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ઈલદિરા ગોાંધી : પરરચય 

 

તેભના ઘણા ઈલાવભાંથી એક દયમ્માન ભશાત્ભા ગાંધી 

વાથે નાની ઇન્દદયા નશેરુ 

ઈન્દદયા ન્િમદન્ળિની ગાંધી  (નશેરુ) (19 નલેમ્ફય 1917 

– 31 ઑકટફય 1984)  

1966થી 1977 એભ વંગ ત્રણ વત્ર વુધી ને 1980થી ળરૂ થમેરા ચથા વત્રભાં 1984ભાં તેભની 

શત્મા થઇ ત્માં વુધી , એભ કુર 15 લષ વુધી પ્રજાવત્તાક બાયતના લડાપ્રધાન શતાં. તેઓ બાયતના 

શેરા ને અજ દદન વુધીના એક ભાત્ર ભદશરા લડાપ્રધાન શતાં. 

 

યાજકીમ યીતે ત્મંત પ્રબાલળાી એલા નશેરુ કુટંુફભાં જદભેરાં ઇન્દદયા યાજકીમ યંગે યંગામેરા 

લાતાલયણભાં ઈછમાં શતાં. એકવભાન ટક શલા છતાં તેઓ ભુત્વદ્દી ભશનદાવ ગાંધી વાથે કઇ 

કોટંુન્ફક વગણ ધયાલતાં નશતાં. તેભના દાદા , શ્રી ભતીરાર નશેરુ જાણીતા બાયતીમ યાષ્ટ્રલાદી નેતા 

શતા. તેભના ન્તા , જલાશયરાર નશેરુ બાયતની સ્લતંત્રતા ચલના અગ ડતા નેતા શતા ને 

સ્લતંત્ર બાયતના પ્રથભ લડાપ્રધાન શતા. 1941ભાં ઑકવપડષથી બાયત ાછા પમાં ફાદ , ઇન્દદયા ણ 

બાયતની સ્લતંત્રતા ચલભાં વાભેર થઇ ગમાં શતાં. 

 

ઓગણીવ ચાવના દામકાભાં તાના ન્તાના બાયતના પ્રથભ લડાપ્રધાન તયીકેના વત્ર દયમ્માન 

તેભણે નોચાદયક ધયણે તેભના ંગત ભદદનીળની બૂન્ભકા દા કયી શતી.1964ભાં તેભના ન્તાના 

લવાન ફાદ , બાયતના યાષ્ટ્રન્તએ તેભને યાજમવબાના વદસ્મ તયીકે ન્નભણૂક અી શતી ને 

તેઓ ભાદશતી ને પ્રવાયણ ભંત્રારમના પ્રધાન તયીકે રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રીની કેન્ફનેટના ભંત્રી ફદમા 

શતાં.
[૧]

 

 

ળાસ્ત્રીજીના ચાનક લવાન ફાદ ઇન્દદયાને લડાપ્રધાન ફનાલલાભાં ત્માયની કંગેવ ાટીના પ્રભુખ 

કે. કાભયાજન ભુખ્મ શાથ શત. ઇન્દદયાએ થડા જ લખતભાં ચૂંટણી જીતલાની ને રકન્પ્રમતાલાદના 

ફે દાલેચ-મુદકતથી વાભેલાાને શયાલલાની ક્ષભતા ફતાલલા ભાંડી શતી. તેભણે લધુ ડાફેયી 

અન્થષક નીન્તઓ ભરભાં ભૂકી શતી ને કૃન્ ઈત્ાદનને પ્રત્વાશન અપ્મું શતું. 1971ભાં ાદકસ્તાન 

http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-0
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વાથેની રડાઇભાં ન્નણાષમક ન્લજમ ને તે છીના ન્સ્થય વભમગાાને રઇને તેભણે 1975ભાં 

કટકટીની ન્સ્થન્ત જાશેય કયી શતી ; ણ અ વભમગાાભાં તાની વત્તાના લધુ ડતા ઈમગનું 

દયણાભ તેભણે ત્રણ લષ ન્લક્ષ તયીકે ગાીને બગલલું ડંુ્ય શતંુ. 1980ભાં તેઓ પયીથી લડાપ્રધાન 

ફદમાં, ને એ છી તેઓ ંજાફના બાગરા ંગે લધતા જતા વંઘષભાં વતત ઊંડા ઉતયતાં ગમાં , 

જને ંત છેલટે 1984ભાં તાના જ ંગયક્ષક દ્વાયા તેભની શત્માભાં અલી. 

 

અનુક્રભન્િકા 

 ૧ ૂલષ જીલન  

o ૧.૧ બાયતભાં ફાણ  

o ૧.૨ મુયભાં બણતય  

o ૧.૩ દપયઝ ગાંધી વાથે રગ્ન  

 ૨ નેતૃત્લની ળરૂઅત  

o ૨.૧ ઇન્દડમન નેળનર કંગ્રેવના પ્રભુખ  

o ૨.૨ ભાદશતી ને પ્રવાયણ ભંત્રારમના પ્રધાન  

 ૩ લડાપ્રધાન  

o ૩.૧ શેરું વત્ર  

 ૩.૧.૧ ગૃશ નીન્ત  

 ૩.૧.૨ 1971નું ાદકસ્તાન વાથેનું મુદ્ધ  

 ૩.૧.૩ ન્લદેળી નીન્ત  

 ૩.૧.૪ રૂન્માનું લભૂલ્મન  

 ૩.૧.૫ દમુદકરય લેન પ્રગ્રાભ (ણુળસ્ત્ર વંફંન્ધત કામષક્રભ)  

 ૩.૧.૬ શદયમાી ક્રાંન્ત  

 ૩.૧.૭ 1971ની ચૂંટણીભાં ન્લજમ , ને લડાપ્રધાન તયીકે ફીજુ ંવત્ર ( 1971-

1975)  

 ૩.૧.૮ ભ્રષ્ટ્ાચાયના અય ને ચૂંટણીભાં ભ્રષ્ટ્ાચાય ંગેન ચુકાદ  

 ૩.૧.૯ ન્લયધ ને નાગદયક વશકાય  

 ૩.૧.૧૦ કટકટીની ન્સ્થન્ત (1975-1977)  

 ૩.૧.૧૧ શુકભનાભાની રૂએ ળાવન  

 ૩.૧.૧૨ ચૂંટણીઓ  

 ૩.૧.૧૩ શાય, ધયકડ ને પયીથી જીત  

o ૩.૨ ત્રીજુ ંવત્ર  

 ૩.૨.૧ ચરણી નાણાની કટકટી  
 ૩.૨.૨ ઓયેળન બ્લલ્મૂ સ્ટાય ને શત્મા  
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 ૪ ંગત જીલન  

o ૪.૧ નશેરુ-ગાંધી દયલાય  

 ૫ ન્લલાદ  
 ૬ વંદબો  
 ૭ ફાહ્ય ન્રદ્વ  

 ૮ લધુ લાંચ  

 

ૂલિ જીલન 

 બાયતભાં ફાિ 

       19 નલેમ્ફય 1917ના ંદડત જલાશયરાર નશેરુ ને 

કભરા નશેરુને ત્માં ઇન્દદયા નશેરુ ગાંધીન જદભ થમ શત. તે તેભનું એકભાત્ર વંતાન શતાં. નશેરુ 

કાશ્ભીયી ંદડત શતાં. ઇન્દદયા નશેરુના દાદા , ભતીરાર નશેરુ , ઈત્તય પ્રદેળના લ્શાફાદના શ્રીભંત 

લકીર શતા. ગાંધી ૂલેના વભમભાં ભતીરાર નશેરુ ઇન્દડમન નેળનર કંગ્રેવના વોથી અગ ડતા 

અગેલાનભાંના એક શતા. તેઓ ન્િદટળ તંત્ર વાભે બાયતના બન્લષ્મના વયકાયી તંત્ર ંગે રકની 

વંદ દળાષલત નશેરુ શેલાર ણ રખલાના શતા. તેભના ન્તા , જલાશયરાર નશેરુ , ઈચ્ચન્ળક્ષણ 

ાભેરા ફૅદયસ્ટય શતા ને બાયતની સ્લતંત્રતા ચલના ત્મંત રકન્પ્રમ નેતા શતા. ઇન્દદયાના 

જદભ વભમે, નશેરુ ભશાત્ભા ગાંધીના નેતૃત્લ શેઠ બાયતની સ્લતંત્રતા ચલભાં પ્રલેળી ચૂકમા શતા.  

 

     ભાત્ર ભાતાની ન્નશ્રાભાં ઈછયતાં ને તે ણ ફીભાય ને નશેરુ 

ગૃશસ્થાશ્રભથી ન્લભુખ થતાં જતાં ભાતા ાવે યશેતાં ઇન્દદયાભાં ભજફૂત વંયક્ષણ લૃન્ત્ત ને એકરલામું 

વ્મદકતત્લ અકાય રેલા ભાંડંુ્ય. તાની ઉંભયના ન્ભત્ર-વશેરીઓ વાથે બલાભાં ણ દાદા ને 

ન્તાની યાષ્ટ્રીમ યાજકાયણભાં ગાડૂફ વાભેરગીયીથી ડચણ ઉબી થતી. ન્લજમારક્ષ્ભી ંદડત 

વદશતની તાની પઇઓ વાથે ણ તેભને ફનતું નશતું ને અ ણફનાલ યાજકીમ ન્લશ્વભાં ણ 

ચારુ યહ્ય શત. 

 

     તેભના ન્તાએ તાની અત્ભકથા , ટુલડષ  ફ્રીડભ( Toward 

Freedom) ભાં રખ્મું છે કે તેઓ જમાયે જરેાભં શતા ત્માયે લાયનલાય રીવ તેભના ઘેય જતી ને 

વયકાયે તેભના ય નાખેરા દંડ લવૂર કયલા ભાટે ઘયભાંથી યાચયચીરાંના ટુકડા રઇ જતી. તેભણે રખ્મું 

http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#.E0.AA.85.E0.AA.82.E0.AA.97.E0.AA.A4_.E0.AA.9C.E0.AB.80.E0.AA.B5.E0.AA.A8
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#.E0.AA.A8.E0.AA.B9.E0.AB.87.E0.AA.B0.E0.AB.81-.E0.AA.97.E0.AA.BE.E0.AA.82.E0.AA.A7.E0.AB.80_.E0.AA.AA.E0.AA.B0.E0.AA.BF.E0.AA.B5.E0.AA.BE.E0.AA.B0
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#.E0.AA.B5.E0.AA.BF.E0.AA.B5.E0.AA.BE.E0.AA.A6.E0.AB.8B
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#.E0.AA.B8.E0.AA.82.E0.AA.A6.E0.AA.B0.E0.AB.8D.E0.AA.AD.E0.AB.8B
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#.E0.AA.AC.E0.AA.BE.E0.AA.B9.E0.AB.8D.E0.AA.AF_.E0.AA.B2.E0.AA.BF.E0.AA.A8.E0.AB.8D.E0.AA.95.E0.AB.8D.E0.AA.B8
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#.E0.AA.B5.E0.AA.A7.E0.AB.81_.E0.AA.B5.E0.AA.BE.E0.AA.82.E0.AA.9A.E0.AB.8B
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છે, "ભાયી ચાય લષની દીકયી ઇન્દદયા અ વતત ચારતી રૂંટથી ત્મંત નાયાજ શતી ને તેણે તાની 

અ વખત નાયાજગી રીવ વાભે ન્લયધ કયીને પ્રગટ ણ કયી શતી. તેના કુભા ભન ય ડેરી અ 

છા તે બન્લષ્મભાં રીવ દને કેલી યીતે જોળે તે દન્ષ્ટ્ને ણ ભટા બાગે વય કયળે તેલ ભને ડય 

છે." 

 

      ઇન્દદયાએ નાનાં છકયા-છકયીઓની એક લાનયવેના ઝુંફેળ 

ઉબી કયી શતી. બાયતની સ્લતંત્રતા ચલભાં તેભન નાનકડ ણ નંધનીમ દશસ્વ છે. તેઓ 

ન્લયધ નંધાલતા, ધ્લજ રઇને કૂચ કયતા તેભ જ કંગેવના યાજનેતાઓને વંલેદનળીર ને પ્રન્તફંન્ધત 

વાભગ્રીઓ-પ્રકાળન ન્લતયણ કયલાભાં ભદદ કયતા. તેન એક ફશુ જાણીત દકસ્વ- તાના ન્તાનું 

ઘય રીવની નજયફંદી શેઠ શતંુ , ત્માયે ઇન્દદયા એક ભશત્ત્લન દસ્તાલેજ , જભેાં ત્રીવના દામકાના 

ૂલાષધભાં રેનાયા એક ભશત્ત્લના ક્રાંન્તકાયી ગરાંની રૂયેખા શતી , તાના દપતયભાં છુાલીને ફશાય 

રઇ અવ્માં શતાં. 

 મુયોભાં બિતય 

      1936ભાં અખયે રાંફા વંઘષ છી તેભનાં ભાતા , કભરા નશેરુ 

ક્ષમને ળયણ થમા.ં તે લખતે ઇન્દદયા 18 લષનાં શતાં ને અભ તેભને કદી ફાણભાં ન્સ્થય કોટંુન્ફક 

જીલન નવીફ થમું નશં. ત્રીવના દામકાના ઈત્તયાધષભાં , વભયન્લરા કૉરેજ , ઓકવપડષ  મુન્નલન્વષટી , 

ઈંગ્રેદડભાં તાના ભ્માવકા દયમ્માન તેઓ રંડન ન્સ્થત , સ્લતંત્રતાની તયપેણ કયતા ક્રાંન્તકાયી 

બાયતીમ રીગના વભ્મ ફદમાં.
[૨]

 

 

    1940ના ૂલાષધષભાં , જૂના પેપવાંના યગભાંથી વાજા થલા ભાટે ઇન્દદયાએ 

ન્સ્લત્ઝયરેદડ ખાતે ન્લશ્રાભઘયભાં વભમ લીતાવ્મ. ફાણની જભે ત્માયે ણ તેભણે તાના ન્તા 

વાથે રાંફા ત્ર થકી દૂયના ંતયન વંફંધ વાચલી યાખ્મ. તેઓ તેભાં યાજકાયણ ંગે ચચાષ-દરીર 

ણ કયતાં.
[૩]

 

 

    મુય ખંડ ને ઈંગ્રેદડભાં તેભના અ વભમ દયમ્માન તેઓ યાજકાયણભાં 

વદક્રમ શમ તેલા એક ાયવી મુલાન ,દપયઝ ગાંધી (ભશનદાવ ગાંધી વાથે કઇ પ્રકાયન વંફંધ 

નથી)ને ભળ્યા.ં
[૪]

 બાયત ાછા પમાષ ફાદ , દપયઝ ગાંધી નશેરુ દયલાયની , ખાવ કયીને ઇન્દદયાનાં 

ભાતા કભરા નશેરુ ને ઇન્દદયાની વભી અલતા ગમા. તેભણે ભાંદા કભરાની વેલા કયલાભાં ણ શાથ 

જુટાવ્મ. 

http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-1
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-2
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-3
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 ફપયોઝ ગાંધી સાથે રગ્ન 

ઇન્દદયા ને દપયઝ ગાંધી બાયત ાછાં પમાં ત્માયે એકફીજાના પે્રભભાં શતાં ને ડૉકટયની વરાશ 

છતાં યણલા ભાટે ભક્કભ શતાં.
[૫]

 દપયઝનું ખુલ્લાણું , યભૂજી સ્લબાલ ને અત્ભ-ન્લશ્વાવ ઇન્દદયાને 

ગભતાં શતા.ં તાની દીકયી અટરી જરદી યણી જામ તે ફાફત નશેરુને વંદ ડી નશં ને તેભણે 

અ પે્રભવંફંધ લાયલા ભાટે ભશાત્ભા ગાંધીની ભદદ ભાગી. ણ પે્રભભાં ડેરાં ઇન્દદયા ણનભ યહ્યાં ને 

ભાચષ 1942ભાં દશંદુ ન્લન્ધ ભુજફ તેભનાં રગ્ન વંન્ન થમાં.
[૬]

 

 

     દપયઝ ને ઇન્દદયા ફંને જણ ઇન્દડમન નેળનર કંગ્રેવના વભ્મ શતાં , 

ને ફંને જણે 1942ની બાયત છડ ચલભાં બાગ રીધ શત , જભેાં ફંનેની ધયકડ થઇ શતી.
[૭]

 

બાયત સ્લતંત્ર થમું તે છી , દપયઝ ચૂંટણી રડ્યા શતા ને ઈત્તયપ્રદેળભાંથી ચૂંટાઇને વંવદવભ્મ 

ફદમા શતા. યાજીલ ગાંધી અને સંજમ ગાંધી એભ ફે ુત્રોના જદભ છી  કઇક ાયસ્દયક 

વંઘષના કાયણે અ દંતી 1958 વુધી એકફીજાથી રગ યશેતંુ શતંુ. તેભની ફીજી ચૂંટણીના થડા 

વભમ ફાદ જ ચાનક દપયઝને હૃદમયગન શુભર અવ્મ ને તેના દયણાભે તેભનું બાંગેરું 

રગ્નજીલન નાટકીમ યીતે વંધાઇ ગમું. ણ વપ્ટેમ્ફય 1960ભાં દપયઝનું કાે લવાન થલાથી અ 

પ્રેભ રાંફા ગાા વુધી ટકી ન ળકમ. 

 

 

     નશેરુ દયલાય- 

ભતીરાર નશેરુ લચ્ચે ફેઠા છે ને (ડાફીથી જભણી 

તયપ) જલાશયરાર નશેરુ , ન્લજમારક્ષ્ભી ંદડત , 

દક્રષ્ના શઠીન્વંગ , ઇન્દદયા ને યણન્જત ંદડત ઉબા 

છે; સ્લરૂ યાણી , ભતીરાર નશેરુ ને કભરા નશેરુ 

ફેઠા છે (1927ની અવાવ). 

નેતૃત્લની ળરૂઆત 

 ઈન્દિમન નેળનર કંગે્રસના િભુખ 

ઇન્દદયા ને ભશાત્ભા ગાંધી, અળયે 1930ન દામક 

http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-4
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-5
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-MalaviyaArticleHindu-6
http://gu.wikipedia.org/wiki/ચિત�
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1959 ને 1960 દયમ્માન ઇન્દદયા ઇન્દડમન નેળનર કંગ્રેવના પ્રભુખદ ભાટેની ચૂંટણી રડ્યાં ને 

ચૂંટામાં. પ્રભુખ તયીકેની તેભની લન્ધભાં કઇ ન્લળે ફનાલ ફદમ નશં. તેભણે તાના ન્તાની 

કચેયીના ગ્ર વદસ્મ તયીકેની બૂન્ભકા ણ ન્નબાલી. નશેરુન વગાંલાદ ભાટેન ન્લયધ જાણીત શત 

ને તે ભુજફ ઇન્દદયાએ 1962ની ચૂંટણીભાં ઈભેદલાયી કયી નશં. 

 ભાફિતી અને િસાયિ ભંત્રારમના િધાન 

       27 ભે 1964ના નશેરુનું લવાન થમું ને નલા 

લડાપ્રધાન રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રીની ન્લનલણીને ભાન અીને ઇન્દદયા ચૂંટણી રડ્યા ને વયકાયભાં 

જોડામા.ં તયત જ તેભને ભાદશતી ને પ્રવાયણ ભંત્રારમના પ્રધાન નીભલાભાં અવ્માં.
[૮]

 દશદદીને 

યાષ્ટ્રબાા ફનાલલાના ભુદે્દ દશદદી ન ફરતા તાન્ભરનાડુ યાજમભાં પાટી નીકેરાં તપાન લખતે તેભણે 

ભદ્રાવની ભુરાકાત રીધી. તેઓએ ત્માં વયકાયી ન્ધકાયીઓ વાથે લાત કયી , ત્માંના વાભાન્જક 

નેતાઓના ક્રધને ળાંત ાડ્ય ને નુકવાન ાભેરા ન્લસ્તાયભાં ુનઃફાંધકાભની કાભગીયીનું 

નીદયક્ષણ કમું.તેભની અ શેર જોઇને , તે અ પ્રકાયનું ગરું ન રીધંુ શલાથી ળાસ્ત્રી કે દમ 

નુબલી નેતાઓએ ક્ષબ ામ્મા. ભંત્રી ઇન્દદયાએ વંબલતઃ અ ગરું ળાસ્ત્રી કે દમ નુબલી 

નેતાઓને ક્ષન્બત કયલા ભાટે કે તાની યાજકીમ ઈન્નન્ત વાધલા ભાટે નશતંુ રીધંુ. તાના ભંત્રારમના 

યજફયજના કાભકાજભાં તેઓ ૂયત યવ નશતા રેતા એલું કશેલામ છે યંતુ તેઓ વભાચાય-

ભાધ્મભની વાયી જાણકાયી ધયાલતાં શતાં ને યાજકાયણ તેભ જ દઢ પ્રન્તબા છડી જલાની કાભાં દક્ષ 

શતાં. 

"1965 છી શ્રીભતી ઇન્દદયા ને તેભના ળતુ્રઓ લચ્ચેના વંઘષભાં વપતા શાંવર કયલા ભાટે કેદદ્રીમ 

કંગ્રેવ(ાટી)ના અગેલાનએ કંગ્રેવ (ાટી)ના યાજમ સ્તયનાં વંગઠનભાંથી ઈચ્ચ લણષના 

અગેલાનને દૂય કમાષ ને તેભના સ્થાને છાત જાન્તઓના અગેલાન નીમ્મા , ને લંન્ચતના ભત 

એકઠા કયલાના પ્રમત્ન ળરૂ કમાષ જથેી યાજમ સ્તયે કંગ્રેવ (ાટી) ને ન્લક્ષના ળત્રુઓને શયાલી 

ળકામ. અ શસ્તક્ષેના દયણાભે, જભેાંના કેટરાક ત વાભાન્જક યીતે કદાચ વુધાયાલાદી રાગતા શતા , 

ભટા બાગે સ્થાન્નક અંતય-લંળીમ વંઘો છેલટે લધ્મા શતા...
[૯]

 

1965ના બાયત-ાદકસ્તાન મુદ્ધ લખતે ઇન્દદયા ગાંધી વયશદ નજીકના ન્લસ્તાય શ્રીનગયભાં યજાઓ 

ભાણી યહ્યાં શતા.ં ાદકસ્તાની ફલાખય ળશેયની ઘણી નજીક વુધી ઘૂવી ફેઠા શલાની રશ્કયની 

ચેતલણી છતાં , તેભણે જમ્ભુ કે દદલ્શી જલાન આનકાય કમો શત ને તેના ફદરે સ્થાન્નક વયકાયની 

વાભે યેરી કાઢી શતી ને વાભે ચારીને વભાચાય-ભાધ્મભનું ધ્માન ખંચ્મું શતંુ. ાદકસ્તાનના શુભરાને 

ત્માયે વપતાૂલષક ખાી ળકામ શત ને જાદમુઅયી 1966ભાં તાશ્કંદભાં વન્લમેતની ભધ્મસ્થીથી 

http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-7
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લડાપ્રધાન ળાસ્ત્રીએ ાદકસ્તાનના મુફ ખાન વાથે ળાંન્ત કયાય ય વશી કયી. ને તેના ભાત્ર 

થડા જ કરાક છી, ળાસ્ત્રીનું હૃદમયગના શુભરાથી લવાન થમું.
[૧૦]

 

 

એ વભમે ઇન્દડમન નેળનર કંગ્રેવના પ્રભુખ કે.કાભયાજ ે , ભયાયાજી દેવાઇના ન્લયધ છતાં , ઇન્દદયા 

ગાંધીને લડાપ્રધાન ફનાલલાભાં ભશત્ત્લની બૂન્ભકા બજલી. ભયાયજી દેવાઇએ જો કે ાછથી કંગ્રેવ 

ારાષભેદટયી ાટીના વદસ્મ વાભે શાય ભાનલી ડી શતી , જમાં ઇન્દદયા ગાંધીએ ભયાયજી દેવાઇના 

169 વાભે 355 ભતથી વયવાઇ ભેલી તેભને ાછ છડી દીધાં શતાં ને બાયતના ાંચભા 

લડાપ્રધાન ને અ દ ળબાલનાય બાયતના પ્રથભ ભદશરા લડાપ્રધાન ફદમાં શતાં.  

 લિાિધાન 

24 જાદમુઅયી 1966ના ઇન્દદયા ગાંધીને લડાપ્રધાનના ળથ રેલડાલતા ડૉ.વલષલ્લી યાધાદક્રષ્નન , 

બાયતના દદ્વતીમ યાષ્ટ્રન્ત 

 િેરું સત્ર 

ગૃિ નીન્ત 

1966ભાં જમાયે ઇન્દદયા ગાંધી લડાપ્રધાન ફદમાં ત્માયે કંગ્રેવભાં ફે જૂથભાં ન્લબાજીત થઇ ગમું , ગાંધીના 

નેતૃત્લભાં ભાનતા વભાજલાદીઓ ને ભયાયજી દેવાઇના નેતૃત્લભાં ભાનતા રૂદઢચુસ્ત. યાભભનશય 

રદશમાએ તેભને ગૂંગી ગુદડમા એટરે કે "ભૂંગી ઢંગરી" કહ્યાં શતા.
[૧૧]

. 1967ની ચૂંટણીભાં અ અંતદયક 

ન્લખલાદની વય જોલા ભી. અ ચૂંટણીભાં રકવબાની 545 ફેઠકભાંથી કંગ્રેવે ભાત્ર 297 ફેઠક ય 

જ ન્લજમ ભેવ્મ ને રગબગ 60 ફેઠક ગુભાલી. ત્માયે ઇન્દદયા ગાંધીએ ભયાયજી દેવાઇને બાયતના 

નામફ લડાપ્રધાન ને નાણાપ્રધાન તયીકે વયકાયભાં રેલા જ ડ્યા. 1969ભાં દેવાઇ વાથે નેક 

ભતબેદ છી , ઇન્દડમન નેળનર કંગ્રેવના બાગરા ડ્યા. છતાં તેભણે વભાજલાદી ને 

વામ્મલાદીઓની ભદદથી ફીજંા ફે લો વુધી વયકાય ચરાલી. એ જ લે , જુરાઇ 1969ભાં તેભણે ફંકનું 

યાષ્ટ્રીમકયણ કમુ.ં 

 1971નું ાફકસ્તાન સાથેનું મુદ્ધ 

      ાદકસ્તાનનું રશ્કય ૂલષ ાદકસ્તાનના વાભાદમ નાગદયક ય 

વ્માકણે ત્માચાય-જુરભ ગુજાયી યહ્યું શતું.
[૧૨][૧૩]

 જનેા દયણાભે અળયે 10 ફજ જટેરા 

ળયણાથીઓ બાયતભાં દડી અવ્મા. સ્લાબાન્લક યીતે તેનાથી બાયત ય અન્થષક ફજો લધ્મ તેભ જ 

દેળની ન્સ્થયતા ય જોખભભાં અલી ડી. ળયણાથીઓની અ વભસ્મા ઈકેરલા ભાટે ઇન્દદયા ગાંધીએ 

http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-9
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-10


www.pgondaliya.blogspot.in                      પુરણ ગોંડલયા                              Page-8 

ાદકસ્તાન વાભે મુદ્ધ જાશેય કયી દીધંુ ને ૂલષ ાદકસ્તાન વાભે તેની સ્લતંત્રતા ભેલલા ભાટે ભદદન 

શાથ રંફાવ્મ. મુનાઇટેડ સ્ટેટ્વના દયચાડષ  ન્નકવને ાદકસ્તાનને ટેક અપ્મ ને મુદ્ધ જાશેય કયલા 

ંગે બાયતને ચેતલણી અત ઠયાલ મુએન(UN)ભાં વાય કયાવ્મ. ન્નકવનને ંગત યીતે ઇન્દદયા 

પ્રત્મે સ્ષ્ટ્ ણગભ શત , જ ેતેભણે વેકે્રટયી ઓપ સ્ટેટ , શેન્રી દકવંગય વાથેના તાની ખાનગી 

લાતચીતભાં ઇન્દદયાને "ચૂડેર" ને "રુચ્ચું ન્ળમા" કશીને વ્મકત ણ કમો શત (સ્ટેટ દડાટષ ભેદટ 

દ્વાયા અ શકીકત શલે જાશેય કયી દેલાભાં અલી છે).
[૧૪]

. ઇન્દદયાએ યન્ળમા વાથે ન્ભત્રતા ને 

વશકાયની વંન્ધ ય શસ્તાક્ષય કયીને તેન યાજકીમ ટેક ત ભેવ્મ જ યંતુ મુએન( UN)ભાં બાયત 

તયપી યન્ળમાન લીટ ણ ભેવ્મ. 1971ના મુદ્ધભાં બાયતની જીત થઇ ને ફાંગ્રાદેળન જદભ થમ.  

 ન્લદેળી નીન્ત 

      તેભણે ાદકસ્તાનના નલા પ્રભુખ ઝુરપીકાય રી બુટ્ટને એક 

ઠલાદડમા જટેરી રાંફી ન્ળખય ભંત્રણા (વન્ભટ) ભાટે ન્ળભરા અભંન્ત્રત કમાષ. રગબગ વંૂણષણે 

ન્નષ્પ યશેરી લાતચીતના ંતે , ફંને દેળના લડાઓએ છેલટે ન્ળભરા કયાય ય વશી કયી શતી , જનેા 

ભુજફ ફંને દેળ કાશ્ભીય ન્લલાદન ંત લાટાઘાટ ને ળાંન્તૂણષ યીતે રાલલા ભાટે વંભત થમા શતા. 

ન્નકવન પ્રત્મે તેભના તીવ્ર ણગભાને કાયણે મુનાઇટેડ સ્ટેટ્વ વાથેના વંફંધ ઘટતા ચાલ્મા જમાયે 

વન્લમેત મુન્નમન વાથેના વંફંધ વાયા થતા ગમા. 

 

     જો કે રાઇન ઓપ કદટર રને કામભી વયશદ ન ફનાલલા ભાટે કેટરાકે 

ઇન્દદયા ગાંધીને લખડ્યા ત લી કેટરાક ટીકાકાયએ એલું ભાની રીધંુ કે જનેા 93 ,000 મુદ્ધના કેદીઓ 

બાયતના તાફા છે તે ાદકસ્તાનના તાફા શેઠનું કાશ્ભીય અણે ાદકસ્તાન ાવેથી રઇ જ રેલું 

જોઇતું શતુ.ં ણ કયાયના કાયણે મુનાઇટેડ નેળદવ કે દમ કઇણ ત્રીજા ક્ષન શસ્તકે્ષ તાત્કાન્રક 

વયથી નાફૂદ થમ શત , જનેા કાયણે નજીકના બન્લષ્મભાં ાદકસ્તાન ભટ શુભર કયે એલી 

ળકમતા ખૂફ ઓછી થઇ ગઇ શતી. વંલેદનળીર ભુદે્દ બુટ્ટ ાવેથી વંૂણષ ળયણાગન્તન અગ્રશ ન 

યાખીને તેભણે ાદકસ્તાનને ન્સ્થય ને વાભાદમ થલાન વભમ અપ્મ શત. ફંને દેળ લચ્ચેના 

લેાય-વંફંધ ણ વાભાદમ ફદમા શતા , જો કે લો વુધી ફંને દેળ લચ્ચે તે ન્વલામના લધુ વંફંધ 

ળરૂ થઇ ન ળ્મા. 

 રૂન્માનું અલભૂલ્મન 

     1960ના દામકાના ઈત્તયાધષભાં , લેાયભાં તેજી રાલલા ભાટે ઇન્દદયાની 

વયકાયે બાયતીમ રૂન્માના ભૂલ્મભાં 40% - મુએવ ડૉરય વાભે 4થી 7 જટેરું લભૂલ્મન જાશેય કમું. 
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 દમુફકરઅય લેન િોગ્રાભ (અણુળસ્ત્રો સંફંન્ધત કામિક્રભ) 

    દમુદકરય ભશાવત્તાઓથી સ્લતંત્ર એલી બાયતની ન્સ્થયતા ને વુયક્ષા 

સ્થાન્ત કયલા ભાટે ને પ્રજાવત્તાક ચીન દ્વાયા ગભે તે ઘડીએ તાતા ણુશુભરાના જલાફભાં 

1967ભાં ગાંધીએ નેળનર દમુદકરય પ્રગ્રાભ ળરૂ કમો. 1974ભાં , યાજસ્થાનના યણ ન્લસ્તાયભાં 

અલેરા ખયણ ગાભ નજીક બૂગબષભાં , બાયતે નોચાદયક યીતે "સ્ભાઇન્રંગ ફુદ્ધા (શવતાં ફુદ્ધ)" 

નાભના વંકેતથી ઓખાતંુ ણુયીક્ષણ વપતાૂલષક ાય ાડમું. અ યીક્ષણ ળાંન્તના શેતુ ભાટે 

કયલાભાં અવ્મું છે તેલી ચખલટ કયીને બાયત ન્લશ્વભાં દમુદકરય વત્તાઓ ધયાલત નલ , વોથી 

છેલ્લ દેળ ફદમ. 

 િફયમાી ક્રાંન્ત 

    1971ભાં દયચાડષ  ન્નકવન ને આન્દદયા ગાંધી. તેભને ફંનેને એકફીજા પ્રત્મે ઊંડ 

ંગત દુબાષલ શત જનેા કાયણે ફંને કે્ષ વંફંધ ય વય ડી. 

    1960ના દામકાભાં ળરૂ કયામેરા ન્લન્ળષ્ટ્ કૃન્ વંળધન કામષક્રભ ને 

લધાયાની વયકાયી વશામના કાયણે છેલટે બાયતન નાજન કામભી ખંચ/તાણન પ્રશ્ન , ઘઉં-ચખા-

કાવ ને દૂધની જોઇએ તેના કયતાં લધુ ેદાળભાં પેયલાઇ ગમ. મુનાઇટેડ સ્ટેટ્વ ાવેથી ને તે 

ણ જનેા ભાટે ગાંધીને વાય એલ ણગભ શત (ણગભાની રાગણી ફંને કે્ષ ાયસ્દયક શતીઃ 

ન્નકવન ભાટે ઇન્દદયા "ઘયડી ચૂડેર" 
[૧૫]

 શતા)ં તેલા પ્રેન્વડદટ ાવેથી , નાજ ભાટે વશામ 

ભેલલાને ફદરે બાયત જાતે નાજ ન્નકાવ કયતું ફની ગમું. અ વપતા ને તેની વાથે તેનું 

વ્માાયી ાક-ઈત્ાદનભાં ન્લન્લધીકયણ એ "શદયમાી ક્રાંન્ત" તયીકે જાણીતાં ફદમાં. એ જ લખતે , 

દૂધ-ઈત્ાદનભાં નંધાત્ર લધાય - શ્વેત ક્રાંન્ત ણ અલી , જ ેખાવ કયીને નાનાં ફાકભાં 

ણની વભસ્માને ભશાત કયલાભાં ભદદરૂ નીલડી. ત્માયથી રઇને 1975 વુધી , "ન્નની વુયક્ષા" 

નાભે ઓખાત કામષક્રભ ગાંધી ભાટે લધુ એક શકાયાત્ભક ટેકાનું કાયણ ફદમ.
[૧૬]

 

ઇન્દદયા ગાંધી ને ખયેખય ત તભાભ બાયતીમ યાજકાયણીઓ જભેના ય ન્તળમ અધાદયત છે તે 

ળશેયી યશેલાવીઓને ન્લુર પ્રભાણભાં ને વસ્તા બાલે નાજ ભી યશે તે ભાટે 1960ના દામકાના 

ૂલાષધભાં ઇદટેદવ એગ્રીકલ્ચયર દડસ્ટર ીકટ પ્રગ્રાભ ( Intense Agricultural District Program 

- IADP), જનેે નોચાદયક યીતે શદયમાી ક્રાંન્ત નાભ અલાભાં અવ્મું શતંુ , તે ળરૂ કયલાભાં 

અવ્મ શત.
[૧૭]

 અ કામષક્રભભાં ભુખ્મ ચાય ફાફત ય બાય ભૂકલાભાં અવ્મ શતઃ 1) ફીજની નલી 

જાત, 2) બાયતીમ કૃન્ભાં યવામણ , દા.ત. યવામન્ણક ખાતય , જતુંનાળક, નંદણનાળક, લગેયે-ની 

અલશ્મકતા ંગે સ્લીકાય , 3) નલી ને ત્માયે ઈરબ્લધ ફીજભાંથી વુધાયેરા ફીજની જાત 

ન્લકવાલલા ભાટે , યાષ્ટ્રીમ ને અંતયયાષ્ટ્રીમ વશમગથી વંળધન ભાટેની પ્રન્તફદ્ધતા , 4) બૂન્ભ 

http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-14
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વશામ કૉરેજોના રૂભાં લૈજ્ઞાન્નક , કૃન્ વંસ્થાઓ ન્લકવાલલાન ન્લચાય.
[૧૮]

 દવ લષ ચારેરા અ 

કામષક્રભના કાયણે છેલટે ઘઉંનું ઈત્ાદન ત્રણગણું ફદમું શતંુ , ચખાના ઈત્ાદનભાં પ્રભાણભાં ઓછ છતાં 

ખાસ્વ લધાય થમ શત ; જમાયે ફાજયી-જુલાય-ચણા ને ફજયી જલેા એકદીમ નાજોભાં ફશુ 

ઓછ થલા ત નદશલત્ લધાય જોલા ભળ્ય શત (ક્ષેત્રપ ને લવન્ત લધાયાની ગણતયીએ) , 

રફત્ત ખયેખય અ ાકની પ્રભાણભાં વાયી એકધાયી ઈજ ભી ળકી શતી.  

 1971ની ચૂંટિીભાં ન્લજમ, અને લિાિધાન તયીકે ફીજુ ંસત્ર (1971-1975) 

      ઇન્દદયાના 1971ની ચૂંટણી ફાદ બાયતની વયકાયને ઘણી ભટી 

વભસ્માઓન વાભન કયલ ડ્ય. વંખ્મ પૂટ-પાટને કાયણે કંગ્રેવ ાટીનું અંતદયક ભાખું વાલ 

લેયન્લખેય થઇ ગમું શતું ને શલે અ ચૂંટણીભાં કંગ્રેવન વભગ્ર અધાય ભાત્ર તેભના નેતૃત્લ ય શત. 

1971ની અ ચૂંટણીભાં ગાંધીએ ગયીફી શટાલ  (ગયીફી દૂય કય) ન્લમ ને નાયા ય ભુખ્મ બાય 

ભૂ્મ શત. અ વૂત્ર ને તેની વાથે ગયીફી દૂય કયલાના પ્રસ્તાન્લત કામષક્રભ એ યીતે ગઠલલાભાં 

અવ્મા શતા કે જથેી ગાંધીને અખા દેળભાંથી , ગ્રાભીણ તેભ જ ળશેયી ગયીફ તયપથી , સ્લતંત્રરૂે ટેક 

ભી યશે. અનાથી તેઓ યાજમ ને સ્થાન્નક વયકાય ભાટે ગ્રામ્મ સ્તયે લચષસ્લી જાન્તઓને તેભ જ 

ળશેયના લેાયી લગષને લગણીને અગ લધી જઇ ળકલા ભાટે વક્ષભ ફદમા. ને તેભની જગ્માએ 

ત્માય વુધી ભૂક યશેતા ગયીફને છેલટે યાજકીમ ભશત્ત્લ ને યાજકીમ લજન એભ ફંને ભળ્યાં. 

 

ગયીફી શટાલ શેઠ અમન્જત કયલાભાં અલેરા કામષક્રભ બરે સ્થાન્નક સ્તયે શાથ ધયલાભાં અવ્મા 

યંતુ તેભના ભાટેનું બંડ , તેભની યચના , દેખયેખ ને તેના કામષકય એભ વભગ્ર વંચારન દદલ્શીથી 

ને ઇન્દડમન નેળનર કંગ્રેવ ાટી દ્વાયા કયલાભાં અલતું શતું. "અ કામષક્રભના કાયણે કેદદ્ર 

વયકાયને અખા દેળબયભાં નલા ને ન્લળા લગષને સ્રતનું ન્લતયણ કયલા નેતૃત્લ રેલાની તક 

ભી..."
[૧૯]

. જો કે શલે ભ્માવુઓ ને આન્તશાવકાય ગયીફી ન્નભૂષરન કયલાભાં ગયીફી શટાલ 

કામષક્રભની ન્નષ્પતા ભાટે વંભત છે- અન્થષક ન્લકાવ ભાટે પાલામેરા તભાભ પંડભાંથી ભાત્ર 4% જટેરું 

પંડ ભુખ્મ ત્રણ ગયીફી દૂય કયલાના કામષક્રભ ભાટે લાયલાભાં અવ્મું ને અ થડાકભાંથી ણ બાગ્મે 

જ કળંુક કદી "ગયીફભાં ગયીફ" ભાણવ વુધી શંચ્મું- ને અ ફીજી ચૂંટણીભાં ઇન્દદયા ગાંધી ભાટે 

રકન ખયેખય ટેક ઉબ કયલાને ફદરે ભાત્ર અ રું વૂત્ર જ લાયલાભાં અવ્મું.  

 ભ્રષ્ટાચાયના આયોો અને ચૂંટિીભાં ભ્રષ્ટાચાય અંગેનો ચુકાદો 

      12 જૂન 1975ના લ્શાફાદની શાઇકટે ભતદાનભાં ભ્રષ્ટ્ાચાયને 

ધ્માનભાં યાખીને રકવબાભાં ઇન્દદયા ગાંધીની ચૂંટણી દ્વાયા થમેરી લયણી યદ ગણાલી. ચૂંટણી ંગેની 

અ ન્ટીળન યાજ નાયામણ (ગાંધીએ તેભની વાભે 1971ની ચૂંટણીભાં ભ્રષ્ટ્ાચાયન ઈમગ કમાષનું 

http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-17
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%AC%E0%AB%80_%E0%AA%B9%E0%AA%9F%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AB%8B&action=edit&redlink=1
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વાન્ફત થઇ ગમા ફાદ , તેભણે પયી 1977ની ચૂંટણીભાં ણ ઇન્દદયાને યામ ફયેરીની ફેઠક યથી 

શયાવ્મા શતા) દ્વાયા કયલાભાં અલી શતી , જભેાં તેભણે ઇન્દદયાએ ચૂંટણીન પ્રચાય કયલા ભાટે વયકાયી 

સ્રત લામાષ શલાના ભુક નાના તેભ જ ભુક ભટા દાખરા ટાંકમા શતા.
[૨૦]

 અથી કટે તેભને 

વંવદભાં તેભની ફેઠક યથી દૂય કમાં શતાં ને ફીજંા છ લો વુધી તેભના ચૂંટણીભાં ઉબા યશેલા ય 

પ્રન્તફંધ રાદમ શત. લડાપ્રધાન ભાટે રકવબા (બાયતની વંવદનું નીચરું ગૃશ) થલા ત 

યાજમવબા (બાયતની વંવદનું ઈરું ગૃશ)- ફેભાંથી કઇ એકના વભ્મ શલું અલશ્મક છે. અભ , અ 

ચુકાદાથી ખયેખય તેઓ લડાપ્રધાન દ યથી દૂય થમાં. સ્લતંત્રતા છી , બાયતના યાજકાયણભાં 

ઇન્દદયા ગાંધી વાથે યાજ નાયામણનું ણ લચષસ્લ યહ્યું. તેઓ શંભેળાં યાજ નાયામણ વાભે વંઘષ કયતાં 

યહ્યાં. 

 

જો કે ઇન્દદયા ગાંધીએ યાજીનાભંુ અલાના કશેણને નકાયીને વુન્પ્રભ કટષભાં ીર કયલાનું તાનું 

અમજન જાશેય કમુ.ં અ ચુકાદ લ્શાફાદની શાઇકટષના જન્સ્ટવ ન્વંશા દ્વાયા અલાભાં અવ્મ 

શત. 1971ની રકવબાની ચૂંટણીભાં તેભની વાભે શાયેરા ઈભેદલાય યાજ નાયામણ દ્વાયા અ કેવ 

દાખર કયલાભાં અવ્મ શત , જ ેદાખર થમા ફાદ ચાય લે ચુકાદ અવ્મ શત. કેવની વુનાલણી 

દયમ્માન તાના ફચાલભાં ુયાલાઓ યજૂ કમાષ છી ઇન્દદયા ગાંધીને ચૂંટણીભાં પ્રાભાન્ણકતાબયી 

કામષવયણી/છેતયન્ંડી, લધુ ડત ખચષ ને ાટીના સ્લાથષ ભાટે વયકાયી તંત્ર ને ન્ધકાયીઓન 

ઈમગ કયલા ફદર દન્ત ઠેયલલાભાં અવ્માં શતાં. જ્માયે તેભની વાભેના રાંચ-રુશ્વત જલેા લધુ 

ગંબીય અય જજ ેકાઢી નાખ્મા શતા. 

 

શાઇકટષના અદેળ ભુજફ તેભને વંવદના નીચરા ગૃશ , રકવબાભાંની તેભની ફેઠક યથી દૂય કમાષ 

શલા છતાં ઇન્દદયાએ અ ચુકાદાથી તેભના શદ્દાને કઇ અંચ અલતી નથી તેલું કહ્યું શતું. તેભના 

ળબ્લદભાં, "ભાયી વયકાય સ્લચ્છ નથી એ ફાફતે ખાસ્વ ળયફકય થઇ યહ્ય છે યંતુ ભાયા 

નુબલના અધાયે કશીએ ત જમાયે ફીજા ક્ષએ (ન્લક્ષ) વયકાય યચી શતી ત્માયે ન્સ્થન્ત ઘણી 

લધુ ખયાફ શતી." કંગ્રેવ ાટી જ ેયીતે ચૂંટણીના પ્રચાય ભાટે ૈવા એકઠા કયે છે તે ંગેની ટીકાને 

તેભણે ફધા ક્ષ અ જ દ્ધન્તથી ૈવા એકઠા કયે છે કશીને પગાલી દીધી શતી. દયમ્માનભાં , લડાપ્રધાને 

તાની ાટીન ટેક જાલી યાખ્મ શત ને ાટીએ તેભના ભાટે ટેક જાશેય કયતંુ એક ન્નલેદન ણ 

ફશાય ાડંુ્ય શતંુ. ચુકાદાના વભાચાય જભે જભે પ્રવયતાં ગમા તેભ તેભ તેભના ઘયની ફશાય તેભના 

ટેકેદાય એકઠા થલા ભાંડ્યા ને તેભની લપાદાયીના ઘનાદ કયલા ભાંડમા. ગાંધીને દન્ત ઠેયલતા 

ચુકાદાથી તેભની યાજકીમ કાયદકદીને કઇ નુકવાન શંચળે નશં એલું બાયતીમ શાઇ કન્ભળનય ફી કે 

નશેરુએ કહ્યું શતંુ. તેભણે કહ્યું , "શ્રીભતી ગાંધીને અજ ેણ અખા દેળભાંથી કલ્પ્મ ટેક છે." "ભને 

http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-19
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રાગે છે કે લડાપ્રધાને તાના શદ્દા ય ચારુ યશેલું જોઇએ , ન્વલામ કે બાયતનું ભતદાયભંડ તેભને તે 

ન્વલામન અદેળ અ.ે" 

 

ચૂંટણીભાં ભ્રષ્ટ્ાચાયમુકત કામષવયણી ભાટેના તેભને દન્ત ઠેયલતા ચુકાદા વાભે ઇન્દદયાએ ીર 

કયી. ણ તેન ચુકાદ અલે તે શેરાં , રકળાશીન ન્લધ્લંવ કયલાનું છટકંુ ગઠલામું શલાન દાલ 

કયીને તેભણે ન્લલાદસ્દ યીતે અખા દેળભાં કટકટીની ન્સ્થન્ત જાશેય કયી દીધી. શજાયની ધયકડ 

કયલાભાં અલી, જભેાં 20 વંવદવભ્મ ણ શતા ને બાયતીમ વભાચાય-ભાધ્મભ ય ણ પ્રકાળન-

ન્નમંત્રણ રાદલાભાં અવ્માં. ઇન્દદયાએ ફન ઈમગ કયીને વંવદભાંથી તેભના ળત્રુઓને દૂય કમાષ 

શલાથી, તેભના ઘણાને જરે બેગાં કમાષ શલાથી , ઑગસ્ટ 1975ભાં રકવબાભાં વશેરાઇથી ઇન્દદયા 

ગાંધીને તેભની ય ભુકામેરા ભ્રષ્ટ્ાચાયના અય ને ચુકાદાભાંથી ભુકત કયત બૂતકારીન ન્સ્થન્તથી 

રાગુ ડત ઠયાલ વાય થઇ ગમ. 

 ન્લયોધ અને નાગફયક અસિકાય 

       જમાયે ઇન્દદયાએ ચુકાદા વાભે ીર કયી ને તે 

"રશીના છેલ્લા ટીા વુધી" 
[૨૧]

 રકની વેલા કયતા યશેળે તેલી જાશેયાત કયી , ત્માયે ન્લક્ષ ને 

તેભના ટેકેદાય અ ન્સ્થન્તન યાજકીમ પામદ ઈઠાલલા ભાટે ટાંીને જ ફેઠા શતા , તેભણે તેભનું 

યાજીનાભંુ ભાગતી ન્લળા જનવભુદામની યેરી કાઢી. નેક યાજમભાં મુન્નમન દ્વાયા વંખ્મ 

શડતા ને ડગરે ને ગરે ન્લયધ-દેખાલને કાયણે યજફયજન વ્મલશાય ટકી ડ્ય. અ 

ચલને ભજફૂત ફનાલલા ભાટે , જ.ેી.નાયામણે રીવને જો શન્થમાય ન્લનાના ટાંઓ ય 

ગીફાય કયલાન વયકાયી અદેળ ભે ત તેન નાદય કયલા અહ્વાન અપ્મું. તેભની વયકાય 

ભાટેન રકન ભ્રભ બાંગ્માની અ ન્સ્થન્ત , અન્થષક કટકટીને કાયણે લધુ ફલત્તય ફની ને તેભના 

યાજીનાભાની ભાંગ કયતા રકના ટેટા દદલ્શીભાં વંવદબલન ને તેભના ઘયને ઘેયી લળ્યા.  

ન્ચત્ર:New.waves.rumours.jpg  

ન્ફશાયભાં થયામેરી યાજકતાને ન્ચન્ત્રત કયતી અનંદ ટલધષનની પ્રથભ ડૉકમુભેદટયી- લેવ્વ ઓપ 

દયલલ્મુળનનું એક ન્ચત્ર , અ ડૉકમુભેદટયી બાયતભાં ણ ચયીછૂીથી ન્લતદયત થઇ તથા જાગૃન્ત 

પેરાલલા ભાટે ગેયકામદેવય યીતે છુટક છુટક ન્લદેળ ણ ભકરાલાઇ.  

 

ઇન્દદયા તાની વયભુખત્માયળાશી ધયાલતી ળૈરી ભાટે ત લગલામેરાં શતાં જ. વંવદભાં તાની 

ભજફૂત ફશુભન્તન ઈમગ કયીને તેભની કંગ્રેવ ાટીએ ફંધાયણભાં વુધાયા કયીને કેદદ્રીમ વયકાયને 

http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-20
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પામદ થામ તે યીતે કેદદ્ર ને યાજમ વયકાયની વત્તાઓ લચ્ચે વંતુરન ફનાલતા પેયપાય કમાં શતાં. 

ન્લક્ષનું ળાવન શમ તેલાં યાજમને "કામદાન્લશીન ને વદંતય યાજકતાબમાં" ગણાલીને , 

ફંધાયણની 356ભી કરભ શેઠ તેભણે ફે લખત એ યાજમભાં "યાષ્ટ્રન્ત ળાવન" રાદમું શતું ને એ 

યીતે વત્તા શાથ કયી શતી. અ ઈયાંત , ઇન્દદયા ગાંધીના ળરૂઅતનાં લોભાં તેભના વરાશકાય 

ી.એન.શાકવય જલેાને બગે ત્માયે વંજમ ગાંધી ઇન્દદયાના નજીકના યાજકીમ વરાશકાયનું સ્થાન રઇ 

ફેઠા શતા. વંજમ ગાંધીના અ લધતા પ્રબાલ તયપ ચૂંટામેરા ન્ધકાયીઓ ને લશીલટી 

ન્ધકાયીઓભાં ઘણ ણગભ પેરામેર શત. ઇન્દદયા ગાંધીની વયભુખત્માય ઢફે વત્તા બગલલાનું 

નલું લરણ જોઇને જમ પ્રકાળ નાયામણ , વત્મેદદ્ર નાયામણ ન્વંશા ને અચામષ જીલતયાભ કૃરાણી 

જલેી રકન્પ્રમ જનશસ્તીઓ ને ૂલષ સ્લાતંત્ર્મ-વેનાનીઓએ તેભના ને તેભની વયકાયની 

ન્લયધની લાત રક વુધી શંચાડલા ભાટે બાયતન પ્રલાવ ળરૂ કમો.  

 ન્સ્થન્ત ન્નમંત્રણભાં રાલલા ભાટે ઇન્દદયા ગાંધીએ ળાંન્તભાં , ન્લયધભાં બાગ રેનાયા ભટા બાગના 
ન્લક્ષની ધયકડ કયલાન અદેળ અપ્મ. ત્માયફાદ તેભની કેન્ફનેટ ને વયકાયે લ્શાફાદ 
શાઇકટષના ચુકાદા છી વજાષમેરી યાજકતાની ને કામદાના ઈલ્લંઘનની ન્સ્થન્તને ધ્માનભાં 
યાખતાં યાષ્ટ્રન્ત પકરુદ્દીન રી શેભદને કટકટીની ન્સ્થન્ત જાશેય કયલાની બરાભણ કયી. તે 

ભુજફ, ફંધાયણભાં કરભ 352ની જોગલાઇઓ નુવાય શેભદે 26 જૂન , 1975ના અંતદયક 
વ્મલસ્થાને રઇને કટકટીની ન્સ્થન્ત જાશેય કયી. 

 િુકભનાભાની રૂએ ળાસન 

     થડા જ ભદશનાઓભાં , ન્લક્ષ દ્વાયા ળાન્વત ફે યાજમભાં , ગુજયાત 

ને તાન્ભરનાડુભાં , યાષ્ટ્રન્ત  ળાવન રાદલાભાં અવ્મું ને અ યીતે વભગ્ર દેળ કેદદ્ર વયકાયના 

વીધા ન્નમંત્રણભાં અલી ગમ.
[૨૨]

 કપમૂષ રાદલા ભાટે ને ન્નન્િત વભમ વુધી નાગદયકને 

ટકામતભાં યાખલા ભાટે રીવને ફાન્ધત વત્તા અલાભાં અલી ને તભાભ પ્રકાળન 

પયન્જમાતણે ભાદશતી ને પ્રવાયણ ભંત્રારમના વખત પ્રકાળન-ન્નમંત્રણ શેઠ ભૂકલાભાં અવ્માં. 

તાના કાભભાં વંજમ ગાંધીની દખરગીયીન ન્લયધ કયલા ભાટે બન્લષ્મના લડાપ્રધાન ને ત્માયના 

ભાદશતી ને પ્રવાયણ ભંત્રારમના પ્રધાન , ઇદદય કુભાય ગુજયારે જાતે યાજીનાભું અપ્મું. યાજમના 

યાજમારની બરાભણથી યાજમ વયકાયનું ન્લવજષન થઇ ળકે તેલી ફંધાયણની જોગલાઇ નુવાય 

ન્લક્ષ ળાન્વત તભાભ યાજમ વયકાયને દૂય કયલાભાં અલી ને છેલટે , ભાથે તાઇ યશેરી 

ન્લધાનવબાની ચૂંટણીઓને ન્નન્િત કા ભાટે ભકૂપ યાખલાભાં અલી. અભ , વાધાયણ વત્તા 

બગલલા ભાટે ઇન્દદયાએ કટકટીની જોગલાઇઓન ઈમગ કમો.  

"તેભના ન્તા (નશેરુ) તાની ધાયાવબાઓને ને તાના ક્ષને મગ્મ યીતે ન્નમંત્રણભાં યાખી 

ળકતા વક્ષભ-ભજફૂત ભુખ્મભંત્રીઓ વાથે કાભ કયલાનું વંદ કયતા શતા , ણ તેભનાથી ન્લયીત , 

શ્રીભતી ગાંધી તાન કઇ સ્લતંત્ર ામ ધયાલતા શમ એલા દયેક કંગેવી ભુખ્મભંત્રીને દૂય કયલા 

http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%AA%E0%AA%A4%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%82_%E0%AA%B6%E0%AA%BE%E0%AA%B8%E0%AA%A8&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-21
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ભાંડ્યા શતા ને તેભના વાથે તાને લપાદાય શમ તેલી વ્મદકતઓ ભૂકતાં જતાં શતાં... તેભ છતાં , 

યાજમભાં ન્સ્થયતાનું નાભન્નળાન નશતંુ..."
[૨૩]

 

એલ ણ અકે્ષ કયલાભાં અલે છે કે અટરેથી ન ટકતાં , તેભણે યાષ્ટ્રન્ત શેભદ ાવે વંવદભાં 

ચચાષન્લચાયણા કયલી જરૂયી ન શમ ને જનેા ભુજફ તેઓ શુકભનાભાની રૂએ ળાવન કયી ળકે તેલ 

લટશુકભ ફશાય ડાવ્મ શત. 

 

    વાથે વાથે , ગાંધીની વયકાયે તે લખતે તાની વાથે જ ેણ વશભત ન શમ 

તેલા તભાભને શાંકી કાઢલાનું ન્બમાન શાથ ધમું , જભેાં શજાયની વંખ્માભાં યાજકીમ કામષકતાષઓની 

ધયકડ ને ટકામત કયલાભાં અલી ; વંજમ ગાંધીની વાભેરગીયીથી ને જગ ભશન , જઓે 

ાછથી દદલ્શીના યાજમાર ફદમા , તેભની દેખયેખ શેઠ દદલ્શીની જાભા ભન્સ્જદ અવાવની 

ઝૂંડટ્ટી શટાલલાની કાભગીયી શાથ ધયલાભાં અલી શતી , જભેાં શજાય રક ફેઘય ફદમા શલાન ને 

વંકડ ભામાષ ગમા શલાન ને તેના ગરે દેળની યાજધાનીના એ ન્લસ્તાયભાં કભી તનાલ ઈગ્ર 

ફદમાન અક્ષે કયલાભાં અવ્મ છે ; ને દયલાય ન્નમજન કામષક્રભ ંતગષત શજાય ન્તાઓની 

યાણે નવફંધી કયલાભાં અલી ને તે ણ ભટા બાગે ૂયતી કાજી ન્લના.  

 ચૂંટિીઓ 

     કટકટીની ન્સ્થન્તને ફે લખત રંફાવ્મા છી , ભતદાયને તેભના 

ળાવનને વભથષન અલાની એક તક અલા ભાટે 1977ભાં ઇન્દદયા ગાંધીએ ચૂંટણી ઘન્ત કયી. 

ત્મંત જાપ્તા શેઠ વભાચાય-ભાધ્મભએ તેભના ન્લળે જ ેણ રખ્મું શતંુ તે લાંચીને તાની રકન્પ્રમતા 

અંક ન્લચાયલાભાં ગાંધી કદાચ ફશુ ભટી થા ખાઇ ગમા. કઇ ણ વંજોગભાં , જનતા ાટી ત તેભન 

ન્લયધ કયલાની જ શતી. તેભના રાંફા વભમના લેયી દેવાઇની અગેલાનીભાં ને જમ પ્રકાળ 

નાયામણને તાના ધ્માન્ત્ભક ભાગષદળષક ફનાલીને જનતા ાટીએ બાયત ાવે "રકળાશી ને 

વયભુખત્માયળાશી" લચ્ચે વંદગી કયી રેલા ભાટે અ ચૂંટણીઓ એ છેલ્લી તક છે એલ દાલ કયીને 

રકન ભત ફાંધલ ળરૂ કમો. અ ચૂંટણીભાં ઇન્દદયાની કંગ્રેવ ાટી ખયાફ યીતે શાયી. ઇન્દદયા ને 

વંજમ ગાંધી ફંનેએ તાની ફેઠક ગુભાલી ને (ાછરી રકવબાભાં 350 ફેઠક ભેલનાયી ) કંગ્રેવ 

અ લખતે કુર 153 ફેઠક ભેલી ળકી, જભેાંથી 92 ફેઠક દન્ક્ષણ બાયતની શતી. 

 િાય, ધયકિ અને પયીથી જીત 

ન્ચત્ર:MGRyou3332.jpg  

http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-22
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%B6%E0%AB%87%E0%AA%B7:%E0%AA%9A%E0%AA%A1%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AB%8B&wpDestFile=MGRyou3332.jpg
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તાન્ભરનાડુના ભુખ્મભંત્રી એભ.જી.યાભચંદ્રન વાથે શ્રીભતી ગાંધી.1977ભાં કટકટી છી થમેરી 

ચૂંટણીઓભાં, ભાત્ર દન્ક્ષણનાં યાજમભાં કંગ્રેવને ફશુભન્ત ભી. 

 

 

1984 મુએવએવઅય (USSR) દ્વાયા ફશાય ડામેરી સ્ભાયક દટદકટ 

     ભયાયજી દેવાઇ લડાપ્રધાન ફદમા ને 

1969થી જઓે ભૂ વંદગી શતા તે નીરભ વંજીલ યેડ્ડી પ્રજાવત્તાક 

બાયતના યાષ્ટ્રન્ત ફદમા. શલે ઇન્દદયા ગાંધી ાવે 1978ની 

ેટાચૂંટણીઓ જીતલા વુધી કઇ કાભ , અલક કે યશેઠાણ વુદ્ધાં નશતાં 

યહ્યાં. 1977ના ચૂંટણી પ્રચાય દયમ્માન કંગ્રેવ ાટીભાં ણ પાટ ડી શતી. 

જગજીલન યાભ જલેા ગાંધીના જૂના ટેકેદાય ને તેભના વોથી લપાદાય 

ફશુગુણા ને નંદદની વતથી છુટા ડી ગમા શતા. અ ત્રણે જણ ઇન્દદયાની ઘણા નજીક શતા , યંતુ 

વંજમ ગાંધીએ ગઠલેરા કાલાદાલા ને દયન્સ્થન્તઓને દયણાભે તેભને રગ થલાની પયજ ડી 

શતી. વંજમ ગાંધીન ઇયાદ ઇન્દદયાની વત્તાને ણ ઓંગી જલાન ને તેભને સ્થાનભ્રષ્ટ્ કયલાન 

છે, તેલી પલા ણ ત્માયે લશેતી શતી. વંવદભાં ત્માયે કંગ્રેવ (ગાંધી) ાટી શલે ખૂફ નાના જૂથભાં 

શતી, રફત્ત ઔચાદયક ન્લક્ષ તયીકે તેભનું સ્થાન કફંધ શતંુ. 

 

     મુદ્ધની દયન્સ્થન્ત વભું , કન્જમાખય યાજકીમ ક્ષના કાભચરાઈ 

જોડાણભાં વયકાય નશં ચરાલી ળકતા જનતા વયકાયના ગૃશ પ્રધાન , ચોધયી ચયણ ન્વંઘે ભુક 

અય શેઠ ઇન્દદયા ને વંજમ ગાંધીની ધયકડ કયલાન અદેળ અપ્મ , જો કે અ અયભાંથી 

એક ણ અય બાયતની કટષભાં વશેરાઇથી વાન્ફત થઇ ળકે તેલ નશત. ધયકડન વીધ થષ 

વંવદભાંથી અભેે ઇન્દદયાની શકારટ્ટી જ શત. ગભે તે કાયણવય , ણ અ વ્મૂશનીન્ત ખૂફ 

બમંકય યીતે લી ડી. શજી ફે લષ શેરાં તેભને જુરભી કે અખુદ કશેતા રકભાંથી ઘણા ફધા 

રકન ડય , અ ધયકડ ને રાંફા-વભમ વુધી ચારેરા ખટરાને દયણાભે તેભને પ્રત્મેની 

વશાનુબૂન્તભાં ફદરાઇ ગમ. 

 

જનતા ગઠફંધન ભાત્ર ઇન્દદયા પ્રત્મેના તેભના લેયબાલ/દે્વને (ભુક રક તેભને "ેરી ભદશરા" 

કશેતા શતા) જ અબાયી શતંુ. ભાત્ર અટરી જ ફાફત તેભની લચ્ચે વાભાદમ શલાથી , વયકાય 

ંદયંદયની ફાથંફાથીભાં ડી ગઇ ને ગાંધી અ ન્સ્થન્તન તાના પામદાભાં ઈમગ કયી ળકમાં. 

http://gu.wikipedia.org/wiki/ચિત�
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તેભણે પયીથી લકતવ્મ અલાં ળરૂ કમાં , ને કટકટીકાભાં થમેરી "બૂર" ફદર અડકતયી યીતે 

ન્વપતૂલષક ભાપી ભાગલા ભાંડી. જૂન 1979ભાં દેવાઇએ યાજીનાભંુ અપ્મું ને ફશાયથી વયકાયને ટેક 

અલાના ગાંધીના લચન ય ન્લશ્વાવ યાખીને યેડ્ડીએ ચયણ ન્વંઘની લડાપ્રધાન તયીકે ન્નભણૂક કયી.  

 

એક ટંૂકા ંતયાર છી , તેભણે તે ળરૂઅતભાં અેર ટેક ાછ ખંચી રીધ ને દયણાભે 

1979ના ન્ળમાાભાં યાષ્ટ્રન્ત યેડ્ડીએ વંવદનું ન્લવજષન કયલું ડંુ્ય. એ છી જાદમુઅયીભાં થમેરી 

ચૂંટણીભાં, કંગ્રેવ ાય ફશુભન્તથી ાછી વત્તા ય અલી. 

 

ઓગણીવ એંળીના દામકાભાં ઇન્દદયા ગાંધીની વયકાયે શ્રીરંકાભાં એરટીટીઇ ( LTTE) ને દમ 

તન્ભર ત્રાવલાદી જૂથને ૈવા, ળસ્ત્ર ને રશ્કયી તારીભ ૂયી ાડી શતી.
[૨૪]

 

 ત્રીજુ ંસત્ર 

 ચરિી નાિાની કટોકટી 

    ઓગણીવ એંળીના દામકાના ૂલાષધભાં મુએવ ડૉરય વાભે બાયતીમ રૂન્માના 

ભૂલ્મભાં 7થી 12 જટેર, એટરે કે 40% જટેર ઘટાડ નાથલાભાં ઇન્દદયાની વયકાયને ન્નષ્પતા ભી.  

 ઓયેળન બ્લલ્મૂ સ્ટાય અને િત્મા 

     નલી દદલ્શીભાં ઇન્દદયા ગાંધી ભેભદયમર મ્મૂન્ઝમભભાં વાચલામેરી 

ઇન્દદયા ગાંધીની શત્મા વભમની રશીથી ખયડામેરી વાડી ને દમ ચીજલસ્તુઓ. 

     ગાંધીનાં ાછરાં લો ંજાફની વભસ્માઓ વાથે ગૂંચલામેરા યહ્યાં. જૂન 

1984ભા,ં ળીખના વોથી ન્લત્ર સ્થાન ગલ્ડન ટેમ્રના વંકુરભાં બાગરાલાદી ળીખ સ્લતંત્રતા ભાટે 

રડતંુ જયનેઇર ન્વંઘ ન્બંડયાંલારેનું જૂથ છાલણી નાખીને ફેઠંુ શતંુ.
[૨૫]

 એ લખતે ગલ્ડન ટેમ્રના 

વંકુરભાં શજાય વાભાદમ નાગદયક શાજય શલા છતાં બાયતીમ રશ્કયે અડેધડ ગીઓ ચરાલી ને 

તેના દયણાભે ઘણા નાગદયક ઘલામા-ભમાષ. અંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રવાય ભાધ્મભભાં ગાંધીના અ ગરાંની 

ખૂફ ન્નંદા થઇ. એ લખતે ભયેરા-ઘલામેરા રશ્કયી ને વાભાદમ નાગદયકના અંકડાઓ વયકાય 

ને સ્લતંત્ર એજદવી તયપથી જુદા જુદા અલાભાં અલે છે. વયકાયી અંકડાઓભાં 4 ન્ધકાયીઓ , 

79 વૈન્નક ને 492 ળીખ બગ ફનેરા દળાષલામ છે , જમાયે સ્લતંત્ર એજદવીએ અેરા અંકડા 

ઘણા ઊંચા છે , તેભના ભુજફ 500 કે તેથી લધુ રાશ્કય ને 3 ,000થી લધુ ળીખ- જભેાં અભનેવાભને 

થમેરા ગીફાયભાં નેક સ્ત્રીઓ ને ફાક ણ શભાઇ ગમેરાં દળાષલામાં છે.
[૨૬]

 બગ ફનેરા 

વાભાદમ નાગદયકના અંકડા ંગે ન્લલાદ યહ્ય છતાં વ્મલન્સ્થત યેકડષ , વભમ ને શુભરાની યીતને 

http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%8F%E0%AA%B2%E0%AA%9F%E0%AB%80%E0%AA%9F%E0%AB%80%E0%AA%88_(LTTE)&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-23
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-24
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-25
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વ્માક યીતે લખડલાભાં અલી શતી. અ ફનાલને ળીખ યના ંગત શુભરા તયીકે ગણાલીને ભટા 

બાગની ટીકાઓ વીધી ઇન્દદયા ગાંધી તયપ અંગી ચંધતી શતી. અ શુભર ળીખને સ્લતંત્રતાના 

ઈદેળ અતા ને ખાન્રસ્તાન નાભન રગ દેળ યચલાની ચઢલણી કયીને ંદયંદય "દાલત" 

ઉબી કયતા ત્રાવલાદી ન્બંડયાંલારેને ફશાય પંકી દેલા ભાટે કયલાભાં અવ્મ શત તેલું કશીને ઇન્દદયાએ 

લાજફી ઠેયવ્મ શત. 

 

   ઇન્દદયા ગાંધીના નેક ંગયક્ષક શતા , તેભના ફે ળીખ ણ શતા- વતલંત ન્વંઘ ને 

ન્ફંત ન્વંઘ. 31 ઑકટફય , 1984ના યજ નં. 1 , વપદયગંજ યડ ય અલેરા નલી દદલ્શીના 

લડાપ્રધાનના યશેઠાણના ફગીચાભાં તેભના વંયક્ષણ ભાટેનાં શન્થમાયથી તેભણે ઇન્દદયા ગાંધીની શત્મા 

કયી નાખી. અઇયીળ ટેન્રન્લઝન ભાટે ડૉકમુભેદટયીનું દપલ્ભાંકન કયતા ન્િદટળ ન્બનેતા ીટય 

ઈસ્તીનલને ઇદટવ્મૂષ અલા ભાટે ઇન્દદયા ચારીને જઇ યહ્યાં શતાં , તેભણે વતલંત ને ન્ફંત દ્વાયા 

યન્ક્ષત ન્લકેટ ગેટ વાય કમો. ફનાલ છી તયત ભેરી ભાદશતી નુવાય ન્ફંત ન્વંઘે તાની 

વાઇડ-અભષ(ફાજુ ય રટકાલેરા ળસ્ત્ર)ન ઈમગ કયીને તેભને ત્રણ લખત ગીઓ ભાયી ને 

વતલંત ન્વંઘે તાની સ્ટેન વફભળીન ગન લાયીને તેભની ય 30 યાઈદડ ગીફાય કમો શત. 

તેભના ફીજા ંગયક્ષકએ દડી અલીને ન્ફંત ન્વંઘને ત્માં જ ઠાય કયી દીધ જમાયે વતલંત ન્વંઘની 

ધયકડ કયલાભાં અલી. 

 

  તાની ન્ધકૃત કાયભાં શૉન્સ્ટર જલાના યસ્તાભાં જ ઇન્દદયાનું ભૃત્મુ થઇ ગમું શતું , યંતુ 

ઘણા કરાક વુધી તેભને ભૃત ઘન્ત કયલાભાં અવ્મા નશતાં. તેભને ઓર ઇન્દડમા ઇદસ્ટીટટ્યૂટ ઓપ 

ભેદડકર વામન્દવઝ ( All India Institute of Medical Sciences) રઇ જલાભાં અવ્મા જમાં 

ડૉકટય તેભના ય ળસ્ત્રદક્રમા કયી. તે વભમે જાશેય કયલાભાં અલેરી ન્ધકૃત અંકડાકીમ ભાદશતી 

નુવાય તેભના ળયીયભાં 29 ગીઓ અયાય થઇ ગમાના જખભ શતા ને કેટરાક ફીજા શેલાર 

નુવાય તેભના ળયીયભાંથી 31 ગીઓ કાઢલાભાં અલી શતી. 3 નલેમ્ફયના યજ યાજ ઘાટ ાવે 

તેભની ંન્તભન્લન્ધ કયલાભાં અલી શતી. તેભનાં ભૃત્મુ છી તેભને લપાદાય એલા કંગ્રેવી નેતાઓએ 

વાંપ્રદાન્મક ળાંન્ત ઉબી કયી , જનેા દયણાભે કેટરામ દદલવ વુધી નલી દદલ્શી ને બાયતનાં દમ 

કેટરાંક ળશેય અ યભખાણભાં ઘેયામેરાં યહ્યાં. ગાંધીના ન્ભત્ર ને જીલનચદયત્રકાય ુુર જમકયે 

ાછથી ઇન્દદયાના તણાલ ને ઓયેળન બ્લલ્મૂ સ્ટાય છી ળંુ થળે તે ંગે ઇન્દદયાને થમેરા 

ૂલાષબાવ ંગેની ન્લગત ફશાય ાડી શતી. 

 અંગત જીલન 

 નિેરુ-ગાંધી ફયલાય 

http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%93%E0%AA%B2_%E0%AA%88%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE_%E0%AA%88%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AA%BF%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%82%E0%AA%9F_%E0%AA%93%E0%AA%AB_%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%B2_%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%9D_(All_India_Institute_of_Medical_Sciences)&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%93%E0%AA%B2_%E0%AA%88%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE_%E0%AA%88%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AA%BF%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%82%E0%AA%9F_%E0%AA%93%E0%AA%AB_%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%B2_%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%9D_(All_India_Institute_of_Medical_Sciences)&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%93%E0%AA%B2_%E0%AA%88%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE_%E0%AA%88%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AA%BF%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%AF%E0%AB%82%E0%AA%9F_%E0%AA%93%E0%AA%AB_%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%B2_%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%9D_(All_India_Institute_of_Medical_Sciences)&action=edit&redlink=1
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ઇન્દદયા ગાંધીનું ંગત ુસ્તકારમ. 

દપયઝ ને ઇન્દદયા ગાંધીનું ટરે ટ. 

  ળરૂઅતભાં તાના યાજકીમ લાયવદાય તયીકે તેભની વંદ 

વંજમ શતા, યંતુ ન્લભાન કસ્ભાતભાં તેના લવાન છી , પેિુઅયી 

1981ભાં તેભણે યાજીલ ગાંધીને તેભની ન્નચ્છા શલા છતાં ામરટની 

નકયી છડીને યાજકાયણભાં ડલા ભાટે ભનાલી રીધા. ઇન્દદયા ગાંધીના 

લવાન છી યાજીલ ગાંધી લડાપ્રધાન ફદમા. ભે 1991ભાં તેભની ણ 

શત્મા કયલાભાં અલી , અ લખતે ન્રફયેળન ટાઇગવષ ઓપ તાન્ભર એરભ ( Liberation Tigers of 

Tamil Eelam)ના ત્રાવલાદીઓના શાથે. યાજીલના ન્લધલા , વન્નમા ગાંધીએ મુનાઇટેડ પ્રગ્રેન્વલ 

એરામદવ(United Progressive Alliance)નું નેતૃત્લ રીધંુ ને અિમષજનક યીતે 2004ની 

રકવબા ચૂંટણીઓભાં તેભની જીત થઇ. વન્નમા ગાંધીએ દેળનું લડાપ્રધાન દ રેલાની તક નકાયી 

કાઢી છતાં કંગ્રેવના યાજકીમ કતાષશતાષ ને ભુખ્મ ન્નમંત્રક તયીકે તાનું લચષસ્લ જભાલી યાખ્મું. 

ત્માયે બૂતૂલષ નાણાપ્રધાન ડૉ.ભનભશન ન્વંઘ લડાપ્રધાન તયીકે દેળન કાયબાય વંબાે છે. 

યાજીલનાં ફાક , યાશુર ગાંધી ને ન્પ્રમંકા ગાંધી લાડેયાએ ણ યાજકાયણભાં પ્રલેળ કમો છે. વંજમ 

ગાંધીના ન્લધલા , ભેનકા ગાંધી- જભેણે વંજમના લવાન ફાદ ઇન્દદયા વાથે છેડ પાડી નાખ્મ શત 

ને જભેને લડાપ્રધાનના ન્નલાવસ્થાનેથી કાઢી ભુકામાની લાત જાણીતી ફની શતી
[૨૮]

 તે , તેભ જ 

વંજમન ુત્ર લરુણ ગાંધી ભુખ્મ ન્લક્ષ બાજના વદસ્મ તયીકે યાજકાયણભાં વદક્રમ છે.  

 પેયપાય કયો] ન્લલાદો 

  ઓગણીવ ન્વત્તયના દામકાભાં ઇન્દદયા ગાંધી , બાયતના ૂલષ લડાપ્રધાને પયન્જમાતણે 

વ્મંધત્લીકયણન કામષક્રભ ભરભાં ભૂકમ શત. ફે કે તેથી લધુ ફાક ધયાલતા ુરુે કામદેવય 

ધયણે વ્મંધત્લીકયણ કયાલલાનું યશેતંુ , યંતુ અ ન્બમાન દયમ્માન કેટરામ દયન્ણત મુલાન 

ુરુ, યાજકીમ ળત્રુઓ ને ફુધ ભાણવનું વ્મંધત્લીકયણ કયી નાખલાભાં અવ્મું શલાનું ભનામ 

છે. અ કામષક્રભને અજ ેણ બાયતભાં માદ કયલાભાં અલે છે ને લખડલાભાં અલે છે ; તેણે ઉરટાના 

રકને દયલાય ન્નમજનથી ન્લભુખ કયી દીધા શલાનું કશેલાભાં અલે છે , જનેે કાયણે દામકાઓ વુધી 

દયલાય ન્નમજનના વયકાયી કામષક્રભભાં લયધ અલત યહ્ય શત. 
[૨૯]

.તેભની અ ન્લચાયણાઓ 

સ્ષ્ટ્ણે દળાષલે છે કે વુપ્રજનન ળાસ્ત્રના ન્લચાય ંગે ઇન્દદયા ગાંધી સ્ષ્ટ્ દપરવૂપી ને ંગત 

ભતાગ્રશ ધયાલતાં શતાં , કદાચ તેનું કાયણ તેઓ ઇન્દડમા મુજને્નકવ વવામટીના વદસ્મા શતા તે ણ 

શઇ ળકે. 

http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B2%E0%AA%BF%E0%AA%AC%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B6%E0%AA%A8_%E0%AA%9F%E0%AA%BE%E0%AA%88%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B8_%E0%AA%93%E0%AA%AB_%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%BF%E0%AA%B2_%E0%AA%8F%E0%AA%B2%E0%AA%AE_(Liberation_Tigers_of_Tamil_Eelam)&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%B2%E0%AA%BF%E0%AA%AC%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B6%E0%AA%A8_%E0%AA%9F%E0%AA%BE%E0%AA%88%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B8_%E0%AA%93%E0%AA%AB_%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%BF%E0%AA%B2_%E0%AA%8F%E0%AA%B2%E0%AA%AE_(Liberation_Tigers_of_Tamil_Eelam)&action=edit&redlink=1
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-27
http://gu.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%88%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B0%E0%AA%BE_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80&action=edit&section=28
http://gu.wikipedia.org/wiki/ઈન�#cite_note-28

