
 ૨૮-૦૬-૨૦૨૦ 
ભાજપના આરોપો અને દાવાઓ પર જવાબ, ચીન સાથનેા સંબંધો પર ભાજપ આ 10 9:ના આપ ેઉ<ર: 
 
વડા9ધાન નરે>? મોદAએ દેશને ચીનની DૂસણખોરA અને ચીન ેકરેલા કJK અંગે દેશને ગેરમાગe દોયo છ.ે 
કoRેસ 9Sય ેનફરત અને કપટભરA દુXમનીના Yવભાવના કારણે ભાજપ અને તેના નેZૃSવ\ું ચાલ, ચહેરો 
અને ચiર_ iદવસ 9iતiદવસ iન␣દનીય અને iવકૃતcપ ેસામ ેઆવી રdું છે. દુઃખની વાત છ ેકે ભાજપ 
અfયg જેપી નhાએ રાiAય jુરgા અને kુભાગીય અખંડતાના iવષયથી દેશ\ું fયાન ભટકાવવાના તથા 
mુમરાહ કરવાના 9યાસમા ંઅંધ બની રાજકAય અને વૈચાiરક સંZુલન mુમાવી દAoુ ંછ.ે 
 
ભાજપ નેZૃSવને પોતાના 9ગાઢ ચીની સંબંધો, 'ચાઈના એસોiસએશન ફોર ઇ>ટરનેશનલ tે>ડલી 
કો>ટેuટ' ('સીએઆઈએફસી') થી પોતાના સંપકv તેમજ સ<ાધારA પg કwxુiનYટ પાટy ('સીસીપી') સાથ ે
પોતાના સંબંધો અંગે સવાલ zૂછવા પર તથા જવાબ આપવાનો ભય પણ છે. {ુ ંજેપી નhા તેમજ ભાજપ 
નેZૃSવ આ 10 સવાલોના જવાબ આપશ?ે: 
 
1. ભાજપના કોwxુiનYટ પાટy ઓફ ચાઈના ('સીસીપી') સાથ ે{ુ ંસબંધ છ?ે 
જેના iવશ ે30 K>xુઆરA 2007 ના રોજ સીસીપી ડેલીગેશનની યા_ા દરiમયાન તSકાલીન ભાજપ 
અfયg રાજનાથiસ␣હે કdું હZંુ કે Sયારબાદ 17 ઓuટોબર 2008 ના રોજ સીસીપીના મેwબસv ઓફ 
પોiલટJxુરો સાથ ેબેઠક દરiમયાન પણ તેનો ઉ�લેખ કયo? 
 
2. K>xુઆરA 2009 માં રાiAય Yવય ંસેવક સંઘ સીસીપીના બોલાવવા પર ચીન કેમ ગxુ?ં 
RSS  આ ડેiલગેશનને સીસીપીએ કેમ આમં_ણ આ�xુ,ં RSS કોઈ રાજકAય પg ના હોવા છતાં? RSS 
અને CCP વ�ચે અ�ણાચલ 9દેશ અને iતJબત અંગે {ુ ંવાતચીત થઈ? 
 
3. તSકાલીન ભાજપ અfયg નીiતન ગડકરA CCP ના કહેવા લર 19 K>xુઆરA, 2011 ના રોજ ચીનની 
પાંચ iદવસીય યા_ા પર કેમ ગયા? તેની પાછળ {ુ ંહેZુ હતો? 
 
4. તSકાલીન ભાજપ અfયg અiમત શાહ ેનવેwબર 2014 માં ભાજપ સાંસદો/ધારાસ�યો\ું એક 
ડેiલગેશનને સીસીપીના ધ પાટy Yકૂલ ના એક સ�તાહ ચાલનારા અfયયન માટે ચીન કેમ મોક�xુ?ં તેની 
પાછળ {ુ ંરાઝ હZંુ? 
 
5. નરે>? મોદAએ mુજરાતના �ુ�યમં_ીના કાયvકાળ દરiમયાન ૪ અલગ અલગ અવસરો તથા ભારતના 
9ધાનમં_ી તરAકેના કાયvકાળમાં ૫ અલગ અલગ અવસરો પર ચીનની યા_ા કેમ કરA? તથા ૩ વખત 
ભારતમાં ચીની 9ીiમયરની મેજબાની કેમ કરA?  



{ુ ંતેઓ છે�લા ૬ વષvમા ંવડા9ધાનના cપમા ંચીની 9ીiમયર સાથ ે૧૮ બેઠકો કરનારા દેશના એકમા_ 
વડા9ધાન નથી? {ુ ંચીનીઓ સાથ ેઝૂલા ઝૂલવાની કૂટનીiત ફેઈલ સાiબત થઇ? 

૬. જેમ રા�વ ગાંધીએ ફાઉ>ડેશને સાવvજiનક કxુ� 
{ુ ંએ જ 9કાર,ે ભાજપ- રાiAય Yવયંસેવક સંઘ (RSS) એ પોતાના દરેક દાન આપનારાઓની યાદA 
સાવvજiનક કરવા માટે કહેશે તથા દરેક iવદેશી �ોતોથી આવનારા �યiuતઓ, સંગઠનો તથા સરકારો �ારા 
RSS તેમજ તેના અલગ અલગ સંગઠનોને આપવામા ંઆવેલા પૈસાનો iહસાબ દેશને આપશ?ે 

૭. જેમ રા�વ ગાંધી ફાઉ>ડેશને સાવvજiનક કxુ�, તે જ 9કાર ેભાજપ, iવવેકાનંદ ફાઉ>ડેશન તેમજ 
ઇi>ડયા ફાઉ>ડેશનના દરેક દાન આપનારાઓની યાદA (iવદેશી નાગiરકો સહAત) સાવvજiનક કરશ ેતેમજ 
તે જણાવશ ેકે કઈ કઈ iવદેશી કંપની, �યiuત, સંગઠન, સંYથા કે સરકાર (જેમાં ચીની �ૂળના સંગઠન 
પણ જો સામેલ હોય) થી કેટલા પૈસા કઈ કઈ તારAખે આ બ�ે ફાઉ>ડેશનને મ�ા? 
૮. {ુ ંભાજપ તે ડોનસvના નામ સાવvજiનક કરશ,ે જેમની પાસેથી ભાજપ ેઈલેuટોરલ બો>�સના માfયમથી 
હKરો કરોડો ciપયા\ુ ંડોનેશન મેળ�xું છે? 
 
૯. {ુ ંભાજપ  'ઓવરસીઝ tે>ડસ ઓફ બીજેપી' (OF-BJP) �ારા ફંiડ␣ગના �ોત, 9ા�ત કરવામાં આવેલા 
પૈસા, ડોનસvના નામ (સહAત જો ચીન �ૂળના ડોનસv સામેલ છ)ે સાવvજiનક કરશે? 'ઓવરસીઝ tે>ડસ 
ઓફ બીજેપી- ચીન તેમજ હoગકoગ' થી ઉપરોuત સંYથાન ેકેટલા પૈસા મ�ા અને �ારે? 
�ી રાજકુમાર નારાયણ દાસ સબનાની ઉફe રજુ સબનાની\ું OF-BJP સાથ ે{ુ ંસબંધ છ?ે 
 
૧૦. {ુ ંભાજપ RSS  ને ઇ>ટરનેશનળ ફાઉ>ડેશ>સ, ફં�સ, સંYથાઓ તેમજ સંગઠનોથી ફંiડ␣ગ મ�ુ ંછ?ે 
જો હા, તો ભાજપ- આર.એસ.એસ. ને છે�લા ૬ વષvમા ં�ટરનેશનલ ફંiડ␣ગ તેમજ ડોનસvથી કેટલા પૈસા 
મ�ા? 
 
 
૨૦ મે ૨૦૨૦ ના રAપોટv 9માણ ેવડા9ધાન મોદAને ૯૬૭૮ કરોડ ciપયા\ુ ંiવવાદાYપદ ફંડ મ�ુ ંહZંુ. 
ચoકાવનારA બાબત તે છ ેકે ચાઈનાની સેના આપણી સરહદ પાર કરAને આવી ગઈ છ,ે અને વડા9ધાનને 
ચાઇનીઝ કંપનીઓ તરફથી ફંડ મ�ુ ંછ.ે 
 
{ુ ંવડા9ધાન આ 9:ોના ઉ<ર આપશ?ે 

•  
• વષv ૨૦૧૩ થી ચીન ેભારત સાથ ેદુXમની કરવામા ંતથા DુસણખોરA કરવામા ંહદ વટાવી દAધી હોવા 
છતાં વડા9ધાન મોદAએ ચીનથી ફંડ કેમ મેળ�xું? 

• {ુ ંવડા9ધાનને iવવાદાYપદ કંપની HUAWEI તરફથી ૭ કરોડ ciપયા\ુ ંફંડ મ�ુ ંછે? {ુ ં
HUAWEI \ું પીપ�સ iલબરેશન આમ�, ચાઈના સાથ ેસીoુ ંકનેuશન છે? 

• {ુ ંટAકટોકની માiલકA ધરાવતી ચાઇનીઝ કંપનીએ iવવાદાYપદ PM કેર ફંડમાં ૩૦ કરોડ ciપયા\ુ ં
ફંડ આ�xુ ંછ?ે 

• ૩૮ ટકા ચાઇનીઝ માiલકA ધરાવતી Paytm કંપનીએ ૧૦૦ કરોડ ciપયા PM કેર ફંડમાં આ�યા 
છે? 

• ચાઇનીઝ કંપની XIAOMI એ પણ iવવાદાYપદ ફંડમાં ૧૫ કરોડ ciપયા આ�યા છ?ે 



• ચાઇનીઝ કંપની ઓ�પોએ પણ iવવાદાYપદ ફંડમાં ૧ કરોડ ciપયા\ુ ંદાન આ�xુ ંછ?ે 
• {ુ ંવડા9ધાન મોદAએ PMNRF માં મળેલા ફંડને iવવાદાYપદ પીએમ કેસv ફંડમાં �ા>સફર કxુ� છ ે
અને કેટલા અબજ ciપયાની રકમ �ા>સફર કરવામા ંઆવી છે? 

 
જો દેશના વડા9ધાન જ પોતાના પદ સાથ ેસમજુતી કરAને ચાઇનીઝ કંપનીઓ પાસેથી સeકડો કરોડ\ું 
iવવાદાYપદ ફંડ લેતા હોય તો કઈ રAતે તેઓ દેશનો બચાવ ચીનના અiત¡મણ સામ ેકરA શકશ?ે 

 


