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ெமா�த� 27 
�சி�ெகா�
இ�திய அரைச வலி���
 

 

 

இ திய அர  இ திய அர  இ திய அர  இ திய அர  27 27 27 27 சிசிசிசி ெகா க  தைட விதி க ேவ  எ ற பாி ைரைய  ெகா க  தைட விதி க ேவ  எ ற பாி ைரைய  ெகா க  தைட விதி க ேவ  எ ற பாி ைரைய  ெகா க  தைட விதி க ேவ  எ ற பாி ைரைய  
ைவ தைவ தைவ தைவ த ....    இ திய அர  ெகா  வ த அத  பாி ைரயி  அ பைடயி  உடன யாக இ திய அர  ெகா  வ த அத  பாி ைரயி  அ பைடயி  உடன யாக இ திய அர  ெகா  வ த அத  பாி ைரயி  அ பைடயி  உடன யாக இ திய அர  ெகா  வ த அத  பாி ைரயி  அ பைடயி  உடன யாக 
தைட விதி க ேவதைட விதி க ேவதைட விதி க ேவதைட விதி க ேவ ....இரசாயன சி ெகா க  இரசாயன சி ெகா க  இரசாயன சி ெகா க  இரசாயன சி ெகா க  
காகாகாகா ,,,,நா  ம களி  ஆேரா கியநா  ம களி  ஆேரா கியநா  ம களி  ஆேரா கியநா  ம களி  ஆேரா கிய

�சி�ெகா�லி ெசய�பா��
ஆசியா பசிப�� ம �� பா! இ�தியா ஆகியைவ
வலி���" கி!றன. 

 

இ�திய ேவளா( ம �� உழவ+ நல அைம�சக�

-.�க/�- பதிலள0�"

வ�தி�க ெகா(� வ�த 

தி1�திய".ப�!ன+ த ேபா" 

ஜூ! 10 தி1�த6ப�ட உ�தரவ��


�சி�ெகா�லிகைள தயா8�க அரசா9க� இ6ேபா" அ:மதி�-�

எ!கிற" . இ" ப9-தார+கள0! க1�"�க/�கான கால�ைத 

<த� 90 நா�க> வைர 

ேம ேகா> கா�ட6ப�ட ஒ1 அதிகா8 @ட

A ��BழC�- பா"கா6பானைவ எ!பைத நிDப��-� 

ஆவண9கைள 
�சி�ெகா�லிக> தயா8�-� 


�சி�ெகா�லிகைள� தைட ெசF�மா� 
இ�திய அரைச வலி���"கிேறா� ! 

ெகா க  தைட விதி க ேவ  எ ற பாி ைரைய  ெகா க  தைட விதி க ேவ  எ ற பாி ைரைய  ெகா க  தைட விதி க ேவ  எ ற பாி ைரைய  ெகா க  தைட விதி க ேவ  எ ற பாி ைரைய  
இ திய அர  ெகா  வ த அத  பாி ைரயி  அ பைடயி  உடன யாக இ திய அர  ெகா  வ த அத  பாி ைரயி  அ பைடயி  உடன யாக இ திய அர  ெகா  வ த அத  பாி ைரயி  அ பைடயி  உடன யாக இ திய அர  ெகா  வ த அத  பாி ைரயி  அ பைடயி  உடன யாக 

இரசாயன சி ெகா க  இரசாயன சி ெகா க  இரசாயன சி ெகா க  இரசாயன சி ெகா க  ல  கிைட  வ மான ைத  ல  கிைட  வ மான ைத  ல  கிைட  வ மான ைத  ல  கிைட  வ மான ைத  
நா  ம களி  ஆேரா கியநா  ம களி  ஆேரா கியநா  ம களி  ஆேரா கியநா  ம களி  ஆேரா கிய ,,,, ழ  ாிைம அளி க வ தி ழ  ாிைம அளி க வ தி ழ  ாிைம அளி க வ தி ழ  ாிைம அளி க வ தி 

ெசய�பா�� வைலயைம6H (Pesticide action network)PAN

ஆசியா பசிப�� ம �� பா! இ�தியா ஆகியைவ மிக அ.�தமாக 

இ�திய ேவளா( ம �� உழவ+ நல அைம�சக�, ெதாழி�"ைற 

-.�க/�- பதிலள0�", 27 
�சி�ெகா�லிக/�- ெமா�த தைட 

ெகா(� வ�த  ேம -18 ேததி வைரL உ�தரைவ 

ப�!ன+ த ேபா"   

தி1�த6ப�ட உ�தரவ��, ஏ �மதி ேநா�க9க/�காக இ�த 


�சி�ெகா�லிகைள தயா8�க அரசா9க� இ6ேபா" அ:மதி�-�

இ" ப9-தார+கள0! க1�"�க/�கான கால�ைத 

நா�க> வைர நN�O�த". ஒ1 ெசFதி அறி�ைகய�� 

ேம ேகா> கா�ட6ப�ட ஒ1 அதிகா8 @ட, “இ�த இரசாயன9க> 

A ��BழC�- பா"கா6பானைவ எ!பைத நிDப��-� 


�சி�ெகா�லிக> தயா8�-� ெதாழி� 

லிகைள� தைட ெசF�மா� 

ெகா க  தைட விதி க ேவ  எ ற பாி ைரைய  ெகா க  தைட விதி க ேவ  எ ற பாி ைரைய  ெகா க  தைட விதி க ேவ  எ ற பாி ைரைய  ெகா க  தைட விதி க ேவ  எ ற பாி ைரைய  
இ திய அர  ெகா  வ த அத  பாி ைரயி  அ பைடயி  உடன யாக இ திய அர  ெகா  வ த அத  பாி ைரயி  அ பைடயி  உடன யாக இ திய அர  ெகா  வ த அத  பாி ைரயி  அ பைடயி  உடன யாக இ திய அர  ெகா  வ த அத  பாி ைரயி  அ பைடயி  உடன யாக 

ல  கிைட  வ மான ைத  ல  கிைட  வ மான ைத  ல  கிைட  வ மான ைத  ல  கிைட  வ மான ைத  
ழ  ாிைம அளி க வ தி ழ  ாிைம அளி க வ தி ழ  ாிைம அளி க வ தி ழ  ாிைம அளி க வ தி 

Pesticide action network)PAN 
மிக அ.�தமாக 

ெதாழி�"ைற 


�சி�ெகா�லிக/�- ெமா�த தைட 

வைரL உ�தரைவ 

ஏ �மதி ேநா�க9க/�காக இ�த 


�சி�ெகா�லிகைள தயா8�க அரசா9க� இ6ேபா" அ:மதி�-� 

இ" ப9-தார+கள0! க1�"�க/�கான கால�ைத 45 

ஒ1 ெசFதி அறி�ைகய�� 

இ�த இரசாயன9க> 

A ��BழC�- பா"கா6பானைவ எ!பைத நிDப��-� 

 நி�வன9க> 



வழ9கினா�” அரசா9க� தைடைய ம�ஆFL ெசFயலா� எ!� 

@றி�>ள". 
 

"இ�த 27 
�சி�ெகா�லிகைள தைட ெசFய இ�திய அரA மிகL� 

எதி+பா+�க6ப�ட தN+�கமான நடவO�ைகைய எ��தத காக நா9க> 

பாரா��கிேறா�, அவ றி� பல ஏ கனேவ ப�ற நா�கள0� தைட 

ெசFய6ப��>ளன.ஆனா� த ேபா" இ�தைடைய நN+�"6ேபாக� 

ெசFய�@Oய வைகய�� இரசாயன� ெதாழி� "ைறய�!  இலாப 

ேநா�க�ைத காரணமாக�ெகா(�  தைடைய <.ைமயாக தி1�ப6 

ெபற6ப�வதாக அரசி! த ேபாதிய ெசய�பா�க> கா��கி!றன. 

அSவா� ெதாடர தைடைய நN�கினா� , 
�சி�ெகா�லிக> உ ப�தி  

அ:மதி�க6ப�டா�, அ" அத! ெசா�த நிHண+ -.வா� பல 

ஆ(�களாக <. Aத�திரமாக ேம ெகா(ட  ஆFைவ வ NணO�-� 

ெசயலா-�.ேமC�,பா"கா6பான மா � வழிகைள ஊ�-வ�6பத கான 

ெதாட+�சியான <ய சிகைள� த��" நி��"� - இ" த ேபாைதய 

Aகாதார ெந1�கO�- <!:8ைம அள0�க ேவ(Oய ஒ!� ”எ!� 

பனா6 நி+வாக இய�-ன+ சேராெஜன0 ெர9க� @றினா+. 

 

இ�த 
�சி�ெகா�லிகைள உ ப�தி ெசFவத -�, ஏ �மதி 

ெசFவத -� அ:மதி6ப" 
�சி�ெகா�லி வ+�தக�தி� 

ப�!ப ற6ப�� “இர�ைட நிைல6பா�Oைன’’ கா கிறகா கிறகா கிறகா கிற .... இதி� நா�க> 

த9க> ெசா�த நா�கள0� ஏ கனேவ தைடெசFய6ப�ட 


�சி�ெகா�லிகைள ஏ �மதி ெசFய அ:மதி�க6ப�கி!றன. 

"வள+�த நா�க> ஏ கனேவ தைடெசFத 
�சி�ெகா�லிகைள 

உ ப�தி ெசF" ஏ �மதி ெசFய அ:மதி�க6ப��>ளன, இ" 

ேந+ைமய ற  இர�ைட நிைல6பா�ைட  ெவள06ப��"கிற", இ" 

ந�A�ெகா�லிய�!  Aழ சிைய� ெதாட+கிற". உலகளாவ�ய 

சWக�தி! ெபா�6பான உ�6ப�னராக, உலகளாவ�ய A ��Bழ� 



ஆேரா�கிய� ம �� ந�வாXைவ மனதி� ெகா(�, இ�தியாL� 

வள+�த நா�க> ேபா!� இ�த இர�ைட நிைல6பா�� <ைறைய 

ப�!ப ற�@டா" எ!� அவ+ @றினா+. இ�திய உ ப�தி ெசF�� 


�சி�ெகா�லி ஏ �மதி ப9களாேதY ம �� இல9ைக ேபா!ற 

நா�க/�-� ெச�கிற" எ!� -. -றி6ப��ட", அ9- நம"  

அைம6H 
�சி�ெகா�லி ந�A அதிக அளவ�� இ16பைத� க(டறி�" 

உ>ள" . 

 

 

தைட ெசFய6ப�ட 27 
�சி�ெகா�லிகள0� இ1ப" 
�சி�ெகா�லிக> 

,PAN இ!ட+ேநஷனலி! மிகL� அபாயகரமான 
�சி�ெகா�லிகள0! 

(Highly Hazardous Pesticides ) அ�ல" நிDப��க6ப�ட உய+ க�ைமயான 

ந�A�த!ைம, நN(டகால Aகாதார வ�ைளLக> ம �� A ��Bழ� 

அைம6Hக/�- ஏ ப�� ஆப�"க> ெகா(ட 
�சி�ெகா�லிகள0! 

ஒ1 ப-தியா-�. இ�த 
�சி�ெகா�லிக> H �ேநாF, 

நி\ேராடா�ஸி�, ஹா+ேமா! அைம6H�- இைட\� வ�ைளவ��-� 

ம �� இன6ெப1�க ம �� வள+�சி� ேகாளா�க/ட! 

இைண�க6ப��>ளன எ!� அைம�சக�தி! தைட உ�தரL 

@�கிற". அைவ ேதன N�க>, நN+வாX உய�8ன9க> ம �� 

பறைவக/�-� அதிக ந�A�த!ைம ெகா(டைவயா-�. 
 

இ�த 
�சி�ெகா�லிகள0� சில ஏ கனேவ மாநில அளவ�லான 

தைடகளா� நி��த6ப��>ள", எ!� பா! இ�தியா A�O�கா�Oய". 

“இ�த இர(� 
�சி�ெகா�லிக> (ேமாேனா�ேராேடாபா_, அசிேப�) 

ஏ கனேவ மகாராYOரா மாநில�தி� ப1�தி வ�வசாய�க> அதிக 

அளவ�� வ�ஷ� -O�ததி� இற�" உ>ளதா� தைட 

ெசFய6ப��>ளன. தN9- வ�ைளவ��-� வ�ைளLகளா� 27 


�சி�ெகா�லிகள0� (2,4-O, ெப!ஃHரகா+6, Oேகாஃேபா�, ெம�ேதாமி�, 

ேமாேனா�ேராேடாேபா_) பaசா6 மாநில அரA Hதிய உ8ம9கைள 



வழ9கவ��ைல. ேகரளாவ��, இ�த 
�சி�ெகா�லிகள0� சில 

(ேமாேனா�ேராேடாபா_, கா+ேபாHரா!, அ�ராைச!) ெபா" Aகாதார 

காரண9களா� 2011 <த� தைட ெசFய6ப��>ளன.எனேவ கிைட�"  

உ>ள சா!�க> ெதள0வாக உ>ளன: எ9க> வ�வசாய�க> இன0 இ�த 


�சி�ெகா�லிகைள6 பய!ப��த�@டா", ”எ!� பா! இ�தியா 

உதவ� இய�-ன+ திc6 -மா+ @றினா+. 

 

ேமC� , 27 
�சி�ெகா�லிகள0� 6 (அ�ராைச!, கா+ேபாHரா!, 

-ேளா+ைப8ஃேபா_, மாலதியா!, ேம!ேகாெச6, 

ேமாேனா�ேராேடாேபா_) PANAP இ! இ1ப" 
�சி�ெகா�லிகள0! 

ப�Oயலி� உ>ளன, அைவ -ழ�ைதக/�- ந�A�த!ைம�ைடயைவ, 

அவ றி! வ�ைளLக> ப�ற6H -ைறபா�க>, Wைள பாதி6H ம �� 

-ைற�க6ப�ட அறிL�திற! ஐ.கி\ (IQ)))) ஆகியைவ அட9-�. 

-றி6பாக ேமாேனா�ேராேடாபா_, 2013 � பgகா+ ேசாக�தி - 

காரணமாக இ1�த", இதி� 23 ப>ள0 -ழ�ைதக> 
�சி�ெகா�லியா� 

மாAப��த6ப�ட உணைவ சா6ப��� இற�தன+. 
 

பா! இ�தியாவ�! ப-6பாFL இ�தியாவ�� த ேபா" 282 


�சி�ெகா�லிக> பய!ப��த பதிL ெசFய6ப��>ள" எ!பைத� 

கா��கிற". "இ�த 27 
�சி�ெகா�லிக> பதிLெசFய6ப�ட அைன�" 


�சி�ெகா�லிகள0� 10 சதவ Nத�தி -� -ைறவாகேவ உ1வாகி!றன. 

எனேவ, அவ ைற� தைட ெசFவ" உணL6 பா"கா6H ம �� 

வ�வசாய உ ப�திைய பாதி�கா", அரசா9க�தி! மதி6பg� @ட 

அவ+க> அைனவ1�-� மா � வழிக> உ>ளன எ!பைத� 

க(டறி�த". பல 
�சி�ெகா�லிக> வழ�கமாக ஒ1 பய�+ 
�சி 

ேச+�ைக�- பய!ப��த6ப�கி!றன, எனேவ அவ றி� சிலவ ைற 

தைட ெசFவ" பய�+ Aகாதார நி+வாக�ைத பாதி�கா", ஆனா� 



சWக9க> ம �� இ�திய hக+ேவா8! ந�A Aைமைய -ைற�க 

நி�சயமாக ப9கள0�-�, ”-மா+ ேமC� @றினா+. 

 

தைட�- <!ெமாழிய6ப�ட பல 
�சி�ெகா�லிக> இ�தியாவ�� 

ெதாழி� ம �� 
�சிெகா�லி -O�" இற6H  ஆகிய இர(OC� 

உ�ப��த6ப��>ளன எ!� பா! இ�தியா இய�-ன+ ெஜய�-மா+ 

ெச�லட! @றினா+. "இ�த 
�சி�ெகா�லிகைள� தைடெசFவ" 

ந�A�த!ைமைய� -ைற�-� ம �� நா�O� பா"கா6பான ேவைல 

ெசF�� Bழைல உ�தி ெசF�� எ!� எதி+பா+�க6ப�கிற". ந�A 


�சி�ெகா�லிகைள அக �வதி� அரசா9க�ைத ஆத86பதி� பா! 

இ�தியா மகிX�சியைடகிற", ேமC� அவ ைற Bழ� சா+�த  

ேவளா( வ�வசாய <ைறக/�- மா ற உதLகிற". ” 

 

 

27 
�சி�ெகா�லிகைள மதி6ப��வத -6 பய!ப��த6ப�� அேத 
அளLேகா�க/ட! நா�O� பய!ப��த பதிLெசFய6ப��>ள 
மiத<>ள 
�சி�ெகா�லிகைள ம�ஆFL ெசFயL�, மன0த 
ஆேரா�கிய�ைத�� A ��Bழைல�� பா"கா�க க�ைமயான 
நடவO�ைககைள எ��கL� பா! இ�தியா ேவளா( அைம�சக�ைத 
வலி���"கிற". த ேபாைதய பதி6ப�� 
�சி�ெகா�லிக> பதிL, 

ெதாழிலாள+க> ம �� இ�தி பயன+கள0! பா"கா6H ம �� வண�க 
ம �� ஊ�-வ�6H நைட<ைறக> -றி�" பல -ைறபா�க> 
இ16பதா�, <!ெமாழிய6ப�ட 
�சி ேமலா(ைம மேசாதா 2020 ஐ 
தி1�தL� இ" அரசா9க�ைத ேகா1கிற". 
 

 

27 
�சி�ெகா�லிக> தைட Wல� இ�திய அரசா9க� ெபா" நலைன 
ஆத8�-மா அ�ல" ெதாழி�"ைற அ.�த�தி - தைல சாF�-மா  
எ!பைத ச+வேதச சWக� வ�ழி6Hட! கவன0�" வ1கிற". அத! 
நிHண+ -.வ�! க(�ப�O6Hக/�- அ" "ைண நி -� எ!��, 

அத! இ�தி <Oைவ AயாதNனமான, உலகளாவ�ய ம �� வ�aஞான 
சா!�க> ம �� வ�வசாய�கள0! உ�தியான அ:பவ9க> 
ஆகியவ றி� அO6பைடயாக� ெகா(O1�-�.ஆனா�  இரசாயன 



உ ப�தி நி�வன9கள0! ெசா�த இலாப�ைத அO6பைடயான 
அறி�ைகக> ம�க> நல! சா+�த" அ�ல எ!�� நா9க> 
ந�Hகிேறா�. ”எ!� பா! இ�தியா ஆேலாசக+ டா�ட+ நரசி�ம ெர�O 
@றினா+. 
 

About PAN India Network 

 


�சி�ெகா�லி அதிரO ெந�ெவா+� (பா!) எ!ப" 90 �-� ேம ப�ட 
நா�கள0� ப9ேக -� 600 �-� ேம ப�ட அரA சாரா நி�வன9க>, 

நி�வன9க> ம �� தன0நப+கள0! வைல6ப�!னலா-�, இ" 
அபாயகரமான 
�சி�ெகா�லிகள0! பய!பா�ைட A ��Bழ� 
kதியாக வலிைமயாக  ம �� சWகkதியாக மா ற�தி - 
வழிேகாCகிற" . 
 பா! ஆசியா பசிப�� (பனா6) எ!ப" மேலசியாவ�! ப�னா9ைக 
ைமயமாக� ெகா(ட ஒ1 <.ைமயான  ப�ரா�திய ைமயமா-�. பா! 
இ�தியா எ!ப" இ�தியாவ�! ேகரளாைவ தளமாக� ெகா(ட ஒ1 
ேதசிய இலாப ேநா�க ற அைம6பா-�. 
 
 

For reference: 

 

PAN Asia Pacific- Ms. Sarojeni Rengam, executive director: sarojeni.rengam@panap.net 

PAN India- A. D. Dileep Kumar, Ph. 09447340748; Dr. Narasimha Reddy Donthi, Ph. 09010205742; Jayakumar 

Chelaton Ph. 09447016587 

 


