનાઓ બનાવી હતી. જમીન સુધારણા અને સમાજ
કલયાણ અગે યોજના, તેજસવી િવદાથીઓ માટે િશષયવ ૃિત, મફતમાં છાતાલયની સુિવધા ઉપરાંત સહકાર અને િસંચાઇના
કેતે નોધપાત પગિત કરી હતી.
4- ઘનશયામભાઇ ઓઝા
ગુજરાતના મુખયમંતી પદે િબરાજયા બાદ ઘનશયામભાઇ છોટાલાલ ઓઝાએ અનેક િવકાસલકી અને સુધારાલકી
પગલાં ભયાર હતા અને ગુજરાતને વધુ સુદઢ બનાવયું હતું. તેમના કાયરકાળ દરિમયાન ગુજરાતમાં માધયિમક િશકણ
િવધેયક લાગુ કરવામાં આવયું હતું.આ ઉપરાંત ખાનગી િશકણસંસથાઓના સંચાલનમાં પણ તેઓએ મોટા ફેરફાર કયાર
હતા. તેમણે ગુજરાતમાં આિદજતી િવકાસ કોપોરે શનનો પણ પારં ભ કયો હતો.
ચીમનભાઇ પટે લ સાથે િવખવાદ
ઘનશયામભાઇ પટે લને જયારથી ગુજરાતના મુખયમંતી બનાવવામાં આવયા તયારથી જ તેમની અને ચીમનભાઇ
પટે લ વચચેના િવવખાદના સમાચાર આવતા રહાં હતા. ચીમનભાઇને સૌથી વધારે એમએલએનુ ં સમથરન હતું. તેમ છતાં
ઇિનદરા ગાંધીએ ઘનશયામભાઇને ગુજરાતના મુખયમંતી બનાવયાં હતા. 1972 ની ચટણી
ંૂ
દરિમયાન બનેના સંબધ
ં ો વધુ
બગડતાં કોગેસ પાટીને ઓઝાને મુખયમંતીપદે થી હટાવવાની ફરજ પડી હતી અને તેમના સથાને ચીમનભાઇ પટે લને
મુખયમંતી બનાવયા હતા.

5- ચીમનભાઇ પટે લ
ઘનશયામભાઇ ઓઝાને મુખયમંતીપદે થી દુ ર કયાર બાદ ચીમનભાઇ પટે લને ગુજરાતના મુખયમંતી બનાવવામાં
આવયા હતા. તેમના કાયરકાળ દરિમયાન ગુજરાતમાં ઘણા પિરવતરન આવયા હતા. તેમના કાયરકાળ દરિમયાન નમરદા ડેમ
પોજકટના પાયા નંખાયા હતા. તેઓ નમરદા ડેમને ગુજરાતની જવાદોરી સમાન ગણતા હતા. તેઓએ એક સવપનદષટા
નેતા હતા. તેઓ ગુજરાતને મોડર ન ઇનડસટીયલ સટે ટ બનાવવા માંગતા હતા. તેમણે નયા ગુજરાતનુ ં સપપન સાકાર કરવા
માટે અથાગ પયાસો કયાર હતા.
ભષટાચારના આકે પ બાદ રાજનામું
પહેલા ઘનશયામભાઇ ઓઝા સાથે આતંિરક િવખવાદ અને તયાર બાદ ભષટાચારના આરોપો તેમના પર લાગયા
હતા. એક િવવાદે તેમને સતા અપાવી હતી તો બીજ િવવાદના કારણે તેમણે સતા પરથી ઉતરવું પડયું હતું. 1974 માં
ચીમનભાઇ પટે લ િવરુ દ નવિનમારણ મુવમેનટ ચલાવાઇ હતી અને તેમના િવરુ દ ભષટાચારના આકેપો કરવામાં આવયા
હતા. જના કારણે તેમણે સતા તયાગ કરવો પડયો હતો. તયાર બાદ તેઓ 1990 માં ભાજપ અને જનતા પાટીની મદદથી
મુખયમંતી બનયા હતા પરં ત ુ ભાજપ સાથે િવખવાદ થતાં ભાજપે સમથરન પાછં ખેચયું હતું અને તેઓ ફરી કોગેસ સાથે
જોડાયા હતાં અને ગુજરાતના મુખયમંતી બનયા હતા.6- બાબુભ ાઇ પટે લ
નવ િનમારણ અને ઇમરજનસીની વચચે બાબુભાઇ પટે લ ગુજરાતના મુખયમંતી બનયા હતા. જો કે, 1975 થી 1976
સુધી મુખયમંતી રહા બાદ તેઓ ફરી 1977 માં મુખયમંતી તરીકે ચટાયા
ંૂ
હતા. તયાર બાદ તેઓ તણ વષર સુધી મુખયમંતી
રહાં હતા. જમાં તેમણે ગુજરાતમાં ગામ િવકાસ, આિદવાસી િવસતારોનો િવકાસ, ખેડૂતોના દે વાનો પશ, ઉદોગોનુ ં
આયોજન, માત ૃભાષામાં વિહવટ અને અતયોદય જવી યોજનાઓ લાવી ગુજરાતની જનતાના લાભને ધયાનમાં રાખયો
હતો.
7- માધવિસંહ સોલંક ી
દે શમાં ચાલી રહેલી કટોકટી દરિમયાન બાબુભાઇ પટે લના સથાને માધવિસંહ સોલંકીને મુખયમંતી બનાવવામાં
આવયા હતા. તેઓ ચાર વખત રાજયના મુખયમંતી પદે રહાં હતા. તેઓના કાયરકાળ દરિમયાન ગુજરાતે અિવરતપણે
િવકાસની ગાથા લખી હતી.
તેમના કાયરકાળમાં ઉદોગ, િશકણ, વીજળી, િસંચાઇ, કુ ટુંબપોથી અને કનયા કેળવણી મફત જવા મહતવના સુધારા
લાવયા આવયા હતા. તેઓ છે લલી વખત 1989-90 દરિમયાન મુખયમંતી બનયા હતા. જો કે તેઓ માત ચાર મિહના સુધી જ
મુખયમંતી પદે રહી શકા હતા.
8- અમરિસંહ ચૌધરી
અમરિસંહ ચૌધરી ગુજરાતના પથમ આિદવાસી મુખયમંતી હતા. તેઓએ 1985 થી 1989 સુધી આખી ટમર પુરી કરી
હતી. તેઓએ રાજયના રાજકારણમાં પોતાની એક આગવી છાપ છોડી હતી. તેમના કાયરકાળ દરિમયાન ગુજરાતમાં કૃિષ,
ઔધોિગક કેતે સારો એવો િવકાસ નોધાયો હતો.
9- કે શુ ભ ાઇ પટે લ
ુ ાઇ પટે લ મુખયમંતી બનયા તયારે આવી હતી. તેઓ ભારતીય
ગુજરાતના રાજકારણમાં પિરવતરનની આધી કેશભ
જનતા પાટીના પથમ મુખયમંતી હતા. અને પહેલીવાર ગુજરાતમાં નોન કોગેસ પાટી સતા પર આવી હતી. આ પહેલા

ુ ાઇ
બાબુભાઇ પટેલના કાયરકાળ દરિમયાન જનતા મોરચો સતા પર આવયો હતો. પરં ત ુ ખરા અથરમાં પિરવતરન કેશભ
પટે લ મુખયમંતી બનયા તયારથી થયું હતું. તેમના કાયરકાળ દરિમયાન ગુજરાતે સારો એવો િવકાસ નોધાવયો હતો. જમાં
નમરદા ડેમ, વોટર િરસોસર, લોક કાયો, ગરીબો માટે ગોકુ ળ ગામ, ગુજરાત ઇનફો ટેકનોલોજ જવા િવકાસના કાયો છે .
પહે લ ા શંક રિસંહ વાઘે લ ા અને પછી ભ ક
ૂ ંપ
ુ ાઇ
ગુજરાતમાં જયારે પથમ વખત ભાજપની સરકાર આવી તયારે શંકરિસંહ વાઘેલાએ તતકાલીન મુખયમંતી કેશભ
ુ ાઇને સતા તયાગ કરવાનો વારો આવયો હતો. જો કે, તયાર બાદ તેઓ
પટે લ િવરુ દ બળવો પોકાયો હતો. જના કારણે કેશભ
1998 માં ફરી એક વખત મુખયમંતી પદ પર આવયા હતા. પરં ત ુ 2001 માં આવેલા ભ ૂકંપ દરિમયાન િવરોધ પક દારા
ભષટાચારનો આરોપ લગાવવામાં આવયો હતો અને તેમણે ફરી એક વખત સતા પરથી હટવાની ફરજ પડી હતી.
તયારબાદ ભાજપે તેમના સથાને નરે નદ મોદીને મુખયમંતી બનાવયા હતા.
9- શંક રિસંહ વાઘે લ ા
ુ ાઇની પસંદગી કરવામાં
ભાજપ જયારે પથમ વખત ગુજરાતમાં સતા પર આવયું તયારે મુખયમંતી તરીકે કેશભ
ુ ાઇ િવરદ બળવો પોકારી એક અલગ પક રાષટીય
આવી હતી. જો કે, શંકરિસંહ ે િવરોધ નોધાવયો હતો. અતે તેમણે કેશભ
જનતા પાટી બનાવયો હતો અને રાજયના મુખયમંતી બનયા હતા. તેમના કાયરકાળ દરિમયાન ગુજરાતમાં નવા િજલલા,
તાલુકા, િજલલાઓની પ ૂન:રચના કરવામાં આવી હતી. તેઓએ ગુજરાતની અિશમતામાં િવશેષ રસ દાખવયો હતો.
ભાજપમાંથ ી છટા પડી પોતાની પાટી બનાવી તયાર બાદ કોગે સ માં જોડાયા
ુ ાઇ પટે લને
ગુજરાતમાં પહેલીવાર સતામાં આવેલા ભાજપમાં શરઆતથી જ િવવાદો થવા માંડયા હતા. કેશભ
મુખયમંતી બનાવવામાં આવયા તે શંકરિસંહ વાઘેલાને પસંદ પડયું નહતું અને તેઓએ િવરોધ નોધાવયો હતો. જના કારણે
ુ ાઇની પહેલી ટમર અલપ સમયની રહી હતી. જો કે, તયાર બાદ શંકરિસંહે ભાજપ સાથે છે ડો ફાડયો હતો અને પોતાની
કેશભ
પાટી લોનચ કરી હતી. જ થકી તેઓ ગુજરાતના મુખયમંતી બનયા હતા. બાદમાં તેઓ કોગેસ સાથે જોડાઇ ગયા હતા.
12- નરે નદ મોદી
નરે નદ મોદી હાલ ગુજરાતના િવકાસપુરુષ તરીકે જણીતા છે . ભ ૂકંપ બાદ રાજયમાં અને ગુજરાત ભાજપમાં
િસથરતા લાવવા માટે ની જવાબદારી નરે નદ મોદીને સોપવામાં આવી હતી. જ કામ તેઓએ સકુ શળ કયુર અને 2001 થી
અતયાર સુધી ભાજપે તેમના નેત ૃતવ હેઠળ સારી રીતે કાયર કયુર છે .
નરે નદ મોદીના સમયગાળા દરિમયાન ગુજરાતે અનેક િવકાસશીલ કાયો કયાર છે . જમાં જળિસંચાઇ, નાના
ગામડાઓનુ ં શહેરીકરણ, જયોિતગામ યોજના, નાના ગામડાઓનુ ં મોટા શહેરો સાથે જોડાણ, અમદાવાદ વડોદરા એકસપેસ
વે, અમદાવાદમાં બીઆરટીએસ, ઇનફોિસટી, નોલેજ િસટી, દિરયાકાંઠાના િવસતારોનો િવકાસ, વાઇબનટ ગુજરાત સિમટ થકી
અનય રાજયો અને દે શોમાંથી મોટા ઉદોગપિતઓને ગુજરાત તરફ આકષયાર, રોજગારીનો વયાપ વધાયો.
િવવાદ:
ુ ાઇ પટે લને હટાવીને મુખયમંતીપદ પર નરે નદ મોદીની િનયુિકત કરવામાં આવી તયારથી તેમનો િવરોધ
કેશભ
ુ ાઇને હટાવવામાં તેમનો હાથ હોવાની વાતો બહાર આવી. તયાર બાદ 2002 માં
કરવામાં આવી રહો છે . શરઆતમાં કેશભ
ગોધરાકાંડ, સૌહરાબુદીન અને ઇશરત એનકાઉનટર કેસને લઇને તેમની સરકારની આકરી ટીકા કરવામાં આવી.

િવરોધ પક દારા અવાર નવાર તેમના રાજનામાની માંગ કરવામાં આવી ઉપરાંત તેમની પાટીના કેટલાક નેતાઓ દારા
જ તેમનો િવરોધ કરવામાં આવયો હતો. જમાં ગોરધન ઝડિફયાએ મોદી િવરુ દ અિભયાન શર કયુર હતુ.ં જો કે, તેઓ ફાવયા
ન હતા.
2007 માં યોજયેલી ગુજરાત િવધાનસભાની ચટણીમાં
ંૂ
મોદી િવશે 'મોતના સોદાગર' એવો શબદ વાપરવામાં
આવયો હતો. મોદીએ આ જ શબદનો ઉપયોગ રાજયના મતદારોના મત મેળવવામાં કયો. પિરણામ એ આવયું કે મોદીને
ખોબલે-ખોબલે મત મળયા અને ફરીથી ગાંધીનગરની ગાદી પર સતારઢ થયા. તેઓ છે લલા 10 વષરથી ગુજરાતના
મુખયમંતી પદે છે . અનેક િવવાદ હોવા છતાં તેઓ િવકાસના માગરમાં ગુજરાતને શેષઠ રીતે દોરી રહાં છે .

