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અખબારી યાદી         તા:-૨૦ /૦૯/૨૦૨૦  

 

 કરોડો રૂપયાનાાં કરારો-એમઓય ાંની માત્ર જાહરેાતો, જમીન ર કોઈ કામગીરી નહહ ત્યારે 
ગ જરાતની ભાજ સરકાર દેશની સ રક્ષા ખાતર ચાઈના સાથેના એમઓય  રદ્દ કરે: 
ડૉ.મનીષ દોશી. 

 ચાઇના ભારતના "મે(સ રક્ષા)" સાથે રમત રમે કેન્દ્ર સરકાર "એ એ" રમે ણ 
ખરેખર તો ચાઇપનઝ ચીજ વસ્ત  ઓનીં ભાજ સરકાર ખરીદી ક્યારે બાંધ કરશે ? 

 દેશની સ રક્ષાને જોખમમાાં મ કતી ચાઈનાની જાસસૂીનાાં કચ્ચા ચચઠ્ઠા ખ લ્ી ગયા તેમ છતાાં 
ભાજ સરકારનો આટો ચાઈના પે્રમ કેમ? 

 ચીનના મદેુ્દ ભાજ શતત નરમ ળણ અખત્યાર કરી રહ્ુું છે જે શો ભારતીય માટે ચચિંતાન 
વળવય છે ભાજન ચાઇના પ્રેમને રરણામ ગજુરાતમાું ચાઇના શાથેના વળેવ કરાર, ગજુરાતમાું 
ચીનના ળડાન ેબાળી આગળી મષમેાનગવત, ખાદીનુું જેકેટ ભેટ આવુું, રરળરફ્રન્ટ ઝૂા ઝુાવ્યા. 
ભાજ દ્વારા ભારતના ીઠમાું ખુંજર ભોંકનાર ચાઈના શાથ ેવ્યાાર કરળા માટે આતરુ બની અનકે  
એમઓય ુ કયાા.બીજીબાજુ ગજુરાતના મખુ્યમુંત્રી તરીકે ાુંચ ળખત અને દેના ળડાપ્રધાન તરીકે  
ચાર ળખત ચીનની મુાકાત ીધી ણ ગજુરાત અને દેને શુું મળયુું? નવુું રકાણ કેટલુું આવ્યુું ? 
અને કેટા યળુાનને રજગારી મલી ? આણા ૨૦થી ળધ ુશૈવનક ષીદ થાય ત્યારે ગજુરાતમાું 
ચાઇના અન ે ચાઈનીઝ કુંનીઓના રષત શાથે કરે રકાણની જાષરેાત અને તેની આજની 
સ્થથવતએ જમીની ષકીકત શુું? દેની સરુક્ષાને જખમમાું મકુતી ચાઈનાની જાસશૂીનાું કચ્ચા ચચઠ્ઠા 
ખલુ્ી ગયા તેમ છતાું ભાજ શરકારન આટ ચાઈના પે્રમ કેમ? તેન જળાબ માુંગતા ગજુરાત 
પ્રદે કોંગ્રશે શવમવતના મખુ્ય પ્રળકતા ડ.મનીવ દીએ જણાવ્યુું ષત ુું કે તત્કાીન મખુ્યમુંત્રી નરેન્ર 
મદીના 2011ના ાશનમાું ફ્ાઈટ કનેક્ટટવળટી મેટ્ર ટે્રન ,બેુટ ટે્રન, મટા ાયે ષાઉવશિંગ, કૃવવ અન ે
ળન, રમતગમત અને પ્રળાશન શરષતના ૩૦ થી ળધ ુજુદા જુદા એમ.ઓ.ય ુથયા ણ  કેટલુું  રકાણ 
આવ્યુું? રજગારીની કઈ નક્કર ળાત નષીં આ જ રીતે ળવા ૨૦૧૧માું ચાઇના એનજી કુંની દ્વારા 
ગ્રીન ાકા નામે ૨૫૦૦ કરડના રકાણની જાષરેાત કરી ષજી સધુી આ કુંની જમીન ર કઈ 
જગ્યાએ ાકા બન્ય? કેટલુું ળીજ ઉત્ાદન થયુું ? ચાઇના ભારતના "મે(સરુક્ષા)" શાથ ેરમત રમ ે
કેન્ર શરકાર "એ" ર પ્રવતબુંધ મકેૂ ણ ખરેખર ત ચાઇવનઝ ચીજ ળથતઓુનીં ભાજ શરકાર 
ખરીદી ક્યારે બુંધ કર ે? તે ગજુરાત જાણળા માગ ેછે . 
 ભારત દેની ડકામ, ડાખ, ગાળાન શરષતની ભવૂમ ર ચીનની ળારુંળાર ઘશૂણખરી, 
છમકા અન ે૧૫-૧૬ જુન ૨૦૨૦ના રજ ભારતનાું ૨૦ જેટા જળાન ષીદ થાય ત્યારે દેની 
રાષ્ટ્ટ્રીય સરુક્ષા અને ભોગચક અખુંરડતતા શાથે જડાયે શુંળેદની મદુ્દા ષળા છતાું ચાઈના મદેુ્દ 
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ભાજ મોન કેમ છે ? દેમાું સરુક્ષાને જખમમાું મકુતી ચાઇનીશ કુંની શેનજેન શાથે ગજુરાત 
શરકારે કેટા એમઓયુું કયાા? તે અંગે પ્રશ્ન કરતા ગજુરાત પ્રદે કોંગે્રશ શવમવતના મખુ્ય પ્રળટતા 
ડૉ.મનીવ દીએ જણાવ્યુું કે ળવા 2013માું ચાઇના ડેળમેન્ટ બેન્ક કોરેન દ્વારા ઇન્ડથટ્રીય 
ાકા ની જાષરેાત કરળામાું આળી ત્યારબાદ ળવા ૨૦૧૫માું આનુંદીબેન ટે મખુ્યમુંત્રી તરીકે 
૩૦,૦૦૦ કરડનાું ૨૪ એમઓય ુકરી મશમટા રકાણની જાષરેાત કરી ષતી જેમાું ટેટશટાઇ ાકા, 
ઇન્ડથટ્રીય ાકા , થમાટા  વશટી અને ક્થક ડેળમેન્ટ ઇન્સન્થટટયટૂ થથાળાની જાષરેાત થઈ. ળવા 
૨૦૧૭માું મખુ્યમુંત્રીશ્રી વળજયભાઈ રૂાણીએ ગજુરાતમાું ચાઇનીઝ કુંની ૩૭૫૦૦ કરડનુું રકાણ 
કરે તેળી જાષરેાત કરી.ળવા ૨૦૧૯ માું ૧૦,૫૦૦ કરડના રકાણ શાથ ે ઇન્ડથટ્રીયાકા ધેરા 
અને કરજણ ખાતે બને જેમાું ૧૫.૦૦૦ ગજુરાતી યળુાનને રજગાર મલ ેઅને કાયાટ થે 
રુંત ુજમીન ર કશુું આવ્યુું નથી અને થેીય ઇન્ડથટ્રીય રીજીયન ધેરા ાુંચ ઇંચ જ જેટા 
ળરશાદમાું બેટ-ટા ુરૂાુંતર થઈ જાય છે ત્યારે શામાન્ય જનતાન ેચાઈનીઝ ળથતઓુન બરષષ્ટ્કાર 
કરળાની અન ેબાલકન ેચાઈનીઝ રમકડા ન બરષષ્ટ્કાર માટે ષલ્ાબ કરતાું કષળેાતી રાષ્ટ્ટ્રળાદી 
ભાજ તેમના વળેવ ચાઇના પ્રેમ અંગ ેદે અને ગજુરાતની જનતાને જળાબ આે.  
 

ક્રમ વષષ ઇન્દ્વેસ્ટમેન્દ્ટ મ ખ્યમાંત્રી પ્રોજેક્ટ હાની સ્સ્થપત 
૧. ૨૦૧૧ ૨૫૦૦ કરડ શ્રી નરેન્ર મદી ગ્રીન ાકા   
૨. ૨૦૧૧ રકાણનાું આંકડાની 

જાષરેાત નરષ 
શ્રી નરેન્ર મદી • India– China Air connectivity 

• Metro/ High-speed Train 

• Mass-housing 

•  Agro-forestry 

• Tourism and Sports 

• Kalpasar project:   

માત્ર જાષરેાત  

૩. ૨૦૧૩ રકાણનાું આંકડાની 
જાષરેાત નરષ 

શ્રી નરેન્ર મદી ઇન્ડથટ્રીય ાકા માત્ર જાષરેાત 

૪. ૨૦૧૫ ૨૧૦૦૦ કરડ શ્રી આનુંદીબેન 
ટે 

ઇન્ડથટ્રીય ાકા , ટેક્ષટાઈ ાકા , ખ ુંભાતનાું 
અખાતમાું વળશ્વના શોથી મટા શદુ્ધ ાણીનાું 
શરળર માટે 

જમીન ર કઈ 
કાયાળાષી નરષ . 

૫. ૨૦૧૭ ૩૭,૫૦૦ કરડ 
અંદાજીત મડૂીરકાણ 

શ્રી વળજય રૂાણી  • Wind Energy Project-  

•  Energy Projects 1000 

• Manufu.of Wind Power equipment 

• Development of Smart Cities 

• Housing Industrialization: 

જમીન ર કઈ 
કાયાળાષી નરષ . 

૬. ૨૦૧૯ ૧૦,૫૦૦ કરડ  શ્રી વળજય રૂાણી ઇન્ડથટ્રીય ાકા , કરજણ, ૧૫૦૦૦ 
યળુાનન રજગારી  

જમીન ર કઈ 
કાયાળાષી નરષ . 

 

   
              ( ડૉ. મનિષ એમ. દોશી)  

             મુખ્યપ્રવક્તા  

                       ૯૪૨૬૦૦૧૫૯૯ 


