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କୃ ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପନ୍େ ବିନ୍େଶୀ ବୟକ୍ତିବନ୍ି ଶଷ ଏବଂ ସଂସ୍ଥୋଗୁଡକ
ି େ ମନ୍ତବୟ ଉପନ୍େ ନ୍େସ
ବିବୃତ୍ତି
ନ୍େବୃ ଆେୀ 03, 2021
"ଭୋେତେ ସଂସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତକଣବତ
ି କଣ ଏବଂ ଆନ୍ ୋଚନୋ ପନ୍େ କୃ ଷି ନ୍େତ୍ର ପୋଇଁ ସଂସ୍କୋେମୂଳକ ଆଇନ େଣୟନ କେିଥି ୋ। ଏହି
ସଂସ୍କୋେଗୁଡକ
ି କୃ ଷକମୋନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୋେିତ ବଜୋେନ୍େ େନ୍ବଶ କେିବୋ ପୋଇଁ ସୁନ୍ ୋଗ େେୋନ କନ୍େ ତଥୋ ଅଧିକ ନମନୀୟତୋ େେୋନ କନ୍େ।
ଏହି ସଂସ୍କୋେଗୁଡକ
ି ଆଥିକ ଏବଂ ପେିନ୍ବଶଗତ ଭୋନ୍ବ ସ୍ଥୋୟୀ ଚୋଷ ପୋଇଁ ମଧ୍ୟ ପଥ ପେିଷ୍କୋେ କେିଛ।ି
ଭୋେତେ କିଛ ି ଅଂଶନ୍େ କୃ ଷକଙ୍କ ଏକ ନ୍ଛୋଟ ନ୍ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ସଂସ୍କୋେ ବିଷୟନ୍େ କିଛ ି ସନ୍ଦହ େହିଛ।ି ଆନ୍ଦୋଳନକୋେୀଙ୍କ ଭୋବନୋକୁ ସମ୍ମୋନ
ଜଣୋଇ ଭୋେତ ସେକୋେ ନ୍ସମୋନଙ୍କ େତିନଧ
ି ୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ନକ ପ ଣୟୋୟ ଆନ୍ ୋଚନୋ କେିଛନ୍ତି। ନ୍କନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମୋନ୍ନ ଏହି ଆନ୍ ୋଚନୋନ୍େ
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକୋେଶ ପ ଣୟୋୟ ଆନ୍ ୋଚନୋ ନ୍ହୋଇସୋେିଛ।ି ସେକୋେ ଏହି ଆଇନକୁ ସ୍ଥଗିତ େଖିବୋକୁ େସ୍ତୋବ ନ୍େଇଛନ୍ତି,
ୋହୋ ଭୋେତେ େଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନ୍େୋହେୋଇଛନ୍ତି।
ତଥୋପି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନ୍ନଇ ନିଜେ ଏନ୍ଜଣ୍ଡୋ କୋ ଣୟକୋେୀ କେିବୋକୁ ନ୍ଚଷ୍ଟୋ କେୁଥିବୋ ନୟସ୍ତସ୍ୱୋଥଣ ନ୍ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନ୍େଖିବୋ େୁ ଭଣୋଗୟଜନକ।
ଜୋନୁ ଆେୀ 26 ଭୋେତେ ଗଣତନ୍ତ୍ର େିବସନ୍େ ଏହୋେ ଏକ ଭୟଙ୍କେ େୂପ ପେି େିତ ନ୍ହୋଇଥି ୋ। ଭୋେତେ େୋଜଧୋନୀନ୍େ ନ୍ହୋଇଥିବୋ
ହିଂସୋ ଓ ଭଙ୍ଗୋେୁଜୋ ଭୋେତୀୟ ସମ୍ବିଧୋନେ କୋ ଣୟକୋେୀ ବୋଷିକୀ ଉତ୍ସବକୁ ତଥୋ ଏକ େୋଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମୋନେ ସ୍ମୃତଚ
ି ୋେଣକୁ ମଳିନ କେିଥି ୋ।
ନ୍କନ୍ତକ ନୟସ୍ତସ୍ୱୋଥଣ ନ୍ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଭୋେତ ବିନ୍େୋଧନ୍େ ଆନ୍ତଜଣୋତୀୟ ସମଥଣନ ସଂଗ୍ରହ କେିବୋକୁ ନ୍ଚଷ୍ଟୋ କେିଛନ୍ତି। ନ୍ସମୋନଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ
ଉନ୍ତ୍ତଜିତ ନ୍ହୋଇ କିଛ ି ନ୍ ୋକ ବିଶ୍ୱେ ନ୍କନ୍ତକ ସ୍ଥୋନନ୍େ ମହୋତ୍ମୋ ଗୋନ୍ଧୀଙ୍କ େତିମୂତ୍ତକ
ି ୁ ଅପମୋନିତ କେିଛନ୍ତି। ଏହୋକୁ ନ୍ନଇ ଭୋେତ ତଥୋ
ସମସ୍ତ ସଭୟ ସମୋଜ ଅତୟନ୍ତ େୁବ୍ଧ।
ଭୋେତୀୟ ନ୍ପୋ ିସ ବୋହିନୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅତି ସଂ ମତୋେ ସହ ପେିଚୋଳନୋ କେିଛ।ି ଏହୋ

େୟ କେୋ ୋଇପୋନ୍େନ୍

ନ୍ପୋ ିସନ୍େ

କୋ ଣୟ କେୁଥିବୋ ଶହ ଶହ ପୁେୁଷ ଓ ମହିଳୋଙ୍କୁ ଶୋେୀେିକ ଆକ୍ରମଣ କେୋ ୋଇଛି ଏବଂ ନ୍କନ୍ତକ ଘଟଣୋନ୍େ ଛୁ େୀ ଦ୍ୱୋେୋ ଆକ୍ରମଣନ୍େ
ନ୍ସମୋନ୍ନ ଗୁେୁତେ ଆହତ ନ୍ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆନ୍ମ ନ୍ଜୋେ ନ୍େବୋକୁ ଚୋହଁୁଛୁନ୍

ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭୋେତୀୟ ଗଣତୋନ୍ତ୍ରିକ ନ୍ନୈତକ
ି ତୋ ଏବଂ ବିନମ୍ରତୋ ଏବଂ ଏହି ସମସୟୋେ ସମୋଧୋନ

ପୋଇଁ ସେକୋେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୃ ଷକ ନ୍ଗୋଷ୍ଠୀେ ଉେୟମ ପେିନ୍େେୀନ୍େ ନ୍େଖୋ ିବୋ ଆବଶୟକ।
ଏହିପେି ବିଷୟ ଉପନ୍େ ମନ୍ତବୟ ନ୍େବୋକୁ ତତ୍ପେ ନ୍ହବୋ ପୂବେ
ଣ ୁ ଆନ୍ମ ଅନୁ ନ୍େୋଧ କେୁଛୁ ନ୍
େସଙ୍ଗଗୁଡକ
ି ୁ ସଠିକ ଭୋବନ୍େ ବୁ ଝୋ ୋଉ। ସନ୍ମେେନଶୀଳ ନ୍ସୋସିଆ

ତଥୟଗୁଡକ
ି ଅନୁ ସନ୍ଧୋନ କେୋ ୋଉ ଏବଂ

ମିଡଆ
ି ହୟୋସଟୟୋଗ ଏବଂ ମନ୍ତବୟେ େନ୍ ୋଭନନ୍େ ବିନ୍ଶଷତଃ

ନ୍ ନ୍ତନ୍ବନ୍ଳ େତିଷ୍ଠିତ ବୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନୟମୋନ୍ନ ପଡନ୍ତି ତୋହୋ ସଠିକ କିମେୋ େୋୟିତବପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁ ନ୍ହଁ।"

#IndiaTogether
#IndiaAgainstPropaganda
ନୂ ଆେିଲ୍ଲୀ
ନ୍େବୃ ଆେୀ 03, 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and
may be referred to as the official press release.

