
பருங்கை  வாபம் ீண்டும் ருைிநது… 

தணு ாற்றுக் ைடுகு டிில், ிக்ைிாத்ிர்ைவப… 

ில்னிப் தல்ை(கைா)கனக் ைைத்ின் தீிக் ைடுகை றுபிக்ை 25 ைாங்ைள். 

2010 ல் தணு ாற்நம் செய்ப்தட்ட தி.ட்டி கத்ரிக்காய் க்குத் தவில்னாது, ாம் ிபேம்தாது, 
தாிக்கக்கூடிது என்தண ததான்ந காங்கபால் ம்பவட கூட்டு பற்ெிால் ாில் 
ிிக்கப்தடுவத் டுத்து ிறுத்ிது இன்ணபம் உங்கள் ிவணினிபேந்து இபேக்கும். தணு ாற்நம் 
செய்ப்தட்ட தி.ட்டி கத்ரிக்காவ த்ி அசு தல்தறு காங்கபிணால் ிவபிக்க அனுத்ிக்க 
ிந்த் வடவ ிித்து. த்ி அசு இந் ிந்ித் வடவ ிிக்கும் பன்ணத ிழ்ாடு உட்தட 
13 ாினங்கள் தி.ட்டி கத்ரிவத் வட செய்ண. அப்ததாது த்ி அசு ெபகத்ின் கபேத்ிற்கும் 
அநிில் உண்வகளுக்கும் ிப்தபிக்கும் வகில் ிந்த் வட ிிப்தாகத் சரிித்து அந் 
உத்ிில். 

தணு ாற்றுப் திர்கள் குநித் ாவகவப கடந் 15 ஆண்டுகபாக புக்கத்ில் இபேந்து பேம் தி.ட்டி 
தபேத்ி சட்ட சபிச்ொக்கிபள்பது. எந்ப் புழுவக் சகால்ன தண்டுதா அந்ப் புழு எிர்ப்பு ெக்ிவப் 
சதபேக்கிக் சகாண்டது, ிொிகள் இப்ததாது பன்பு தன்தடுத்ிவ ிட, இது வில்னா அபிற்கு, 
பூச்ெிக் சகால்னிகவப அிகம் தன்தடுத் தண்டி ிவன ஏற்தட்டுள்பது. 

இந்ி தபேத்ி ிொம் ற்றும் தபேத்ி ெந்வவ ான்ொன்தடா என்கிந அந் தசாபே தன்ணாட்டு 
ிறுணத்ின் கட்டுப்தாட்டிற்குள் சென்று ிட்டவபம் ாம் காண்கிதநாம். தலும் இந் ாட்டின் 
ிொிகள் இனட்ெக்கண்க்கில் ற்சகாவன செய்து சகாண்டதும் அில் சதபேம்தானாதணார் தபேத்ி 
ிொிகள் என்தவபம் ாம் அநிதாம். 

இப்ததாது 2016ல் தசநாபே தணு ாற்றுப் திர் ம் ீது ிிக்கப்தடத் ிட்டிடப்தடுள்பது,  தணு 
ாற்நப்தட்ட பன்று கடுகு வககவப ிவபிக்க அனுிக்க தண்டும் எணக் தகட்டு இந்ி தணு 
ாற்றுத் சாில்தட்த அங்கீகாக் குழுிடம் தகட்கப்தட்டுள்பது. தணு ாற்று அங்கீகாக் குழு என்தது 
தணு ாறுநப் திர்கவப உபோக்கும் ிஞ்ஞாணிகபால், அன் ஆாபர்கபால் ிப்தட்ட 
அவப்தாகவும் உள்பவ ாம் அநிதாம். 

இந்ிச் சுற்றுச்சூல் ெட்டம் 1989ல் தடி அவக்கப்தட்ட தணு ாற்று அங்கீகாக் குழுிடம் தவப்தடும் 
அவணத்து தொவணகவபபம் செய்துள்தபாம், அன் ாக்கங்கவபபம் ஆாய்ந்துள்தபாம் எணக்கூநி அந் 
ஆய்வு ிங்களுடன் னு செய்ப்தடுள்பது.. ாா ரீி ட்டு 11 (அ) டி.எச்.எம்-11 என்று 
சதரிடப்தட்டுள்ப  இகபம், தணு ாற்றும் செய்ப்தட்ட அன் ாய், ந்வ இகங்களும் எண பன்று 
தணு ாற்நம் செய்ப்தட்ட கடுகு இகங்கவப சூல் சபிடீு செய் ில்னிப் தல்கவனக் ககத்ின் 
தணு ாற்றுப் திர்கள் ஆய்வு வம் தகாரிபள்பது. இன் உண்வாண சதாபேள் ிவபினத்ில் 
ிொிகள் ிவபிக்க அனுி என்தத. 

அிக ிவபச்ெவனப் சதநத இந் தணு ாற்றுக் கடுவக உபோக்கிதும், அனுிக்க தண்டும் என்று 
சரிிக்கப்தடுகிநது. உண்வில் ம்ிடம் ஏற்சகணத இந் இகங்கள் எவ்பவு ிவபச்ெல் பேதா 
அவிட அிகாக ிவபச்ெல் பேம் இகங்கள் புக்கத்ில் உள்பண. தலும் தணுக்கவப 
ாற்நாதனத ெி.எம்.எஸ் என்கிந சாில் தட்தம் பனம் தல்தறு ாடுகள் அிக ிவபச்ெல் பேம் 
இகங்கவப உபோக்கி பேகின்நண. ஆணால் உண்வாண காம் என்ணசணில் ிவ உற்தத்ி 
செய்பம் ிவ ிறுணங்கபிடம் என்னும் ிொிகள் ிவவபம் அனுடதண கவபக்சகால்னிவபம் 
தெர்த்து ாங்கிட வக்கதண்டும் என்தத. இவிட இன்னும் தாொணது என்ணசணில் ெி.எம்.எஸ் 
சாில் தட்தத்வக் வகாள்ில் ங்களுக்குள்ப ெினதன இடர்தாடுகவபக் காட்டி, ிவபச்ெவன 
அிகரிக்கக் வகெம் உள்ப இ திந ாய்ப்புகவபப் தற்நிசல்னாம் கண்டுசகாள்பால்,, ிொ 
ிஞ்ஞாணிகபாக இல்னா ெின ிஞ்ஞாணிகள் நதணு ாற்றுத் சாில் தட்தம் ட்டுத த ி என்று 
தணு ாற்று கடுவக உபோக்கி அவ ம் வனீது கட்ட பல்கிநார்கள். இர்கள் ெி.எம்.எஸ் 
தட்தத்வப் தன்தடுத்ால் செடிகபில் ஆண்னட்டுத் ன்வவ உபோக்கும் தார்ணஸ் (barnes) என்கிந 
தணுவபம் தாக்டீரித்ில் உள்ப தணுக்கவபபம் ிித் தணு ாற்றுக் கடுவக உபோக்கி 



அனுடன்.தார்ஸ்டார்  (Barstar)என்ந தணு ிிக்கப்தட்ட இன்சணாபே கடுகுடன் இவத்து இந் தணு 
ாற்றுக் கடுவக உபோக்கிபள்பாக அர்கள் சரிிக்கிநார்கள். இபே தறு சதற்தநார்கள் இவால் 
ஏற்தடும் ரீித் ன்வ அவகபின் திள்வபகளுக்குச்  செல்லும். இந் இபே சதற்தநாரின் ெிநப்புத் 
ன்வகளுடன், ிிக்கப்தட்ட தார்ஸ்டார் ற்றும் தார்ணஸ் என்ந தணுக்கபின் பூச்ெிக் சகால்னிகவபத் 
ாங்கிக் சகாள்ளும் ன்வபம் செல்லும். இன் ிவபாக இந்க் கடுகு வககபாணது சறும் தி.ட்டி இக 
கடுகாக ட்டுின்நி கவபக் சகால்னிகவபத் ாங்கும் வககபாகவும் இபேக்கும். 

இந்ி அெின் அநிில் ற்றும் சாில்தட்த அவச்ெகத்ின் கீழ் உள்ப உிரித்சாில்தட்தத் 
துவநின் ிி உிாலும், தெி தால்ப பர்ச்ெி ாரித்ின் ிிபிபம், சதற்று ான் இந் 
தணு ாற்றுக் கடுகு இகங்கள் உபோக்கப்தட்டுள்பது. அாது க்கபின் ரிப்தத்ால் எந்ித்ிலும் 
தவப்தடாவகள் உபோக்கப்தட்டு க்கள் தன தறுதகாடி பைதாய் தம் ீடிக்கப்தட்டுள்பது. தால்ப 
பர்ச்ெி ாரிம் ஏற்சகணத ணது ாா என்ந சதரினாண எண்சய் ிகத்வ ிறுத்ிிட்டது ான் 
இில் உள்ப பண். 

ில்னிப் தல்கவனக் ககம் உபோக்கி இந் தணு ாற்றுக் கடுவக ஏன் றுக்க தண்டும் 
என்தற்காகவும் ணி குனத்ிற்கும், உனகிற்க்கும் தவதப்தடா, ஆதத்ாணா அல்னா என்தவ 
பழுவாக அநிப்தடா தணு ாற்றுப் திர்கவபச் தொித்துப் தார்ப்தற்காண தொவணச்ொவன 
எனிகள் அல்ன ாபம் ம் ாழ்க்வகபம் என்தவ உக்கச் சொல்னற்காகவும் எண 25 காங்கள் 
இதா…….. 

  

1. தணு ாற்றுத் சாில் தட்தம் துல்னிாணல்ன. இது இற்வகக்கு எிாணது ட்டுல்ன, 
உிபேள்பவகபின் ீது செய்துதார்க்கக்கூடி துல்னிாண தட்தபல்ன, ல்ன ிவ 
இணப்சதபேக்க தட்தபல்ன என்தற்காண ஆாங்கள் குிந்து கிடக்கிநது. தலும் ிிக்கப்தட்ட 
தணுக்கள் இபேக்கதண்டி இடத்ிதனத ிவனத்து இபேப்தவபல்ன, அவகபின் செல் 
சபிப்தாடுகளும் தாிாக இல்வன. று டந்துிட்டால் ிபேப்தி அவத்துக்சகாள்பக்கூடி 
ொத்ிங்களுில்னா சாிட்தபம், ாங்களுாகும் இந்த் சாில்தட்தபம் இந் 
தணுாற்று உிரிணங்களும். இவகள் ான் ம்பவட ிொத்ிலும் ம்பவட உிலும் 
ிிக்கப்தடுகிநது. தலும் இவகள் ம்பவட உடல் ல்னத்ின் ீதும் சுற்றுச்சூல் ீதும் அிக 
ாக்கத்வ ஏற்தடுத்க்கூடிவகள். அதுட்டுின்நி ிொத்ின் ீது கடுவாண ாக்கத்வ, 
சதபேத் ெிக்கவனபம் ஏற்தடுத்துக்கூடிது என்தது எல்தனாபேம் அநிந்த. ிொிகளுக்கு தணு 
ாற்று ிவகவபத் ி தறு ிவகதப இல்வன என்ந ிவனவ ஏற்தடுத்தும், 
ஏற்தடுத்ிபள்பது. தகர்தார்கபின் கிபம் இதுத-தறு ாற்று இல்வன என்ந ிவன. தணு 
ாற்நப் திர்கள், அந் வகாண உவுப் தண்டங்கபின் தாிப்புகள் ஆய்வுச் செய்ிகள் 
http://indiagminfo.org/?p=657 என்ந இவ இவப்தில் அிகம் சதநனாம்.  

2. ைகபக்கைால்னி ாங்கு திர்ைள் ிசாத்ிற்கு, ிசாிைளுக்கு, திந உிரிணங்ைளுக்கு, 
ணிர்ைளுக்கு, நூைர்வார்ைளுக்கு ைடும் தாிப்கத உருாக்கும்-      
 எவ்பவு கவபக் சகால்னிவ சபித்ாலும் அவத் ாங்கி பபேம் திர்கதப கவபக் 
சகால்னிகவபத் ாங்கி பபேம் திர்கள் எணப்தடுதவ. எ-காட்டாக ான்ொன்தடாின் வுண்டப் 
கவபக் சகால்னிவ எத்வண பவந, எவ்பவு அிகம் சபித்ாலும் ொகால் ாங்கி 
பக்கூடிவ ான்ொன்தடாின் வுண்டப் சடி தணுாற்றுப் திர்கள். இந் வக கவபக் 
சகால்னிகள் ாங்கும் திர்கள் (இணி க.சகா.ா.திர்கள்) ிக அிகாண தாிப்புகவப 
உபோக்குகின்நண, ணிர்கபின், திந உிரிணங்கபின் உிபேக்கும் ாழ்ிற்கும். வுண்டப் சடி 
வக திர்கவப அசரிக்கா, திதெில், கணடா, அர்செண்டீணா உள்பிட்ட ாடுகபில் அநிபகம் செய் 
தின் அந் ாடுகபில் வுண்டப் ன் தன்தாடு  தன்டங்கு சதபேகிபள்பது.(இணால் ிவகள் ற்றும் 
வுண்டப் ிற்நல் பனம் ான்ொன்தடாிற்கு இட்வட னாதம் என்தது ணி கவ). இந் வுண்டப் ல் 
உள்ப இொண பனாண கிவபப்ததாதெட் என்ந இொணம் ‚ணிர்ைளுக்கு புற்று வாக 
உருாக்ைக் கூடிது‛ என்று உனக சுகாா ிறுணம் உனக ாடுகவப 2015ல் எச்ெரித்துள்பது. இில் 
சகாடுவ என்ணசணில் இந் கிவபப்ததாதெட் ிகவும் தாதுகாப்தாணது என்தந ான்ொன்தடா 
ஆம்தம் பம் எல்தனாவபம் ம்த வத்துள்பத. இது ட்டுல்ன. இந்க் கவபக் சகால்னிகவபத் 
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ாங்கிடும் ன்வவத் பேம் தணுக்கள் கவபச் செடிகளுக்கும் சென்றுிட்டது. ிவபவு கவபகள் 
இப்ததாது சூப்தர் கவபகபாகிிட்டண. கவபக்சகால்னிகள் அவகள் என்ண தெி என்று தகட்கின்நண. 
இந் ிவன உனகின் தன ாடுகபில் சபிவுநப் திவு செய்ப்தடுள்பது. கவபக் சகால்ற்காக 
என்று அநிபகப்தடுத்ப் தட்ட இவகள் கவபகள் ட்டுின்நி திந உிரிணங்கவபபம் கடுவாக 
தாிக்கிநது, ண்ில் ாழும் உிரிணங்கவபப் தாிக்கச் செய்து ண் பத்வ தாிக்கிநது.இந்ி 
ிொச் சூனில் கவப எடுப்பு என்தன் பனாக கிாப்புந சதண்கபின் போய் பனம் 
அக்குடும்தங்கபின் போவ உர்கிநது.  இத்கு கவபக் சகால்னி ாங்கு திர்கபால் இணி இக் 
கிாப் சதண்கபின் போய் ஆாம் அிக்கப்தடும். 

உண்வில் கவபகள் என்தவகபில் தன ாங்கள் பனிவகாக உள்பண அல்னது 
கீவகபாகவும் கால்வடகபின் ீணாகவும்  உள்பண. கவபக் சகால்னிகவபத் ாங்கி பபேம் 
திர்கவப அநிபகம் செய்ால் இந்ி ிொப் தாம்தரிபம் ண்பப் தாதுகாப்பு 
ிாகவும் உள்ப கனப்புப் திர்கள் என்ந க்கம் இல்னால் ததாய்ிடும். கனப்புப் திர்கதப 
தபேிவன ாற்நத்ின் தாிப்வதக் குவநக்கச் செய்பம் ிாகவும் இபேந்து பேகிநது. இது 
ட்டுின்நி புதுவகாண ெிக்கல்கவபகவபபம் இப்ததா  இந் தணுாற்று கவபக் சகால்னிகள் 
ாங்கு திர்கள் சகாண்டுந்துள்பண. இந் ிவகள், கவபக் சகால்னி சபிப்பு, காற்நின் பனம் 
அவகபின்  தல் பனம் தக்கத்து ிொின் திர்களுக்குப் தாிப்வத ஏற்தடுத்துால் 
அசரிக்கா ததான்ந ாடுகபில் தற்றுவ ண்தர்கபாக இபேந் அக்கம் தக்கத்து ிொிகள் 
ெண்வடக்கார்கபாகி ீின்நத்ில் ின்று சகாண்டிபேக்கிநார்கள்.  அசரிக்கா ததான்ந சதபேம் 
தண்வகபாக உள்ப ிொ சூனில் அங்குள்ப ிொிகதப ாங்கபடிில்வனசணில் 
ெிறுச்ெிறு ினங்கபாக உள்ப இந்ிச் சூல் இந்ி ிொிகபின் ிவன? தலும் எவ்பவு 
தண்டுானுலும் எப்ததாது தண்டுாணாலும் என்ந ிவனில் கவபக் சகால்னிகள் 
தன்தடுத்ப்தடும் ததாது தகர்தாரின் ிவன? 

3. தின் ைவு ிாை இக்ைடுகைத் ிிக்ை பற்சி-     
 ில்னிப் தல்கவனக் ககம் உபோக்கிபள்ப இம்பன்று வகாண தீிக் கடுகு 
வககளும் கவபக் சகால்னிவத் ாங்கி பபேம் வகிணாகும். அிர்ச்ெிபெட்டும் வகில் 
கவபக் சகால்னி ாங்கு ிநவணத் பேம் தார் வக தணுக்கள் இந்க் கடுகு வகக்குள் கவபக் 
சகால்னா ாங்கு ிநவண காட்டும் தணுக்கபாக ிிக்கப்தட்டுள்பது. அாது தரிவடாக 
கவபக் சகால்னி ாங்கும் திர்கள் என்று சரிிக்கால் செய்ப்தடுள்பது. அனுிக்காக 
அபிக்கப்தட்ட னுில் இவகள் கவபக் சகால்னி ாங்கு கடுகு வககள் என்று சரிிக்காதனத 
அனுி சதந பற்ெிக்கப்தடுகிநது. அப்தடி சரிிக்கதடா காத்ால் இந்க் கடுகு வககவப 
கவபக் சகால்னி ாங்கு ிறுனுவந திர்களுக்குச் செய் தண்டி தொவணகவபச் 
செய்ாதனத அனுி தண்டப்தடுகிநது. உண்வில் கவபக் சகால்னி ாங்கு தணுக்கபால் 
க்கூடி தாிப்புகள் ட்டுின்நி அிகம் கவபக் சகால்னிகவபத் சபிக்க தண்டிிபேக்கும் 
ிவனால் ஏற்தடும் தாிப்புகள் தற்நிபம் தொவணகவபபம், இவகபின் கூட்டு ிவபால் 
ஏற்தடும் தாிப்புகவபபம் ஆாய்ந்து தாிப்தால்னாவகள் என்று ிபைதிக்க தண்டும். ஆணால்  
அர்கள் சபிிட்ட ஆய்வுக் கட்டுவகள் ில்னி தல்கவனக் ககத்ின் தாக்கதா தநாக 
இபேப்தவக் காட்டுகிநது. அிக ிவபச்ெலுக்காண தணு ாற்றுப் திர்கள் என்ந சதரில் கவபக் 
சகால்னிகவபத் ாங்கும் திர்கவப இந்ி ிொத்ில் ிிப்தத அந் தாக்காக இபேக்கிநது. 
அற்காகத்ான் இந் தீிக் கடுகு இங்கள் கவபக் சகால்னிகவபத் ாங்கும் ிநவணக் 
சகாடுக்கும் தணுக்கள் ிிக்கப்தட்டிபேப்தினும் சறும் ிவபச்ெலுக்காணவ என்தந கூறுகிநது. 
தன்ணாட்டு ிவ ிறுணங்கள் இந்ி ிொத்ில் கவபக் சகால்னிகவபத் ாங்கும் தணு 
ாற்று ிவகவபப் புகுத் ஒாாகக் காத்ிபேப்தவ ாம் அநிதாம். இப்தடி கவபக் 
சகால்னிகவபது ாங்கும் கடுகு வககவப அநிபகம் செய்து ிட்டால் அவகளுக்காண இந்ிக் 
கி ிநக்கப்தட்டு இாெதாட்வடில் ெிப்புக் கம்தபம் ிரித்து ிட்டாகிிடும். இந்ப்தன்ணாட்டு 
ிவ ிறுணங்கள் ஆன் தணு ாற்நங்கள் . ிிப்புகபக்காண காப்புரிவகவப வத்துள்பதும் 
அவகதப கவபக் சகால்னிகவபத் ாரிப்தவகபாகவும் உள்பவபம் இந்துக் கூட்டு உரிவின் 
தின்ணால் அவகபில் இனாத தாக்கபம் சநிபம் புவந்துள்பவபம் ாம் புரிந்து சகாள்ப 
தண்டும். ஆகத இந் தீிக் கடுகு வககவப இந்ி க்கள் தத்ால் இங்கும் தல்கவனக் 



ககங்கள் உபோக்கிவா அல்னது தன்ணாட்டு ிறுணங்கள் உறுாக்கிவா என்ந ிஙம் 
தவற்நது. ம் டீ்டுக் சகாள்பிக் கட்வட என்தற்காக வனில் சொரிந்து சகாள்ப படிபா? 

4. தீிக் ைடுகு கைைள் அிை ிகபச்சகனத் ரும் என்ததும் உண்கல்ன, 
உறுிப்தடுத்ப்தடில்கன- 

இந் டி.எச்.எம் 11 வக தீிக் கடுகு அிக ிவபச்ெல் போகக் காட்டுற்தகற்ந 
வகில் குவநந் ிவபச்ெல் பேம் இகங்களுடன் ப்திட்டுக் காட்டுப்தட்டுள்பது. புக்கத்ில் 
உள்ப அிக ிவபச்ெல் பேம் இகங்களுடன் ப்தடீ்டு ஆய்வுகவப டத்தில்வன. தலும் 
டி.எச்.எம் 11 வகவ ஆய்வுக்குட்தடுத்க் தகட்ட அனுிக் கடித்ில் கூநப்தட்ட கட்டுப்தாடுகள் 
ற்றும் ிிகவபபம், தணு ாற்று அங்கீகாக் குழுின் தன கூட்டங்கபில் எடுக்கப்தட்ட 
படிவுகவபபம் தண்டுசன்தந ீநப்தட்டுள்பது.   அஇப்தடிக் குவநந் ிவபச்ெல் உள்ப 
இங்களுடன் ப்தடீ்டு ஆய்வுகவப டத்ி 28% அிக  ிவபச்ெல் என்று கூநப்தட்டுள்பது. நாண, 
சதாபேத்ில்னா இகத்துடன் ப்தடீு செபதுிட்டு அிக ிவபச்ெல் பேகிநது என்று அநிக்வக 
ெர்தித்துள்பது ில்வன தல்கவனக் ககதும் அன் ஆய்ாபர்களும். அப்தடி அது அிகம் 
ிவபந்ிபேப்தினும் அது பே தறு சதற்தநார்கவப இவத்து உபோக்கப்தடும் கனப்திணத்ின் 
ரீித்ால் (“hybrid vigour”) ஏற்தட்டாகத கபே படிபத ி தணு ாற்நத்ால் அல்ன. 
ஆகத இந் தணு ாற்நக் கடுகால் ிொிகளுக்தகா, க்களுக்தகா எந் வகில் 
உண்வாண தனணில்வன. ஏற்சகணத இந்ிாில் பழுவாக தொிக்கப்தடா, டி.எச்.எம் 11 ஐ 
ிட அிகம் ிவபச்ெல் பேம் இகங்கள் தன க்கத்ில் உள்பண.  

5. இந் தீிக் ைடுகு கைைபானைடுகு ிகபச்சல் அிைாைி எண்கய் இநக்குி குகநபம் 
என்தது உண்கல்ன-      

டி.எச்.எம் 11 இக தீிக் கடுவக உபோக்கி ிஞ்ஞாணிகள் டி.எச்.எம் 11 இகத்ால் கடுகு 
ிவபச்ெல் அிகாகும். அன் காக இந்ாிின் உவு எண்சய் இநக்குி குவநபம் 
என்கின்நணர். இந்க் கடுகு வக கத்ில் உள்ப இகங்கவப ிட அிகம் ிவபில்வன 
என்ததுடன் இது வ உபோக்கித் ப்தட்ட உர் ிவபச்ெல் ரீி ித்துகபாலும் இந்ி 
உநக்குி குவநில்வன என்தத உண்வ ிவனாகும்.  

6. 2002ல் வதர் ிறுணத்ின் தகீ் ைடுகை ிாைரித்ற்ைாண அவ ைாங்ைள் இந் தீிக் 
ைடுைிற்கும் கதாறுத்ாைவ உள்பது.  

2002ல் ததர் ிறுணத்ின் துவ ிறுணாண புதாஅக்தா ிவ ிறுணம் இப்ததாது 
உபோக்கப்தடுள்ப தீிக் கடுகில் உள்பது ததானத தார், தார்தணஸ், ற்றும் தார்ஸ்டார் 
தணுக்வகப்  புகுத்ி உபோக்கி தீிக் கடுகிற்கு அனுி தகட்டது. அப்ததாது இந்ி 
தபாண் அநிில் ககம்  (Indian Council of Agricultural Research) உபுதா அக்தா ிறுணத்ின் 
தீிக் கடுவக தொித் பவநிலும் அன் படிவுகள் ீதும் ிபேப்ி இல்வன என்று அநிித்து. 
கடுகு பே எண்சய் ித்து ட்டுல்ன, தடிாக உில் தன்தடுத்ப்தடும் சதாபேபாகவும், 
அன் இவனகள் கீவாகவும் தன்தடுத்ப்தட்டு பேகிநது. அப்ததாது எழுப்தப்தட்ட ‘தணு ாற்றுக் 
கடுகு ிவபிக்கா தகுிகளுக்கு அன் கந்ம் தவுவ எப்தடிக் கட்டுப்தடுத்தும்?’ என்ந 
தகள்ிக்கு தணு ாற்று அங்கீகாக் குழுிணால் சபிாண திவனத் படிில்வன. ிக 
பக்கிாக, கவபக் சகால்னிவத் ாங்கும் ன்வக்காண தணுக்கவப கண்டநில் 
தொவணக்காகத (marker technology ) தெர்க்கப்தட்டுள்பது என்று சரிித்ாலும் புதாஅக்தாின் 
தீிக் கடுகு கவபக் சகால்னிவத் ாங்கி பபேம் கடுகு என்று அநிித்து. இந்க் 
காத்ிற்காகத புதா அக்தாின் தீிக் கடுகு ிாகரிக்கப்தட்டாலும் அப்ததாவ 
அங்கீகாக்குழுிணர்  ிொம் செய்ப்தடும் ிவனில் இந் தணுக்கபின் ிவபவக் 
கண்டநிது ிகவும் கடிணாண காரிம் என்தவ அநிந்ிபேந் து.இத காங்கள் இப்ததாப 
ில்னிப் தல்கவனக் ககத்ின் டி.எச்.உம் 11 இகக் கடுகிற்கும் சதாபேந்தும்.  

7. எடி.எச்.எம் தீிக் ைடுகு என்தது தசுத் வால் வதார்த்ி புனிைவப-  தணு ாற்றுப் திர்கவப 
இந்ி ிொத்ிற்குள் புகுத்த் துடிக்கும் ஆாபர்கள் இந்ிப் தல்கவனக் ககம் ததான்ந 
சதாதுத் துவந ிறுணத்ின் ாரிப்பு என்ந  சதரில் தணு ாற்றுப் திர்கவபத் ிிக்கத் 



துடிக்கின்நணர். சதாதுத் துவந ிறுணத்ின் ாரிப்பு உிரிப் தாதுகாப்பு தொவணகவபக் 
கடந்துிட்டால் அவக் காட்டித தன்ணாட்டு ிவ ிறுணங்கபின் தணு ாற்றுப் திர்கவப 
ிக எபிில் ிித்து ிடனாம் என்று கதட ாடகம் ஆடுகின்நணர். எரிக்கும் ீில் உள்பாட்டுத் ீ 
தன்ணாட்டுத் ீ என்சநல்னாம் இல்வன. எல்னா ீபம் ன்தந. எல்னா தணு ாற்றுப் திர்களும் 
ஆதத்ாணவகதப. தலும் இவ உபோக்கிர்கள் அனுி சதற்நதுத  அன் காப்புரிவவ 
எபேக்கு தண்டுாணாலும் ிற்கனாம். அது ான்ொன்தடா உள்பிட்ட ிறுணங்கபாகவும் 
இபேக்கனாம்.இந்ிாில் தணு ாற்றுப் திர்களுக்கு உள்ப ிகப் சதரி எிர்புள்ப ிவனில் 
அனுிப் சதறுற்காண ிவனப்தடி ிவனில்  பன்தடிகபில் தீி க்காச் தொபம் உள்பிட்ட 
தன திர்கவப வத்துக் காத்ிபேக்கும் ான்ொன்தடா  உள்பிட்ட தன தன்ணாட்டு ிவ 
ிறுணங்கள் ில்னிப் தல்கவனக் ககத்ின் தீிக் கடுவக பந் ிட்டின் காம்.. பனில் 
இந்ிாின் சதாதுத்துவந ிறுணம் என்ந ண உர்ில் இது அனுி சதநட்டும்..தின்ணர் 
அவக்காட்டித ாம் சதற்றுக் சகாள்பனாம் என்தத. ம்வப் சதாறுத் வில் ில்னிப் 
தல்கவனக் ககத்ின் தீிக் கடுகு என்தது புற்நெீல்கள் ததால் க் காத்ிபேக்கும் புனித் தால் 
ததார்த்ி புனிகபில் பல் புனி என்தத. 

 

8. ில்னிப் தல்ைகனக் ைைத்ின் தீிக் ைடுகு ிக உற்தத்ி  ிறுணங்ைள் இனாதம் கதநவ 
உவும்-  

எசெர்ணிவச் தெர்ந் ததர் ிறுணம் ான்ொன்தடா ிறுணத்வ ாங்கி உனகின் ிகப் 
சதபேம் ிவ ிறுணாகத் துடிக்கிநது. இந்ப் ததர் ிறுணம் ான் தார் வக தணுக்கள் ீது 
தல்தறு காப்புரிவகவபக் சகாண்டுள்பது. இதுட்டுல்ன இந்தீிக் கடுகு ாங்கிடக் கூடி 
கவபக் சகால்னிாண குல்ஃததாெிதணட் அதாணிம் (Glufosinate ammonium) என்ந கவபக் 
சகால்னிவ இந்ிாில் அிக அபில் ிற்தது ததர் ிறுணம். சதாதுத் துவந ிறுணாண 
ில்னி தல்கவனக் ககம் ணது தீிக் கடுகின் சகால்னி ாங்கும் ன்வவ வநத்ிபேப்தது 
ததர் ிறுணம் ததான்ந தன்ணாட்டு ிறுணங்கபின் னனுகளுக்காகதன்நி இந்ி 
ிொிகளுக்காதா, க்கபின் னனுக்காக அல்ன என்தத உண்வ ஆகத சாில் தட்தத்வக் 
கூட இந்ி ிொிகள் னனுக்காகதா, இந்ி க்கபின் ல்களுக்காக உபோக்குற்குப் 
தினாக தன்ணாஆட்டு ிறுணங்கபின் னன்களுக்காகத உபோக்கப்தடுள்பது. உண்வில் 
ிொிகள் தீி இல்னா அிக ிவபச்ெல் பேம் கடுவக ஏற்சகணத ம் வகில் 
வத்துள்பணர்.  

9.  பக்ைிாண ைடுகு ிகபிக்கும் ாினங்ைள் உள்பிட்ட தன ாினங்ைளும், பக்ைி ிசா 
சங்ைங்ைளும், ிஞ்ஞாணிைளும் நுைர்வாரும் தகீ் ைடுகைக் ைடுகாை எிர்க்ைின்நணர். 
 அிக தப்தில் கடுகு ிொம் சகாண்ட ாினங்கபாண ாெஸ்ான், த்ி திதெம் 
ற்றும் ஹரிாணா ங்கள் ாினத்ில் தீிக் கடுகின் ல் சபி  தொவணகள் கூட கூடாது 
என்று அநிித்து ிட்டண. குொத், திகார், டிொ, த.ங்கம் உள்பிட்ட தன ாினங்கள் ங்கள் 
ாினத்ில் ல் சபி தொன்கள் ட்டுல்ன எந் தீி உவுப் திர்களுக்கும் 
அனுிில்வன இந்ி அெவப்புச் ெட்டத்ின் தடி ிொம் என்தது ாின தட்டினில் உள்ப 
சதாபேபாகும். (ாினப் தட்டினில் உள்ப பே ிெத்ில் த்ி அசு வனிட படிாது.) 
தணு ாற்றுப் திர்கள் ீாண அனுி ிகாத்ில் இந் பக்கிாண அம்ெத்வ நந்துிட 
படிாது. தி.ட்டிக் கத்ரி வட ிகாத்ில் இந்க் காிகள் பக்கி தங்கு கித்து. பே 
ாினத்ில் இபேந்து அடுத் ாினத்ிற்கு தவுவத் டுக்க த்ி அெிடம் எந் வகாண 
சகாள்வகதா ிட்டதா இல்வன. இத்கு ிவனில் இந்ி அெின்  டிவு என்தது இந்ிக் 
கூட்டாட்ெி பவநக்தக எிாணாக வபம் என்கிந ததாது த்ி அசு எப்தடி இந்ிக் கூட்டாச்ெி 
அவப்வதத் தூக்கி ிறுத்தும் என்ந தகள்ிகள் எால் இல்வன. 

இந்ிாில் ீிாக இங்கி பேம் 55க்கும் தற்தட்ட ிொ ெங்கங்கள் ஏற்சகணத 
தீிக் கடுகிற்கு எிாக ீர்ாணங்கள் ிவநதற்நி த்ி அெிற்குத் சரிித்துள்பண. 
தற்றுக்கக்காண ிஞ்ஞாணிகள் தீிக் கடுவக அனுிக்க தண்டாம் என்று கடிங்கள் 
எழுிபள்பணர். தல்னாிக்கக்காண இந்ிப் சதாது க்கள் ங்களுக்கு தீிக் கடுகு தண்டீம் 



என்தவத் சரிித்துள்பண. இத்துவ எிர்ப்பும் றுப்பும் தீிக் கடுவக த்ி அசு அனுி 
றுப்தற்காண காாக அவில்வனா?  

10. தீிக் ைடுைின் ஆண் னட்டுத் ன்க ிசாிைகப அித்துிடும்-               

காதணு ாற்நத்ின் பனம் தார்தணஸ் என்ந தில் ஆண்னட்டுத் ன்வ உபோக்கும் 
தணு புகுத்ப்தட்டுள்பது ஏற்சகணத சரிிக்கப்தடுள்ப ன்று. இந் ஆண் னட்டுத் 
ன்வக்காண தணு டி.எச்.எம் -11 கடுதகாடு ிற்காது திந ொா இக் கடுகு வககளுடனும் 
கனந்துிடும். ிவக் கனப்பு, கந்ச் தெர்க்வக பனம் கனப்பு எண தன வககபில் இந்க் கனப்பு 
தரிடனாம். அப்ததாப தணுக் கனப்தடத்ிற்குள்பாண கடுகு ிவகள் அவணத்தும் ஆண் 
னடுகபாகி ிவபச்ெவன சகுாகப் தாிக்கும். ாபாட்டத்ில் ிொிகபின் தாம்தரி 
இங்களுடன் இந் தாதணஸ்- தார்ஸ்டார்-தார் தணுக்கள் கனந்துிடக்கூடும். இது ததான்ந 
ிவனகபில் ிொிகள் ங்கபின் ிவச் சுந்ித்வ இப்ததுடன் ிவபச்ெல் தாிப்வதபம் 
அவடர், வ்சாபே பவநபம் ிவவ சபிில் ிவன சகாடுத்த ாங்க தண்டி 
ிவனக்குத் ள்பப்தடுர். இது ட்டுின்நி தீிக் கடுவக ிிக்கும் ிொி தன பவந 
சபிக்கும் கவபக் சகால்னிகபால் அக்கம் தக்கத்து ிொிகபின் திர்கள் தாிக்கும் ிவனபம் 
ஏற்தடும். அாது எல்னா ிொிகளும் தீி ிவகவபத ாங்கிப் திடும் ிவனக்குத் 
ள்பப்தடுர். 

11. இந்ி ைடுைன் ாைம் ஆகும்-  

கத்ரிவப் ததானத கடுகிற்கும் இந்ிா ான் ாகாகும். என்று தன ிஞ்ஞாணிகள் 
கூநிபேகின்நணர். அாது கடுகின் திநப்திடம் இந்ிா என்று அர்கள் கூறுகின்நணர்.  திட்டி 
கத்ரிவ வட செய்ற்கு இதுவும் பே பக்கிாண காம். இந்ிாவத் ாகாகக் 
சகாண்ட திர்கபில் அன் வகிணங்கள் எப்ததாதும் அிகாக இபேக்கும். ிொிகள் ினத்ில் 
ட்டுல்னாது காணகங்கபிலும் ிொிகள் ிவபிக்கா தகுிகபிலும் கூட அவகள் இபேக்கும். 
ஆகத இவ்வகப் திர்கபில் தணு ாற்நங்கவப அனுித்ால் அவ ிொிகள் ினத்ில் 
உள்ப திர் இகங்கவப ட்டுின்நி ிொிகபால் பர்க்கப்தடா, காணகங்கபில் உள்ப அத 
வகத் ாங்கவபபம் தணு கனப்தடத்ில் ள்பிிடும். இப்திர்கபின் தல்லுிர் ன்வ 
அிந்துிடும்.. ஆகதான் இந்ி தபாண்வ அவச்ெகம் எம்.எஸ். ொிான் வனவில் 
அவக்கப்தட்ட குழுின் 2004 அநிக்வகபம், 2013ல் உச்ெ ீி ன்நம் அவத் ல்லுணர் குழுவும் 
இந்ிாவத் ாகாகக் சகாண்ட திர்கபில் தணு ாற்நங்கவப அனுிக்கக் கூடாது என்று 
தரிந்துவத்துள்பண. 

12. தீிக் ைடுகைக் ைட்டுப்தாட்டுன் பர்ப்ததும் இனா ஒன்று, தீிக் ைனப்தடம் டக்ைால் 
டுப்ததும் இனா ஒன்று- 

டி.எச்.எம்-11 இக தீிக் கடுவக உபோக்கி ிஞ்ஞாணி, ‛‘தணு ாற்றுப் திர்கபில் 
இபேந்து கந்ங்கள் தா வகில் பர்ப்ததா தணுக் கனப்தடம் ஆகால் டுப்ததா 
இனா ன்ந‛,என்று கூநிபள்பார். தல்தறு ெந்ர்ப்தங்கபில் உனகில் ிகழ்ந்துள்பவகளும் இவ 
உறுிதடுத்துகின்நண. கந்ங்கள் கனப்பு ததான்ந உிரில் ித்ிதனா, ிவகள் கனப்பு ததான்ந 
ணித் றுகபாதனா ம்தணுக் கடுதகா தணுக் கூறுகதபா கனப்தடாது டுக்க இா 
ிவனில் தாம்தரி ிவகவபக் சகாண்டு ிொம் செய்பம் ிொிகபின் ிவகள் 
கனப்தடாவ டுக்க இனாது.12 பல் 19% என்கிந அபிற்கு தக்கத்து ிொின் ிவகள் 
கனப்தடாகிடும். 2007ல் உச்ெ ீின்நம் பே சதாது ன க்கில் (WP 260/2005)  துல் சபி 
தொவணகள் பற்சகாண்டு எந் வகிலும் தணுக் கனப்தடம் டப்தவ டுக்க தண்டும் 
என்று அநிவுறுத்ிபள்பது. தலும் இற்வகிில் ிொம் செய்தாரின் இற்வக ிொி 
என்ந ிவனபம் அர்கபது ிொபம் சதபேஞ்ெிக்கலுக்கு உள்பாகும். இவட்டுின்நி சூப்தர் 
கவபகள் எணப்தடும் அிக்கத படிா கவபகளும், அிக கவபகள் என்ந ிவனபம் உபோகும்.  

13. இற்கை ிசாிைள் வடிாைப் தாிக்ைப்தடுர்-       
 தணுக் கனப்தடம் இற்வக ிொிகபின் இற்வக ிொப்தண்வ என்ந ொன்வந 
இல்னால் ததாகச்செய்பம். கடுகு தின்ணாக்வகப் தன்தடுத்துது கூட அனுிக்கப்தடுில்வன. 



ஆகத ண்பத்வப் ததணும் திபம் தாிப்புறும். ஆகத தீிக் கடுகு என்தது இற்வக 
ிொிகபின் சுறுக்குக் கிதந ஆகும். 

14.  ன் க்ைள் எக உண் வண்டும் என்று அசு உத்ிிட படிாது-   
 இற்வகாக கந்ச் தெர்க்வக பனம் டக்கும் தணுக் கனப்தடபம், ிவக் 
கனப்தடபம், ிகர்கபின் கனப்தடபம் ன்று தெர்ந்து ஒரிபே ஆண்டுகபிதனத தீிக் கடுகு 
ட்டுத இந்ிாில் இபேக்கும் என்ந ிவன உபோகிடும். தலும் தீிக் கடுகு அல்னா ன்று 
ான் ணக்கு தண்டும் என்று தகர்தார் ஆவெப்தட்டாலும் கிவடக்காது. ிொிகள் தணு 
ாற்நம் செய்ாக் கடுவக ிவபித்ிபேந்ாலும் அவ ெந்விம் அவடாபம் காண்ததா 
அல்னது திரித்துப் தார்ப்ததா இனா ன்று. ான் என்ண உண் தண்டும், எவ உண் 
தண்டும் என்தது க்கபின் உரிவாகும்.  ஆணால் தணுக் கனப்தடம் காாகவும், 
திரித்துக்கட்டும் ிவனில்னா காத்ாலும், தனதிபிங் பவந இல்னா காத்ாலும் க்கள் 
அந் உரிவவ இக்க தண்டும். ிொிகள் எப்தடி ாற்று ாய்ப்புகபற்று இபேப்தார்கதபா அது 
ததானத அசும், ிவ ிறுணங்களும் படிவு செய்வத ாம் எவ உண் தண்டும் என்ந 
ிவன ிர்க்க இனாது.  

15. தணு ாற்றுக் ைடுைில் தன்தடுத்ப்தடும் தணுக்ைள் குர்ட் காில்நுட்த இணத்கச் 
வசர்ந்து-            
 குர்ட் சாில்தட்த வகசன்தது தில் தன்தாட்வடக் குவநக்கும் வகத் 
சாில்தட்தாகும். அாது டி-எச்-எம் 11ன் சதற்தநாரில் தன்தடுத்ப்தட்டுள்ப தார்தணஸ் தணு 
ஆண்னட்டுத் ன்வவ உபோக்கக்கூடிவ. அன் காாக திர்கள், செடிகபில் 
ஆண்னட்டுத் ன்வ உபோகி அவகபின் இல்தாண தில் சபிப்தாடுகள் டுக்கப்தடும். 
இந்ி ா வகிணங்கள் ற்றும் ிொிகள் உரிவக் காப்புச் ெட்டாணது (Protection of Plant 

Varieties & Farmers’ Rights Act) குர்ட் என்று சுபேக்காக அவக்கதடும் தணுக்கபின் செல்தாடுகள் 
குவநக்கும் சில்தட்தங்கள் ணிர்களுக்கும், திந உிரிணங்களுக்கும் ஆதத்ாணவ என்கிநது. 
அன் காாக இது ததான்ந இகங்கவப திவு செய் அனுிில்வன. தலும் இந் 
தணுாற்றுக் கடுகில் தன்தடுத்ப்தட்டுள்ப தணுக்கவப ார் ங்களுவட அநிவுச் 
சொத்துவடவாக (Intellectual Properity Right) வத்ிபேக்கிநார்கள் என்தது இன்ணபம் சபிாகத் 
சரிில்வன. இந் தணுக்கவபப் சதநவும், அவகவப கடுகில் ிிக்கச் செய்ற்குாண 
ப்தந்ங்கள் என்சணன்ண, ாால் ததாடப்தட்டது, என்ண கட்டுப்தாடுகள் உள்பண என்தண ததான்ந எந் 
ிபம் க்கள் பன் வக்கப்தடில்வன, சதாது சபிில் இல்வன. 

16. ஆபர்வ ருத்து பனிகை ருந்துப் கதாருபாை ைடுகு இணி இருக்ை படிாது- 
 ஆபர்தத்ில் கடுகும் கடுகு எண்சய்பம் பேந்ாகவும் உாகவும் 
தன்தடுத்ப்தடுகிநது. இவகள் ணிாகவும் கூட்டுப் சதாபேபாகவும் ஆபர்தத்ில் 
தன்தடுத்ப்தடுகிநது. தணுாற்றுக் கடுகு ந் தின் அன் ன்வகள் எப்தடி இபேக்கும் 
என்சணன்ண ிவபவுகள் ஏற்தடுத்தும் என்தது எபேக்கும் சரிாது, ஆாப்தடில்வன. 

17.  தணு ாற்றுக் ைடுகு வணிக்ைகபப் தாிக்கும்- வன் காஇல் தாிப்தகடபம்-   
 தணகீ்களும் இ தன பூச்ெிிணங்களும் கடுகின் ந்ச் தெர்க்வகாபர்கபாக இபேக்கின்நண. 
அவகளுக்கு தபேம் எசசாபேெிநி இடர்தாடும் ிவபச்ெவனப் தாிக்கும். கடுகில் ட்டுல்ன 
இ திர்கபிலும் கூட.  தணுாற்றுக் கடுகாண டி.எச்.எம் 11 தணகீ்கவபப் தாிக்கும். தணு 
ாற்று ிவ ிறுணங்கபின் ிி உிபடன் செய்ப்தட்ட ஆய்வுகதப இவ ீபைதிக்கின்நண. 
எணத தணகீ்கபின் தன் தெகரிப்பும் தாிக்கப்தடும். கடுகு ிவபச்ெவன 20-25% வ தணகீ்கபால் 
அிகப்தடுத் இலும். ஆகத தண ீபர்ப்தின் பனம் ிொிகள் சதறும் கூடுல் போபம் 
தாிப்தவடபம்.தலும் தணுக் கனப்தடம் காாக தன் ஏற்றுி பற்நாக இல்னால் ததாகும். 
அதுட்டுல்னால் கவபக் சகால்னிகபின் எஞ்ெி\ ஞ்சு இபேப்ததும் ிர்க்க இனா ன்நாகி 
பேந்ாக இபேக்க தண்டி தன் சல்னக்சகால்லும் ஞ்ொக இபேக்கும். 

18. ஆவாக்ைிாண எண்கய் நுைர்ா அல்னது அிை உற்தத்ிா?     
 இந்ிர்கபின் ணிதர் எண்சய் உட்சகாள்பல் இப்ததாத தரிந்துவக்கப்தட்ட அபவிட 
அிகம் உள்பது. இன்ணபம் ிகப் சதபேம்தான்வாண அடித்ட்டு க்கபின் உில் ததாதுாண 



அபிற்கு எண்சய் இல்வன என்தது  உண்வாக இபேப்தினும் இற்காண ீர்வு அிகம் உற்தத்ி 
செபில் இல்வன. ாநாக அிகம் எடுத்துக் சகாள்தர்கபின் அபவக் குவநப்தில் உள்பது.  
சதாது ிணிதாக பவநவ ெீாக்குதும் ஆதாக்கிாண எண்சய் தன்தாட்வட 
பர்த்சடுப்ததும் ான் இன்வந உண்வாண தவ. டி.எச்.எம்-11 அல்ன.  

19. தணு ாற்றுக் ைடுகு குநித் ிங்ைள் ர் வசத்ில் உள்பண-    
 இது ாள்வ தணு ாற்றுக் கடுகு குநித் ிங்கள், ஆய்வுகள் அி பக்கி இகெிம் 
ததால் காக்கப்தடுகிநது, சகாஞ்ெஞ்ெம் காட்டப்தடும் ிங்களும் சபிற்று உள்பண. தணு 
ாற்று அங்கீகாக் குழுிணர் எவ வநக்க ிபேம்புகிார்கள், ாவக் காப்தாற்ந பலுகிநார்கள்? 
உச்ெ ீின்நபம், கல் உரிவ ஆவபேம் உத்ிிட்ட தின்னும் ிங்கள் சதாது 
சபிில் வக்கப்தட றுக்கிநார்கள்.  

20. தணுக் ைடுைின் வசாகணைள் ிட்டிட்வட நாண பகநிலும் கதாருத்ற்ந கைிலும் 
வதாதுாண கைில் இல்னாலும், அநிில் பூர்ாை இல்னாலும் உள்பது- 
 டி.எச்.எம் 11 என்சணன்ண ஆதத்துகவபபம் ாக்கங்கவபபம் சகாண்டுள்பது என்தவக் 
கண்டநிற்காண தன தொவணகள் டத்ப்தடாதனத உள்பது. ிகச் ெிநி எண்ிக்வகினாண 
தொவணகள் ட்டுத டத்ப்தட்டள்பண, அவகளும் பவநாக ீித்ன்வ இல்னால் 
டத்ப்தட்டுள்பது. ஆய்வுகபின் புள்பிிங்கள் ன்வநக் காட்டுகின்நண ஆணால் படிதா 
தசநான்வநக் காட்டுகிநது. ெின தொவணகபில் ஆய்வுகபின் படிவுகள் சூனில் அடிப்தவடில் 
ொத்ித இல்னா வகில் படிவுகவபக் காட்டுகிநது. ஆய்வுத் வுகவப தொித்தும் 
தாொக உள்பது. இதுவக் கிவடத்துள்ப ெிறுெிறு ிங்கவப ெர்தெ ஆய்ாபர்கள் 
தரிெீனித்னில் அநிந் படிவு ‚ தணு ாற்றுக் கடுகு குநித் தொவணகள் நாண பவநில், 
நாண ிில், தவப்தடுபவு ட, அநிில் பூர்ாக இல்னால் ிட்டிட்தட ங்களுக்குத் 
தவப்தடு இ வகில் டத்ப்தடுள்பத என்ததாகும்‛.  

21. சார்புிகன உச்சைட்டத்ில் உள்பது-         
 இன்ணபம் (தி.ட்டி கத்ரி திச்ெவணின் ததாது இபேந் ாிரித) ொர்புத் ன்வற்று 
டுிவனவில் இல்வன. இந் தணு ாற்றுக் கடுவக உபோக்கிர்கபில் பேத தணு 
ாற்று அங்கீகாக் குழுிலும் இபேக்கிநார், ான் உபோக்கி கடுவக அனுி அபிக்க. கல் 
அநிபம் உரிவச்ெட்டின் கீழ் சதநப்தட்டட ிங்கபில் என்சணன்ண தொவணகள் டத்ப்தட 
தண்டும் என்தவ இத ீர்ாணித்துள்பார் என்ததும் சரி பேகிநது. இந்ி தபாண் 
ஆாய்ச்ெிக் ககத்ின் கீழ் உள்ப கடுகு ஆாய்ச்ெி வத்ின் இக்குணகத்ின் கண்காிப்தில் 
டத்ப்தட்டது என்று சரிிக்கப்தட்டது. ஆணால் அவ அர்கள் றுத்துள்பணர். அபற்ந ொர்பு 
ிவன, அச்ெதட்ெ இகெி ன்வ, நாக டிவக்கப்தட்ட தொவணகள், அிலும் நாண, ம்த 
படிா வகினாண ஆய்வு ிங்கள் என்றுள்ப இந் தணு ாற்று அங்கீகாக் குழுின் 
ார்த்வகவப எப்தடி ம்த படிபம்? இந்க் கடுகு ஆதத்ில்னது என்று இர்கள் கூறுது எப்தடி 
ெரிாணாக இபேக்கும். சகாவனாபித அசு க்கநிஞர், அத ீிதிாகவும் இபேந்து சகாண்டு 
அர் ீாண க்வக அத ிொரித்து ீர்ப்பு ங்கும் ிவனத தணு ாற்று அங்கீகாக் 
குழுில் உள்பது 

22. உச்ச ீி ன்நத்ின் ல்லுணர் குழு படிாது என்று ஏற்கைணவ கூநிிட்டது-   
 உச்ெ ீின்நத்ில் தணு ாற்றும் திர்கபின் தாதுகாப்பு ன்வகள் ற்றும் திரிடல் 
குநித் சதாது ன க்கு டந்து பேகிநது. இந் க்கில் ணக்கு சாில்தட்த ரீிில் 
உவுற்காக அவத் ல்லுணர் குழு அநிக்வக ீது உச்ெ ீின்நம் இன்ணபம் ணது 
கபேத்துகவபபம் உத்ிவுகவபபம் ங்கில்வன. அக்குழுின் 6 உறுப்திணர்கபில் 5 ததர் (அந் 
பேர் ிவ ிறுணங்கபின் ிி உி சதறுதர்). ற்ந ஐபேம் இந்ிாில் கவபக் 
சகால்னிகவபத் ாங்கிடும் திர்களுக்கு தல் தறு காங்கவபச் சுட்டிக் காட்டி வட ிிக்க 
தண்டும் ிகத் சபிாகத் சரிித்துள்பணர். இந் பே குழு ான் இப்தடிக் கூநிது என்தல்ன. 
ஏற்சகணத சரிித் தடி எம்.எஸ்.ொிான் வனவில் அவக்கப்தட்ட ெிநப்புக் குழுவும் இத 
ரீிினாண தரிந்துவவ செய்துள்பது. தலும் இவ்ிபே குழுக்களும் இந்ிாவத் ாகாகக் 
சகாண்ட திர்கபில் எவ்ிண தணு ாற்நங்களும் கூடாது என்று கூநிபள்பது. 



23. ட்ட ஈடு கதந ிில்கன-          
 ிொிதா, தகர்தாதா தாிக்கப்தட்டால் என்ண வகில் என்ண ில் ட்ட ஈடு 
சகாடுக்கப்தட தண்டும், ாால் சகாடுக்கப்தட தண்டும், தாிப்தவடய் செய்பேக்கு என்ண 
ண்டவண, ீண்டும் அது ததால் டக்கால் இபேக்க என்சணன்ண செய்ப்தட தண்டும் என்தண 
ததான்ந ாய்ப்புகள், ிவனக்கள் உபோக்கதடாதனத தனு ாற்று அங்கீகாக் குழு தணு 
ாற்றுப் திர்களுக்கு அனுி அபித்துள்பது, அபிக்க பல்கிநது. க்களும் உர்களும் ான் 
தாிப்தின் சுவவத் ாங்குதர்கபாக இபேக்கிநார்கள். அர்களுக்கு ஏற்தடும் தாிப்புகவபக் கவப 
ிாம் கிவடக்கச் செய்ற்காண ிபவநகள் இதுவில்வன. எந்சாபே அனுிக்கும் 
பன் இந்ப் திச்ெவண ீர்க்கட்டு உரி எபி ிபவநகள் உபோக்கப்தட தண்டும். தாிப்திற்கு 
ார் சதாறுப்பு- அந்ப் திர்கவப உபோக்கிர்கபா அனுி அபித்ர்கபா, ிவகவபத் 
ாரித்ர்கபா, ிவபித் ிொிா அல்னது அொ….. என்சணன்ண திரிவுகபின் தடி எந் 
ிிபவநகபின், ெத்துக்கபின் தடி….இசல்னாம் படிவு செய்ப்தட தண்டாா?  

24. இந் தணு ாற்றுக் கடுகு தவில்னா ன்று-       
 ிவபச்ெவபக் கூட்டுகிதநாம் என்ந சதரில் ிொிகள் ீதும் உண்ணும் க்கள் ீதும் 
ிிக்கப்தடுகிநது இந் ஆதத்ாண சாில் தட்தத்ால் உபோக்கப்தட்ட ஆதத்ாண திர். டி.எச்.எம் 
11 கடுகால் ிவபச்ெல் அிகம் என்தது உறுிதடுத்ப்தடில்வன. தலும் தணு ாற்றுக் கடுகால் 
ிவபச்ெல் அிகாகிிடும் என்ததுில்வன. க்கபின் ரிப்தத்ில் தற்றுக்கக்காண தகாடிகவப 
செனபித்து ாபேக்கும் தணில்னா, எபேக்கும் னன் ா- ாநாக தாிப்புகவப ட்டுத பேம் 
டி.எச்.எம் 11க்கு தினாக எபி தம்தடுத்ப்தட்ட திரிடும் பவநகள், தர்த் சாகுி தம்தாட்டு 
பவநகள் (System of Root Intensification (SRI) அ System of Crop Intensification (SCI) 

என்நவக்கப்தடும் System of Mustard Intensification (SMI)) உள்பிட்ட தன ிகபில் இன்றுள்ப 
ிவபச்ெனின் அபவ சகுாக் கூட்ட படிபம். 

25. இந்ிாின் எண்கய் ித்துக்ைபின் ிகபச்சகனபம் எண்கய் உற்தத்ிின் அபகபம் 
தணு ாற்நப் திர்ைபின்நிவ கசய் படிபம்-       
 எண்சய் ித்துக்கபின் உற்தத்ிவ அிகரிக்க அெில் ீர்க்கம் தவப்தடுகிநது. தணு 
ாற்றுத் சாில் தட்தங்கள் அல்ன. பந்வ தகுிில் குநிப்திட்ட தல்தறு எபி ிொ 
பவநகளும் புி அணுகுபவநகளும் சல்னிற்கு அடுத்து எண்சய்ித்துப் திர் என்ந திர் சுற்ெி 
பவநவபம் சகாண்டு தவக்கும் அிகாக ிவபிக்க படிபம், உற்தத்ி செய் படிபம். 
ண்ார் தவப்தடும் சபேக்கடாாண கானக்கட்டத்ில் தாெணத்ிற்காண உத்ிாத்வபம், 
சபிப்பு ீர், சொட்டு ீர் ததான்ந ணீ உத்ிகவப ிொிகளுக்குக் சகாண்டு தெர்த்ாதன அிக 
ிவபச்ெல் ட்தறும். ஏற்றுி இநக்குிக் சகாள்வககள் இந்ி ிொகளுக்கு ொகாக 
இபேக்கும் வகில் அவத்ாதன உள்ாட்டு உற்தத்ி அிகரிக்கும். தலும் ினப் தன்தாட்டு 
பவநகள் அிக அபில் எண்சய் ித்துக்கவப ிவபிக்க ஆாக இபேக்க தண்டும். 
தவாண தத்ில் ிி உி, ிரிாக்க ஆவுகள் ங்கப்தட்டாதன ல்ன ாண 
ிவபச்ெவன ிொிகள் ிவபித்ிடுார்கள். 

படிாை: தஇவடாகவும் வநபம்காகவும் தறு எந் பவநினாினும் தணு ாற்றுக் 
கடுவக ாம் எிர்த்ாக தண்டும், டுத்து ிறுத்ிாக தண்டும். அற்காண காங்கவப 
ஏற்சகணத ிபக்கப்தடுள்பது. இந் தணு ாற்றுக் கடுவக உபோக்குற்குப் தன்தத்ப்தட்ட 
சதற்நார் ி வககவபஅனுித்து ிட்டு டி.எச்.எம்-11 ட்டும் அனுிக்கால் இபேப்தது ததான்ந 
தின் கவு ிகவபபம்  அங்கீகாக் குழு பன உள்பது. இந்ப் சதற்தநார்களும் கவபக் 
சகால்னிகவபத் ாங்கும் ிநவணக் சகாண்டவகபாகத உள்பண என்தவ நந்துிடக்கூடாது. 

தி.ட்டி கத்ரி, தி.ட்டி தபேத்ி ஆகிண ாம் ஏன் தணு ாற்றுப் திர்கவப றுனிக்க தண்டும் 
அனுிக்கக் கூடாது என்தவ ன்கு உறுிதடுத்ிபள்பண. தி.ட்டி தபேத்ி ிபேட்டுத் ணக 
ிவபிக்கச் செய்துிட்டு தின் அனுி ங்கப்தட்டது. அன் ீது சகுாண க்கங்களும் 
ாவகளும் கட்டவக்கப்தட்டது. ஆணால் அனுிக்கப்தட்ட 15 ஆண்டுகபில் என்ண டந்துள்பவ 
ாம் அவணபேம் அநிதாம். ிொிகள் ற்சகாவனகள் என்ந பே ிெத்ிற்கு அப்தால் 
தார்த்ால் இொணங்கள் தன்தாடு அிகரித்துள்பது, இண்டாம் ிவன பூச்ெிகள் பல் ிவன 



பூச்ெிகாபாக ாநிிட்டது. காய்ப் புழுக்களும் அிக எிர்ப்பு ெக்ிவப் சதற்றுக் சகாண்டுள்பது..தபேத்ி 
ிவபச்ெல் தக்கத்வ அவடந்து ட்டுின்நி குவநந்தும் பேகிநது. உனகபில் தபேத்ி 
ிவபச்ெனில் இந்ிான் இடம் 72 ாடுகபில் 31 து இடம். 23 ாடுகபில் தணு தபேத்ி 
இல்னாதனத இந்ிாவ ிட அிக ிவபச்ெவனப் சதற்றுக் சகாண்டுள்பண. உச்ெ ீி 
ன்நத்ின் ல்லுணர் குழு அண்வில் செய் ஆய்ின் தடி தி.ட்டி கத்ரி வடசெய்ப்தட்டது 
ெரிாணது ான் என்று கூநிபள்பது.  

 

இப்தடித் காடர்ந்து கூநிக் கைாண்வட வதாைனாம். 
ாம் கசய் வண்டிகல்னாம் உத் குனில் வண்டும் எங்ைளுக்கு தணு 
ாற்றுக் ைடுகு என்று கூறுதும், த்ி ாின அசுைளுக்கு அழுத்த்கத் 

ருதும் ான். 
 

சுற்றுச் சூல் அகச்சருக்கு ம் ஆாண, அழுத்ாண படிக ைடிாை கிக்ை 
வண்டும். ாம் ட்டுின்நி ம் சை க்ைகபபம் எழுச் கசய் வண்டும். 

Sign on: https://www.change.org/p/indian-govt-say-no-to-gm-mustard  
Contact Ananthoo at 9444166779 for more information. 
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