
ಜೀವವ ೈವಿಧ್ಯ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯನವುದನ 
 

ಪ್ರಸ್ಾಿವಿತ ಜೀವವ ೈವಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ತ್ತದನೆಪ್ಡಿ ಮಸೂದ  2021 ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವ ೀ ಮತನಿ 
ಸಂಪ್ೂಣಣವಾಗಿ ಹಿಂಪ್ಡ ಯಲನ ಒತ್ಾಿಯಿಸಿ 

 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ ನ್ಾಯಯಕಾಾಗಿ ಒಕ್ೂಾಟವು ನೀಡಿದ ಹ ೀಳಿಕ  
 

ಭಾರತದ 73ನ್ ೀ ಗಣರಾಜ ೂಯೀತಸವದ ಸಂದರ್ಣದಲಿ್ಲ, 26 ಜ್ನ್ವರಿ 2022 

 

ಕ ೀಂದರ ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ ಮತನ ಿಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣ  ಸಚಿವಾಲಯ (MoEF&CC) ಜ ೈವಿಕ್ ವ ೈವಿಧ್ಯ ಕಾಯಿದ  
2002 (BDA) ಗ  ಜ ೈವಿಕ್ ವ ೈವಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ತ್ತದನೆಪ್ಡಿ ಮಸೂದ  2021 ರ ಮೂಲಕ್ ಸಮಗರ ತ್ತದನೆಪ್ಡಿಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಸ್ಾಿಪಿಸಿದ . ಪ್ರಸ್ಾಿವಿತ ತ್ತದನೆಪ್ಡಿಗಳು ಪ್ರಕ್ೃತ್ತಯಲಿ್ಲ ದೂರದ ಮತನ ಿಆಳವಾದ ವಿವಾದಾಸಪದವಾಗಿರನವುದರಿಂದ, 

ಮಸೂದ ಯನ್ನು ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಲನ ಜ್ಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತ್ತಗ  (ಜ ಪಿಸಿ) ಉಲ ಿೀಖಿಸಲಾಗಿದ . JPC 

ತ್ತಂಗಳಾಂತಯದ ೂಳಗ  ಬಿಲ್ಗ  ಕಾಮಂಟ್ಗಳು/ಆಕ್ ೀಪ್ಣ ಗಳನ್ನು ಆಹಾಾನಸಿದ . 
 

ಭಾರತದ ಸರ್ೀಣಚ್ಚ ನ್ಾಯಯಾಲಯವು ರ್ೂಮಿಯ 

ಕಾನ್ೂನ್ನ ಎಂದನ ಘೂೀಷಿಸಿದ ಸ್ಾವಣಜ್ನಕ್ ಟರಸ್ಟ್ 
ಸಿದಾಧಂತದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ, ದ ೀಶದ ನ್ ೈಸಗಿಣಕ್ 

ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳು ಜ್ನ್ರಿಗ  ಸ್ ೀರಿದನ ೆಮತನ ಿನ್ ೈಜ್ 

ಮಾಲ್ಲೀಕ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಟರಸಿ್ಯಾಗಿ 

ನವಣಹಿಸಲಪಡನತಿದ . ತ್ತದನೆಪ್ಡಿ ಮಾಡದ ಬಿಡಿಎ 

ಸ್ಾವಣಜ್ನಕ್ ನ್ಂಬಿಕ ಯ ಸಿದಾಧಂತವನ್ನು ಕಾನ್ೂನನ್ 

ಯಶಸಿಾ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ಕ ಾ ಕ ೀಂದರವ ಂದನ ಗನರನತ್ತಸನತಿದ . 
 
ಈ ಅರ್ಣದಲಿ್ಲ, ಕಾಯಿದ ಯ ಪ್ರಸ್ಾಿವಿತ 

ಬದಲಾವಣ ಗಳು ಭಾರತದ ಜ್ನ್ರನ ತಮೂ 
ಜೀವವ ೈವಿಧ್ಯತ್ , ಜ ೈವಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳು ಮತನ ಿ
ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಜ್ಞಾನ್ದ ಮೀಲ  
ಹ ೂಂದರನವ ಸ್ಾವಣಭೌಮ ಹಕ್ನಾಗಳು ಮತನ ಿ
ನಯಂತರಣವನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ದನಬಣಲಗ ೂಳಿಸನವ 

ಮತನ ಿನ್ಾಶಮಾಡನವ ಉತಿಮ ಮಾಪ್ನ್ಾಂಕ್ ನಣಣಯ ಮತನ ಿಸಪಷ್್ ಪ್ರಯತುವಾಗಿದ , ಇದನ ವಿಶ ೀಷ್ವಾಗಿ 

ನಣಾಣಯಕ್ವಾಗಿದ . ಆದವಾಸಿಗಳು, ದಲ್ಲತರನ, ರ ೈತರನ, ಮಿೀನ್ನಗಾರರನ, ಬಡವರನ, ಹಕೀಮರನ, ಅಲ ಮಾರಿಗಳು 
ಮತನ ಿಅಧಿಸೂಚಿತ ಬನಡಕ್ಟನ್ಗಳು ಮತನ ಿಅಂತಹ ಇತರ ನ್ ೈಸಗಿಣಕ್ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲ ಅವಲಂಬಿತ ಜ್ನ್ರನ ಅವರ 



ಜೀವನ್, ಜೀವನ್ ೂೀಪಾಯ ಮತನ ಿಸ್ಾಮಾಜಕ್-ಆರ್ಥಣಕ್ ಯೀಗಕ್ ೀಮವು ಪ್ರಕ್ೃತ್ತಯಂದಗ  ಸಂಕೀಣಣವಾಗಿ 

ಸಂಬಂಧ್ ಹ ೂಂದದ . 
 

 
Picture 1: ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಪಬಿ್ಲಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಾಾಂಪರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಕುುಗಳನುು ಮತ್ುು ಮಣಿಪುರದ ಇಾಂಫಾಲ್ನ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ 

ಲ  ೀಕ್ಾ್ಕ್ ಸರ  ೀವರದ ಮೀಲ  ಕ್ಾರ್ಬನ್ ನ ೂಟ್ರಲ ತ ೀಲುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅವರ ಹಕುನುು ರಕ್ಷಿಸುತ್ುದ . ಪರಸಾುವಿತ್ ಮಸ ದ ಯು ಅವರ 
ಜೀವನ  ೀಪಾಯವನುು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ುದ , ಆವಾಸಸಾಾನಗಳನುು ಸರಕ್ಾಗಿ ಮಾಡುತ್ುದ . 

 
ಮಸೂದ ಯನ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮತಿಷ್ನ್ ಕ ೀಂದರೀಕ್ರಣವನ್ನು ಉತ್ ಿೀಜಸನವ ನಬಂಧ್ನ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . ಇದನ 
ಅಸಿಿತಾದಲಿ್ಲರನವ ಕಾನ್ೂನನ್ ೂಂದಗ  ಸಂಪ್ೂಣಣವಾಗಿ ವಯತ್ತರಿಕಿ್ವಾಗಿದ , ಇದಕ ಾ ಜೀವವ ೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ , ರಕ್ಷಣ  
ಮತನ ಿರಾಜ್ಯ ಮತನಿ ಸಥಳಿೀಯ ಸಕಾಣರಗಳ ಸಹಯೀಗದ ೂಂದಗ  ಅದರ ಸನಸಿಥರ ಬಳಕ ಯ ಅಗತಯವಿರನತಿದ . ಈ 

ಅರ್ಣದಲಿ್ಲ, ಮಸೂದ ಯನ ಸ್ಾಂವಿಧಾನಕ್ 73 ನ್ ೀ ತ್ತದನೆಪ್ಡಿ (ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್) ಕಾಯಿದ , 1992, ಸ್ಾಂವಿಧಾನಕ್ 

74 ನ್ ೀ 74 ನ್ ೀ ತ್ತದನೆಪ್ಡಿ (ನ್ಗರಪಾಲ್ಲಕ ) ಕಾಯಿದ , 1992, ಪ್ಂಚಾಯತ್ (ಪ್ರಿಶಷ್್ ಪ್ರದ ೀಶಗಳಿಗ  ವಿಸಿರಣ ) 
ಕಾಯಿದ , 1996 ಮತನಿ ಅರಣಯ ಹಕ್ನಾಗಳ ಕಾಯಿದ  2006 ಗ  ವಿರನದಧವಾಗಿದ . ಬಿಲ್ನ್ ನಬಂಧ್ನ್ ಗಳು 
ಇಂಟಜ ಣನ್ ರ ೀಶನ್ಲ ಇಕಾಟಿ ತತಾ, ಮನನ್ ುಚ್ಚರಿಕ  ತತಾ, ಮಾಲ್ಲನ್ಯಕಾರಕ್ ಪಾವತ್ತಸನವ ತತಾ ಮತನ ಿಜ್ನ್ರ ಮತನ ಿ
ದ ೀಶದ ಹಿತ್ಾಸಕಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಮತನ ಿರ್ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಿಸನವ ಇತರ ಮೂಲರ್ೂತ ಸನರಕ್ಷತ್ ಗಳಿಗ  ವಿರನದಧವಾಗಿವ . 
 

ಈ ಮಸೂದ ಯನ ಜ ೈವಿಕ್ ವ ೈವಿಧ್ಯ ನವಣಹಣಾ ಸಮಿತ್ತಗಳ ಸ್ಾವಣಭೌಮ ಆಡಳಿತ ಕಾಯಣವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು 
ಕ ೀಂದರೀಯ ನಯಂತ್ತರತ ಪಾಯರಾಸ್ ್ೀಟಲ್ಗಳಿಗ  ಅಧಿೀನ್ಪ್ಡಿಸಲನ ಸಮಗರವಾಗಿ ದನಬಣಲಗ ೂಳಿಸಲನ 
ಪ್ರಯತ್ತುಸನತಿದ  ಮತನ ಿಹಿೀಗಾಗಿ ಅವರ ಜ ೈವಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳ ಮೀಲ್ಲನ್ ಮೀಲ್ಲಾಚಾರಣ  ಮತನ ಿಪ್ರವ ೀಶವನ್ನು 
ಗಣನೀಯವಾಗಿ ರಾಜ ಮಾಡಿಕ ೂಳುುತಿದ . ಈ ದನಬಣಲಗ ೂಳಿಸನವಿಕ ಯ ಲಾರ್ವು ಎಂಎನ್ಸಿಗಳು ಸ್ ೀರಿದಂತ್  
ಖಾಸಗಿ ನಗಮಗಳಿಗ  ಮತನ ಿವಿಶ ೀಷ್ವಾಗಿ ಆಯನಷ್ ಕ ೈಗಾರಿಕ ಗಳಲಿ್ಲ ತ್ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂಂಡವರಿಗ  ಸ್ ೀರನತಿದ . ಇದನ 



ಭಾರತದ ಜ ೈವಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಹ ೂರತ್ ಗ ಯನವ ಶ  ೀಷ್ಣ ಗ  ಕಾರಣವಾಗಬಹನದನ 
ಮತನ ಿಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ದ ೀಶವು ಹಲವಾರನ ಬ ಲ ಬಾಳುವ ಸಸಯ ಪ್ರಭ ೀದಗಳ ನಯಂತರಣದ ನ್ಷ್್ ಮತನ ಿ
ಅಳಿವಿನ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದನರಿಸಬ ೀಕಾಗನತಿದ . 
 

 
Picture 2: ರ್ೃಹತ್ ಸೌರ ಪಾಕ್್ಬಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಮ ಲಸೌಕಯಬ ಯೀಜನ ಗಳ್ಳಗ  ಅಜಾಗರ ಕತ ಯ ತಿರುವು ಮತ್ುು ಕ್ಾಮನ್್ಗಳನುು ಮುಚ್ುುವ 

ಕ್ಾರಣದಾಂದಾಗಿ ಒಾಂಟ ಗಳನುು ಮೀಯಿಸುವ ಅವರ ಹಕುುಗಳನುು ಕಸಿದುಕ್  ಳುಿತಿುರುವಾಗಲ , ರಾಜಸಾಾನದಲ್ಲಿ ಒಾಂಟ  ಮೀಯಿಸುವವರು ಅಸಾಮಾನೂ 
ಸಾಂಪರದಾಯವನುು ಜೀವಾಂತ್ವಾಗಿಡಲು ಹ ಣಗಾಡುತಿುದಾಾರ . 

 
 
BDA ಯಲಿ್ಲನ್ ಪ್ರಸ್ಾಿವಿತ ಬದಲಾವಣ ಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಸನರಕ್ಷತ್ಾ ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಕಾಯಿದ , 2006 (FSSA) 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಹ ೂರಡಿಸಲನ ಪ್ರಸ್ಾಿಪಿಸಲಾದ ನಯಮಗಳ ಜ ೂತ್ ಯಲಿ್ಲ ನ್ ೂೀಡಬ ೀಕಾಗಿದ , ಇವುಗಳನ್ನು ದ ೀಶದ 

ಫ ಡರಲ ಆಡಳಿತ ವಯವಸ್ ಥಗ  ಯಾವುದ ೀ ಗೌರವವಿಲಿದ  ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗನತಿದ . FSSAI ಪ್ರಸ್ಾಿವನ್ ಗಳು GM 

ಆಹಾರ ಪ್ರಯೀಗಗಳು ಮತನ ಿಕ್ೃಷಿಯ ವಿರನದಧ 2010 ರಿಂದ ಮಂತ್ತರಗಳ ನಷ್ ೀಧ್ವನ್ನು ಹ ೂಂದದೆರೂ ಸಹ 

ಭಾರತಕ ಾ ತಳಿೀಯವಾಗಿ ಮಾಪ್ಣಡಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಉಚಿತ ಅಂಗಿೀಕಾರವನ್ನು ಸನಗಮಗ ೂಳಿಸನತಿದ . ಇಲಿ್ಲಯೂ 

ರ ೈತರನ, ಆಹಾರ ಉತ್ಾಪದಕ್ರನ ಮತನ ಿಸಥಳಿೀಯ ಸಮನದಾಯಗಳ ಮೂಲರ್ೂತ ಹಕ್ನಾಗಳ ಮೀಲ  ಭಾರತ್ತೀಯ 

ಮತನ ಿಅಂತರಾಷಿರೀಯ ನಗಮಗಳ ಹಿತ್ಾಸಕಿಗಳನ್ನು ಹತ್ ೂೀಟಿಗ  ತರಲಾಗನತಿ್ತದ . ಇದಲಿದ , ಆಮದನ 
ಮಾಡಿಕ ೂಳುುವ ಆಹಾರಗಳಿಗ  ದ ೀಶದಾದಯಂತ ನ್ ೀರ ಪ್ರವ ೀಶವನ್ನು ವಿಸಿರಿಸನವ ಮೂಲಕ್ ಭಾರತದ ಆಹಾರ 

ಸಂಸೃತ್ತಗಳ ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಯನ್ನು ಏಕ್ರೂಪ್ಗ ೂಳಿಸಲನ ಪ್ರಯತ್ತುಸಲಾಗಿದ . ಈ ಸಂದರ್ಣದಲಿ್ಲ ಎಫ್ಎಸ್ಟ್ಎಸ್ಟ್ಎ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲನ್ ನಯಮಾವಳಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸ್ಾಿಪಿಸಲಾದ ಬದಲಾವಣ ಗಳು 1989 ರ BDA ಮತನ ಿGMO ನಯಮಗಳ 

ಅಗತಯ ರದೆತ್ತಯಂದಗ  ಹ ೂಂದಾಣಿಕ ಯಲಿ್ಲವ  ಎಂಬ ನ್ಮೂ ಗಂಭೀರ ಕಾಳಜಯನ್ನು ನ್ಾವು ದಾಖಲ್ಲಸನತ್ ಿೀವ . 
 



 
Picture 3: ಆಡಳ್ಳತ್ದ ವಿಕ್ ೀಾಂದರೀಕರಣ ಮತ್ುು ಸಾಳ್ಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ್ಳಗ  ಅಧಿಕ್ಾರದ ವಿಕ್ ೀಾಂದರೀಕರಣವು ಗಾರಮೀಣ ಪರದ ೀಶಗಳ್ಳಗ  ಸಿೀಮತ್ವಾಗಿಲಿ. 
ಈಗ ಜ ೈವಿಕ ವ ೈವಿಧ್ೂ ಕ್ಾಯಿದ  2002 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇಾಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಬ ಾಂಗಳೂರಿನ ತ್ುರಹಳ್ಳಿ ಅರಣೂದ ಸುತ್ುಮುತ್ು ವಾಸಿಸುವ ಸಾಳ್ಳೀಯ 

ಸಮುದಾಯಗಳ್ಳಗ  ಕನಾಬಟ್ಕ ಅರಣೂ ಇಲಾಖ ಯಿಾಂದ ವಾಣಿಜೂ ಅಭಿವೃದಿಯಿಾಂದ ಕುರುಚ್ಲು ಕ್ಾಡನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಧಿಕ್ಾರ ನೀಡಿದ . 
 
ಜೀವವ ೈವಿಧ್ಯ ರಕ್ಷಣ  ಮತನ ಿಅದರ ಸಮರ್ಣನೀಯ ಬಳಕ ಯನ ಆಹಾರ ಮತನ ಿಆಹಾರಕಾಾಗಿ ಭಾರತದ 

ಜೀವವ ೈವಿಧ್ಯದ ಬ ಳ  ಬಿೀಜ್ಗಳಿಗ  ಕ ೀಂದರವಾಗಿ ವಿಸಿರಿಸಿದ , ಇದನ ಅವರ ಶರೀಮಂತ ಅಡನಗ  ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗ  
ಕ ೂಡನಗ  ನೀಡಿದ  - ಸ್ಾವಿರಾರನ ವಷ್ಣಗಳಿಂದ ಅಭವೃದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಸ್ಾಂಸೃತ್ತಕ್ವಾಗಿ ವ ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಲ . 
ಸ್ಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ವಾಗಿ ಸನರಕ್ಷಿತ ಮತನ ಿಆರ ೂೀಗಯಕ್ರ ಆಹಾರದ ಮೀಲ್ಲನ್ ನ್ಮೂ ಅವಲಂಬನ್ ಯನ ಈಗ ನ್ ೀರವಾಗಿ 

ದಾಳಿಗ  ಒಳಗಾಗಿದ  ಮತನ ಿಆಮದನ ಮಾಡಿದ ಸಂಸಾರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತನ ಿಫೀಡ್ಗಳಲಿ್ಲ GMO ಗಳಿಗ  
ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಮತನಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ ರ ಯಲನ ಮತನ ಿBDA ಯ ಸಮಗರ ದನಬಣಲಗ ೂಳಿಸನವಿಕ ಯ ಈ 

ಯೀಜ್ನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ್ ಜ್ಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗನತಿದ . 
 

ಭಾರತದ ಇತ್ತಹಾಸದಲಿ್ಲ ಕಾನ್ೂನ್ನ ರಚ್ನ್ ಯಲಿ್ಲ ಹ ಚ್ನಚ ಭಾಗವಹಿಸನವ ಪ್ರಯತುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಿ 

ಜಾರಿಗ ೂಳಿಸಲಾದ ಬಿಡಿಎಯ ಮೂಲತತಾವನ್ನು ಭಾರತ ಸಕಾಣರವು ನ್ಾಶಮಾಡಲನ ಪ್ರಯತ್ತುಸನತಿ್ತರನವುದನ ತ್ತೀವರ 
ಕ್ಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದ . "ಜ ೈವಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳ ಮೀಲ  ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಾವಣಭೌಮ ಹಕ್ನಾಗಳನ್ನು 
ಪ್ುನ್ರನಚ್ಚರಿಸನತಿದ " ಎಂಬಂತ್ , ಜ ೈವಿಕ್ ವ ೈವಿಧ್ಯತ್  1992 ರ ವಿಶಾಸಂಸ್ ಥಯ ಸಮಾವ ೀಶಕ ಾ (CBD) ಭಾರತವು ಸಹಿ 

ಹಾಕ್ನವುದಕ ಾ ಪ್ರತ್ತಕರಯ್ದಯಾಗಿ ಕಾನ್ೂನ್ನ್ನು ಜಾರಿಗ  ತರಲಾಯಿತನ. ಇದನ್ನು "ವಸನಿ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳ ಮಾಲ್ಲೀಕ್ತಾ 
ಮತನ ಿನಯಂತರಣ" "ಸಮನದಾಯ" ಎಂದನ ಸಪಷ್್ವಾಗಿ ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸನವ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ್ದಲಿ್ಲನ್ ರಾಜ್ಯ 
ನೀತ್ತಯ ನದ ೀಣಶನ್ ತತಾಗಳ ಭಾಗವಾದ ಆಟಿಣಕ್ಲ 39 (ಬಿ) ಸಂದರ್ಣದಲಿ್ಲ ನ್ ೂೀಡಬ ೀಕಾಗಿದ . ಅದನ್ನು 



"ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತನ್ನು ಅತನಯತಿಮವಾಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸನವಂತ್  ವಿತರಿಸಬ ೀಕ್ನ." ಆ ಪ್ರಮೀಯದಲಿ್ಲ "ಪ್ರಿಸರವನ್ನು 
ರಕ್ಷಿಸಲನ ಮತನ ಿಸನಧಾರಿಸಲನ ಮತನ ಿದ ೀಶದ ಕಾಡನಗಳು ಮತನ ಿವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ಪ್ರಯತ್ತುಸಲನ" 

ಆಟಿಣಕ್ಲ 48 (ಎ) ನ್ಲಿ್ಲ ಸಕಾಣರದ ಮೀಲ  ಕ್ತಣವಯವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ . 
 

 
Picture 4: ಆಹಾರ ಸಾಂಸೃತಿಗಳು ಸಾಳ್ಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವವ ೈವಿಧ್ೂತ ಯ ಅಸಾಧಾರಣ ತಿಳುವಳ್ಳಕ್ ಯನುು ಆಧ್ರಿಸಿವ . 2020 ರ ಮಾರ್ಚಬ 6 
ರಾಂದು ನಾಗಾಲಾೂಾಂಡ್ನ ಚಿಝಾಮಯಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಜೀವವ ೈವಿಧ್ೂ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಲಿ್ಲ ಪರದರ್ಶಬಸಿದಾಂತ  ಆಹಾರವು ಅವರಿಗ  ಔಷಧ್ವಾಗಿದ . ಈಗ ಸಾಳ್ಳೀಯ 

ಜನರ ಸಾವಬಭೌಮ ನಯಾಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜೀವವ ೈವಿಧ್ೂತ ಯು ಮಗಾ ಆಹಾರ ಮತ್ುು ಔಷಧಿೀಯ ನಗಮಗಳ ಕ್ ೈಗ  ಹ  ೀಗುತ್ುದ  ಪರಸಾುವಿತ್ 
ರ್ದಲಾವಣ ಗಳು ನಜವಾಗಿದಾರ . 

 

ಗಮನ್ಾಹಣವಾಗಿ, ಭಾರತ ಸಕಾಣರವು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಣರಗಳು, ಸಥಳಿೀಯ ಸಕಾಣರಗಳು ಅರ್ವಾ ವಾಯಪ್ಕ್ 

ಸ್ಾವಣಜ್ನಕ್ರನ್ನು ಸಂಪ್ಕಣಸದ  ಮಸೂದ ಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ಾಿಪಿಸಿದ . ರಾಷ್ರವಾಯಪಿ ಸ್ಾವಣಜ್ನಕ್ ಪ್ರತ್ತರ್ಟನ್  ಮತನ ಿ
ದ ಹಲ್ಲ ಹ ೈಕ ೂೀಟ್ಣನ್ ನದ ೀಣಶನ್ದ ನ್ಂತರ ಕ್ರಡನ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಭಾವದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ ಅಧಿಸೂಚ್ನ್  2020 

ರ ೂಂದಗ  ಮಾಡಿದಂತ್ ಯ್ದೀ, ಮಸೂದ ಯನ್ನು ಭಾರತದ ಯಾವುದ ೀ ಪ್ರಿಶಷ್್ ಭಾಷ್ ಗಳಿಗ  ಅನ್ನವಾದಸಲಾಗಿಲಿ. ಈ 

ಮಸೂದ ಯನ ಕಾಯಿದ ಗ  ಗಮನ್ಾಹಣವಾದ ಮತನ ಿಅತಯಂತ ಪ್ರತ್ತಗಾಮಿ ಬದಲಾವಣ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ಾಿಪಿಸನತಿದ , 
ಅದನ ಜ್ನ್ರಿಗ  ತ್ತಳಿಯಬಾರದನ ಎಂದನ ಸಕಾಣರವು ಬಯಸಬಹನದನ. 
 

ಭಾರತದ ಜ್ನ್ರನ ಈಗ ತಮೂ ಜೀವವ ೈವಿಧ್ಯತ್ , ಜ ೈವಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳು ಮತನ ಿಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ 

ಜ್ಞಾನ್ದ ಮೀಲ  ಹ ೂಂದರನವ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಯಂತರಣವನ್ನು ನ್ಂದಸಲನ ಅರ್ವಾ ಕ್ನಗಿಿಸಲನ ಪ್ರಯತ್ತುಸನವ 

ನಬಂಧ್ನ್ ಗಳು ಮಸೂದ ಯಲಿ್ಲವ . ಇದರ ಮೂಲಕ್, ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದಾದಯಂತದ ವಿದ ೀಶ ಮತನ ಿಭಾರತ್ತೀಯ ಖಾಸಗಿ 



ನಗಮಗಳು, ಸಂಶ  ೀಧ್ನ್ಾ ಸಂಸ್ ಥಗಳು ಮತನ ಿಕಾರ್ಪಣರ ೀಟ ಡ ೀಟಾ ಏಜ ನಸಗಳು ಭಾರತದ ಜೀವವ ೈವಿಧ್ಯ ಮತನ ಿ
ಸಂಬಂಧಿತ ಜ್ಞಾನ್ ಮತನ ಿಮಾಹಿತ್ತಗ  ಅನಯಂತ್ತರತ ಪ್ರವ ೀಶವನ್ನು ಪ್ಡ ಯನತಿವ . 
 

 
Picture 5: ಅತ್ೂಾಂತ್ ವಿಮರ್ಾಬತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಳ್ಳವಿನಾಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸರ ವೂವಸ ಾಗಳ ಪ ೈಕ್ಟ್ರ, ಸುಾಂದರ್ಬನ್ಸ ಹವಾಮಾನ ರ್ದಲಾವಣ ಯ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ುು ಅಧಿಕೃತ್ ನರಾಸಕ್ಟ್ರುಯಿಾಂದ ರ್ದುಕಲು ಹ ಣಗಾಡುತಿುದ . 
 

ಮಸೂದ ಯ ಅಂತಹ ನಬಂಧ್ನ್ ಗಳು ಭಾರತದ ಜ ೈವಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳ ಜ ೈವಿಕ್ ಲೂಟಿಯನ್ನು ಮತನ ಿಜ ೈವಿಕ್ 

ಕ್ಳುತನ್ದ ವಯವಸಿಥತಗ ೂಳಿಸನವಿಕ ಯನ್ನು ಮನಂದನವರ ಸನತಿವ  - ದ ೀಶವು BDA ಅನ್ನು ಜಾರಿಗ ೂಳಿಸನವ ಮೂಲಕ್ 

ಮತನ ಿCBD ಯನ್ನು ಅನ್ನಮೀದಸನವ ಮೂಲಕ್ ಸಕರಯವಾಗಿ ವಿರ ೂೀಧಿಸಲನ ನಧ್ಣರಿಸಿದ . ಆತಂಕ್ಕಾರಿಯಾಗಿ, 

ಮಸೂದ ಯ ಕ ಲವು ನಬಂಧ್ನ್ ಗಳು ನ್ಾಯಯಾಂಗದ ಪ್ರಿಗಣನ್ ಯಲಿ್ಲ ಸಕರಯವಾಗಿ ಬಯೀಪ ೈರಸಿಯ ಹಲವಾರನ 
ಪ್ರಕ್ರಣಗಳಿಗ  ನ್ಾಯಯಸಮೂತತ್ ಯನ್ನು ವಿಸಿರಿಸನತಿವ . ಅಂತಹ ದನಬಣಲಗ ೂಳಿಸನವಿಕ ಗಳು ರ್ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ 

ಬಯೀಪ ೈರಸಿ ಅರ್ವಾ ಬಯೀಲೂಟ್ಗ  ಯಾವುದ ೀ ಖಾಸಗಿ ವಯಕಿ ಅರ್ವಾ ನಗಮವನ್ನು ಹ ೂಣ ಗಾರರನ್ಾುಗಿ 

ಮಾಡನವುದನ ಅಸ್ಾಧ್ಯವಲಿದದೆರ  ತನಂಬಾ ಕ್ಷ್್ಕ್ರವಾಗಿಸನತಿದ . ಬ ೀವು, ಬಾಸೂತ್ತ ಅಕಾ, ಇತ್ಾಯದಗಳ ಜ ೈವಿಕ್ 

ಕ್ಳುತನ್ದ ವಿರನದಧದ ಯಶಸಿಸನಂದ ಸಪಷ್್ವಾದಂತ್ , ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರನವ ಸನರಕ್ಷತ್ ಗಳು ಭಾರತವು ತನ್ು ಜ ೈವಿಕ್ 

ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷಿರೀಯ ಮಟ್ದಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತನ, ವಿಶ ೀಷ್ವಾಗಿ ವಿದ ೀಶ 

ನ್ಾಯಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಕಾನ್ೂನ್ನ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ್. 

  
ಮಸೂದ ಯಲಿ್ಲನ್ ಮತ್ ೂಿಂದನ ಆತಂಕ್ಕಾರಿ ಅಂಶವ ಂದರ  ಅದನ ರಾಷಿರೀಯ ಜೀವವ ೈವಿಧ್ಯ ಪಾರಧಿಕಾರದ 

ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರನವ ದನಬಣಲ ಸ್ಾಾಯತಿತ್ ಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನ್ಾಶಪ್ಡಿಸನವ ಗನರಿಯನ್ನು ಹ ೂಂದದ . 
ಪಾರಧಿಕಾರದ ಸದಸಯ ಕಾಯಣದಶಣ, MoEF ಮತನ ಿCC ಯ ನ್ ೀಮಕ್ಗ ೂಂಡವರನ, ಪಾರಧಿಕಾರದ ಸ್ಾಾಯತಿ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ  ಸಮಾನ್ರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉತ್ ಿೀಜಸನವ ಮೂಲಕ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲನ ಪ್ರಯತ್ತುಸಲಾಗಿದ . 



ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದನ ಸ್ಾಾಯತಿ ಸಂಸ್ ಥಯನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾಯಣನವಾಣಹಕ್ ಅನ್ನಬಂಧ್ವಾಗಿ 

ಪ್ರಿವತ್ತಣಸನತಿದ . 
 

 
Figure 6: ಮಹಿಳ ಯರು ಮತ್ುು ಮಕುಳು ಗೌಪೂತ ಯಿಾಂದ ಹ ಚ್ುು ಪರಭಾವಿತ್ರಾಗಿದಾಾರ  ಮತ್ುು ಪರಿಸರ ನಧಾಬರಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ್  ಳುಿವಲ್ಲಿ ಮತ್ುು 

ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವರ ಸರಿಯಾದ ಹಕುನುು ನರಾಕರಿಸುತಾುರ . ಅಸಾಸಾಂನ ಮಕ್ಟ್ರರ್ ರ್ಮುನ ಗಾರಾಂಟ್ ಗಾರಮದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳ ಯರು ತ್ಮಮ ಕೃಷಿ ಭ ಮ 
ಮತ್ುು ಕ್ಾಡುಗಳನುು ಅಜುರ  ಪವರ್ ಕಾಂಪನಗ  ತಿರುಗಿಸುವುದರ ವಿರುದಿ ಪರತಿಭಟ್ನ ಗಳನುು ನಡ ಸಿದರು, ಊಹಿಸಲಾಗದ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ಟ ದೌಜಬನೂವನುು 

ಎದುರಿಸುತಿುದಾಾರ . 

 
 

ಅತಯಂತ ವಿಸೂಯಕಾರಿ ಪ್ರತ್ತಪಾದನ್ ಯಲಿ್ಲ, ಛತ್ತರ ಶಾಸನ್ದ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದ , 1986 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 

ಆಡಳಿತದ ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರನವ ಪ್ರಿಸರ ನ್ಾಯಯಶಾಸರದಂದ BDA ಅನ್ನು ಹ ೂರತ್ ಗ ಯಲನ ಮಸೂದ ಯನ 
ಪ್ರಯತ್ತುಸನತಿದ . ಪ್ರಸನಿತ, ಪ್ರಿಸರ ಮತನ ಿಸಂಬಂಧಿತ ಹಕ್ನಾಗಳ ವಿರನದಧದ ಎಲಾಿ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳನ್ನು ಕರಮಿನ್ಲ 

ಅಪ್ರಾಧ್ವ ಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗನತಿದ . ಮಸೂದ ಯ ಮೂಲಕ್, MoEF ಮತನ ಿCC ಈಗ BDA ಯ ಅಂತಹ 

ಉಲಿಂಘನ್ ಗಳನ್ನು ಕ ೀವಲ ನ್ಾಗರಿಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳಾಗಿ ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡಲನ ಪ್ರಸ್ಾಿಪಿಸನತಿದ . MoEF&CC 

ಯನನ್ ೈಟ ಡ ಸ್ ್ೀಟಸ ಸಕಾಣರದ ಒತಿಡಗಳಿಗ  ಮಣಿದದ  ಎಂದನ ತ್ ೂೀರನತಿ್ತದ  -- 2000 ರ ದಶಕ್ದ 

ಆರಂರ್ದಂದಲೂ -- ತನ್ು ಬಲವಾದ ಪ್ರಿಸರ ನ್ಾಯಯಶಾಸರವನ್ನು ತಗಿಿಸಲನ ಭಾರತದ ಮೀಲ  ಒತಿಡ ಹ ೀರನತಿ್ತದ . 
 
ರಾಜ್ಯ ಮತನ ಿಸಥಳಿೀಯ ಸಕಾಣರಗಳ ಸಹಯೀಗದ ೂಂದಗ  BDA ಯನ್ನು ಬಲಪ್ಡಿಸಲನ ಸನಧಾರಣ ಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಸ್ಾಿಪಿಸಲನ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಮೂಲಕ್ ಭಾರತ ಸಕಾಣರವು ತನ್ು ಕ್ತಣವಯವನ್ನು ಹ ೂಂದದ , ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ 

ಜೀವವ ೈವಿಧ್ಯತ್ , ಜ ೈವಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳ ಮೀಲ  ಜ್ನ್ರ ಸ್ಾವಣಭೌಮ ನಯಂತರಣ ಮತನ ಿಸಂಬಂಧಿತ 

ಸ್ಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ  ಮತನ ಿಅವುಗಳ ಸಮರ್ಣನೀಯ ಬಳಕ ಯನ ಪ್ರಸನಿತ ಮತನಿ ರ್ವಿಷ್ಯದ 



ಪಿೀಳಿಗ ಗ  ಲಾರ್. MoEF&CC - ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಿಸರ ಇಲಾಖ ಗಳ ಸಹಯೀಗದ ೂಂದಗ  - ಕಾಯಿದ ಯ ವಿಕ ೀಂದರೀಕ್ೃತ 

ಮತನ ಿಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ವನ್ನು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕ ೂಳುಲನ ಕ್ಡಾಾಯವಾಗಿದ . ಬದಲ್ಲಗ , ಪ್ರಸ್ಾಿವಿತ 

ಮಸೂದ ಯನ ಹಿಮನೂಖ ಕ್ರಮವಾಗಿದ , ಕ ೀಂದರ ಸಚಿವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಭಾರತದ ಜೀವವ ೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಯವಸ್ ಥಯ 

ನಯಂತರಣವನ್ನು ಕ ೀಂದರೀಕ್ರಿಸನವ ಒಂದನ ಲಜ ೆಗ ಟ್ ಪ್ರಯತುವಾಗಿದ  ಮತನ ಿಕಾರ್ಪಣರ ೀಟ ಮತನ ಿಆರ್ಥಣಕ್ 

ಹಿತ್ಾಸಕಿಗಳಿಂದ ಲಾರ್ದಾಯಕ್ ಕ್ ೀತರವಾಗಿ ಜ ೈವಿಕ್ ವ ೈವಿಧ್ಯತ್  ಮತನ ಿಜ ೈವಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳನ್ನು ಲಾರ್ದಾಯಕ್ 

ಕ್ ೀತರವಾಗಿ ಪ್ರಿವತ್ತಣಸನತಿದ . ಇದನ್ನು ನ್ಾವು ಸಹಿಸನವುದೂ ಇಲಿ, ಒಪಿಪಕ ೂಳುುವುದೂ ಇಲಿ. 

 

ಈ 73 ನ್ ೀ ಗಣರಾಜ್ಯ ದನ್ದಂದನ, ನ್ಾವು, ಭಾರತದ ಜ್ನ್ರನ ಮತನ ಿಪ್ರಿಸರ, ಸ್ಾಮಾಜಕ್ ನ್ಾಯಯ ಮತನ ಿ
ಪ್ರಜಾಸತ್ಾಿತೂಕ್ ಸಂಸ್ ಥಗಳು ಪ್ರಸ್ಾಿವಿತ BDA ತ್ತದನೆಪ್ಡಿ ಮಸೂದ , 2011 ಅನ್ನು ಸಂಪ್ೂಣಣವಾಗಿ 

ತ್ತರಸಾರಿಸನತ್ ಿೀವ  ಏಕ ಂದರ  ಅದನ ಭಾರತದ ಜ್ನ್ರ ಹಿತ್ಾಸಕಿ ಮತನ ಿಅವರ ರ್ವಿಷ್ಯದ ವಿರನದಧ ತ್ತೀವರವಾಗಿ 

ಹ ೂೀರಾಡನತಿದ . ನ್ಮೂ ಜೀವಂತ ಗರಹದ ಹಿತ್ಾಸಕಿ ಮತನ ಿನ್ ೈಸಗಿಣಕ್ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳ ಕಾರ್ಪಣರ ೀಟ ಲೂಟಿಗ  
ಪ್ರತ್ತರ ೂೀಧ್ಕಾಾಗಿ ನ್ಾವು ಈ ಬ ೀಡಿಕ ಯನ್ನು ಮಾಡನತ್ ಿೀವ . ಈ ಮಸೂದ ಯನ್ನು ಭಾರತ ಸಕಾಣರವು ತಕ್ಷಣವ ೀ 
ಹಿಂಪ್ಡ ಯಬ ೀಕ ಂದನ ನ್ಾವು ಒತ್ಾಿಯಿಸನತ್ ಿೀವ . 
 

ಬಿಡಿಎ ಮತನ ಿಅದರ ಅನ್ನಷ್ಾಾನ್ವನ್ನು ಸನಧಾರಿಸಲನ, ಜ ೈವಿಕ್ ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ , ಜ ೈವಿಕ್ ಸಂಪ್ನ್ೂೂಲಗಳು ಮತನ ಿ
ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಜ್ಞಾನ್ದ ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಮಧ್ಯಸಥಗಾರರ ಭಾಗವಹಿಸನವಿಕ ಯನ್ನು ಅವರಿಗ  ಮತನ ಿಅವರ 

ಭಾಷ್ ಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವ ೀಶಸಲನ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕ ೂಡಲನ ರಾಷ್ರವಾಯಪಿ ಸಮಾಲ ೂೀಚ್ನ್ಾ ಪ್ರಕರಯ್ದಗಳನ್ನು ಪಾರರಂಭಸಲನ 
ಜ್ಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತ್ತಯನ್ನು ನ್ಾವು ಒತ್ಾಿಯಿಸನತ್ ಿೀವ . ಇಂತಹ ಆಳವಾದ ಪ್ರಜಾಸತ್ಾಿತೂಕ್ 

ಸಮಾಲ ೂೀಚ್ನ್ ಯನ್ನು ನ್ಡ ಸನವಲಿ್ಲ, JPC ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಣರಗಳು, ಸಥಳಿೀಯ ಸಕಾಣರಗಳು, NGOಗಳು ಮತನ ಿ
ನ್ಾಗರಿಕ್ ಸಮಾಜ್ವನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲನ ಕ್ರ  ನೀಡಬಹನದನ. ಈ ಪ್ರಕರಯ್ದಯನ ಸಮಯ ತ್ ಗ ದನಕ ೂಳುುತಿದ , 
ಆದರ  ಭಾರತದ ಜೀವವ ೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಮತನ ಿಆ ಮೂಲಕ್ ಅದರ ಪ್ರಿಸರ, ಆರ್ಥಣಕ್ ಮತನ ಿಸ್ಾಮಾಜಕ್ 

ರ್ದರತ್ ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲನ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕ  ಮಾಡನವುದನ ಅವಶಯಕ್. ಅಂತಹ ಕ್ಠಿಣ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್ವು 
ಪ್ರಸನಿತ ಕಾಯಿದ ಯ ಅಕ್ಷರ ಮತನ ಿಆತೂವನ್ನು ಬ ಂಬಲ್ಲಸನವಲಿ್ಲ ಮತನ ಿಭಾರತವನ್ನು ರ್ದರಪ್ಡಿಸನವಲಿ್ಲ ತೂಗನತಿದ . 
 



 
Figure 7: ರಾಷಿಿೀಯ ಜೀವವ ೈವಿಧ್ೂ ಪಾರಧಿಕ್ಾರದ ಸಾಾಯತ್ುತ ಯನುು ಉಳ್ಳಸಿಕ್  ಳುಿವುದು ಹುಲುಿಗಾವಲು ಪರಿಸರ ವೂವಸ ಾಗಳ ರಕ್ಷಣ ಗ  ಬ ಾಂರ್ಲವನುು 
ಪಡ ದುಕ್  ಳುಿವಲ್ಲಿ ನಣಾಬಯಕವಾಗಿದ , ಉದಾಹರಣ ಗ , ಅರಣೂ ಇಲಾಖ ಗಳ ೂಾಂದಗ  ಪರಿಸರ, ಅರಣೂ ಮತ್ುು ಹವಾಮಾನ ರ್ದಲಾವಣ  ಸಚಿವಾಲಯ. 

'ವ ೀಸಾ್್ಯಾಂಡಸ' ಎಾಂರ್ ಪದವನುು ಮುಾಂದುವರ ಸಿದ . 
 

 
Figure 8: ""ಇಾಂದನ ಮಕುಳು ನಾಳ್ಳನ ಭಾರತ್ವನುು ಮಾಡುತಾುರ . ನಾವು ಅವರನುು ಬ ಳ ಸುವ ರಿೀತಿ ದ ೀಶದ ಭವಿಷೂವನುು ನಧ್ಬರಿಸುತ್ುದ . - 

ಜವಾಹರಲಾಲ ನ ಹರು, ಭಾರತ್ದ ಪರಧಾನ ಮಾಂತಿರ (1952-1946). ನಮಮ ಜೀವವ ೈವಿಧ್ೂತ , ಜ ೈವಿಕ ಸಾಂಪನ ಮಲಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಂರ್ಾಂಧಿತ್ 
ಸಾಾಂಪರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಮೀಲ  ನಮಮ ಸಾವಬಭೌಮ ನಯಾಂತ್ರಣವನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಮಾಡಬ ೀಕ್ಾದ ಎಲಿವನ ು ಮಾಡುವ ಭರವಸ ಯನುು ನಾವು 

ಅವರಿಗ  ನೀಡುತ ುೀವ . 



 
Figure 9: ಕನಾಬಟ್ಕದ ಚಿತ್ರದುಗಬದ ಚ್ಳಿಕ್ ರ  ತಾಲ ಿಕ್ಟ್ರನ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮೀವು, ಹಣವನುು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮ ಲಕ ಮತ್ುು ತ್ಮಮ 

ಸ ೀವ ಗಳನುು ನೀಡುವ ಮ ಲಕ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಶುದಿತ ಯನುು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅದುುತ್ ಸಾಂಪರದಾಯವನುು ಹಿಡಿದಟ್ು್ಕ್  ಾಂಡಿವ . ಆದರ  
ಸಾವಿರಾರು ಎಕರ  ಅಮೃತ್ ಮಹಲ ಕ್ಾವಲ ಹುಲುಿಗಾವಲು ಪರಿಸರ ವೂವಸ ಾಗಳನುು 'ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ'ಕ್ ು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಈ ಸಹಸರಮಾನಗಳ 

ಹಳ ಯ ಜಾನುವಾರು ಮೀವುಗಳನುು ನರಾಕರಿಸಿದ . ಗ  ೀವನುು ರಕ್ಷಿಸುವ ರ್ಗ ೆ ಹ ೀಳುವುದಾದರ , ಅಾಂತ್ಹ ಸಾವಿರಾರು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಾಕಷು್ 
ಮೀವು ಇಲಿದ  ಪರದಾಡುತಿುವ . 

 

 


