
ಭಾರತದಲ್ಲ ಿಮಾಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮತತು ಸೆೇವನೆಯನ್ತು 
ಗತರಿಪಡಿಸತವುದತ ಆಹಾರ ಮತತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ಹಕ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ 

ನ್ಡೆಯತವ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ 

ಇತ್ುೇಚೆಗೆ ಮಾಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸೆೇವನೆಯ ವಿರತದಧ ಕಾನ್ೂನ್ತ, ನಿಷೆೇಧ ಹಾಗೂ ಬಹಿಷಾಿರಗಳನ್ತು ಹಾಕತವ 

ಮೂಲಕ, ಬಡವರ ಆಹಾರ ಮತತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶದ ಹಕ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಅತಾಕ್ಕಿಕ ದಾಳಿಯನ್ತು ನ್ಡೆಸತತ್ುರತವುದರ 

ಕತರಿತತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಿಕತಿರತ, ವೆೈದಯರತ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ತಜ್ಞರತ, ಪೇಷಕರತ, ವಕ್ಕೇಲರತ ಹಾಗೂ 

ಸಾಂಶೆ ೇಧಕರಾದ ನಾವು ತ್ೇವರ ಕಳವಳವನ್ತು ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುದೆದೇವೆ. ಮಾಾಂಸವನ್ತು ನಿಷೆೇಧಿಸತವುದತ ಹಾಗೂ 

ಬಹಿಷಿರಿಸತವುವ ಕರೆಗಳು ಸಧಯಕೆಿ ಅಲೊಿಾಂದತ ಇಲೊಿಾಂದತ ಎಾಂಬಾಂತೆ ಕಾಂಡರೂ ಸಹ ಜನ್ರ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ 

ಜಿೇವನೊೇಪಾಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಯಿಡತವ ಸಾಂಸೃತ್ಯನ್ತು ನಾವು ಈಗ ಕೊನೆಗಾಣಿಸದಿದದರೆ, ಮತಾಂದೆ ಇದತ ಗಾಂಭೇರ 

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ತು ಬೇರಲ್ಲದೆ. 

ಭಾರತದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ಅಾಂಕ್ಕಅಾಂಶಗಳು 

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶದ ಕತರಿತ ಅಾಂಕ್ಕಅಾಂಶಗಳು ಪರಪಾತಕೆಿ ಕತಸಿದಿವೆ. ಕಾಾಂಪೆರಹೆನಿಿವ್ ನಾಯಷನ್ಲ್ 

ನ್ೂಯಟ್ರರಷನ್ ಸಮೇಕ್ಷೆ (ಸಿಎನ್್ಎನ್್ಎಸ್) 2016-18 ರ ದತಾುಾಂಶದ ಪರಕಾರ 6 ರಿಾಂದ 23 ತ್ಾಂಗಳುಗಳ ವಯಸಿಿನ್ 

ಮಕಿಳಲ್ಲಿ ಶೆೇ. 42% ರಷತಿ ಮಕಿಳು ಮಾತರ ಅವರ ವಯಸಿಿಗೆ ತಕಿಾಂತೆ ಒಾಂದತ ದಿನ್ದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಿ ಸಾಂಖ್ೆಯಯಷತಿ 
ಮಾತರ ಆಹಾರವನ್ತು ಸೆೇವಿಸಿರತತಾುರೆ. ಶೆೇ.21 ರಷತಿ ಮಕಿಳು ಸರಿಯಾದ, ನಾಲತಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಾಂತ ಹೆಚ್ತು 
ಆಹಾರ ರಿೇತ್ಯನ್ತು ಹೊಾಂದಿದ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಆಹಾರವನ್ತು ಸೆೇವಿಸಿದರೆ, ಕೆೇವಲ 6.4% ರಷತಿ ಮಕಿಳು ಮಾತರ 
ಕನಿಷಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಆಹಾರವನ್ತು ಸೆೇವಿಸಿರತತಾುರೆ. 

2 ರಿಾಂದ 4 ವಷಿದೊಳಗಿನ್ ಮಕಿಳಲ್ಲಿ, ಶೆೇ. 96% ರಷತಿ ಮಕಿಳು ಕಾಳುಗಳು, ಬೆೇರತಗಳು ಮತತು ಗೆಡೆೆಗಳನ್ತು 
ಸೆೇವಿಸಿದರೆ, ಶೆೇ. 62% ರಷತಿ ಮಕಿಳು ಹಾಲ್ಲನ್ ಉತಿನ್ುಗಳನ್ತು ಹಾಗೂ ಶೆೇ. 5% ರಷತಿ ಮಕಿಳು ಮಾತರ 
ವಿಟಮನ್-ಎ ಸಾಂಪತಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ತು ಹಿಾಂದಿನ್ ದಿನ್ ಸೆೇವಿಸಿರತತಾುರೆ. ಮತಾಂದತವರೆದತ, ಶೆೇ. 16% ಮಕಿಳು 
ಮೊಟ್ೆಿಗಳನ್ತು ಸೆೇವಿಸಿದದರೆ, ಶೆೇ. 1% ರಷತಿ ಮಕಿಳು ಮಾಾಂಸವನ್ತು ಸೆೇವಿಸಿರತತಾುರೆ. ಹರೆಯದ ಮಕಿಳಲ್ಲಿ ಶೆೇ. 
35% ರಷತಿ ಮಾತರ ಮೊಟ್ೆಿಯನ್ತು ಹಾಗೂ ಶೆೇ. 36% ರಷತಿ ಮಕಿಳು ಮೇನ್ತ, ಕೊೇಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಮಾಾಂಸವನ್ತು ಸೆೇವಿಸಿರತತಾುರೆ. 

ಅದೆೇ ರಿೇತ್, ಸಿಎನ್್ಎನ್್ಎಸ್ ಪರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ್ 0 – 4 ವಷಿದವರೆಗಿನ್ ಮಕಿಳಲ್ಲಿ ಶೆೇ. 35% ರಷತಿ ಮಕಿಳ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ ಅವರ ವಯೇಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಎತುರದ ಅಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಕತಾಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಶೆೇ. 33% 

ರಷತಿ ಮಕಿಳು ನಿಗಧಿತ ತೂಕಕ್ಕಿಾಂತ ಕಡಿಮ ಇದತದ, ಈ ಅಾಂಕ್ಕಅಾಂಶಗಳು ಬಹಾರ, ಝಾರ್ಿಾಂಡ್, ಮಧಯ ಪರದೆೇಶ 

ಹಾಗೂ ಉತುರ ಪರದೆೇಶ ರಾಜಯಗಳಲೆಿೇ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಅತ್ ಶ್ರೇಮಾಂತ ಗತಾಂಪ್ಪನ್ಲ್ಲಿರತವ ಮಕಿಳ (ಶೆೇ. 19%) 

ಅಾಂಕ್ಕಅಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ, ಅತ್ೇವ ಬಡತನ್ದ ಗತಾಂಪ್ಪನ್ಲ್ಲಿರತವ ಮಕಿಳ (ಶೆೇ. 49%) ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ 
ಕತಾಂಠಿತವಾಗತವ ಸಾಧಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ತು. ಅದೆೇ ರಿೇತ್, ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತ್ಗಳ ಮಕಿಳ (ಶೆೇ. 36%), ಇತರೆ ಹಿಾಂದತಳಿದ 



ವಗಿಗಳ ಮಕಿಳ (ಶೆೇ. 33%) ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗತಾಂಪುಗಳ ಮಕಿಳ (ಶೆೇ. 27%) ತೂಕಕೆಿ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ, ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಪಾಂಗಡಗಳ ಮಕಿಳು (ಶೆೇ. 42%) ನಿಗಧಿತ ತೂಕಕ್ಕಿಾಂತ ಕಡಿಮ ಇರತತಾುರೆ ಎಾಂಬತದನ್ತು ಸಮೇಕ್ಷೆಯತ 
ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 

ಅನಿೇಮಯ ಅಥವಾ ರಕುಹಿೇನ್ತೆ ಎನ್ತುವುದತ ಕೆೇರಳವನ್ತು ಹೊರತತಪಡಿಸಿ, ಮಕೆಿಲಿ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿನ್ ಶಾಲೆಗೆ 
ಹೊೇಗತವ 5-9 ವಷಿದೊಳಗಿನ್ ಮಕಿಳಿಗೆ ಕನಿಷಠ, ಹಾಗೂ 3-5 ವಷಿದೊಳಗಿನ್, ಈಗಷೆಿೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೇಗಲತ 
ಸಜಾಾಗಿರತವ ಮಕಿಳಿಗೆ ಮಧಯಮ ಹಾಗೂ ಗಾಂಭೇರ ಸಾವಿಜನಿಕ ಆರೊೇಗಯ ಸಮಸೆಯಯಾಗಿದೆ. ಮಕಿಳಲ್ಲಿ 
ಅನಿೇಮಯ ಎಾಂಬತದತ ಅವರಲ್ಲಿ ಭೌದಿಧಕ ಅಭವೃದಿಧಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ, ಅವರತ ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಪೂರ್ಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಹೊಾಂದದೆ ನ್ೂಯನ್ತೆಗಳನ್ತು ಹಾಗೂ ಅವರತ ವಯಸಿರಾದಾಗ ತಮಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡದಾಂತೆ ತಡೆಯಬಹತದಾದ ಆರೊೇಗಯ ಸಮಸೆಯಯಾಗಿದೆ. (FAO/WHO, 2005). 

ಕಬಿಣಾಾಂಶ, ವಿಟಮನ್ ಎ, ಐಯೇಡಿೇನ್, ಜಿಾಂಕ್, ವಿಟಮನ್ ಬ, ಹಾಗೂ ವಿಟಮನ್ ಡಿ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 

ಮಕಿಳ ಬಾಲಯ ಹಾಗೂ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತಯಗತಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಬಹತತೆೇಕ ಮಕಿಳಲ್ಲಿ 
ಈ ಪೇಷಕಾಾಂಶಗಳ ಅತ್ೇವ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 1 ರಿಾಂದ 4 ವಷಿದೊಳಗಿನ್ ಮಕಿಳಲ್ಲಿ ಶೆೇ. 18% 

ವಿಟಮನ್ಎ ಪೇಷಕಾಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಕಾಂಡತಬಾಂದರೆ, 5 ರಿಾಂದ 9 ವಷಿದೊಳಗಿನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೇಗತವ ಮಕಿಳಲ್ಲಿ 
ಶೆೇ. 22%, 10 ರಿಾಂದ 19 ವಷಿದೊಳಗಿನ್ ಹರೆಯದ ಮಕಿಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಷಕಾಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಶೆೇ. 16% ರಷ್ಟಿದೆ. 
ಮೂಳೆಗಳ ಆರೊೇಗಯಕೆಿ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿಟಮನ್ ಡಿ ಪೇಷಕಾಾಂಶವು ಕರಮವಾಗಿ ಈ ವಯೇಮಾನ್ದ ಮಕಿಳಲ್ಲಿ 
ಶೆೇ. 14, 18 ಮತತು 24% ರಷ್ಟಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕತಾಂಠಿತ, ಹಸಿವಾಗದಿರತವಿಕೆ ಮತತು ದತಬಿಲ ರೊೇಗನಿರೊೇಧಕ 

ಶಕ್ಕುಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗಿವ ಜಿಾಂಕ್ ಪೇಷಕಾಾಂಶದ ಕೊರತೆಯತ ಈ ವಯೇಮಾನ್ ಗತಾಂಪುಗಳ ಮಕಿಳಲ್ಲಿ ಕರಮವಾಗಿ 

ಶೆೇ. 19, 17 ಮತತತ 32% ರಷ್ಟಿದೆ. 

ಆಹಾರ ವೆೈವಿಧಯತೆ ಹಾಗೂ ಪಾರಣಿ ಮೂಲದಿಾಂದ ಆಹಾರದ ಅವಶಯಕತೆ 

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ಕೊರತೆಗಳನ್ತು ನಿೇಗಿಸತವ ನಿಟ್ರಿನ್ಲ್ಲ ಿಆಹಾರ ವೆೈವಿಧಯತೆ ಮತತು ಪಾರಣಿಮೂಲ ಆಹಾರಗಳು 
ಅತತಯತುಮ ಆಹಾರ ವಿಧಾನ್ಗಳಾಗಿವೆ. 

ಸಾಕಷತಿ ಸಾಂಶೆ ೇಧನಾ ಪುರಾವೆಗಳು ಹೆೇಳುವ ಪರಕಾರ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ಕೊರತೆಯನ್ತು ಹೊೇಗಲಾಡಿಸಲತ ರಾಗಿ 

ಮತತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಕಷತಿ ಪರಮಾರ್ದಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಆಹಾರಗಳಾದ ಮೊಟ್ೆಿ, ಮಾಾಂಸ, ಹಾಲತ, 
ಮೇನ್ತ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಕೊಬಿನಾಾಂಶ, ಕಾಳುಗಳು, ಬೇಜಗಳು,ಎಣೆೆ, ಚಿಕನ್, ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು 
ಮತಾಂತಾದವುಗಳನ್ತು ಸೆೇವಿಸಬೆೇಕತ. 
ಯತನಿಸೆಫ್ 135 ದೆೇಶಗಳಿಾಂದ ಮಕಿಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ವರದಿ 2021 ಅನ್ತು ಬಡತಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 
ವೆೈವಿಧಯಮಯ, ಪಾರಣಿಮೂಲ ಆಹಾರ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹರ್ತೆಗಳು, ಎದೆ ಹಾಲತ ಇತಾಯದಿಗಳನ್ತು ಈ ದೆೇಶಗಳ 

ಮಕಿಳಿಗೆ ನಿೇಡತವ ಅಗತಯವಿದೆ ಎಾಂದತ ಯತನಿಸೆಫ್ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದೆ. ಜನ್ಸಾಂಖ್ೆಯಯ ಬಹತತೆೇಕ ಭಾಗವು 
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಾಂದ ಬಳಲತತ್ುದದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನೆೇಕ ವಿಧದ ಪೇಷಕಾಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ. 
ಕೆೇವಲ ಒಾಂದೆರಡತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ಕೊರತೆಗಳು ಮಾತರ ಮೇಲೊುೇಟಕೆಿ ಕಾಂಡತಬಾಂದರೆ ಅದರ ಅಥಿ ಅವರಿಗೆ ಈ 

ಪೇಷಕಾಾಂಶಗಳನ್ತು ಮಾತರವೆೇ ನಿೇಡತವುದತ ಸಮಾಂಜಸವಾಗಿರತವುದಿಲಿ. ಜನ್ರಿಗೆ ಎಲಿವನ್ೂು ಒಳಗೊಳುುವ 



ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಆಹಾರಗಳಾದ ಮೊಟ್ೆಿ, ಮಾಾಂಸ, ಹಾಲತ, ಮೇನ್ತ, ಕಾಳುಗಳು, ಬೇಜಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, 
ಕೊಬಿನಾಾಂಶ, ಎಣೆೆ, ಚಿಕನ್, ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಅವಶಯಕತೆಯಿದೆ. 

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ (ಕಬಿಣಾಾಂಶ, ಜಿಾಂಕ್, ವಿಟಮನ್ ಎ, ಬ12, ಫೇಲೆಟ್ ಮತತು ಕಾಯಲ್ಲಿಯಾಂ) 
ಪಾರದೆೇಶ್ಕವಾಗಿ ದೊರೆಯತವಾಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶಯತಕು ಆಹಾರಗಳೆಾಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಲ್ಲವರ್ (ಈಲ್ಲ), 
ಕತರಿ/ಆಡತಗಳ/ಜಾನ್ತವಾರತ ಲ್ಲವರ್, ಚಿಕಿ ಮೇನ್ತಗಳು (ವಿಟಮನ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಲಾಾಂಗ್ಚೆೈನ್ ಒಮಗಾ 3 
ಕೊಬಿನಾಾಂಶಗಳು). ಮೊಟ್ೆಿ, ಮಾಾಂಸ, ಹಚ್ು ಹಸಿರೆಲೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಉಪಯತಕುವಾಗತತುವೆ. ಸಿಎನ್್ಎನ್್ಎಸ್ ವರದಿ 
ನಿದಿಿಷಿವಾಗಿ ಕಬಿಣಾಾಂಶ ಆಹಾರಗಳು “ಪಾರಣಿಯ ಲ್ಲವರ್, ಕ್ಕಡಿು, ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೆೇ ಪಾರಣಿಯ ಯಾವುದೆೇ 
ಭಾಗದ ಮಾಾಂಸ, ಯಾವುದೆೇ ಕೊೇಳಿ, ಬಾತತಕೊೇಳಿ ಅಥವಾ ಇನಿುತರ ಕೊೇಳಿ ಮಾಾಂಸಗಳು, ಯಾವುದೆೇ ತಾಜಾ ಅಥವಾ 
ಒರ್ಮೇನ್ತ, ಚಿಪುಿಮೇನ್ತ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ಯ ಮಾಾಂಸ ಸೆೇವನೆಯನ್ತು ಶ್ಫಾರಸತ ಮಾಡಬೆೇಕತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತುದೆ 

ಇತ್ುೇಚೆಗಿನ್ ಆಹಾರ ಮತತು ಕೃಷ್ಟ ಸಾಂಸೆೆ (FAO) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿರ್ ಏಷ್ಟಯಾವು ಮಾಾಂಸ ಲಭ್ಯತೆಯ (Per capita 

availability) (ದಿನ್ಕೆಿ 19 ಗಾರಾಂ) ಅತ್ ಕಡಿಮ ತಲಾವಾರತ ಹೊಾಂದಿದೆ ಎಾಂಬತದನ್ತು ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 
ಕಳವಳಕಾರಿ ಅಾಂಶವೆಾಂದರೆ, ದಕ್ಷಿರ್ ಏಷ್ಟಯಾ ದೆೇಶಗಳಲೆಿೇ ಭಾರತವೆೇ ಅತ್ ಕಡಿಮ ಮಾಾಂಸ ಲಭ್ಯತೆ (ದಿನ್ಕೆಿ 10 

ಗಾರಾಂ) ಯನ್ತು ಹೊಾಂದಿದೆ. 6 ರಿಾಂದ 23 ತ್ಾಂಗಳುಗಳ ವಯೇಮಾನ್ದಲ್ಲಿನ್ ಮಕಿಳಿಗೆ ನಿೇಡತವ ಚಿಕನ್ ಲ್ಲವರ್, 

ಕತರಿ-ಆಡತಗಳ ಲ್ಲವರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಾಂಸವನ್ತು ಮತುಷತಿ ಹೆಚಿುಸತವ ನಿಟ್ರಿನ್ಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ್ ಹೊೇರಾಟಗಳು 
ನ್ಡೆಯಬೆೇಕತ ಎಾಂಬತದನ್ತು ಈ ವರದಿಯತ ಉಲೆಿೇಖಿಸತತುದೆ. ಹಸಿರತ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದತದ, 
ಮೇನ್ತಗಳನ್ತು ನಿದಿಿಷಿ ಪರದೆೇಶದ ಜನ್ರತ ಮಾತರ ಸೆೇವಿಸತತಾುರೆ ಎಾಂಬತದನ್ತು ಹೆೇಳುತುದೆಯಲಿದೆ, ಮೊಟ್ೆಿಯ 

ಸೆೇವನೆಯನ್ತು ಮತುಷತಿ ಅಧಿಕರಿಸಬೆೇಕತ ಎಾಂದೂ ಅಹ ಅಭಪಾರಯಪಡತತುದೆ. 

ಭಾರತ ಸಸಯಹಾರಿ ದೆೇಶ ಎಾಂದತ ಭಾವಿಸಿರತವುದಕೆಿ ವಿರತದಧವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಸಮೃದಧ ಮಾಾಂಸಾಹಾರ ಸೆೇವನೆಯ 

ಹಾಗೂ ಮಾಾಂಸಾಹಾರ ಪದಧತ್ಯ ಇತ್ಹಾಸವನ್ತು ಹೊಾಂದಿದೆ. ಕೆೇವಲ 20% ಭಾರತ್ೇಯರತ ಮಾತರ ತಾವು 
ಸಸಯಹಾರಿಗಳೆಾಂದತ ಗತರತತ್ಸಿಕೊಳುುತಾುರೆ ಹಾಗೂ ಅಾಂತವರತ ಪಾರಣಿಜನ್ಯ (Animal source food) 

ಆಹಾರಗಳಾದ ಹಾಲತ ಮತತು ಡೆೈರಿ ಉತಿನ್ುಗಳನ್ತು ಸೆೇವಿಸತತಾುರೆ. ಭೇಫ್ ಅಥವಾ  

ಜಾನ್ತವಾರತ ಮಾಾಂಸ  ಸೆೇವಿಸತವುದತ ದಲ್ಲತರತ, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಮತಸಿಿಾಂರತ, ಕೆರöÊಸುರತ ಹಾಗೂ ಸವಲಿ ಪರಮಾರ್ದ ಇತರೆ 
ಹಿಾಂದತಳಿದ ವಗಿಗಳ ಜನ್ರೂ ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ಸಹ ಶೆೇ, 15% ಅಥವಾ 180 ಲಕ್ಷ್ ಭಾರತ್ೇಯರ ಸಾಾಂಸೃತ್ಕ ಆಚ್ರಣೆಯ 

ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭೇಫ್  ಕಡಿಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯತವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶಯತಕು ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕೆೇವಲ 100 ಗಾರಾಂನ್ಷತಿ 
ಭೇಫ್, ದೆೈನ್ಾಂದಿನ್ ಅಗತಯಕೆಿ ಬೆೇಕಾದ ಶೆೇ. 54% ರಷತಿ ಪರಟ್ರೇನ್ ಅನ್ತು ನಿೇಡತತುದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶಗಳು 
ಜಿೇಣಿಿಸಿಕೊಳುಬಹತದಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅನೆೇಕ ಸಾಂದಭ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹತತೆೇಕ ಜನ್ರಿಗೆ ಮಾಾಂಸವನ್ತು ರ್ರಿೇದಿಸಲತ 
ಸಾಧಯವಾಗದಿರತವುದತ ಬೆೇರೆ ಮಾತತ. 

ಮಾಾಂಸ ಮಾರಾಟಗಾರರತ ಹಾಗೂ ಮಾಾಂಸ ಸೆೇವಿಸತವವರನ್ತು 
ಗತರಿಪಡಿಸತವುದತ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ಕೊರತೆಯನ್ತು ಹೊೇಗಲಾಡಿಸತವುದಕೆಿ ಹೆಚ್ತು ಹೆಚಾುಗಿ ಪಾರಣಿ ಮೂಲ ಆಹಾರಗಳನ್ತು 
ಸೆೇವಿಸತವುದೊಾಂದೆೇ ಪರಿಹಾರ ಎಾಂದತ ಸಾಂಶೆ ೇಧನೆಗಳು ಹೆೇಳುತ್ುದದರೆ, ಇತು ಕೆೇಾಂದರ ಸಕಾಿರ, ಅದರ 



ಬಲಪಾಂರ್ಥೇಯ ಕಾಲದಳದ ಸೆೈನಿಕರತ, ಮಾರಿಕೊಾಂಡ ಮಾಧಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲಿ ಗೊತ್ುದೂದ ಸತಮಮನಿರತವ 

ಪಲ್ಲೇಸ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಯಾಾಂಗ ವಯವಸೆೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತ್ೇಯನ್ ತಟ್ೆಿಯಿಾಂದ ಡೆೈರಿ ಉತಿನ್ುಗಳನ್ತು ಬಟತಿ, 
ಪಾರಣಿಮೂಲ ಆಹಾರಗಳನ್ತು ಕಸಿದತಕೊಳುುವಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಡದೆ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸತತ್ುವೆ. ಇದತ ಮತೆು 
ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದಾಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ತು ಬೇರತವುದನ್ತು ಅಲಿಗಳೆಯತವಾಂತ್ಲಿ. 

ಮಾಾಂಸದಾಂಗಡಿಗಳನ್ತು ನಿಷೆೇಧಿಸತವ ಕರೆಗಳು ದೆೇಶದಾದಯಾಂತ ವಾಯಪಸಿಕೊಳುುತ್ುವೆ. ಏಪ್ಪರಲ್ 01, 2022 ರಾಂದತ 
ಉತುರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ವರಾತ್ರಯ ಹಿನೆುಲೆ ಒಾಂಬತತು ದಿನ್ಗಳ ಕಾಲ ಮಾಸಾಂದಾಂಗಡಿಗಳನ್ತು ಮತಚ್ತುವಾಂತೆ 
ಕರೆನಿೇಡಲಾಯಿತತ. ಇದಕೆಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳುದ ಮಾಾಂಸದಾಂಗಡಿ ಮಾಲ್ಲೇಕರ ಅಾಂಗಡಿಗಳನ್ತು ಬತಲೊೆೇಜರ್್ನಿಾಂದ 

ನಾಶಪಡಿಸತವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ತು ಒಡೆಲಾಯಿತತ. ಉತುರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲೂ ಸಹ, ಅಾಂದರೆ ಯೇಗಿ 

ಆದಿತಯನಾಥ್ ಮತರ್ಯಮಾಂತ್ರಯಾದ ಮೊದಲನೆೇ ದಿನ್ದಿಾಂದಲೂ ಸಹ ಮಾಸಾಂದಗಡಿಗಳನ್ತು ನಿಷೆೇಧಿಸತವ ಕರೆಗಳು 
ಹಾಗೂ ಅದಕೆಿ ಪೂರಕವಾದ ಪರಯತುಗಳೂ ಸಹ ನ್ಡೆಯತತುಲೆೇ ಇವೆ. ಇದಲಿದೆ, ಜಾರ್ಿಾಂಡ್ ಹಾಗೂ 

ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಾಂಸದಾಂಗಡಿಗಳನ್ತು ನಿಷೆೇಧಿಸತವುದರ ಕರೆಗಳು ಸಹ ಮೊಳಗತತ್ುವೆ.  

ಮಾಾಂಸ ಎಾಂದರೆ ಗಲ್ಲೇಜತ, ಅಶತದಧ ಹಾಗೂ ರೊೇಗಗಳು ಬರತತುವೆ ಎಾಂಬ ನ್ಾಂಬಕೆಯತ ಆಳವಾಗಿ ಬೆೇರೂರಿ, ಇದತ 
“ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ದೆವೇಷ್ಟ” ಮೇಲಾಾತ್ಗಳ ಕಲಿನೆಯನ್ತು ಸೆರೆಹಿಡಿಯತತುದೆ. ಅಾಂದರೆ ಅವರ ಈ ಭಾವನೆಗಳ ಪರಕಾರ 

ಮಾಾಂಸ ಮಾರತವವರನ್ತು ಥಳಿಸತವುದತ, ಗತಾಂಪುಹಿಾಂಸೆಗಳು, ಮಾಾಂಸದಾಂಗಡಿಗಳನ್ತು ಒಡೆದತ, 
ನಾಶಮಾಡತವುದೆಲಿವೂ ಸವಚ್ಛತಾ ಅಭಯಾನ್ದಾಂತೆ ಕಾರ್ತತುದೆ.  

ಇಸಾಿನ್ ಸಾಂಸೆೆಯ ಸಹಯೇಗವನ್ತು ಹೊಾಂದಿರತವ ಅಕ್ಷ್ಯಪಾತೆರಯಾಂತಹ ಸಾಂಸೆೆಗಳು ಮೊಟ್ೆಿಯನ್ೂು ಸೆೇರಿದಾಂತೆ 
ಎಲಾಿ ವಿಧದ ಮಾಾಂಸಾಹಾರಗಳನ್ತು ತಯಜಿಸಿ, ಸಾವಿಜನಿಕವಾಗಿ ಕೆೇವಲ ಸಾತ್ವಕ ಆಹಾರವನ್ತು ಮಾತರ 
ಪರಚ್ತರಪಡಿಸತತುವೆ. ಈ ಸಾಂಸೆಯೆತ ಸಕಾಿರಿ ಅನ್ತದಾನ್ದ ಮಧಾಯಹುದ ಬಸಿಯೂಟ ಕಾಯಿಕರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, 

ಸಕಾಿರಿ ನಿಯಮಗಳನ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ, ತಾವು ಸಿದಧಪಡಿಸತವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈರತಳಿು ಹಾಗೂ ಬೆಳುುಳಿುಯನ್ೂು ಸಹ 

ಬಳಸತವುದಿಲಿ. ಹಿೇಗೆ ಸಿದಧಪಡಿಸಲಾಗತವ ಅವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶಗಳಿಲಿದ ಆಹಾರವನ್ತು 
ಮಕಿಳ ಮೇಲೆ ಹೆೇರಲಾಗತತುದೆಯಲಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಉತುಮ ಜಿೇವನ್ವನ್ತು ರೂಪ್ಪಸತವಾಂತೆ ಬಾಂಬಸತತ್ುದಾದರೆ. 
ಈಗಿರತವ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತ್ಯ ಪರಕಾರ, ಈ ರಿೇತ್ ಮಕಿಳಿಗೆ ಕೆೇವಲ ಸಾತ್ವಕ ಆಹಾರವನ್ತು ನಿೇಡತವುದತ 
ಅವರನ್ತು ಮತುಷತಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ತಳುುತುದೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರ “ಶತದಧ”ವಾಗಿರತವವರೆಗೂ ಇದತ ಅವರಿಗೆ 
ಸಮಸೆಯಯೇ ಅಲಿ. 

ಇತ್ುೇಚೆಗೆ, ಗತಜರಾತ್, ಉತುರ ಪರದೆೇಶ, ದೆಹಲ್ಲ, ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಾಂಸ ನಿಷೆೇಧದ ಕರೆಗಳು 
ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಕೆೇಳಿಬರತತ್ುವೆ. ಅದರಲೂಿ, ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿ ಇದತ ಒಾಂದತ ಹೆಜೆಾ ಮತಾಂದೆ ಹೊೇಗಿ, ಹಲಾಲ್ 

ಮಾಾಂಸವನ್ತು ನಿಷೆೇಧಿಸತವ ಹಾಗೂ ಬಹಿಷಿರಿಸತವ ಕರೆಗಳು, ಪರಯತುಗಳು ನ್ಡೆಯತತ್ುವೆ. ಮಾಾಂಸ ನಿಷೆೇಧಗಳು 
ಬಲಹಿೇನ್ ಸಮತದಾಯಗಳ (ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಮತಸಿಿಾಂರತ ಹಾಗೂ ದಲ್ಲತರ) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ತು ಬೇರತತುವೆ. 
ಆದರೆ ಇದತ ಚ್ತನಾಯಿತ ಪರತ್ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸೆಯಗಳೆಾಂದೆೇ ಕಾರ್ತತ್ುಲಿ. ಏಕೆಾಂದರೆ ಅವರತ ತಾವು 
ಚ್ತನಾಯಿತರಾಗಿರತವುದೆೇ ಧಾಮಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ ಗತಾಂಪುಗಳ ಅವಶಯಕತೆಗಳನ್ತು ಪೂರೆೈಸಲತ ಎಾಂದತ 
ನಿಧಿರಿಸಿದಾಂತ್ದೆ. ರಾಜಯ ಮತತು ಕೆೇಾಂದರ ಸಕಾಿರಗಳು ಮಾಾಂಸಕ್ಕಿಾಂತ ಹೆಚಾುಗಿ, ಮತಸಿಿಾಂ ಸಮತದಾಯವನೆುೇ 



ನೆೇರವಾಗಿ ಗತರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಾಂಡಿವೆ ಎಾಂಬತದತ ನ್ಡೆಯತತ್ುರತವ ಎಲಾಿ ಘಟನೆಗಳಿಾಂದ ಮೇಲೊುೇಟಕೆಿ 
ಸಿಷಿವಾಗತತ್ುದೆ. 

ಮಾಾಂಸದ ನಿಷೆೇಧ ಹಾಗೂ ಮಾಾಂಸವನ್ತು ಬಹಿಷಿರಿಸಬೆೇಕತ ಎಾಂಬಾಂತಹ ಕರೆಗಳು ಈಗಾಗಲೆೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ 

ಕತಗಿಿಹೊೇಗಿರತವ ಸಮತದಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮತುಷತಿ ವಯತ್ರಿಕು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ತು ಬೇರತತುವೆ. ಹಲವು ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಈಗಾಗಲೆೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಾಂದಿರತವ ಜಾನ್ತವಾರತ ಹತೆಯ ನಿಷೆೇಧ ಕಾಯದಗಳು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಾಂದ 

ಕಾನ್ೂನಾತಮಕವಾಗಿ ನ್ಡೆಯತತ್ುದದ ವಾಯಪಾರವನ್ತು ಕಾನ್ೂನ್ತಬಾಹಿರವಾಗಿಸಿ, ಇದರಿಾಂದಲೆೇ 
ಜಿೇವನೊೇಪಾಯವನ್ತು ನ್ಡೆಸತತ್ುದದ ಸಾವಿರಾರತ ಜನ್ರನ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳನಾುಗಿಸಿ, ಇವರನ್ತು ಪಲ್ಲೇಸ್ 

ದೌಜಿನ್ಯಕೆಿ ತತತಾುಗತವಾಂತೆಯೂ, ಹಲವು ಕಾನ್ೂನಾತಮಕ ಪರಕ್ಕರಯಗಳನ್ತು ವಿನಾ ಕಾರರ್ ಎದತರಿಸತವಾಂತೆಯೂ, 

ಇವರನ್ತು ಬಲವಾಂತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಡತನ್ಕೆಿ ತಳಿು, ಬೇದಿ ರೌಡಿಗಳಿಗಿಾಂತಲೂ ಕಡೆಯಾದ, ಸಮಾಜ ವಿರೊೇಧಿ 

ಚ್ಟತವಟ್ರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುರಾಗಿರತವ ಸವ-ಘೂೇಷ್ಟತ “ಗೊೇರಕ್ಷ್ಕರ” ಹಿಾಂಸೆ ಮತತು ಹಾವಳಿಯನ್ತು ಎದತರಿಸತವ 

ಸನಿುವೆೇಷಗಳನ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಜಾನ್ತವಾರತಗಳ ವಾಯಪರವನೆುೇ ತಮಮ ಬದತಕ್ಕನ್ ಜಿೇವನೊೇಪಾಯವನಾುಗಿ 

ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಿರತವವರ ಮೇಲೆ (ರೆೈತರಿಾಂದ ಹಿಡಿದತ ಜಾನ್ತವಾರತ ವಾಯಪಾರಿಗಳು, ಕಸಾಯಿಗಳು, 
ಮಾರಾಟಗಾರರತ ಹಾಗೂ ಕೊಳುುವವರತ) ಈ ಜಾನ್ತವಾರತ ಹತೆಯ ನಿಷೆೇಧವು ಋಣಾತಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ತು 
ಬೇರಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಜಾನ್ತವಾರತ, ಚ್ಮಿ ಉದಯಮ ಹಾಗೂ ಮಾಾಂಸ ಉದಯಮಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತವನ್ತು 
ನಿೇಡಿದೆ. ಜಾನ್ತವಾರತಗಳು ಮತತು ಕೃಷ್ಟ ಬಡಿಸಲಾಗದ ನ್ಾಂಟನ್ತು ಹೊಾಂದಿದತದ, ಇವು ಬಹತತೆೇಕ ಎಲಿರ ಆಹಾರ 

ಮತತು ಆರ್ಥಿಕ ಭ್ದರತೆಯ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ರೆೈತರತ ಜಾನ್ತವಾರತಗಳನ್ತು ಹಾಲತ, ಗೊಬಿರ, ವಸತುಗಳ ಸಾಗಣೆ 
ಮತತು ಬರದ ಪರಿಸಿತೆ್ಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗತವ ನಿಟ್ರಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಾಕತತಾುರೆ. ಸಾಕಷತಿ ವಷಿಗಳ ನ್ಾಂತರ ಇವುಗಳು 
ಕಾಯಿಕ್ಷ್ಮತೆ ಕತಾಂದಿ, ಅನ್ತತಾಿದಕವಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ತು ಮಾರತತಾುರೆ. ಇಾಂತಹ ಅನ್ತತಾಿದಕ 

ಜಾನ್ತವಾರತಗಳಿಾಂದಲೆೇ ದೊಡೆ ದೊಡೆ ಮಾಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಉದಯಮ, ಮೂಳೆಗಳ, ರಕುದ ಹಾಗೂ ಚ್ಮಿದ 

ಉದಯಮಗಳು ಇಾಂದತ ನ್ಡೆಯತತ್ುವೆ. 

ಜಾನ್ತವಾರತಗಳ ಉದಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ ಕೆಳಸೆರದ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ದತಡಿಯತತ್ುರತವುದತ ದಲ್ಲತ ಸಮತದಾಯದ 

ವಯಕ್ಕುಗಳೆೇ ಆಗಿದಾದರೆ. ಈ ಉದಯಮದಲ್ಲಿ ತಮಮ ಜಿೇವನೊೇಪಾಯವನ್ತು ಕಾಂಡತಕೊಾಂಡಿದದ ದಲ್ಲತರಿಗೆ ಜಾನ್ತವಾರತ 
ಹತೆಯ ನಿಷೆೇಧ ಎಾಂಬ ಕಾಯದ ಬರಸಿಡಿಲ್ಲನ್ಾಂತೆ ಬಾಂದತ ಅಪಿಳಿಸಿದೆ. ದಲ್ಲತ ಸಮತದಾಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸಿೆತ್ಯನ್ತು 
ಉತುಮಪಡಿಸಲತ ಅವಶಯಕವಾದಾಂತಹ ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳನ್ತು ಹಾಗೂ ತಾಂತರಜ್ಞಾನ್ ಅಭವೃದಿಧಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ 
ಮಾಡತವುದರ ಬದಲ್ಲಗೆ, ಇರತವ ಜಿೇವನೊೇಪಾಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ೂು ಸಹ ಕ್ಕತತುಕೊಳುುತ್ುರತವುದತ ಒಾಂದ ಬಗೆಯ 

ಜಾತ್ ತಾರತಮಯವೆೇ ಆಗಿದೆ. 

ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಫಾಯಸಿಸಾಂ 

ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ುೇಚೆಗೆ ನ್ಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ದೌಜಿನ್ಯವನ್ತು ಮತೊುಾಂದತ ಹಾಂತಕೆಿ ಕೊಾಂಡೊಯಿದವೆ. ಮತರ್ಯಮಾಂತ್ರ 
ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿ ಆಡಳಿತದ ಬಜೆಪ್ಪ ಸಕಾಿರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೇ ನ್ಡೆಯತತ್ುರತವ 

ಕೊೇಮತ ಧೃವಿೇಕರರ್ದ ನ್ಡತವೆ, ಬಲಪಾಂರ್ಥೇಯ ಸಾಂಘಟನೆಗಳು ಮತಸಿಿಾಂ ಸಮತದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರಿೇತ್ಯ 

ಬಾಯನ್ ಅಥವಾ ನಿಷೆೇಧಗಳನ್ತು ಹೆೇರಲತ ಕರೆ ನಿೇಡತತ್ುರತವ ಸಾಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೂ ಸಹ ಮತನೆುಲೆಗೆ ಬಾಂದಿದೆ. 



ಅದಾಗಲೆೇ ದಿನೆೇ ದಿನೆೇ ಹೆಚ್ತುತ್ುದದ ಕೊೇಮತದೆವೇಷಕೆಿ ತತಪಿ ಸತರಿದಾಂತೆ, ಬಲಪಾಂರ್ಥೇಯ ಸಾಂಘಟನೆಗಳು 
ಕನಾಿಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚಿ 2022 ರಿಾಂದ ಹಲಾಲ್ ಮಾಾಂಸವನ್ತು ರ್ರಿೇದಿಸತವುದರ ವಿರತದಧ ಚ್ಳುವಳಿಗಳನ್ತು 
ನ್ಡೆಸತತ್ುವೆ. ಇದೆೇ ಗತಾಂಪುಗಳು ಈ ತ್ಾಂಗಳ ಆರಾಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಮತಜರಾಯಿ ಇಲಾಖ್ೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ತು ಭೆೇಟ್ರಮಾಡಿ, 

ಮತಜರಾಯಿ ಇಲಾಖ್ೆಯ ವಾಯಪ್ಪುಗೆ ಬರತವ ಹಿಾಂದೂ ದೆೇವಸಾೆನ್ಗಳ ಹತ್ುರ ಅಥವಾ ಜಾತೆರಗಳಲ್ಲಿ ಮತಸಲಾಮನ್ರಿಗೆ 
ವಾಯಪಾರವನ್ತು ಮಾಡತವ ಅವಕಾಶವನ್ತು ನಿೇಡಬಾರದತ ಎಾಂದತ ಮನ್ವಿಯನ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿದವು. ಚಿಕಿಮಗಳೂರತ, 
ದಕ್ಷಿರ್ ಕನ್ುಡ ಹಾಗೂ ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ್ ಜನ್ತೆಯೂ ಸಹ ಹಿಾಂದೂ ಸಾಂಘಟನೆಗಳು ಮತಸಿಿಾಂರ ಮೇಲೆ ಹೆೇರತತ್ುರತವ 

ನಿಷೆೇಧಗಳ ಕಾರರ್ ನ್ಡೆದ ಕೊೇಮತ ಸಾಮರಸಯವನ್ತು ಕೆದಡತವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾದರೆ. ಕನಾಿಟಕ 

ಜಾನ್ತವಾರತಗಳ ಹತೆಯ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ತವಾರತಗಳ ರಕ್ಷ್ಣೆ ಕಾಯಿದೆ, 2020 ರೆೈತರನ್ತು, ಜಾನ್ತವಾರತ 
ವಾಯಪಾರಿಗಳನ್ತು, ಕಸಾಯಿಗಳನ್ತು ಹಾಗೂ ಚ್ಮಿದ ಉದಯಮದ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಡತನ್ಕೆಿ ತಳಿುದೆ. 
ಕನಾಿಟಕದ ಉಚ್ಛ ನಾಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾರ್ಲ್ಲಸಿರತವ ತಮಮ ಸಾವಿಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ಕು ಅಜಿಿ (ಪ್ಪಐಎಲ್) ಯಲ್ಲಿ 
ದಲ್ಲತ ಸಾಂಘಷಿ ಸಮತ್ (ಭೇಮವಾದ) ಹೆೇಗೆ ಕನಾಿಟಕ ಜಾನ್ತವಾರತಗಳ ಹತೆಯ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ತವಾರತಗಳ ರಕ್ಷ್ಣೆ 
ಕಾಯಿದೆ, 2020 ಕಾಯಿಪಾಲಕ ಕಾಯಿದೆಯತ ಭಾರತದ ನಾಗರಿೇಕರ ಮೂಲಭ್ೂತ ಹಕತಿಗಳನ್ತು, ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ 

ಸಾಂವಿಧಾನ್ದ 14, 19 ಹಾಗೂ 21 ನೆೇ ವಿಧಿಗಳನ್ತು ಉಲಿಾಂಘಿಸತತುದೆ ಎಾಂಬತದನ್ತು ವಿವರಿಸಿದಾದರೆ. ಇತ್ುೇಚೆಗೆ 
“ಆಹಾರ ನ್ಮಮ ಹಕತಿ” ಬಳಗವು ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ವಯತ್ರಿಕು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ತು 
ಸಮಗರವಾಗಿ ದಾರ್ಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹತಪಾಲತ ಜಾನ್ತವಾರಗಳನ್ತು ಜಮೇನ್ತ ಇಲಿದ, ಅಾಂಚಿಗೆ ಸರಿಸಲಿಟಿ, ಸರ್ೆ 
ಪರಮಾರ್ದ ರೆೈತರತ ಹೊಾಂದಿದತದ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರತ ಬಹತತೆೇಕ ಅವಲಾಂಬತರಾಗಿರತತಾುರೆ. ಹಾಲತ 
ಉತಾಿದನೆಯಲ್ಲಿನ್ ಕತಸಿತವು ರೆೈತನ್ ಆದಾಯಕೆಿ ಆಗತವ ನ್ಷಿ ಮಾತರವಲಿದೆ, ದೆೇಶದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ಭ್ದರತೆಗೂ 

ಸಹ ಆಗತವ ನ್ಷಿವಾಗಿದೆ. 

ಮೊಟ್ೆಿಗಾಗಿ ಯತದಧ 

ಭೇಫ್ ಹಾಗೂ ಮಾಾಂಸದ ಸತತುಲೂ ಸಹ ನ್ಡೆಯತತ್ುರತವ ರಾಜಕ್ಕೇಯದ ಬಗೆಿ ನ್ಮಗೆ ತ್ಳಿದೆೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಬಜೆಪ್ಪ 

ಆಡಳಿತದ ಒಟತಿ 19 ರಾಜಯಗಳ ಪೆೈಕ್ಕ, 14 ರಾಜಯಗಳನ್ೂು ಸೆೇರಿದಾಂತೆ ಇತರೆ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಿರಿ ಶಾಲೆಗಳ 

ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳ ಮಧಾಯಹುದ ಬಸಿಯೂಟಕೆಿ ಮೊಟ್ೆಿ ನಿೇಡತವುದನ್ತು ಕೆೈಬಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹತತೆೇಕ ಈ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ 
(ಛತ್ುೇಸ್್ಗಡ, ಕನಾಿಟಕ ಮತತು ಮಧಯ ಪರದೆೇಶ) ಮಧಾಯಹುದ ಬಸಿಯೂಟ ಕಾಯಿಕರಮಕೆಿ ಮೊಟ್ೆಿಗಳನ್ತು 
ನಿೇಡತವುದನ್ತು ಮೇಲವಗಿದ ಸವಲತತುಗಳನ್ತು ಹೊಾಂದಿರತವ ಮೇಲಾಾತ್ಗಳವರತ ತ್ೇವರವಾಗಿ ವಿರೊೇಧಿಸತತಾು 
ಬಾಂದಿದಾದರೆ. ಮಧಯ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ, ಆದಿವಾಸಿಗಳೆೇ ಬಹತಸಾಂಖ್ಾಯತರಾಗಿರತವ ಮೂರತ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ 

ವಿರೊೇಧದಿಾಂದ ಆರಾಂಭಕವಾಗಿ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಾಂದಿದದ ಮೊಟ್ೆಿಗಳನ್ತು ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲತ ಇವರತ ಬಡತವುದಿಲಿ. 

ಇತ್ುೇಚೆಗೆ ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರವು ಈ ಆಚ್ರಣೆಯನ್ತು ಮತರಿದತ, ನ್ವೆಾಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪೇಷಕರ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ 

ತಜ್ಞರ, ವೆೈದಯರ, ಮಕಿಳ ಮತತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಿಕತಿರ ಬಹತಕಾಲದ ಬೆೇಡಿಕೆಯಾದ ಶಾಲಾ ಮಕಿಳಿಗೆ 
ಮೊಟ್ೆಿಯನ್ತು ನಿೇಡತವ ಸಾವಗತಾಹಿ ನಿಧಾಿರವನ್ತು ಕೆೈಗೊಾಂಡಿತತ. ಆದರೆ ಇದತ 7 ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರ 
ಸಿೇಮತವಾಗಿತತು.2015 ರಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ರಿೇತ್ಯ ಪರಯತುವನ್ತು ವಿರೊೇಧಿಸಿದದ ಧಾಮಿಕ ಗತಾಂಪುಗಳಿಾಂದಲೆೇ ಮತೆು 
ವಿರೊೇಧಗಳು ಕೆೇಳಿಬಾಂದವು.  

https://aharanammahakkuhome.files.wordpress.com/2021/11/summary-kannada.pdf


ಸಾಾಂಪಾರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಆಚ್ರಣೆಗಳನ್ತು ಮತರಿದತ, ಸಸಯಹಾರಿ ಮಕಿಳ ಮೇಲೆ, ಮೊಟ್ೆಿಯ ಬದಲ್ಲಗೆ ಬೆೇರೆ 
ಆಯಿಗಳಿದದರೂ ಸಹ, ಮೊಟ್ೆಿಯನ್ತು ಹೆೇರತವುದತ ತಾರತಮಯ ಎಾಂಬ ಅವರ ಹಲವು ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಸಾಯಸಿದವಾಗಿದೆ. 
ಮೊಟ್ೆಿಗಳ ಸೆೇವನೆ ಮಕಿಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶಗಳನ್ತು ಹೆಚಿುಸತತುದೆ ಮಾತರವಲಿದೆ, ಮಕಿಳು ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ಯ 

ಸೊೇಾಂಕ್ಕನ್ ವಿರತದಧ ಹೊೇರಾಡಲತ ಹೆಚ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶವನ್ತು ಹೊಾಂದತತಾುರೆ. ಇದಕಾಿಗಿಯೇ, ಸಾಾಂಪರದಾಯಿಕವಾಗಿ 

ಮೊಟ್ೆಿಯನ್ತು ತ್ನ್ತುವ ಎಲಾಿ ಮಕಿಳಿಗೂ, ಅವರತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶವನ್ತು ಹೊಾಂದಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ 

ಕಡಿಮ ಇರಲ್ಲ, ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಮೊಟ್ೆಿಯನ್ತು ನಿೇಡಲೆೇ ಬೆೇಕತ ಏಕೆಾಂದರೆ ಮಕಿಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ 

ಸೆಳಗಳ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರತ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ತತತಾುಗತವ ಸಾಂಭ್ವ ಹೆಚಿುರತತುದೆ. ಈ ಸಾಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ, 
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ೂು ಹಾಗೂ ಅದರಿಾಂದಾಗತವ ಆರೊೇಗಯ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ತು ತಡೆಗಟತಿವುದತ ಕೆೇವಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ 

ಸೂಚ್ಕಗಳನ್ತು ನೊೇಡಿ, ಕರಮಕೆೈಗೊಳುುವುದಕ್ಕಿಾಂತ ಉತುಮ ಆರೊೇಗಯ ಆಚ್ರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ೆಿಗಳು ಮಕಿಳಿಗೆ 
ಅಗತಯವಾದ ಎಲಾಿ ರಿೇತ್ಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶಗಳನ್ತು ಅಾಂದರೆ ಒಳ ುೆಯ ಗತರ್ಮಟಿದ ಪರೇಟ್ರೇನ್ತಗಳು, ಮನ್ರಲ್್ಗಳು, 
ಪೇಷಕಾಾಂಶಗಳು ಮತತು ಕೊಬಿನಾಾಂಶವನ್ತು ಹೊಾಂದಿವೆ. ಕಡಿಮ ಬೆಲೆ, ತಯಾರಿಸಲತ ಸತಲಭ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ ಇವುಗಳನ್ತು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಲತ ಕಷಿಕರವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ೆಿಗಳನ್ತು 
ನಿೇಡತವುದರಿಾಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಿಳ ಹಾಜರಾತ್ಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ತುತುದೆ. ಅನೆೇಕ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧಾಯಹುದ 

ಬಸಿಯೂಟಕೆಿ ಮೊಟ್ೆಿಯನ್ತು ನಿೇಡದಿರತವುದತ ಮಕಿಳಿಗೆ ಮಾಡಿರತವ ಅನಾಯಯವಾಗಿದೆ. ಇದತ ಜಾತ್ 

ತಾರತಮಯವನ್ತು ಎತ್ು ತೊೇರಿಸತತುದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಡಲಾಗತತ್ುರತವ ಆಹಾರ ಅಸಹಿಷತತೆೆಯ ರ್ಾಂಡನೆ 

ದತರಾದೃಷಿವೆಾಂಬಾಂತೆ, ಭಾರತದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ನಿೇತ್ಗಳು ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯನ್ತು ಹೊರತತ ಪಡಿಸಿ ಮಕೆಿಲಿ 
ಮಜಲತಗಳಲ್ಲಿ ಥಳಕತ ಹಾಕ್ಕಕೊಾಂಡಿವೆ. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಆಸಕ್ಕು ಇರತವ ಯಾರಾದರೂ ಸಹ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ಕತರಿತ 

ಭಾರತದ ಅಾಂಕ್ಕಅಾಂಶಗಳ ಕಡೆ ಕಣಾೆಯಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಸತುತವಿರತವ ಭೇಕರ ದತಷಿರಿಣಾಮಗಳನ್ತು ಕಾರ್ಬಹತದತ. 

ಅನೆೇಕ ವಷಿಗಳವರೆಗೂ ಈ ದೆೇಶದ “ಸಸಯಹಾರಿ”ಯ ದತಬಿಲ ಸೂಕ್ಷ್ö್ ಮತೆ ಹಲವು ನಿೇತ್ ನಿಧಾಿರಗಳನ್ತು 
ನಿಧಿರಿಸತತ್ುತತು. ಸಾಾಂಸಿೆಕ ಹಾಸೆಿಲತಿಗಳು, ಸಕಾಿರಿ ಕಚೆೇರಿಗಳು, ಮಾಧಯಮ ಮನೆಗಳು, ವಿಮಾನ್ಗಳು, 
ರೆೈಲತಗಳು ಇತಾಯದಿ ಸಾವಿಜನಿಕ ಸೆಳಗಳು ಈ “ಸಸಯಹಾರಿಗಳ” ಪರಭಾವದಿಾಂದ ಎಷತಿ ಸೂಕ್ಮವಾಗಿದದವೆಾಂದರೆ 
ಒಾಂದತ ಮೊಟ್ೆಿಯ ಚ್ೂರತ ಸಹ ದೊಡೆ ಕೊೇಲಾಹಲವನೆುಬಿಸತತ್ುತತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೆಾಂಬಾಂತೆ ಬಹತಸಾಂಖ್ಾಯತರ 

ಆಹಾರ ವೆೈವಿಧಯತೆಯತ ಕಳೆದತಹೊೇದದತದ ಮಾತರವಲಿದೆ, ಇದೆೇ ಬಹತಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಶ್ರೇಮಾಂತ ಆಹಾರ 

ಸಾಂಸೃತ್ಯನ್ತು ಅಪರಾಧಿೇಕರರ್ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತತ. ಅನಿೇಮಯ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕತಾಂಠಿತವನ್ತು ತಡೆಯಲತ 
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ಆಹಾರಗಳಾದ ಮೇನ್ತ, ಮೊಟ್ೆಿ, ಮಾಾಂಸವನ್ತು ಪರತೆಯೇಕ್ಕಸತವುದತ ಅಥವಾ ಪೇಷಕಾಾಂಶ ಎ, ಬ12, 

ಜಿಾಂಕ್, ಕಾಯಲ್ಲಿಯಾಂ, ಪೇಷಕಾಾಂಶ ಡಿ, ಕೊಬಿನಾಾಂಶ ಇತಾಯದಿಗಳ ಗೆೈರತ ದೆೇಶವನ್ತು ದೊಡೆ ಆರೊೇಗಯ 
ಸಮಸೆಯಯಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಾಂಶ ಭಕಿಟ್ರಿಗೆ ತಳುುತ್ುದೆ. 

ಶೆೇಕ್ ಝಾಹಿದ್ ಮತಕಾುರ್ ವಸಿಸ್ ಸೆಿೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷಿç & ಅದಸ್ಿ 2016 ಪರಕರರ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಾಂಬೆ 
ಹೆೈಕೊೇಟತಿ ಸಿಷಿವಾಗಿ ಈ ರಿೇತ್ ಹೆೇಳಿದೆ: “ಸಕಾಿರವು ತನ್ು ನಾಗರಿೇಕರಿಗೆ ನಿದಿಿಷಿ ವಿಧದ ಆಹಾರವನ್ತು 



ಸೆೇವಿಸಲತ ಹೆೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ನಾಗರಿೇಕರತ ಒಾಂದತ ವಿಧದ ಆಹಾರವನ್ತು ಸೆೇವಿಸಲತ ಅಥವಾ ತಮಮಲ್ಲಿ 
ಇಟತಿಕೊಳುಲತ ತಡೆದರೆ, ಆಗ ಅದತ ತಮಮ ಪಾಡಿಗೆ ಇರತವ ಹಕ್ಕಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಖ್ಾಸಗಿೇತನ್ದ ಹಕ್ಕಿನ್ 

ಉಲಿಾಂಘನೆಯಾಗತತುದೆ.” 

ಕೆೇಾಂದರ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಬಜೆಪ್ಪ ಸಕಾಿರಗಳು ಮಾಡತತ್ುರತವ ಭೇಫ್ ರಾಜಕ್ಕೇಯವನ್ತು ಅಲಿಸಾಂಖ್ಾಯತರನ್ತು 
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಹಾಗೂ ರಾಜಕ್ಕೇಯವಾಗಿ ಗತರಿಮಾಡತತ್ುರತವ ಹಿನೆುಲೆಯಿಾಂದ ನೊೇಡಬೆೇಕತ. 
ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಾಂಕರಮಕದ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಅವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲಾಕ್್ಡೌನ್್ಗಳು ದೊಡೆ ಪರಮಾರ್ದ ಉದೊಯೇಗ 

ಕಡಿತ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ನ್ಷಿಕೆಿ ಕಾರರ್ವಾಯಿತತ; ಮತುಷತಿ ನಿದಿಿಷಿವಾಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕೆಾಂದರೆ, ಸರ್ೆ ಹಾಗೂ ದೊಡೆ 
ಪರಮಾರ್ದ ಮತಸಿಿಾಂ ವಾಯಪಾರಿಗಳ ವಾಯಪಾರವನ್ತು ಗತರಿಯಾಗಿಸಲಾಯಿತತ. ಜಾನ್ತವಾರತ ಹತೆಯ ಕಾಯಿದೆಯತ, 
ಅನೆೇಕರತ ಅಭಪಾರಯ ಪಡತವಾಂತೆ, ಅದನ್ತು ಮತಸಿಿಾಂ ಸಮತದಾಯದವರನ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡವರನಾುಗಿ ಮಾಡಲತ 
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತತ. 

ಬಹಳ ಕಾಲದಿಾಂದ ಭಾರತವು ಪಾರಣಿ ಮೂಲ ಆಹಾರ (ಎಎಸ್್ಎಫ್) ದೊಾಂದಿಗೆ ಕಷಿಸಾಧಯ ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ತು 
ಹೊಾಂದಿದೆ. ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿನ್ ಮನ್ತಷಯರತ ತಮಮ ತಮಮಲ್ಲಿ ಜಾತ್ ಪದಧತ್ಯನ್ತು ನಿಮಿಸಿಕೊಾಂಡಿರತವಾಂತೆ, ಈ ಪಾರಣಿ 

ಮೂಲ ಆಹಾರಗಳನ್ತು ಸಹ ಆಾಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಹಿರಾಂಗವಾಗಿ ಶೆರೇಣಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಲತ ಅಥವಾ ಡೆೈರಿ ಉತಿನ್ುಗಳಿಗೆ ಉನ್ುತ ಗೌರವವನ್ತು ನಿೇಡಿ, ಮತೊುಾಂದತ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಾಂಪು ಮಾಾಂಸಕೆಿ, 
ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಭೇಫ್ ಅನ್ತು ಅಪರಾಧಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಾಂದ ನೊೇಡಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇನ್ೂು ಭೇಫ್ ಅನ್ತು ಇಟತಿಕೊಾಂಡವರನ್ತು 
ಥಳಿಸಿ, ಹಿಾಂಸಿಸಲಾಗತತ್ುದೆ. ಇನ್ತುಳಿದ ಮಾಾಂಸಗಳಾದ ಕೊೇಳಿ, ಮೇನ್ತ ಹಾಗೂ ಇತಾಯದಿಗಳು ಮತೊುಾಂದತ 
ಗತಾಂಪ್ಪಗೆ ಸೆೇರತತುವೆ. 

ಮೇಲೊುೇಡಕೆಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧವಿಲಿವೆಾಂದತ ಗೊೇಚ್ರಿಸಿದರೂ ಸಹ, ದೊಡೆ ಪರಮಾರ್ದಲ್ಲ ಿಹಾಲತ ಹಾಗೂ ಡೆೈರಿ 

ಉತಿನ್ುಗಳನ್ತು ಹೊರತತಪಡಿಸಿ, ಪಾರಣಿ ಮೂಲ ಆಹಾರಗಳನ್ತು ಗತರಿಯಾಗಿಸತತ್ುರತವ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ತು 
ವಾಯಪಾರ ಮಾಡತತ್ುರತವವರಿಗೆ ಜಿೇವನೊೇಪಾಯವನ್ತು ನಿರಾಕರಿಸತತ್ುರತವುದಕೆಿ ನಾವು ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನ್ತು 
ಕಲ್ಲಿಸಲೆೇಬೆೇಕಾಗತತುದೆ. 

ಸಸಾಯಹಾರಿಗಳು ತಮಮ ಆಯಿಯ ಆಹಾರವನ್ತು ಗೌರವಿಸಬೆೇಕೆಾಂದತ ಬೆೇಡಿಕೆ ಇಡತತಾುರೆ. ಅದಾಗೂಯ ನಾವು 
ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಳುಬೆೇಕ್ಕರತವುದೆೇನೆಾಂದರೆ ಶ್ರೇಮಾಂತ ಸಸಯಹಾರಿಗಳ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ಹಾಲತ, ತತಪಿ, ಬೆಣೆೆ, 
ಕಾಳುಗಳು, ಬೇಜಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳು ಬಡವರ ಹಾಗೂ ಮಧಯಮ ವಗಿದ ಜನ್ರ ಮೇಲೆ 
ಹೆೇರಲಾಗಿರತವ ರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಳುಗಳ ಸಸಯಹಾರಿತನ್ಕೂಿ ಅಜಗಜಾಾಂತರ ವಯತಾಯಸವಿದೆ. ಕೆೇವಲ 20% 

ಇರತವ ಸಸಾಯಹಾರಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಮಕಿ ಬಹತಸಾಂಖ್ಾಯತರ ಕತರಿತತ ನಿಧಾಿರಗಳನ್ತು ತೆಗೆದತಕೊಳುುವುದಕೆಿ 
ರಹದಾರಿಯಾಗಬಾರದತ; ಅದೆೇ ರಿೇತ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಹಾಗೂ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಸತಳುುಗಳು, ಸಿದಾಧಾಂತಗಳು 
ಹಾಗೂ ವಿವೆೇಚ್ನಾರಹಿತ ಶಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ, ಮೂಲೆಗತಾಂಪಾಗಬಾರದತ. 

ಈ ಟ್ರಪಿಣಿಯನ್ತು ಡಾ. ಸಿಲ್ಲವಯಾ ಕಪಿಗಾಂ ಮತತು ಜಿಯಾನ್ ಡೆರೇಜ್ ಅವರಿ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದಾದರೆ. 

(ಇಾಂಗಿಷಿ್ ನಿಾಂದ ಕನ್ುಡಕೆಿ ಅನ್ತವಾದ: ಅಜಯ್ ಕತಮಾರ್) 


