
 

 

 
 

 

ನಿಮ್ಮ ಹವಾಮಾನ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ 
ಬದ್ಧರಾಗಿರಿ 

- ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ರೆೈತರು 
ಮ್ತುು ಕೆಲಸಗಾರರಲಿ್ಲ ಹೂಡಿಕೆ 
ಮಾಡಿ  

 

ಆತ್ಮೀಯ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರೆೇ, 

 
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಷಲಸ ಮಾಡುತಿಿರುವ ಸುಮಾರು 1.8 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಫಷೇರ ಟಷರೇಡ್ ರಷೈತ್ರು ಮತ್ುಿ 

ಕಷಲಸಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಬರಷಯುತಿಿದಷದೇವಷ, ಪರಪಂಚದ ಎಲಿ ಕಡಷಗಳಲಲಿ ಜನರು ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತ್ು ತಿನುುವ 

ಆಹಾರವನುು ಮತ್ುಿ ಇತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಉತ್ಪನುಗಳನುು ನಾವಷೇ ಬಷಳಷಯುತಷಿೇವಷ. ಹವಾಮಾನದ ಬಿಕಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಲವು 

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೇಡಿರುವ ಭರವಸಷಗಳನುು ಮುರಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಮಮ ಪರಿಸರಕಷಕ ತಿೇವರ ಧಕಷಕಯಾಗಿದುದ, ನಮಮ 

ಸಾಮರ್ಥಯಷವು ಗಣನೇಯವಾಗಿ ಕುಂದಿದಷ. 

 
ಒಂದು ದಿನ ನಮಮ ಹಷಲಲಗಳನುು ಒಣಗಿಸಿ ಮರುದಿನವಷೇ ಪರವಾಹವನುು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತ್ಹ ಹವಾಮಾನ 
ವಷೈಪರಿತ್ಯಕಷಕ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ನಿೇವು ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದ್ದೇರಿ. ಆದರಷ 
ನಮಮ ಮಹತಾಾಕಾಂಕ್ಷ ತ್ುಂಬಾ ಕಡಿಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಷಲರಸಲಸುವಿಕಷ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಷಚುುತಿಿದಷ. 

ಬದಲಾಗುತಿಿರುವ ಹವಾಮಾನದ ಹಷಲರತಾಗಿಯಲ ನಾವು ಆಹಾರವನುು ಬಷಳಷಯುತಿಿರುವಂತಷ 
ಮಾಡಲು ಹವಾಮಾನ ನಿಧಿಯನುು ನಿೇಡುವುದಾಗಿ ನಿೇವು ಭರವಸೆ ನಿೇಡಿದ್ದರಿ. ಆದರಷ, 
ಅದಲ ನಮಮನುು ತ್ಲುಪುತಿಿಲಿ. 

ನಿೇವು ವಾಾಪಾರವನುು ಶಷ ೇರ್ಕರಿಂದ ಪಾಲುದಾರರಿಗಷ ಬದ್ಲಾಯಿಸುವ ಭರವಸೆ 

ನಿೇಡಿದ್ದೇರಿ. ಆದರಷ ಷಷೇರುದಾರರು ಕಷಲೇಟಯಂತ್ರ ಹಣವನುು ಗಳಿಸುತಾಿರಷ. ಲಕ್ಾಂತ್ರ ರಷೈತ್ರು 

ದಿನಕಷಕ ಒಂದು ಡಾಲರ ಗಿಂತ್ಲಲ ಕಡಿಮ ಸಂಪಾದಿಸುತಾಿರಷ. 

 
ಇತಿಿೇಚಿನ ಕಷಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವಷೈಪರಿತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಬಷಳಷಗಳಿಗಷ ತಿೇವರ ಹಾನಯಾಯಿತ್ು. 

ಉಗಾಂಡಾದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರವಾಹಗಳು, i ಮಡಗಾಸಕರ ನಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲii ಮತ್ುಿ ಆಫ್ರರಕಾ ಖಂಡದ ಎಲಷಿಡಷ 



 

 

ಮಿಡತಷಗಳ ಆಕರಮಣಗಳುiii ಉಂಟಾದವು. ಈ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಮತ್ುಿ ಜಲನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಷಂದಲ 

ಕಾಣದರ್ುಿ ಸಷಕಷಯನುು ಆಫ್ರರಕನುರು ಅನುಭವಿಸಿದರು.iv 

ಮಧಯ ಅಮರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಇಟಾ ಮತ್ುಿ ಐಯೇಟಾ ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳು ಹಷಲಂಡುರಾಸ  ಒಂದರಲಷಿೇ $ 2 

ಬಿಲ್ಲಯನ್ ಮೌಲಯದ ಹಾನಯನುು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ು. ಫಷೇರ ಟಷರೇಡ್ ರಷೈತ್ರು ತಿೇವರ ತಷಲಂದರಷಗಷ ಒಳಗಾದರು.v 

ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸದಸಯರು ವಿಪರಿೇತ್ ಶಾಖದ ಅಲಷಗಳು, ಅನಾವೃಷಿಿಗಳು ಮತ್ುಿ ಅನಯಮಿತ್ ಮಳಷಯ 

ಹಷಚುಳವನುು ಎದುರಿಸುತಾಿರಷ ಎಂದು ಹಷಲಸ ಐಪಿಸಿಸಿ ಮುನಲೂಚನಷಗಳು ಬಂದಿವಷ.vi ಜಗತಿಿಗಷ ಅಗತ್ಯವಾದ 

ಆಹಾರವನುು ಬಷಳಷಯುವ ನಮಮ ಸಾಮರ್ಥಯಷವನಷುೇ ಬಹುಶಃ ಇದು ಹದಗಷಡಿಸುತ್ಿದಷ. ಏಕಷಂದರಷ, ಕೃಷಿ 

ಉತ್ಪನುವಷೇ ನಮಮ ಜಿೇವನಷಲೇಪಾಯವಾಗಿದಷ. ಬಡತ್ನ ನಮಮ ನಡುವಷ ಮತಷಲಿಮಮ ಬಷಳಷಯುತಿಿದಷ. ಇದರ 

ಪರಿಣಾಮ ತ್ುಂಬ ಆಳವಾಗಿದಷ. ಸಂಪನಲಮಲಗಳಿಗಷ ಸಪರ್ಷಷ ಹಷಚುುತಿಿದಷ. ನಮಮ ನಷಲ ಹಾಗಲ ಜಲಕಷಕ 

ಹಾನಯಾಗುತಿಿದಷ. ಹಷಚುುತಿಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ುಿ ಆರ್ಥಷಕ ಒತ್ಿಡಗಳನುು ಗಣನೇಯವಾಗಿ 

ಅನುಭವಿಸುತಿಿರುವವರು ರಷೈತ್ರು ಮತ್ುಿ ಕಷಲಸಗಾರರಷೇ ಆಗಿದಾದರಷ. 
 

ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಳಷಯರ ಮೇಲಷ ಹಾನಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಆಗುತಿಿದಷ. ಅತ್ಯಂತ್ ಕರ್ಿಕರ 

ಪರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷಲಸ ಮಾಡುತಿಿದದರಲ ಅವರು ಪಡಷಯುವ ಸಂಬಳ ತ್ುಂಬ ಕಡಿಮಯಿದಷ. ಈ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ನಮಮ ಯುವಜನರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲಿ. ಇದಕಷಕ ಯಾರನುು ದಲಷಿಸುವುದು? ಆದರಷ 

ಹಷಲಸ ತ್ಲಷಮಾರಿನವರು ಕೃಷಿಯನುು ಬಡತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಬಲಷಯಂತ್ಲಿದಷ, ಬಷೇರಷ ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲಲಿ 

ನಷಲೇಡದಿದದರಷ, ಪರಪಂಚಕಷಕ ಬಷೇಕಾಗುವ ಆಹಾರವನುು ಯಾರು ಬಷಳಷಯುತಾಿರಷ? 

 

ನಾವು ಹಷೇಳಲು ಬಯಸುವ ಇನಷಲುಂದು ಕಥಷ ಇದಷ. ಪರಪಂಚಾದಯಂತ್ದ ನಮಮ ಹಷಲಲಗಳಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ 

ಬದಲಾವಣಷಗಳನುು ನೇವು ಈಗಾಗಲಷೇ ನಷಲೇಡಬಹುದು. ಮರಗಳ ನಷಡುತಷಲೇಪು ಘಾನಾದಲ್ಲಿ ಕಷಲೇಕಷಲೇವನುು 

ಸಲಯಷನ ಬಿಸಿಲ್ಲನಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ಿದಷ ಮತ್ುಿ ಕಿೇನಾಯದಲಿ್ಲ ಚಹಾವನುು ಪರವಾಹದಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ಿದಷ. 

ಗಾಾಟಷಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ಜಷೇನುನಷಲಣಗಳಿಗಷ ಹಷಚಿುನ ಆಹಾರದ ಲಭಯತಷಯನುು ಒದಗಿಸುತ್ಿದಷ. ಆಫ್ರರಕಾ ಮತ್ುಿ 

ಮಧಯಪಾರಚಯ (ಮಿಡಲ್ ಈಸಿ), ಲಾಯಟ್ಟನ್ ಅಮರಿಕ ಮತ್ುಿ ಕಷರಿಬಿಯನ್, ಮತ್ುಿ ಏಷಾಯ ಮತ್ುಿ ಪಷಸಿಫ್ರಕ್ 

ಪರದಷೇಶಗಳ ರಷೈತ್ರು ತ್ಮಮ ಬಷಳಷಗಳನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜ್ಞಾನವನುು ಫಷೇರ ಟಷರೇಡ್ ತ್ಂಡಗಳು 

ಹಂಚಿಕಷಲಳುುತಿಿವಷ. 

 

ಹಷಚುು ಜವಾಬಾದರಿಯುತ್ ಖರಿೇದಿದಾರರ ಜತಷಗಿನ ನಮಮ ಪಾಲುದಾರಿಕಷಗಳು ನಮಮ ಹಷಲಲಗಳನುು ಹಷಚುು 

ಸಿಿತಿಸಾಿಪಕವಾಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಲಡಿಕಷಯನುು ಒದಗಿಸುತ್ಿವಷ. ಅದರಷಲಂದಿಗಷ, ಸಾರಿಗಷ ಮತ್ುಿ ಕೃಷಿಯ 

ಹಷಲರಸಲಸುವಿಕಷಯನುು ಕಡಿತ್ಗಷಲಳಿಸುತ್ಿವಷ. ನಾಯಯಯುತ್ ಬಷಲಷಗಳು ಮತ್ುಿ ಫಷೇರ ಟಷರೇಡ್ ಪಿರೇಮಿಯಂ 

ಪಾವತಿಸುವ ಮಲಲಕ ನಮಮ ಭವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಷೇರ ಟಷರೇಡ್ ವಯವಹಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಲಡಿಕಷ 

ಮಾಡುತಿಿರುವಲ್ಲಿ, ನಮಮ ಸಿಿತಿಸಾಿಪಕತ್ಾವು ಬಷಳಷಯುತಿಿದಷ. 
 
ಆದರಷ ಸಹಜವಾಗಿ, ಈ ಅಗತ್ಯ ಕಷಲಸಕಷಕ ಪಾವತಿಸಬಷೇಕಾಗುತ್ಿದಷ. ಉದಾಹರಣಷಗಷ, ಕಾಫ್ರ ಪೊದಷಗಳ ನಡುವಷ 

ಮರಗಳನುು ನಷಡುವುದರಿಂದ ಕಾಫ್ರ ಗಿಡಗಳನುು ಸಲಯಷನಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಬಷಳಷಗಷ ರಷಲೇಗ ಮತ್ುಿ 

ಪರವಾಹದಿಂದಾಗುವ ಹಾನಯನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರರ್ಥಷ ಉತಾಪದನಾ ವಷಚು ಹಷಚಾುಗಿದಷ. ರಷೈತ್ರು 

ಜಿೇವನಷಲೇಪಾಯಕಷಕ ಬಷೇಕಾಗುವರ್ುಿ ಆದಾಯವನಲು ಗಳಿಸದಿದಾದಗ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣಷಗಳಿಗಷ 

ನಾವು ಹಷೇಗಷ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಬಹುದು? 

 



 

 

2050ರ ವಷೇಳಷಗಷ ಬದಲಾವಣಷ ಎಂದರಷ ತ್ುಂಬ ತ್ಡವಾಗುತ್ಿದಷ. ಶ್ರೇಮಂತ್, ಹಷಚುು ಮಾಲ್ಲನಯಕಾರಕ 

ರಾರ್ರಗಳಾಗಿ, ನೇವು ಹಷಲಂದಾಣಿಕಷ ಮತ್ುಿ ತ್ಗಿಿಸುವಿಕಷಯ ವಷಚುವನುು ಪಾವತಿಸುವ ನಮಮ ಭರವಸಷಗಳನುು 

ಈಗಲಷೇ ಪೂರಷೈಸಬಷೇಕು. ಇಂಗಾಲದ ಹಷಲರಸಲಸುವಿಕಷಯನುು ಕಡಿತ್ಗಷಲಳಿಸುವ ನಮಮ ಭರವಸಷಯನುು 

ಇನುು ನರಾಕರಿಸಬಾರದು. ಸಾರಿಗಷಯಿಂದ ಅರ್ಥವಾ ನಮಮ ದಷೇಶವೂ ಸಷೇರಿದಂತಷ ಆಮದು ಮಾಡಿದ 

ಸರಕುಗಳಿಂದ ಹಷಲರಸಲಸುವಿಕಷಯನುು ನಲಷಕ್ಷಿಸುವ ಅರ್ಥವಾ ನಷೈಜ ಹಷಲರಸಲಸುವಿಕಷಯ ಕಡಿತ್ಕಷಕ 

ಮುಂದಾಗದ 'NetZero' (ಸಷಟ್ ಝೇರಷಲೇ) ಬದಧತಷಗಳನುು ನಾವು ಸಿಾೇಕರಿಸುವುದಿಲಿ. ಅಂತಾರಾಷಿರೇಯ 

ಹಡಗು ಉದಯಮವು ಒಂದು ದಷೇಶವಾಗಿದದರಷ, ಅದು ವಿಶಾದ ಏಳನಷೇ ಅತಿದಷಲಡಡ ಹಷಲರಸಲಸುವಿಕಷ 

ಆಗಿರುತಿಿತ್ುಿ.vii
 

 
ಈ ಕಲಡಲಷೇ ಕರಮ ಕಷೈಗಷಲಳುುವಂತಷ ನಾವು ಒತಾಿಯಿಸುತಷಿೇವಷ: 

 
1. ಹವಾಮಾನ ಹಣ್ಕಾಸಿನಲ್ಲ ಿ $ 100 ಬಿಲ್ಲಯನ್ ಒದ್ಗಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನುು ಈಗಲೆೇ 

ಈಡೆೇರಿಸಬೆೇಕು. ಈ ನಿಧಿ ನೆೇರವಾಗಿ ರೆೈತರು ಮ್ತುು ಕೆಲಸಗಾರರನುು ತಲುಪಬೆೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಾವು 

ಮರಗಳನುು ನಷಡಬಹುದು, ಹಷಚುು ಸಿಿತಿಸಾಿಪಕ ಬಷಳಷಗಳನುು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು, ಮುಂಬರುವ 

ಚಂಡಮಾರುತ್ವನುು ಎದುರಿಸಲು ಸನುದಧರಾಗಬಹುದು ಮತ್ು ಿ ಪರಪಂಚದ ಆಹಾರವನುು 

ಬಷಳಷಯುವುದನುು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. 
 

2. ನಿಮ್ಮ ಇಂಗಾಲದ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ನಿೇವು ಪಾಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೆೇಕು. ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗೆ 

ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ಅದ್ನುು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಧೆೈಯಯವನುು ಪಾದ್ರ್ಶಯಸಬೆೇಕು. ನಮಮ NetZero (ನಷಟ್ 

ಝೇರಷಲೇ) ಬದಧತಷಗಳು ಗುರಿಗಳು ಮತ್ುಿ ನೇತಿಗಳನುು ಒಳಗಷಲಂಡಿವಷ ಎಂಬುದನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕಷಲಳುಬಷೇಕು. 

ಇದು ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳಿಂದ ಹಷಲರಸಲಸುವಿಕಷಯನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುತ್ಿದಷ. ಕಷೇವಲ ನಮಮ 

ದಷೇಶ್ೇಯ ಹಷಲರಸಲಸುವಿಕಷಗಳು,viii ಮತ್ುಿ ಸಿದಧ ಸಲತ್ರಗಳನುು ಖರಿೇದಿಸುವ ಬದಲು ಅವು ನಜವಾದ 

ಕಡಿತ್ಗಳು ಎನುುವುದರ ಬಗಷ ಿಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕಷಲಳಿು. ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ುಿ ಸಾಗಾಟವನುು ಒಳಗಷಲಂಡಂತಷ 

ರಾಷಿರೇಯವಾಗಿ ನಧಷರಿಸಿದ ಕಷಲಡುಗಷಗಳಲ್ಲಿ ನೇವು ತಷಗಷದುಕಷಲಳುಬಷೇಕಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹಷಜಷೆ ಇದಾಗಿದಷ. 

ಖರಿೇದಿಗಾರರಷಲಂದಿಗಷ ಕಷಲಸ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದಧರಿದಷದೇವಷ, ಆದರಷ ನೇವು ಮುನುಡಷಸಬಷೇಕು. 

 
3. ಭವಿರ್ಯದ ವಾಯಪಾರ ಒಪಪಂದಗಳು ನಾಯಯಯುತ್ ಮತ್ು ಿ ಕಡಿಮ ಕಾಬಷನ್ ಉತಾಪದನಷಯಲ್ಲ ಿ

ವಾಯಪಾರವನುು ಹಷಚಿುಸಬಷೇಕು, ಕಾಬಷನ್ ವಾಯಪಾರವನುು ಕಡಿತ್ಗಷಲಳಿಸಬಷೇಕು. ವಾಯಪಾರ ಒಪಪಂದಗಳು 

ರಷೈತ್ರಿಗಷ ಮತ್ುಿ ವಾಯಪಾರಗಳಿಗಷ ಸುಸಿರಿತಷ ಮತ್ುಿ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕಕಟಿನುು ನಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವುದು ಮತ್ುಿ ಪಳಷಯುಳಿಕಷ ಇಂಧನ ಬಳಕಷಯನುು ಉತಷಿೇಜಿಸುವುದನುು ಮತ್ುಿ ಹಷಲರತಷಗಷಯುವ, 

ಶಷ ೇರ್ಣಷಯ ಮಾರುಕಟಷಿಯ ಚಲನಶ್ೇಲತಷಯನುು ನಲ್ಲಿಸಬಷೇಕು. 
 

4. ವಾಯಪಾರ ನಯಮಗಳನುು ನೇವು ಬಲಪಡಿಸಬಷೇಕು. ಈ ಮಲಲಕ ಸುಸಿಿರ ಪೂರಷೈಕಷ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲಡಿಕಷ 

ಮಾಡಲು ಉದಿದಮಗಳನುು ಪೊರೇತಾೂಹಸಿದಂತಾಗುತ್ಿದಷ. ರಷೈತ್ರಿಗಷ ನಾಯಯಯುತ್ ಬಷಲಷಗಳನುು ಪಾವತಿಸಿ, 

ಪರಿಸರ ಪೂರಷೈಕಷ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದಯಮಗಳು ತ್ಮಮ ಮಾಲ್ಲೇಕತ್ಾವನುು ಪಡಷದುಕಷಲಳುುತ್ಿದಷ. ಆದರಷ, ಅರಣಯ 

ನಾಶವನುು ತ್ಡಷಯಲು ಪರಿಸರಕಷಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಶರಮವನುು ಉದಯಮಗಳು ಕಷೈಗಷಲಳುುವುದನುು ನಷಲೇಡಲು 

ಮತ್ುಿ ರಷೈತ್ರು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಬಿಡದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನುು ಜಾರಿಗಷ ತ್ರಲು ನಾವು ಬಯಸುತಷಿೇವಷ. 



 

 

ಅಗತ್ಯವಿದದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜವಾಬಾದರಿಗಳನುು ನಭಾಯಿಸಲು ಹಂದಷೇಟು ಹಾಕುವ ಉದಯಮಗಳನುು 

ಒತಾಿಯಿಸಲಲ ನೇವು ಸಿದಧರಾಗಿರಬಷೇಕು. 
 
ಕಳಷದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಷಲೇವಿಡ್-19 ನಮಮ ಜಗತಿ್ನುು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಷ. ಆದರಷ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕಕಟ್ಟಿನ 

ಮೇಲಷ ಕಾಯಷನವಷಹಸಲು ಈಗ ನಾವು ವಿಫಲವಾದರಷ ಮುಂದಷ ನಾವಷಲಿರಲ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾನಗಷ 

ಹಷಲೇಲ್ಲಸಿದರಷ ಕಷಲೇವಿಡ್ ಪರಿಣಾಮವು ಏನಲ ಅಲಿ. ವಿಶಾದ ಆಹಾರ ಉತಾಪದಕರ ಪರತಿನಧಿಗಳಾಗಿ, ಈ 

ಕ್ಷಣವನುು ಸದಬಳಕಷ ಮಾಡಿಕಷಲಳುಲು, ನಮಮ ಧವನಯನುು ಆಲ್ಲಸಲು ಮತ್ುಿ ನಾವು ಜಗತಿಿಗಷ ಆಹಾರ 

ಪೂರಷೈಸುವುದನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕಷಲಳುಲು ನಾವು ನಮಗಷ ಮನವಿ ಮಾಡುತಷಿೇವಷ. 

 

 



 

 

 


