


��ಟಲ್ ��ೕಂ��ೕಕರಣ ಎಂಬುದು ಇಂ��ಂ�ನ "ಡಂ� 
�ಶ���ಾ�ಲಯ" ಮತು� �ಾರತದ��ರುವ "���ಾ��ಂಡ್" ಕಂಪ� 
ಜಂ��ಾ� ನ��ದ� �ೕಜ�. ಅದರ �ಾಗ�ಾ�, ಈ�� 
ಹುಟು���ರುವ ಉ�-ಅವಲಂ�ತ ಅಂತ�ಾರ್ಲ ಮತು� ಕೃತಕ 
ಬು��ಮ��ಯಂತಹ ತಂತ��ಾನಗಳನು� ಸ��ೕಯ ಜನರ 
ಒ���ಾ� ಬಳಸುವ�ದರ ಬ�� ಅವರ ಸಹ�ಾರ�ೂಂ��ೕ �ೂ� 
ಕ�ಗಳನು� ಸೃ����ವ�.

�ಾ� ಕ� 2050� ಇಸ�ಯ�� ಒಂದು ಸಂರಕಷ್� 
ಸ�ಾ�ೕಶದ�� ನ�ಯುವಂಥದು�. ಈ ಸ�ಾ�ೕಶದ�� �ೂೕ�ಗ 
ಸಂ�ೂೕಧಕರು �ಾ�ನ ಬ�� ಅವ��ರುವ ��ವನು� �ಾಡುಗಳ 
ಮೂಲಕ ಪ�ಸು�ತ ಪ�ಸು���ಾ��. ಈ ಕ� 2020� ಇಸ�ಯ�� 
ಶುರು�ಾದ ಪಯಣದ �ನ��� ತಂತ��ಾನ ಮತು� ಸಂರಕಷ್�� 
ನಡು� ��ದ ಸಂಬಂಧವನು� �ೂೕ�ಸುತ��.

ಸಂರಕಷ್�ಾ ಸ�ಾ�ೇಶ 2050
ಪರ್�ಾತ್ವ�ೆ�ೆ ಟಿಪಪ್ಣಿನಿಮೆಮ್ಲಲ್ರ ಮುಂ�ೆ ಇಲಿಲ್ರುವ�ದು ನನ�ೆ ತುಂಬ 

ಸಂ�ೋಷ

�ಾಗಮ� ಸ�ಾ�ೇಶ�ೆ� 

�ದ��ಾಗು���ಾ��ೆ

�.ಆರ್ �ೆಟ�ದ�� �ೋ�ಗ ಹ��



ಅಚು��ೆ�ೌ�ೆ�, �ಮ� ಸ�ಾಯ�ಾ�� 

ಧನ��ಾದ. ���ಂದ �ಾ�ನ �ೕ�ಗಳ ಬ�ೆ� 

��ದು ಎಲ��ೊಡ�ೆ ಹಂ��ೊಳ��ವ ಆ�ೆ.

ಖಂ��ಾ! ಆ�ೆ�, ಬ�ಾ ಬ�ಾ 

�ಾಡು ಎ�ೊ�ೕ ಬ�ಾ�� ನ�� 

ದುಃಖ�ಾಗುತ��ೆ.

�ೌಡು� �ಾಗಮ� ಅವರನು� �ಾ�ನ ಮೂಲಕ 

ಸು�ಾರು �ಾ� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗು�ಾ��ೆ. 

ನ�ೆಯು�ಾ� �ೋ�ಗರ �ಾಡನು� �ಾಡು�ಾ��ೆ.

ಈ �ಾಡುಗಳ�� �ಾ�ನ ಬ�ೆ� 

ಬಹಳಷು� �ಾನ ಅಡ��ೆ. ಮರಗಳನು� 

�ೇ�ೆ "�ೋಡ"ಬಹುದು ಮತು� 

"�ೇಳ"ಬಹುದು ಅಂತ ��ಸು�ಾ��ೆ.

�ೋ�ಗರು ಮರ�ಡಗಳ�, 

�ಾ��ಗಳ� ಮತು� ಅವ�ಗಳ ಆ�ಾರ 

ಎಲ� �ೋ� �ಾ�ನ 

ಆ�ೋಗ�ವನು��ೕ�ಾ�ಸು�ಾ��ೆ.

�ಾಗಮ�ನವ��ೆ ತಮ� �ೈ�ಾ�ಕ ದೃ�� 

ಮತು� �ೋ�ಗರ �ಾ�ಕೃ�ಕ ದೃ�� ನಡು�ೆ 

ವ��ಾ�ಸ ಎದು� �ಾಣುತ��ೆ 

ಎರಡೂ ದೃ��ಗಳ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು 

�ೋ�� ಪೂರಕ�ಾಗಬಹುದು

ಪ�ಕೃ�ಯ �ೋ� ಮ� ೆ

ಮತು� ಹ�ಾ�ಾನ ಬ�ೆ� 

ಕ� �ೇಳ�ವ�ದು

�ೋ�ಗ��ೆ ಮುಖ��ಾದ 

�ೊಲು� ಮತು� �ೋಟ 

"ಗುರುತು"ಗಳ �ೇಖರ�ೆ

�ಾಡ್ ಆಟದ�� 

�ೋ�ಗರೂ �ಾ�. �ೕ�ೆ 

ಅವರನು� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆಯ�� 

�ೇ�ಸುವ�ದು
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ಕ��ೕಣ, �ಾಗಮ�ನವ��ೆ �ೋ�ಗರ 

�ೕ�ಗಳ� ಅಥ�ಾಗುತ��ೆ. ಅದ�ೆ� �ೇ�ೆ �ೆ�ೆ 

ಕಟ�ಬಹುದು ಎಂಬ �ೕಚ�ೆ ಮೂಡುತ��ೆ.



2025�ೆ ಇಸ�ಯ�� �ೋ�ಗರು 

ತಂತ��ಾನವನು� ಅಳವ�ಸ��ೆ� ಶುರು �ಾಡು�ಾ��ೆ

�ಾ�ೆಯ ಮಕ�ಳ� 

ಉ�-ಸ�ಾಯಕಗಳನು� ರ�ಸುವ�ದು 

�ೇ�ೆಂದು ಕ�ಯಲು ಆರಂ�ಸು�ಾ��ೆ

2040�ೆ ಇಸ� �ೊ���ೆ �ೋ�ಗರು 

ಇಂತಹ ��ಟಲ್ ಸ�ಾಯಕಗಳನು� 

�ೋ�� �ಾ��ೆ ಒಗು�ವಂ�ೆ �ಾ��ಾ��ೆ

Low High

�ಾಗಮ� �ೋ�ಗ�ೊಡ�ೆ 

�ಾ�� ಸಂಗ��ಸು�ಾ� ಇ�ಾ��ೆ

��ಟಲ್ ಸ�ಾಯಕಗಳ 

�ೆರ��ಂದ ಉ� ಸಂಗ�ಹ�ೆ

�ಾ��ಂದ 

ದೃ��-ಗುರುತುಗಳ �ೇಖರ�ೆ

ಈ ಎ�ಾ� �ಾ�� 

�ೈವ�ೈ�ಧ� ನ�ೆ...

�ಾ�� ಮತು� �ಡಗಳ �ೕವ�ೈ�ಧ� ನ�ೆ

...ಮತು� ಹ�ಾ�ಾನ �ೇ�ಾ�ತ�ಗಳನು� 

ತುಂ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೊಡುತ��ೆ



Drishti 2040
A new paradigm for biodiversity regeneration in Karnataka

A partnership between the government of Karnataka

and the Soliga tribes in BR hills to discover a new direction

for biodiversity protection and regeneration in the state.
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2040�ೆ ಇಸ�, �ಾಗಮ� 

ಮತು� �ೋ�ಗರು ಒ���ೆ 

ಸ�ಾರ�ೆ� ವರ� ತಲು�ಸು�ಾ��ೆ

2050 – �ಾಗಮ�ರು �ೋ�ಗರ�ೆ�ೕ 

�ಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕ�ೆ 

�ೇಳ����ಾ��ೆ. �ಡುಗ�ೆ�ಾದ ಧ��ಸುರು� 

ಎಲ�ರ �ಚು��ೆ ಪ�ೆ��ೆ.

A new paradigm for biodiversity regeneration in Karnataka

2050 ಸಂರಕಷ್�ಾ ಸ�ಾ�ೇಶದ�� 

�ಾಗಮ�ನ �ೊ�ೆ �ೋ�ಗರು

30 ವಷದ �ೆಲಸ ಈ ಐ��ಾ�ಕ 

ಸ�ಾ�ೇಶದ�� ಪ�ಸು�ತ 

ಪ�ಸುವ�ದು ನನ� �ೆ��. ಆದ�ೆ, 

ಇದು ಪವರ್-�ಾ�ಂಟ್ ಅಲ�... 

...�ೋ�ಗರ �ೊರ�ಂದ�ೇ 

�ೇಳ�ೇ�ಾದ �ಾಡಗ�ವ�! �ೇ�.

�ೋ�ಗರು �ಾ�ನ �ಾಡು �ಾಡು�ಾ�...

...ಇದ�ಂದ �ೋ�ಗ �ಾ�ೆ�ೆ �ಕ� 

ಮನ��ೆ �ೋ�� �ೊಡು�ಾ��ೆ



January, 2051

October, 2060

May, 2054

March, 2052

Low

2030

2050

High

ಈ �ೕಜ�ೆ�ಂದ �ೇ�ಾದ�ಂತ �ೊಸ �ೕ� �ಾ��ೆ 

ಬರುತ��ೆ. �ೕವ�ೈ�ಧ� �ೆಚು� ಸುರ�ತ�ಾಗುತ��ೆ

�ಾ�� ಮತು� �ಡಗಳ �ೕವ�ೈ�ಧ� ನ�ೆ

ಪ�ಪಂಚ�ೇ �ಾಂಪ��ಾ�ಕ ಸ��ೕಯ 

ನ�ೆನು�ಗಳ ಮಹತ� ಅ�ಯುತ��ೆ

�ೋ�ಗರ �ೕ�ಗ��ೆ �ೌರವ 

�ೊ�ೆತು, ಸ�ಾ� 

�ೕಜ�ೆಗಳ�� �ೋ�ಗ 

ಪದಗಳ� �ೇರುತ��ೆ 

ಸ��ೕಯ ಹಕು�ಗಳ 

�ಾನ��ೆ�ೆ ಒ�ಾ�ಯ

ರಕಿಷ್ಸಿ! ರಕಿಷ್ಸಿ! 

ರಕಿಷ್ಸಿ! ಪಕಿಷ್, �ಾರ್ಣಿ 

ಮತುತ್ ಮರಗಳನುನ್ 

ರಕಿಷ್ಸಿ!

ಸ��ೕಯರ ಹಕು� 

ನಮ� ಹಕು� ಕೂಡ
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April, 2053

�ೋ�ಗರ  ಭೂ�ಾ��ೕನ ಹ���ೆ 

�ಾನೂ�ನ �ೆಂಬಲ

�ೊಸ �ಯ

ಮ

ದಂ�ೆ 

ಕಂಪ�ಗಳ� 100% 

ಇಂ�ಾಲರ�ತ�ಾಗ�ೇಕು
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ಕ�ದೆ

 20 ವಷಗಳ�� 

�ೕವ�ೈ�ಧ��ೆಯ�� �ೊಡ� �ೆಚ�ಳ

�ೂೕ�ಗರ �ಾಡು

quicksand.co.in
dundee.ac.uk

�ೕಖಕರು 
�ೂ�ೕನ್ �ಾಲ್ಕ್ರ್, ಬ��ಾ �ಾಜ್ರ್, �ೂೕ�ತ್ �ಾಜ್, �ಾನ್ �ಾಜಸ್ರ್, �ಾ�ರ್ನ್ 
�್ಕ� ಮತು್ತ �ೕಟ್ �ಾಮಸ್ 

�ತರ್ಗಳ�
�ೌರವ್ ಶಮರ್

ಅನು�ಾದ 
�ಾಧವ್ ಅಜ್ಜಂಪ�ರ್

��ಾ್ಯಸ ಮತು್ತ ಕ�ಾ ��ೕರ್ಶನ 
�ೕ�ಾ �ಂಗ್

ಮುದರ್ಣ
�ಾರ್�ಂಡ್ �ಾ್ಯವ�ಕ್ಸ್ , ಇಂ��ಾ 
�ರ್�ಶನ್, ಯು.�.

ಕೃತಜಞ್�ಗಳ�
�ಾರತ, ಯು�ೖ�ಡ್ �ಂಗ್ಡಮ್ ಮ�್ತತರ ಪರ್�ೕಶಗಳ�ಲ್ರುವ ಹಲ�ಾರು ಜನ ಮತು್ತ 
ಸಂ�ಥ್ಗಳ �ರ��ಂದ�ೕ ಈ �ೕಜ� �ಾಧ್ಯ�ಾ�ತು. ಅವರು �ೂೕ��ದ ಶರ್�ಧ್, 
�ೕ�ದ ಪರ್�್ನ ಮತು್ತ �ೕ�ದ ಸಹ�ೕಗ ನಮ� �ರ್ೕರ� ಒದ�� �ೂಸ 
ಆ�ೂೕಚ�ಗ�ಗೂ ಎ��ಾ��ೂ�ಟ್ತು. ಈ ಒಡ�ಾಟದ ಮುಂದುವ��ಯನು್ನ 
�ಾವ� ��ೕ�ಸು�್ತೕ�.

�ಾಲ್�ಕ್ �ಾ�ಾ �ಾ� ಸಂ�ಥ್ಯ ಸದಸ್ಯ�ಾದ ಅ�ರ್�ಾ �ೂೕಸ್, ಸಣಣ್ರಂ�ೕ�ೌಡ, 
ಅಚು್ಚ��ೌಡ ಇವ�� ನಮ್ಮ ��ೕಷ ಕೃತಜಞ್�ಗಳ�. ����ರಂಗನ �ಟಟ್ದ�ಲ್ರುವ 
���� �ಾ� ��ರ್ಡೂ್ಯಸಸ್ರ್ �ೂ�ಾ�ಟ್ಗೂ (���� �ಾ� ಉ�ಾಪ್ದಕರ ಸ��) 
ನಮ್ಮ ��ೕಷ ವಂದ�ಗಳ�.

blackbazacoffee.com

ಅನು�ಾನ �ೂಟಟ್ವರು
�ೂಲ್ೕಬಲ್ �ಾ್ಯ�ಂಜಸ್ �ಸಚ್ರ್ ಫಂಡ್ (�ಾಗ�ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ ಸಂ�ೂೕಧನ ��)
� �ಾ್ಕ�ಶ್ ಫಂ�ಂಗ್ �ೌ�ಸ್ಲ್ (�ಾ್ಕ�ಶ್ ಧನಸ�ಾಯ ಸ��)

�ೕ� �ೕಳ�ದ್ದ�ಲ್, ಈ ಕೃ� �ರ್�ೕ�ವ್ �ಾಮನ್ಸ್ ಆ�ರ್ಬೂ್ಯಶನ್ ಅಂತ�ಾರ್��ೕಯ 
ಪರ�ಾನ� ಅ�ಯ�ಲ್ �ೖಸನ್ಸ್ ಆ�ರುತ್ತ�.

�ಚು್ಚ �ಾ���ಾ� ಇ�ಲ್ �ೂೕ�
decentralisingdigital.com




