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  અ�ખલ ભારતીય ક�ેસ સિમિતના �જુરાતના �ભાર� અને સાસંદ�ી રા�વ સાતવ� આજરોજ 

રા�વ ગાધંી ભવન ખાતે પ#કાર પ$રષદને સબંોધન કરતા ંજણા()ુ ંહ+ ુ ંક,, દ,શના ખે/ુતો અને મજ0ુરો ર1તા 

પર છે. 4ઓ આિથ7ક તકલીફોનો સામનો કર� ર9ા છે. પણ ����� ���к����� ��	� ��к�� х�
� ��� ������� 

����� �� х�
��� � !�"� # ��$
�%�� ����� к�� ��� ��. к)*+�� ��	� ��к�� ,- .�.�/ 01.2 к��	�% 

������ х�3 
, х�
� ��� 5�*6 7
���� ����	 к�� ��� ��. સીમાની :દર કોરોના અને બહાર ચીને ડ,રો 

જમા(યો છે. 2014�� O J��-���� х�3J
��� ��
� к���� ��	� ��к��) :/����,� P�� .��� ��Q���� ���� 

���� к�$��%�� R ����� $����� LH�� છે. ક,=>મા ંમોદ� સરકાર સ?ા આવતા જ @મુી અધી�હણ Aધુારા 

બીલ લાવવામા ંઆ()ુ,ં આ બીલનો સમ� દ,શમા ંખે/ુતો અને ક�સેપB ેભાર, િવરોધ કયC. 4ના કારણે સરકાર, 

@મુી અધી�હણના બીલના ફ,રફારોને એકબાEુ Fકુ� દ,વાની ફરજ પડ�. �.એસ.ટ�. બીલના કારણે વેપાર-ધધંા 

તથા વેપાર�ની હાલત બગડ� ગઈ છે. છેJલા એક વષKમા ં૨૭ વટNકુમ લાવવામા ંઆ(યા. પાક�1તાન, બાOંલાદ,શ 

અને ભારતમાજં વટNકુમોની (યવ1થા છે. વટNકુમ લાવવો એટલે સસંદની લોક તા#ંીક �$Pયાને એકબાEુ 

Fકુવી, Qૃષી બીલ માટ, રાSય સભામા ંમતદાન કરાવાથી મોદ� સરકાર ભાગી ગઈ. ખે/ુત િવરોધી #ણ કાયદાનો 

ક�ેસ પB સ$હત ૧૨ રાજક�ય પBો િવરોધ કર� ર9ા હતા, ક,=>ની મોદ� સરકાર સસંદમા ંરEુ કર,લ ખરડાને 

બદલે બહાર Eુદ� વાત કર, છે. નવા Qૃષી બીલમા ંએમ.એસ.પી.નો ઉJલેખ જ નથી. ��к�� х�3 
��� S��
 

к����� :��� к�) ��. 

 સરકાર ખે/ુત િવરોધી @મુીકામા ં હોવાનો આBપે કરતા સાસંદ�ી રા�વ સાતવે જણા()ુ ં હ+ ુ ં ક,, 

9�$��F ��� $��F�� T� х�
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સરકાર Vારા લાવવામા ંઆવેલ Qૃષી બીલ દ,શનો કાળો કાયદો છે. ખે/ુતો અને ખતેી બરબાદ થશે એટલા માટ, 
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અમારો િવરોધ છે. X Q��
 
>� 	)ш�� х�3 
��� *��� ���) ��� �A�Y  ��� L����� 5	������ кBC��$D 

х�3J
��� 5�
��� Z	������ к��F;�� આપશે. 

  �જુરાત �દ,શ ક�સે સિમિતના �Fખુ�ી અિમત ચાવડાએ પ#કાર પ$રષદને સબંોધન કરતા ં

જણા()ુ ંહ+ ુ ંક,, આ �જુરાતની @િૂમના મહાન િવ@િૂત મહાYમા ગાધંી�એ Zબુ લાબંી લડાઈ લડ� આ દ,શમાથંી 

ઈ1ટ ઈ[=ડયા કંપનીને દ,શ િનકાલ આ\યો હતો. ફર� આ ભારતીય જનતા પાટ]ના શાસકો દ,શમા ં કંપની રાજ 

લાવવા આગળ વધી ર9ા ંછે. આ $કસાન િવરોધી બીલ 4 દ,શની સસંદમા ંલોકશાહ� પરંપરા ખતમ કર�ને પસાર 

કરાવવામા ંઆ()ુ ંછે તેના કારણે દ,શના ખે/ૂતો, સામા=ય �ાહકોના તેના અ^1તYવ સામે Zબૂ મો_ુ જોખમ ઉ@ ુ

થવા`ુ ંછે, કંપનીઓ આવવાથી ખાસ કર�ને �જુરાત @િૂમ 4 સહકાર� B#ેમા ંઅને આખા િવaમા ંbણીતી છે. એ 

સહકાર� સ1ંથાઓ ખતમ થઈ જવાની છે. સાથેસાથે કો=cાdટ પeધિતથી ખતેી કરવાને કારણે ખે/ૂતો આવનારા 

સમયમા ં ફર� પાછા ખતેમEુર બની bય તેવી ^1થિત`ુ ં િનમાKણ કરવામા ંઆવી રfુ ં છે. ટ,કાના ભાવે ખર�દ 

કરવાના અને ખાસ કર�ને ટ,કાનો ભાવ નg� કરવાની પeધિત છે, એ આ બીલના આવવાથી આવનારા સમયમા ં

બધં થવા જઈ રહ� છે. ખાસ કર�ને $કhમતો નg� કર� અને ખે/ુતોને ટ,કાના iરુતા બbર ભાવ મળે એ માટ,ની 

હાલની 4 (યવ1થા છે 4 વષCથી ક�ેસ પB ેઅમલ કયC. Qૃિષબીલથી આ (યવ1થા ખતમ થશે. ખાસ કર�ને 

સરકાર આવનારા સમયમા ં4 $કhમતો આપવાની વાત છે. 4 એમ.એસ.પી. આપવાની વાત છે. એમાથંી પોતાના 

હાથ પાછા ખjચવા તરફ જઈ રહ� છે. આ બાબતોને લઈ સસંદમા ં ક�સેપB અને િવરોધપBોએ તો Zબુ 

મજkતુાઈથી િવરોધ કયC છે. આ િવરોધ 4 સસંદમા ંકયC સરકાર, મા=ય ના રાlયો. Yયાર, એ ખે/ૂતોના હg અને 

અિધકારની લડાઈ ક�સેપB આવનારા $દવસોમા ંર1તાઓ ઉપર ઉતર� લડવા જઈ રfુ ંછે. �જુરાત ક�સે Vારા 

આ બીલના િવરોધમા ંતબgાવાર કાયKPમો નg� કરવામા ંઆ(યા ં છે. 
�. 26��9 Lх� X Q��
��� 
��� 

х�3 
 ��?\���� ��� х�3 
 L?�����, 
��Q кBC���� к��Fк�� %����� ��]�� ��A����� H���P��F>� 

‘7$�к�$ P�� P��F�’ ���) к��F;� કર�mુ.ં સાથેસાથે જમીન 1તર nદોલનને oપ આપવા માટ, 
�. 28��9 

?��/��?� х�
� L��	�$, �� ?��F� ��U� 
�P�� 0J�K કરવામા ંઆવશે. એજ ર�તે 4 તાpકુા કBાએ 

nદોલનાYમક કાયKPમ અપાશે અને રાSયના ચાર િવભાગમા ં િવભાગીય ખે/તૂ સમંેલનો`ુ ં આયોજન કર�ને 

ભાજપાની ખે/ૂત િવરોધી નીિત અને કાળા કાયદાનો િવરોધ કરાશે. 

  �જુરાત �દ,શ ક�સે સિમિતના iવૂK �Fખુ�ી અEુ Kનભાઈ મોઢવાડ�યાએ જણા()ુ ં હ+ ુ ં ક,, સમ� 

દ,શમા ંખે/ૂતો ક, વેપાર�ઓની માગંણી કર� ન હોવા છતા મોદ� સરકાર આવો કાયદો શા માટ, લાવી ? ખે/ૂતોના 

હg છ�નવવા માટ,નો કાયદો છે. ઉsોગ�હૃોને ખેતીની જમીન આપી દ,વાનો કાયદા છે. મોટ� કંપનીઓ િસ=ડ�ક,ટ 

બનાવીને ખે/ૂતોને p ૂટં, તેવી (યવ1થા સરકાર, કર� આપી છે. 

  �જુરાત �દ,શ ક�સે સિમિતના iવૂK �Fખુ�ી િસeધાથKભાઈ પટ,લ ે જણા()ુ ં હ+ ુ ં ક,, સરકાર 

બNુમિતના જોર, કાયદાઓ પાસ કરાવી રહ� છે. એ.પી.એમ.સી.` ુ ંમાળZ ુખતમ થઈ જશે બે મોઢાની વાત કર�ને 

સરકાર ખે/ૂતો સામે રમત રમી રહ� છે. 
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