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તારીખ:

પ્રતત,

કેન્દ્રિય કૃતિ મંત્રી ,
ભારત સરકાર,

માનનીય મંત્રીશ્રી,

વિષય : સરુ ક્ષિત અન્નની બાહેંધરીની માગણી

ભારતીય નાગરરક તરીકે અમને ઝેરી રસાયણોથી મુક્ત (સુરક્ષિત) અન્ન મેળવવાનો સંતવધાતનક હક્ક છે અને તે
ઉપલબ્ધ કરાવવાની ભારત સરકારની ફરજ છે .

આજે ભારતમાં જુદાં-જુદાં કારણોસર ઉત્પાદન સમયે જ કૃતિ ઉપજ ઝેરી રસાયણોથી પ્રદૂ તિત થાય છે . મોટા

પાયે થયેલ પ્રયોગો અને અનેક સંશોધનો દ્વારા પ્રમાક્ષણત થયુ ં છે કે ઝેરી રસાયણો અને કાયમી ધોરણે નુકસાન
કરનાર જૅનેટીકલી મૉડીફઈડ (જી. ઍમ.) ક્ષિયારણના વપરાશ વગર પણ આતથિક રીતે ફાયદાકારક હોય એવી
ઉત્પાદક ખેતી થઈ શકે છે .

આવી સેન્દ્રિય/ સજીવ ખેતી અને ઍન.પી.ઍમ. (પૅન્દ્ટટસાઈડ વાપરયા વગરની ખેતી) – જે ઝેરી રસાયણોથી

ૂ ોને વધારે ફાયદાકારક
મુક્ત હોય – તે પયાાવરણને જાળવનારી, આરોગ્યવધાક, પાક પેદા કરનારી અને ખેડત

તેમ જ શાશ્વત સાક્ષિત થઈ ચ ૂકી છે . છતાં આ પધ્ધતતને સરકાર તરફથી કોઈ પ્રકારનુ પ્રોત્સાહન અથવા સહાય
અપાતા નથી. ખરું જોતા વધુમાં વધુ ખેતરોમાં આ પ્રકારની સેન્દ્રિય – સજીવ – શાશ્વત ખેતી થવી જોઈએ.

એટલે જ અમારી માગણી છે કે સુરક્ષિત અન્ન ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારે નીચે મુજિના મુદ્દાઓનો સુતનતિતપણે
અમલ કરવો જોઈએ ;


નૈસક્ષગિક અને સજીવ ખેતીના પ્રચાર અને પ્રસારને પ્રોત્સાહન આપવુ.ં આ પધ્ધતતથી ખેતી કરવા ઈચ્છતા

ૂ ો માટે માળખાકીય સુતવધાઓ પ ૂરી પાડવી.
ખેડત

 સેન્દ્રિય ખેતપેદાશો ઉપભોકતાઓને સહેલાઈથી અને વાજિી દરે મળી શકે તે માટે પ્રત્યેક ૫૦,૦૦૦ ની
વટતી દીઠ આવી એક દુકાન શરૂ કરવી. રૅ શનીંગની તવતરણ વ્યવટથાનો આ માટે ઉપયોગ કરી શકાય.

 ગભાવતી મરહલાઓ,િાળકો અને ટતનપાન કરાવતી મરહલાઓને સરકાર દ્વારા જે તવતવધ યોજનાઓ મારફતે
ખોરાક અપાય છે તે ઝેરી રસાયણોથી મુક્ત – સુરક્ષિત હોય તેની કાળજી લેવી.

 જે જતુ
ં નાશકો િીજા દે શોમાં પ્રતતિંતધત જાહેર કરાયા છે અને જેના વપરાશથી કૅરસર જેવી ખતરનાક
ક્ષિમારીઓ થઈ શકે એવા તમામ જતુ
ં નાશકો પર ભારતમાં પણ પ્રતતિંધ લાગુ કરવો અને ચુટતતાથી એનો
અમલ કરવો.
આપનો તવશ્વાસુ,
હસ્તાિર:

નામ:

ફોન નંબર:

ઈ-મેલ:

શહેર:

રાજ્ય:

