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‘‘పూర్తిస్థాయిలో చర్చ మరియు సంప్రదింపులు జరిపిన అనంతరం వ్యవసాయ 
రంగానికి సంబంధించిన సంస్కరణల చట్టాన్ని భారత పార్లమ ంట్ ఆమోదించింది. 
ఈ సంస్కరణలు రైతులకు మరింత మ రుగైన మార్క ట్ అవకాశాలను అలాగే మరింత 
సౌలభ్యాన్ని అందిస్తాయి. ఆర్థికపరంగా మరియు పర్యావరణపరంగా 
సుస్థిరమైన వ్యవసాయానికి కూడా ఇవి బాటలు వేశాయి. 
 
భారత్ లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో చాలా కొద్దిమంది రైతులకు మాత్రం ఈ 
సంస్కరణల పట్ల కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. ఆందోళనకారుల మనోభావాలను 
గౌరవిస్తూ, వారి ప్రతినిధులతో భారత ప్రభుత్వం పలు మార్లు చర్చలు 
జరిపింది. ఈ సంప్రదింపుల్లో కేంద్ర మంత్రులు కూడా పాలుపంచుకున్నారు, 
అలాగే ఇప్పటికే 11 విడతల్లో చర్చలు జరిగాయి. ఈ చట్టాలను నిలుపుదల 
చేస్తామని కూడా ప్రభుత్వం త లియజేసింది, స్వయంగా భారత ప్రధాన మంత్రే 
దీన్ని ప్రతిపాదించారు. 
 
అయినప్పటికీ కూడా, కొన్ని స్వార్థపూరిత గ్రూపులు తమ సొంత అజ ండాను ఈ 
ఆందోళనల్లో జొప్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తుండటం, ఆందోళనకారులను 
తప్పుదోవపట్టిస్తుండటం దురదృష్టకరం. భారత గణతంత్ర దినోత్సవం అయిన 
జనవరి 26న ఈ విషయం అత్యంత స్పష్టంగా నిరూపితమైంది. భారత్ రాజ్యాంగం 
అమల్లోకి వచ్చిన వార్షికోత్సవం, దేశమంతా ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకునే 
జాతీయ స్మారక దినోత్సవం అపఖ్యాతి పాలైంది, అలాగే దేశ రాజధానిలో హింస 
మరియు విధ్వంసం చోటుచేసుకుంది. 
 
ఈ స్వార్థపూరిత గ్రూపుల్లో కొన్ని భారత్ కు వ్యతిరేకంగా అంతర్జాతీయ 
మద్దతును కూడగట్టేందుకు కూడా ప్రయత్నించాయి. ప్రపంచంలోని కొన్ని 
ప్రదేశాల్లో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహాలను నాసనం చేయడాన్ని ఇలాంటి 
శక్తులే ప్రేరేపించాయి. భారత్ ను అలాగే ఏ నాగరిక సమాజానికైనా ఇది 
తీవ్రంగా కలవరప డుతోంది. 



 
భారత పోలీసు బలగాలు ఈ ఆందోళనల విషయంలో అత్యంత సంయమనంతో 
వ్యవహరించాయి. పోలీసు వ్యవస్థలో సేవలందిస్తున్న వందలాది మంది 
పురుషులు, మహిళలపై భౌతికంగా దాడులు జరిగాయి. అలాగే కొన్ని చోట్ల వారు 
కత్తిపోట్లు మరియు తీవ్రమైన గాయాలకు కూడా గురయ్యారు. 
 
భారత ప్రజాస్వామ్య నైతిక లక్షణాలు మరియు రాజకీయాల కోణంలోనే ఈ 
ఆందోళనలను చూడాల్సి ఉంటుందని మేము నొక్కి చ బుతున్నాం, అలాగే ఈ 
ప్రతిష్టంభనను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం మరియు సంబంధిత రైతు సంఘాలు 
ప్రయత్నిస్తాయని స్పష్టం చేస్తున్నాం. 
 
ఇలాంటి అంశాలపై ఇష్టానుసారంగా వ్యాఖ్యలు చేసేముందు, వాస్తవాలను 
త లుసుకొని, ఈ విషయాలను తగిన విధంగా అవగాహన చేసుకోవాలని మేము 
అభ్యర్థిస్తున్నాం. సంచలనాత్మక సోషల్ మీడియా హ్యాష్ ట్యాగ్ లు 
మరియు వ్యాఖ్యల విషయంలో, మరీ ముఖ్యంగా ప్రముఖ వ్యక్తులు 
(స లబ్రిటీలు) తదితరుల వ్యాఖ్యలతో ప్రలోభానికి గురికావడం సరైనది లేదా 
బాధ్యతాయుతమైనది అనిపించుకోదు. 
 
#IndiaTogether 
#IndiaAgainstPropaganda 
 
న్యూఢిల్లీ 
ఫిబ్రవరి 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. 


