17 ਦਸੰ ਬਰ, 2020
ਨਰੇਂਦਰ ਸ ਿੰ ਘ ਤੋਮਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰ ਤਰੀ,
ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ

ਸਿ ਾਨ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਿ ਪੱ ਤਰ

ਕਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਇਕਤਹਾਕਸਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੰ ਲੈ ਿੇ ਕਿਛਲੇ ਿੁਝ ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ ਿਰਿ
ਕ ਿੱ ਚ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਕਦਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਮੇਰੀ ਅਨੇਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਈ
ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਿ ਨ ੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲਿੱਗ-ਅਲਿੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਕਜਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ
ਉਦਾਹਰਨ ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਨ ੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਾਨੰ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ
ਸ਼ੁਰ ੀ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।

ਲੇ ਕਿਨ ਇਨਹ ਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦਜਾ ਿਿੱ ਖ ਇਹ ੀ ਹੈ ਕਿ ਿੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਲੈ ਿੇ
ਭਰਮ ਿੈਦਾ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰ ਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਿਰਤਿੱ

ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦਰ ਿਰਾਂ,

ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਚੰ ਤਾ ਦਰ ਿਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਕ ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕ ਚਿਾਰ ਕਦਿੱ ਲੀ

ਅਤੇ ਆਸਿਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਜੋ ਝਠ ਦੀ ਦੀ ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਕ ਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ
ਦੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਕਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱ ਖਾਂ।

ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਿਕਰ ਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਿੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ
ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਦੋ ਾਂ ਨੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਿੱ ਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਖੇਤ ਕ ਿੱ ਚ ਿਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਿੱ ਿ ਜਾਗਣਾ, ਿਾਣੀ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਿੇ ਟੁਿੱ ਟ ਜਾਣੇ, ਿਰ ਉਸ ਨੰ ਬੰ ਦ ਿਰਨ ਲਈ ਭਿੱ ਜਣਾ,
ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਡਰ, ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ੀ ਜੀ ਨ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਸਲ ਿਿੱ ਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰ ੇਚਣ ਲਈ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਦਾ ਇੰ ਤ ਾਰ ੀ ਮੈਂ ਦੇਕਖਆ ਹੈ।

ਇਨਹ ਾਂ ਸਕਿਤੀਆਂ, ਿਕਰਸਕਿਤੀਆਂ ਕ ਚਿਾਰ ੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕ ਆਦਾ ਤੋਂ ਕ ਆਦਾ
ਅੰ ਨ ਿੈਦਾ ਿਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਮਹਨਤ ਨੰ , ਇਸ ਇਿੱ ਛਾ ਸ਼ਿਤੀ
ਨੰ ਅਸੀਂ ਿੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰ ਿਟ ਿਾਲ ਕ ਿੱ ਚ ੀ ਦੇਕਖਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰ ਿਰ ਉਤਿਾਦਨ ਿਰਿੇ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਿਕ

ਸਿਾ ਨੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਿਾਰਡ ਤੋੜ ਕਬਜਾਈ

ਿਰਿੇ ਭਕ ਿੱ ਖ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਚੰ ਗੀ ਿੈਦਾ ਾਰ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਹੈ ਕਿ ਨ ੇਂ ਿਾਨੰ ਨ ਲਾਗ
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ

ਾਰ MSP ’ਤੇ ਸਰਿਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ

ੀ ਕਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਾਰਡ ਟੁਿੱ ਟ ਗਏ

ਹਨ। ਅਕਜਹੇ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ MSP ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨ ੇਂ ਕਰਿਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਖਰੀਦ ਿੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰ ਕਖਆ ਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿੁਝ ਲੋ ਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਝਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ MSP ਬੰ ਦ
ਿਰ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।

ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿ ਸੁਆਰਿ ਤੋਂ ਿਰੇਕਰਤ ਿੁਝ ਲੋ ਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ
ਰਹੇ ਇਸ ਸਫ਼ੈਦ ਝਠ ਨੰ ਿਛਾਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਕਸਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਿਰੋ। ਕਜਸ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ
ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ MSP ਕਦਿੱ ਤਾ, ਕਜਸ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਕਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਕ ਿੱ ਚ MSP ਰੀਏ ਲਗਭਗ

ਦੁਿੱ ਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕ ਿੱ ਚ ਿਹੁੰ ਚਾਈ, ਉਹ ਸਰਿਾਰ MSP ਿਦੇ ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗੀ। MSP
ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਝੂਠ
MSP ਦੀ ਕ

ਸਿਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ੱਚ
MSP ਕਸਸਟਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

APMC ਮੰ ਡੀਆਂ ਬੰ ਦ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ APMC
ਹਨ।

ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਾਇਮ ਰਕਹਣਗੀਆਂ।

APMC ਮੰ ਡੀਆਂ ਇਸ ਿਾਨੰ ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨ ਖਤਰੇ ਕ ਿੱ ਚ ਹੈ।

ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋ ੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੀਨ
ਲਈ। ਸੇਲ, ਲੀ

ਅਤੇ ਕਗਰ ੀ ਸਮੇਤ

ਮੀਨ

ਦਾ ਕਿਸੇ ੀ ਿਰਿਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਿਰਾਰ
ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ
ਬਦਲੇ ਿੰ ਟਰੈਿਟਰ

ੀ ਿਰਿਾਰ ਦੇ ਬਿਾਏ ਦੇ ਸਕਿਤੀ ਚਾਹੇ ਿੋਈ
ਮੀਨ ਹਕਿਆ ਸਿਦੇ

ੀ ਹੋ ੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ

ਮੀਨ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਹੈ।

ਹਨ।
ਿੰ ਟਰੈਿਟ ਫਾਰਕਮੰ ਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਫਾਰਕਮੰ ਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕ ਿੱ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਿਜ
ਲਈ ਮੁਿੱ ਲ ਦੀ ਿੋਈ ਗਰੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁਿੱ ਲ ਦਰਜ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਿਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿਾਨੰ ਨੀ
ਿਾਰ ਾਈ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿੱਗੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਿੰ ਟਰੈਿਟ ਨੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ
ਹਨ।

ਿੰ ਟਰੈਿਟ ਨੰ ਖਤਮ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਿਕਹਲਾਂ ਿਦੇ ਿੰ ਟਰੈਿਟ ਫਾਰਕਮੰ ਗ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਿੰ ਟਰੈਿਟ ਫਾਰਕਮੰ ਗ ਦੀ
ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਨ ਰੀ ਦੇ ਰਿੱ ਖੀ ਹੈ। ਿਈ ਰਾਜਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਤਾਂ
ਿੰ ਟਰੈਿਟ ਫਾਰਕਮੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਨੰ ਨ ਤਿੱ ਿ ਹਨ।

ਇਨਹ ਾਂ ਿਾਨੰ ਨਾਂ ਨੰ ਲੈ ਿੇ ਿੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਿੱ ਿ ਕ ਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਲ 2000 ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ੰ ਿਰਲਾਲ ਗੁਰ ਿਮੇਟੀ ਤੋਂ
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ
2003 ਕ ਿੱ ਚ ਮਾਡਲ APMC ਐਿਟ, 2007 ਦੇ
APMC

Rules, 2010 ਕ ਿੱ ਚ ਹਕਰਆਣਾ,

ਿੰ ਜਾਬ, ਕਬਹਾਰ ਅਤੇ ਿਿੱ ਛਮ ਬੰ ਗਾਲ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ
ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਿਮੇਟੀ ਅਤੇ 2013 ਕ ਿੱ ਚ 10
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਿਮੇਟੀ,
2017 ਦਾ ਮਾਡਲ APLM ਐਿਟ ਅਤੇ
ਆਕਖਰਿਾਰ 2020 ਕ ਿੱ ਚ ਸੰ ਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਨਹ ਾਂ
ਿਾਨੰ ਨਾਂ ਨੰ ਿਰ ਾਨਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਿਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਿਕਲਆਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਹਮ
ਿਰਤੀਬਿੱ ਧਤਾ ਾਂ ਕ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਧੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਕ ਿੱ ਖ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਲਆਉਣ
ਲਈ ਿਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਰਿਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੰਘੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੰ ਸਸ਼ਿਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬ ਾਰ ਤਿੱ ਿ
ਹਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਲਆ ਕਗਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਘਿੱ ਟ ਿਰੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਧਾਏ।

ਤੁਸੀਂ

ੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕ ਿੱ ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਕਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਇਿੱ ਿ-ਦੋ

ਏਿੜ ਦੇ ਹਨ। ਅਕਜਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅ ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਸਰਫ਼ ਿੇਟ ਿਾਲਣ ਲਈ ਿਰਦੇ
ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਜੋ ਿਦਮ ਚੁਿੱ ਿੇ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਿੱ ਡਾ ਲਾਭ ਇਨਹ ਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਹੋ
ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਿੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਨਧੀ

ਰੀਏ 6 ਹ ਾਰ ਰੁਿਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੁਹਾਨੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਿੱ ਛੇ ਇਹੀ

ਮਿਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਿਤ ਕ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਿਰ ਨਾ ਲ ੋ। ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦਾ ਿ ਚ ਤੁਹਾਨੰ ਿੁਦਰਤੀ
ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਭਰਿਾਈ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਮੀ ਕਸਹਤ ਿਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੰ
ਆਿਣੀ

ਮੀਨ ਦੀ ਕਸਹਤ ਦਾ ਸਹੀ ਿਤਾ ਚਲ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨੰਮ ਿੋਕਟੰ ਗ ਯਰੀਆ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ

ਿਾਲਾਬ ਾਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਿੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਬਹੁਤ ਿੱ ਡੀ ਰਾਹਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਅੰ ਨਦਾਤਾ ਊਰਜਾਦਾਤਾ
ੀ ਬਣੇ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ ਧ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਕਦਿੱ ਿਤ ਇਹ ੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕ ਆਦਾਤਰ ਗੁਦਾਮ, ਿੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਿਰੋਸੈਕਸੰ ਗ
ਸੈਂਟਰ ਕਿੰ ਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿੱ ਡੇ ਸ਼ਕਹਰਾਂ ਿੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ
ਿਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਿਾਉਂਦਾ। ਇਸੀ ਅਸੰ ਤੁਲਨ ਨੰ ਦਰ ਿਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 1 ਲਿੱਖ ਿਰੋੜ ਰੁਿਏ ਦਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਿਚਰ ਫੰ ਡ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਿੱ ਡੀ ਰਾਹਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਅੰ ਨਦਾਤਾ ਊਰਜਾਦਾਤਾ
ੀ ਬਣੇ, ਦੇਸ਼ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ ਧ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਇਨਹ ਾਂ ਯਤਨਾਂ ਕ ਚਿਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ੀ ਦੇਕਖਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਾੜਹੇ ਿਸੀਨੇ ਦੀ ਉਿਜ
ਨੰ ਿੁਝ ਲੋ ਿ ਬ ਾਰ ਦੀ ਉਿਲਿੱਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਿਾਰਨ ਿੌ ਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂ ਦੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੰ ਇਹ ਅਕਧਿਾਰ ਤਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਿਣੇ ਖੇਤ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਾਲੀ ਉਿਜ
ਦੀ ਿੀਮਤ ਤੈਅ ਿਰ ਸਿੇ, ਉਸ ਨੰ ਕਜਿੱ ਿੇ ਚਾਹੇ ਉੱਿੇ ੇਚ ਸਿੇ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬਰੀ ਨੰ ਹਰ ਿੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਿਕਹਲਾਂ ਜੋ ਸਰਿਾਰਾਂ
ਸਨ, ਉਹ ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਮੰ ਡੀ ਨਾਲ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਬ ਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਿਾਲਤ ਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕ ਿੱ ਚ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਲ 2001 ਕ ਿੱ ਚ ਸੰ ਾਦ ਦੀ ਿਰਕਿਕਰਆ ਸ਼ੁਰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਿੇਂਦਰ ਕ ਿੱ ਚ ਿਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ

ੀ ਇਨਹ ਾਂ

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਿਨ ਕ ਿੱ ਚ ਰਹੀ, ਇਨਹ ਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੰ ਆਿਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਿੱ ਿ ਿਿੱ ਤਰਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਲਖਦੀ
ਰਹੀ।

ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਬੰ ਨਹ ਦੇਣ ਾਲੀ ਿੁਰਾਣੀ ਕ

ਸਿਾ ਨਾਲ ਿਦੇ ਿੋਈ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ

ਕਰਹਾ। ਅਿੱ ਜ ਇਸ ਿਿੱ ਤਰ ਦੇ ਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸੇ
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸੰ ਗਠਨ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖ,ੋ ਕਜਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਆਿਣੀ
ਉਿਜ

ੇਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕ ਿਲਿ ਨਹੀਂ ਕਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਕ

ਸਿਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ

ਕਬਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕ ਿੱ ਚ ਤਾਂ ਿੱ ਡੇ- ਿੱ ਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰ ਗਠਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਬੰ ਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਿਤੀ ਲਈ
ਿਰਦਰਸ਼ਨ ਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਕਹਰ ਿਕਹੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਭਾਰਤ
ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕ ੰ ਦਗੀ ਕ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਲਆਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਕ ਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਿਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨ ੇਂ ਕਸਰੇ ਤੋਂ
ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰ ਿੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਿਾਰਾਂ ਨੰ ਮਾਡਲ ਿਾਨੰ ਨ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮੁਿੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਮੇਟੀਆਂ
ਕ ਿੱ ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਿੱ ਿ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਨੰ ਲੈ ਿੇ ਗਏ।
ਿਰੀਬ ਡੇਢ ਲਿੱਖ ਟਰੇਕਨੰਗ ਅਤੇ ੈਬੀਨਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ

ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕ ਕਭੰ ਨ ਮਾਮਕਲਆਂ

ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਾਨੰ ਨ ਦੇ ਿਰਾ ਧਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਿੀਤੀ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਿੇ ਇਹ ਨ ੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਿਾਨੰ ਨ ਹੋਂਦ ਕ ਿੱ ਚ ਆਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ-ਭੈਣੋਂ,

ਮੰ ਡੀਆਂ ਚਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲ ਰਕਹਣਗੀਆਂ। APMC ਨੰ ਹੋਰ ਕ ਆਦਾ ਮ ਬਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਬ ਾਰ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਿਣੀ ਉਿਜ ਨੰ ਚੰ ਗੀ ਿੀਮਤ ’ਤੇ
ੇਚਣ ਦਾ ਕ ਿਲਿ ੀ ਦੇ ੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰ ਡੀ ਤਿੱ ਿ ਅਨਾਜ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾੜਾ ੀ ਬਚਾਏਗਾ।
ਕਫਰ ਮੰ ਡੀ ਦਾ ਕ ਿਲਿ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਿਜ ਮੰ ਡੀਆਂ ਿਕਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰ ਮ ਿਰਦੀਆਂ
ਰਕਹਣਗੀਆਂ। ਬੀਤੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰ ਡੀਆਂ ਨੰ ਆਧੁਕਨਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਿਾਰ ਨੇ
ਿਰੋੜਾਂ ਰੁਿਏ ਖਰਚ ਿੀਤੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੰ ਆਉਣ

ਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਆਧੁਕਨਿ ਬਣਾਇਆ

ਜਾ ੇਗਾ।

ਕਜਨਹ ਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿ ਮੀਨ ਕਖਸਿ ਚੁਿੱ ਿੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋ ਿ ਿਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਿਾਲਿਕਨਿ
ਝਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ

ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾ ੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ

ਿਾਰੀ

ਕ ਚਿਾਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਸਰਫ਼ ਉਿਜ ਦਾ ਹੋ ੇਗਾ ਤਾਂ ਮੀਨ ਕਿ ੇਂ ਚਲੀ ਜਾ ੇਗੀ? ਨ ੇਂ ਿਾਨੰ ਨ ਕ ਿੱ ਚ
ਸਾਫ਼ ਕ ਿਰ ਹੈ ਕਿ

ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਿਾਨਾ ਹਿੱ ਿ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਸਰਿਾਰ ਕਿੰ ਡਾਂ ਕ ਿੱ ਚ

ਰਕਹਣ ਾਲੇ ਹਰ ਿਕਰ ਾਰ ਨੰ ਸ ਾਕਮਤ

ਯੋਜਨਾ

ਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ

ੀ ਮਾਲਿਾਨਾ ਹਿੱ ਦ

ਿਰਦਾਨ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਇੰ ਚ ਮੀਨ ੀ ਕਿਸੇ ਨੰ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਕਨਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋ ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਿਰਤੀਬਿੱ ਧ ਹੈ।

ਭੈਣੋਂ ਅਤੇ ਭਾਈਓ,

MSP, ਮੰ ਡੀ ਅਤੇ

ਮੀਨ ’ਤੇ ਿਬ ੇ ਨੰ ਲੈ ਿੇ ਜੋ ੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰ ਦਰ

ਿਰਨ ਲਈ ਸਰਿਾਰ ਕਨਰੰ ਤਰ ਯਤਨ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਰ
ਕਚੰ ਤਾ ਦਾ ਕਨ ਾਰਣ ਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਤਆਰ ਹਾਂ।

ਲੇ ਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਕ ਿੱ ਚ ਿੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ ਿੁਚਿੱਿਰ
ਨੰ ਸਮਝਣਾ ੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾ ਮੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਿੱ ਜ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰ ਕਨਰਿਿੱ ਖ ਦਿੱ ਸਣ ਾਲੇ , ਬੁਿੱ ਧੀਜੀ ੀ ਮੰ ਨਣ ਾਲੇ
ਿੁਝ ਲੋ ਿ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਿਣੀਆਂ ਹੀ ਿਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਠੀਿ ਕ ਿਰੀਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੇ ਕਿਨ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਿੁਝ ਛੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੁਰਾਣੇ ਕਬਆਨ ੀ ਦੇਖ ਕਰਹਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਅਿੱ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਚਹਰਾ ੀ।

ਇਹ ਲੋ ਿ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਿਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿ ਸੁਆਰਿ ਲਈ ਇਹ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਨੁਿਸਾਨ
ਿਰਨਗੇ, ਲੇ ਕਿਨ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਨਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਨੌਜ ਾਨ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਨੇ ਕਨਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਿਠਿੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਯਤਨ ਿੀਤਾ ਹੈ।

ਜੋ ਿਾਂਗਰਸ ਆਿਣੀ ਸਰਿਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸ ਾਮੀਨਾਿਨ ਿਮੇਟੀ ਦੀ ਕਰਿੋਰਟ ਨੰ 8 ਸਾਲ ਤਿੱ ਿ ਦਬਾ ਿੇ
ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਿਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਤੈਸ਼ੀ ਕਿ ੇਂ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ?

ਜੋ ਿਾਂਗਰਸ ਆਿਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਿ ਿਿੱ ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਿਕਹੰ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਇਲਾ ਾ ੀ
ਉਿਜ ੇਚਣ ਲਈ ਅਲਿੱਗ ਕ ਿਲਿ ਕਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਕਿਉਂ ਜਿੜੇ ਹੋਏ
ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਯਿੀਏ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰ ਤਰੀ ਇਨਹ ਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਿਿੱ ਖ ਕ ਿੱ ਚ ਕਚਿੱ ਠੀਆਂ
ਕਲਕਖਆ ਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਯ-ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕਲਆ ਹੈ?

ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਿਾਰਟੀ ਿੰ ਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਿਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਿ ਿਿੱ ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕਲਖ ਰਹੀ ਸੀ
ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਮੰ ਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ੀ ਉਿਜ ੇਚਣ ਦੀ ਸੁਕ ਧਾ ਦੇ ੇਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ
ਲਿੱਗੀ ਹੈ?

ਹੁਿੱ ਡਾ ਿਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਿਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਿਮੇਟੀ ਕ ਿੱ ਚ ਅਿਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਿੱ ਡੇ
ਨੇਤਾ ੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਫਰ ਅਿੱ ਜ ਉਹ ਅਲਿੱਗ ਸੁਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ?

ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰ ਗਠਨ ਜੋ ਦੋ-ਕਤੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਿਕਹਲਾਂ ਤਿੱ ਿ ਇਨਹ ਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਿਰ ਰਹੇ
ਸਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਨੰ ਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਚਾਨਿ ਿਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਿਰਨ ਲਿੱਗੇ ਹਨ?

ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਿੱ ਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕ ਿੱ ਚ ਕਸਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਿਰਿੇ ੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਲਾਨ ਿਰਿੇ ਿਰਮਾਕਣਿਤਾ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਿਰਾ ਿਰਨ ਾਲੀ ਸਰਿਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਆਸ਼ੀਰ ਾਦ ਧਦਾ ਦੇਖ, ਿੁਝ ਦਲਾਂ ਨੰ ਇਹ ੀ ਲਿੱਗਣ ਲਿੱਕਗਆ ਹੈ ਕਿ
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰ ਆਿਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿ

ਮੀਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਿੇ

ਾਿਸ ਕਮਲ

ਜਾ ੇਗੀ।

ਇਹ ਭਰਮ ਦਰ ਿਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕ ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰ ਦੋਲਨ ਿਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ
ਹਰ ਕ ਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਕਨਰੰ ਤਰ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਲੇ ਕਿਨ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਤੋਂ ੀ ਸੁਚੇਤ ਰਕਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰ ਦੋਲਨ ਕ ਿੱ ਚ ਅਕਜਹੇ ਲੋ ਿ ੀ ਦਾਖਲ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੱ ਤ ਕਬਲਿੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਕਖਆ
ਹੋ ੇਗਾ ਕਿ ਇਿੱ ਿ ਹੀ ਿੁਨਬੇ ਦੇ, ਇਿੱ ਿ ਹੀ ਆਚਾਰ-ਕ ਚਾਰ ਦੇ ਲੋ ਿਾਂ ਦਾ ਸਮਹ ਿਦੇ ਕ ਕਦਆਰਿੀਆਂ
ਤਾਂ ਿਦੇ ਦਕਲਤ ਸਮਾਜ, ਿਦੇ ਮਕਹਲਾ ਾਂ ਤਾਂ ਿਦੇ ਘਿੱ ਟ ਕਗਣਤੀਆਂ ਅਲਿੱਗ-ਅਲਿੱਗ ਰਗਾਂ ਕਿਿੱ ਛੇ ਛੁਿ
ਿੇ ਸਮਾਜ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸੰ ਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕ ਿੱ ਚ ਅਰਾਜਿਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਿਰਦਾ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਅਿੱ ਜ ਇਹ ਲੋ ਿ ਇਿੱ ਿ ਾਰ ਕਫਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰ ਨਦਾਕਤਆਂ ਕਿਿੱ ਛੇ ਛੁਿ ਿੇ ਆਿਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿ ਸੁਆਰਿ
ਲਈ ਕਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਿਤਾ ਨੰ ਿਰਤਿੱਖ ਅਤੇ ਅਿਰਤਿੱਖ ਰਿ ਕ ਿੱ ਚ ਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲੋ ਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰ ਨਦਾਕਤਆਂ ਦੇ ਕਿਿੱ ਛੇ ਛੁਿ ਿੇ ਦੰ ਗੇ ਦੇ ਮੁਲ ਮਾਂ ਨੰ , ਕਹੰ ਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਲ ਮਾਂ
ਨੰ ਤੁਰੰਤ ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲੋ ਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰ ਨਦਾਕਤਆਂ ਦੇ ਕਿਿੱ ਛੇ ਛੁਿ ਿੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਿਰਕਤਮਾ ਨੰ ਨੁਿਸਾਨ ਿਹੁੰ ਚਾ ਰਹੇ
ਹਨ, ਿਜਨੀਯ ਬਾਿ ਦਾ ਅਿਮਾਨ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੀ ਹੀ ਬਾਿ ਦਾ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਚੰ ਿਾਰਣ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਲਈ ਸਿੱ ਕਤਆਗਰਕਹ ਦਾ ਇਿੱ ਿ ਬਹੁਤ ਿੱ ਡਾ ਅੰ ਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰ ਿੀਤਾ ਸੀ।

ਕਸੰ ਚਾਈ ਦਾ ਿਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਿੱ ਿ ਨਾ ਿਹੁੰ ਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਿ ਅਿੱ ਡੀ-ਚੋਟੀ
ਦਾ

ੋਰ ਲਗਾ ਿੇ ਰਿੱ ਕਖਆ, ਹਰ ਿਾਨੰ ਨੀ ਦਾਅ ਿੇਚ ਖੇਕਡਆ, ਇਹੀ ਲੋ ਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਿੱ ਿ ਕਬਜਲੀ

ਿਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਿਾਰਜ ਕ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਬੰ ਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਨਰਮਾਣ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਿ ਰੁਿਾ ਟਾਂ ਿਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੋ ਿ ਅਿੱ ਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਖੰ ਡ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਤਮਕਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰ ਿਲਿ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ ਧ ਕਰਹਾ ਹੈ, ੋਿਲ ਫਾਰ ਲੋ ਿਲ ਹੋ ਕਰਹਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਿਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਿਾਟ ਿਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਿਰਨ ਾਲੇ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੇ ਇਰਾਕਦਆਂ
ਨੰ ਿਛਾਣਨਾ ਹੋ ੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਲੇ ਹ-ਲਿੱਦਾਖ ਕ ਿੱ ਚ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਿਈ ਫੁਿੱ ਟ
ਬਰਫ਼ ਕਡਿੱ ਗੀ ਹੋਈ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਿੱ ਲ ਜ ਾਨਾਂ ਲਈ ਰਸਦ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਰੋਿਣ ਾਲੇ ਇਹ
ਲੋ ਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਿਦੇ।

ਇਨਹ ਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ

ਜਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੰ ਆਿਣੇ ਸੈਕਨਿਾਂ ਤਿੱ ਿ ਰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਰਰੀ ਸਾਮਾਨ ਹ ਾਈ

ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਿਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਿੈ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਿਮਾਈ ਇਨਹ ਾਂ ਕ ਿਲਕਿਿ
ਇੰ ਤ ਾਮਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਲਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਿਰਦੇ ਦੇ ਕਿਿੱ ਛੇ ਛੁਿ ਿੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਗੁੰ ਮਰਾਹ ਿਰਨ ਾਲੇ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਕ ਚਾਰਧਾਰਾ ਸਨ 62
ਦੀ ਲੜਾਈ ਕ ਿੱ ਚ ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਿੱ ਜ ਇਹ ਲੋ ਿ ਕਫਰ ਸੰ ਨ 62 ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨਹ ਾਂ ਲੋ ਿਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਿਕ ਿੱ ਤਰਤਾ ਨੰ ੀ ਆਿਣੇ ਕਘਨੌਣੇ ਇਰਾਕਦਆਂ ਅਤੇ ਸਾਕ ਸ਼ਾਂ
ਨਾਲ ਅਿਕ ਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਿਰਦਕਸ਼ਤ ਿਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਿੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੰ ਅਿੱ ਜ ਕ ਚਾਰ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰ ਦੋਲਨ
ਸ਼ੁਰ ਿੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿੱ ਜ ਿੀ-ਿੀ ਗਿੱ ਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਮੈਂ ਇਸ ਿਿੱ ਤਰ ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੰ ਹਿੱ ਿ ਜੋੜ ਿੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਜਹੇ ਕਿਸੇ ੀ ਬਕਹਿਾ ੇ
ਕ ਿੱ ਚ ਆਏ ਕਬਨਾਂ, ਕਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਤਿੱ ਿਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਚੰ ਤਨ-ਮਨਨ ਿਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਡਰ-ਸ਼ਿੱ ਿ ਨੰ ਦਰ ਿਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਕ ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਿਣੀ ਇਸ ਕ ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਿਦੇ ਕਿਿੱ ਛੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਦੇ ਕਿਿੱ ਛੇ ਹਟਾਂਗੇ।

‘ਸਬਿਾ ਸਾਿ ਸਬਿਾ ਕ ਿਾਸ ਸਬਿਾ ਕ ਸ਼ ਾਸ’ ਦੇ ਮੰ ਤਰ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਿਰਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਕਬਨਾਂ ਭੇਦਭਾ ਸਾਕਰਆਂ ਦਾ ਕਹਿੱ ਤ ਿਰਨ ਦਾ ਯਤਨ
ਿੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕਤਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗ ਾਹ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਰਿੱ ਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੱ ਤ ਕ ਿੱ ਚ ਿੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ ਿੱ ਚ ਨ ੇਂ
ਅਕਧਆਏ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੰ ਹੋਰ ਅ ਾਦ ਿਰਨਗੇ, ਸਸ਼ਿਤ ਿਰਨਗੇ।

ਇਨਹ ਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਿੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ
ਬਣਾ ਾਂਗੇ, ਸੰ ਿੰ ਨ ਬਣਾ ਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡਾ ਆਿਣਾ,
ਨਰੇਂਦਰ ਸ ਿੰ ਘ ਤੋਮਰ

ਅਿੰ ਨਦਾਸਤਆਂ ਨੂਿੰ ਭਰੋ ਾ

•

MSP ਬਾਰੇ ਸਰਿਾਰ ਕਲਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਨੰ ਕਤਆਰ ਹੈ।

•

APMC ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਜੀ ਬ ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੰ ਟੈਿਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾ

ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕ

•

ਾਦ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਿਾਸ ਅਦਾਲਤ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ

ਕ ਿਲਿ ੀ ਹੋ ੇਗਾ।
•

ਰਾਜਾਂ ਨੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਕਜਸਟਰ ਿਰਨ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ ਹੋ ੇਗਾ।

•

ਿੋਈ ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਬ ਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਿਾਨੰ ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ

ਦੀ

ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ, ਕ ਿਰੀ, ਲੀ

ਤੇ ਕਗਰ ੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਿਰ ਾਨਗੀ ਨਹੀਂ

ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ।
•

ਿੰ ਟਰੈਿਟਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ

ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸਿਾਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਿਰ

ਿੰ ਟਰੈਿਟਰਸ ਨੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ

ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ੀ ਅਸਿਾਈ ਕਨਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ

ਸਿਦੇ।
•

ਲੋ ਨ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ।
•

ਸਕਿਤੀ ਚਾਹੇ ਿੁਝ ੀ ਹੋ ੇ, ਲੇ ਕਿਨ ਿਾਨੰ ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ

ਕਿਸੇ ੀ ਿਰਕਿਕਰਆ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮੀਨ ਨੰ

ਬਤ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ

