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 رْ پْسي 2013اين فقلي -ثبيْٽيڪ ري

 دًيب ۾ ٿيڻ ّاسي عشهبيَ ڪبسي رْ ربئضّ
 

 تضشيش

 ڪالئيْ ريوض

 اي-اي-ايظ-ثبًي ۽ عشپشعتقذس، آي
 

 

 ًْثل اًؼبم يبفتَ ًْسهي اي ري پيڙاُڪ فذس ۽-اي-ايظ-آئيُي هضوْى کي 

 تي اى ري ًبلي هٌغْة 2014هبسچ  25ثْسالئْگ ري فذ عبالٍ رْثلي ري هْلؼي تي 

 .ڪيْ ّڃي ٿْ
 

 

  جي ثبثت ڏَُ ّڏيْى دقيقتْى2013اين فصل -ثبيْٽيڪ جي
 

ع ثبئيْٽيڪ فقلي کي ڪبهيبة ڪوشؽالئضيؾي رْ 2013. 1 #دقيقت 

ع ۾ 1996ثبئيْٽيڪ فقلْى عڀ کبى پِشيي . ُْى عبل 18ُْ

ع 1996ثبئيْٽيڪ فقلي ري ايشاضي ۾ . ڪوشؽالئض ڪيْى ّيْى ُيْى

ع تبئيي ُش عبل هغلغل اضبفْ ۽ ٻبسًِي عبلي ۾ ؽشس 2013کبى 

ّاڌّيزَِ رْ ٻيڻْ ٿيڻ، دًيب ڀش ري تشلي ڪٌذڙ ۽ فٌؼتي هلڪي ۾ هْرْد 

خطشى ري خالف ّڙُڻ ّاسى لکيي ُبسيي ري اػتجبس ۽ اػتوبد کي اربگش 

ع ۾ ٿيڻ ّاسي پِشيي پْک کبى ّٺي 1996خبؿ طْس تي، . ڪشي ٿْ

 ثليي ُيڪٽشص ري ثي هخبل 1.5ڪشي اڄ تبئيي، هزوْػي طْس تي 

هزوْػي ّاڌاسي ري ڪٽبئي ڪئي ّئي آُي ريڪب اُڙي ّڏي ػالئمي 
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تي پْکي ّئي ُئي رْ چيي يب آهشيڪب ري هزوْػي خطب ري اڌ کبى ثَ 

. ّڌيڪ ري ثشاثش آُي

 هليي ُيڪٽشص 1.7ع ۾ ثبئيْٽيڪ فقلي ري ّاڌّيزَِ 1996. 2 #دقيقت 

 هليي ُيڪٽشص کبى ثَ ّڌيڪ ُئي 175ع  ۾ 2013کبى ّڌي ڪشي 

اُْ ئي عجت آُي تَ ثبئيْٽيڪ فقلْى . ريڪب عْ گٌب کبى ّڌيڪ آُي

هْرْدٍ دّس ۾ عڀ کبى تيضي عبى گڏ اختيبس ڪشڻ ّاسيي ڪشاپظ 

ٽيڪٌبلْري ثڻزي ّئي آُي ۽ اى ري عجت اُب ئي آُي تَ ُي ّالؼي 

ع ۾ ثبئيْٽيڪ ڪشاپظ ري ُيڪٽشص ري 2013. هٌبفؼْ ڏيٌذي آُي

 هليي ُيڪٽشص تبئيي ٿي ريڪْ عبالًَ ؽشس ّاڌّيزَِ ري 5ّاڌّيزَِ 

ُي ڳبلَِ خبؿ طْس تي  لبثل رڪش آُي تَ .  فيقذ آُي3اػتجبس کبى 

هؼوْلي ّڌيڪ عبالًَ پيذاّاس ۽ عطش صهيي تي هغلغل ُش ُالئڻ ري 

هتؼلك ايٌذڙ ڪزَِ عبلي رْ اًذاصّ لڳبيْ ّيْ آُي ۽ ُي ري عجت پِشيي 

کبى ئي ّڌ ۾ ّڌ ثبئيْٽيڪ فقلي ري پْک کي اختيبس ڪشڻ ري ؽشس 

اُن ثبئيْٽيڪ فقلي ري عجت  ( فيقذ ري دسهيبى100 فيقذ کبى 90)

عبى آُي، رٌِي ري ًتيزي ۾ ّڌيڪ ّڌائڻ ري گٌزبئؼ گِٽ يب ثلڪل ًَ 

. آُي

گِڻب ئي هلڪ ريڪي ثبئيْٽيڪ ڪشاپظ ۽ ريٌيبتي لغوْى . 3 #دقيقت 

 هلڪ اُڙا ُئب رٌي ثبئيْٽيڪ فقلْى 27ع ۾ 2013. پْکي سُيب آُي

 47.1.  فٌؼتي هلڪ ُئب8 تشلي ڪٌذڙ هلڪ ُئب ۽ 19پْکيْى، ري هبى 

.  فيقذ تي ريٌيبتي فقلْى پْکيْى ّيْى27هليي ُيڪٽشص يب 

ع ۾ تشلي ڪٌذڙ هلڪي فٌؼتي 2013لڳبتبس ٻئي عبل، . 4 #دقيقت 

خبؿ طْس تي تشلي . هلڪي ري ًغجت ۾ ّڌيڪ ُيڪٽشص تي پْک ڪئي

ع ۾ عڄي دًيب ۾ پْک ڪئي ّيٌذڙ ثبئيْٽيڪ فقلي 2013ڪٌذڙ هلڪي 
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ري پْک ڪئي ۽ اى ري همبثلي ۾  ( هليي ُيڪٽشص94) فيقذ 54رْ 

گِڻي . تي فقلْى پْکيْى ( هليي ُيڪٽشص81) فيقذ 46فٌؼتي هلڪي 

ًزي ؽشاڪت داسيبى لبئن / هلڪي ري طشفبى گِڻيْى ڪبهيبة ػْاهي 

. اًِي هلڪي ۾ ثشاصيل، ثٌگالديؼ ۽ اًڊًّيؾيب ؽبهل آُي. ڪيْى ّيْى

ڪيتشائي ُبسي ثبئيْٽيڪ فقلي ري پْک کي ّڌائي سُيب . 5 #دقيقت 

 هليي ُبسيي رْ سڪبسڊ تؼذاد ثبئيْٽيڪ فقلْى 18ع ۾ 2013. آُي

خبؿ لبثل .  هليي کبى ّڌيڪ 0.7ُْع ري ًغجت ۾ 2012ريڪب . پْکيْى

 هليي کبى ّڌيڪ 16.5 فيقذ کبى ّڌيڪ يب 90غْس ڳبلَِ اُب آُي تَ 

تشلي ڪٌذڙ هلڪي ري گِٽ ّعبئل سکڻ ّاسا ُبسي ُئب، ُبسي خطشى 

هبى کيڏڻ رب هبُش ًُْذا آُي ۽ عخت هضٌت ڪشي پيذاّاس کي ّڌائڻ ۾ 

 ثليي ُيڪٽشص ٻٌيي تبئيي 1.5ريڪي پْک کي  )خْة فالصيت سکي ٿب 

ًتيزتبً رٌگالت ۽ پْکبئي رب ػالئمب هضفْظ ٿي . هضذّد ڪشي سُيب آُي

 7.3 هليي ًٌڍيي ُبسيي ۽ ڀبست ري 7.5ع ۾، چيي ري 2013. (سُيب آُي

 هليي ُيڪٽشص کبى ّڌيڪ ػالئمي ۾ ثبئيْٽيڪ 15هليي ٻيي ُبسيي کي 

ڪپَِ ري پْک ڪشڻ ري رهيٌذاسي عًْپي ّئي ۽ اى ري عجت اُي فبئذا 

ع ۾، فلپبئي ري تمشيجب چبس 2013. ئي ُئب ريڪي ُي عبى گڏ ّاثغتَ آُي

. لک ُبسيي ثبئيْٽيڪ هڪئي هبى فبئذّ صبفل ڪيْ

ُي ... ثبئيْٽيڪ ڪشاپظ ري پْک ڪٌذڙ پِشيي پٌذ هلڪ. 6 #دقيقت 

آئي آس / خؾڪي کي ثشداؽت ڪشڻ ّاسي هڪئي ۽ ريٌيبتي ايچ ٽي 

 هليي ُيڪٽشص عبى گڏ ثذعتْس 70.1آهشيڪب . عْيبثيي ري پِشيي پْک

 فيقذ ؽشس 90پِشيي ًوجش تي آُي ۽ رٌِي توبم فقلي هبى اّعطب 

خقْفي اُويت رْڳي ڳبلَِ اُب آُي تَ پِشيي . ّاڌّيزَِ اختيبس ڪئي

ثبئيْٽيڪ خؾڪي ثشداؽت ڪشڻ ّاسي هڪئي ري پْک ٻَ ُضاس 
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ثشاصيل  رْ .  ُضاس ُيڪٽشص تي ڪئي50آهشيڪي ُبسيي ري طشفبى 

ٻيْى ًوجش ُْ ۽ لڳبتبس پٌذ عبل ػبلوي ّاڌّيزَِ ري اًزڻ ري صيخيت 

عبى آُي رْ پٌٌِزي ثبئيْٽيڪ فقلي ري پيذاّاس ڪٌِي ٻئي هلڪ ري 

 فيقذ 10ع کبى 2012ُي . ًغجت کبى ّڌيڪ ايشاضي ۾ ّڌائي سُيْ آُي

 40.3 هليي ُيڪٽشص رْ هتبحشڪي سڪبسڊ اضبفْ ڪيْ ۽ 3.7ّڌيڪ 

آئي آس عْيبثيي / ثشاصيل ريٌيبتي ايچ ٽي . هليي ُيڪٽشص تبئيي پِچي ّئي

 هليي ُيڪٽش هليي ُيڪٽش ري سڪبسڊ ايشاضي کبى 2.2ري پْک ثَ 

ؽشّع ڪئي ۽ اى رْ گِشيلْ پيذاّاس ّائشط ري خالف هذافؼتي طبلت 

 24.4آسرٌٽيٌب . سکڻ ّاسي ثبئيْٽيڪ لْثيب هبسڪيٽ ۾ اچڻ الِء تيبس آُي

ڀبست ڪيٌيڊا کي پْيبى ڇڏي . هليي ُيڪٽشص عبى گڏ ٽئيي ًوجش تي آُي

 هليي ُيڪٽشص 11ڪشي چْٿيي ًوجش تي آُي رٌِي ثبئيْٽيڪ ڪپَِ ري 

 فيقذ ؽشس ّاڌّيزَِ صبفل 95ري ػالئمي ۾ سڪبسڊ پْک ڪئي ۽ 

 هليي ُيڪٽشص تي ڪيٌْلَ ري ًغجتبً گِٽ پْک 10.8ڪيٌيڊا . ڪئي

 فيقذ ري ثِتشيي ؽشس ّاڌّيزَِ عبى گڏ پٌزيي ًوجش تي 96ڪئي ليڪي 

 هليي ُيڪٽشص کبى ّڌيڪ پْک 10ع ۾ هٿئيي پٌزي هلڪي 2013. آُي

. ڪئي ريڪب ايٌذڙ ري تشلي الِء ّعيغ ۽ هضجْط تش ثٌيبد حبثت ٿيٌذي

ُي ثشاػظن عبثمَ ڏَُ .  آفشيمب ۾ ثبئيْٽيڪ فقلي رْ ربئضّ.7 #دقيقت 

عبلي کبى رٌْثي آفشيمب ري عجت کبى هغلغل تشلي ڪشي سُيْ آُي ڇْ 

. تَ رٌْثي آفشيمب ثبئيْٽيڪ فقلي ري پْک هبى گِڻْ فبئذّ صبفل ڪيْ

 ۾ ثشڪيٌبفبعْ ۽ عْڊاى ٻٌي ثبئيْٽيڪ ڪپَِ ري ُيڪٽشيذ ۾ 2013

.  فيقذ تبئيي هتبحشڪي ّاڌّيزَِ صبفل ڪئي300 فيقذ ۽ 50ثبتشتيت 

 (ڪيوشّى، هقش، گِبًب، ڪيٌيب، هالّي، ًبئيزيشيب ۽ يْگٌڊا)عتي هلڪي 

تزشثبتي ثٌيبدى تي پْک ڪئي، ڇْتَ اى کي ڪوشؽالئض ڪشڻ ري 

 پشاريڪٽ The WEMA. هٌظْسي کبى پِشيي عٺي ًوًْي ربئچي عگِزي
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ع ۾ خؾڪي ري خالف ڪبسآهذ حبثت ٿيڻ ّاسي هڪئي 2017ري هطبثك 

ّلت / اُڙى هٌبعت عبئٌغي اّصاسى ۽ ليوت . آفشيمب کي هِيب ڪئي ّڃي

هْحش سيگلْليٽشي عغٽن کي ػذم هْرْدگي فقلي ري پْک اختيبس ڪشڻ 

۾ عڀ کبى ّڏي سڪبّٽ ثڻيل آُي خبؿ طْس تي ًٌڍيي ۽ غشيت تشلي 

ڪٌذڙى هلڪي ري الِء رهيذاساًَ، هضٌت طلت ۽ آعبى ًظبم ري ضشّست 

.  آُي

يْسپيي . يْسپيي يًْيي ۾ ثبئيْٽيڪ فقلي ري فْستضبل. 8 #دقيقت 

 ُيڪٽشص ايشاضي 148،013يًْيي ري پٌذ هلڪي ثبئيْٽيڪ هڪئي ري 

 فيقذ ّڌيڪ 15ع ري ًغجت ۾ 2012تي سڪبسڊ پْک ڪئي ريڪب 

 ُيڪٽشص ايشاضي تي پْک 136،962اعپيي ثبئيْٽيڪ هڪئي ري . ُئي

ع ري ًغجت ۾ 2012عبى گڏ يْسپيي يًْيي ۾ عشفِشعت سُيْ، ريڪْ 

 31ع ۾ 2013 فيقذ کبى ّڌيڪ ُئي ۽ صبفل ٿيٌذڙ ؽشس ّاڌّيزَِ 18

. فيقذ ري سڪبسڊ عطش تي ُئي

ع کبى 1996. ثبئيْٽيڪ فقلي هبى صبفل ٿيٌذڙ فبئذا. 9 #دقيقت 

/ ع تبئيي، ثبئيْٽيڪ فقلي فْڊ عيڪيْسٽي، پبئيذاسي ۽ هبصْل 2012

ريئي فقلي . هْعن ۾ خْؽٌوب تجذيلي تي هخجت احشات ّرِڻ ۾ صقْ ّستْ

 ثليي ڊالش تبئيي رْ اضبفْ، ثيوبسي ڪؼ دّائْى 116.9ري پيذاّاس ۾ 

 هليي ڪلْگشام تبئيي گِٽ اعتؼوبل عبى ثِتش هبصْل فشاُن ڪشڻ 497

 ثليي 26.7ع ۾ ئي ڪبسثبى ڊاِء آڪغبئيڊ ري اعتؼوبل ۾ 2012فشف . ُْ

ڪلْگشام تبئيي ڪوي ڏعڻ ۾ آئي ۽ ُي ڪوي ائيي ئي آُي ريئي تُْبى 

ع 1996 هليي ڪبسى کي سّڊ کبى الُي ڇڏيْ ۽ ًتيزب 11.8ُڪ عبل ۾ 

 هليي ُيڪٽشص تبئيي ايشاضي رٌگلي صيبت 123ع ري دسهيبى 2012کبى 

 هليي ًٌڍيي پْک ڪٌذڙى ۽ 16.5اى ري ًتيزي ۾ . کبى هضفْظ ڪيْ ّيْ
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 65اى ري خبًذاًي ۾ غشثت کي ختن ڪشڻ ۾ هذد هلي ۽ خبؿ طْس تي 

ثبئيْٽيڪ . هليي هبڻِي ريڪي دًيب ري غشيت تشيي هبڻِي هبى آُي

فقلْى ضشّسي آُي، ليڪي ُي عٺي پْک ري الِء ػالد ۽ طشيمَ ػول 

ًَ ثلڪَ سّايتي پْکبئي ري طشيمي ريئي گشدؽي ًظبم ۽ سصعٽٌٽ 

.  هيٌزوٌٽ ثَ ثبئيْٽيڪ پْکبئي عبى گڏّگڏ ضشّسي آُي

ثبئيْٽيڪ فقلي ري پِشيي کبى ئي . هغتمجل رْ الئضَ ػول. 10 #دقيقت 

، اُڙيْى ( فيقذ يب ّڌيڪ90)هْرْد عٺي ّاڌّيزَِ ري پيؼ ًظش 

هؾِْس هٌڊيي ۾ رْ خْاٍ تشلي ڪٌذڙ هلڪي هبى ُزي يب فٌؼتي هلڪي 

ثٌگالديؼ، . هبى، اى ۾ هضتبط هخجت ًتيزب ۽ ػوْهبً عبالًَ فبئذا ڏعڻ ۾ ايٌذا

ع ۾ ثبئيْٽيڪ فقلي ري پْکبئي ري طشيمي کي 2013اًڊًّيؾيب ۽ پبًبهب 

ع ري عشهبيَ ڪبسي ري الِء هٌظْس 2014هڪول هٌقْثَ ثٌذي عبى گڏ 

. ڪيْ

آئي ايظ اي اي اي ُڪ غيش هٌبفغ ثخؼ اداسّ آُي رٌِي کي عشڪبسي 

آئي ايظ اي اي ري توبم . ۽ ًزي ؽؼجي ري تٌظيوْى هذد فشاُن ڪي ٿيْى

اى کي . هطجْػبت ۾ توبم ثبئيْٽيڪ فقلي رْ اًذاصّ لڳبيْ ّيٌذّ آُي

لطغ ًظش اى فقلي ۾ گِڻيْى لغوْى . فشف ُڪ دفؼي ڳڻيْ ّيٌذّ آُي

 Global Status“ُي ري تفقيالت . ؽبهل ڪيْى ّيٌذيْى آُي (خقْفيبت)

ofCommercialized Biotech/GM Crop:2013” ISAAA Brief 46ُي سپْسٽ .  ۾ هْرْد آُي

Clive Jamesهضيذ هؼلْهبت ري الِء ُي ّيت عبئٽ تي ّصٽ ڪشيْ. لکي :

http///www.isaaa.org يب ISAAASEAsiaCentreساثطْ ڪشڻ الِء ُي ًوجش ڊائل عبى 

 info@isaaa.org: يب ايويل ڪشي7216ْ 536 49 63+: ڪشيْ
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 هختقشاي -اي-ايظ-آئي

 

 اًتظبهي خالفْ
 

  ري ػبلوي صيخيت2013-اين فقلي-ري/ثبيْٽيڪ

 تضشيش

 

 ڪالئيْ ريوض

 اي-اي-ايظ-ثبًي ۽ عشپشعتقذس، آي
 

 

 ًْثل اًؼبم يبفتَ ًْسهي ثْسالئْگ اي ري پيڙاُڪ فذس ۽-اي-ايظ-آئيُي هضوْى کي

 تي اى ري ًبلي هٌغْة ڪيْ ّڃي 2014هبسچ  25ري فذ عبالٍ رْثلي ري هْلؼي تي 

 .ٿْ



8 | P a g e  
 

 
 

 

 2013 –46ًوجش 

 

 

 :ليکڪ جب پيش لفع

هليي ُيڪٽشى ري ايشاضي تي پْکيل ثبيْٽيڪ فقلي رْ ػبلوي هزوْػْ 

 ُيڪٽشى تي ڪبٿيْ ّيْ آُي 100,000ّيزِي هليي ۽ ڪل روغ کي ّيزِي 

ريڪْ گِٽ ّڌ ٿي عگِي ٿْ تٌٌِڪشي ڪزَِ ڪيغض ۾ ُي اػذاد ّ 

ؽوبس اػؾبسيَ کبًپِْء ّاسي ٌُذعي کي گِٽ ّڌ ڪشڻ ري ڪبسڻ ثلڪل 

 100فضيش ًَ آُي ۽ اًِي کي ّيزِي ٌُذعي ۾ ڏيکبسڻ ري ڪبسڻ 

اُب ڳبلَِ پڻ ًْٽ ڪشڻ اُن آُي تَ رٌْثي . عيڪڙّ ًٿْ چئي عگِزي

ُي . هلڪي ري اڌ هلڪي عبل ري آخشي ٽي هِيٌي ۾ فقلْى پْکيي ٿب

 فٌؼتي

 ٽْٽل ُيڪٽش

 تشلي يبفتَ

ثبيْٽيڪ فقلي 27

 ّاسا ُهلڪ

 433)هليي ُيڪٽشى 175.2هليي ُبسيي 18هلڪي جي  27ع ۾2013ُڪ سڪبسڊ هْجت عبل 

 هليي 12) هليي ُيڪٽشى 5 کبى 3تبئيي  2013کبى  2012تي پْک پْکي، جٌِي ۾  (هليي ايڪڙى

 جْ اضبفْ سڪبسڊ ڪيْ ّيْ (ايڪڙى
ڪالئيْ ريوظ، : رسيؼْ

2013 

ثبيْٽيڪ فقلي ري ػبلوي 

 ايشاضي
 (2013-1996)هليي ُيڪٽشط 

 

 

 

 دعفف
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اؽبػت ۾ ثبيْٽيڪ فقلي رْ ريڪب ايشاضي سپْسٽ ڪئي ّئي آُي، اُب 

. ضشّسي ًَ آُي تَ اى عبل ري پْکيل ُيڪٽشى ۾ پْکي ّئي ُزي

 ۾ اسرٌٽبئي، ثشاصيل، آعٽشيليب، رٌْثي آفشيمَ ۽ 2013عبل : رِڙّڪ

 ري آخشي 2013يْساگْئي ري هؼلْهبت ۾ اُي ُيڪٽش آُي ريڪي عبل 

ري پِشيي 2014چْٿبئي ۾ هؼوْل هْرت پْکيْى ّيْى آُي ۽ پْکْى عبل 

چْٿبئي ۾ تيبس ٿي ّڃي ٿيْ ريڪي فلپبئي ري طشس ڪزَِ هلڪي ۾ عبل 

اُڙي طشس اڌ رٌْثي هلڪي . ۾ ُڪ کبى ّڌيڪ پْکْى ٿيي ٿيْ

ثشاصيل، اسرٌٽبئي ۽ رٌْثي آفشيمب ري الِء ُي اػذاد ّ ؽوبس : رِڙّڪ

۽ ُي هْعن عبى گڏ تجذيل ٿي عگِي ٿب ريڪي افل پْک ري . اًذاصّ آُي

ُيڪٽشى ري پيذاّاس ري هْعن کبى پِشيي ۽ پِْء گِٽ ّڌ ٿي عگِي ٿب، 

ثشاصيل ري الِء . کي پشيظ ۾ّڃڻْى آُي (هضوْى)رڏُي ُي خالفي 

 ري آخشي 2013ڊعوجش  (عفشيٌِب)عيّبسي ري هْعن ۾ هڪئي ري فقل 

 ۾ پْکي ّئي ريڪب ُي 2014ُفتي ۽ گِڻْى ڪشي رٌْسي ۽ فيجشّسي 

ُي .  ري فقل ۾ ظبُش ڪئي ّئي آُي2013۾ عبل  (هضوْى)خالفي 

پبليغي ۾ فقلي ري پْک ري پِشيي تبسيخ کي فقل رْ عبل چيْ ّيْ 

اي ُڪ غيش هٌبفغ ثخؼ اداسّ آُي رٌِي کي -اي-ايظ-آئي. آُي

-ايظ-آئي. عشڪبسي ۽ خبًگي ؽؼجي رْى تٌظيوْى هذد فشاُن ڪي ٿيْ

اي ري اؽؼبػت ۾ عڀٌي ثبيْٽيڪ فقلي رب تخويٌب دسد ڪيب ّيٌذا -اي

ثاللضبظ اى ڳبلَِ ري - اًِي کي فشف ُڪ ڀيشّ ڳڻيْى ّيٌذّ آُي. آُي

اُن تَ عڀئي دسد ٿيل . تَ اى فقلي ۾ ڪيتشيْى رٌغْى ؽبهل آُي

ثبيْٽيڪ فقلي ري ُيڪٽش عشڪبسي طْس تي هٌظْس ؽذٍ ۽ فقلْى 

پْکيْى ّيْى آُي، ۽ ڪٌِي ثبيْٽيڪ فقل ري غيش عشڪبسي پْک 

صْالي ري تفقيل اًتظبهي خالفي ۾ ڏًل آُي ريڪْ . ؽبهل ًَ آُي

 . ۾ هْرْد آُي46 (هضوْى)هڪول خالفْ 
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  ري ػبلوي ڪبسّثبسي صيخيت2013اين فقلي -ري

 هضوًْي ري فِشعت

 

 :تعبسف

. عبال هغلغل ڪوشؽالئضيؾي ۾ ّاڌاسّ ٿي18ْثبيْٽيڪ فقلي ري 2013عبل 

ثبيْٽيڪ پْک فقلي الِء اختيبس ڪيل تيض تشيي . ثبيْٽيڪ فقل

 . ٽيڪٌبلْري آُي

 

دًيب ري ٻٌِي ًٌڍى ۽ ّڏى خطشى کبى ثچڻ ّاسى لکي ُبسيي اى ڳبلَِ رْ 

اػتشاف ڪيْ آُي تَ ثبيْٽيڪ فقلي ري پْک عبى ريڪب فقل تيبس 

اًڪشي ػبلوي عطش تي  فقلي ري ٻيِش . ٿيٌذي اُب ًِبيت گِڻي ًُْذي

عيڪڙّ آُي، ريڪب ڪٌِي ثَ ٽيڪٌبلْري ري ڪبسڪبسدگي  100پْک 

 . کي پشکڻ الِء ُبسيي رْ اعتؼوبل ٿيٌذڙ ايغڊ ٽيغٽ آُي

 

  هلڪي ۾ ثبيْٽيڪ فصلي جي پْک پْکي27ع ۾ 2013عبل 

ثٌگالديؼ پِشيْى ڀيشّ ثبيْٽيڪ فقلي ري پْک ري الِء هٌظْسي ڏًي، 

رڏُي تَ هقش ۾ اًذسًّي فْستضبل ري ڪبسڻ پْک رْ ربئضّ صيش 

 . غْس آُي

 لک ُبسي ثبيْٽيڪ فقلي هبى فبئذّ صبفل ڪشي سُيب  80ُڪ ڪشّڙ 

 .  عيڪڙّ ًٌڍا ۽ گِٽ ّعيلي ّاسا ُبسي ؽبهل آُي90آُي، ري ۾ 
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ع ۾ فٌؼتي هلڪي کبى 2013ٻي عبلي کبى لڳبتبس تشلي ڪٌذڙ هلڪي 

 هليي ُيڪٽش 175فقلي ري ايشاضي . ّڌيڪ ثبيْٽيڪ فقلْى پْکيْى

 .  عيڪڙّ آُي 27ُئي، ريڪب ػبلوي ايشاضي رْ 

 

رٌْة ري ٽي ثشاػظن ۾ ثبيْٽيڪ فقلي کي ُٿي ڏيٌذڙ پٌذ عشفِشعت 

هلڪي، الطيٌي آهشيڪب ۾ ثشاصيل ۽ اسرٌٽبئي، ايؾيب ۾ ڀبست ۽ چيي ۽ 

 عيڪڙّ 47ثشاػظن آفشيمب ۾ رٌْثي آفشيمَ ػبلوي ثبيْٽيڪ فقلي رْ 

 .  عيڪڙّ آُي41پْکيي ٿب، ۽ ُي دًيب ري آثبدي رْ 

 

ثشاصيل ػبلوي عطش تي ثبيْٽيڪ فقلي ري پيذاّاس کي ڪل رسيؼي ري 

 . طْس عڃبتْ ّڃي ٿْ

 

 . آهشيڪب ليبتذاًَ ڪشداس کي ثشلشاس سکي ٿْ

 

 ڀبست ۽ چيي ّڌيڪ ڪپَِ پْکيي ٿب

 

 

 

 آفشيقب جي تشقي

 148013ٽي هڪئي ري سيڪبسڊ -پٌذ يْسپي يًْيي ري هلڪي ثبيْٽيڪ ثي

 عيڪڙّ ّڌيڪ 15ع کبى 2012ايشاضي تي پْک ڪئي ريڪب /ُيڪٽشى

اعپيي يْسپي يًْيي ۾ ڪل ثبيْٽيڪ هڪئي ري هزوْػي . آُي

 عيڪڙّ عبى گڏ عڀ کبى ّڏي پئوبًي تي پْک 94ايشاضي ۾ /ُيڪٽشى

 . ڪشڻ ّاسّ هلڪ آُي
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ثبيْٽيڪ فصلي جي خْساڪ جْ تذفع، پبئيذاسي ۽ هْعويبتي تجذيلي ۾ 

 ڪشداس

 ثبيْٽيڪ فقلي ري پبئيذاسي ۾ ڪشداس

 ًبئٽشّري ري اعتؼوبل عبى ڪبسڪشدگي

 ثبيْٽيڪ فقلي ري ثبلبئذگي ۽ ليجل لڳبئڻ

 ثبيْٽيڪ فقلي ري الِء هٌظْس ؽذٍ هْلؼي ري صيخيت

 اسة آهشيڪي 15.6ع ۾ اڪيلي ثبيْٽيڪ ٻذ ري ػبلوي ليوت 2013عبل 

 ڊالش ُئي

ع ۾ ّسلڊ فْڊ پشائض ري خْساڪ، غزا ۽ سيؾي ري تضفظ ۾ 2013عبل 

ثبيْٽيڪٌبلْري ري ڪشداس کي تغلين ڪشڻ رْ احش ۽ هغتمجل رب 

 . اهڪبًبت

 

اي ري ثبًي۽ عشپشعت ًْثل ام اًؼبم يبفتَ ًبسهي ثْسالگ -اي-ايظ-آئي

 ري هيشاث
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 اًتظبهي خالفْ
 

  ري ػبلوي صيخيت2013-اين فقلي-ري/ثبيْٽيڪڪبسّثبسي 

 تضشيش

 

 ڪالئيْ ريوض

 اي-اي-ايظ-ثبًي ۽ عشپشعتقذس، آي
 

 

 ًْثل اًؼبم يبفتٌِْسهي ثْسالئْگ اي ري پيڙاُڪ فذس ۽-اي-ايظ-آئيُي هضوْى کي

 تي اى ري ًبلي هٌغْة ڪيْ ّڃي 2014هبسچ  25ري فذ عبالٍ رْثلي ري هْلؼي تي 

 .ٿْ

 

ايشاضي ۾ /عبلوي عطخ تي ّڌيڪ سٌُوبئي جي ڪبسڻ ثبيْٽيڪ فصلي جي ُيڪٽشى

 175ع ٻٌِي ًٌڍى ۽ ّڏى تشقي ڪٌذڙ هلڪي ۾ ايشاضي 2013ّاڌ اچي سُي آُي ۽ عبل 

 هليي ُيڪٽشى کبى ّڌي ّيْ آُي

 

 
 

 :تعبسف

 ري هکيَ ڳبلِيي کي 46اي، خالفَ -اي-ايظ-ُي اًتظبهي خالفْ آئي

رٌِي ري تفقيالت ڪبسّثبسي ثبيْٽيڪ ري ػبلوي . اُربڳش ڪشي ٿْ

 ۾ هڪول خالفي عبى گڏ پيؼ ڪيْ ّيْى آُي 2013اين فقلي -ري/صيخيت

 . ۽ اًِي تي ثضج ڪيْ ّيْ آُي
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 هغلغل عبلي جي ڪوششالئضيشي ۾ 18ع ۾ ثبيْٽيڪ فصلي جي 2013عبل 

 ّاڌاسّ

 175.2ع ػبلوي عطش تي سيڪبسڊ 2013 عيڪڙّ عبليبًي ّاڌاسي عبى گڏ 3

ع ري 2012ايشاضي تي ثبيْٽيڪ فقلْى پْکيْى ّيْى ۽ /هليي ُيڪٽشى

ع ۾ ريڪْ 2013ُي عبل .  هليي ُيڪٽش کبى ّڌيڪ ُيْى170همبثلي ۾ 

 عبلي 17رڏُي تَ .  ُْى عبل ُي18ْ تبئيي 2013-1996ڪوشؽالئضيؾي رْ 

 12 عبلي ۾ لبثل رڪش 17اًِي . کبى پِْء لڳبتبس ۽ لبثل رڪش ّاڌاسّ ٿيْ

 . عبلي ۾ پيذاّاس ري ؽشس ٻي ػذدى ۾ ُئي

 

 ثبيْٽيڪ فصلي ۾ تيض تشيي اختيبس ٿيڻ ّاسي ٽيڪٌبلْجي

 عيڪڙي کبى ّڌيڪ 100ايشاضي ۾ /ثبيْٽيڪ فقلي ري ػبلوي ُيڪٽشى

 هليي 175ع ۾ 2013 هليي ُيڪٽش کبى 1.7ع ۾ 1996ّاڌاسّ ٿيْ، ريڪْ 

رٌِي هْرْد تبسيخ ۾ ثبيْٽيڪ فقلي کي تيض . ُيڪٽشى کبى ّڌيڪ آُي

ُي . تشيي اختيبس ڪٌذي ُي کي فقلي ري ٽيڪٌبلْري ڪشي ڇڏيْ آُي

ٽيڪٌبلْري کي اختيبس ڪشڻ ري ؽشس پٌٌِزْ پبڻ ُي ٻڌائي ٿي تَ ُي 

 . ُبسيي ۽ ّاپشائيٌذڙى کي ڪِڙيْى عِْلتْى ۽ فبئذا فشاُن ڪشي ٿي

 

دًيب جي ٻٌِي ًٌڍى ۽ ّڏى خطشى کبى ثچڻ ّاسى لکي ُبسيي اى ڳبلَِ جْ 

اعتشاف ڪيْ آُي تَ ثبيْٽيڪ فصلي جي پْک عبى جيڪب فصل تيبس 

اًڪشي عبلوي عطخ تي  فصلي جي ٻيِش . ٿيٌذي اُب ًِبيت گِڻي ًُْذي

عيڪڙّ آُي، جيڪب ڪٌِي ثَ ٽيڪٌبلْجي جي ڪبسڪبسدگي  100پْک

 .کي پشکڻ الِء ُبسيي جْ اعتعوبل ٿيٌذڙ ايغڊ ٽيغٽ آُي
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 30 عبلي ري ػشفي ۾ عڄي دًيب ري 18ع تبئيي 2013ع کبى 1996عبل 

هلڪي ري لکي ُبسيي توبم تيضي عبى ثبيْٽيڪ فقلي کي اختيبس ڪشي 

ثبيْٽيڪ فقلي ري عڀ کبى ّڌيڪ هغتٌذ ۽ لبثل اػتوبد . سُيب آُي

 عبلي ري ػشفي 18ع تبئيي 2013ع کبى ّٺي 1996گْاُي اُب آُي تَ ُي 

 هلڪي ري لکيي ُبسيي کي چًْڊيْ ّيْ تَ 30ري دّساى عڄي دًيب ري 

 هليي ري ايشاضي تي پْک رْ آصاداًَ فيقلْ ڪي ۽ اى ايشاضي 100ُْ 

ُي اُب .  ثليي ُيڪٽشى کبى ّڌيڪ ايشاضي تبئيي کڻي ّڃي1.6کي 

ايشاضي آُي ريڪب آهشيڪب يب چيي ري هزوْػي صهيٌي ايشاضي ري 

 عيڪڙي کبى ّڌيڪ ري ثشاثش آُي ريڪب ُڪ ڪخيش 150عبئض کبى 

ُي ۾ ُڪ هکيَ ۽ ّڏّ ڪبسڻ ُي آُي تَ ُي . ايشاضي آُي

ثبيْٽيڪٌبلْري ري خطشي کبى ثچڻ ّاسى ُبسيي ۾ اػتوبد ۽ ڀشّعي کي 

ع ۾ ڪيل ربهغ هطبلؼي اى 2011يْسپي يًْيي رْ يْسپ ۾ . عِبسّ ڏئي ٿي

 . ڳبلَِ ري تقذيك ڪشي ٿْ تَ ثبيْٽيڪ فقلْى هضفْظ آُي

 

  هلڪي ۾ ثبيْٽيڪ فصلي جي پْک27ع 2013

 ۽ 1ٽيجل ) هلڪي هبى27ع ۾ ثبيْٽيڪ فقلي ري پْک ڪشڻ ّاساى 2013

 8 هلڪي هبى 10هٿيي .  تشلي يبفتَ هلڪ ُئب8 تشلي ڪٌذڙ ۽ 19،(1 ؽڪل

تشلي ڪٌذڙ هلڪ ُئب رٌِي هغتمجل ۾ لڳبتبس ۽ هتٌْع تشلي ري الِء ّعيغ 

. ۽ ػبلوگيش ثٌيبد فشاُن ڪٌذي ُڪ هليي ُيڪٽش کبى ّڌيڪ پْک پْکي

 اسة هبڻِي اى ثبيْٽيڪ 4 عيڪڙّ يب 60دًيب ري آثبدي رْ اڌ کبى ّڌيڪ 

 .  هلڪي ۾ سُي ٿب27فقل پْکڻ ّاساى 
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 ع فصلي جي عبلوي ايشاضي2013عبل : 1ٽيجل 

 **(هليي ُيڪٽشص)هلڪ ري لضبظ کبى 
 

ًوجش 

 ؽوبس

هلڪ رْ 

 ًبلْ

 ايشاضي

هليي ) 

 (ُيڪٽشص

 ثبيْٽيڪ فقل

 70.1 *آهشيڪب 1
هڪئي، عْيبثيي، ڪپَِ، ڪيٌْال، چْلٌذس، 

 الفلفب، پپيتب، عڪْاػ
 هڪئي، عْيبثيي، ڪپَِ 40.3 *ثشاصيل 2
 هڪئي، عْيبثيي، ڪپَِ 24.4 *اسرٌٽبئي  3
 ڪپَِ 11.0 *ڀِبست  4
 ڪيٌْال، هڪئي، عْيبثيي، چْلٌذس 10.8 *ڪيٌيڊا  5
 ڪپَِ، پپيتْ، پبپلش، ٽوبٽب، هٺْ هشچ 4.2 *چيي  6
 هڪئي، عْيبثيي، ڪپَِ 3.6 *پيشاگْئي  7

رٌْثي آفشيمَ  8
* 

 هڪئي، عْيبثيي، ڪپَِ 2.9

 ڪپَِ 2.8 *پبڪغتبى  9
 هڪئي، عْيبثيي 1.5 *يْساگْئي  10
 عْيبثيي 1.0 *ثْليْيب  11
 هڪئي 0.8 *فلپبئي  12
 ڪپَِ، ڪيٌْال 0.6 *آعٽشيليب  13

ثشڪيٌب فبعْ  14
* 

 ڪپَِ 0.5

 ڪپَِ 0.3 *هيبًوبس  15
 هڪئي 0.1 *اعپيي  16
 ڪپَِ، عْيبثيي 0.1 *هيڪغيڪْ 17
 ڪپَِ، هڪئي 0.1 *ڪْلوجيب 18
 ڪپَِ 0.1 *عْڊاى  19
 هڪئي، عْيبثيي، ڪيٌْال 0.1> چلي 20
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 هڪئي 0.1> ٌُڊساط 21
 هڪئي 0.1> پشتگبل 22
 هڪئي  0.1> ڪيْثب 23

24 
چيڪ 

 سيپجلڪ
 هڪئي 0.1>

25 
ڪْعٽبسي

 ڪب
 ڪپَِ، عْيبثيي 0.1>

 هڪئي 0.1> سّهبًيَ 26
 هڪئي 0.1> علْاڪيَ 27

  175.2 هزوْػَ 
 

 

  ُيڪٽشص يب اى کبى ّڌيڪ ايشاضي تي فقل پْکيي ٿب50000ثبيْٽيڪ ّڏا هلڪ ريڪي      19 *

 ّيزِب عْ يب ُضاس ۾ ڪيْ ّيْ**

  ۾ هٌظْس ڪيب ّيب2013ع ۾ ڪوشؽالئضيؾي ري الِء    2014 ***

 
 2013ڪالئيْ جيوض : رسيعْ
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 ع ۾ ّڏا هلڪ2013ثبيْٽيڪ فصلي جي هلڪي جْ عبلوي ًقشْ ۽ عبل : 1ؽڪل

 

ثٌگالديش پِشيْى ڀيشّ ثبيْٽيڪ فصلي جي پْک جي الِء هٌظْسي ڏًي آُي، جڏُي تَ هصش ۾ 

 . اًذسًّي صْستذبل جي ڪبسڻ پْک جْ جبئضّ صيش غْس آُي

 

 ُيڪٽشص يب ّڌيڪ ايشاضي تي ثبيْٽيڪ فصلي 50,000ثبيْٽيڪ ّڏا هلڪ جيڪي           19  

 جْ پْک ڪشي سُيب آُي
 

 2013ڪالئيْ جيوض : رسيعْ
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ثبيْٽيڪ ايگ )ع ۾ پِشيْى ڀيشّ ثبيْٽيڪ فقل 2013ثٌگالديؼ عبل 

کي پْکڻ ري هٌظْسي ڏًي، رڏُي تَ هقش ۾ فْستضبل فقلي  (پالًٽ

ثٌگالديؼ ري . ري پْک ري الِء صڪْهتي ربئضي ري الِء صيش غْس آُي

پبساى اُڙي هٌظْسي صبفل ڪشڻ اى الِء هکيَ آُي تَ ُي ٻيي ًٌڍى 

اُْ اى الِء ثَ اُن آُي تَ . غشيت هلڪي ري الِء ُڪ هخبلي ًوًْْ ٿيٌذّ

ثٌگالديؼ اًِي تؼتل کي ختن ڪشي ڇڏيْ آُي ريڪْ ڀبست ۽ فلپبئي ٻٌِي 

هلڪي ۾ ثبيْٽيڪ ّاًڱڻ ري تزبست ري هٌظْسي صبفل ڪشڻ ري 

ُي پڻ لبثل رڪش آُي تَ ٻيي ٻي تشلي ڪٌذڙ هلڪي . ڪْؽؼ ۾ ٿيْ

ع ۾ ثبيْٽيڪ 2013ع ۾ تزبست ري الِء عبل 2014پبًبهَ ۽ اًڊًّيؾيب عبل 

ري  (هضوْى)ُي خالفي ). فقلي ري پْک ري الِء هٌظْسي ڏًي آُي

 (اػذاد ۽ ؽوبس ۾ ُي ُيڪٽش ؽبهل ًَ آُي

 

 90 هليي ُبسي ثبيْٽيڪ فصلي هبى فبئذّ دبصل ڪي ٿب، جي ۾ 18

 . عيڪڙّ گِٽ ّعيلي ّاسا ُبسي آُي

 هليي 18ع ۾ سيڪبسڊ 2013 هليي ُبسيي ري همبثلي ۾ عبل 17.3 ع ۾ 2012عبل 

 عيڪڙّ کبى ّڌيڪ يب 90ُبسيي ثبيْٽيڪ فقلي رْ پْک پْکي، ريڪب 

 هليي کبى ّڌيڪ تشلي ڪٌذڙ هلڪي ري خطشى کبى ثچڻ ّاسى 16.5

 هليي ًٌڍى ُبسيي، رڏُي تَ 7.5چيي ۾ . ًٌڍا غشيت ُبسي آُي (هخبلف)

ع تبئيي ري 2013ع کبى 1996.  هليي ُبسي فبئذّ صبفل ڪي7.3ْڀبست ۾ 

ػشفي ري الِء هْرْد ُبڻْڪي اًگي اکش ظبُش ڪي ٿب تَ ُبسيي چيي ۾ 

.  اسة آهشيڪي ڊالش  صبفل ڪيب14.6 اسة آهشيڪي ڊالش ۽ ڀبست 15.3

التقبدي فبئذى کبًغْاِء ُبسيي کي رشاحين ڪؼ دّائْى اعتؼوبل ڪشڻ ۾ 

 عيڪڙّ ري گِٽتبئي عبى توبم گِڻْ هٌبفؼْ صبفل ٿيْ 50گِٽ ۾ گِٽ 
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آُي، اُڙي سيت ُبسيي رشاحين ڪؼ دّائي رْ گِٽ اعتؼوبل ڪيْ ۽ 

 . پبئيذاس هبصْل ۽ صًذگي ري ثِتش هؼيبس ري الِء هکيَ ڪشداس ادا ڪيْ

 

ع ۾ تشقي ڪٌذڙ هلڪي صٌعتي هلڪي 2013لڳبتبس ٻئي عبل جي الِء عبل 

 . جي ڀيٽ ۾ ّڌيڪ فصلْى پْکيْى

 هليي 94الطيٌي آهشيڪب، ايؾيبئي ۽ آفشيمي ُبسيي هزوْػي طْس تي 

 عيڪڙّ فقلْى 54 هليي ػبلوي ثبيْٽيڪ ُيڪٽشى رْ 175ُيڪٽش يب 

اى ري ڀيٽ ۾ فٌؼتي  ( عيڪڙّ ري ڀيٽ ۾52ع ۾ 2012 عبل)پْکيْى آُي 

ع ۾ 2012عبل ) عيڪڙّ فقلْى پْکيْى آُي 46 هليي ُيڪٽشى يب 81هلڪي 

اُڙي طشس عبى ُيڪٽشى رْ فشق ٻيڻْ يؼٌي  ( عيڪڙي ري ڀيٽ ۾48

 هليي ُيڪٽش ٿي 14 کبى 7ع ري ّچ ۾ تشتيجْاس 2013ع کبى عبل 2012عبل 

اًِي سرضبى کي ربسي سُڻ ري اهيذ ڪئي ّڃي ٿي تَ ُي تٌميذ . ّيْ

 ۾ ُي 1996ڪشڻ ّاسى ري اڳڪٿي  ري ثلڪل خالف آُي، رٌِي 

ٽيڪٌبلْري کي تزبستي ثٌيبدى تي اڀبسڻ کبى اڳ اُڙّ اػالى ڪيْ ُْ تَ 

ثبيْٽيڪ فقل فمظ فٌؼتي هلڪي ري الِء آُي ۽ تشلي ڪٌذڙ هلڪ 

خبؿ طْس ًٌڍى غشيت ُبسي ًَ تَ اى کي لجْل ڪٌذا ۽ ًَ ّسي 

 . ّاپشائيٌذا

 

 ري ػشفي ري دّساى فٌؼتي هلڪي ري هزوْػي 2012 کبى 1996

 اسة آهشيڪي ڊالش 57.9هؼبؽي فبئذى ري ڀيٽ ۾ تشلي ڪٌذڙ هلڪي ري 

 ۾ تشلي ڪٌذڙ 2012اى کبًغْاِء .  اسة آهشيڪي ڊالش ُئب159ڪوبيب، 

 اسة آهشيڪي ڊالش ري هزوْػي 18.7هلڪي رْ صقْ گِٽ ُْ ريڪي

هليي آهشيڪي ڊالش ري ثشاثش ُْ ۽ 8.6 عيڪڙّ، يؼٌي 45.9هٌبفؼي کبى 
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ثشّڪظ ايٌڊ ) ثليي آهشيڪي ڊالش ُْ 10.1فٌؼتي هلڪي رْ صقْ 

  .( آئيٌذٍ 2014ثبسفٽ 

 

 هليي 175 عيڪڙّ يب 27جيٌيبتي ڪشاط فصل عبلوي ايشاضي جي 

 . ُيڪٽشى تي

ريٌيبتي ڪشاط فقل ثبيْٽيڪ فقلْى ثبيْٽيڪ فقلي ري هکيَ ۽ 

 تشلي ڪٌذڙ هلڪ ُئب 10 هلڪي ري هبى 13 ۾ 2013. ّڌًذڙ خبفيت آُي

 ۾ 2013. ري ٻَ يب اى کبى ّڌيڪ ريٌيبتي ڪشاط فقلي ري پْک پْکي

 هليي ُيڪٽشى تي پْک ري ايشاضي 47ريٌيبتي ڪشاط فقلي رْ تمشيجبً 

 هليي ُيڪٽشى 43.7 ۾ 2012.  عيڪڙّ ري ثشاثش ُئب27 هليي ُيڪٽش ري 175

ريٌيبتي ڪشاط .  عيڪڙّ کبى ّڌيڪ ُئب26 هليي ُيڪٽشى ري 170يب 

 . فقلي ري ُي لڳبتبس ۽ ّڌًذڙسرضبى ۾ ّاڌاسي ري اهيذ آُي

 

ڏکڻ جي ٽي ثشاعظوي ۾ ثبيْٽيڪ فصلي کي ُٿي ّٺشائڻ ّاسى پٌج 

عشفِشعت هلڪي الطيٌي آهشيڪب ۾ ثشاصيل ۽ اسجٌٽبئي، ايشيب ۾ ڀبست ۽ 

 47چيي ۽ ثشاعظن آفشيقب ۾ ڏکڻ آفشيقب عبلوي ثبيْٽيڪ فصلي جْ 

 .  عيڪڙّ آُي41عيڪڙّ پْکي ٿب ۽ ُي دًيب جي آثبدي جْ 

 عشفِشعت تشلي ڪٌذڙ 5ثبيْٽيڪ فقلي ۾ ڏکڻ ري ٽي ثشاػظوي ۾ 

هلڪي ۾ ايؾيب ۾ چيي ۽ ڀبست، الطيٌي آهشيڪب ۾ ثشاصيل ۽ اسرٌٽبئي ۽ 

 هليي 82.7اًِي عڀٌي هزوْػي طْس تي . ثشاػظن آفشيمب ۾ ڏکڻ آفشيمب آُي

۽ اُي عڀ  ( عيڪڙ47ّدًيب رْ )ُيڪٽشى ري ايشاضي تي پْک ڪئي 

 21 عيڪڙّ ري ًوبئٌذگي ڪي ٿب، ريڪب 41 اسة آثبدي ري 7دًيب ري 

لبثل رڪش طْس تي اڄ اڪيلي آفشيمي .  اسة ٿي عگِي ٿي10.1فذي ۾ 

 21کبى ّڌي عگِي ٿي ۽  ( عيڪڙ15ّدًيب رْ ) اسة 1هلڪي ري آثبدي 
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تبئيي هوڪٌَ طْس  ( عيڪڙ35ّدًيب رْ ) اسة 3.6فذي ري پڄبڻي تبئيي 

ػبلوي عطش تي خْساڪ ري صفبظت ۽ ّڌيڪ سعذ . تي ّڌي عگِي ٿي

کبى ٻبُش ٿيٌذي خْاسڪ رب  اگَِ ُڪ خْفٌبڪ چيلٌذ آُي، رٌِي ۾ 

ثبيْٽيڪ فقل پٌٌِزْ خبطشخْاٍ ڪشداس ًڀبئي عگِي ٿب پش اُْ اى رْ 

 . صل ًَ آُي

 

ثشاصيل عبلوي عطخ تي ثبيْٽيڪ فصلي جي تشقي جي الِء اًجڻ جي طْس 

 . عڃبتْ ّڃي ٿْ

 هليي ُيڪٽشى عبى گڏ دًيب ۾ ثبيْٽيڪ فقلي ري ُيڪٽشى ۾ 40.3ثشاصيل 

آهشيڪب کبًپِْء ٻئي ًوجش تي اچي ٿْ ۽ ثبيْٽيڪ فقلي ۾ ُڪ هضجْط 

لڳبتبس پٌزي عبلي ري الِء . ػبلوي سٌُوب ري صيخيت عبى اڀشي سُيْ آُي

دًيب ۾ ڪٌِي ثَ ٻئي .  ۾ ػبلوي عطش تي تشلي رْ اًزڻ 2013ُْثشاصيل 

 هليي ُيڪٽشى رْ 3.7هلڪ ري همبثلي ۾ ثبيْٽيڪ فقلي ري ُيڪٽشيذ ۾ 

 عيڪڙّ ّاڌاسي 10سيڪبسڊ ّاڌاسّ ڪيْ ريڪْ عبلْى عبل ري ؽبًذاس 

 23 هليي ُيڪٽشى ري ػبلوي ايشاضي ري 175ثشاصيل . ري ثشاثش آُي

۽ آهشيڪب عبى  ( عيڪڙّ کبى ّڌيڪ21 ۾ 2012)عيڪڙّ تي پْک ڪئي 

گڏ ُي فشق کي لڳبتبس گِٽ ڪٌذي پٌٌِزي صبلت کي هغتضڪن ڪشي 

ثشاصيل ۾ فبعٽ ٽشيڪ هٌظْسي رْ عشؽتْ تيضي عبى اى کي . سُيْ آُي

 ۾ ُڪ ُن ّالغ ۾ ثشاصيل 2013. اختيبس ڪشڻ کي آعبى ڪشي سُيْ آُي

 هليي ُيڪٽشى تي صؾشات کي سّڪڻ ۽ ٻيي رڙي ٻْٽيي کي ختن 2.2

. ڪٌذي تزبستي ثٌيبدى تي پِشيْى ريٌيبتي عْيبثيي ري ايشاضي پْکي

اي، ثشاصيل ري صسػي تضميك ۽ تشلي ري تٌظين -پي-اي-آس-ثي-اين-اي

 ۾ گِشيلْ عطش تي 2015ُڪ اسة آهشيڪي ڊالش عبليبًي ثزيٽ عبى گڏ 
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پْکزٌذڙ ثبيْٽيڪ ّائشط هضاصوتي لْثيب ري تزبستي هظْسي صبفل 

 . ڪشڻ ري سٿبثٌذي ڪئي

 

  .(آهشيڪب عش فِشعت آُي)آهشيڪب قيبتذاًَ ڪشداس کي ثشقشاس سکي ٿْ 

 هليي ُيڪٽشى عبى گڏ ػبلوي عطش تي ثبيْٽيڪ فقلي رْ 70.1آهشيڪب 

ًوبيبى ثبيْٽيڪ  ( عيڪڙ40ّدًيب رْ )عشفِشعت اُپبئيٌذڙ هلڪ سُيْ 

 10.8 ۾ 2013ڪيٌيڊا .  عيڪڙّ سُي90فقلي کي اختيبس ڪشڻ ري ؽشس 

هليي ُيڪٽشى ري ايشاضي تي ثبيْٽيڪ فقلي ري پْک ڪئي ريڪب 

ڇبڪبڻ تَ .  هليي ُيڪٽشى ري ايشاضي کبى گِٽ ُئي11.6 ۾ پْکيل 2012

 ُيڪٽش گِٽ ايشاضي تي ڪيٌْال پْکيْ ۽ گشدؽي پشّگشام 800,000ُبسيي 

 96 ۾ 2013ڪيٌيڊا . ۾ گِڻي ڪڻڪ پْکي، ريڪْ ُڪ هغتضڪن ػول آُي

عيڪڙّ ري ّڌيڪ پْک اختيبس ڪشڻ ري ؽشس عبى گڏ ثبيْٽيڪ 

آعٽشيليب ۾ پڻ پبڻي ري للت ري ڪبسڻ گِٽ فقل پْکيْ . ڪيٌْال پْکيْ

 ُيڪٽشى تي هؾتول ُْ پش اًکي اختيبس ڪشڻ ري 100,000ريڪْ تمشيجبً 

 .  عيڪڙّ ّڌيڪ سُي99ؽشس 

 

 . ڀبست ۽ چيي ّڌيڪ ثبيْٽيڪ ڪپَِ پْکيي ٿب

 هليي ُيڪٽش 11.0 عيڪڙّ پْک اختيبس ڪشڻ ري ؽشس عبى گڏ 95ڀبست 

 عيڪڙّ پْک اختيبس 90رڏُي تَ چيي ۾ . سيڪبسڊ ثبيْٽيڪ ڪپَِ پْکي

 ُيڪٽش في 0.5 هليي ًٌڍى ۽ گِٽ ّعيلي ّاسى ُبسيي 7.5ڪشڻ ري ؽشس 

 .  هليي ُيڪٽشى تي ثبيْٽيڪ ڪپَِ پْکي4.2فبسم ري اّعظ عبى 
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 آفشيقب ۾ تشقي

آفشيمب ثشڪيٌب فبعْ ۽ عْڊاى عبى گڏ پٌٌِزي ڪپَِ ري گِڻي ايشاضي ۾ 

تشلي ربسي سکي ۽ ڏکڻ آفشيمب ثبيْٽيڪ هٌقْثي ري پيذاّاس هؼوْلي 

 هليي 2.85) ري عطش تي سکي آُي 2012طْس تي گِٽ ۽ ػولي طْس تي 

 کبى 313781ثشڪيٌب فبعًْي  (ُيڪٽشى رٌِي کي سائًْڊ ڪيْ ّيْ آُي

 عيڪڙّ کبى ّڌيڪ ثبيْٽيڪ ڪپَِ ري 50 ُيڪٽشى تي 474229

عْڊاى پٌٌِزي ڪوشؽالئضيؾي ري ٻئي  .ُيڪٽشى ري ايشاضي کي ّڌايْ

 2013 ُيڪٽشى ري پيذاّاس کي 20000 ۾ ثبيْٽيڪ ڪپَِ ري 2012عبل 

صْفال افضائي ري طْس عتي ّڌيڪ .  ُيڪٽشى تي ٽيڻْ ڪي62000ْ۾

ڪيوشّى، هقش، گِبًب، ڪيٌيب، هالّي، : آفشيمي هلڪي رِڙّڪ

ڪپَِ ۽ )ّعيغ ايشاضي تي ًئيي ثبيْٽيڪ فقلي  (ًبئزيشيب ۽ يْگٌڊا

ري الِء پْکي ري آصهبئؼ ڪئي ري ۾  (هڪئي کبى ڪيلْ ۽ لْثيب

-ڊثليْ. ؽڪشڪٌذي ؽبهل آُي: ڪيتشيْى ئي هتشّڪ فقلْى رِڙّڪ

 تبئيي آفشيمب ۾ پِشيي 2017اي هٌقْثي عبى اهيذ ڪئي ّڃي ٿي تَ ُْ -اين

 . خؾڪي عِڻ ّاسي هڪئي فشاُن ڪشي

ٽي هڪئي جي سيڪبسڊ -يْسپي يًْيي جي پٌجي هلڪي جي ثبيْٽيڪ ثي

 عيڪڙّ ّڌيڪ 15 کبى 2012 ُيڪٽشى جي پْک ڪئي، جيڪب 148013

ٽي -اعپيي يْسپي يًْيي ۾ پْک اختيبس ڪشڻ ّاسا هجوْعي ثي. آُي

 . عيڪڙّ عبى گڏ عشفِشعت ُئب94هڪئي ايشاضي جي 

 148013گزسيل عبل ري اعي تؼذاد ري پٌزي يْسپي يًْيي ري هلڪي 

 2012ٽي هڪئي ري پْک ڪئي ريڪب -سڪبسڊ ُيڪٽشى ايشاضي تي ثي

 عيڪڙّ ّاڌاسي 18اعپيي .  عيڪڙّ ّڌيڪ ُئي15 ُيڪٽش يب 18942کبى 

 سيڪبسڊ ُيڪٽش ايشاضي عبى گڏ 136962ٽي هڪئي ري -عبى گڏ ثي

پشتگبل ۾ ٻذ ري گِٽتبئي ڪبسڻ پْک . يْسپي يًْيي ۾ عشفِشعت ُْ
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ٻيي .  ري عطش تي 2012ُْ ُيڪٽش گِٽ ٿي ۽ سّهبًيَ ۾ 1000تمشيجبً 

هلڪي چيڪْعالّاڪيَ گِٽ ۽ ًٌڍي ايشاضي تي پْک پْکي ريڪب 

ُبسيي ري الِء يْسپي يًْيي ري سپْسٽ ڪشڻ ري طشيمي ۾ گِڻي 

 . هطبلجي ۽ هؾڪلي ري ڪبسڻ ُئي

 

ثبيْٽيڪ فصلي جْ خْاسڪ جي تذفع، پبئيذاسي ۽ آثِْا جي تجذيلي ۾ 

 .ڪشداس

 تبئيي ثبيْٽيڪ فقلي خْساڪ ري تضفع، پبئيذاسي ۽ 2012 کبى ّٺي 1996

 اسة 116.9آثِْا ري تجذيلي ري ڪشي، فقلي ري پيذاّاسي ليوت ۾ 

 هليي 497آهشيڪي ڊالش ري ّاڌاسي عبى ثِتشيي هبصْل فشاُن ڪٌذي 

 اسة 26.7 ۾ 2012ڪلْ گشام رشاحين ڪؼ دّائْى ثچبئيٌذي، فمظ اڪيلي 

 11.8ڪلْگشام ڪبسثبى ڊاِء آڪغبئيڊ ري اخشاد کي گِٽ ڪٌذي، ريڪْ 

 کبى 1996. هليي ڪبسى کي ُڪ عبل ري الِء سّڊى تي آڻڻ ري ثشاثش آُي

 هليي ُيڪٽش ايشاضي عبى رڙيل صيبت کي ثچبئڻ ۾هکيَ 123 تبئيي 2012

 هليي ًٌڍى ُبسيي ۽ اًِي ري خبًذاى ري 16.5ڪشداس ادا ڪيْ آُي ۽ 

 هليي هبڻِْى ريڪي دًيب ري عڀ کبى غشيت تشيي 65هزوْػي طْس تي 

. هبڻِْى آُي اًِي ري هذد ڪٌذي غشثت کي ختن ڪشڻ ۾ هذد ڏًي آُي

ثبيْٽيڪ فقلْى ُڪ ديشپبء هضجْطي ري صڪوت ػولي ۾ ڪشداس ادا 

ڪشي ٿي ري ري عڄي دًيب ري ڪيتشيي عبئٌغي اڪيڊهيْى صوبيت 

 اسة ُيڪٽش 1.5ڪي ٿيْى، ريڪي ػبلوي صسػي صهيي ري هْرْدٍ 

رٌِي . پيذاّاس ّڌائڻ ۾ هذد ڏيي ٿيْى/ ايشاضي تي پيذاّاسي فالصيت 

ثبيْٽيڪ فقلْى ضشّسي . عبى رٌِگي ۽ رڙيل صيبت هضفْظ ٿي آُي

آُي، پش ُي صل ًَ آُي ۽ ُي عٺي ڪبؽتڪبسي ري طشيمي عبى رڙيل 
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آُي، ريئي تَ گشدؽي ۽ هضاصوتي اًتظبم ريڪْ ثبيْٽيڪ فقلي ري الِء 

 .ضشّسي آُي ڇْ تَ ُي سّايتي فقلي ري الِء آُي

 

 . ثبيْٽيڪ فصلي جي هبدْل دّعتي ۾ ڪشداس

ثبيْٽيڪ فقلْى ُيٺ ڏًل پٌزي طشيمي عبى هبصْل دّعتي ۾ هکيَ 

 . ڪشداس ادا ڪي ٿيْى

 

  کبڌّ، خْساڪ ۽ سيشي جي دفبظت ۽ خْداًذصبسي، ثشوْل

ّڌيڪ عغتي خْساڪ، ُبسي جي عطخ تي ديشپب اقتصبدي فبئذى 

 . ۽ پيذاّاسي صالديت کي ّڌائيٌذي ڪشداس ادا ڪشڻ

 تبئيي عتشُي عبلي ري ػشفي ري دّساى 2012 کبى ّٺي 1996

 اسة 116.9ػبلوي عطش تي ثبيْٽيڪ فقلي کبى فبسم ري عطش تي 

 عيڪڙّ 58ري هبى . آهشيڪي ڊالش ري هؼبؽي فبئذا صبفل ڪيب ّيب

گِٽ ُش ُالئڻ، رشاحين ڪؼ دّائي رْ گِٽ )پيذاّاسي خشچي 

۾ گِٽتبئي هبى صبفل ٿيٌذڙ ۽ پيذاّاس  (اعتؼوبل ڪشڻ ۽ گِٽ هضٌت

 عيڪڙّ فبئذا صبفل 42 هليي ٽي ري خبطشخْاٍ ّاڌاسي عبى 377۾ 

 اسة آهشيڪي 18.7 کبى اًِي اػذاد ّ ؽوبسي ري هطبثك 2012. ٿيب

 عيڪڙّ پيذاّاس ۾ ّاڌاسي ري ڪبسڻ 83ڊالش ري هزوْػي فبئذى، 

ثشدڪظ ) عيڪڙّ گِٽ پيذاّاسي خشچي ري ڪبسڻ ُئب 17ُئب ۽ 

 ( آئٌذ2014ٍايٌڊ ثبسڪ فٽ 
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  هتٌْع ديبت کي ثچبئڻ، ثبيْٽيڪ فصلْى صهيي ثچبئڻ ّاسي

 . ٽيڪٌبلْجي آُي

 1.5ثبيْٽيڪ فقلْى صهيي ثچبئڻ ّاسي ٽيڪٌبلْري آُي ۽ هْرْدٍ 

اسة ُيڪٽش پْک الئك ايشاضي تي ّڌيڪ پيذاّاس ري لبثل آُي ۽ 

اُڙي سيت رٌِگي ري ڪٽبئي ري سّڪ ۽ هتٌْع صيبت ري 

صفبظت ۽ ٻيي هتٌْع صيبت ري پٌبٍ گبُي ۽ ديشپب هضجْطي ري 

تشلي ڪٌذڙ هلڪي ۾ ُش . صڪوت ػولي ۾ هذد ڪشي عگِي ٿي

 هليي ُيڪٽشى تي هتٌْع صيبت، گشم گِبٽب رٌِگ ختن ٿي 13عبل 

 تبئيي ثبيْٽيڪ فقلي اضبفي خْساڪ، 2012 کبى ّٺي 1996سُيب آُي 

ريڪڏُي ثبيْٽيڪ فقلْى ُي عڀ پيذا . غزا ۽ سيؾَ پيذا ڪيب آُي

 هليي ُيڪٽشى ري اضبفي پيذاّاس 123ًَ ڪي تَ سّايتي فقلي ري 

ثشدڪظ ايٌڊ ثبسڪ )هغبّي ٽٌي ۾ پيذا ڪشڻ ري ضشّست ٿئي ُب 

 هليي ُيڪٽشى ري اضبفي همذاس ري الِء گِٽ 123. ( آئٌذ2014ٍفٽ 

پيذاّاس ّاسيي اضبفي صهيٌي ري ضشّست ٿيٌذي، ريڪب ُش ُالئڻ 

تشلي ڪٌذڙ هلڪي ۾ . ۽ فقل کي پيذاّاس ري الِء هٌبعت ًَ ُزي

ٽشّپيڪل رٌِگي ري ۾ هتٌْع صيبت آُي، ڪٽڻ ري الِء ڪيشايب 

ّيٌذا آُي ۽ صساػت عبڙي ّيٌذي آُي رٌِي ري ڪبسڻ هتٌْع 

 .  صيبت تجبٍ ٿي ّيٌذي آُي
 

 غشثت ۽ افالط جي خبتوي ۾ ڪشداس 

چيي، :  ۾ ثبيْٽيڪ ڪپَِ تشلي ڪٌذڙ هلڪي رِڙّڪ2013اڄ 

 16.5ڀبست، پبڪغتبى، هيبًوبس، ثْليْيب، ثشڪيٌبفبعْ، ۽ ڏکڻ آفشيمب ۾ 

هليي کبى ّڌيڪ ًٌڍى ۽ گِٽ ّعيلي ّاسى ُبسيي ري آهذًي ري 

رسيؼي کي ّڌائڻ پِشيي ئي ُڪ ّاضغ ڪشداس ادا ڪشي چڪي 
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 2015 ۽ 2014ڪوشؽالئضيؾي ري ٻي ڏُبئي ري سُيل ٻي عبلي . آُي

 . ۾ ثبيْٽيڪ ڪپَِ ۽ هڪئي عبى گڏ ُي ّڌي عگِي ٿْ
 

 صساعت جي هبدْليبتي اثشى کي گِٽ ڪشڻ . 

سّايتي صساػت هبصْل تي ّاضغ احش ڇڏيْ آُي ۽ ثبيْٽيڪٌبلْري 

ري صساػت ري هبصْليبتي احشى کي گِٽ ڪشڻ ۾ اعتؼوبل ڪشي 

اڄ ري تشلي ۾ رشاحين ڪؼ دّائي ري ّاضغ گِٽتبئي، . عگِزي ٿي

ًبهيبتي ٻبسڻ ري ثچت، ُش گِٽ يب ثلڪل ًَ ُالئڻ ري رسيؼي 

ڪبسثبى ڊاِء آڪغبئيڊ ري اخشاد ۾ گِٽتبئي ۽ گٌذگبَُ ختن ڪشڻ 

ّاسيْى دّائي ري اعتؼوبل ري ّعيلي ڪن ري افالس عبى صهيي ۽ 

 2012 کبى 1996. ًوي کي هضفْظ سکڻ، کي ؽبهل ڪشي عگِزي ٿْ

 497ري  (آئي-اي)ري ػشفي ري دّساى ُي ُڪ هتضشڪ رضّ 

هليي ڪلْگشام رشاحين ڪؼ دّائْى ري هزوْػي گِٽتبئي رْ 

 عيڪڙّ ري 8.7ڪبٿْ لڳبيْ ّيْ آُي ريڪْ رشاحين ڪؼ دّائي 

ثچت آُي، ريڪب اًِي فقلي تي اعتؼوبل ٿيٌذڙ رشاحين ڪؼ دّائي 

 عيڪڙّ ري گِٽتبئي ري ثشاثش 18.5عبى ڳٌڍيل هبصْليبتي احشى ۾ 

 (ڪيْ-آئي-اي)آُي، رٌِي ري ربچ اًْائشهيٌٽل اهپيڪٽ ڪْؽٌٽ 

ڪيْ ُڪ ربهغ ربچ آُي ريڪب ڪيتشى ئي -آئي-اي. ڪئي آُي

ػولي تي هؾتول آُي، ريڪب هبصْليبتي احشى تي ُڪ اًفشادي 

 رْ 2012اڪيلي . هتضشڪ رضّي ري صيخيت عبى هذد ڪٌذا آُي

 هليي ڪلْگشام ري گِٽتبئي ٿي 36آئي ۾ -اعي ڊيٽب ري هطبثك اي

ڪيْ ۾ -آئي-۽ اي ( عيڪڙّ ثچت ري ثشاثش8رشاحين ڪؼ دّائي ۾ )

 آئٌذٍ پبڻي 2014ثشدڪظ ايٌڊ ثبسڪ فٽ ) عيڪڙّ گِٽتبئي ٿي 23.6

ري اعتؼوبل ري ّڌًذڙ ضشّست ػبلوي عطش تي پبڻي کي هضفْظ 
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عڄي دًيب ۾ تبصي پبڻي . ڪشڻ ۽ دعتيبثي تي ُڪ اُن احش ّرٌِذي

رْ عتش عيڪڙّ صساػت ۾ اعتؼوبل ٿئي ٿْ ۽ ظبُشي طْس تي 

 30ع تبئيي آثبدي تمشيجبً 2050هغتمجل ۾ لبثل ثشداؽت ًَ ٿيٌذّ، ڇْ رْ 

پِشيي ثبيْٽيڪ ٻَ .  اسة ٿي ّيٌذي9عيڪڙّ ري صغبة عبى ّڌي 

 ۾ آهشيڪب ۾ خؾڪي کي ثشادؽت ڪشڻ ري 2013ًغلي هڪئي کي 

هؼيبس عبى گڏ ػبم ڪيْ ّيْ آُي ۽ پِشيي گشم هْعن ري ثبيْٽيڪ 

 2017خؾڪي ثشادؽت ڪشڻ ّاسي هڪئي ري عڀ عِبسى آفشيمب ۾ 

خؾڪي ثشادؽت ڪشڻ ّاسي . ۾ ڪوشؽالئضيؾي رْ اهيذ آُي

فقلي ري عڄي دًيب ۾ فقلي ري ربسي ًظبم تي هکيَ احش پْڻ ري 

خبؿ طْس تي تشلي ڪٌذڙ هلڪي ۾ رتي فٌؼتي هلڪي . اهيذ آُي

 . ري همبثلي ۾ خؾڪي گِڻي پکڙري ّيٌذي ۽ عخت ٿي ّيٌذي

 

  آثِْا جي تجذيلي ۾ گِٽتبئي ۽ گشيي ُبئْط گيغي جي گِٽتبئي ۾

 هذد

هبصْل ري ثبسي ۾ اُن ۽ تڪڙي تؾْيؼ ثبيْٽيڪ فقلي ري الِء 

اهڪبًبت آُي، رٌِي ٻي اُن طشيمي عبى گشيي ُبئْط گيغي ري 

پِشيي . گِٽتبئي ۽ آثِْا ري تجذيلي ۾ گِٽتبئي ري هذد ڪئي آُي

ًبهيبتي ٻبسڻ ري اعتؼوبل ۾ گِٽتبئي ري رسيؼي ڪبسثبى ڊاِء 

آڪغبئيذ ري اخشاد ۾ لڳبتبس ثچت، رشاحين ڪؼ ۽ گٌذگبَُ ڪؼ 

 اسة ڪلْ 2.1 ۾ 2012دّائْى ري گِٽ ڦُْبسي عبى هغتمل ثچت 

 هليي ڪبسى 0.94گشام ڪبسثبى ڊاِء آڪغبئيڊ ري اًذاصى ثچت ريڪب 

ٻيْ، ُش ًَ ُالئيٌذي اضبفي . ري سّڊ تي گِٽتبئي ري ثشاثش ُئي

گٌذگبَُ ڪؼ دّائي کي ثشداؽت ڪشڻ ّاسي ثبيْٽيڪ )ثچت 

ريڪب  (فقلي ري ري الِء گِٽ يب ُش ًَ ُالئڻ ري ضشّست آُي
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 ۾ صهيي ۾ 2012ثبيْٽيڪ خْساڪ، غزا ۽ سيؾَ داس فقلي ري الِء 

 اسة ڪلْگشام ڪبسثبى 24.61اضبفي ڪبسثبى ري گِٽتبئي ريڪب 

 هليي ڪبسى کي ُڪ عبل ري الِء سّڊى تب 10.9ڊاِء آڪغبئيڊ يب 

 ۾ هؾتشلَ هغتمل ۽ اضبفي ثچت رْ اى 2012. ُٽبئڻ ري ثشاثش ُئي

 اسة ڪلْ گشام ڪبسثبى ڊاِء آڪغبئيڊ 26.7ػول هبى صبفل ٿيْ اُْ 

 هليي ڪبسى رْ سّڊ تبى ُٽبئڻ ري ثشاثش ُيْ 11.8ري ثچت يب 

 . ( آئٌذ2014ٍثشدڪظ ايٌڊ ثبسڪ فٽ )
 

خؾڪي، ٻْڏ ۽ گشهي پڌ ۾ تجذيلي ري ثبسي ۾ اڳڪٿي ڪشي عگِزي ٿي 

تَ توبم ّڌيڪ ۽ عخت ٿيٌذي، ريئي تَ اعبًکي آثِْا ري تجذيلي عبى 

ڳٌڍيل چيليٌذ کي هٌِي ڏيٌذا آُيْى، ثظ اعبًکي ًئيي لغوي ري تشلي ۽ 

ُوزِت فقلي ري الِء تيضي عبى فقل پْکڻ ۾ ثِتشي آڻڻ ّاسى 

ريڪب آثِْا ري صبلت ۾ توبم تيضي عبى . پشّگشاهي ري ضشّست ًُْذي

ڪيتشيْى ئي ثبيْٽيڪ . ٿيڻ ّاسيي تجذيليي کي چڱي سيت اختيبس ڪيْى

فقلي ري اّصاسى ۽ طشيميمبس ثؾوْل سيؾي رْ ڪلچش، تؾخيـ، 

 (ايظ-اي-اين)ريٌْهڪظ، هبليڪيْلش هبسڪش ري هذد عبى چًْڊي 

صًڪ فٌگش ۽ ًغلي ۾ تيضي آڻڻ ري الِء ثبيْٽيڪ فقلي رْ هزوْػي 

اعتؼوبل ڪشي عگِزي ٿْ ۽ آثِْا ري تجذيلي ري احشى کي ختن ڪشڻ 

عبى ڪبسثبى ڊاِء آڪغبئيڊ ري اخشاد ۾ گِٽتبئي، صهيي ري صفبظت خبؿ 

طْس تي ًوي ۽ رشاحين ڪؼ دّائي ري ڦُْبسي ۾ گِٽتبئي عبى گڏّگڏ  

ڪبسثبى ڊاِء آڪغبئيڊ ري ختن ڪشڻ ۾ هکيَ ڪشداس ادا ڪشي سُي 

 . آُي
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خالفي ۾ ارتوبػي طْس تي هٿي ڏًل پٌزي ًبگضيش ڪوي پِشيي ئي ُڪ 

ّاضغ اًذاص ۾ پبئيذاسي ۾ ڪشداس ادا ڪشڻ ري الِء ثبيْٽيڪ فقلي ري 

فالصيت ۽ دًيب ري دسرَ صشاست ۾ ّاڌاسي  ۽ آثِْا  ۾ تجذيلي عبى ڳٌڍيل  

خْفٌبڪ چيليٌزي کي گِٽ ڪشڻ ري الِء فالصيت رْ هظبُشّ ڪيْ 

ثبيْٽيڪ فقلي . آُي ۽ هغتمجل ري الِء اى ۾ اًتِبئي گِڻي فالصيت آُي

پيذاّاسي فالصيت ۽ آهذًي کي ّاضغ طْس تي ّڌائي عگِي ٿي ۽ 

ٻِشاڙي هؼبؽي تشلي ۾ ُڪ اًزڻ ري صيخيت عبى خذهتْى اًزبم ڏئي 

 . عگِي ٿي

 

 ًبئيٽشّجي جي اعتعوبل عبى ڪبسڪشدگي

ڀبڻ ري اعتؼوبل ۽ ڪبسڪشدگي ري ثبسي ۾ ُڪ ثبة  (ايي)ًبئيٽشّري 

 50. هڪول تفقيل عبى گڏ ؽشّػبتي ػبلوي ًمطَ ًظش پيؼ ڪشي ٿْ

 هليي ٽي ًبئٽشّري ڀبڻ 100اسة آهشيڪي ڊالش ري عبالًَ هبليت تمشيجبً 

 اڌ ياعتؼوبل ٿيل ًبئٽشّري ڀبڻ د. ري فقلي تي اعتؼوبل ڪيب ّڃي ٿب

 عجت ثڻزي ٿب، خبؿ اصقي تي فقلْى اعتؼوبل ًَ ٿب ڪي ۽ آلْدگي د

ًبئٽشّري ري اعتؼوبل ري ڪبسڪشدگي . طْس تي پبڻي ري سعتي تي

ڪزَِ اؽبسٍ . ري ّڌائڻ الِء سّايتي ۽ ثبئيْٽيڪ طشيمب تالػ ڪيب ّيب ٿب

ًئي ٽيڪٌبلْري ري فقلي تي  ( عبلي ۾10 کبى 5)آُي تَ دسهيبًي ّلت ۾ 

 پيذاّاس ۾ ڪوي کبًغْاِء هْرْدٍ اعتؼوبل ؽذٍ ًبئيٽشّري ري ۽اعتؼوبل 

 .اڌ همذاس کي ثچبئي عگِزي ٿْ

ثبئيْٽيڪ فصلي جي ثبقبعذگي ۽ ليجل لڳبئڻ 

ّلت هْحش سيگْليٽشي ًظبم رْ هٌبعت فمذاى ُي / عبئٌغي ثٌيبد ۽ ليوت 

رهيذاس، . ًظبم کي اختيبس ڪشڻ ۾ ُڪ ّڏي سڪبّٽ ٿي سُي آُي
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خبؿ طْس . هضٌت طلت لبػذي ري ضشّست آُي ريڪْ هؾڪل ًَ ٿئي

تي ًٌڍي ۽ غشيت تشلي ڪٌذڙ هلڪي الِء ريڪي ثبئيْٽيڪ فقلي ري 

تشلي ۽ هٌظْسي صبفل ڪشڻ ري ّڏي ليوت ري عجت هڪول طْس تي 

ع ۾ 2012 ًْهجش 6ُي ڳبلَِ لبثل رڪش آُي تَ . ڦبعي چڪب آُي

 رٌيبتي طْس تي خْساڪ 37“ڪيلفْسًيب آهشيڪب ۾ ّّٽشى ري تزْيض 

لڳبئڻ ري سيبعت ري هزْصٍ تزْيض کي ” ري الذام ري الصهي ليجل

ُي .  فيقذ 46.3ُْ فيقذ ۽ ًَ ۾ 53.7آخشي ًتيزْ ُب ۾ . ؽڪغت ڏًي

ع ۾ ّاؽٌگٽي ري سيبعت ۾ ٿيْ ۽ اُڙّ ئي 2013طشس ُڪ عشّي ًْهجش 

ًَ .  اى ري ليجل ًَ لڳبئڻ ري صوبيت ۾ ّڌيڪ فشق ُّْاءِ ًتيزْ ًڪتْ ط

 فيقذ 45 فيقذ ۽ ُب ۾ 55۾ 

ثبئيْٽيڪ فصلي جي الِء هٌظْس شذٍ ايًْٽظ جي ديثيت 

ع 1994( 27يْسپي يًْيي + 35) هلڪي 36ع ري ڪل 2013 ًْهجش 30

يب غزا ري طْس اعتؼوبل الِء ۽ / کبى ثبئيْٽيڪ فقلي ري خْساڪ ۽ 

 36اى . هبصْل ري ثضبلي يب ٻْٽب لڳبئڻ الِء ثبضبثطَ هٌظْسيْى ڏًيْى

 ري 336 ري اين فقلْى ۽ 27هلڪي ۾ هزبص صڪوي ري طشفبى 

ري .  ثبضبثطَ هٌظْسيْى ربسي ٿيْى2833ايوبيًْٽظ تي هؾتول ڪل 

ثشاٍ ساعت اعتؼوبل يب ) خْساڪ ري اعتؼوبل ري الِء آُي 1321هبى 

ايًْٽظ ري هٌظْسي  (198) غزا ري اعتؼوبل ري الِء 918، (ػول الءِ 

، (ًَ آُي ُي ۾ ريٌيبتي فقلي رْ ايًْٽظ 165)ُي کبًپِْء آهشيڪب . ڏًي

آعٽشيليب  (103)، رٌْثي ڪْسيب (131)ڪْ ي، هيڪظ(146)ڪيٌيڊا 

 ثؾوْل هٌظْسيْى ري ري 71)، يْسپي يًْيي (83)، ًيْصي ليٌڊ (93)

، تبئيْاى (68)فلپبئي . (هيؼبد ختن ٿي ّئي يب تزذيذ ري ػول تضت آُي

هڪئي ري . آُي (52)۽ رٌْثي آفشيمب  (55)، چيي (59)، ڪْلوجيب (65)
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 130 هلڪي ۾ 27). هٌظْس ؽذٍ ايًْٽظ ري تؼذاد عڀ کبى ّڌيڪ آُي

 هلڪي ۾ 10)پٽبٽب  ( ايًْٽظ49 هلڪي ۾ 22)ُي کبًپِْء ڪپَِ  (ايًْٽظ)

 هلڪي ۾ 26)۽ عْيبثيي  ( ايًْٽظ30 هلڪي ۾ 12)ڪيٌْال  ( ايًْٽظ31

اُب ايًْٽ رٌِي کي عڀ کبى ّڌيڪ هٌطْسيْى صبفل ٿيْى . ( ايًْٽظ27

آُي ۽ رڙي ٻْٽي ڪؼ دّا ثشداؽت ڪشڻ ّاسي عْيبثيي ايًْٽ ري ٽي 

اى کبًپِْء  (27يْسپي يًْيي +  هٌظْسيْى 51 هلڪي ۾ 24 )2-3-40ايظ 

+  هٌظْسيْى 49 هلڪي ۾ 23 )810صؾشات هضاصن هڪئي ايًْٽبين ۽ ايي 

۽ رڙي ٻْٽيي تلف ڪشڻ ّاسي دّا ري خالف  (27يْسپي يًْيي 

 49 هلڪي ۾ 22 )603هضاصوت سکڻ ّاسي هڪئي ري ايًْٽ ايي ڪي 

صؾشات ري خالف هضاصوت ّاسي  (27يْسپي يًْيي + هٌظْسيْى 

( 27يْسپي يًْيي +  هٌظْسيْى 45 هلڪي 21 )11هڪئي ايًْٽجي ٽي 

رڙي ٻْٽيْى تلف ڪشڻ ّاسيْى دّا ري خالف هضاصوت سکڻ ّاسي 

يْسپي يًْيي +  هٌظْسيْى 45 هلڪي ۾ 20 )1507هڪئي ايًْٽٽي عي 

رڙي ٻْٽيْى تلف ڪشڻ ّاسي دّا ري خالف هضاصوت سکڻ ّاسي  (27

( 27يْسپي يًْيي +  ايًْٽظ 41 هلڪي ۾ 19 )21ري اي )هڪئي ايًْٽ 

 2704-12رڙي ثْٽي ڪظ دّا ثشداؽت ڪشڻ ّاسي عْيبثيي ايًْٽبئي 

صؾشات ري خالف  (27يْسپي يًْيي +  ايًْٽظ 37 هلڪي ۾ 19)

 36 هلڪي ۾ 19 )899034هضاصوت ڪشڻ ّاسي هڪئي ايًْٽبين اّ ايي 

صؾشات ري خالف هضاصوت ڪشڻ ّاسي  (27يْسپي يًْيي +هٌظْسيْى

( 27يْسپي يًْيي + هٌظْسيْى36 هلي ۾ 17 )531ڪپَِ ايًْٽبين اّ ايي 

رڙي ٻْٽيْى تلف تلف ڪشڻ ّاسي دّا ري خالف هضاصوت سکڻ ّاسي 

 88017صؾشت ري خالف هضاصوت ڪشڻ ّاسي هڪئي ايًْٽ اين اّ ايي 

۽ صؾشات ري خالف  (27يْسپي يًْيي + هٌظْسيْى35 هلڪي ۾ 19)
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 34 هلڪي ۾ 15 )1445هضاصوت ڪشڻ ّاسي ڪپَِ ايًْٽ اين اّ ايي 

 (.27يْسپي يًْيي +هٌطْسيْى

 

 اسة آهشيڪي 15.6ع ۾ اڪيلي ثبئيْٽيڪ ٻج جي عبلوي قيوت 2013

. ڊالش ُئي

 اسة آهشيڪي 15.6ع ۾ فشف ثبئيْٽيڪ ٻذ ري ػبلوي ليوت 2013

ع ۾ ُڪ هطبلؼي هبى اًذاصّ لڳبيْ ّيْ آُي تَ ًئي 2011. ڊالش ُئي

ريٌيبتي ڪشاط فقلي ري دسيبفت، تشلي ۽ اربصت ري / ثبئيْٽيڪ فقل 

ڪشاپٌبعظ ري اًذاصي ري هطبثك .  هليي آهشيڪي ڊالش 135ُْالگت 

 اسة آهشيڪي ڊالش 15.6ع ۾ ػبلوي هبسڪيٽ ۾ ُي ري ليوت 2013

ع ۾ 2012. ( اسة آهشيڪي ڊالش کبى ّڌيڪ14.6ع ۾ 2012). ُئي

 فيقذ ۽ 22 اسة آهشيڪي ڊالش ري 71.5ػبلوي فقل تضفع هبسڪيٽ ۾ 

 فيقذ کي ظبُش 35 اسة آهشيڪي ڊالش ري 45تزبستي ٻذ هبسڪيٽ ۾ 

ثبئيْٽيڪ )ػبلوي فبسم گيٽ ري پْک ؽذٍ ڪوشؽل پيذاّاس . ڪشي ٿي

هبى اًذاصاً آهذًي فشف ثبئيْٽيڪ ٻذ ري  (داڻي ۽ ديگش پْک ؽذٍ پيذاّاس

 . گٌب ّڌيڪ آُي10ليوت کبى 

 

ع ّسلڊ فْڊ پشائض جي خْساڪ، غزا ۽ سيشَ جي تذفع ۾ ثبئيْ 2013

ٽيڪٌبلْجي جي ڪشداس کي تغلين ڪشڻ جْ اثش 

عڀ کبى پِشيي ثيي االلْاهي فبًّڊيؾي  (ڊثليْ ايف پي)ّسلڊ فْڊ پشائض 

آُي، ريڪب اًِي هبڻِي ري ڪبهيبثيي کي تغلين ڪشي ٿي ري دًيب ۾ 

خْساڪ ري هؼيبس، همذاس ۽ دعتيبثي کي ثِتش ثٌبئيٌذي اًغبًي تشلي ۾ 
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.  آُييبفتَع ري ٽي ثبئيْ ٽيڪٌبلْرغٽ اًؼبم 2013. پيؼ لذهي ڪئي آُي

رٌي ريٌيبتي طْس تي تيبس ٿيل ثِتش فقلي ري الِء آصاداًَ هبليڪْلش 

. طشيمي ڪبس دسيبفت ڪيب

ري اين فقلي ري هضجْط صوبيتي / ّسلڊ فْڊ پشائض ري ثبًي ۽ ثبئيْٽيڪ 

 ۾ ًْثل اًؼبم يبفتَ ًبسهي ثْس الگ ڊثليْ ايف پي فبئًْڊيؾي ۾ 1970۽ 

 ري عجت هغئليپٌٌِزي خيبلي رْ اظِبس ڪيْ تَ اين فقلي ري خالف 

ثبئيْ ٽيڪٌبلْرغٽظ کي ّسلڊ فْڊ پشائض ري اًؼبم يبفتَ ري صيخيت عبى 

غْس ڪشڻ عبى خبسد ًَ ڪشڻ کپي اًِي چيْ تَ اًِي کي هيشٽ تي 

غْس ڪشڻ کپي ۽ اًِي کي ػبلوي خْساڪ ري تضفع ۽ غشثت ري 

. خبتوي ۾ اى ري ڪشداس ري عجت ربچ ڪئي ّڃي

ع ۾ ّسلڊ فْڊ پشائض ري طشفبى ٽي ثيي االلْاهي عطش تي 2013ثْس الگ 

تغلن ؽذٍ ثبئيْ ٽيڪٌبلْرغٽظ کي ايْاسڊ ڏيڻ ري فيقلي هبى خْػ ٿيب 

اًِي ۾ . يٌذا ۽ ػضت ڪٌذا آُيڻًُْذا رٌي کي ُْ راتي طْس تي عڃب

هبسڪ هبًٽبگْ، هيشي ڊيل چلٽي ۽ ساثشٽ فشيلي رٌي فقلي ري ثبئيْ 

ٽيڪٌبلْري ري هتؼلك ؽؼجي ۾ اُن خذهتْى عشاًزبم ڏًيْى اًِي ٽي اًؼبم 

ع ري آخش ۾ ايگشّ ثيڪٽيشين ٽْهي فيغٌض، ري رسيؼي ريٌض 1970يبفتي 

ري ٻئي لغوي هبى اُذاف فقلي ۾ هٌتملي هبى پٌٌِزي هٌفشد طشيمي عبى 

هبسڪ ّاى هًْٽبگْ ۽ اى عبى گڏ ڪن ڪشڻ ّاسى . عبئٌظ کي لبئن ڪيْ

 ۾ پِشيي دفؼي دسيبفت ڪيْ تَ ثيڪٽيشيب ٽي آئي پالصهيڊ 1974ريف ؽيل 

اًِي اى ري . کڻي ّڃي عگِي ٿْ (پالًٽ ٽيْهش اًڊيْعٌگ پالصهيڊ)

 ٻبُشيي ريٌض ري ٻْٽي ۾ هتْاصى اعبخت ۽ ڪن رْ هطبلؼْ ڪيْ ريڪ

هيشي ڊيل چلتي ۽ اى ري تضميمي ٽين دسيبفت ڪيْ تَ . هٌتملي ڪشي ٿْ

ايي -ڊي-ٽي)ٽشاًغفش ڊي ايي اي  (عيگوٌٽ)ُي پالصهيڊ ۾ ُڪ صقي 
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آُي رٌِي تي ػول ٿئي ٿْ ۽ هتبحشى ٻْٽي ري عيل ري ريٌْم ۾ هٌتمل  (اي

ٿي ّيٌذّ آُي ُي ري ڪن اُْ حبثت ڪيْ تَ ٻْٽي ري ريٌْم کي سّايتي 

.  ّڌيڪ ثِتش طْس تي عٌڀبلي عگِزي ٿْ کبىٻْٽي ري ًغل ري ًغجت

ساثشٽ فشيلي ۽ اى ري ٽين ري تضميمي ڪن ّاى هًْٽب گْ ۽ چلٽي ري 

ٽين ُڪ ثيڪٽيشيب هبس ريٌض کي الڳ ٿلگ ڪشڻ . پيؾشفت تي ڪيب ّيب

 رٌِي ۾ ٻْٽي ري خليبت ۾ ثيبى ڪيْ ّيْ رْ ساًّڊ اپ ،ري لبثل ُئي

. سيڊي عْيبثيي ري تشلي ۾ عبئٌغي ثٌيبد ثڻزي ّئي

ٽٌِي اًؼبم يبفتي رْ ڪن پالًٽ عيل ٽشاًغفشهيؾي ٽيڪٌبلْريض ري ثٌيبد 

ٿي، رٌِي کبى ثِتش پيذاّاس عبى گڏ ريٌيبتي ثِتشي ّاسى فقلي ري 

ُْعٽ، صؾشات ۽ ثيوبسي ري خالف هضاصوت ۽ آثِْا ۾ ؽذيذ تغيش ري 

اى ري هؾتشڪَ ڪبهيبثيي کبئڻ ري . خالف ثشداؽت کي ثِتش ثڻبئيْ

ُيي فذي ۾ ُن 21همذاس ۽ دعتيبثيي ۾ ّڌائڻ ۾ ّاضش ڪشداس ادا ڪيْ ۽ 

تغلغل عبى گڏ ّڌيڪ خْساڪ پيذا ڪشڻ ۾ ػبلوي چيلٌزض کي هٌِي ڏيڻ 

۾ اُن ڪشداس ڪشي عگِي ٿب، رڏُي تَ ُڪ غيش هغتضڪن آثِْا کي 

. هٌِي ڏيڻْ ٿْ پْي

ع ۾ ّسلـڊ فْڊ پشائض ُڪ هٌفشد ػبلوي 2013ُي ڳبلَِ لبثل رڪش آُي تَ 

فْسم ري طْس تي پيؾَ ّساًَ ثضج ري صْفلَ افضائي ۽ تشغيت ڏًي ۽ 

خْساڪ ري تضفع خْفٌبڪ چئليٌذ ۽ صبل ۽ هغتمجل ري تؼبّى ري ثبسي 

۾ عبئٌغي ڪويًْٽي ۽ ػْام ۾ عزبڳي کي فشّؽ ڏًْ تَ ثبئيْ ٽيڪٌبلْري 

 اسة آثبدي عبى گڏ اچڻ ّاسي دًيب ري خْساڪ ڏيڻ ۾ هذد 9 ۾ 2050

. ڪشي عگِي ٿي

ع ۾ ٽٌِي اًؼبم يبفتي رْ هتفمَ ًمطَ ًظش آُي تَ هبڻِي کي 2013

آئي . ثبئيْٽيڪ فقلي رْ ػلن ڏيڻ ۽ ٻڌائڻ عڀ کبى پِشيي تشريش ُئي
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 ۾ 2000ايظ اي اي اي رْثَ اُْ ًظشيْ آُي ۽ ڏُي عبلي کبى ثَ پِشيي 

هبڻِي عبى گڏ ػبلوي عطش تي ّعيغ ػلن ڏيڻ ّاسيي عشگشهيْى ؽشّع 

آئي ايظ اي اي اي ري اؽبػت، عبالًَ خالفَ . ڪيْى ّيْى ُيْى

ري اين فقلي ري ڊاڪٽش ڪالئيْ / تزبستي ثبئيْٽيڪ ري ػبلوي صيخيت 

ثبئيْٽيڪ فقلي ري ػبلوي .  عبلي کبى لکي سُيْ آُي17ريوض گزسيل 

ُي خالفي هبى . عطش تي عڀ کبى ّڌيڪ صْالَ ڏيڻ ّاسي اؽبػت آُي

 اسة الػلن هبڻِي تبئيي 3 هلڪي ۽ صثبًي ۾ 50اُن ڳبلِيْى ػبم طْس تي 

ُي . هلٽي هيڊيب ري چيٌلض ري رسيؼي ػلن ڏًْ ّيٌذّ آُي. پِچبيب ّيب آُي

طشس ػبلوي هؼبؽشي کبى لبثل رڪش ّڏي تؼذاد ۾ هبڻِي ۽ اعٽيڪ 

ڪي )گلْثل ًبلذ عٌٽش . ُْلڊسص ري ّعيغ سيٌذ کي ػلن ڏًْ ّيٌذّ آُي

ػلن پِچبئڻ الِء آئي ايظ اي اي اي ري ديگش اػضاصي عشگشهيي  (عي

عکڻ ّاسي / ثؾوْل ُلٌذڙ آعبى ّيت عبئٽ عبى گڏ ڪيتشى ئي تؼليوي 

هْاد، ثؾوْل ّڊيْص ۽ اًفْ گشافڪظ عبى گڏّگڏ ڪشاپ ثبئيْٽيڪ اپ 

 هلڪي ۾ فبسفيي ۾ ّسُبيْ ّيٌذّ  140ڊيٽ رْ ُفتيْاس ًيْص ليٽش رْ 

آُي، اى کبى ػالٍّ آئي ايظ اي اي اي تشلي ڪٌذڙ هلڪي ۾ ثبئيْ 

ٽيڪٌبلْري فقلي ۾ پبليغيْى ٺبُڻ ّاسي، هٌظن ڪشڻ ّاسي عٽيڪ 

ُْلڊسص ري تجذلي ٿيٌذي ۽ هختلف ضشّستي کي هڪول ڪشڻ الِء ّسڪ 

آئي ايظ اي اي اي ٽٌي اًؼبم . ؽبپظ هغلغل علغلي کي هٌظن ڪشي ٿْ

يبفتي ري طشس ُي يميي سکي ٿب تَ ػلن رْ اؽتشڪ ثبئيْٽيڪ فقلي کي 

. عوزِڻ، لجْل ڪشڻ ۽ اختيبس ڪشڻ ۾ اضبفي رْ ثٌيبد آُي

ع ۽ ثْسالگ ري هضوْى اُن هؼبهلي ري ثبسي ۾ 2013ّسلڊ فْڊ پشائض 

عبئٌغي ڪويًْٽي ۽ ػْام ري اتفبق ساِء ري ّڌًذڙ لذهي ري طشف ُڪ 

ري تي ُڪ ڏُبئي يب . هٌفشد ۽ ّاضش طشيمي عبى ڪشداس ادا ڪيْ آُي

هخبل طْس ػْاهي رزثي . ُي کبى ّڌيڪ ػشفي کبى ثضج ٿي سُيْ آُي
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لبثل رڪش تجذلي ٿي آُي ۽ عبئٌغي ثٌيبد تي تؾخيـ ڪشڻ تي اػتوبد ۾ 

رٌِي هبى اُب تقذيك ٿئي آُي تَ ثبئيْٽيڪ هقٌْػبت . اضبفْ ٿيْ آُي

هبى صبفل ٿيٌذڙ غزائْى هضفْظ آُي ۽ اُن پيذاّاسي ۽ هبصْليبتي فبئذى 

اى طشس لکيي گِٽ . ٻٌي پْکڻ ّاسى ۽ فبسفيي کي گڏ ڪشي ڇڏيْ آُي

خْساڪ ري ؽڪبس ٻبسى کي گْلڊى سائظ هبى اًڪبس ًَ ڪشڻ ۾ 

ػْاهي صوبيت ۾ تجذيلي آُي، رٌِي ري ٻي فْست ۾ هغتمل ًبثيي پي يب 

ريڪْ پيٽشڪ هْ . هْت ري ؽڪبس ٿيڻ تي هزهت ڪئي ّيٌذي آُي

سڪي گْلڊى سائظ کي فشّؽ ڏيڻ ري صوبيت ۾ ُڪ ًئيي ۽ ڪبهيبت 

 .هبى ظبُش آُي” گْلڊى سائظ ري اربصت ڏيْ“اخاللي هِن 

 

هغتقجل جب اهڪبًبت 

ع ۾ ريئي تَ اهيذ ڪئي ّئي آُي تَ فٌؼتي هلڪي ۾ اُن ثبئيْٽيڪ 2013

فقلي ري تشلي ۽ تشلي ڪٌذڙ هلڪي ۾ پختَ ثبئيْٽيڪ فقل ري 

هبسڪيٽ ۾ تشلي ربسي سُي رتي پْک اختيبس ڪشڻ ري ؽشصيي ّڌ کبى 

 فيقذ ؽشس تي ثشلشاس آُي ۽ اى ۾ تْعيغ ري گِٽ يب ڪب گٌزبئؼ 90ّڌ 

ع ۾ گِٽ پختَ ثبئيْٽيڪ فقلي ري پْک اختيبس ڪشڻ ۾، 2013. ًبُي

 2013)تشلي ڪٌذڙ هلڪي ري هبسڪيٽي ۾ ثِتشي ريئي تَ ثشڪيٌب فبعْ 

 فيقذ کبى 300 ۾ تشلي 2013)، عْڊاى ۾ ( فيقذ کبى ّڌيڪ50۾ تشلي 

 هليي 3.7ّڌيڪ ثِتش سُي ۽ لڳبتبس پٌزيي عبل ۾ ثشاصيل  (ّڌيڪ

ع ۽ 2012ُيڪٽشص ايشاضي ري اضبفي عبى گڏ تشلي ڪئي ريڪْ 

.  فيقذ ري تشلي ري ثشاثش آُي10ع ري دسهيبى 2013

ثبئيْ ٽيڪٌبلْري کبى هٌغلڪ عبئٌغي هؼبؽشي ۾ ُڪ هضتبط هخجت اهيذ 

آُي تَ ٻٌِي سّايتي ۽ هتشّڪ فقلي تي هؾتول ثبئيْٽيڪ فقلْى 



39 | P a g e  
 

هؼبؽشي ۾ خقْفبً تشلي ڪٌذڙ هلڪي ۾ تيضي عبى اپٌبيْى ّيٌذيْى، 

رتي پٌٌِزي هبڻِي کي هبًي کبسائڻ ڏکيْ ڪن آُي، ڇْتَ دًيب ري آثبدي 

 اسة 10 فذي اچڻ تي آثبدي 2100ري ۾ ّڌيڪ هبڻِْ رٌْة ۾ سُي ٿب، 

اعبى گزسيل ٽيڪٌبلْري عبى اچڻ ّاسي دًيب کي . کبى ّڌي ّيٌذي

 .خْساڪ فشاُن ًٿب ڪشي عگِْى

چيي ۾ عڀ کبى اُن خْساڪ ري فقل هڪئي، رڏُي تَ چبًْس اُن کبئڻ 

 100ُڪ اًذاصي ري هطبثك چيي ۾ هڪئي پْکڻ ّاسى . ري فقل آُي

 في 4).  هليي ُيڪٽشص کبى ّڌيڪ هڪئي پْکي ّئي35هليي گِشى هبى 

 هليي هوڪٌَ فبئذّ کڻڻ ّاسي فبئٽيظ هڪئي 400خبًذاى ري ثٌيبد تي 

ريڪْ ربًْسى ۾ فبعفيٽ ّڌائي ٿي ۽ گْؽت ري پيذاّاس ڪبسڪشدگي 

کي ّڌائي ٿي، ريڪب ُڪ اُن ۽ ّڌًذڙ ضشّست آُي، ڇْتَ چيي 

خْؽضبل ٿيٌذّ پيْ ّڃي ۽ ّڌيڪ گْؽت اعتؼوبل ڪشي ٿْ، رٌِي الِء 

 هليي 500چيي ۾ . ّڌيڪ هِبًگي هڪئي ري دسآهذ ري ضشّست آُي

 اسة ڪڪشى، 13۽  ( فيقذ50ػبلوي عْسّى ري سيْڙ رْ ). عْس آُي

هڪئي ري . ُيآثذڪي ۽ ٻيي پْلٽشي رٌِي الِء خْساڪ ري ضشّست 

ّڌًذڙ ّاضش ضشّست ۽ ّڌًذڙ دسآهذ ثبئيْٽيڪ هڪئي کي ُڪ 

خْساڪ ري فقل ثڻزي ّيئي آُي ۽ ٿي عگِي چيي اى کي ڪوشؽالئض 

چيي ۾ . ڪشي ۽ ُي سيؾَ، خْساڪ ۽ کبئڻ ري تشتيت ري هطبثك آُي

 کبى ّڌيڪ عيٌئش عبئٌغذاًي ري گشّپي هلڪ الِء ثبئيْٽيڪ فقلي 60

، اعٽشيٽزڪ اُويت ۽ فشاُوي کبى پِشيي يْ ڪوشؽالئض ڪکي

. هقٌْػبت ري هضفْظ ربچ کي يميٌي ثٌبئڻ ري ػضم رْ اػبدٍ ڪيْ آُي

ع ۾ ثبئيْ عيفٽي ري 2009 ًْهجش 27ثبئيْٽيڪ فبئٽيظ هڪئي ري چيي 

ايؾيب ۾ هڪئي پْکڻ ّاسى ٻيي هلڪي اًڊًّيؾيب ۽ ّيت . هٌظْسي ڏًي آُي
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ثي ٽي هڪئي الِء صهيي ري ٽيغٽ الِء ۽ ّيزِي ّلت هوڪٌَ / ًبم ايچ ٽي 

.  ع ۾ اى کي ڪوشؽالئضيؾي ڪشڻ آُي2015طْس تي 

لبػذي ري تضت ايؾيب ري الِء ُڪ ٻي اُن پشاڊڪٽ گْلڊى سائظ آُي 

ثٌگالديؼ . ع ۾ ُبسيي کي ڏيڻ الِء تيبس ٿيڻ گِشري2016ريڪب فلپبئي ۾ 

ثَ ُي پشاڊڪٽ کي عڀ کبى ّڌيڪ تشريش ڏًي آُي، گْلڊى سائظ کي ثَ 

. ّيت ًبم ۾ ّٽبهي اي ري ڪوي پْسي ڪشڻ الِء تشلي ڏيئي سُيب آُي

 هغتمل 500000 هليي ٻبس هشى ٿب ۽ هضيذ 2.5رٌِي عبى ُڪ عبل ۾ 

پيٽشڪ هْس ري ساِء آُي تَ گِٽ خْساڪ ري . ًبثيي ٿي سُيب آُي

اًغبًيت ري خالف ُڪ “ؽڪبس ٻبسى کي گْلڊى سائظ کبى اًڪبس 

آُي، گْلڊى سائظ ري اخاللي ضشّست عْال ّرْاة کبى ثبالتش ” رشم

.  آُي

آهشيڪب ۾ ثبئيْٽيڪ خؾڪي ثشداؽت ڪشڻ ّاسي هڪئي کي اپٌبئڻ ۾ 

اضبفْ ٿيْ ۽ آفشيمب ۾ هٌتخت هلڪي ۾ ُي ٽيڪٌبلْري ري هٌتملي اُن 

ًُْذي، ُي عبى ثشاصيل ۾ اي اين ثي آس پي اي ري طشف کبى ّائشط ري 

ع ۾ ؽيڊّل ري 2015خالف هضاصوت ڪشڻ ّاسي لْثيب کي اپٌبئڻ ۽ 

ع ۾ ريٌيبتي عْيبثيي ري ثشاصيل ۽ ٻيي 2013. هطبثك ؽشّع ڪشڻ آُي

ُوغبيَ هلڪي ۾ ّيزِڙائي ۾ اختيبس ڪشڻ ري ؽشس ثلٌذ ٿيڻ ري تْلغ 

. آُي

آفشيمب ۾ ٽي هلڪ رٌْثي آفشيمب، ثشڪيٌب ثبعْ ۽ عْڊاى پِشيي ئي 

ڪبهيبثي عبى گڏ ثبئيْٽيڪ فقلي ري ڪوشؽالئضيؾي ڪشي چڪب آُي 

۽ اهيذ آُي تَ عتي ّڌيڪ هلڪي هبى ڪئي هلڪ ثبئيْٽيڪ فقلي کي 

. ڪوشؽالئضيؾي ڪشڻ الِء صبل ۾ ئي صهيي ري ربچ ڪٌذا
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پِشيي غبلت فقلْى ثبئيْٽيڪ ڪپَِ ۽ هڪئي آُي رٌِي ري ُعٺي طشس 

ربچ ٿي چڪي آُي ۽ سيگْليٽشي هٌطْسي ري هطبثك ۽ ڊثليْ اي اين اي 

ع ري ؽيڊّل ري هطبثك 2017خؾڪي ثشداؽت ڪشڻ ّاسي هڪئي 

اهيذ ڪئي ّئي آُي تَ هتشّڪ فقلي هبى ُڪزِڙى . ّڌيڪ اُن آُي

صؾشات ري خالف هضاصوت ڪشڻ ّاسي لْثيب کي ّيزِي ّلت ۾ اختيبس 

. ڪيْ ّيٌذّ تَ ريئي ُبسي رلذ هوڪي ٿي ُي هبى فبئذّ کڻي

– ثؾوْل ًبى )رڏُي تَ ثبئيْٽيڪ فقلي کي ُڪ ػٌقش ري عجت کبى 

صًڪ فٌگش ًيْ )ٽشاًغزيٌڪ ريٌْم تشهيوي ٽْل ريئي تَ صيڊ ايف ايي 

ٽشاًغڪشپؾي ايڪٽيْٽيش ريئي تَ افيڪٽش ًيْڪليغظ )۽ ٽبليٌض  (ڪليغظ

فقلي ري ثِتشي ري پشّگشام ۾ ضشّسي  (ثبلبػذگي ۽ سفتبس ّڌائڻ الءِ 

صهيي ري عٺي پْک ري طشيمي . عوزِيْ ّيٌذّ آُي ۽ اُي صل ًَ آُي

ريئي گشدؽي ۽ دفبػي اًتطبم رْ سّايتي فقلي الِء اُي، ثبئيْٽيڪ فقلي 

الِء ثَ ضشّسي آُي آخش ۾ ُي رڪش ڪشڻ اُن آُي تَ ايٌذڙ ڪزَِ 

عبلي الِء هؼوْلي ّڌيڪ عبالًَ هٌبفؼْ ۽ صهيي تي هغلغل ُش ُالئڻ ري 

پيؾي گْئي ڪئي ّيئي آُي ُي اى الِء آُي تَ ٻٌِي فٌؼتي ۽ تشلي 

ڪٌذڙ هلڪي ۾ پِشيي ئي اُن ثبئيْٽيڪ فقلي کي اختيبس ري ّڌ کبى ّڌ 

 فيقذ آُي ۽ ّعؼت ري گِٽ يب ثلڪل ثَ گٌزبئؼ ًَ آُي ريئي 90ؽشس 

تَ ّڌيڪ هلڪي ثبئيْٽيڪ فقلي رْى هٌظْسيْى ڏًيْى آُي، تَ 

ريئي )دسهيبًي ايشاضي ّاسيي فقلي ري هوڪٌَ ُيڪٽشص ّڌي ّيٌذي 

۽ خبؿ طْس ّڏي ايشاضي ّاسيي فقلي  ( هليي ُيڪٽشص25تَ ڪوٌذ 

 هليي 217 هليي ُيڪٽش ۽ ڪڻڪ 163ريئي تَ چبًْس )ري الِء 

ايشاضي ۾ ّڌًذڙ اضبفي هبى هقٌْػبت ري پْسٽ فْليْ ۾  (ُيڪٽشص

عشڪبسي ۽ ًزي ٻٌِي عيڪٽشص ۾ ثِتشي ٿي ۽ ايًْٽظ لغوي ري ريٌيبتي 

. فقلي ري فضت ۽ ثِجْد ري الِء فشّؽ ڏيٌذا
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ًْثل اًعبم يبفتَ ًبسهي ثْسالگ آئي ايظ اي اي اي ڪي ڪي جي ثبًي 

عشپشعت جي هيشاث 

تي ُي ” هغتمجل ري اهڪبًبت“ُي هٌبعت آُي تَ ثبئيْٽيڪ فقلي ري 

ع ري آخش ۾ ًْثل اًؼبم يبفتَ ًبسهي ثْسالگ ري ثبئيْٽيڪ 1970ثبة کي 

ري اين فقلي تي ُي ري صوبيتي ري يبدگيشي عبى گڏ ثٌذ ڪيْ ّڃي / 

ًبسهي . ع ۾ هلِبئي ّيٌذي2014 هبسچ 25رٌِي ري فذ عبلَ پيذائؼ 

ثْسالگ رٌِي ُڪ اسة هبڻضي کي ثک کبى ثچبيْ اى کي ثک ري خبتوي 

ع ۾ اى ري ًْثل 1970تي عيوي ڊّاسف ڪڻڪ ٽيڪٌبلْري ري عجت 

ري اين / ثْسالگ ثبئيْ ٽيڪٌبلْري ۽ ثبئيْٽيڪ . اًؼبم عبى ًْاصيْ ّيْ

ُْ عڀبڻ ري دًيب کي کبڌي کبئڻ ۾ اى ري اُن . فقلي رْ ّڏّ صبهي ثَ ُْ

. ۽ ڪليذي اُويت کي ڄبڻٌذّ ُْ

ع ۾ ًبسهي ثْسالگ ري طشفبى پيؼ ڪئي ّئي، ثبئيْٽيڪ 2005هٿي ڏًل 

فقلي تي ُي ري ًظشيبتي صوبيت ڪشي ٿْ ۽ ُي اڄ ثَ عچ آُي تَ ريئي 

.  ۾ 2005ُْ

گزسيل عشصي جي دّساى، اعبى پالًٽ ثبئيْ ٽيڪٌبلْجي جي ڪبهيبثي “

ُي ٽيڪٌبلْجي جي ّڌيڪ فصل پيذا ڪشڻ ۾ عڄي . جي گْاُي ڏيي ٿب

جڏُي تَ جشاثين ڪش دّائْى . دًيب جي ُبسيي جي هذد ڪشي سُي آُي

گزسيل عشصي ۾ ثبئيْ ٽيڪٌبلْجي . ۽ صهيي جي ڪٽبّ ۾ ڪوي ڪشي ٿي

جي فبئذى ۽ تذفع اًِي هلڪي ۾ ثبثت ڪيب ّيب جي جي آثبدي ڪل دًيب 

جٌِي شي جي اعبى کي ضشّست آُي . جي آثبدي جي اڌ کبى ّڌيڪ ُئي

اُب اى هلڪي جي ليڊسى جي دليشي آُي جتي ُبسيي ّٽ پشاڻب ۽ گِٽ 

عجض اًقالة ۽ . هْثش طشيقي کبى عالٍّ اڃب تبئيي ڪبثَ  اًتخبة ًبُي

پبڻي پالًٽ ثبئيْ ٽيڪٌبلْجي جي خْساڪ جي پيذاّاس جي الِء ضشّست 
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جڏُي تَ اچڻ ّاسيي ًغلي الِء اعبى . کي پْسي ڪشڻ ۾ هذد ڪشي ٿي

.  جْ هبدْل هذفْظ ثٌبئي سُي آُي
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 هليي ُبسيي ثبئيْٽيڪ جي قغوي 18 هلڪي جي 27ع ۾ 2013

 هليي ُيڪٽشص 5عبلوي عطخ تي ُي جي پْک ۾ . کي تشجيخ ڏًي

 .جْ اضبفْ ٿيْ

. آهشيڪب ۾ خشڪي کبى هذفْظ هڪئي جي پْک جْ افتتبح

.  جْ دًيب ۾ ڦِلجڻجٌغيخشڪي کبى هذفْظ سُڻ ّاسيي 

دي اًٽشًيؾٌل عشّط فبس ڊي ايڪْصيؾي  (2014 فشّسي 13)ثيزٌگ 

 اڄ ُڪ سپْسٽ لکي آُي (ISAAA)آف ايگشي ثبئيْٽيڪ ايپليڪؾٌض 

 هليي ُبسيي کي 18 هلڪي ري 27ع ۾ 2013رٌِي ۾ ُي آُي تَ 

 فيقذ ػبلوي 3 هليي يب 5رٌِي ۾ . ثبئيْٽيڪ فقلي ري پْک ڪئي آُي

ع اُْ ّاصذ عبل 2013. ثبئيْٽيڪ فقلي ري ايشاضي ۾ اضبفْ ڏعڻ ۾ آيْ

ُْ رٌِي ۾ پِشيْى ڀيشّ خؾڪي ۾ هذدگبس هڪئي کي آهشيڪب ۾ 

.   ڪبسّثبسي عطش تي پْک ڪئي ّئي

 هليي ُيڪٽشص کبى 1.7ع ۾ 1996ػبلوي ثبئيْ ٽيڪ فقلي ري پيذاّاس 

ُي .  هليي ُيڪٽشص تبئيي ّڌي ّئي آُي175ع ۾ 2013ّڌي ڪشي 

اسڙُي عبلي ري دّساى ڪوشؽل ثبئيْٽيڪ فقلي ري پيذاّاس ۾ عْ گٌب 

آهشيڪب اُْ ّاصذ هلڪ آُي ريڪْ . کبى ثَ ّڌيڪ اضبفْ ڏعڻ ۾ آيْ

 هليي 70.1گلْثل ثبئيْٽيڪ فقلي ۾ عڄي دًيب کبى اڳتي  آُي، رٌِي 

.   تي پْک ڪئي ( فيقذ آُي40رْ دًيب ري توبم ُيڪٽشص کبى )ُيڪٽشص 

 ثليي 1.6عڄي دًيب ۾ پْک ڪئي ّيٌذڙ ثبئيْٽيڪ فقلْى گڏيل طْس تي “

ُيڪٽشص ري ثشاثش آُي يب اى کي ُي طشس ثَ چئي عگِْى ٿب تَ چيي ري 

ُي ڳبلَِ هقٌف “.  فيقذ صقي تي آُي150 ايشاضي ري تمشيجبً 
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 ري ثبًي ۽ ايويشٽظ ري ISAAAاى کبى ػالٍّ . ڪالئيْ ريوض لکي

ع ري دّساى ثبئيْٽيڪ فقلي ري پْک ڪشڻ 2013“: چيئشهيي چيْ

ّاسى ڏَُ ثِتشيي هلڪي هبى ُش ڪٌِي هلڪ ُڪ هليي ُيڪٽشص کبى 

ّڌيڪ ايشاضي تي فقلْى پْکيْى ۽ ُي ڳبلَِ هغتمجل ري تشلي ري الِء 

 ”.ّعيغ ثٌيبد آُي

 هليي ًٌڍيي ۽ گِٽ 16.5 فيقذ کبى ّڌيڪ يب 90ُي سپْسٽ ري هطبثك 

. آهذًي ّاسا ُبسي آُي ريڪي ثبئيْٽيڪ فقلي ري پْک ڪي ٿب

 فٌؼتي هلڪ آُي 8ثبئيْٽيڪ فقلي ري پْک ڪشڻ ّاسى هلڪي هبى 

ٻئي عبل ري الِء تشلي ڪٌذڙ هلڪي .  تشلي ڪٌذڙ هلڪ آُي19۽ 

ثبئيْٽيڪ فقلي ري پْک ۾ فٌؼتي هلڪي ري همبثلي ۾ ّڌيڪ پْک 

ڪئي، ريڪب ُي ڳبلَِ کي ظبُش ڪشي ٿي تَ عڄي دًيب ري خطشى رْ 

همبثلْ ڪٌذڙ لکيي ُبسي ُي ڳبلَِ تي اػتوبد ۽ اػتجبس ڪي ٿب ۽ ٌُي 

ُي سپْسٽ هبى ُي ثَ حبثت ٿئي ٿْ تَ . فقلي هبى فبئذّ صبفل ڪيْ آُي

 فيقذ ُبسي اُڙا آُي ريڪي ثبئيْٽيڪ فقلي ري پْک 100تمشيجبً 

 . ڪشڻ کبًپِْء ُي علغلي کي عبلْعبل ربسي سکڻ پغٌذ ڪي ٿب

. ٻَ اُڙيْى فصلْى جيڪي خشڪي ۾ هذدگبس ثبثت ٿيي ٿيْى

هْعن ري تجذيلي ري عجت فقلي تي ٿيٌذڙ احشات ري عجت، خؾڪي کي 

آهشيڪب . ثشداؽت ڪشڻ ّاسيي فقلي ري تشلي کي اُويت ڏًي ّئي آُي

 ۾ (Corn belt) ُيڪٽشص ايشاضي ڪبسى ثلٽ 50000 ُبسيي 2000۾ تمشيجبً 

. پِشيي ثبئيْٽيڪ خؾڪي ثشداؽت ڪشڻ ّاسي هڪئي ري پْک ڪئي

. اًڊًّيؾيب ريڪْ آثبدي ري لضبظ کبى دًيب رْ چْٿْى ّڏّ هلڪ آُي

ڪوٌذ ري ُڪ اُڙي لغن تيبس ڪئي ۽ پْک ري الِء هٌظْسي ڏًي 

ُي پِشيي ثبئيْٽيڪ ڪوٌذ آُي  )ريڪْ خؾڪي کبى هضفْظ سُي ٿي 
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ع 2014۽ ُْ اى کي  (رٌِي کي ػبلوي عطش تي هٌظْس ڪيْ ّيْ آُي

. کبى پْک ري ڪوشؽل عطش تي هتؼبسف ڪشائڻ چبُيي ٿب

ريوض ري هطبثك هضذّد ّعبئل سکٌذڙ ُبسيي ري الِء پبڻي ري ڪوي ۽ 

ثبئيْٽيڪ فقلي ري . رڙي ٻْٽيي ۽ ڪيڙى ري ڪخشت رْ ؽڪبس آُي

اُويت ػبلوي عطش تي ّاضغ آُي ۽ هبصْليبتي تجذيلي ري احشات ري 

. ًتيزي ۾ ُي ٽيڪٌبلْري ري ضشّست ّڌًذي ّيٌذي

 پشاريڪٽ ري رسيؼي هڪئي ري (WEMA)ّاٽش ايفؾٌٽ هيض فبس آفشيمب 

اُب ثبئيْٽيڪ لغن ريڪب خؾڪي کبى هضفْظ سٌُذي آُي، آفشيمب کي 

هْعبًٽْ ۽ ثي اي ايظ ايف رْ (Monsanto and BASF). ػطيْ ڏًْ ّيْ

عشڪبسي ۽ ًزي ؽشيڪي اداسّ آُي رٌِي کي گيٽظ ۽ ثفٽ فبًّڊيؾٌض 

(Gates and Buffet foundations) ْهبلي تؼبّى فشاُن ڪيْ ۽ هيڪغيڪْ ۾ اى ر 

ِّيٽ ايوپشّهٌٽ عيٌٽش   ۽ ڪيٌيب ري (CIMMYT)فبئذّ اًٽشًيؾٌل هيض ايٌڊ 

.  ري رسيؼي ڪيْ ّيْ(AATF)آفشيمب ايگشيڪلچش ٽيڪٌبلْري فبًّڊيؾي 

ع تبئيي اهيذ ڪئي ّئي آُي تَ آفشيمب ۾ ثَ هڪئي ري خؾڪي کبى 2017

خؾڪي هڪئي ري . هضفْظ سُڻ ّاسيي لغوي ري پْک ڪئي ّيٌذي

 ڪشّڙ آفشيمي 30پيذاّاس ۾ عڀ کبى ّڌيڪ سڪبّٽ ثڻيل آُي رٌِي تي 

. رْ اًضقبس آُي

. چيي ۾ ثبئيْٽيڪ قغوي جي اُويت ۽ هْقعب

رٌِي ري . چيي آثبدي ري لضبظ کبى دًيب رْ عڀ کبى ّڏّ هلڪ آُي

ع ري دسهيبى ثبئيْٽيڪ ڪپَِ 2012ع ۽ 1996.  ثليي آُي1.3آثبدي 

 2.2 ثليي ڊالشص رْ فبئذّ ڏًْ ۽ فشف پْئيي عبل ري دّساى 15چيي کي 

ُي کبى ػالٍّ چيي ري ُبسيي ۽ هبصْل کي ثَ . ثليي رْ فبئذّ ٿيْ



47 | P a g e  
 

ثبئيْٽيڪ ري لغوي ثَ گِڻْ فبئذّ ڏًْ ۽ اى ري ًتيزي ۾ ثبئيْٽيڪ لغوي 

. تي ڪيڙي هبس دّائي ري اعتؼوبل ۾ پٌزبَُ فيقذ يب ّڌيڪ ڪوي آئي

اى کبى ػالٍّ چيي سيؾي ري الِء ثبئيْٽيڪ ڪپَِ ري “: ريوض چيْ

اُويت هبى فبئذّ صبفل ڪشي چڪْ آُي ۽ هغتمجل ۾ ربًْسى ري 

خْساڪ ري الِء ثبئيْٽيڪ هڪئي کبى ّڌيڪ ۽ ثِتش داڻي ري پيذاّاس 

اى کبى ػالٍّ چيي ثبئيْٽيڪ چبًْسى ري “ثَ صبفل ڪشي عگِي ٿب 

چبًْس ايؾيب ۾ . لغوي ري هٌظْسي هبى ثَ فبئذّ صبفل ڪشي چڪْ آُي

. ثٌيبدي خْساڪ ري طْس اعتؼوبل ٿيٌذّ آُي

ثؼض تزضيَ ًگبسى ري هطبثك چيي ّڏيي ثبئيْٽيڪ فقلي ري هٌظْسي 

 phytasemaizeع ۾ 2009ري الِء ساَُ ُوْاس ڪشي سُيْ آُي ريئي تَ ُي 

هڪئي ري هٌظْسي صبفل ڪئي ُئي ۽ ُي ّلت چبًْسى ري ثَ ٻي 

اى کبى ػالٍّ چيي ري پٌزبَُ . ثبئيْٽيڪ لغوي ري هٌظْسي ڏًي آُي

 ثليي پْلٽشي ري خْساڪ ري ضشّسيبت ري الِء 13ڪشّڙ عْس ۽ 

 هليي ُيڪٽشص کبى 35چيي کي هڪئي دسآهذ ڪشڻ پًْذي آُي ُي اى 

. ػالٍّ آُي ريڪْ چيي پبڻ لڳبئيٌذّ آُي

. تشقي ڪٌذڙ هلڪي جي ايشاضي ۾ اضبفْ

الطيٌي . تشلي ڪٌذڙ هلڪي ري ّاڌاسي ۾ هغلغل اضبفْ ربسي آُي

هلڪي، آفشيمب ۽ ايؾيب ري ُبسيي گڏيل طْس تي دًيب کي ثبئيْٽيڪ فقلي 

رٌِي ري  ( فيقذ ّڌيڪ2کبى )ع 2012 فيقذ پْکي سُيب آُي 54رْ 

ًتيزي ۾ تشلي يبفتَ هلڪي ۽ تشلي ڪٌذڙ هلڪي ري دسهيبى ايشاضي رْ 

 هليي ُيڪٽشص کبى ّڌي ڪشي 7ع ري دسهيبى 2013ع کبى 2012فشق 

.  هليي ُيڪٽشص ٿيْ آُي14
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 هليي ُيڪٽشص ايشاضي تي پْک ڪئي ريڪب 70رٌْثي آهشيڪب ڪل 

 هليي 3 فيقذ ۽ آفشيمب 11 هليي ُيڪٽشص يؼٌي 20ايؾيب .  فيقذ آُي41

. ُيڪٽشص يؼٌي دًيب ري ڪل پيذاّاس رْ ٻَ فيقذ پْک ڪئي

ع ۾ تشلي يبفتَ ۽ تشلي ڪٌذڙ هلڪي ري هٌڊيي ۽ 2013“ : ريوض چيْ

اضبفي ري ؽشس پٌٌِزي ثلٌذ تشيي عطش تي پِچي ّئي، رڏُي تَ ُي 

 فيقذ يب ّڌيڪ ُْ ۽ ّڌيڪ 90ٽيڪٌبلْري کي اپٌبئڻ رْ تٌبعت 

گزسيل عبل ري دّساى . پکڙًزٌذڙ ري گٌزبئؼ گِٽ يب ثلڪَ ًَ ُئي

 هليي 3.7تشلي ڪٌذڙ هلڪي ۾ عڀ کبى ّڌيڪ اضبفْ ثشاصيل ۾ 

 هليي ُيڪٽشص تبئيي پِچي 40.3ُيڪٽشص رْ ٿيْ يؼٌي ڏَُ فيقذ ۽ ڪل 

اڳيي عبل ري دّساى تشلي ڪٌذڙ هلڪي ۽ ثشاصيل ۾ ُي ؽشس . ّئي

ّڌًذي ّيٌذي ۽ آُغتي آُغتي آهشيڪب کبى ُيڪٽشص رْ فشق گِٽزٌذّ 

” .ّيٌذّ

تشلي ڪٌذڙ هلڪي ۾ ڪبهيبثي ػوْهبً ػْاهي ۽ ًزي تؼبّى ري ًتيزي ۾ 

 ري تؼبّى عبى رڙي ٻْٽيي ري خالف BASFًُْذي آُي ريئي تَ ثشاصيل ۾ 

هذافؼت سکڻ ّاسي عْيبثيي هتؼبسف ڪشائي ريڪب ڪوشؽالئضيؾي ري 

الِء تيبس آُي ۽ رٌِي پشاڊڪٽ ري تشلي ۽ آغبص ري الِء توبم ضشّسي 

اُڙيْى ؽشاڪت داسيبى . الذاهبت ڪبهيبثي عبى گڏ هڪول ڪيب آُي

ثبػج فخش آُي رْ ڪبهيبثي ري الِء ضشّسي تشغيت ۽ اػتوبد پيذا 

 .ڪشي ٿي

 توبم هلڪي ّعبئل کي اعتؼوبل ڪشي ّائشط ري EMBRAPAثشاصيل ۾ 

خالف هضاصوت سکڻ ّاسي لْثيب ري هٌظْسي صبفل ڪئي ۽ هتؼبسف 

 ڪشايْ ريڪب هبصْل کي ثِتش ثٌبئڻ ۾ اُن ڪشداس ادا ڪي ٿب

. ثبئيْٽيڪ فصلي جي ساَُ ۾ ّڏيي سڪبّٽي کي ُٽبئڻ
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سپْسٽ ري هطبثك، تشلي ڪٌذڙ هلڪي ۾ هغلغل ثبئيْٽيڪ فقلي تي 

تشلي ۽ اى ري ڪوشؽل اعتؼوبل ۾ اڳيبى ّڌًذي سُيب آُي ۽ / سيغشچ 

اًِي ۾ ًئي ثبئيْٽيڪ فقلي ري لغوي ري هٌظْسي ڏيڻ ۾ ثَ عيبعي طْس 

. تي هضجْط لْت اسادي رْ هظبُشّ ڪيْ آُي

 

: ع ري هٌظْسيي ۾ ؽبهل آُي2013

  ثٌگالديؼ پٌٌِزي پِشيي ثبئيْٽيڪ ّاڱڻ ري هٌظْسي ڏًي رٌِي

ثٌگالديؼ . کي اًڊيي ڪوپٌي هبيڪْ ري تؼبّى عبى تيبس ڪيْ ّيْ

. ايئي ڪشي غشيت هلڪي ري الِء پِشيي ػولي ًوًَْ لبئن ڪئي

ُي ڀبست ۽ فلپبئي ۾ ثبئيْٽيڪ ّاڱڻ ري ڪوشؽالئضيؾي ري 

ثٌگالديؼ گْلڊى سائظ . هٌظْسي رْ ػول ۾ تؼطل کي تْڙي ڇڏيْ

. ۽ ثبئيْٽيڪ پٽبٽي ري هٌظْسي صبفل ڪشڻ ۾ ڪْؽبى آُي

  اًڊًّيؾيب پِشيي دفؼي غزائي اعتؼوبل ري الِء خؾڪي کبى هضفْظ

ع کبى 2014سُڻ ّاسي ڪوٌذ ري هٌظْسي ڏًي رٌِي ري پْک 

 .ؽشّع ڪئي ّيٌذي

 پبًبهب ثبئيْٽيڪ هڪئي ري پْک ري هٌظْسي ڏًي. 

ثبئيْٽيڪ فقل ٽيڪٌبلْري ۾ هغلغل تشلي ۽ ًٌڍيي ۽ غشيت ُبسيي کي 

ريڪْ هغتمجل ۾ ػبلوي . اى کي اپٌبئڻ ري ًتيزي ۾ ّڌيڪ ڪبهيبثي هلي

ثبئيْٽيڪ فقل ٽيڪٌبلْري کي اختيبس ڪشڻ ۾ ُڪ اُن خقْفيت 

 :ع ۾ هلڻ ّاسي ّڏيْى ڪبهيبثيْى ُي آُي2013. ًُْذي

  آفشيمب ۾ ثشڪيٌبفبعْ ۽ عْڊاى ثبئيْٽيڪ ڪپَِ ري ُيڪٽشص ۾

اى کبى ػالٍّ . پٌزبَُ فيقذ ۽ ٽي عْ فيقذ رْ ثبتشتيت اضبفْ ڪيْ

عتي ٻيي هلڪي ڪوشؽالئضيؾي ري الِء ثبئيْٽيڪ فقل ري صهيٌي 
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اى هلڪي ۾ ڪيوشّى، هقش، . تزشثبت ري آخشي هشصلي کي اپٌبيْ

. گِبًب، ڪيٌيب، هالّي، ًبئيزيشيب ۽ يْگٌڊا ؽبهل آُي

 فلپبئي گْلڊى سائظ تي تزشثبت ري آخشي هشصلي ۾ آُي. 

ثبئيْٽيڪ ري تشلي ري ساَُ ۾ ّڏي  (۽ ٻيي هلڪي ۾ ثَ)آفشيمب ۾ 

سڪبّٽ عبئٌغي ثٌيبدى تي اُڙى طشيميڪبسى ري ڪوي آُي ريڪب 

 .ّلت ۽ ليوت ري اعتؼوبل ري لضبظ کبى هٌبعت ُزي

. يْسپيي يًْيي ۾ ثبئيْٽيڪ فقلي ري اُويت

ع ري 2013ع کبى 2012يْسپيي يًْيي ري ُيڪٽشص ري تؼذاد 

 ُيڪٽشص ايشاضي تي 148،013اي يْ هلڪي .  فيقذ ّڌي15دسهيبى 

 18،942ع ري ًغجت ۾ 2012ثبئيْٽيڪ هڪئي ري پْک ڪئي ريڪب 

 ُيڪٽشص ايشاضي عبى گڏ 136،962اعپيي . ُيڪٽشص رْ اضبفْ ُْ

.  فيقذ رْ اضبفْ ٿي18ْع ري ًغجت ۾ 2012عڀ کبى اڳتي ُْ ۽ ُتي 

سّهيٌيب ايشاضي کي ثشلشاس سکيْ، رڏُي تَ پشتگبل، چيڪْ علْاڪيَ 

ع ري ًغجت ۾ گِٽ ُيڪٽشص تي ثبئيْٽيڪ هڪئي ري پْک 2012

اى ري عجت سپْسٽ  ري هطبثك يْسپيي ري سپْسٽ روغ . ڪئي

.  ڪشائڻ هؾڪل طشيميڪبس ُْ

 

ثبئيْٽيڪ لغوي ري غزائي ضشّسيبت هبى صهيي ۽ هبصْل کي فبئذّ 

. ٿئي ٿْ

ع ري دسهيبى ثبئيْٽيڪ فقلي هخجت ڪشداس ادا 2012ع ۽ 1996

ڪيْ آُي ۽ اى ري ًتيزي ۾ پيذاّاسي الگت ۾ گِٽتبئي ۽ پيذاّاس ۾ 

.  ثليي ڊالش ٺِي ٿي117ري ري هبليت  ( هليي ٽي377اًذاصاً )اضبفْ ٿيْ 

 هليي ڪلْ گشام ڪيڙيوبس دّائْى اعتؼوبل 497هبصْل ري لضبظ کبى 

 ثليي ڪلْ گشام 27ڪبسثبى ڊاِء آڪغبئيڊ ري اخشاد ۾ . ڪيْى ّيْى

 12ريڪي تمشيجبً )ع ري دّساى ڏعڻ ۾ آئي 2012ري گِٽتبئي فشف 

.  (هليي گبڏيي کي ُڪ عبل ري الِء سّڊ کبى ُٽبئڻ ري ثشاثش آُي
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 هليي ُيڪٽشص صهيي ضبيغ ٿيڻ 123ع ري دسهيبى 2012ع کبى 1996

 هليي ًٌڍيي ُبسيي ۽ 16.5. کبى ثچي ّئي ۽ رٌگلي صيبت هضفْظ ٿيْى

 هليي فشد 65اًِي ري خبًذاى غشثت کبى ثچي ّيب ري ري ڪل تؼذاد 

. ٿئي ٿي

 

. عذد ّ شوبس

  هليي ُيڪٽشص عبى گڏ عشفِشعت سُيْ رتي توبم 70.1آهشيڪب 

.  فيقذ تبئيي ُي ٽيڪٌبلْري اپٌبئي ّئي آُي90فقلي ري الِء 

  ثشاصيل هغلغل پٌزيي عبل ٻئي ًوجش تي سُيْ رٌِي ڪي ٻئي هلڪ

ري همبثلي ۾ ثبئيْٽيڪ فقلي ري الِء ّڌيڪ ايشاضي ۾ اضبفْ 

 فيقذ 10 هليي ُيڪٽشص يؼٌي 3.7ع ري ًغجت 2012ڪيْ رتي 

 .اضبفْ سڪبسڊ ڪيْ ّيْ

  هليي ُيڪٽشص عبى گڏ ٽئيي ًوجش تي ئي سُي24.4ْاسرٌٽبئي . 

  هليي ُيڪٽشص 11ڀبست ڪيٌيڊا کي چْٿيي ًوجش کبى ُٽبئي ڪشي 

 فيقذ 95ثبئيْٽيڪ ڪپَِ ري پْک ڪشڻ تي ڪبهيبة ٿيْ ۽ ُتي 

 .تبئيي ُي ٽيڪٌبلْري کي پغٌذ ڪيْ ّيْ آُي

  ڪيٌْال .  هليي ُيڪٽشص عبى گڏ پٌزيي ًوجش تي سُي10.8ْڪيٌيڊا

 96ري پْک ۾ گِٽتبئي ٿي پش ثبئيْٽيڪ ري اعتؼوبل ري ؽشس 

 .فيقذ ثشلشاس سکي ّئي

  

 www.isaaa.org:ّڌيڪ هؼلْهبت ري الِء ّصٽ ڪشيْ

 :ثبثتآئي ايظ اي اي اي 

دي اًٽشًيؾٌل عشّط فبس دي ايڪْصيؾي آف ايگشي ثبئيْٽيڪ 

 ُڪ غيش هٌبفغ ثخؼ اداسّ آُي ريڪْ ثبئيْٽيڪ (ISAAA)ايپليڪؾٌض 

فقلي ري اعتؼوبل ۽ ػلن پِچبئڻ ري رسيؼي غشثت ۽ ثک کي ختن ڪشڻ 

الِء ُڪ ثيي االلْاهي ًيٽ ّسڪ ري هشڪض ري رسيؼي ڪشداس ادا 
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ڪالئيْ ريوض اهشيطظ ري چيئشهيي ۽ آئي . ڪشڻ الِء تؾڪيل ڏًْ آُي

 عبلي ۾ ايؾيب، الطيٌي آهشيڪب ۽ آفشيمب 30ايظ اي اي اي ري ثبًي گزسيل 

يب ڪن ڪيْ ۽ ػبلوي خْساڪ ري تضفع ۽ ثبئيْ ٽيڪٌبلْري / ۾ سُيب ۽ 

فقل تي تْرَ هشڪْص ڪٌذي صسػي تضميك ۽ تشلي ري اهْس تي 

 .پٌٌِزي ڪْؽؾْى فشف ڪيْى

 

 

 

 

 

 
 


