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“ਭਾਰਤ਼ੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪ੍ੂਰ਼ੀ ਬਵਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਿ ਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ਼ੀਬਾੜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰਿਾਦ਼ੀ ਕਾਨੂ ੰਨ ਪ੍ਾਸ ਕ਼ੀਤੇ ਿਨ।
ਇਨ੍ ਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂ ੰ ਿੋਰ ਿੱਡਾ ਬਾਜਾਰ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਲਚਕ ਵਿਲਦ਼ੀ ਿੈ। ਇਨ੍ ਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ
ਪ੍ੱਖੋਂ ਵ ਕਾਊ ਖੇਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਰਾਿ ਿ਼ੀ ਪ੍ੱਧਰ਼ੀ ਿੁੰਦ਼ੀ ਿੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁ ਝ ਵਿੱਵਸਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੁਤ ਛੋ ੇ ਵਜਿੇ ਿਰਗ ਦੇ ਿਨ 'ਚ ਇਨ੍ ਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁ ਝ ਡਰ ਿਨ। ਇਨ੍ ਾਂ
ਪ੍ਰਦਰਸਨਕਾਰ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਸਨਿਾਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਭਾਰਤ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਨੁ ਿਾਇੰਵਦਆਂ ਨਾਲ ਲੜ਼ੀਿਾਰ
ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਰੂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿੈ। ਕੇਂਦਰ਼ੀ ਿੰਤਰ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿੱਸਾ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 11 ਗੇੜ ਪ੍ਵਿਲਾਂ ਿ਼ੀ ਿੋ ਚੁੱਕੇ ਿਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਕਾਨੂ ੰਨਾਂ ਨੂ ੰ ਿੁਲਤਿ਼ੀ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਿ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿੈ, ਜੋ ਿੋਰ ਵਕਸੇ ਨੇ ਨਿੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਿੰਤਰ਼ੀ ਨੇ
ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿੈ।
ਇਸਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੰਦਭਾਗ਼ੀ ਗੱਲ ਿੈ ਵਕ ਸਿਾਰਥ਼ੀ ਵਿਤਾਂ ਿਾਲੇ ਸਿੂਿ ਇਨ੍ ਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪ੍ਣ ਅਤੇ
ਇਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਲ਼ੀਿੋਂ ਲਾਿੁਣ ਦ਼ੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਅਵਜਿਾ 26 ਜਨਿਰ਼ੀ ਨੂ ੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਵਦਿਸ ਦੇ ਿੌਕੇ 'ਤੇ ਬਿੁਤ ਿਾੜੇ ਰੂਪ੍
ਵਿੱਚ ਸਾਿਣੇ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੁਰੂ ਿੋਣ ਦ਼ੀ ਿਰ੍ੇਗੰਢ ਦੇ ਪ੍ਵਿੱਤਰ ਜਸਨ ਨੂ ੰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕ਼ੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ਼ੀ
ਰਾਜਧਾਨ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ ਾਂ ਸਿਾਰਥ਼ੀ ਵਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁ ਝ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਖਲਾਫ ਆਲਿ਼ੀ ਵਿਿਾਇਤ ਜੁ ਾਉਣ ਦ਼ੀ ਕੋਵਸਸ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿੈ। ਅਵਜਿੇ ਝੁ ੰਡਾਂ ਦੁ ਆਰਾ
ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸਿ ਦੇ ਕੁ ਝ ਵਿੱਵਸਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿਿਾਤਿਾ ਗਾਂਧ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਿੂਰਤ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਬੇਅਦਬ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿੈ। ਇਿ ਸਭ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਿਰ ਪ੍ਾਸੇ ਸੱਵਭਅਕ ਸਿਾਜ ਲਈ ਬਿੁਤ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਿੈ।

ਭਾਰਤ਼ੀ ਪ੍ੁਵਲਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੁਤ ਸੰਜਿ ਨਾਲ ਨਵਜੱਵਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਗੱਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਵਕ ਸੈਂਕੜੇ
ਿਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪ੍ੁਵਲਸ ਕਰਿ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰ਼ੀਰਕ ਿਿਲੇ ਿੋਏ ਿਨ, ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਿਾਿਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਉਿ ਚਾਕੂ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੱ ੇ ਿਜੋਂ ਗੰਭ਼ੀਰ
ਜਖਿ਼ੀ ਿੋਏ ਿਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਇਨ੍ ਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸਨਾਂ ਨੂ ੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋ ਕਤੰਤਰ਼ੀ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਿਸਥਾ, ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਕਸਾਨ ਸਿੂਿਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਇਸ ਸੰਕ ਨੂ ੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਿੇਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿ਼ੀਦਾ ਿੈ।
ਅਵਜਿੇ ਿਾਿਵਲਆਂ 'ਤੇ ਫ ਾਫ ਵ ੱਪ੍ਣ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕ਼ੀਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਤੱਥਾਂ ਦ਼ੀ ਘੋਖ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਿੱਥਲੇ
ਿੁੱਵਦਆਂ ਦ਼ੀ ਸਿ਼ੀ ਸਿਝ ਵਿਕਸਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਿੇ। ਸੋਸਲ ਿ਼ੀਡ਼ੀਆ 'ਤੇ ਸਨਸਨ਼ੀਖੇਜ ਿੈਸ ੈਗਾਂ ਅਤੇ ਵ ੱਪ੍ਣ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਿੋਿ, ਖਾਸਕਰ
ਿਸਿੂਰ ਿਸਤ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰਾਂ ਿੱਲੋਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਿ਼ੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿ਼ੀ ਵਜੰਿੇਿਾਰਾਨਾ ਿੈ।"
#IndiaTogether
# IndiaAgainstPropaganda
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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.

