ુ
મારા આહારમાાં જ ાંતનાશક
ઝેર?
નહીં ! કદાપિ નહીં.....

રોજ એક સફરજન ખાઓ અને આરોગ્યને હાનન

પહોંચાડો. જી હા, તમે સાચ ું વાુંચ્ ું! સરકારના અહેવાલ જ
જણાવે છે કે આપણા આહારમાું ક્લૉરડેન, હૅપ્ટૅક્લૉર અને
ડી.ડી.ટી. જેવા પ્રનતબુંનિત જતું નાશક મૉજદ છે . દા.ત.
ક્લૉરડેન જ્ઞાનતુંતઓને અત્યુંત નકસાન પહોંચાડે છે . એટલ ું
જ નહીં, એ યકૃ ત, ફેફસાું, મ ૂત્રનપિંડ અને આંખ માટે પણ
હાનનકારક છે . વળી, જે જતું નાશકો અમક પાક માટે નથી
હોતાું, છતાું એજ પાક્માું એ જતું નાશકના અંશ મળી આવ્યા
છે .
કાયદા પ્રમાણે તો તાત્કાલલક અને લાુંબા ગાળાની
આરોગ્યની સમસ્યા પેદા કરતો અને વ્યાપકપણે વપરાતો

“મોનોક્રોટોફૉસ”

સરકારે આ સમસ્યાના ઉકેલ તરીકે જૅનેટીકલી મૉડીફાઈડ
(જી.ઍમ.) પાકને પ્રોત્સાહન આપવાન ું શરૂ ક્ું છે . જી.ઍમ.
પાક આરોગ્ય માટે જોખમી તો છે જ, પણ એની આડ
અસરમાુંથી પાછા વળવ ું અસુંભવ છે . ખરું જોતાું સરકારે
સલામત

પરરક્ષણોમાું શાકભાજીમાું એના અંશ મળી આવ્યા છે . જે
જતું નાશકો ખેતીમાું વાપરવાની પરવાનગી છે એના અંશ પણ
આપણા આહારમાું કાયદે સર મયાા દા કરતા ઘણી વિારે
માત્રામાું જોવા મળે છે . આપણા ખોરાક, જળસ્ત્રોત અને જમીન
કેવી રીતે આ ઝેરી રાસાયલણક જતું નાશકોથી પ્રદૂ નિત થઈ
રહ્યા છે એની તો આ માત્ર ઝલક છે .
જરા નવચારો કે તમે સપરમાકે ટમાુંથી કે કાનછયા
પાસેથી વીણીને તાજા ફળ–શાકભાજી લાવો છો, એને સરખા

તેમ છતાું દે શમાું ઝેર ફેલાવતા આ કાયાને નનયુંત્રણમાું
લાવવાન ું કે બુંિ કરાવવાન ું કામ કોઈ નથી કરી રહ્!ું

દે વ ું, રાસાયલણક પૅસ્ટીસાઈડ્સના ઉપયોગને કારણે પેદાું થતી
આરોગ્યાની સમસ્યા અને બીજી અનેક ઉપાનિઓને કારણે
પરે શાન છે .

જાણ હોવા છતાું અને રાસાયલણક કીટનાશકોનો નવકલ્પ હોવા
છતાું સરકાર કૃનિ ક્ષેત્રમાું જતું નાશકોના ઉપયોગને ટે કો આપે
છે . આના કારણે જનતાના સ્વાસ્્યના ભોગે પૅસ્ટીસાઈડ
ઉદ્યોગ પાુંગરતો જાય છે –સમ ૃદ્ધ થતો જાય છે . એટલ ું જ નહીં,

આશાન ાંુ એક કકરણ દે ખાય છે !

દનનયાભરમાું થઈ રહેલા સુંશોિન પરથી સાલબત
થઈ ચ ૂક્ ું છે કે સલામત વૈકલ્લ્પક કૃનિ પધ્િનત અસરકારક
અને લાભદાયક છે . દા.ત. આંધ્રપ્રદે શમાું લાખો ખેડૂતો નૉન
પૅસ્ટીસાઈડલ મૅનેજમૅન્ટ (ઍન.પી.ઍમ.) તરીકે ઓળખાતા
સલામત નવકલ્પ તરફ વળ્યા છે . એમના અહેવાલો

મજબ

આ પદ્ધનત વધ નફાકારક છે . જો ખેતરોમાું રસાયણોનો
છુંટકાવ જ નહીં થાય તો આપણા આહારમાું પણ એના અંશ
નહીં આવે. પરન્ત સરકાર આવા પ્રયાસોને પ્રોત્સાહન આપતી
નથી.

આિણે – ગ્રાહકોએ જ એક થવ ાંુ િડશે અને
સલામત આહારની માગણી કરવી િડશે.
સરુ ક્ષિત આહાર મેળવવો એ આિણો હક્ક છે .

ચાલો...ઝેર આરોગતાું આપણે સવા નાગરરકો સરકાર

પર પૅસ્ટીસાઈડ ઉદ્યોગોના નફાની લચિંતા છોડવાન ું અને પ્રજાપયાા વરણની લચિંતા કરવાન ું દબાણ લાવીયે.
આપણે સરકાર પાસે માગણી કરીએ કે .....


રાસાયલણક કીટનાશકો અને જી.ઍમ. ટૅક્નોલૉજી નવના
થતી સજીવ ખેતી/ પયાા વરણને અનકૂળ એવી/ શાશ્વત

સરકાર લેશમાત્ર િણ સજાગ નથી !

સમસ્યાન ું મ ૂળ આપણા ખેતરોમાું છે . આ સમસ્યાની

આપવ ું

છુટકો નથી. એ જ ખેડૂતો કૃનિ ક્ષેત્રે વિતી મોંઘવારી, અનહદ્

ઈંડા, માુંસ અને દૂ િ: આ બિામાું જતું નાશકના અંશ સરકારી

આઘાતજનક વાત છે કે માન ું દૂ િ પણ આ ઝેરથી મક્ત નથી!

પ્રોત્સાહન

એટલે જ આપણા ખેડૂતોને જતું નાશક દવાઓ વાપયાા નસવાય

એટલા માટે કે તેઓને જતું નાશક રૂપી ઝેર મળે ....? ફળ–શાક,

નહીં, આ રસાયણો િોવાઈને આપણા જળસ્ત્રોતમાું ઉતરે છે .

પધ્િનતઓને

શકાય એ માટે સરકાર તરફથી પણ સમકક્ષ વ્યવસ્થા નથી.

િોઈને, સમારીને, રાુંિીને કટુંબીજનોને ખવડાવો છો: ફક્ત

મયાા દા કરતા અનેક ઘણા વિારે જોવા મળે છે . એટલ ું જ

કૃનિ

જોઈએ. આજની તારીખમાું એવા નવકલ્પોને વ્યાપક બનાવી

જતું નાશકનો શાકભાજી પર છુંટકાવ કરવા

પર પ્રનતબુંિ છે . તેમ છતાું, વારું વાર કરાયેલા નવનવિ

વૈકલ્લ્પક

ખેતીને પ્રોત્સાહન આપો.




ગભાવતી સ્ત્રીઓ, સ્તનપાન કરાવતી માતાઓ અને
બાળકો માટે ઑગૅનનક (સજીવ) આહારની વ્યવસ્થા કરો.
બીજા દે શોમાું પ્રનતબુંનિત

કરાયેલા

જતું નાશકો પર

આપણા દે શમાું પણ પ્રનતબુંિ મ ૂકો.

www.indiaforsafefood.in આ વેબસાઈટ પર જઈને વધ જાણો - સહકાર આપો - કાયારત થાઓ
www.indiaforsafefood.in/sendpetition પર જઈ અરજી વાુંચી હસ્તાક્ષર કરો;

અને 0૨૨ - ૩૩૦૧૦૦૩૧ પર નમસ કૉલ કરો – અમે તમારી અરજી ભારતના ક્રૃનિ મુંત્રી ને મોકલશ.ું
વધ નવગત માટે સુંપકા કરો: તેજલ- tejal.roots@gmail.com ; નવપલ- 9821546551 ; સુંપ્રનત- 9869068281;

