
ହେ ଭଗବାନ ! ଆଉ ଏକ ଜନି ପରବିର୍ତ୍ତିତ (ଜଏିମ)ଫସଲ ! ଜମା ନୁହେେଁ !!! 
ଦଲି୍ଲୀ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜନି ପରବିର୍ତ୍ତିତ ହସାରଷିକୁ [ଜଏିମ ହସାରଷି] ମନା କରବିାର ୨୫ ଟ ିକାରଣ : 

ଆପଣମାନଙ୍କର ନଶି୍ଚୟ ମହନ ଥିବ ୨୦୧୦ହର ବଟିି ବାଇଗଣ ପରି ଜଏିମ ଖାଦୟ ଫସଲ ପ୍ରଚଳନକୁ ହଦଶର ସବବସାଧାରଣ ଜନତା ମନା 
କରିହଦଇଥିହଲ । କାରଣ ଆହମ ତାୋ ଚାେେଁୁ  ନଥିଲୁ କ ିଆମ ପାଇେଁ ଦରକାର ନ ଥିଲା ଓ ଆମ ପାଇେଁ ଅସୁରକି୍ଷତ ବ ିଥିଲା । ପ୍ରବଳ ବହିରାଧ 
ହ ାଗେଁୁ  ଭାରତ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଟି ି ବାଇଗଣର ବୟବସାୟିକ ପ୍ରଚଳନ ଅନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ କାଳ ପାଇେଁ ବନ୍ଦ କରିହଲ – ‘ସମାଜ ପ୍ରତି 
କର୍ତ୍ତବବୟହବାଧତା ଓ ବଜି୍ଞାନ ପ୍ରତ ିଦାୟିତ୍ଵହବାଧତା’ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଏୋ କରିଛନ୍ତ ିହବାଲି କେଥିିହଲ  ।   

ଆଉ ଏକ ଜଏିମ ଫସଲ ବଟିି କପା ଭାରତହର ଚାଷ କରା ାଉଛ ି । ଏୋର ପ୍ରଚଳନ ଫଳହର କପା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛ ି ହବାଲି  ାୋ 
କୁୋ ାଉଥିଲା, ଦୀର୍ବ ୧୫ ବଷବ ପହର ତାୋ ମିଛ ହବାଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛ ି । ହ ଉେଁ ହପାକ ଦାଉରୁ କପାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇେଁ ବଟି ି କପା 
ବୟବୋର କରା ାଇଥିଲା ହସେ ି ହପାକ ଏହବ କୀଟନାଶକ ନହିରାଧକ ହୋଇ ାଇଛ ି । ହତଣୁ ଚାଷୀମାହନ କପା ଫସଲହର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 
କୀଟନାଶକ ପକାଇ ଚାଲିଛନ୍ତ ି। ମନସାହଟା କମ୍ପାନୀ ବେିନ ବଜାରହର ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ଜାେରି କରି ଚାଲିଛ ିଏବଂ ହଦଶହର ଚାଷୀ ଆତ୍ମେତୟା 
ସଂଖୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛ ି। ଜାଣି ରଖିବା କଥା ହ  ଆତ୍ମେତୟା କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବଟି ିକପା ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତ ି। 

ଏହବ ୨୦୧୬ ହର ଆଉ ଏକ ଜଏିମ ଖାଦୟ ଫସଲ – ହସାରିଷର ବୟବସାୟିକ ପ୍ରଚଳନ ସକାହଶ ଅନୁମତ ିହଦବା ପାଇେଁ ଉଦୟମ ଚାଲିଛ ି। ହଦଶର 
ଆଇନ ଅନୁ ାୟୀ ଏଥି ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷା-ନରିୀକ୍ଷା କରି ସାରିଥିବାର ଓ ହଜୈବକି ଦୃଷି୍ଟରୁ ସୁରକି୍ଷତ ଥିବାର ପ୍ରସୁ୍ତତକାରୀ ଦଶବାଇ 

GEAC (Genetic Engineering Appraisal Committee)କୁ ଆହବଦନ କରିଛନ୍ତ ି । ଦଲି୍ଲୀ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ Centre for Genetic 

Manipulation of Crop Plants (CGMCP) ଏୋର ପ୍ରସୁ୍ତତକର୍ତ୍ତବା ଅଟନ୍ତ ି। ଏଥିହର ୩ଟ ିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନି ସଙ୍ଗମ କରା ାଇ ଏକ ୋଇବ୍ରଡି ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କରା ାଇଛ ି।  

ଏଥି ସେତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ପ୍ର ୁକି୍ତ ବଦିୟାଟ ିଏେପିରି – 
୧.ପ୍ରଥହମ ପ୍ରାକୃତକି ହସାରିଷ ଗଛହର ଏକ ବୀଜାଣୁ ଜନି ପୁରାଇ ଅଣି୍ଡରା ଫୁଲର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ କରିହଦବା,  
୨.ଦ୍ଵତିୀ ହର, ହସଥିହର ଚୟନ କରା ାଇଥିବା ହସାରିଷ ପ୍ରଜାତରି ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା,  ାୋ ଫଳହର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ 
ହେବ, କିନୁ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତବୀ ଫସଲହର ମଧ୍ୟ ବୀଜାଣୁର ଜନି ରେବି,  
୩.ତୃତୀୟହର, ଏଥିହର ତୃଣନାଶକ ସେୟ କରିପାରୁଥିବା ଏକ ଜନି ସମି୍ମଶ୍ରଣ କରିବା,  ାୋ ଫଳହର ଫସଲହର ଅଧିକ ତୃଣନାଶକ ପକାଇ ହେବ । 

ଜଣା ାଇଛ ି ହ  ଆହମ ହଦଉଥିବା କର/ଟକିସ ପାଣ୍ଠିରୁ ୧୦୦ ହକାଟରୁି ଅଧିକ ଅଥବ ବୟୟ କରା ାଇ ଏେ ି ଜଏିମ ଫସଲ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଓ ପରୀକ୍ଷା 
କରା ାଇଛ ି । ଏଥିପାଇେଁ ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରହ ୌକି୍ତକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ National Dairy Development Board (NDDB) ଓ Department of 

Biotechnology (DBT)କୁ ଅହନକ ଅଥବ ଦଆି ାଇଛ ି । ମାତ୍ର ବଡିମବନା ଏେକିି ହ  NDDB ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଧାରା ହତଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତବମାନ ବନ୍ଦ 
କରିଦଆି ାଇଛ;ି ବଦଳହର ହସେ ିଅଥବହର ବର୍ତ୍ତବମାନ ଏକ ଜଏିମ ଫସଲ ତାଙୁ୍କ ଦଆି ାଉଛ ି। ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ଏ ବଷିୟ ଅହଗାଚର । 

ଦଲି୍ଲୀ ବଶି୍ଵବଦିୟାଳୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଏହ ିଜଏିମ ସସାରଷି ଫସଲ ପ୍ରଚଳନକୁ ବସିରାଧ କରବିା  ଓ ଆମ ସଦଶବାସୀଙୁ୍କ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ 
ଦାୟିତ୍ଵହନି, ଅସୁରକି୍ଷତ ବପିଦଜନକ ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ନ କରବିା ଉସେଶସର ୨୫ଟ ିକାରଣ ଏଠାସର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ।  

୧। ଜନି ପରବିର୍ତ୍ତନ ସକୌଶଳ ଅସୁରକି୍ଷତ ଅସଟ । ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ/ଉଦି୍ଭଦଙ୍କର ଜନି ପରିବର୍ତ୍ତବନ ଏକ ଅପ୍ରାକୃତକି ଓ ଅନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ହକୌଶଳ । ଏୋର 
ପରିଣାମ ଆଶଙ୍କା ଜନକ । ପ୍ରକୃତହିର ଥହର ଏୋର ପ୍ରସାର ହେହଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ନାେିଁ କି ପୂବବ ଅବସ୍ଥା ହଫରାଇ ଆଣିହେବ ନାେିଁ । ଆମ 
ଖାଦୟ ଓ କୃଷି ବୟବସ୍ଥାହର ଏୋର ପ୍ରଚଳନ ବପିଦଜନକ । ଏୋ ଦ୍ଵାରା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ପରିହବଶ ଉପହର ଅହନକ କୁପ୍ରଭାବ ପଡିବ । କୃଷକ 
ପାଖହର ହବଶୀ  କିଛ ିଉପାୟ ରେବିନି, କୃଷି ହକ୍ଷତ୍ରହର ଅଧିକ ବପିଦ ଆଶଙ୍କା ବଢିବ, ଖାଉଟମିାହନ ଏ ଶସୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତ ି। 

(ଜଏିମ ଫସଲ/ଖାଦୟର ବଭିିନ୍ନ କୁପ୍ରଭାବ ବଷିୟହର ଅହନକ ହବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥୟ ସଙ୍କଳନ କରା ାଇ http://indiagminfo.org/?p=657ହର 
ଦଆି ାଇଛ ି।) 
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୨। ତୃଣନାଶକ ସହୟ କରପିାରୁଥିବା ଜଏିମ ଅନୟ ସକସତକ ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଜଏିମ ସସାରଷି ବାଟ ସ ାଲିସଦବ । ଦଲି୍ଲୀ 
ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ଆହବଦନ କରିଥିବା ଜଏିମ ହସାରିଷ ଫସଲ ତୃଣନାଶକ  ସେନଶୀଳ ଅହଟ । କିନୁ୍ତ ଆଶ୍ଚ ବର କଥା, ତାଙ୍କ ଆହବଦନ ପତ୍ରହର 
ଏୋ ଉହଲ୍ଲଖ କରା ାଇ ନାେିଁ କି ତୃଣନାଶକ ସେନଶୀଳ ଫସଲ ଭାବହର ଏୋର ଅବଶୟମ୍ଭାବୀ ବପିଦ ସମ୍ପକବହର କିମବା ଅଧିକ ତୃଣନାଶକ 
ପ୍ରହୟାଗର ଫଳାଫଳ ବଷିୟହର ହକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କରା ାଇ ନାେିଁ । ଆହମ ଜାଣୁ ହ  ହକହତକ ହଦଶୀୟ ଓ ବେୁହଦଶୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏହବ 
ଅହନକଗୁଡିଏ ତୃଣନାଶକ ସେନଶୀଳ ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ ସକାହଶ ଅନୁମତ ିଅହପକ୍ଷାହର ଅଛନ୍ତ ିଜଏିମ ହସାରିଷ ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ ହେହଲ ଏକ 
ଫନ୍ଦ-ିଫିକର ମାତ୍ର ।  

୩। କୃଷକ, କୃଷଭିିରି୍ତ୍କ ଶ୍ରମକି ଓ ଉପସଭାକ୍ତାଙ୍କ ଉପସର  ଜଏିମ ତୃଣନାଶକ ସହନଶୀଳ ଫସଲର କୁପ୍ରଭାବ ଅସନକ । କୃତ୍ରମି 
ରାସାୟନକି ତୃଣନାଶକ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପହକ୍ଷ କ୍ଷତକିାରକ । ଉଦାେରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗଲାଇହଫାହସଟ (glyphosate) ସେନଶୀଳ ଜଏିମ ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ 
ପହର ଏୋର ବୟବୋର ବେୁ ମାତ୍ରାହର ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ ି। ଦଶ ବଷବରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ହ ଉେଁ ଗଲାଇହଫାହସଟକୁ ସୁରକି୍ଷତ କୁୋ ାଉଥିଲା, ଏୋ 
ମନୁଷୟ ଶରୀରହର କୟାନସର ସଷିୃ୍ଟକରିବାର ସମ୍ଭାବୟ କାରକ ହବାଲି WHO ୨୦୧୫ ଆରମ୍ଭହର ହର୍ାଷଣା କରିଛନ୍ତ ି । ତୃଣନାଶକ ସେନଶୀଳ 
ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ଫଳହର ବାସ୍ତବହର ସାଧାରଣ ଅନାବନା ର୍ାସ  ାଇ ନୂଆ ଅନାବନା ର୍ାସ ଜନମହନଉଛ ି। ର୍ାସ ବୟତୀତ ମରୃ୍ତ୍ତକିା  ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ 
ଅନୟ ଜୀବ/ଜୀବାଣୁ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବାର ତଥୟ ସଂଗେୃତି ହୋଇଛ ି। ଆମ ହଦଶହର ଅହନକ ମେଳିା ବଲିରୁ ର୍ାସ ବଛାବଛ ିକରି ହରାଜଗାର 
କରିଥାଆନ୍ତ ି। ତୃଣନାଶକ ସେନଶୀଳ ଜଏିମ ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ ହେହଲ ତାଙ୍କ ହରାଜଗାର ଆଉ ରେବି ନାେିଁ  । ତା ଛଡା ଅନାବନା କୁୋ ାଉଥିବା 
ର୍ାସ ମଧ୍ୟରୁ ଅହନକଗୁଡିଏ ଖାଦୟ ଉପହ ାଗୀ ଓ ହକହତଗୁଡିଏ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ  ୁକ୍ତ , ଆେୁରି ହକହତକ ହଗାଖାଦୟ ଅହଟ । ଅଧିକନୁ୍ତ 
ତୃଣନାଶକ ସେନଶୀଳ ଫସଲ କହଲ ମିଶି୍ରତ ଚାଷ ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାେିଁ;  ଦଚି ଆହମ ଜାଣୁ ହ  ବର୍ତ୍ତବମାନର ଜଳବା ୁ ପରିବର୍ତ୍ତବନ 
ପରିହପ୍ରକ୍ଷୀହର ମିଶି୍ରତ ଚାଷ େିଁ ଆମ ଖାଦୟ ସୁରକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢତର କରିପାରିବ । ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶୟକ ହ  ଆହମରିକାହର ଚାଷୀ-ଚାଷୀ 
ଭିତହର ଗଣ୍ଡହଗାଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଏେ ିଜଏିମ ତୃଣନାଶକ ସେନଶୀଳ ଫସଲ । ଏଠାହର ପ୍ରହତୟକ ଚାଷୀର ଶେଶେ ଏକର ଚାଷ ଜମି 
ଥାଏ । ଜହଣ  ତୃଣନାଶକ ସେନଶୀଳ ଫସଲ ଚାଷ କହଲ ପାଖ ପହଡାଶୀ ଜମିର ଫସଲ ବି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ହଦଶହର ଚାଷୀଙ୍କର 
ଜମି ପରିମାଣ ହସେ ିତୁଳନାହର ବେୁତ କମ, ପୁଣି ବଲିଗୁଡିକ ହଛାଟ-ହଛାଟ ଓ ଲଗାଲଗି । ଜଏିମ ହସାରିଷ ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇବା 
ନାମହର ଆହମ କଣ ଏସବୁ ପାଇବାକୁ ଚାେେଁୁ  ?   

୪। ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା ସ ାଗଁୁ ଅନଚି୍ଛା ସସେ କୃଷକ ବହିନ ସାବତସଭୌମତ୍ଵ ଓ ବବିଧିତା ହରାଇସବ । ଜହଣ ଜଏିମ ହସାରିଷ 
ଚାଷ କହଲ, ପାଖ ହକ୍ଷତର ହସାରିଷ ଫସଲ ବ ିକଳୁଷିତ ହେବ । ସିଏ ଅନୟ ହ ଉେଁ  କିସମର ହସାରିଷ ଚାଷ କରିଥିହଲ ବ ିତାର ଫସଲହର 
ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୟାକରଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ହଦଖା ାଇପାହର । ଫଳହର ସିଏ ବ ିନଜି ବେିନ ରଖି ପାରିବ ନାେିଁ । ଜାଣିଶୁଣି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ତ ନଶି୍ଚୟ 
ପ୍ରତବିଷବ ବେିନ କିଣିବ, ନ ଚାେେଁୁ  ଥିବା ଚାଷୀ ବ ିହସଇ ବେିନ କିଣିବ । ଏୋ ଫଳହର ବେିନର ବବିଧିତା ବି ହଲାପ ପାଇବ ।   

୫। ଜଏିମ ସସାରଷି ଫସଲ ଚାଷରୁ ଅମଳ ଅଧିକ ସହବାର ଦାବୀ ମଛି । ପ୍ରମାଣ ମିଳଛି ିହ  ପରୀକ୍ଷା ସମୟହର ହକହତକ ଅସତ ଉପାୟ 
ଅବଲମବନ କରି ଜଏିମ ହସାରିଷ ଫସଲ ଅମଳ ବଷିୟହର ମିଛ ଧାରଣା ଦଆି ାଇଛ,ି  ାୋ କି ଏୋର ହକ୍ଷତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇେଁ ନଷି୍ପର୍ତ୍ତ ିହନବାର 
ପ୍ରକି୍ରୟା ଓ ସର୍ତ୍ତବକୁ ଅବମାନନା କରିଛ ି । ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ହସାରିଷ ପ୍ରଜାତରି ଅମଳୋର ସେ ଜଏିମ ହସାରିଷର ଅମଳ ୋର ତୁଳନା କରିବା 
ପରିବହର୍ତ୍ତବ ହ ଉେଁ ଅତ ିପୁରୁଣା ହସାରିଷ ପ୍ରଜାତରି ଅମଳ କମ, ତାୋ ସେତି ତୁଳନା କରା ାଇଛ ିଓ ଜଏିମ ହସାରିଷର ଅମଳୋର ୨୮% ଅଧିକ 
ହବାଲି ଦଶବା ାଇଛ ି। ହତଣୁ ପ୍ରକୃତ ପହକ୍ଷ ଜଏିମ ହସାରିଷ ଚାଷୀ କି ଖାଉଟ ିକାୋରି ପାଇେଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେେଁ ।  

୬। ହାଇବ୍ରଡି ସସାରଷି ସ ାଗଁୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇ ନାହ ିଁ କ ି ସଦଶର ସତଲ ଆମଦାନୀ ବାବଦକୁ ଅର୍ତ ବୟୟ ହ୍ରାସ ସହାଇ ନାହ ିଁ ।  
ଜଏିମ ହସାରିଷ ପ୍ରଚଳନ ପାଇେଁ ଆହବଦକମାହନ ହଲଖିଛନ୍ତ ିହ  ଏୋ ଚାଷ କାହଲ ହଦଶହର ହସାରିଷ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ ଓ 
ହତଲ ଆମଦାନୀ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ବ କମି ିବ । ମାତ୍ର ସରକାରୀ ତଥୟ ଅନୁସାହର ୋଇବି୍ରଡ ହସାରିଷ ପ୍ରଚଳନ ଫଳହର ହଦଶର ହତୈଳ ଉତ୍ପାଦନହର 
କିଛ ିବୃଦ୍ଧ ିହୋଇ ନାେିଁ କି ଆମଦାନୀ ଖରଚ କିଛ ିକମି ନାେିଁ  । ହତଣୁ ଜଏିମ ହସାରିଷ ପ୍ରଚଳନ କାହଲ ଲାଭ ମିଳବିାର ସମ୍ଭାବନା ବଷିୟହର ଦାବୀ 
ହକବଳ ଅନୁଭୂତିବେିୀନତା ଓ ଅତିରଞ୍ଜନତାର ପରିଚୟ ଦଏି ।   
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୭। ଦଲି୍ଲୀ ବଶି୍ଵ ବଦିୟାଳୟର ଜଏିମ ସସାରଷି ସହ ସବୟାର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଜଏିମ ସସାରଷିର ସାମଞ୍ଜସୟ ଅଛ ି । ସବୟାର ଜଏିମ 

ସସାରଷିକୁ ଆମ ସଦଶର ନୟିନ୍ତ୍ରକମାସନ ୨୦୦୨ସର ପ୍ରତୟା ାନ କରଥିିସଲ । ହବୟାର ନୟିନ୍ତ୍ରିତ ହପ୍ରା-ଆହଗ୍ରା ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ 
୨୦୦୨ ମସିୋହର ଏେପିରିକା ଜଏିମ ହସାରିଷ ପ୍ରଚଳନ ପାଇେଁ କରିଥିବା ଆହବଦନକୁ ହକହତକ କାରଣ ଦଶବାଇ ନାକଚ କରା ାଇଥିଲା । 

ICAR (Indian Council of Agricultural Research) ହର୍ାଷଣା କରିଥିହଲ ହ  ହସମାହନ ଏଥି ସମବନ୍ଧତି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଫଳାଫଳହର 

ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁେନ୍ତ ି। ହସାରିଷ ହକବଳ ଏକ ହତୈଳବୀଜ ନୁହେେଁ । ଏୋର ପତ୍ର ଓ ମଞି୍ଜକୁ ହଲାହକ ପରିବା େସିାବହର ମଧ୍ୟ ବୟବୋର କରନ୍ତ ି।  ହ ଉେଁ 

ଅଞ୍ଚଳହର ଜଏିମ ହସାରିଷର ଆବଶୟକତା ନାେିଁ, ହସସବୁ ଅଞ୍ଚଳହର ଏୋର ପ୍ରସାରଣ କିପରି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରା ାଇପାରିବ, ତାର ଉର୍ତ୍ତର କାୋରି 

ପାଖହର ନ ଥିଲା । ଜଏିମ ହସାରିଷ ବେିନ ପ୍ରସୁ୍ତତକାରିମାହନ ହ ହତ ମନା କହଲ ବି ତାୋ ହ  ତୃଣନାଶକ ସେନଶୀଳ ଥିଲା ଜଣାପଡିଥିଲା ଓ 

ହସଇଥି ହ ାଗେଁୁ ନୟିନ୍ତ୍ରକମାହନ ହବଆଇନ ତୃଣନାଶକ ପ୍ରହୟାଗ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହବାଲି ଦଶବାଇ ଏୋକୁ ନାକଚ କରିଥିହଲ । ଏେ ି

ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଏହବକାର ଦଲି୍ଲୀ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟର ହସାରିଷ ହକ୍ଷତ୍ରହର ମଧ୍ୟ ପ୍ର ୁଜୟ ।  

୮। ଜଏିମ ସସାରଷି ଅନୟ ଜଏିମ ଫସଲ ପାଇଁ Trojan Horse । ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏଇ ଜଏିମ ହସାରିଷ ପ୍ରଚଳନ 

କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରା ାଉଛ,ି ସହତ ଅବା ସରକାରୀ ଜଏିମ ଫସଲଟ ି ଆହପ ଆହପ ର୍ହରାଇ ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ଜଏିମ ଫସଲ ଠାରୁ ଅଧିକ 

ହଜୈବସୁରକି୍ଷତ ହୋଇ ିବ ! ଜଏିମ ଖାଦୟ ଓ ଫସଲକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବହିରାଧ ହଦଖି ମନସାହଟା ପରି ବଡ ବଡ ବେୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାହନ 

ବେୁ ପୂବବରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଥିବା ଜଏିମ ଫସଲ ପାଇେଁ ଆହବଦନଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତବମାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତ ି । ସମହସ୍ତ ଚାେିଁ ବସିଛନ୍ତ ିସରକାରୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନର 

ଜଏିମ ଫସଲ ଅନୁମତ ିପାଇଗହଲ ତାଙ୍କ ପାଇେଁ ପଥ ସୁଗମ ହୋଇ ିବ । ବାସ୍ତବହର ଦଲି୍ଲୀ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟର ଜଏିମ ହସାରିଷ ଏକ ଛଦମହବଶୀ 

ଆଗୁଆ ପଥ ପ୍ରଦଶବକ ।   

୯। ଜଏିମ ସସାରଷି କୃଷ ି ଭିରି୍ତ୍କ ବୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ସହବ । ବାର ଜନି (ତୃଣନାଶକ ସେନଶୀଳତା ଗୁଣ) ପାଇେଁ ଜମବାନ କମ୍ପାନୀ 
ହବୟାର କ୍ରପ ସାଇନସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖୟାହର ସତ୍ଵ ଅଧିକାର ଦାବ ି (patent) ଆହବଦନ କରିଛ ି । ହକୌତୁେଳର କଥା ହ  ହ ଉେଁ 

Glufosinate ammonium ନାମକ ତୃଣନାଶକ ସେନଶୀଳତା ପାଇେଁ ଜଏିମ ହସାରିଷ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇଛ,ି ହସଇଟ ିହବୟାର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା 
ଭାରତୀୟ ବଜାରହର ବକିି୍ର ହେଉଛ ି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝା ାଇପାହର ହ  ର୍ହରାଇ କମ୍ପାନୀର ବୟବସାୟିକ ଲାଭ ବଢାଇବା ଉହର୍ଦ୍ଦଶହର ସରକାରୀ 

ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ଜନି ପରିବର୍ତ୍ତତି ହସାରିଷ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇଛ;ି ଚାଷୀ ବା ଖାଉଟଙି୍କ େତି ପାଇେଁ ନୁହେେଁ, ବରଂ ବେିନ ପ୍ରସୁ୍ତତ/ିବକିି୍ର କରି ଅଧିକ ଲାଭ 

ହରାଜଗାର କରିବା ପାଇେଁ ର୍ହରାଇ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଇେଁ ବାଟ ପରିଷ୍କାର କରା ାଇଛ ି! ପ୍ରକୃତହର ଚାଷୀଙ୍କ ୋତହର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହସାରିଷ 

ବେିନ ତ ଅଛ ି!   

୧୦। ସବୁ ରାଜୟ ସରକାର, ଏପରକି ି ସ ଉଁ ରାଜୟ ମାନଙ୍କସର ସସାରଷି ଚାଷ ଅଧିକ ହୁଏ, ସସମାସନ ଜଏିମ ସସାରିଷ ସକ୍ଷତ୍ର 

ପରୀକ୍ଷା ବ ିକରବିାକୁ ଚାହୁନାହାନ୍ତ ି। କୃଷକ ସଂଗଠନ, ସବୈଜ୍ଞାନକି ଓ ଆହୁର ିଅସନସକ ଏହାର ବସିରାଧ କରୁଛନ୍ତ ି– ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ 

ପ୍ରହଦଶ ଓ େରିୟାନା ପରି ଅଧିକ ହସାରିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜୟମାହନ ନଜି ନଜି ରାଜୟହର ଜଏିମ ହସାରିଷର ହକ୍ଷତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ବି 

କରାଇବାକୁ ଚାେିଁହଲ ନାେିଁ । ଆମ ହଦଶ ଭାରତ ବଷବର ସମି୍ବଧାନ ଅନୁସାହର କୃଷି ହକ୍ଷତ୍ର ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ 

ହକୌଣସି ଜଏିମ ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ହେହଲ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ମତାମତ ହନବାକୁ ପହଡ । ବଟିି ବାଇଗଣ ଅନିର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ କାଳ ପାଇେଁ ବନ୍ଦ 

କରିବା ପଛହର ଏୋ ମୁଖୟ କାରଣ ଥିଲା । ଜଏିମ ଫସଲ ଚାେେଁୁ  ନ ଥିବା ରାଜୟକୁ ଏୋର ଅନୁପ୍ରହବଶ ହରାକିବାକୁ ହକ୍ଦ୍ର  ସରକାରଙ୍କ ପାଖହର 

ହକୌଣସି ଉପାୟ ନାେିଁ  । ହକବଳ ହକ୍ଦ୍ର  ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଳବର୍ତ୍ତର କହଲ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରା ରେବିା ହକମିତ ି?  
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ହଦଶର ଅଧିକାଂଶ ବଡ ବଡ କୃଷକ ସଙ୍ଗଠନ ଜଏିମ ହସାରିଷ ପ୍ରଚଳନ ବରୁିଦ୍ଧହର ବକ୍ତବୟ ହଦଇଛନ୍ତ ି। ହବୈଜ୍ଞାନକିମାହନ ଏୋର ପ୍ରଚଳନ ପାଇେଁ 

ଅନୁମତ ିନ ହଦବାକୁ ସରକାରଙୁ୍କ ଲିଖିତ ମତାମତ ହଦଇଛନ୍ତ ି। େଜାର େଜାର ସଂଖୟାହର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏୋର ବହିରାଧ କରି ସରକାରଙୁ୍କ 

ହଲଖଛୁନ୍ତ ି। 

୧୧। ସସାରଷି ବବିଧିତାର ସକନ୍ଦ୍ର ଆମ ସଦଶ ଭାରତ ବଷତ – ବାଇଗଣ ପରି ହସାରିଷର ବବିଧିତା ଆମ ହଦଶହର ସବବାଧିକ । ହକହତକ 
ହବୈଜ୍ଞାନକିଙ୍କ ମତହର ହସାରିଷର ଜନମ ଏଇ ହଦଶହର । ୨୦୦୪ହର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ଡଃ ସ୍ୱାମିନାଥନଙ୍କ ହନତୃତ୍ଵହର ପରିଚାଳତି 

ଟାସ୍କ ହଫାସବର ରିହପାଟବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦୧୩ ମସିୋର ସୁପି୍ରମ ହକାଟବର ହଟକିିକାଲ କମିଟ ିରିହପାଟବ ପ ବନ୍ତ ସବୁଥିହର, ଆମ ହଦଶ ହ ଉେଁ 

ସବୁ ଫସଲର ଜନମସ୍ଥାନ ବା ବବିଧିତାର ହକ୍ଦ୍ର , ହସସବୁ ଫସଲ ସେ ପ୍ରହୟାଗାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଆହଦୌ ନ କରିବାକୁ ପରାମଶବ ହଦଇଛନ୍ତ ି । ଏେ ି

କାରଣ ଆଧାରହର େିଁ ସରକାର ବଟି ିବାଇଗଣ ପ୍ରଚଳନ ଉପହର ଅନରି୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇେଁ ନହିଷଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିଛନ୍ତ ି।  

୧୨। ଜଏିମ ସସାରଷିର ପ୍ରଭାବ ନସିରାଧ କରବିା ଅସମ୍ଭବ, ଅନୟ ପ୍ରଜାତ ିସହ ସଂକ୍ରମଣ ଅବଶୟମ୍ଭାବୀ । ସାରା ବଶି୍ୱର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନର 
ଉଦାେରଣ; ଏପରିକି ଜଏିମ ହସାରିଷ ପ୍ରସୁ୍ତତକାରୀଙ୍କ ନଜି ଉକି୍ତ େିଁ ପ୍ରମାଣ କହର ହ  ଜଏିମ ହସାରିଷର ପ୍ରଭାବ ନହିରାଧ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଅନୟ 

କିସମ ସେ ସଂକ୍ରମଣ ଅବଶୟମ୍ଭାବୀ । ଏଇ ଜଏିମ ହସାରିଷ ଆମ ହକ୍ଷତକୁ ଆସିହଲ ଆମ ପାଖହର ଥିବା ହସାରିଷର ଜୀବ ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ଵ 

ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ନଶି୍ଚୟ । ଅନୟାନୟ ଗଛ, ବୃକ୍ଷ, ର୍ାସ ସେତି ନୂଆ ଅନାବନା ର୍ାସ ଜନିମବା, ହଜୈବକି ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ହସେ ିପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ବଜାୟ 

ରଖିବା, ହଜୈବକି ଚାଷୀ ଭାହବ ସ୍ୱୀକୃତ ିପାଇବା ଆଦ ିପ୍ରମୁଖ ସମସୟା ରୂହପ ମୁଣ୍ଡ ହଟକିବ । ଏଠାହର ଲିଖିତ ହ ାଗୟ ହ , ୨୦୦୭ ମସିୋହର 

ମାନୟବର ସୁପି୍ରମ ହକାଟବ ଜଏିମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜନସ୍ୱାଥବ ମାମଲାର ନିହଦବଶନାମାହର ପ୍ରହତୟକ ସ୍ତରହର, ଏପରିକି ହକ୍ଷତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସମୟହର, 

ସଂକ୍ରମଣ ହରାକିବାକୁ ଆହଦଶ ହଦଇଥିହଲ ।  

୧୩। ସଜୈବକି ଚାଷ କ୍ରୟିା ଉପସର ଏହାର ସଧିାସଳ  ପ୍ରଭାବ ପଡବି । ଜଏିମ ଫସଲ ସେ ଅନୟ କିସମଗୁଡିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଗହଲ 
ହଜୈବକି ଚାଷୀମାହନ ନଜିର ମାନୟତା େରାଇହବ, ହଜୈବକି ହବାଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳବି ନାେିଁ  । ଏପରିକି ଜଏିମ ହସାରିଷରୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ହସାରିଷ 

ପିଡିଆ ଜମିହର ପକାଇହଲ ମାଟରି ଉବବରତାହର ଭିନ୍ନତା ଆସିବ ।   

୧୪।  ାଉଟମିାନଙ୍କ ପା ସର ଅଉ କଛି ି ଉପାୟ ନ ଥିବ । ଜଏିମ ହସାରିଷ ହେଉ କି ଅନୟ ହକୌଣସି ଜଏିମ ଫସଲ ହେଉ, ଖାଉଟଙି୍କର 

ହକହତଗୁଡିଏ ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ ହେବା, ହ ମିତକିି ନହିଜ ଖାଉଥିବା ଖାଦୟହର କଣ ଅଛ,ି ଜାଣିବାର ଅଧିକାର; ସବୁ ବଷିୟହର ବଷିଦ ଜାଣି ଚୟନ 

କରିବାର ଅଧିକାର; ନରିାପଦ ଖାଦୟ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଆଦି । ହ ହେତୁ ଜଏିମ ଫସଲରୁ ଅଣ ଜଏିମ ଫସଲ ସଂକ୍ରମଣ ହରାକିବାର ହକୌଣସି 

ପନ୍ଥା ନାେିଁ, ହତଣୁ ଖାଉଟମିାହନ ଚାେନୁ୍ତ କି ନ ଚାେନୁ୍ତ, ଜଏିମ ଫସଲ/ଖାଦୟ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେହବ । ଜଏିମ ଖାଦୟ ଚହି୍ନତି କରିବାକୁ ହଲହବଲ 

ମାରିବା ସମ୍ଭବ ହେବନାେିଁ  । ହସେପିରି ଥହର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଗହଲ ଚାଷୀ ଜଏିମ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା ବୟତୀତ ଚାରା ନ ଥିବ । 

୧୫। ଜନିସର ପରବିର୍ତ୍ତନ ଆଣ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କରା ାଇଥିବା ଜଏିମ ସସାରଷି ପ୍ରାକୃତକି ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ସୀମତି କରବିାର ସକୌଶଳ ଅସଟ । ଏେ ି

ହକୌଶଳ ପ୍ରହୟାଗ କର ିପ୍ରାକୃତକି ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ କର ିଦଆି ାଇଛ ି । ଭାରତର Protection of Plant Varieties & 

Farmers’ Rights Act ଅନୁସାହର ଏେ ି ହକୌଶଳ [GURT (Genetic Use Restriction Technology] ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ଜୀବନ ପହକ୍ଷ 

ୋନକିରକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏେ ିକିସମଗୁଡିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରା ାଏ ନାେିଁ । ଜଏିମ ହସାରିଷ ହର ପ୍ରହୟାଗ କରା ାଇଥିବା ହକୌଶଳଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ 

ହକୌଣସିଟ ିସମବନ୍ଧହର IPR ଦଆି ାଇଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ମିଳନିାେିଁ । ଜନସାଧାରଙ୍କ ହଗାଚରହର ଏଠି ସମବନ୍ଧହର କିଛ ିତଥୟ ନାେିଁ । 

୧୬। ଆୟୁସବତଦ ଚକିତି୍ସାସର ସସାରଷି ବୟବହାର କରା ାଏ । ଭାରତୀୟ ଚକିତି୍ସା ପଦ୍ଧତ ି ଉପସର ଏହାର କ ି ପ୍ରଭାବ ପଡବି, 

ଅନୁଶୀଳନ କରା ାଇନାହ ିଁ ।  ଆୟୁହବବଦହର ହସାରିଷକୁ ଉଭୟ ଖାଦୟ ଓ ଔଷଧ ରୂହପ ବୟବୋର କରା ାଏ । ହସାରିଷ ମଞି୍ଜ ଓ ହତଲକୁ 



 

5 

ଏକକ ଭାହବ ତଥା ଅନୟ ଦ୍ରବୟ ସେ ମିଶାଇ ଔଷଧ ତଆିରି କରା ାଏ । ଏସବୁ ଔଷଧୀୟ ବୟବୋର ଉପହର ଏୋର କି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ତାୋ ଏ 

ପ ବନ୍ତ ଅନୁଶୀଳନ କରା ାଇନାେିଁ, ହତଣୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ।   

 

୧୭। ଜଏିମ ସସାରଷି ମହୁ ମାଛ ିଓ ମହୁ ଶଳି୍ପକୁ ପ୍ରଭାବତି କରବି । ଜଏିମ ବେିନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ଅନୟ ସ୍ଥାନହର କରା ାଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ 
ଅନୁ ାୟୀ ଏୋର କୁପରଭାବ ପଡିଛ ି । ମେୁମାଛମିାହନ ହସାରିଷ ଫସଲରୁ ଅହନକାଂଶହର ମେୁ ସଂଗ୍ରେ କରିଥାନ୍ତି । ବହିଶଷ କରି ମେୁମାଛ ି
ପାଳନ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାହନ ହସାରିଷ ଫସଲ ଉପହର ହବଶି ନଭିବରଶୀଳ  । ଏୋ ଦ୍ଵାରା ହସାରିଷ ଉତ୍ପାଦନ ବି ବଢି ଥାଏ, ଉଭୟ ପ୍ରକି୍ରୟାହର 
ଚାଷୀ ଅଧିକ ଦୁଇ ପଇସା ହରାଜଗାର କରିପାରିଥାଏ । ଜଏିମ ହସାରିଷ ପ୍ରଚଳନ ମେୁମାଛଙି୍କ ପାଇେଁ ୋନକିରକ ହେହଲ ମେୁ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ 
ପାଇବ, ଏପରିକି ଆମ ହଦଶରୁ ମେୁ ରପ୍ତାନୀ ବ ିଗ୍ରେଣୀୟ ହେବନାେିଁ ।  

୧୮। ସ୍ଵାସ୍ଥୟକର ସତଲ  ାଇବା ନା ଅଧିକ ସତଲ  ାଇବା ଉପସର ଗୁରୁତ୍ଵ ସଦବା ? ଆମ ହଦଶର ହତଲ ଖାଇବା ପରିମାଣ ଅନୁହମାଦତି 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟକର ସୀମା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛ ି । ଅବଶୟ ଆମ ହଦଶର ବେୁ ଭାଗ ଆଥକି ଦୃଷି୍ଟରୁ ଗରିବ ପରିବାରବଗବ ଏେ ିନଦି୍ଧବାରିତ ସୀମା ଠାରୁ କମ 
ପରିମାଣର ହତଲ ଖାଉଛନ୍ତ ି । ମାତ୍ର ହତଲ ଚାେଦିା ପୂରଣ କରିବା ପରିବହର୍ତ୍ତବ ସବବ ସାଧାରଣ ବଟନ ବୟବସ୍ଥାହର ଏେ ି ଗରିବ ପରିବାରଙୁ୍କ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟକର ହତଲ ହ ାଗାଇହଦବା ଏବଂ ଅଧିକ ହତଲ ଖାଉଥିବା ହଶ୍ରଣୀକୁ ହତଲ ଖାଇବା ପରିମାଣ କମାଇବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତବାଇବା ସିନା ସମାଧାନ 
ହେବ !  

୧୯। ଜଏିମ ସସାରଷି ସମନ୍ଧ୍ୀୟ ତର୍ୟ ସଗାପନ ର ା ାଇଛ ି । ଏେ ିଜଏିମ ହସାରିଷ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥୟ ଏ ପ ବନ୍ତ ହଗାପନ ରଖା ାଇଛ ି। 
ଏପରି କରି ନୟିନ୍ତ୍ରକମାହନ କଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାେେଁୁଛନ୍ତ,ି କାୋକୁ ସୁରକ୍ଷା ହଦଉଛନ୍ତ,ି ତାୋ ଅଜଣା । ଅଥଚ, ମାନୟବର ସୁପି୍ରମ ହକାଟବ ଓ ହକ୍ଦ୍ର ୀୟ 
ସୂଚନା କମିଶନର ଆହଦଶ ନୁସାହର ନୟିନ୍ତ୍ରକମାହନ ଜନସାଧାରନଙ୍କ ହଗାଚର ଓ ନରିୀକ୍ଷଣାହଥବ ସମସ୍ତ ତଥୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚତି ।  

୨୦। ଜଏିମ ସସାରଷି ପରୀକ୍ଷା ଶଠତାପୂର୍ଣ୍ତ, ବଜି୍ଞାନସମ୍ମତ ନୁସହଁ ,  ସର୍ଷ୍ଟ ନୁସହଁ କ ିବଶିବାସ ସ ାଗୟ ନୁସହଁ । ହଦଖା ାଇଛ ିହ  ଏୋର 
ପ୍ରଭାବ, ବପିଦ ଆଦି ଆକଳନ କରିବାକୁ ହ ହତ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶୟକ ହସସବୁ କରା ାଇନାେିଁ ।  ାୋ ବ ିପରୀକ୍ଷା କରା ାଇଛ,ି ହସଥିହର ସମସ୍ତ 
ନୟିମ ସଠିକ ପାଳନ କରା ାଇନାେିଁ ॥ ଆେୁରି ମଧ୍ୟ ହଦଖା ାଇଛ ିହ  ପରୀକ୍ଷାରୁ ମିଳଥିିବା ତଥୟ ଓ ତାୋର ନତି୍କଷବ ଭିତହର ତାଳହମଳ ନାେିଁ ।   
ତଥୟ ସଠିକ ବହିଶ୍ଳଷଣ କରା ାଇନାେିଁ  । େସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ତଥୟକୁ ହନଇ ହକହତଜଣ ଦରଦୀ ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କ ବହିଶ୍ଳଷଣ ଅନୁ ାୟୀ ପରୀକ୍ଷା 
ଶଠତାପୂର୍ଣ୍ବ, ବଜି୍ଞାନସମ୍ମତ ନୁହେେଁ,  ହଥଷ୍ଟ ନୁହେେଁ କି ବଶି୍ୱାସ ହ ାଗୟ ନୁହେେଁ ।  

୨୧। ଏଥିସର ବୟକି୍ତଗତ ସ୍ଵାର୍ତ ନହିତି – ଜଏିମ ହସାରିଷର ଆହବଦକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜହଣ GEACର ସଦସୟ ଅଟନ୍ତ ି। ସୂଚନା ଅଧିକାର 
ଆଇନ ଜରିଆହର ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଚନା ଅନୁ ାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇେଁ ସର୍ତ୍ତବାବଳୀ ବ ିପ୍ରସୁ୍ତତକାରୀମାହନ ନହିଜ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଥିହଲ । ପ୍ରସୁ୍ତତକାରୀଙ୍କ କେବିା 
ଅନୁସାହର ପରୀକ୍ଷାଟ ି ବଧିିବଦ୍ଧ ଭାବହର ICAR ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ Directorate of Rapeseed Mustard Research (DRMR) ଦ୍ଵାରା 
ପରିଚାଳନା ଓ ପ ବହବକ୍ଷଣ କରା ାଇଛ ି। ମାତ୍ର DRMR ଏୋ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତହିର ସାଧାରଣ ହଲାକ ଜଏିମ ହସାରିଷର 
ଉପକାରିତା ବଷିୟହର କରା ାଉଥିବା ଦାବଗୁିଡିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହବ ହକମିତ ି!   

୨୨। ସୁପି୍ରମ ସକାଟତର Technical Expert Committee ଏହାକୁ ମନା କରଛିନ୍ତ ି । ଜଏିମ ଫସଲର ଅବଶୟମ୍ଭାବୀ ବପିଦ ଆକଳନ ଓ 
ପ୍ରଚଳନ ବର୍ତ୍ତବମାନ ସୁପି୍ରମ ହକାଟବର ବଚିାରାଧିନ । ଜଏିମ ଫସଲ ସମବନ୍ଧତି ଏକ ଜନସ୍ୱାଥବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇେଁ ସୁପି୍ରମ ହକାଟବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା େିଁ 
Technical Expert Committee ନ ିୁକ୍ତ କର ାଇଥିଲା । TECର ଛଅ ଜଣ ହବୈଜ୍ଞାନକିଙ୍କ ଛଅଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ରିହପାଟବ ହଦଇଛନ୍ତ ି । 
ହସଥି ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟ ିରିହପାଟବହର ଅହନକ କାରଣ ଦଶବାଇ ଭାରତହର ତୃଣନାଶକ ସେନଶୀଳ ଜଏିମ ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ ନଷିିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପରାମଶବ 
ଦଆି ାଇଥିବା ହବହଳ ହଗାଟଏି ରିହପାଟବହର ହବୈଜ୍ଞାନକି ଜଣଙ୍କ ଜଏିମ ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ ସପକ୍ଷହର ଉହଲ୍ଲଖ କରିଛନ୍ତ ି। ପ୍ରକାଶ ହ ାଗୟ ହ  ଏେ ି
ହବୈଜ୍ଞାନକିଜଣଙ୍କ ଜଏିମ ଉହଦୟାଗର ପଷୃ୍ଠହପାଷକତାହର ଗଠିତ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଛନ୍ତ ି। ଏେ ିTechnical Expert Committee 
ବୟତୀତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ Task Force ମଧ୍ୟ ହସେ ିଏକ ମତ ହଦଇଛନ୍ତ ି।  
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୨୩। ଆଇନ ଅନୁସାସର ଉର୍ତ୍ରଦାୟୀ ସହସବ କଏି ? ଏପ ତନ୍ତ ନେିଷି୍ଟ ସହାଇନାହ ିଁ । ଜଏିମ ହସାରିଷ ହେଉ ବା ଅନୟ ହକୌଣସି ଫସଲ 
ହେଉ, ଏୋର ଉର୍ତ୍ତରଦାୟୀତ୍ଵତା ସମ୍ପକବହର ବଧିିବଦ୍ଧ ଶାସନ ଶଙୃ୍ଖଳା/ବୟବସ୍ଥା ଆହଦୌ ନ ଥାଇ ବ ିଆହବଦନଗୁଡିକ ବଚିାର କରା ାଉଛ,ି ସ୍ୱୀକୃତ ି
ହଦବା ବା ନ ହଦବା ପାଇେଁ ବଚିାର ହେଉଛ ି। ଏେ ିବୟବସ୍ଥା ନ ଥିହଲ ପହର କ୍ଷତପୂିରଣ ହଦବା, ହଜାରିମାନା କରିବା, କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତଙ୍କ ବଚିାର କରିବା 
ବା ପ୍ରତକିାର ବୟବବସ୍ଥା ଗ୍ରେଣ କରିବା ପାଇେଁ କାୋକୁ କୁୋ ିବ ? ହ ହେତୁ ଜନସାଧାରଣ ଓ ତାଙ୍କ ପରିହବଶ େିଁ ଜଏିମ ଫସଲର କୁପ୍ରଭାବର  
ଶିକାର ହେହବ, ହତଣୁ ଏପ୍ରକାର ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ ହେହଲ ଉର୍ତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵ କିଏ ହନହବ – ନୟିନ୍ତ୍ରକଗଣ (?) ନା ଫସଲ ପ୍ରସୁ୍ତତକାରୀ (?) ନା 
ସରକାର (?)। ଏଥିପାଇେଁ କା ବ ପ୍ରକି୍ରୟା/ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆଇନ-ଧାରା ସବୁକିଛ ିପ୍ରଥମରୁ େିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରେବିା ଜରୁରୀ ଅହଟ । ମାତ୍ର ଏୋ ଏ ପ ବନ୍ତ 
କରା ାଇନାେିଁ, ଅଥଚ, ଫସଲ ପ୍ରଚଳନ ପାଇେଁ ଅନୁମତି ହଦବାକୁ ବଚିାର ହେଉଛ ି।   

୨୪। ଏହ ିଜଏିମ ସସାରଷିର ଆବଶୟକତା ଆସଦୌ ନାହ ିଁ ।  ଅଧିକ ଅମଳ ନାମହର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ଉପହଭାକ୍ତା, ଉଭୟଙ୍କ ଉପହର ଏେ ିନୂଆ 
ହକୌଶଳ ଲଦ ିଦଆି ାଉଛ ି । ପରନୁ୍ତ, ଠିକ ହ ମିତ ିଏେ ିଜଏିମ ଫସଲ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅମଳ ବୃଦ୍ଧରି କିଛ ିପ୍ରମାଣ ନାେିଁ  କିମବା ଅନୟ ୋଇବ୍ରିଡ 
କିସମ ଚାଷ ହ ାଗେଁୁ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତରହର ବିହଶଷ କିଛ ିପ୍ରଭାବ ପଡିନାେିଁ, ଚାଷ ପ୍ରକି୍ରୟାହର ସ୍ୱଳ୍ପ ହକହତାଟ ିପରିବର୍ତ୍ତବନ ଆଣି ପାରହିଲ [System of 

Mustard Intensification (SMI)] ଅମଳ ପରିମାଣ  ହଥଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧ ିର୍ଟୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳସିାରିଛ ି। କରଦାତାମାନଙ୍କର ଶହେ ହକାଟ ିଟଙ୍କା 
ଏମିତ ିଅନାବଶୟକୀୟ, ୋନକିରକ ହକୌଶଳ ପିଛା ନଷ୍ଟ ନ କରି ବରଂ ଏେସିବୁ କୃଷି ପ୍ରକି୍ରୟା ପ୍ରତ ିଦୃଷ୍ଟି ହଦଇ ଏଥିହର ସମବଳ ବନିହି ାଗ କହଲ 
ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ େୁଅନ୍ତା ।  

୨୫। ଜନି ପରବିର୍ତ୍ତନ ସକୌଶଳ ବନିା ବ ି  ଭାରତର ସତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ  ସର୍ଷ୍ଟ ପରମିାନନସର ବୃଦ୍ଧ ିକରା ାଇ ପାରବି । ପ୍ରଥମତଃ, 
ହଦଶର ହତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଦୃଶୟପଟ୍ଟହର ପରିବର୍ତ୍ତବନ ଆଣିବାକୁ ହେହଲ ଜଏିମ ହକୌଶଳ ନୁହେେଁ, ରାଜହନୈତକି ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧତା ଦରକାର । ହସାରିଷ 
ଚାଷ ପାଇେଁ ଉତ୍ସାେନ, System of Mustard Intensification (SMI) ପ୍ରକି୍ରୟା ଅନୁସରଣ, ଫସଲ ପ ବାୟ କ୍ରମହର ଧାନ ଚାଷ ପହର ଖାଲି 
ପଡୁଥିବା ଜମିହର ହସାରିଷ ଚାଷ ଆଦି ଅବଲମବନ କରି ହସାରିଷ ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇ ହେବ । ଜରୁରୀ କାଳୀନ/ସୁରକ୍ଷା ଦାୟକ ଜଳହସଚନ ବୟବସ୍ଥା 
ସେତି ହଗାଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳତି ଜଳ ସଦବୟବୋର ଦ୍ଵାରା ଚନିାବାଦାମ, ହସାୟାବନି ପରି ଅନୟ ହକହତାଟ ି ହତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନହର ଉନ୍ନତି 
ଅଣା ାଇପାରିବ । ସରକାରୀ ନୀତ ି ଦୃଷି୍ଟରୁ, ହତୈଳବୀଜ ରପ୍ତାନି-ଆମଦାନୀ ନୀତ ିଆମ ହଦଶର ଚାଷୀଙୁ୍କ ସୁୋଇବା ପରି ହେବ ଉଚତି । ଜମି 
ଉପହ ାଗ ନୀତ ିମଧ୍ୟହର ଅଧିକ ଜମିହର ହସାରିଷ ଚାଷ କରିବାକୁ ହପ୍ରାତ୍ସାେନ ହଦବା ଆବଶୟକ । ହସେପିରି ଚାଷୀଙୁ୍କ ହତୈଳବୀଜର ଉଚତି ମଲୂୟ 
ହଦବା ଓ ସରକାରୀ କ୍ରୟ ନୀତ ି ନିଦ୍ଧବାରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ବ ଅହଟ । ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଭାବହର ବର୍ତ୍ତବମାନ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିବା ହତୈଳବୀଜ ଚାଷ 
ପଦ୍ଧତକୁି ବାସ୍ତବ କୃଷି ହକ୍ଷତ୍ରହର ସଠିକ ପ୍ରହୟାଗ କରିପାରିହଲ ହଦଶହର ହତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ ନଶି୍ଚୟ ।  ଦ ିଭାରତ ସରକାର 
ପ୍ରକୃତହର ହତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବାକୁ ଚନି୍ତତି, ହତହବ ସୁସ୍ଥାୟୀ ଫଳାଫଳ ନମିହନ୍ତ ଉପରଲିଖିତ ପ୍ରକି୍ରୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସବହିଶଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି 
କା ବହର ପରିଣତ କରିପାରିହବ ।  

ସଶଷ କର୍ା: ଉପର ଅନୁହଚ୍ଛଦଗୁଡିକହର ବର୍ଣ୍ବନା କରା ାଇଥିବା ହକହତାଟ ି କାରଣ ଆଧାରହର ଜଏିମ ହସାରିଷ ଫସଲର ପ୍ରଚଳନ ପାଇେଁ 
ଭାରତ ସରକାର ଅନୁମତି ହଦବାକୁ ଆହମ ବହିରାଧ କରୁ । ଶୁଣା ାଉଛ ିହ  ୋଇବି୍ରଡ ଜଏିମ ହସାରିଷକୁ ରର୍ଦ୍ଦ କରି ମୂଳ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଅନୁମତ ି
ଦଆି ିବ ।  ଏୋ ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମାତ୍ର ହେବ । କାରଣ ମୂଳ ପ୍ରକି୍ରୟା ଅନୁସରଣହର ପରବର୍ତ୍ତବୀ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ତୃଣନାଶକ ସେନଶୀଳ େିଁ ହେବ, ଏୋ 
ସେତି ଅନୟାନୟ ସବୁ ସମସୟା/ଆଶଙ୍କା ହ ମିତକୁି ହସମିତ ିରେବି ।  

ବଟି ିକପା ଓ ବଟି ିବାଇଗଣକୁ ବହିରାଧ କରିବା ପରି ଆମ କୃଷି ଓ ଖାଦୟ ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟହର ଜନି ପରିବର୍ତ୍ତତି ଦ୍ରବୟର ଅନୁପ୍ରହବଶକୁ ଆଜ ିମଧ୍ୟ 
ବହିରାଧ କରୁଛୁ । ବଟି ିକପା ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତଶିତୃ ିଓ ବଡ ବଡ କଥାର ସତୟତା ଆଜ ି15 ବଷବ ପହର ଜଣାପଡି ାଇଛ ି। ହବଆଇନ ବଟିି 
କପା ଚାଷ ଏହତ ମାତ୍ରାହର ପ୍ରସାର ହୋଇଗଲା ହ  ନୟିନ୍ତ୍ରକମାହନ ଆଉ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରି ନ ପରି ବଟିି କପା ବୟବସାୟିକ ପ୍ରଚଳନ ପାଇେଁ 
ଅନୁମତ ିହଦଇଥିହଲ । ଆଜି କପା ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ାଇଛ ି । ମୂଳ କପା ଫସଲ କୀଟ ହବାଲ୍-ୱାମବ କୀଟନାଶକ ନହିରାଧକ 
ହୋଇ ାଇଛ,ି ନୂଆ-ନୂଆ କୀଟର ପ୍ରଭାବ ବେୁ ମାତ୍ରାହର ବଢି  ାଇଛ ି।  କୀଟନାଶକ ବୟବୋର ପରିମାଣ ବେଗୁିଣିତ ହୋଇଛ ି। ବଶି୍ୱର କପା 
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ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ୭୨ଟି ହଦଶ ମଧ୍ୟହର ଭାରତର ସ୍ଥାନ ୩୧। ଆେୁରି ୨୩ଟ ିହଦଶ ଜଏିମ କପା ଚାଷ ନ କରି ବି ଉତ୍ପାଦନହର ଆମ ଠାରୁ ବେୁ 
ଆଗହର ଅଛନ୍ତ ି।  

ବଟି ିବାଇଗଣ ପରିହପ୍ରକ୍ଷୀହର ସୁପି୍ରମ ହକାଟବଙ୍କର TEC ଏକ ସଦୟ ବହିଶ୍ଳଷଣହର କରି କେଛିନ୍ତ ିହ  ଜନି ପରିବର୍ତ୍ତବନ ହକୌଶଳକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ କାଳ 
ପାଇେଁ ରେତିାହଦଶ ହଦବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଠିକ ଓ ବଜି୍ଞାନସମ୍ମତ ଥିଲା । ନବିବାଚନ ସମୟହର ହଗାଟଏି ପ୍ରତଶିତୃ ିହଦଇ ସରକାର ଗଠନ କଲା ପହର ଅନୟ 
କିଛ ିକରିବାର ହଦଖି ଏବଂ ଏମିତ ିବାରମବାର ଖାଦୟ ଓ କୃଷି ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ବଜି୍ଞାନ-ବହିରାଧୀ ଜନି ପରିବର୍ତ୍ତତି ଦ୍ରବୟ ହଜାର-ଜବରଦସ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି 
କରିବାର ଉଦୟମକୁ ବହିରାଧ କରି କରି ଦରଦୀ ନାଗରିକମାହନ କଲାନ୍ତ ହୋଇପଡିହଲଣି ସିନା !  

ବଶି୍ୱର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତହର ଜଏିମ କାହନାଲା (ହସାରିଷ ପରି ଆଉ ଏକ ହତୈଳବୀଜ) ଚାଷ ଜମି ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ହବହଳ ଓ ଏୋ ପ୍ରଚଳନ 
କରି ପଶ୍ଚାତ।ପ କରୁଥିବା ହବହଳ ଭାରତ ସରକାର ଏୋର ବୟବସାୟିକ ପ୍ରଚଳନ ପାଇେଁ ଅନୁରକି୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତ ି! ଏହବ ତ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ 
ପରିହବଶ ଉପହର ତୃଣନାଶକର କୁପ୍ରଭାବ ବଷିୟହର ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳସିାରିଲାଣି । ନକିଟ ଅତୀତହର, ବଟି ିବାଇଗଣ ଉପହର ରେତିାହଦଶ 
ଜାରି ହେବା ପହର, ଜଏିମ ଫସଲର ଅହନକ କୁପ୍ରଭାବ ବଷିୟହର ଆେୁରି ପ୍ରମାଣ ମିଳସିାରିଲାଣି । ମାତ୍ର ମାନୟବର ସୁପି୍ରମ ହକାଟବ ଓ ସୂଚନା 
ଅଧିକାର ଆଇନ କମିଶନଙ୍କର ନୟିନ୍ତ୍ରକମାନଙୁ୍କ ଆହଦଶ ସହତ୍ତ୍ଵ ଏେ ି ଜଏିମ ହସାରିଷର ହଜୈବସୁରକ୍ଷା ହନଇ କିଛ ି ତଥୟ ସବବସାଧାରଣଙ୍କ 
ହଗାଚରାହଥବ ଏ ାବତ ଦଆି ାଇ ନାେିଁ  । ଅତୀତହର ବି ନୟିନ୍ତ୍ରକମାହନ ଅନୟ ଜଏିମ ଦ୍ରବୟ ପାଇେଁ ଆହପାଷ ବୁଝାମଣା କରିହନଇଥିହଲ । ବଶିବାସ 
ଜନମାଇବା ଭଳି କିଛ ି ହସମାହନ ଇତ ି ମଧ୍ୟହର କରିନାୋନ୍ତ ି ହ  ଆହମ ତାଙୁ୍କ ଭରସା କରିପାରିବା ! ହତଣୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ପରିହବଶକୁ 
ଅଦରକାରୀ, ଅବାଞ୍ଛତି, ଆଶଙ୍କା ଜନକ ହକୌଶଳ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକି୍ଷତ ରଖିବାକୁ ଆହମ ପ୍ରହତୟହକ ସକି୍ରୟ ହେବା ହଶ୍ରୟସ୍କର ।   

ଏହ ିଜଏିମ ସସାରଷିକୁ ବସିରାଧ କରନୁ୍ତ।  ଆମ  ାଦୟ, କୃଷ ିଓ ପରସିବଶ ମଧ୍ୟସର ଜଏିମ ଦ୍ରବୟ ଅନୁପ୍ରସବଶକୁ ବସିରାଧ କରନୁ୍ତ ।  
ଆସନୁ୍ତ, ସମସସ୍ତ ମଶି ିଚାଷୀ ଦ୍ଵାରା ନୟିନ୍ତ୍ରତି, ନରିାପଦ, ମତିବୟୟୀ ଓ ସସୁ୍ଥାୟୀ ସକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମସର ଭାରତୀୟ କୃଷ ିବୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ କରବିା ।  
 
ସବୁ ଜନି ପରବିରି୍ତ୍ତ ଫସଲ ସହ ଏହ ିନେିଷି୍ଟ ଜଏିମ ସସାରଷିକୁ ବସିରାଧ କର ିପରସିବଶ ବଭିାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ପିଟସିନ ପଠାଇପାରସିବ ।   
ଠିକଣା -  MOEFCC@NIC.IN 

 

Please sign on the online petition at: www.change.org/p/indian-govt-say-no-to-gm-mustard 
Leave missed call at 044 3312 4242  

 
 
ସବବ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଥବହର ଜଏିମ-ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇେଁ ସଙ୍ଗଠନ [Coalition for a GM-Free India] ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ।  
ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇେଁ ପଢନୁ୍ତ : www.indiagminfo.org ,    www.facebook.com/gmwatchindia 
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