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ભારતીય જનતા પક્ષના ઉદયમાાં રાષ્ટ્રીય સ્ળયાંસેળક સાંઘની ભમૂમકા  

(ગજુરાતનાાં સાંદભભમાાં) 

 

પટે પ્રમતકકુમાર ચાંદ્રકાાંત 

પીએચ.ડી સ્કૉર, ડડપાટભમેંટ ઓફ પોલડટક સાયન્સ 

હમેચાંદ્રાચાયભ નોથભ ગજુરાત યમુનળમસિડટ, પાટણ. 
ઐમતહામસક ભમૂમકા :  

આય એવ એવ કે વઘં તયીકે લધ ુજાણીતા યાષ્ટ્રીમ સ્લમવેંલક વઘં એ ખિરાપત આંદરન 1917-22 નુ ં

રયણાભ છે. ખિરાપત આંદરને રશિંદુ - મસુ્સ્રભ લચ્ચે કભી લૈભનસ્મને ઉત્તેજન આપયુ ં શત ુ.ં જે મસુ્સ્રભને 

તફરીગ અને તજંીભ તયપ અને રશન્દુઓને શદુ્ધિ અને વગંઠન તયપ દયી ગયુ ંશત ુ.ં વઘંની સ્થાના ભરફાયભા ં

રશન્દુઓના બમકંય શત્માકાડં ભરા તપાન અને કશાટભા ંરશિંદુ વલયધી તપાનના જલાફરૂે થઈ શતી.1 

1923 ભા ંલી.ડી. વાલયકયે 'રશિંદુ કણ છે ?' સુ્તક રખયુ.ં જેભા ંઆજે જે અથથભા ં રશિંદુત્લની વલબાલના 

પ્રચખરત થઈ છે એના ંફી નાખમા. લી. ડી. વાલયકયે એભના સુ્તકભા ંરશિંદુની વ્માખમા આી છે કે  રશન્દુ તે કે 

જે વવિંધ ુનદી થી અયફી વમદુ્ર કે રશન્દ ભશાવાગયની બાયતલથની ભવૂભને તાની વતભૃવૂભ ભાને, એટલુ ંજ 

નશીં એને ણુ્મભવૂભ ભાને કે જમા ંઆ (રશન્દુ) ધભથ વલકસ્મ છે. વતભૃવૂભ અને ણુ્મભવૂભની વલબાલનાભા ંત ે

ભવૂભની લાત છે કે જમા ંવ્મસ્તત જન્ભી શમ એટલ ુજ નશી તે ભવૂભ એના ધભથના ઉદ્દબલ સ્થાન ભાટે ણુ્મલાન 

શમ. એટરે આ પ્રકાયની દેળબસ્તતભા ં બાયતીમ મવુરભાન અને ખિસ્તીઓ ઊતયતા દયજ્જજાભા ંઆલે અને 

ઘણી લિત એભની દેળબસ્તત ળકંાની દ્દ્રષ્ષ્ટ્ટએ જલાભા ંઆલે કાયણકે એભના ધભથની ઉત્તવતની ભવૂભ અયેખફમા 

અને ેરેસ્ટાઇન છે. વઘંની વલચાયવયણીન આ ામ છે.2   
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કભલાદી હુલ્રડની લધતી જતી વખંમા અને બમકંયતના કાયણે રશિંદુઓનુ ંવગંઠન - વયંક્ષણ વાધલાના 

શતેથુી 1925 ભા ંડૉ.કેળલ ફખયાભ શડેગેલાયે વલજમાદળભીના રદલવે યાષ્ટ્રીમ સ્લમવંેલક વઘંની સ્થાના કયી. 

વસં્કૃવત ઉત્થાનના પ્રજેકટભા ં વઘંે ળરૂઆતથી જ યાભને કેન્દ્ર સ્થાને યાખમા શતા. એટરે નાગયુભા ં વઘંની 

સ્થાના વલજમાદળભીના રદલવે કયલાભા ં આલી. અને 1927ભા ં વઘંની નાભકયણવલવધ ણ યાભનલભીના 

રદલવે યાિી શતી. યાભન ધ્લજ બગલ શત તેલી ભાન્મતા છે એટરે વઘેં ણ બગલ ધ્લજ અનાવ્મ.3   

વઘંનુ ંકાભ ચૂચા યીતે કામથકય તૈમાય કયલા અને વલચાયધાયાન પેરાલ કયલ તે મખુમ યશયુ ંછે. 

એણે જાશયેાતથી દૂય યશી નાના ફાક અને કુભાયભા ંળાિા દ્વાયા રશન્દુ વસં્કૃવતના વલચાય યેડયા છે. આ ફધ ુ

કયલાભા ંવઘેં મખુમબાય વગંઠન ય મકૂ્ય છે. આ વગંઠન વળસ્તફિ સ્લમવેંલકનુ ંછે.4 

કે. ફી. શડેગેલાયે તાના ઉત્તયાવધકાયી તયીકે ગરુુજી ઉનાભથી લધ ુજાણીતા ભાધલ વદાવળલયાલ 

ગરલરકયની દ્ધદ્વતીમ વયવઘંચારક તયીકે વદંગી કયી. ગરલરકયે 33 લથ (1940-1973) સધુી યાષ્ટ્રીમ 

સ્લમવેંલક વઘંનુ ંનેતતૃ્લ કયુું. વઘંની વલચાય ધાયા અનવુાય રશન્દુઓભા ંજૈન, ફોિ અને ળીિ વપં્રદામ વાભેર 

છે. ણ ખફન-રશન્દુઓ તયીકે મસુ્સ્રભ અને ખિસ્તીઓને ફાકાત યાિલાભા આવ્મા ં છે. ગરલરકયની જેભ 

વઘંણ ભાને છે કે ખફનરશિંદુઓએ રશન્દુ વસં્કૃવત અને બાાઓ અનાલલી જઈએ. તેભજ તેભને મગ્મ વન્ભાન 

આવુ ંજઇએ. તેઓ રશન્દુ યાષ્ટ્રભા ંગોણ નાગરયક તયીકે યશી ળકે છે, તેઓ કઈણ અવધકાયન દાલ કયી ન 

ળકે, કઈ વલળેાવધકાય ભેલલાને ાત્ર નથી.5 

ભારતીય જનસાંઘની સ્થાપના: 

બાયતની સ્લતતં્રતા છીના એક જ લથના ગાાભા ંયાષ્ટ્રવતા ગાધંીજીના ખનૂના આયવય યાષ્ટ્રીમ 

સ્લમવંેલક વઘં ઉય પ્રવતફધં રદામ. આ વજંગભા ંવઘંના શજાય સ્લમવંેલકએ અનબુવ્યુ ં કે તે વનદો 

શલા છતા ં તેભના ભાટે વવંદભા ંઅલાજ ઉઠાલનાય કઈ જ ન શત ુ.ં આ ફાફતે વઘંના દાવધકાયીઓ અન ે

સ્લમવેંલકને વલચાયતા કમાથ શતા કે વઘં રશન્દુ વભાજનુ ંજતનનુ ં ધ્મેમ ધયાલત શલા છતા ં તેના ળાવંતણૂથ 

કામથભા ં િટી યાજકીમ દાિર ન થામ તે ભાટે વઘંની યાજકીમ કે્ષતે્ર પ્રત્મક્ષ વાભેરગીયી ટાીને વઘંના 

વલચાયની નજદીક શમ તેલ યાજકીમ ક્ષ ફનલ જઈએ.6 

આજ વભમે ફીજીફાજુ કેષ્ન્દ્રમ પ્રધાન ભડંભાથી લૂથ ફગંાના રશન્દુઓની માતનાઓના પ્રશ્ને 

યાજીનામુ ંઆનાય ડૉ.શ્માભાપ્રવાદ મિુયજી ણ નલ ક્ષ સ્થાલાનુ ંવલચાયતા શતા. ડૉ.શ્માભાપ્રવાદ શરેા 

રશન્દુ ભશાવબાના નેતા શતા. તેથી સ્લાબાવલક યીતે તેઓ આય.એવ.એવ. જેલા રશન્દુ વગંઠનની નજીક આલી 

ળકમા. વઘંના વયવઘંચારક શ્રી ભા.વ.ગરલરકય વાથે ડૉ.શ્માભાપ્રવાદ ની રાફંી ભતં્રણાઓ થઈ. જનવઘંન ે

યાષ્ટ્રીમ સ્લમવેંલક વઘંની વલચાયવયણી સ્લીકામથ યશતેા 21ભી ઓતટફય1951 ના યજ રદલ્શી િાતે બાયતીમ 
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જનવઘંની સ્થાના થઈ. જનવઘંની વગંઠનની કાભગીયીભા ં ભદદ ભાટે યાષ્ટ્રીમ સ્લમવેલક વઘેં દીનદમા 

ઉાધ્મામ, નાનાજી દેળમિુ, સુદંયવવિંશ બડંાયી અને અટરખફશાયી લાજેમી જેલા પ્રચાયકને ભકલ્મા.7 

જનવઘંની સ્થાનાના વભમથી પ્રત્મેક ચ ૂટંણી ઢંઢેયાભા ંકે્ષ યાષ્ટ્રીમ એકતા અને અિરંડતતા ભાટે એક 

યાષ્ટ્ર, એક વસં્કૃવત અને એક કભના ખમાર ઉય બાય મકૂ્ય શત. ક્ષની દષ્ષ્ટ્ટ પ્રભાણે બાયત રશન્દુ યાષ્ટ્ર છે જે 

એક ણ અિડં છે, એક જ વસં્કૃવત એ રશન્દુ વસં્કૃવત છે અને એક જ કભ બાયતની પ્રજા રશન્દુ કભ છે. બરે તે 

જુા અચથના ભાટે ઈસ્રાભ કે ખિસ્તી ધભથનુ ંઅનવુયણ કયતી શમ.  

બાયતીમ જનવઘં આય.એવ.એવ. ની યાજકીમ ાિંરૂે જન્ભેલુ ં વગંઠન શત ુ.ં ડૉ. શ્માભપ્રવાદ 

મિુયજીના જનવઘેં બાયતીમતાના ખમારને તાની યાજકીમ વલચાયધાયા ભાની શતી. બાયતીમ વયશદ અન ે

યાષ્ટ્રીમ એકતાનુ ંયક્ષણ, વભલામ તતં્રને ફદરે એકતતં્રી યાજમવ્મલસ્થા, ામાના ઉદ્યગનુ ંયાષ્ટ્રીમકયણ કયીને 

આવથિક વભાનતા આણલી, ભાતબૃાાભા ંવળક્ષણ, ગ્રાભઉદ્યગને પ્રત્વાશન અને અણુફંોંફનુ ંવજૉન જેલી ફાફત 

આ ક્ષના મખુમ ઉદે્દળ શતા. વામ્મલાદ અને રઘભુતીના અવધકાયન વલયધ તથા ગોશત્મા જેલા મદુ્દાઓ આ 

ક્ષના અગ્રતાક્રભે શલાથી તેની કટ્ટય રશિંદુલાદી ક્ષ ની છા શતી. ચ ૂટંણીઓભા આયંબે તેન દેિાલ નફ 

શત. આભ છતા ંકે્ષ ધાયાવબાઓ અને વવંદની ચ ૂટંણીઓભા ં1952 થી 1967 સધુી વતત વલકાવ વાધ્મ શત. 

કે્ષ તેના ભશાભતં્રી શ્રી દીનદમા ઉાધ્મામના એકાત્ભ ભાનલલાદના ખચિંતનને 1966 ભા ંક્ષના ામાના 

ખચિંતન તયીકે સ્થાન આપયુ.ં 1967ભા ં 'બવ્મ જડાણ' ન બાગ ફન્મા છી તેન પ્રબાલ લધ્મ અને તે વાથે 

દેળભા ંજભણેયી ફન ઉબાય થમ. 8  

ઇષ્ન્દયા ગાધંીએ રાદેરી કટકટીના વલયધભા ંજનવઘં વલક્ષની વાથે શત. 1975ના ભાચથભા ંરદલ્શીભા ં

જનવઘંના યાષ્ટ્રીમ અવધલેળનને જમપ્રકાળ નાયામણે વબંધ્યુ ં શત ુ.ં જનવઘંના અવધલેળનભા ં જે.ી. ની 

ઉસ્સ્થવત અને વફંધન તેના ભાટે ભશત્લન લાકં શત ુ.ં કટકટી છીની રકવબા ચ ૂટંણી, નલા યચામેરા 

જનતા ક્ષના નાભે રડાઈ - જીતાઈ. જનવઘંનુ ંણ તેભા ંવલઘટન થયુ ંશલાથી તે ભયાયજી વયકાયન બાગ 

ફન્મા. યંત ુ ફેલડા વભ્મદના  મદેુ્દ 1979ભા ં જનતાક્ષ તટૂય. તથેી બાયતીમ જનવઘંન બાયતીમ 

જનતાક્ષના નલા નાભે બાયતની યાજકીમ ખક્ષવતજ ય જન્ભ થમ. 9  

જનસાંઘનો પનુ: જન્મ ભારતીય જનતા પાટી ની સ્થાપના:  

કટકટી છી જનતાક્ષ જડામેરા ક્ષનુ ં વલરીનીકયણ રદરથી નશીં યંત ુશ્રી જમપ્રકાળ નાયામણના 

આગ્રશ અને દેળની 'આંતરયક કટકટી' ની રયસ્સ્થવતના દફાણને રીધે થયુ ં શત ુ.ં જેના રીધે કેન્દ્રભા ં

વોપ્રથભલાય યચામેરી ખફિંનકોંગી વયકાય થડાક જ વભમભા ંયસ્ય લૈભનસ્મ અને આકે્ષફાજીથી અસ્સ્થય 

ફનલા ભાડંી 1977 ની રકવબાની ચ ૂટંણીઓભા યાષ્ટ્રીમ સ્લમવંેલક વઘંે વોપ્રથલાય યાજકીમ વનણથમ રઈને 
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જનતા ક્ષ ભાટે પ્રચાય કયેર. યંત ુ જનતાક્ષ કેટરાક ઘટકજૂથ ના નેતાઓએ આય.એવ.એવ. ના 

લધતાજતા ં પ્રબાલથી અને જનવઘં જૂથની આય. એવ. એવ. ની પ્રવવૃતઓભાનંી વાભેરગીયીથી અકાઈન ે

આય. એવ. એવ. જનતાક્ષના બાગરૂ વસં્થા તયીકે કાભ કયે તેલી ભાગંણી કયી. યંત ુ જમાયે એ સ્ષ્ટ્ટ 

જણાયુ ંકે આય. એવ. એવ. વલરીનીકયણ ન પ્રસ્તાલ સ્લીકાયે તેભ નથી ત્માયે તેના ટીકાકાયએ નલી પ્રયસુ્તત 

અનાલી. તેભણે એલી ભાગંણી ળરૂ કયી કે જનતાક્ષના ફધા જ વભ્મ આય.એવ. એવ. વાથેના વફંધં 

જનતાક્ષના વભ્મ તયીકે તડે. ફેલડા વભ્મદના આ પ્રશ્ન ઉયાતં ઘણી આંતયરયક િેંચતાણ અને વ્મસ્તતગત 

ભશત્લકાકં્ષાઓને રીધે 15 જુરાઇ 1979 ભા ંજનતા ક્ષની વયકાય તટૂી ડી. 10 

6 એવપ્રર 1980 ના યજ ભશાનગય મુફંઈભા ંબાયતીમ જનતા ક્ષનુ ંસ્થાના અવધલેળન મજાયુ ંશત ુ.ં 

બાજે જનવઘં કયતા ંતાન એજન્ડા થડ ફદલ્મ શત. 'ગાધંીલાદી વભાજલાદ' ને કે્ષ તાન યાજકીમ 

આવથિક એજન્ડા ફનાવ્મ શત. મુફંઈ અવધલેળનભા ં કે્ષ યાષ્ટ્રલાદ, યાષ્ટ્રીમ ઐકમ, રકળાશી, વલધેમાત્ભક 

ખફનવાપં્રદાવમકતા અને મલૂ્મ આધારયત યાજનીવત જેલી ફાફત ય તાની પ્રવતફિતા વ્મકત કયી શતી. જકે 

બાજને ગાધંીલાદી વભાજલાદ ફહુભાપક ન આવ્મ. 1985ના ગાધંીનગય અવધલેળનભા ં તેણે ગાધંીલાદી 

વભાજલાદ ને પગાલી દીનદમાર ઉાધ્મામના 'એકાત્ભ ભાનલલાદ' ને અનાલી રીધ11 

ગજુરાતમાાં ભારતીય જનતાપક્ષનો ઉદય :  

 ગજુયાતભા ંયાષ્ટ્રીમ સ્લમવંેલકવઘંન પ્રાયંબ 1938 ભા ંનાનકડી ળાિાથી લડદયાભા ંથમ. તેને આજે 

ગજુયાતભા ંતાના મખૂમા ંઊંડા કયી દીધા છે. 1938 થી પ્રાયંબ થમેરી યાષ્ટ્રીમ સ્લમવંેલકવઘં ની ગજુયાત 

માત્રાભા ંઅનેક ઉતાય ચઢાલ આલલા છતામ તેનુ ંકામથ વતત ને વતત લધતુ ંયહ્ુ ંછે.  

 જૂન 1968ભા ંઅભદાલાદભા ં જભૈત-ઉર-ઉરેભાએ મસુ્સ્રભની વબા બયી તભેા ં ઘણા મસુ્સ્રભએ બાગ 

રીધ. તેભણે તેભા ં 16 ઠયાલ કમાથ. જેભાનં એક ઠયાલ વયકાયી મસુ્સ્રભ અવધકાયીઓને શકુ્રલાયે નભાજ ભાટે 

વલવળષ્ટ્ટ વ્મલસ્થા અંગેન શત. વાભે ક્ષે રડવેમ્ફય 1968 ભા ં યાષ્ટ્રીમ સ્લમવંેલક વઘં ની વલળા યેરી 

અભદાલાદભા ંમજાઈ. યેરીને વફંધતા ગરુુ ગરલરકયે જણાવ્યુ ંકે દેળભા ંભાત્ર રશન્દુઓજ ખફનવાપં્રદાવમક છે 
અને તેભણે ઘણુ ં વશન કયુું છે. છતા ં તેભની ઉેક્ષા જણામ છે. તેભણે રશન્દુઓના રાબાથે 'રશિંદુયાષ્ટ્ર' ની 

રશભામત કયી. 12 

 1969ભા ંઅભદાલાદભા ંજગન્નાથ ભરંદયભા ંધાવભિક તડપડને ગરે થમેરા કભી તપાન છી મસુ્સ્રભ 

વલયધી ઉન્ભાદ જલા ભળ્મ શત. કભી યભિાણને યાષ્ટ્રીમ સ્લમંવંેલક વઘં અને તેની યાજકીમ ાિં જનવઘંે 

બડકવ્મા શલાનુ ંભાનલાભા ંઆલે છે. આ તપાન ળરૂ થમાના થડા ભરશના અગાઉંજ વઘેં વલળા યેરી મજી 

શતી.  
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 ગજુયાતભા ંજનવઘં ન ઇવતશાવ ચ ૂટંણીઓભા ળયભજનક યાજમની ગાથા છે અને તેના ભટાબાગના 

ઉભેદલાયએ રડજીટ ગભુાલલી ડી શતી. 1962, 1967 અને 1971 ની રકવબાની ચ ૂટંણીઓભા ગજુયાતભા ં

જનવઘં એકણ ફેઠક ય વલજમ ભેલી ળક્ય નશત. 1962ભા ંગજુયાતની વલધાનવબાની ચ ૂટંણીભા ંજનવઘં ે

26 ફેઠક ય તેના ઉભેદલાય ઊબા યાખમા શતા અને ફધાન યાજમ થમ શત. જેભા ં 23 ઉભેદલાયએ 

રડજીટ સિુા ંગભુાલી શતી.  

 1967ભા ં જનવઘંે દેળના કેટરાકં યાજમની ચ ૂટંણીઓભા વાય દેિાલ કમો શત. યંત ુ ગજુયાતની 

વલધાનવબાભા ંપતત એક ફેઠક ય જ વલજમ ભેલી ળકમ શત. સ્લતતં્ર ક્ષના પ્રબાલભા ંજનવઘં શાવંવમાભા ં

ધકેરાઇ ગમ શત. 1972ભા ંજનવઘંે 100 ફેઠક ય ચ ૂટંણી રડીને વાય દેિાલ કમો શત. જેભા ં3 ફેઠક ય 

તેના ઉભેદલાયન વલજમ થમ શત. ણ 69 ઉભેદલાયને રડજીટ ગભુાલલી ડી શતી. અશીં નધવુ ંજઈએ 

કે જનવઘેં ગજુયાતભા ં1969ભા ંથમેરા કભી યભિાણભા ંરશન્દુઓ ભાટે જે વશાનભુવૂતણૂથ ભવૂભકા બજલી તેન ે

કાયણે તેન પ્રબાલ લધ્મ.  

 જનવઘેં નલવનભાથણ આંદરન લિતે પ્રત્મક્ષ અને યક્ષ યીતે બાગ બજલી રકની મશુ્કેરીઓને લાચા 

આલાન પ્રમત્ન કમો. ગજુયાતભા ં 1974-75 ના નલવનભાથણ આંદરન દયવભમાન તેને બજલેર નધાત્ર 

ભવૂભકાને રઈ વલયધ ક્ષભા ંતેની ગણના થલા રાગી. 1975ની ધાયાવબાની ચ ૂટંણી વભમે જનતા ભયચાભા ં

તેને વાભેર કયલાભા ં આવ્મ. જનતા ભયચાએ કોંગ્રેવને વીધી રડતભા ં શાય આી વત્તા પ્રાપત કયી. આ 

ચ ૂટંણીભા ંવોથી લધ ુરાબ જનવઘંન ેથમ. તેણે 18 ફેઠક ય વપતા ભેલી તેના ફીજા ઘટક ક્ષ વસં્થા 

કોંગ્રેવને 56, વભાજલાદી ક્ષને 2 અને બાયતીમ રકદને 2 ફેઠક ભી. આભ પ્રથભ લિત ગજુયાતભા ં

ખફનકોંગે્રવી વયકાયભા\ં જનવઘંને સ્થાન ભેલલાભા ંવપતા ભી.  

 1977ની રકવબાની ચ ૂટંણી વભમે જનતાક્ષની યચના થતા ંજનવઘં તેભા ં વલરીન થઈ ગમ. યંત ુ

1979ભા ંજનતાક્ષભા ંબગંાણ ડતા ં તેણે બાયતીમ જનતાક્ષના નભાવધકયણથી નલક્ષ યચ્મ તેણે 1980 

ની રકવબાની અને વલધાનવબાની ચ ૂટંણીભા ં ક્ષને ગજુયાતભા ં 14.24% ભત ભળ્મા. યંત ુએકણ ફેઠક 

પ્રાપત ન થઈ. ધાયાવબાની ચ ૂટંણીભા ં 126 ફેઠક ઉય ઉભેદલાય ઉબા યાખમા, તેભાથી 10 ફેઠક ઉય 

વપતા ભી અને તેના 65 ઉભેદલાયએ રડજીટ ગભુાલી. 13    

 1980 ના દામકાભા ં (1981 અને 1985) ગજુયાતભા ં અનાભત વલયધી આંદરન થમા.ં ભેરડકર 
કરેજના ંઅનસુ્નાતક વલદ્યાથીઓએ અન.ુજાવત અને જનજાવતઓ ભાટે જે અનાભત ફેઠક યાિલાભા આલે છે, 

તેની વાભે કેટરીક ભાગંણીઓ યજૂ કયી, જેભ કે 'કેયીપયલડથ ' પ્રથા નાબદૂ કયલી, અનાભત ફેઠકભા ં ઘટાડ 

કયલ, અનસુ્નાતક કક્ષાએ ખફન અનાભત ફઠેકભા ં લધાય કયલ, આ આંદરનભા ં મખુમત્લે કયીન ે
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અન.ુજાવતઓના વભ્મને મખુમ રક્ષ્મ ફનાલલાભા ંઆવ્મા.ં નાની લુ્રક અને ઉજાલી કાઢેરી ઘટનાઓને ભટંુ 

સ્લરૂ આીને ઉચ્ચ વલણથ જ્ઞાવતઓને ઉશ્કેયલાન ણ પ્રમાવ થમ. આ આંદરને ગજુયાતભા ંવાભાજજક સ્તયે 

જ્ઞાવતદ્વે અને વલિલાદનુ ંએક લયવુ ંલાતાલયણ ઊભુ ંકયુું. આ આંદરનને શલા આલાભા ંકોંગ્રેવની આંતરયક 

જૂથફધંીએ ણ ભશત્લન બાગ બજવ્મ. 14 

 શરેા અનાભત વલયધી આંદરનના ડઘા ળમ્મા ન શતા, ત્મા ં 1985ભા ં ફીજુ ં અનાભત વલયધી 

આંદરન થયુ.ં આ અનાભત વલયધી આંદરનનુ ં વનવભત ફન્મ વાભાજજક અને ળૈક્ષખણક છાત લગો ભાટેની 

અનાભત ફેઠકભા ંકયલાભા ંઆલેર લધાય ફક્ષી ચંની જ્ઞાવતઓના વભ્મને જે 10 ટકા અનાભત ફેઠકન 

રાબ ભત શત તેભા ં18 ટકાન ઉભેય કયલાભા ંઆવ્મ. જાન્યઆુયી 1985ભા ંએની જાશયેાત કયલાભા ંઆલી. 
1975 થી 1986 સધુી ક્ષવત્રમ, શરયજન, આરદલાવી, અને મસુ્સ્રભ (KHAM) એભ ચાય છાત લગો અને 

રઘભુતીના આધાયફના યાજકીમ જડાણને આધાયે કોંગે્રવ પ્રબાલળીર ફન્મ. 1980 થી 1985 ના લોભા ં

અનાભત વલયધી આંદરને ગજુયાતને શચભચાલી નાિેલુ.ં વલણો વલરુિ છાત એવુ ં વાભાજજક વભીકયણ 

યચાઇ ચકૂ્ુ ં શત ુ.ં િાભ થીમયીએ ભાધલવવિંશન ે 1985ભા ં વલધાનવબાભા ં 55.55 ટકા ભત વાથે 182ભાથી 

યેકડથબે્રક 149 ફેઠક જીતલાભા ંભદદ કયી. 15 

 અરફત્ત આજ અનાભત આંદરને ભાધલવવિંશન યાજકીમ બગ રીધ. ટેર રગબગ સ્ષ્ટ્ટ યીત ે

કોંગે્રવની વલમિુ થમા. એન શરેા પટક લાગ્મ. 1990 ની ચ ૂટંણીભા ં કેન્દ્રભા ં લી.ી. વવિંશ ના ઉદમ છી 

ગજુયાતભા ંચીભનબાઈ ટેરે જનતાદને આકાય આપમ. કોંગે્રવને ઈવતશાવભા ંવોથી ઓછા ભત 30.90 ટકા 

ભળ્મા અને પતત 33 ફેઠક ભી. 33.86 ટકા ભત અને 67 ફેઠક વાથે બાજન ગજુયાતભા ંયાજકીમ ઉદમ 

થમ. ચીભનબાઈ અને કેશબુાઈની એટરેકે જનતાદ અને બાજની વયંતુત વયકાય યચાઇ, ાછથી 

જનતાદનુ ંકોંગ્રેવભા ંવલરીવનકયણ થયુ.ં ણ એનાથી કોંગે્રવ ધલાણ ન અટક્ુ.ં  
જમણેરી - ડહિંદુત્ળળાદી પડરબલોની ેબોરેટરી:  

 અનાભત વલયધી આંદરનને લકયાલલાભા ંરીવના અત્માચાય અને અવતયેકન ભટ પા યહ્ય. 

આ ફને આંદરનભા ંભટા પ્રભાણભા રશી યેડાયુ.ં અવાભાજજક તત્લએ તને ભટા પ્રભાણભા ગેયરાબ રીધ. 

આ ફને આંદરન થકી ગજુયાતભા ં કેન્દ્રથી ડાફયેી અન ેપ્રગવતળીર કશી ળકામ એલા રયફની ઠીક ઠીક 

ીછેશઠ થઈ. એક પ્રકાયન લૈચારયક શનૂ્મલકાળ વજાથમ. જે યૂલાનુ ંકાભ આગ જતા ંરશિંદુત્લલાદી - જભણેયી 

રયફએ (આય. એવ. એવ., વલશ્વ રશન્દુ રયદ, ફજયંગદ અને તેની યાજકીમ અખબવ્મસ્તત વભા ંબાયતીમ 

જનતાકે્ષ) કયુું. ગજુયાત જભણેયી - રશિંદુત્લ લાદી રયફનુ ં'રેફયેટયી' ફન્યુ.ં  
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 અમધ્માભા ંફાફયી ભસ્સ્જદના સ્થાને યાભ જન્ભભરંદય ફાધંલાના મદેુ્દ જે 'યથમાત્રાઓ' ળરૂ થઈ તેન 

આયંબ ગજુયાતભાથંી થમ. આગજતા 6 રડસ્મ્ફય, 1992 ના યજ ફાફયી ભસ્સ્જદન ધ્લળં કયલાભા ંઆવ્મ. 

જેના પ્રત્માઘાત રૂે દેળબયભા ંભટા પ્રભાણભા કભી રશિંવા થઈ. ગજુયાત ણ તેભાથી ફાકાત ન યહ્ુ.ં16 

 1995ના લથની 20 અને 25 પેબ્રઆુયીના યજ ગજુયાતના ંભતદાયએ ભતેટીભા ંજે ભત નાખમા એ 

ગજુયાતના ં યાજકીમ ઇવતશાવન ભશત્લન લાકં શત. વભનાથજી અમધ્મા ભાટેની યથમાત્રા અને 

ફાફયીધ્લવં છી બાજ શલે વંણૂથ યીતે રશન્દુ યાષ્ટ્ટલાદની થીમયી અનાલી ચકૂ્ય શત. પ્રજાને એભા ં
કોંગે્રવના મસુ્સ્રભ તષૃ્ષ્ટ્ટકયણન જલાફ દેિામ. વાધ્લી ઋતબંયા, આચામથ ધભેન્દ્ર પ્રવાદ, ડૉ.પ્રલીણ તગરડમા 

અને વાધવુતં ગજુયાતની ળેયીઓ વવિંશની ભાપક ગજાલી યહ્યા શતા.  ચ ૂટંણીના ભાશરભા ંફવ શલે ત બાજ 

જ અને 'જ રશન્દુ રશત કે ફાત કયેગા લ શી દેળ ે યાજ કયેગા' જેલા સતૂ્ર વવલામ કઈ વબાત ુ ંનશત ુ.ં શરેી 

લાય બાજને 42.51 ટકા ભત અને 121 ફેઠક વાથે સ્ષ્ટ્ટ ફહુભત ભળ્મ. ગજુયાતનુ ંયાજકાયણ કેવરયમા યંગે 

યંગાઈ ચકૂ્ુ.ં  

 2002ભા ં ગધયાભા ં જે ઘટના ફની અને ત્માયછી વભગ્ર ગજુયાતભા ં તેના રશિંવક પ્રત્માઘાત ડયા 

ગધયા અને અનગુધયા ઘટનાના ઉગ્ર પ્રત્માઘાત વભગ્ર દેળભા ંડયા. 27 પેબ્રઆુયીના યજ ગધયા સ્ટેળન ે

અમધ્માથી યત આલી યશરેા 'કાયવેલક' ના ડફાભા ંઆગ રગાડલાભા ંઆલી. તેભા ં 59 ભાણવના ભયણ 

થમા ફીજા જ રદલવથી વભગ્ર ગજુયાતભા ંભટા ામા ય રશિંવા પાટી નીકી જેભા ંઓછાભા ંઓછા એક શજાય 

જેટરા વનદો ભાણવના જીલ ગમા, કયડ રૂવમાનુ ંનકુળાન થયુ,ં મસુ્સ્રભ વલસ્તાય અને વવામટીઓ ય 

વ્મલસ્સ્થત હુભરા કયલાભા ંઆવ્મા. ભકાન - દુકાનને આગ રગાડલાભા ંઆલી. યાજમ વયકાયના ભલડીએ 

તેને એતળન રયએતળન ગણાલી કઇંક અંળે લાજફી ઠેયલલાન પ્રમાવ ણ કમો.17 

 ગધયાકાડં છી આય. એવ. એવ. ના પ્રચાયક યશી ચકેૂરા મખુમભતં્રી નયેન્દ્ર ભદી બાજન રશિંદુત્લ 

ચશયે ફની ચકૂ્યા શતા. ચ ૂટંણી શરેાજં ગોયલમાત્રા  દ્વાયા આિા ગજુયાતભા ંપયીને એ બાજની જીત ાકકી 

કયી ચકૂ્યા શતા. બાજને અત્માય સધુીભા ં વોથી લધ ુ 49.85 ટકા ભત અને 127 ફેઠક ભી. ગજુયાતના ં

યાજકીમ આકાળભા ંનયેન્દ્રભદી નાભના નલા વવતાયાન ઉદમ થમ. 2007 ની ચ ૂટંણી વલકાવ રુુ વલરુિ 

ભોતકા વોદાગય અને 2012 ની ચ ૂટંણી ગજુયાતના ં વલકાવ અને ગજુયાતની અસ્સ્ભતાના નાભે રડાઈ અને 

જીતાઈ.  

 આભ, 1998ભા ંબાજને 121 ફેઠક, 2002 ભા ંબાજને 127 ફેઠક, 2007ભા ંબાજને 117 ફેઠક અન ે

2012ભા ંબાજને 115 ફેઠક વલધાનવબા ચ ૂટંણીભા ંપ્રાપત થઈ, 2014 ની રકવબા ચ ૂટંણીભા ંબાયતીમ જનતા 
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ક્ષન તભાભ 26 ફેઠક ય વલજમ થમ અને નયેન્દ્રભદી બાયતના લડાપ્રધાન ફન્મા. ત્માયફાદ ગજુયાતના ં

જ અવભત ળાશ યાષ્ટ્રીમ કક્ષાએ બાજના પ્રમિુ ફન્મા.  

 2017 ની ગજુયાત વલધાનવબા ચ ૂટંણીભા ંબાજે હુ ં વલકાવ છ,ં હુ ંગજુયાત છ ંસતૂ્ર લશતે ુ ં મકૂ્ ુ ં ણ 

બાજને વત્તા વલયધી ભાશર અને જાવતલાદના ચક્રલાતભા ંપવાતા શમ તેવુ ંરાગતા ંયણનીવતભા ંફદરાલ 

કમો. યાષ્ટ્રીમ સ્લમવંેલક વઘંના ચસુ્ત સ્લમવંેલક એલા ગજુયાતના ં મખુમભતં્રી વલજમ રૂાણીને ગજુયાતભા ં

બાજને વલા ફે દામકા જૂની વત્તા ટકાલલી આ લિતે થડી કરઠન રાગી યશી છે. એટરે વલકાવના નાયા ન ે

ફદરે તે શલે 'ન જાવતલાદ, ન ધભથલાદ, શલે પતત યાષ્ટ્રલાદ' ન યાગ આરાી યહ્યા છે. મખુમભતં્રી 

વલજમરૂાણી એ ગજુયાતના ંચ ૂટંણીના મદુ્દા તયીકે યલુાનને કાભ વાથે અમધ્માભા ંયાભ અને કરભ 370 ની 

લાત કયે છે. 18  

 આભ, બાયતીમ જનતા ક્ષની વલચાયવયણી ઉય યાષ્ટ્રીમ સ્લમવેલક વઘંન વીધ પ્રબાલ છે. વઘં 

રયલાય ની વલવલધ વસં્થાઓ ચ ૂટંણી વભમે બાજને જીતાડલા ભાટે તભાભ યીતે ભદદ કયે છે. બાયતીમ જનતા 

ક્ષના ટચના શદ્દા ય ખફયાજભાન ભટા બાગના નેતાઓની ષૃ્ટ્ઠભવૂભ વઘંરયલાયની છે.    
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