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"મઠુી ઉંચેરા માનવી બ.ગો.મહતેા" ની ૫૦મી પણુ્યિતિથ એ  મરણાજંિલ. 
============================================= 

 

  રે  વેના એક કલાકર્ તરીકે નોકરી કરતા િપતાના સામાન્ ય ૫િરવારમા ંજન્ મલેા, પાચં વષર્ની 
નાની ઉંમરે િપતા ની છતર્છાયા ગમુાવવાથી સઘંષર્પણૂર્  બા  ય અવ  થા ગજુારનાર ૫રંત ુકતર્  ય 
૫રાયણતા, જનસેવા અને અથાગ મહનેથી ગજુરાતના મખુ્ યમતંર્ી બનેલા  વ.બળવતંભાઈ મહતેાની 
૫૦મી પણુ્યિતિથ ૧૯ સપ્ ટેમ્ બરના રોજ છે. બ.ગો.મહતેાના હલુામણા નામથી ઓળખાતા 
 વ.બળવતંરાય મહતેાના જીવનના કેટલાકં પર્સગંો તેમની ૫૦મી પણુ્યિતિથએ યાદ કરીએ. 
પચંાયતી રાજય,  તર્ી કેળવણી અને સત્ તાના િવકેન્ દર્ીકરણના િસઘ્ ધાતંોનો ગજુરાત અને દેશમા ં
મજબતૂ પાયો  નાખવાનો યશ  વ.બળવતંભાઈ મહતેાને છે. પાિક તાન સાથનેા યઘુ્ ધને ૫૦ વષર્ 
થયા છે. અને પાિક તાનના સાથેના આ યઘુ્ ધના કારણ ે જ ગજુરાતે પોતાના મખુ્ યમતંર્ી         
 વ. બળવતંભાઈ મહતેાને ૧૯ સપ્ ટેમ્ બર,૧૯૬૫મા ંગમુાવવાનો વારો આ  યો હતો. 

  વ.બળવતંભાઈ મહતેાના જીવનમા ં ૧૯ તારીખન ુ ૫ણ એક અદભતૂ મહત્ વ રહલે ુ ં છે. 
 વ.મહતેાનો જન્ મ "૧૯ તારીખે, તેઓ મખુ્ યમતંર્ી બન્ યા ૧૯ તારીખે અને તેમન ુમતૃ્ ય ુ૫ણ થયુ ં૧૯ 
તારીખે" એક સામાન્ ય ૫િરવારમા ંજન્ મીને િપતા ની છતર્છાયા ગમુા  યા ૫છી ૫ણ જનસેવા અને 
સતત મહનેત તથા લોકસેવા માટેની સાધના  વ.મહતેાના જીવનના ખબૂ જ મોટા ૫િરબળો રહયા 
છે. માતર્ ર૪ વષર્ની ઉંમરે નાગપરુ  ખાતે ઝડંા સત્ યાગર્હમા ંભાગ લેવા તેઓ ૫હ ચી ગયા હતા.ં 
૧૯ર૬મા ંહિરજન છાતર્ાલયના ગહૃ૫િતન ુકામ સભંાળીને અ પૃ યતાના િનવારણ માટે એક આદશર્ 
દાખલો તેમણે પરૂો પાડયો હતો. ૧૯૩૦મા ંપણૂર્  વરાજની લડત ધોલેરા સત્ યાગર્હમા ંઅને સિવનય 
કાનનૂ ભગંની લડતમા ંઅગેર્સર ભાગ ભજવનાર  વ.બળવતંભાઈ મહતેાને એક વષર્ની સજા થયેલી 
માનંા છ મિહના શાહીબાગ  ખાતે લમા ંગજુરવા ૫ડયા હતા.ં હતાશ થયા વગર લોકસેવામા ં

કામ કરતા કરતા  શાહીબાગ લમા ં રહયા હતા તે શાહીબાગ િવ  તારમા ં મખુ્ યમતંર્ી તરીકે 
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૫દગર્હણ તેઓએ કયુર્ હત ુ.ં (અગાઉ ગજુરાતની િવધાનસભા અને સિચવાલય ગાધંીનગર નહીં 
૫રંત ુઅમદાવાદના શાહીબાગમા ંહતા)ં 

 પર્જા૫િરષદમા ંખબૂ સારી કામગીરી  વ.બળવતંભાઈ અને તેમની ટીમ ારા થતી હતી આજ 
કારણોસર જયારે ભાવનગરના મહારાજા કૃ  ણકુમારિસહંજીએ પોતાન ુરાજય દેશની લોકશાહી માટે 
સ ૫વાનો િનણર્ય કરવાનુ ંિવચાયુર્ ત્ યારે જગભુાઈ ૫રીખ મારફતે ી બળવતંભાઈને િદ  હીથી ખાસ 
બોલા  યા હતા ં અન ે ત્ યારબાદ ભાવનગરનુ ં સમપર્ણ  દેશની લોકશાહીમા ં થયુ ં હત ુ.ં પર્થમ 
જવાબદાર રાજયતતંર્ ભાવનગર રાજયે જયારે બના  ય ુ ત્ યારે પર્થમ મખુ્ યમતંર્ી ૫ણ         
ી બળવતંભાઈ મહતેાને બનાવવામા ં આ  યા હતા.ં સૌરા  ટર્ના અન્ ય નાના નાના રાજયોના 

સમપર્ણ બાદ સૌરા  ટર્ એકમ બન્ ય ુઅને સૌરા  ટર્ એકમના મખુ્ યમતંર્ી એ ઢેબરભાઈ થયા તો ત ે
સમયે નાયબ મખુ્ યમતંર્ી તરીકે  વ.બળવતંભાઈ મહતેા બન્ યા હતા.  થાિનક  વરાજય અને િશક્ષણ 
વા ખાતાઓ તેમના પાસે હતા. િવ ાથીર્ઓના આંદોલનના ૫ગલે સૈઘ્ ધાિંતક બાધંછોડ નહીં જ કરંુ 

તેમ કહીન ે સૌરા  ટર્ રાજયના પર્ધાન૫દ ૫રથી તેમણ ે રાજીનામ ુઆપ્ ય ુ હત ુ.ં ગામે ગામ ગર્ામ 
પચંાયતોની  થા૫ના અને પચંાયતી  રાજયની મજબતૂ બનાવવા માટેન ુએક આદશર્ અને ઉત્ તમ 
કાયર્ એ  વ.બળવતંભાઈ મહતેાની દેન છે. ક ગેર્સ પક્ષમા ંસિકર્ય કામગીરી કરતા ં કરતા ંઓલ 
ઈન્ ડીયા ક ગેર્સ કિમટીના મહામતંર્ી  વ.બળવતંભાઈ મહતેા બન્ યા હતા ભાવનગરના સાસંદ તરીકે 
ચ ૂટંાઈને તે સમયે સસંદીય સિમિતમા ંસત્ તાના િવકેન્ દર્ીકરણ,તર્ી  તરીય પચંાયતોની રચના િવગેરે 
બાબતોની સમજ અન ેઅમલીકરણમા ં  વ.મહતેાએ ખબૂ મોટો ફાળો આપ્ યો હતો. ૫૫ વષર્ની ઉંમરે 
ભાવનગરમા ં જયારે  વ.મહતેાન ે સન્ માિનત કરવા માટે ૫૫ હજાર િપયાની  થેલી આ૫વાનુ ં
આયોજન થય ુત્ યારે  વ.મહતેાના કરેલા કાય ના કારણે લોકોમા ંઉત્ સાહ એટલો હતો કે,૫૫ હજારની 
જગ્ યાએ ૧,૫ર,૧૧૧ િપયા એકતર્ીત થયા. ૬ ડીસેમ્ બર-૧૯૫૫ના રોજ જયારે આ નાણાનંી થેલી 
 વ.મહતેાન ેઆ૫વામા ંઆવી ત્ યારે તેમણે એ રકમ પોતાના માટે  વીકારવાના બદલે ભાવનગરના 
િહત માટે સમિપર્ત કરી દીધી હતી. ભાવનગરના ગાધંી  મિૃત, સરદાર  મિૃત અને જયા ંઆ  િજ  લા 
પચંાયત બેસે છે તે પચંાયત ભવન  વ.બળવતંભાઈ મહતેાને આભારી છે. ભાવનગર શહરે  
ડેમન ુ પાણી પીવે છે અને જી  લાના અનેક ખેડૂતોને િસચંાઈનો લાભ મળે છે તે શે જુી ડેમ 
 વ.બળવતંભાઈ મહતેાના સઝૂના કારણે પર્ાપ્ ત થયેલો છે. 

  િશહોર મત િવ  તારના ી ભોગીભાઈ લાલાણીએ રાજીનામ ુ આપીને  વ.બળવતંભાઈ 
મહતેાને િશહોર િવ  તારમાથંી ચ ૂટંણી લડવા માટે જગ્ યા ખાલી કરી ત્ યારે િશહોર િવ  તારમાથંી 
ધારાસભ્ ય તરીકે ચ ૂટંાઈને  વ.બળવતંભાઈ મહતેા િવધાનસભાના સભ્ ય બન્ યા હતા.ં 
તા.૧૯.૯.૧૯૬રના રોજ ગજુરાતના મખુ્ યમતંર્ી તરીકે  વ.બળવતંભાઈ મહતેાએ શ૫થ લીધા હતા.ં 
પાિક તાન સાથે યઘુ્ ધ ચાલત ુ હત ુ ંઅને એજ સમયે તા.૧૯.૯.૬૫ના રોજ ારકા ખાત ેનેશનલ 
કેડેટની સભાને સબંોધવા મખુ્ યમતંર્ીએ જવાન ુ હત ુ ં અને ારકા થી મીઠાપરુ ૫હ ચવાનુ ં હત ુ.ં 
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સલામતીની દર્િ  ટએ કેટલાક અિધકારીઓ તરફથી આ કાયર્કર્મ રદ કરવા માટે સચૂન થય ુહત ુ ં૫રંત ુ
તે સચૂનને અવગણીને નેશનલ કેડેટની સભાના સબંોધમા ં માટેના કાયર્કર્મમા ં જવા 
તા.૧૯.૯.૧૯૬૫ના રોજ  વ.બળવતંભાઈ મહતેા િવમાનમા ં બેસીને ારકા જવા રવાના થયા હતા.ં 
ારકા પાસ ેથી  વ.બળવતંભાઈ મહતેાના િવમાનને પાિક તાનના લડાકુ િવમાનોએ ઘેરી લીધ ુહત ુ
અને િવમાનને હાઈ ક કરીન ે પાિક તાન તરફ લઈ જવા માટે દબાણ કરવામા ં આ  ય ુ હત.ુ 
પાિક તાન લડાકુ િવમાનોના ઘેરાવા નીચે ારકા થી પાિક તાન તરફ જઈ રહલે ુ  વ.બળવતંભાઈ 
મહતેાન ુ િવમાન કચ્ છ જી  લાના સથુરી ગામ પાસે તટૂી ૫ડય ુ હત ુ.ં  વ.બળવતંભાઈ મહતેાએ 
શહીદી વહોરી હતી. આ વાતને આ  ૫૦ વષર્ પણૂર્  થઈ રહયા છે. એક ગરીબ ૫િરવારમાથંી 
આવીને સઘંષર્પણૂર્  રીતે ગજુરાતના મખુ્ યમતંર્ીની ખરુશીન ે શોભાવનાર િવરલ  યિકતન ે
 મરણાજંિલ. 

  યોગાન ુયોગ મારા માટે એવો છે કે,  વ.બળવતંભાઈ મહતેા  િવ  તારમા ંજન્ મ્ યા હતા ંએ 
ભાવનગર શહરેના ધારાસભ્ ય તરીકે મેં વષ  સધુી પર્િતિનિધત્ વ કયુર્ છે અને આ  જયારે 
 વ.બળવતંભાઈ મહતેાની ૫૦મી પણુ્યિતિથ છે ત્ યારે  વ.બળવતંભાઈ મહતેા જયા ંશહીદ થયા હતા ં
તે સથુરી ગામ અબડાસા િવધાનસભા મત િવ  તારમા ંઆવેલુ ં છે. એટલે કે હાલ હુ ંધારાસભામા ં
જયાથંી પર્િતિનિધ કરંુ  ંતે િવ  તારમા ંઆવેલા સથુરી ગામે  વ.બળવતંભાઈ મહતેા શહીદ થયા 
હતા.ં તેમની ૫૦મી મતૃ્ યિુતિથની પવૂર્સઘં્ યાએ હુ ંસથુરી ખાતે જઈને તેમના શહીદ  મારકને નમન 
કરવાનો .ં આ જગ્ યાના િવકાસ માટે ધારાસભ્ યની ગર્ાન્ ટમાથંી કાઈંક આપીને  વ.બળવતંભાઈ 
મહતેાને  મરણાજંિલ આપીશ. આવતા િદવસોના રાજકારણમા ંતેમના વી િન ઠા,પર્માિણકતા અને 
કતર્  યિન ઠા સૌને અપર્ણ  થાય તવેી પર્ાથર્ના. 

                                                                            લેખક 
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                                                                                 ધારાસભ્ય 
 

  


