
ਫਾਰਮ ਬਿਲਾਾਂ ਿਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਾਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨ 

ਪਰ 1. ਬਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਬਿਚ ਬਿਰੋਧ ਬਕਉ ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? 

ਕਿਸਾਨ ਕਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ 2020 ਕਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਾਸ ਿੀਤ ੇਗਏ ਦੋ ਨਿੇਂ ਿਾਨ ੰ ਨਾਾਂ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਕਧਤ ਹਨ:  

(i) ਕਿਸਾਨ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਿਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਿਣਜ (ਤਰੱਿੀ ਅਤੇ ਸਹ ਲਤ) ਐਿਟ 2020 ਜਾਾਂ ਐਫੱ ਪ੍ੀ ਟੀ ਸੀ ਐਿਟ, ਅਤ ੇ 

(ii) ਮੁਲੱ ਅਸੱੁ਼ਧੀ ਤ ੇਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਰਕਿਕਸਜ਼ ਐਿਟ 2020 ਜਾਾਂ ਏਏਏਐਫਐਸ ਐਿਟ; ਅਤ ੇਜ਼ਰ ਰੀ 

ਿਮੋਕਿਟੀਜ਼ ਐਿਟ 1955 (ਈਸੀਏ) ਕਿੱਚ ਿੀਤਾ ਸੋਧ. 

 

ਪਰ 2. ਨਿੇਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਾਂ ਬਿੁੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? 

i. ਪ੍ਕਹਲਾ ਿਾਨ ੰ ਨ, ਐਫਪ੍ੀਟੀਸੀ ਐਿਟ, ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਫਸਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਐਿਟ ਦੇ ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ 

ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ  ਸਰਿਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕਨਯਮਤ ਭੌਕਤਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੇਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ; ਕਨੱਜੀ 

ਚੈਨਲਾਾਂ, ਏਿੀਿਰਤਾਿਾਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਨਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਸਕਹਿਾਰਤਾ ਨ ੰ  ਭੌਕਤਿ ਮਾਰਿੀਟ ਜਾਾਂ ਇਲੈਿਟਰਾਕਨਿ 

ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਤੇ ਕਸੱਧੇ ਫਾਰਮ ਕਿਚ ਜਾਾਂ ਕਿਤੇ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਨ ੰ ਨ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਜ ਿੇਚਣ ਲਈ 

ਿਧੇਰੇ ਕਿਿਲਪ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ. 

ii. ਦ ਜਾ ਿਾਨ ੰ ਨ, ਏਐਫਏਐਫਐਸ ਐਿਟ, ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਫਾਰਕਮੰਗ ਐਿਟ [ਮਾਿਲ ਐਿਟ "ਕਦ… .ਸਟੇਟ / ਯ ਟੀ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਸ਼  ਧਨ ਸਮਝੌਤਾ ਫਾਰਕਮੰਗ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ) ਦਾ ਇੱਿ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਕਰਆ 

ਹੋਇਆ ਸੰਸਿਰਣ ਹ ੈ

iii. ਤੀਸਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤ ਆਾਂ ਬਾਰੇ ਐਿਟ ਕਿਚ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਾਂ ਕਿਚ ਜ਼ਰ ਰੀ 

ਿਸਤ ਆਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਨ ੰ  ਕਨਯਮਤ ਿਰਨ ਦੇ ਸਰਿਾਰੀ ਫੈਸਕਲਆਾਂ ਦੇ ਕਪ੍ੱਛੇ ਿੀਮਤ ਦੇ ਕਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ 

ਮਾਪ੍ਦੰਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਐਿਟ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਿਰਨ ਕਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਿਰਦਾ ਹੈ. 

 

ਪਰ 3. ਨਿੇਂ ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਾਂ / ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਬਕਉ ਾਂ ਪਈ? ਨਿੇਂ ਕਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਾਂ ਸਬਿਤੀ ਕੀ ਸੀ? 

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਿਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿੱੁਲ ਿੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 17% ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉ ਾਂਦਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਕਿਚ ਜੀਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਿਾ ਸਰੋਤ ਹੈ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਿੀਿਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਇਿ ਚੱਲ 

ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਕਜਸਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨ ੰ  ਪ੍ਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਾਂ ਕਿਚ ਮਕਹਸ ਸ ਿੀਤਾ ਕਗਆ. ਇਹ ਉਪ੍ਾਅ ਇਸ ਜ਼ਰ ਰੀ 

ਲੋੜ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਿਰਦੇ ਹਨ. 

 

ਸੈਿਟਰ ਨ ੰ  ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਿੁਝ ਮੁੱਦ ੇਜੋ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਦਾ ਕਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: 

i. ਪ੍ਕਹਲਾਾਂ ਿਾਨ ੰ ਨੀ ਫਰੇਮਿਰਿ ਤਕਹਤ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਉਪ੍ਜ ਨ ੰ  ਕਸਰਫ ਰਾਜ ਸਰਿਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕਨਰਧਾਰਤ 

ਭੌਕਤਿ ਮਾਰਿੀਟਾਾਂ ਕਿਖੇ ਿੇਚਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਸੀ ਕਜਸ ਨ ੰ  ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ ਿਮੇਟੀ (ਏਪ੍ੀਐਮਸੀ) ਮਾਰਿੀਟ 

ਿਕਹੰਦੇ ਹਨ. 

 



ii. ਖੰਕਿਤ ਅਤੇ ਨਾਿਾਫੀ ਮਾਰਿੀਟ:    ਇਹਨਾਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਹਰੇਿ ਏਪ੍ੀਐਮਸੀ ਮਾਰਿੀਟ ਇੱਿ ਿੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਕਿੱਚ 

ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਪ੍ਾਰ ਕਿੱਚ ਰਿੁਾਿਟ ਪ੍ਾਉ ਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਸ ੇਸਮੇਂ, ਿਧ ਰਹੀ ਉਪ੍ਜ 

ਨਾਲ ਕਸੱਝਣ ਲਈ ਿਾਫੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਸਨ. 

 

iii. ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਕਿਚ ਪ੍ਾਬੰਦੀ:     ਏਪ੍ੀਐਮਸੀ ਮਾਰਿੀਟਾਾਂ ਕਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸੁ਼ਦਾ ਏਜੰਟ ਿਜੋਂ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਿਰਨ ਤੇ ਪ੍ਾਬੰਦੀ 

ਸੀ, ਮੁਿਾਬਲੇ ਨ ੰ  ਕਨਰਾਕਸ਼ਤ ਿਰਨ ਅਤੇ ਿਾਰਟੇਲਾਇਜੇ਼ਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਨਾ. 

 

iv. ਉਚੱ ਕਿਚਿਾਰਲੇ ਖਰਚ:ੇ     ਟੈਿਸਾਾਂ, ਿੱਖ ਿੱਖ ਿਕਮਸ਼ਨਾਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਖੰਕਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਿਾਰਨ ਖਪ੍ਤਿਾਰਾਾਂ ਲਈ 

ਿੱਧ ਰਹੇ ਖਰਕਚਆਾਂ ਕਿਚ ਿਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀਮਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਉਦਾਸੀ ਕਦੰਦੇ ਹਨ. 

 

v. ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਿੋਲ ਅਿਸਰ ਮਾਰਿੀਟ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਜਸ ਿਾਰਨ 

ਿਪ੍ਾਰੀ ਅਤੇ ਿਕਮਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ  ਸ਼਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 

vi. ਨਾਿਾਫੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਰੇਮਿਰਿ  ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟੈਿਸਾਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਾਂ ਕਿੱਚ ਬੁਕਨਆਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ,  ਕਿਿਾਸ 

ਪ੍ੱਖੋਂ ਕਰਹਾ ਅਤੇ ਆਧੁਕਨਿ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿ ਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇੱਿ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਿਾਫੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਰੇਮਿਰਿ, 

ਕਜਸ ਨਾਲ ਪ੍ੋਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ ਕਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਜਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2014 ਕਿੱਚ ਲਗਭਗ ਰਪੁ੍ਏ 

90,000 ਿਰੋੜ (12 ਅਰਬ ਿਾਲਰ ਤੋਂ ਿੱਧ) ਹ।ੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਾਂਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਿੋਲਿ ਚੇਨ ਕਿੱਚ ਕਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਕਨਰਾਸ਼ਾਜਨਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

 

vii. ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਿੁਝ ਰਾਜਾਾਂ ਕਿਚ ਪ੍ਕਹਲਾਾਂ ਮੌਜ ਦ ਸੀ, ਪ੍ਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਰਾਜਾਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿਾਨ ੰ ਨ 

ਸਨ. ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੇਮਿਰਿ ਗਾਇਬ ਸੀ. ਨਿੇਂ ਿਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਠੇਿੇ ਦੀ 

ਖੇਤੀ ਨ ੰ  ਹਣੁ ਿੌਮੀ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿ ਲ ਸ਼ਰਤਾਾਂ  ਸਮਰੱਥ ਿਰ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲਾਾਂ ਦੀ ਕਬਜਾਈ 

ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਾਂ ਿੀ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਭਾਅ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਿੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਧੁਕਨਿ ਟੈਿਨਾਲੌਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਤਿ ਪ੍ਹੁੰਚ 

ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ. ਇਸ ਨੇ ਰਕਜਸਟਰੀ / ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਮਾ੍ਾਂ ਰਿਮਾਾਂ, ਅਤੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਰਾਜਾਾਂ ਕਿਚ ਠੇਿੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 

ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦੇ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਿੀ ਖ਼ਤਮ ਿਰ ਕਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਕਿਸਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸਪ੍ਾਾਂਸਰਾਾਂ 

ਕਿਚਿਾਰ ਸਮਝੌਕਤਆਾਂ ਲਈ ਇਿ ਿਾਨ ੰ ਨੀ ਫਰੇਮਿਰਿ ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਹੈ. 

 

Q4. ਉਕਤ ਸ ਧਾਰਾਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ? 

 

ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਿਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਲਈ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਕਿੱਚ ਕਬਹਤਰ 

ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨਾ ਹੈ. ਿੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹਨ: 

 

i. ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਉਤਪ੍ਾਦ ਿੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨ ੰ  ਿੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥ ੇ

ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਨ - ਏਪ੍ੀਐਮਸੀ ਮਾਰਿੀਟ ਕਿੱਚ ਜਾਾਂ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨ ੰ  ਵੇਚਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ 

 

ii. ਏਪ੍ੀਐਮਸੀ ਮਾਰਿੀਟ ਦ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਿਾਬਲੇ ਬਣ ੇਰਕਹਣ ਲਈ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿੰਮਿਾਜ ਕਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਿਰੇਗੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਿਧੀਆ ਕਰਟਰਨ 

ਕਮਲੇਗੀ। 

 



iii. ਕਿਸਾਨ ਹਣੁ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਾਂ ਫੀਸਾਾਂ, ਟੈਿਸਾਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਜਾਾਂ 'ਤੇ ਉਪ੍ਿਰਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੇ ਪ੍ਾਬੰਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ, 

ਕਜਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕਰਟਰਨ ਕਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ. 

 

iv. ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਧੁਕਨਿ ਇੰਪ੍ੁੱਟ, ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿੀਮਤਾਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੱਿ ਪ੍ਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਦੇ ਅਕਧਿਾਰ 

ਕਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ. 

 

v. ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤਾਾਂ ਐਿਟ ਕਿਚ ਸੋਧ ਕਨੱਜੀ ਕਨਿੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਿਰਸ਼ਤ ਿਰੇਗੀ. 

 

vi. ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰੀ ਿੋਲਿ ਚੇਨ ਕਿੱਚ ਕਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਨਿੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਜੋਕੜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. 

 

vii. ਸੈਿਟਰ ਕਿਚ ਿੱਧ ਕਨਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਕਿਿਾਸ ਨਾਲ  ਿਾਢੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ ਕਿਚ ਿਮੀ 

ਆਿੇਗੀ, ਗਰੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਿਰਮਬੱਧਤਾ ਦਆੁਰਾ ਕਮਹਨਤਾਨਾ ਕਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਸੈਕਸੰਗ, ਪ੍ਰਚ ਨ ਅਤੇ 

ਕਨਰਯਾਤ ਕਿਚ ਟਰਮੀਨਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਾਂ ਕਿਚ ਸਬੰਧ ਿਧੇਗਾ. 

 

ਪਰ 5. ਜੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਬਕਸਾਨਾਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੂੰਦ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਹ ਬਿਰੋਧ ਬਕਉ ਾਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ? 

 

ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਾਾਂ ਿਾਨ ੰ ਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਧਾਰਾਿਾਾਂ ਦਾ ਕਿਰੋਧ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਾਂਕਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਿਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ 

ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪ੍ੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦ ਨ ੰ  ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੰ  ਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 

ਿੱਿੇ ਿਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨਾਾਂ / ਿਪ੍ਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਰਕਹਮ 'ਤੇ ਛੱਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 

ਖੋਹ ਸਿਦ ੇਹਨ. 

 

ਪਰ 6. ਕੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸ ਧਾਰਾਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਪਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? 

 

ਐਮਐਸਪ੍ੀ ਕਸਸਟਮ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ ਨਿਾਾਂ ਿਾਨ ੰ ਨ ਐਮਐਸਪ੍ੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਕਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰੇਗਾ. ਖੇਤੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪ੍ੀ 

ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਨ ੰ ਨ ਿਾਰਨ ਇਸ ਕਿਚ ਿੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਿੀਤੀ ਗਈ. 

ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਰਨਾ ਸਰਿਾਰ ਦੀ ਪ੍ਕਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

 

ਪਰ 7 ਕੀ ਨਿਾਾਂ ਐਕਟ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਕੂੰਮਕਾਜ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਿਤ ਕਰੇਗਾ? 

 

ਨਿਾਾਂ ਐਿਟ ਸਟੇਟ ਏਪ੍ੀਐਮਸੀ ਐਿਟ ਨ ੰ  ਬਦਲਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਏਪ੍ੀਐਮਸੀ ਮਾਰਿੀਟਾਾਂ ਦੇ ਿੰਮਿਾਜ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਿਤ 

ਨਹੀ ਾਂ ਿਰਦਾ ਹੈ. ਏਪ੍ੀਐਮਸੀ ਮਾਰਿੀਟ ਭੌਕਤਿ ਸੀਮਾਿਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀ ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ ਨ ੰ  

ਕਨਯੰਤਕਰਤ ਿਰਦ ੇਰਕਹਣਗੇ. ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਕਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਿੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿੀਟ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਿਦ ੇਹਨ. 

 

ਇਹ ਐਿਟ ਕਸਰਫ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਮੌਜ ਦਾ ਏਪ੍ੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ ਦੇ ਿਾਧ  ਮੌਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ. ਦੋਿੇਂ 

ਿਾਨ ੰ ਨ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਕਹੱਤ ਲਈ ਸਕਹ-ਮੌਜ ਦ ਹੋਣਗੇ। 

 

ਪਰ .8. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਿਾਰੇ ਐਕਟ ਇਹ ਬਕਿੇਂ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਏਗਾ ਬਕ ਿਪਾਰੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਬਕਸਾਨਾਾਂ 

ਦਾ ਸੋ਼ਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿ,ੇ ਖਾਸਕਰ ਜੇ ਬਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਿੂੰਬਨਿਆ ਜਾਿੇਗਾ? 

 



ਇਹ ਐਿਟ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਕਹੱਤਾਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਕਤਰਤ ਰੈਜੋ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ. ਸਧਾਰਣ, 

ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਗ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਝਗੜਾ ਕਨਪ੍ਟਾਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਕਿਧੀ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਿਪ੍ਾਰੀਆਾਂ ਕਖਲਾਫ 

ਕਿਸੇ ਿੀ ਗੈਰ ਿਾਨ ੰ ਨੀ ਿਾਰਿਾਈਆਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਿਣ ਅਤੇ ਰੋਿਣ ਲਈ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿਪ੍ਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਜੁ਼ਰਮਾਨੇ ਦੀਆਾਂ ਕਿਿਸਥਾਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਿਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਕਿਸੇ ਿੀ ਗਲਤ ਕਿਿਹਾਰ ਨ ੰ  

ਰੋਿਣ ਲਈ. ਇਹ ਉਪ੍ਬੰਧ ਕਿਸ ੇਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਕਿਰੁੱਧ ਅਕੜੱਿੇ ਿਜੋਂ ਿੰਮ ਿਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਿਰਨਗੇ। ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਫਾਰਕਮੰਗ ਿਾਨ ੰ ਨ ਕਿਚ ਕਿਸੇ ਿੀ ਕਿਸਾਨ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੌਤਾ 

ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੈਸਲਾ ਪ੍ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਛੱਿ ਕਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਿਾਨ ੰ ਨ ਕਿਸੇ 

ਿੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨ ੰ  ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ੍ਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਾਂ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਕਿਿਰੀ, ਲੀਜ਼ 

ਅਤੇ ਕਗਰਿੀਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਾਂ / ਸਪ੍ਾਾਂਸਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਲਿੀ ਅਕਧਿਾਰ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਜਾਾਂ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ' ਤੇ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਿਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਾਬੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਕਿਸਾਨ ਕਬਨਾਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁ਼ਰਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਠੇਿੇ ਤੋਂ ਿਾਪ੍ਸ ਲੈ ਸਿਦ ੇਹਨ। 

 

ਪਰ 9. ਕੀ ਇਹ ਐਕਟ ਬਕਸਾਨਾਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਾਂ ਦੀ ਗਰੂੰਟੀ ਬਦੂੰਦਾ ਹੈ? 

 

ਐਿਟ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਦੀ ਿੀਮਤ ਦਾ ਕਜ਼ਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਚ ਹੀ ਿੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ, ਜੋ ਿੀਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਦੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਹ ਿੀ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਅਕਜਹੀ ਿੀਮਤ ਿੱਖ ਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਜਹੀਆਾਂ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸੁ਼ਦਾ ਿੀਮਤ ਦੇਿੇਗਾ. ਜੇ 

ਠੇਿੇਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨ ੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਿਮ ਿੇਅੱੜੀ ਗੁਣਾ ਿਧ ਸਿਦੀ ਹੈ. 

 

ਪਰ .10. ਕੀ ਕੂੰਪਨੀਆਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਰਦਸਤੀ ਬਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜਾਇਦਾਦ 

ਖੋਹ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ? 

 

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਿੰਪ੍ਨੀ ਦਰਕਮਆਨ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਕਸਰਫ ਫਸਲ ਲਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 

ਨਹੀ ਾਂ. ਨਿੇਂ ਿਾਨ ੰ ਨਾਾਂ ਕਿਚ ਸਪ੍ਾਾਂਸਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਕਿਸ ੇਿੀ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਿੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਐਿਟ ਸਪ੍ਾਾਂਸਰ ਨ ੰ  ਮਾਲਿੀ ਹੱਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਜਾਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਚ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ 

ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਖਦਸ਼ਾ ਹ ੈਕਿ ਿੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਪ੍ਾਾਂਸਰ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਜਾਇਦਾਦ 

ਖੋਹ ਲੈਣਗੀਆਾਂ. 

 

ਪਰ 11. ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਿਾੜੀ ਮਾਰਕੀਬਟੂੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੂੰ  ਸ ਧਾਰਨ ਦੀਆਾਂ ਬਪਛਲੀਆਾਂ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ? 

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਿੀਿਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਾਂ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ. ਮਾਹਰ ਿਮੇਟੀਆਾਂ, ਅੰਤਰ-

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਾਂ ਟਾਸਿ ਫੋਰਸਾਾਂ, ਿਕਮਸ਼ਨਾਾਂ, ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਾਂ ਨੇ ਇਹ 

ਕਨਰੀਖਣ ਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਿਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਲਈ ਕਿਘਨਿਾਰੀ ਕਸੱਧ 

ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਫਰ ਿੀ, ਇਹ ਪ੍ਾਇਆ ਕਗਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਿਾਰਾਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪ੍ੱਤਰਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ 

ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਅਪ੍ਣਾਇਆ. ਿੇਂਦਰ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਾਂ ਨ ੰ  ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਿਲ ਐਗਰੀਿਲਚਰ ਪ੍ਰੋਿ ਪ੍ਸ਼ ਧਨ 

ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ ਐਿਟ, 2017 ਅਤੇ ਮਾਿਲ ਿੰਟਰੈਿਟ ਫਾਰਕਮੰਗ ਐਿਟ, 2018 ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ, ਕਫਰ ਿੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ 

ਿੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੁੜਾ-ਟਿੁੜਾ ਅਤੇ ਕਸੰ਼ਗਾਰ ਸੀ. 



 

ਪਰ .12. ਨਿੀ ਾਂ ਪਹ ੂੰਚ ਦੀ ਬਕਉ ਾਂ ਲੋੜ ਸੀ? 

 

ਘਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਲੱਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਿ: ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਿ ਭੋਜਨ ਘਾਟੇ ਿਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਿ ਭੋਜਨ ਸਰਪ੍ਲੱਸ 

ਕਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਲੱਸ ਪ੍ਰਬਧੰਨ ਕਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਧਆਨ 

ਿੇਂਦਰਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕਪ੍ਛਲੀਆਾਂ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ਾਾਂ, ਕਜਸ ਲਈ ਰਾਜਾਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ਣ ੇ

ਏਪ੍ੀਐਮਸੀ ਐਿਟ ਕਿਚ ਕਿਧਾਨਿ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਕਿਚ ਅਗਿਾਈ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਥੋੜਾ 

ਫਲ ਕਮਕਲਆ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿਸ਼ਾ ਬਕਣਆ ਕਰਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਿਪ੍ਾਰ ਅਤੇ ਿਪ੍ਾਰ ਯ ਨੀਅਨ ਦੀ 

ਸ ਚੀ ਕਿਚ ਸਨ. 

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਖੋਲ੍ਣ ਅਤ ੇਕਿਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨ ੰ  ਦੁੱਗਣਾ ਿਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨ ੰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਇਿ ਨਿੀ ਾਂ ਪ੍ਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਨੋਟੀਫਾਈਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਾਂ ਦੇ ਭੌਕਤਿ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਿੀਕਟੰਗ 

ਨ ੰ  ਕਨਯਮਤ ਿਰਨ, ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਿਰਨ ਅਤ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤ ਆਾਂ ਐਿਟ ਕਿੱਚ ਸੋਧ ਿਰਨ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ ਕਲਆ ਕਗਆ. ਇਨ੍ਾਾਂ ਸੁਧਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਿਰਕਦਆਾਂ ਇਿ ਰਪੁ੍ਏ. ਫਾਰਮ-ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁਕਨਆਦੀ ਅੱਧੇ ਚਾ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਕਟਰਲੀਅਨ ਜਾਾਂ ਲਗਭਗ ਯ ਰੋ 11 ਕਬਲੀਅਨ ਐਗਰੀਿਲਚਰ ਬੁਕਨਆਦੀ ਚਾ ਫੰਿ ਸਰ  ਿੀਤਾ ਕਗਆ 

ਹੈ. 

 

ਬੁਕਨਆਦੀ  ਬਣਤਰ ਚੇ ਕਿੱਚ ਕਨਿੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਕਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਲਆਉਣ ਲਈ, 

ਕਿਸਾਨ ਉਤਪ੍ਾਦਿ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ (ਐਫੱ.ਪ੍ੀ.ਓ) / ਕਿਸਾਨ ਕਨਰਮਾਤਾ ਿੰਪ੍ਨੀਆਾਂ (ਐਫੱ ਪ੍ੀ ਸੀ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਦੇ 

ਸੰਕਗਰਹ 'ਤੇ ਿੀ ਿੱਿਾ ਜੋ਼ਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

 

13. ਪਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਕਸਾਨ ਕੌਣ ਹਨ? 

 

ਿਕਥਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 500 ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਿ ਸਾਾਂਝਾ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਜਸ 

ਨ ੰ  ਭਾਰਤ ਕਿਚ ਸੰਯੁਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਿਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਕਿੱਚ 

ਹੋਿੇਗੀ, ਅਤੇ 250 ਕਮਲੀਅਨ ਨਹੀ ਾਂ, ਕਜਿੇਂ ਕਿ ਿੁਝ ਮੀਿੀਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਰਪ੍ੋਰਟ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 

ਕਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਕਿਚ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ - ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤੱਰੀ ਕਹੱਕਸਆਾਂ, ਕਦੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪ੍ਾਸ ਹੀ ਸੀਕਮਤ 

ਹੈ. ਕਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਾਂਤੀਪ੍ ਰਨ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਾਂ ਨਾਲ ਿੋਈ ਿਾਨ ੰ ਨ ਕਿਿਸਥਾ ਨਹੀ ਾਂ ਜੁੜੀ ਹੈ. 

 

ਪਰ 14. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 

 

ਸਰਿਾਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਚੰਤਾਿਾਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਿੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ 

ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਕਹਤ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਿਫਦ ਦਰਕਮਆਨ ਪ੍ੰਜ ਗੇੜ ਗੱਲਬਾਤ ਹ ੋ

ਚੁੱਿੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਿਾਾਂ ਦਾ ਇੱਿ ਿਫਦ 8 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨ ੰ  ਗਰਕਹ ਮੰਤਰੀ 

ਨਾਲ ਿੀ ਕਮਕਲਆ ਹੈ। 

 

*** 

 

(10 ਦਸੰਬਰ 2020) 


