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ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ವೆಪನ್  ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ (ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ) ಜಾರಿಗೆ ಬ್ಲರತವ 45ನ್ವೇ ವಾರ್ಷಿಕ್ೇತ್ಿವ 

ಮಾರ್ಚಿ 27, 2020 

 

26 ಮಾರ್ಚಿ 2020 ರಂದತ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಜೇವಾಣತ ಶಸ್ತ್ಾಾಸ್ತ್ಾಗಳ ಸ್ತ್ಮಾವೆೇಶ (ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ) ಜಾರಿಗೆ 

ಬ್ಲಂದ 45ನ್ವೇ ವಾರ್ಷಿಕ್ೇತ್ಿವದ ಸ್ತ್ಂದರ್ಿದಲ್ಲಯ, ಭಾರತ್ವು ಯಾವಾಗಲ್ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ಗೆ ಜ್ತೆಗಿದತು 

ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ತಾರತ್ಮೂರಹಿತ್ ನಿಶೂಸಿಾೇಕರಣ ಸ್ತ್ಮಾವೆೇಶವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಪ್ಾಾಮತಖ್ೂತೆಯನ್ತು 

ಪುನ್ರತಚ್ಿರಿಸ್ತ್ತತ್ುದೆ. ಸ್ತ್ಾಮ್ಹಿಕ ವಿನಾಶದ ಶಸ್ತ್ಾಾಸ್ತ್ಾಗಳ ಸ್ತ್ಂಪೂಣಿ ವಗಿವನ್ತು ನಿಷೇಧಿಸ್ತ್ತತ್ುದೆ. ಅದರ 

ಸ್ತ್ಾವಿತಿಾಕ್ಸೇಕರಣಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಆದೂತೆ ನಿೇಡತತೆುೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕೆ ಎಲ್ಾಯ ರಾಜ್ೂಗಳ ಪಕ್ಷಗಳತ 

ಪೂಣಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ವನ್ತು ನಿೇಡತತ್ುವೆ. 

 

ನಾವು 2021 ರಲ್ಲಯ ಸ್ತ್ಮಾವೆೇಶದ 9ನ್ವೇ ವಿಮರ್ಶಿ ಸ್ತ್ಮ್ಮೇಳನ್ವನ್ತು ಪಾಸ್ತ್ಾುಪಿಸ್ತ್ತತಿುರತವಾಗ, ಸ್ತ್ಮಗಾ ಮತ್ತು 

ಕಾನ್್ನ್ತಬ್ಲದಧವಾಗಿ ಬ್ಲಂಧಿಸ್ತ್ತವ ಶಿಷ್ಾಾಚಾರದ ಸ್ತ್ಮಾಲ್ೇಚ್ನ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ, ಸ್ತ್ಮಾವೆೇಶದ ಸ್ತ್ಾಂಸಿಿಕ 

ಬ್ಲಲವರ್ಿನ್ವಗಾಗಿ ನ್ಮಮ ಕರೆಯನ್ತು ನಾವು ಪುನ್ರತಚ್ಿರಿಸ್ತ್ತತೆುೇವೆ, ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ವನ್ತು ಬ್ಲಲಪಡಿಸ್ತ್ಲತ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಸ್ತ್ಾವಿತಿಾಕ ಮತ್ತು ತಾರತ್ಮೂವಿಲಯದ ಪರಿಶಿೇಲನಾ ಕಾಯಿವಿಧಾನ್ವನ್ತು ಒದಗಿಸ್ತ್ತತೆುೇವೆ 

ರಾಜ್ೂಗಳ ಪಕ್ಷಗಳಂದ ಸ್ತ್ಮಾವೆೇಶ, ಸ್ತ್ಂಪೂಣಿ ಅನ್ತಸ್ತ್ರಣೆಯನ್ತು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ತ್ತವುದತ ಮತ್ತು ಅದರ 

ಅನ್ತಸ್ತ್ರಣೆಯನ್ತು ತ್ಡೆಯತವುದತ. 

 

ಸ್ತ್ಮಾವೆೇಶಕೆ ಪಾಸ್ತ್ತುತ್ತೆಯ ಹೆ್ಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಉದಯೇನ್ತಮಖ್ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗ್ ತಾಂತಿಾಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳತ 

ಎದತರಿಸ್ತ್ತತಿುರತವ ಸ್ತ್ವಾಲತಗಳಗೆ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ತ್ಪಂದಿಸ್ತ್ಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಭಾರತ್ 

ಬ್ಲಲವಾಗಿ ನ್ಂಬ್ಲತತ್ುದೆ. ಒಮಮತ್ದಿಂದ ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ತ್ಲಪಟ್ಾ "ಅಂತ್ರರಾರ್ಷರೇಯ ರ್ದಾತೆ ಹಾಗ್ 

ನಿಶಶಸಿಾೇಕರಣದ ಸ್ತ್ಂದರ್ಿದಲ್ಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನ್ದ ಪ್ಾತ್ಾ" ಕತರಿತ್ತ ಯತಎನ್ ಜ್ನ್ರಲ್ 

ಅಸಂಬಿಯಯಲ್ಲಯ ಭಾರತ್ವು ವಾರ್ಷಿಕ ನಿಣಿಯವನ್ತು ಸ್ತ್ಲ್ಲಯಸ್ತ್ತತಿುದೆ. 

 

ಕ್ೇವಿಡ್ -19 ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸ್ತ್ಾಂಕಾಾಮಿಕ ರೆ್ೇಗದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ಾಮಾಜಕ 

ಪರಿಣಾಮಗಳತ, ಡಬ್ಲತಯೂಹೆರ್ಚಒನ್ ಸ್ತ್ಾಂಸಿಿಕ ಬ್ಲಲವರ್ಿನ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತ್ರರಾರ್ಷರೇಯ ಸ್ತ್ಹಕಾರದ 

ಅಗತ್ೂವನ್ತು ಒತಿುಹೆೇಳದೆ. 

 

ಇದಲಯದೆ, ಸ್ತ್ಮಾವೆೇಶವನ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಾಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಯ ಪೂಣಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ಗೆ್ಳಸ್ತ್ತವ ಗತರಿಯನ್ತು ಬಿಡಬ್ಲತಯೂಸಿ ಗೆ ರಾಜ್ೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನ್ಡತವೆ ಸ್ತ್ಹಕಾರವನ್ತು ಬ್ಲಲಪಡಿಸ್ತ್ತವ 

ಅಗತ್ೂವನ್ತು ಅವರತ ಎತಿು ತೆ್ೇರಿಸಿದ್ಾುರೆ. ಜೈವಿಕ ಬೆದರಿಕಗಳನ್ತು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತ್ತತ್ತಿ 



ಪರಿಸಿಿತಿಗಳನ್ತು ಎದತರಿಸ್ತ್ತವುದರಲ್ಲಯ ಪಾಮತಖ್ ಪ್ಾತ್ಾ ವಹಿಸ್ತ್ಬ್ಲಲಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ VII ದತ್ುಸ್ತ್ಂಚ್ಯವನ್ತು 

ಸ್ತ್ಾಿಪಿಸ್ತ್ಲತ ಭಾರತ್ವು ಸ್ತ್ಹ ರಾಜ್ೂಗಳ ಪಕ್ಷಗಳ್ಂದಿಗೆ ಕಲಸ್ತ್ ಮಾಡತತಿುದೆ. 

 

"ರ್ಯೇತಾಪದಕರತ ಸ್ತ್ಾಮ್ಹಿಕ ವಿನಾಶದ ಶಸ್ತ್ಾಾಸ್ತ್ಾಗಳನ್ತು ಸ್ತ್ಾೆಧಿೇನ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳತುವುದನ್ತು ತ್ಡೆಯತವ 

ಕಾಮಗಳತ" ಎಂಬ್ಲ ಶಿೇರ್ಷಿಕಯ ಯತಎನ್ ಜ್ನ್ರಲ್ ಅಸಂಬಿಯಯಲ್ಲಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿಣಿಯದ ಮ್ಲಕ 

ಭಾರತ್ವು ರ್ವಿಷ್ೂದಲ್ಲಯ ಸ್ತ್್ಕ್ಷ್ಾಮಣತಜೇವಿಗಳನ್ತು ರ್ಯೇತಾಪದಕರಿಂದ ಜೈವಿಕ ಅಸ್ತ್ಾಗಳಾಗಿ 

ಬ್ಲಳಸ್ತ್ಬ್ಲಹತದ್ಾದ ಅಪ್ಾಯಗಳನ್ತು ಎತಿು ತೆ್ೇರಿಸ್ತ್ತತಿುದೆ. ಒಮಮತ್ದ ಪಾಕಾರ, 2002 ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಳುಲ್ಾಗಿದೆ. 

 

ಸ್ತ್ಮಾವೆೇಶದ ಸ್ತ್ಂಪೂಣಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಅನ್ತಷ್ಾಾನ್ಕೆ ಹಾಗ್ ಅದರ ಸ್ತ್ಂಪೂಣಿ 

ಅನ್ತಸ್ತ್ರಣೆಗೆ ಪತ್ಾ ಮತ್ತು ಉತಾಿಹದಿಂದ ತ್ಮಮನ್ತು ಮರತಸ್ತ್ಂಗಾಹಿಸ್ತ್ಲತ ಎಲ್ಾಯ ರಾಜ್ೂಗಳ ಪಕ್ಷಗಳನ್ತು 

ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಕರೆಸಿಕ್ಳುಲತ ಭಾರತ್ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ತು ಬ್ಲಳಸಿಕ್ಳತುತ್ುದೆ. ಸ್ತ್ಮಾವೆೇಶವನ್ತು ತ್ನ್ು 

ಎಲ್ಾಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಯ ಬ್ಲಲಪಡಿಸ್ತ್ತವ ನಿರ್ಟಾನ್ಲ್ಲಯ ಸ್ತ್ಹವತಿಿ ಪಕ್ಷಗಳ್ಂದಿಗೆ ಒಟಾಾಗಿ ಕಲಸ್ತ್ ಮಾಡತವುದನ್ತು 

ಮತಂದತವರೆಸ್ತ್ತವ ತ್ನ್ು ಅಚ್ಲ ಬ್ಲದಧತೆಯನ್ತು ಭಾರತ್ ಪುನ್ರತಚ್ಿರಿಸ್ತ್ತತ್ುದೆ. 

 

ನ್ವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಮಾರ್ಚಿ 26, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English 

on MEA’s website and may be referred to as the official press release. 


