
 
 
 
 
 
 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

અખબાર  યાદ                        ૨૫/૦૧/૨૦૨૩   

ગુજરાત દેશ ક ેસ સિમિત, રા વ ગાંધી ભવન ખાત ેપ કાર પ રષદને સંબોધતા ભારતીય રા ીય  ક ેસના વ તા ી અભય 
દબુે એ જણા યું હતું કે સમ  દેશમા ં “ભારત જોડો યા ા”ને યાપક સમથન મળી ર ું છે તથા રાહુલ ગાંધી દેશન ે જોડવા માટે ૩૫૦૦ 
કી.મી.ની ઐિતહાિસક પદયા ાના છે લા પડાવ કા મીરમાં આગળ વધી ર ા છે. આજે સમ  ભારતમાં રા યોના મુ યમથકો પર “હાથ સે 
હાથ જોડો” યા ાની માિહતી ેસ અને મી ડયાના મા યમથી પ કાર વાતા વારા ચાર સાર કરવામાં આવલે છે. સમ  દેશના રા યોમાં 
તાલુકા અને ા ય ક ાએ “હાથ સે હાથ જોડો” યા ાનું આયોજન કરવામાં આવનાર છે. ગુજરાતમાં પણ આજ કડીના ભાગ પે તા.૦૧  
ફે ુઆરીથી સમ  રા યના તાલુકા મથકે અને ા ય ક ાએ તથા શહેરોમાં વોડ દીઠ ગુજરાત દેશ ક ેસના દરેક ટલ અને ડીપાટમટની 
સહભાગીદારીથી “હાથ સે હાથ જોડો” યા ા નું આયોજન કરવામાં આવશે. 

ગુજરાત દેશ ક ેસ સિમિતના મખુ આદરણીય ી જગદીશ ઠાકોર ેજણા યું હતું કે  “ભારત જોડો યા ા” ક યા કમુારીથી કા મીર 
શ  થયેલી ૩૫૦૦ કી.મી.ની ઐિતહાિસક પદયા ા હવે 30 તારીખે પૂણ થશે. “ભારત જોડો યા ા”માં જે રા યો છૂટી ગયા છે તેવા રા યોમાં 
‘હાથથી હાથ જોડો યા ા’ તારીખ ૨૬ યુઆરીથી શ  કરવામાં આવશે. દ હીમાં આદરણીય રા ીય મખુ ી મિ લકાજુન ખડગેની 
અ ય તામાં િમ ટગ થઈ જેમાં તારીખ 20 થી 30 ડસે બર સુધી લા કારોબારી માં ‘હાથ સે હાથ જોડો યા ા’ અંગે ચચા થઈ. તારીખ 1 
થી 10 યુઆરી સુધી યા ાના ટ ન કી કરવા િમ ટગો થઈ અને 60-70 ટકા ટ ન કી થઇ ગયા છે ગજુરાતમા ંતારીખ 01 ફે આુરીથી ‘હાથ 
સે હાથ જોડો યા ા’ શ આત કરવામા ંઆવશ ેજેમાં સૌ થમ 71 નગરપાલીકાની યાં ચૂંટણીઓ આવી રહી છે યાંથી શ આત કરવામા ં
આવશે યારબાદ િજ લા પંચાયતની સીટ વાઈઝ ‘હાથ સે હાથ જોડો યા ા’ સમ  ગુજરાત માં આ યા ા ઘરે ઘરે ફરશે. ગજુરાતમા ં૩ અન ે૪ 
ફે આુરીએ ગાધંીનગર, ૪ અન ે ૫ ફે આુરીએ િભલોડા,૬ ફે આુરીથી ૧૭ ફે આુરીમા ં સધુીમા ં ૧૭ તાલકુામા ં યા ા પરૂી કરવામા ં આવશ ે
આદરણીય રાહુલ ગાંધી ના સદેશને અમે ઘર-ઘર સુધી પહ ચડીશું. ી રાહુલ ગાંધીનો સંદેશ અને ચાજશીટ ગુજરાતના તમામ લોકોના ઘર ે
પહ ચડાશે. 

હાથથી હાથ જોડો અિભયાન - સાથ ેહાથ લબંાવો 
ભારતીય રા ીય  ક ેસના વ તા ી અભય દબુે એ રા વ ગાંધી ભવન ખાતે પ કાર પ રષદને સંબોધન કરતા જણા યું હતુ ંકે... 

 
કે ની ભાજપ સરકાર િવ વના સૌથી યુવા દેશના યુવાનોન ેરોજગારીની પૂરતી તકો આપી શકી નથી. દેશનો દરકે પ રવાર મ ઘવારીની 

આગમાં ધકેલાઈ ગયો છે. ખેડુતોને તમેની આવક બમણી કરવાની જુ ઠી ખાતરી આપવામાં આવી. સમાજના પછાત, દિલત, આ દવાસી 
વગ ને ગિતની પૂરતી તકો આપવામાં આવી નથી. તકો ફ ત તેમના ધનવાન શેઠ િમ ો માટ ે બનાવવામાં આવી હતી અને આ બધી 
િન ફળતાઓને ઢાકંવા માટે ભારતને નફરત, િનરાશા અને નકારા મકતાના કાદવમાં ધકલેી દેવામાં આ યું. 

આજે ભારત દરકે તરે તૂટી ર ું છે અને દેશના સંસાધનોને મુ ઠીભર લોકો તરફ વાળવામાં આવી ર ા છે. તેથી જ ી રાહુલ ગાંધી  
ક યાકુમારીથી કા મીર સુધી ભાજપની સ ાની નફરત, િનરાશા અને નકારા મકતાની જડતાને તોડીન ેભારતને એક કરી ર ા ંછે. ભારત જોડો 
યા ામાં લાખો લોકો પગપાળા ચાલી ર ા છે. ક યાકમુારીથી શ  થયેલી આ પદયા ા હવે જ મુ પહ ચી છે અને ૩,૯૦૦ કલોમીટર લાંબી 
યા ાનો આજે ૧૩૧મો દવસ છે.હવે ક ેસ પાટ  આ 'ભારત જોડો' ઝંુબેશને વધુ યાપક બનાવવા માટે ૨૬ યુઆરીથી ૨૬ માચ સુધી 
દેશભરમા ંજન સંવાદ કાય મ 'હાથ સે હાથ જોડો અિભયાન' ચલાવશ,ે જેનું નેતૃ વ લોક ક ેસ સિમિતઓ કરશે. આ અિભયાન હેઠળ ૬ 
લાખ ગામો, ૨.૫૦ લાખ ામ પંચાયતો અન ે ૧૦ લાખ મતદાન મથકો પર પહ ચીને રાહુલ ગાંધીનો સંદેશ અન ે મોદી સરકારની 
િન ફળતાઓની ચાજશીટ દરેક ઘર સુધી પહ ચાડવામાં આવશે. 

 
 
 



ચાલો ણીએ ક ે'ભારત જોડો' અન ે'હાથથી હાથ જોડો' અિભયાન શા માટ ેમહ વપણૂ છે: 
 
મ ઘવારીના ળાન ેતોડો - હાથથી હાથ જોડો 

યારથી મોદી સરકાર સ ામાં આવી છે યારથી મ ઘવારી દેશના નાગ રકોની કમર તોડી રહી છે.  ૨૦૧૪માં ગેસ િસિલ ડર જે . 
૪૧૦નો હતો. આજે ત ે . ૧,૦૫૦ની પાર છે. પે ોલની કમત . ૭૦થી વધીને . ૧૦૦ િત િલટરન ેપાર થઈ છે યાર ેડીઝલનો ભાવ . 
૫૫થી વધીને . ૯૦ િત િલટરની ન ક પહ ચી ગયો છે. ખા તેલ અને કઠોળની કમત . ૭૦ અને . ૬૦ હતી જે . ૨૦૦ િત કલોનો 
આંક વટાવી ગઈ છે.એટલું જ નહ  દહ , પનીર, લ સી, લોટ, સૂકા સોયાબીન, વટાણા અને મમરા પણ ભૂતકાળમાં GSTના મારથી બચી 
શ યા ન હતા, તેમના પર પણ ૫% GST લાદવામાં આ યો હતો.હોટેલના . ૧૦૦૦ ના મ પર ૧૨% GST, હોિ પટલના ICU બેડ પર 
૫% GST!  વન વવા માટ ે જ રી તમામ ચીજવ તઓુ પર એસટી લાદવાથી શાંિત ન મળી તો મશાનગૃહના િનમાણ પર પણ 

એસટી વધારી દેવામાં આ યો. આંતરરા ીય બ રમાં કાચા તેલની કમતો સતત ઘટી રહી છે, પરંતુ મોદી સરકાર પે ોલ અને ડીઝલના 
ભાવમાં ઘટાડો કરી રહી નથી. છે લા ૮ વષમાં પે ોિલયમ ઉ પાદનો પર ટે સ લગાવીને જનતાના િખ સામાંથી ૨૯ લાખ કરોડ િપયા ઉપાડી 
લેવામા ંઆ યા છે. 

દેશને અસમાનતા અને દેવાની આગમાં ધકેલી દેવામાં આ યો, મા  ધનવાન શેઠને જ તકો આપવામાં આવી. 'ઓ સફેમ'ના તાજેતરના 
રપોટમાં જણાવવામા ંઆ યુ ંછે ક,ે દેશના ૫% અમીર લોકો પાસે દેશની ૬૦% થી વધ ુસંપિ  છે અને નીચેના ૫૦% લોકો પાસે દેશની મા  

૩% સંપિ  છે.  યંગા મક રીત,ે GSTમાં આ નીચેના ૫૦%નો િહ સો ૬૪% છે અને GSTમાં ટોચના ૧૦%નો િહ સો મા  ૩% છે, 
તેમ છતાં તેઓ દેશની ૭૦-૮૦ ટકા સંપિ  ધરાવે છે. 'ઓ સફેમ'ના અહેવાલ મજુબ, કોરોના મહામારીના કહેર વ ચે પણ દેશના ૧૦૦ મોટા 
મૂડીપિતઓએ ૧૩ લાખ કરોડ િપયા કમાયા, પરંતુ ૧૨ કરોડ મહેનતુ લોકોએ નોકરી ગુમાવી.  મોદી ના ઘણા િમ ોની આવકમાં દરરોજ . 
૧૦૦૦ કરોડનો વધારો થઈ ર ો છે.મહામારીના કહેરમાં ૮૪ કરોડ લોકોની આવકમાં ઘટાડો થયો, પરંતુ સરકારની તરફેણમાં ધનવાન શેઠો પર 
હતી. તેમનું ૧૦ લાખ કરોડ િપયાથી વધુનું બક દેવું ન વસૂલવાના ખાતામાં ના યું. મોદી સરકારના માથા નીચે ૫,૩૫,૦૦૦ કરોડ િપયાનું 
ોડ થયું અન ેિવજય મા યા, નીરવ મોદી, મહુેલ ચોકસી, ઋિષ અ વાલ અને સંદેસરા ભાઈઓ જેવા ઘણા લોકોને દેશમાંથી સુિનયોિજત પ ે

ભગાડી દેવામાં આ યા. વતં તા પછી મે ૨૦૧૪ સુધીમા ં દેશનું કુલ ઋણ . ૫૫ લાખ કરોડ હતુ,ં જે મોદી સરકારના છે લા આઠ વષના 
કાયકાળમાં . ૧૫૫ લાખ કરોડ વ યું છે. તાજેતરમા,ં ' લોબલ હંગર ઇ ડે સ રપોટ' કહે છે કે, ભારતમાં ભખૂમરાની િ થિત એ છે કે આપણે 
પા ક તાન, નેપાળ અને બાં લાદેશથી પાછળ છે. ૧૧૬ દેશોની સૂિચમા,ં આપણો દેશ ૧૦૧માં થાને છે.  

 
ખડેતૂોની ઘટતી કમાણીન ેવધારો - હાથથી હાથ જોડો 
તાજેતરમા,ં એનએસઓની રપોટમાં ણવા મ યું છે ક,ે દેશમાં ખેડૂતોની સરરેાશ આવક ફ ત ૨૭ . દૈિનક છે. જે મેનરગેા વેતન 

કરતા ંપણ ઓછી છે. વાયદા ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના અને હકીકતમાં ખેડૂતોની આવક દસ ગણી ઓછી કરી દીધી. એનએસઓના 
અહેવાલમા,ં આઘાતજનક હકીકત હેર કરવામાં આવી હતી કે, દેશના દરેક ખેડૂત પર સરરેાશ . ૭૪,૦૦૦ નું દેવું છે. એક બાજુ, સરકારે 
ખેડૂતોના દેવા માફ કરવાનો ઇનકાર કય  હતો, યારે બી  બાજુ સંસદીય સિમિતએ હેર કયુ છે કે ૨૦૨૦-૨૧માં, મોદી સરકારે કોપ રટે 
ટે સમાં ઘટાડો કરી દેશને . ૧,૮૪,૦૦૦ કરોડનું નુકશાન કયુ છે.આ પ રિ થિત એટલે િનમાણ પામી કેમ કે મોદી સરકાર ે છે લાં ૮ વષમાં 
ડીઝલ અને ખાતરની કમતમાં વધારો કરી અને કૃિષ મશીનરી, ખાતર અને જંતુનાશક પર એસટી લગાવીને ખેતી પર . ૨૫,૦૦૦/હેકટર 
ખચ વધાય  છે. 

 
આ મહ યાના ડખં સાથ ેસબંધંો તોડો - હાથથી હાથ જોડો  
 છે લા ૮ વષમાં ભારતના નાગ રકોનું મનોબળ તટૂી ગયું છે.  તેઓને આ થક અને સામાિજક રીતે દબાવવામાં આ યા છે.  કે ીય ગૃહ 

મં ાલયના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, ૨૦૨૧માં કુલ ૧,૬૪,૦૩૩ લોકોએ આ મહ યા કરી હતી. જેમાંથી સૌથી મોટો િહ સો દૈિનક વેતન 
મેળવનારાઓનો છે, જે ૪૨,૦૦૪ છે. તેમના િસવાય ૨૩,૧૭૯ ગૃિહણીઓ, ૧૩,૭૧૪ બેરોજગાર, ૧૩,૦૮૯ િવ ાથ ઓ અને ૧૦,૮૮૧ 
ખેડૂતો પણ આ મહ યા કરવા મજબૂર બ યા છે. 



 
ચીની ઘસૂણખોરીના હાથન ેમરોડો - હાથથી હાથ જોડો  
ભારતની અખં ડતતા અન ે ાદેિશક અખં ડતતાનો પણ ભંગ થઈ ર ો છે. ચીને મા  લ ાખથી અ ણાચલ દેશ સુધીની ભારતની 

૨,૦૦૦ ચોરસ કલોમીટરની સરહદમાં અિત મણ કયુ છે, પરંતુ કાયમી લ કરી માળખાકીય સુિવધાઓ તેમજ સમ  રહેણાંક વસાહતો પણ 
બનાવી રહી છે અને શાસકો આંખ આડા કાન કરીને બેઠા છે.  એટલું જ નહ , સરહદોની સાથે ચીન સાથેના વપેારની પણ હદ વટાવી દેવામાં 
આવી છે.  વતં  ભારતના ઈિતહાસમાં $૧૧૮.૫ િબિલયનની સૌથી વધુ આયાત વારા ભારતનું MSME સે ટર નાશ પામી ર ું છે અને 
ચીન સાથેની આપણી વપેાર ખાધ થમ વખત $૧૦૦ િબિલયનને વટાવી ગઈ છે. 

 
સાં દાિયક વષે સાથ ેસબંધંો તોડો - હાથથી હાથ જોડો  
મોદી સરકાર પોતાની િન ફળતાઓ ઢાકંીને સ ા મેળવવા માટે િત, ધમ, ભાષા, દેશ, પહેરવેશ અને ખાનપાનના આધારે દેશન ે

િવભાિજત કરી રહી છે. અમે સમ  દેશને િવનંતી કરીએ છીએ કે આપણા ભ ય ભૂતકાળને સુવણ ભિવ યમાં પાતં રત કરવા ખભેથી ખભો 
િમલાવી ભારત જોડવાની િત ા લઈએ અને 'હાથથી હાથ જોડો' અિભયાનમાં પોતાની ભાગીદારી સુિનિ ચત કરીએ. 

 
હાથથી હાથ જોડો  
આજે દરેક યુવાનો બેરોજગારીને કારણે પોતાના હાથમાં કામ ઈ છે છે, આજે મહેનતુ ખેડૂત પોતાના હાથમાં પાકની યો ય કમત ઈ છે 

છે, આજે દરેક ગૃિહણીનો હાથ મ ઘવારીમાંથી મિુ ત મેળવવા ઈ છે છે. આજે ભાજપની સ ાની ભૂખ ે દેશને સાં દાિયક ઉ માદની આગમાં 
ધકેલી દીધો છે. દેશમાં સ યેલા આ વાતાવરણમાં આજે દરેક ધમ અને સમુદાય એકબી ની સાથ અને હાથમા ંહાથ ઈ છે છે. દેશની આ દશા 
અને દશા બદલવા માટે અમે હાથ લંબાવીશુ,ં અમે રાહુલ ગાંધીનો સંદેશ દરેક ઘર સુધી પહ ચાડીશું. ભારતને એક કયુ છે, હવે દરેક હાથથી હાથને 
જોડીશુ.ં 

                       
                     હેમાંગ રાવલ 
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                      9898233038 
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