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ಈ 'ಾರ ಮತು, ನಂತರದ -ೆಲವ/ 0ನಗಳ12 3ೕಡಕದ
 
ಹ'ಾಾನರುವ/ೆಂದು ಮತು, ಅಲ212 ಮ6ೆ ಾಗುವ 7ಾದ8ೆ
 
ಇೆ:ಂದು ಊ ಸ<ಾ=ೆ. ಆದ?ಂದ  ಹರಗುವ ಮತು, ಕ6ೆ
ಯಂತ@Aಾ -ಾ ಾBಚರAೆಗಳನು# -ೈEೆ!,-ೊಳGಲು
ಸೂHಸ<ಾ=ೆ. ೇI ಹ!, ತಗಳ (ಜಯಧK

 ''+& 11

ಮತು, 5$+6 14) Oತ,Pೆಯನು# ಜು<ೈ ಮು=ಯುವವ ೆಗೂ
ಮುಂದುವ ೆಸಬಹುದು. ಜೂR ಎರಡPೇ 'ಾರದ ಒಳEೆ Oತ,Pೆ
ಾUದ ೇI ಹ!,ಯ12   Oತು,ವ ಸಮಯದ12 ರಸEೊಬVರ
ಾWರ0ದ? ೆ 40:25:25 13.  -ೆ \/ೆಕ^ ೆ ಪ@ಾಣದ12
ರಸEೊಬVರವನು# ಒದ=ಸaೇ-ೆಂದು ಸೂHಸ<ಾ=ೆ. ರಸ
ೕರುವ Wೕಟಗಳ aಾ%ೆ ಗಮನ-ೆc ಬಂದ ೆ ಸಲಾ
ಅನುಬಂಧದ12ನ Idಾರಸುಗಳನು# ಆಧ ವB ಸaೇಕು.


/ಾದ:
ಮ6ೆಯಪ@ಾಣ ffೕ      !









-ೇಂ0@ೕಯಹ!,ಸಂgೆhೕಧPಾಸಂ7ಾiನ0ಂದ Idಾರಸುj ಾUರುವ ವBಹAಾ ತಂತ@ಗಳk
(-ೆ.ಆK -ಾ@ಂ! <ೇಖಕ ಾ=ಾ? ೆ ಇದರ

ಾವ/ೇ mಾಗವ/ ಪ@ಕಟAೆಯ12 ಅಥ'ಾ

ಾವ/ೇ ರೂಪದ12

<ೇಖಕರ ಅನುಮ!oಲ2ೇ ಬಳಸaಾರದು 

ಈ ಸಂpಪ, qಪrsಯ12 Idಾರಸುj ಾUರುವ ತಂತ@ಗಳk -ೇಂ0@ೕಯ ಹ!, ಸಂgೆhೕಧPಾ ಸಂ7ಾiನದ
ಪ@tೕಗಗಳ ಫ18ಾಂಶಗಳನು# ಆಧ'ೆ ಮತು, ಧ ಾvೕಯ ಮತು, wಾಗ!ಕ tೕಗಗಳk ೕUರುವ
ಾಗBದಶBನಗಳನು# ಬಳೆ. 


7ಾಾನaೆ6ೆಆ ೋಗವBಹAಾ ಕ@ಮಗಳk
 ಮ6ೆ ಾI@ತ ಪ@ೇಶಗಳ12 aೇಗPೆಕxಾEೆಬರುವತಗಳk ಅಥ'ಾOqಹ!,ೈO@yಗಳನು#
aೆ6ೆಯಲುಆದ8ೆ-ೊಡಬಹುದು.
 ಮ6ೆ ಾI@ತ ಪ@ೇಶಗಳ12 80 f1 fೕಟK ಮ6ೆ ಬಂದಕೂಡ<ೇ aೇಗPೆ Oತ,Pೆ ಾಡುವ/ದು ಉತ,ಮ.
 ಮ6ೆಆI@ತಪ@ೇಶಗಳ12Oತ,Pೆಯನು#0ಂಡುಗಳeೕ<ೆgೇಷ'ಾ=ೆH}ನ7ಾಂದ@8ೆPೆಟ^ವವ7ೆiಗಳ12
KLJKGHQVLW\SODQWLQJV\VWHPV -ೈEೊಳkGವ/ದುಸೂಕ,'ಾ=ೆ
 ಮ6ೆ ಆI@ತ ಪ@ೇಶಗಳ12 Oq ಹ!, ೈO@y ಗಳನು#  î  7ೆಂqfೕಟK ಅಂತರದ12 Oತ,Pೆ
ಾಡಬಹುದುಮತು, 'ಾಪಕ ನ12ೕ ಾವ ಅಂತರ
 ಸೂರ~ &,&5 PಾಗುrK  ಏR ಎ  910$8 ಪಬB #  ಎ-ೆಎ  ಾ 3'.9
ಅ-ೋಲ  <ೆ ಧನಂತ 03.9 ಾಹು  aೇಗPೆ ಕxಾEೆ ಬರುವ Oq:ೕತರ ಹ!, ತಗ6ಾ=ದು?
ಇವ/ಗಳನು# ಜೂR Wcಂತ 3ದ<ೇ ೆH}ನ 7ಾಂದ@8ೆ Pೆಟ^ ವವ7ೆiಗಳ12 KLJK GHQVLW\ SODQWLQJ
V\VWHPV   î  7ೆಂqfೕಟK ಅಂತರದ12  î  7ೆಂqfೕಟK  <ೆ ಧನಂತ  Oತ,Pೆ
ಾಡುವ/ದಂದೕನ-ೊರ8ೆಮತು,-ಾo-ೊರಕWೕಟಗಳaಾ%ೆoಂದತr-ೊಳGಬಹುದು
 ೆH}ನ 7ಾಂದ@8ೆಯ Oq:ೕತರ ಹ!, ತಗಳನು# 7ೊ

ಾOೕR ಬ@U ೈwೊOಮಂ ಜಾಕಂ Oೕಜ

HW8ೆjtಂ0Eೆ  ಅಲಸಂ0 ಅಥ'ಾ ಉ0?ನ aೆ6ೆಗಳ wೊ8ೆ ಅಂತರ aೆ6ೆ ಾ=  7ೆಂqfೕಟK
7ಾಲುಗಳಮೆಮತು,7ೆಂqfೕಟKಸಸಗಳಮೆ 8ೆEೆದು-ೊಳGಬಹುಾ=ೆ
 ೆH}ನ 7ಾಂದ@8ೆಯ Oq ಹ!, ೈO@ಡಳನು# 7ೊ

ಾOೕR ಬ@U ೈwೊOಮಂ ಜಾಕಂ Oೕಜ

HW8ೆjtಂ0Eೆ  ಅಲಸಂ0 ಅಥ'ಾ ಉ0?ನ aೆ6ೆಗಳ wೊ8ೆ ಅಂತರ aೆ6ೆ ಾ= ಎರಡು Oq ೈO@y
7ಾಲುಗಳಮ%ೆಒಂದು7ಾ1ನಂ8ೆ 8ೆEೆದು-ೊಳGಬಹುಾ=ೆ
 ಹ!,aೆ6ೆಯಸುತ,8ೊಗaೆ6ೆಯಗU7ಾಲುಗಳನು#aೆ6ೆಯುವ/ದುಹುU!ಗAೆ f1ಬj ಮತು,
-ಾo-ೊರಕWೕಟಗಳಹ8ೋqಯ12ಸಾಯಕ'ಾಗುತ,ೆ
 3ದಲಮ6ೆಯನಂತರdಾB
ಬಳಸaೇಕು



ಾyBEೊಬVರಅಥ'ಾ-ಾಂೕಸ,ನು#ಪ@!ೆ-ೆ^ೕEೆಂದಟR

 ೕಷ-ಾಂಶಗಳ iೕಕರಣ-ಾc= ಅwೋxೋಬ-ೆ^K ಮತು, ಎOಗಳನು# ಪ@! -ೆ\ Oೕಜ-ೆc  Eಾ@ಂ
ಬಳಸaೇಕು
 ೊಡ ಮತು, ಸೂ ೕಷ-ಾಂಶಗಳ ಅತುತ,ಮ ವBಹAೆEೆ 0J62  ಯೂ ಾದ ನಂತರ 
Uಎ ಂಪUಸುವ/ದಂದ &U\$Fಯ ಸ

ಾದ  ಅವಕ,'ಾಗುತ,ೆ ಮತು, ಎ<ೆಯ -ೆಂಾಗು-ೆಯ

ಸಮ7ೆಯೂ ಕUe ಾಗುತ,ೆ ಸಸ ಒಣಗುವ ೋಗದ ಆರಂಕ ಹಂತದ12  -ೋaಾ^ -ೊ2ೕ ೈy
ಂಪಡPೆ ಮತು,  ಮsನ ದ@'ೌಷಧ'ಾ=  ಬ,R ಉಪtೕ=ಸುವ/ದಂದ ಸಸಗಳ ೇತ-ೆEೆ
ಸಾಯ'ಾಗುತ,ೆ
 ಎ<ೆ -ೆಂಾಗು-ೆಯ ಹ8ೋq aೆ6ೆಯ  0ನಗಳ12  0ನಗಳ ಅಂತರದ12 ಎರಡು aಾ 
ಯೂ ಾಸತುನಸ<ೇಮತು,aೋ ಾRಂಪಡPೆಾU
 ೌಕಗಳk ಮತು, ಹೂವ/ಗಳ ಸಂರAೆ ಪ2Pೊ  ಎಎ ಎRಎಎ  ಾ3ೕBನನು#  ಎಂ
ಪ@ಾಣದ12 ಪ@!1ೕಟKೕEೆf1ೕ ಂಪU
WೕಟಗಳವBಹAೆ

7ಾಾನIdಾರಸುಗಳk
ಾU
 ರಸ ೕರುವWೕಟ ೋಧಕ ತ ಅಥ'ಾ ೈO@ಡಗಳನು# ಆ:c ಾU ರಸ ೕರುವ Wೕಟ  ೋಧಕ
OqೈO@yಗEೆ-ೆಲವ/WೕಟPಾಶಕಗಳಂಪಡPೆಯಅಗತ'ಾಗಬಹುದು
 ರಸ ೕರುವWೕಟಗಳಪರಭಕಗಳನು#@ೕ8ಾj ಸಲು7ೊ

ಾOೕRಅಥ'ಾwೋಳಅಥ'ಾಉ0?ನ

ಅಥ'ಾಹಲಸಂ0ಅಂತರaೆ6ೆಗಳನು#aೆ6ೆಯaೇಕು
 ಪ@! -ೆ\ Oೕಜ-ೆc ಇfಾ-ೊ2ೕ@y  Eಾ@ಂ  'ೈಟ'ಾj ಅಥ'ಾ ೈ ಾ  Eಾ@ಂ  ಬಳ-ೆ ರಸ
ೕರುವWೕಟಗಳಮತು, ೋಗಗಂದರAೇಡುತ,ೆ
 gೇಷ'ಾ=ರಸ ೕರುವWೕಟಗಳವBಹAೆEಾ=ಕಷ7ಾರಜನಕಯುಕ,EೊಬVರಗಳನು#ಬಳ
 ಕೃಭೂfಯ12PೈಮBಲ ಕ6ೆರ ತ -ಾಾU
 ಹುU!ಗAೆಮು!,-ೊಂUರುವಸಸಗಳನು#Wತು,Pಾಶಾಡುವ/ದು
 aೇನ ಅಂಶಗಳನು# ಮತು, wೈಕ ಯಂತ@ಣ ಆ:cಗಳನು# ಬಳ.
 dೆ ೋ3ೕR ಬ<ೆಗಳk ಂ -ಾo-ೊರ Wೕಟಗಳ eೕ1ಾರAೆEೆ ಸಮಥB'ಾ='ೆ
 Oತ,Pೆ ಾUದ  ಮತು,  0ನಗಳ ನಂತರ !@j ಹುU !ಗAೆ ಮತು, ಇತ ೆ ರಸ ೕರುವ
Wೕಟಗಳ ಪAಾಮ-ಾ ಮತು, ಪಸರ7ೆ#ೕ  ಯಂತ@ಣ-ಾc= ಇfಾ-ೊ2ೕ@y ೈeೋ:ೕ





ಅಥ'ಾ



ಅdೇಟನು#

-ಾಂಡ-ೆc

ಅಥ'ಾ

ಮsEೆ

aೇನ

ಬ 

ಬಳಸaೇಕು

ಾಡaೇU
 !ೕವ@'ಾದ ಎ<ೆ ಮುದುರು ೋಗವನು# ತೆಗಟ^ಲು ಉತ,ರ mಾರತದ12 15 eೕ ನಂತರ Oತ,Pೆ
ಾಡುವ/ದನು# ತrಸaೇಕು
 Pೈಸ=Bಕwೈಕಯಂತ@ಣವನು#ಸಂರpಸಲುaೆ6ೆಯ3ದಲಎರಡು!ಂಗಳ12 ಾ7ಾಯಕ
WೕಟPಾಶಕಗಳನಬಳ-ೆಯನು#7ಾದ'ಾದಷು^ತrಸaೇಕು
 ಹ!, ಎ<ೆ ೕಲK ಸ<ೆಪ, ೆ ೊಗತ ಮತು, ಹ!, 7ೇfಲೂೆK ಅPೋf dೆ2ೕ'ಾ ಮತು, ಇತ ೆ
<ೆೋೆ^ೕರR Wೕಟಗಳk ನಗಣ ಾಯನು#ಂಟು ಾಡುವ/ದಂದ ಇವ/ಗಳ ಯಂತ@ಣ-ೆc
WೕಟPಾಶಕಗಳನು# ಬಳಸaಾರದು ಅಲ2ೆ ಈ Wೕಟಗಳk -ಾo-ೊರಕ ಯಂತ@ಕ fತ@ Wೕಟಗ6ಾದ
xೆ-ೋEಾ@ಾ

ಅಪಂ8ೆ<ೆ

ಮತು,

 ೋಪ

dಾ3ೕBಸ

ಇ8ಾ0ಗಳ

aೆಳವsEೆEೆ

ಸಾಯ-ಾ ಾ=ರುತ,'ೆ
 -ಾo-ೊರಕWೕಟಗಳeೕ<ೆಆ:cಒತ,ಡವನು#ತrಸಲುOqಹ!, eೕ<ೆOqdಾಮುB<ೇಶನjಳನು#
ಂಪUಸaೇU
 ಹ!, ೈO@y Oೕಜಗಳನು# ಇfಾ-ೊ2ೕ@yfI@ತEೊರುವ/ದಂದ tೕ-ೋqPೋಇy
WೕಟPಾಶಕಗ6ಾದಅ7ೆತf@ಇfಡ-ೊ2ೕ@y-ೊ2ೕಥ ಾ0ೕRಮತು, !tೕeೊಮಳನು#
ಂಪಡPೆಾಡವ/ದನು#ತrಸaೇಕು
 ಡಬೂ2ಎಓgೆ@ೕs, ಅತಂತಅಾಯ-ಾವಗB WೕಟPಾಶಕಗ6ಾದೕಸfೊRfೕೈ
ಾ ಾ¡

ಾRೕ ೆ¢3Pೋ-ೊ@xೋdಾU-ೊ2ೕ£B-ಾaೋB ೋRe8ೊ¤f

xೆwೊdಾಮತು,exಾ7ೊ,ಗಳನು#ಬಳಸaೇU
 @ೕಮತು,ೈ ೆಾ@¥¦aೆಳಸ0ರುವ/ದಂದ'ೈdೆ2ೖಹರಡು-ೆಯನು#ತೆಗಟ^ಬಹುದು
 WೕಟPಾಶಕಗಳ fಶ@ಣಗಳನು# ತr. 

ರಸ ೕರುವWೕಟಗಳವBಹAೆ
ಆ¡Bಕ ಗಷ^ ಮಟ^ ಇqಎ  'ೈ dೆ2ೖ ಮತು,ಅಥ'ಾ 1ೕ§ ಾಪK ಾಯು ಆ¡Bಕ ಗಷ^ ಮಟ^ದ
gೆ@ೕs ,, ತಲುದ ೆ ಅಂದ ೆ ಎ<ೆಗಳ ಮುದುರು-ೆ ಮತು, -ೆಳ=ನ ಎ<ೆಗಳ W@ಂW2ಂ ಮತು,  ಸಸಗಳ
ಎ<ೆಗಳ ಅಂಚು ಹಳ0 ಬಣ-ೆc !ರು=ದ ೆ -ೆಳEೆ ಸೂHದ

ಾವ/ಾದರು Wೕಟ ಯಂತ@ಣ ಕ@ಮಗಳನು#

ಬಳಸಬಹುದು
 aೇನಎAೆaೇನOೕಜದ7ಾರUಟಜBಂ
 Eಾ@ಂ'ೆq@1ಯಂ<ೆ-ಾಯಉತ,ಮdಾಮುB<ೇಶನನು#ಒಂದು1ೕಟKೕನ12ಬಳಸaೇಕು
 ೈಅdೆiಉ ೊR ಡಬೂ2Eಾ@ಂೆಕ^K 
 2ೕ-ಾfಡಬೂ2\Eಾ@ಂಎಐೆಕ^Kಅಥ'ಾ



 ಬುೆ@dೆ\RಎEಾ@ಂಎಐೆಕ^K
WೕಟPಾಶಕಗ6ಾದ ೈeೊಎಟ ಅಥ'ಾ ಅdೇ ಅಥ'ಾ ಎ¡ ಾR ಇವ/ಗಳನು# ಬಳಸಬಹುದು ಆದ ೆ
ಪಸರ ಮತು, ಪಸರ ಸುರ8ೆ ದ8ೆ ಮತು, ಪ@! ೋಧ-ೆc ಸಂಬಂ©ದ ಅಂಶಗಳ ದೃ^oಂದ ಇವ/ಗಳ
ಬಳ-ೆಯನು#ಪ ಾBಯೕ!ಯ12ಪಗsಸaೇಕು

fೕ ಬ ಹ!,ಯ ೌಕಗEೆ ಆ¡Bಕ ಾಯನು# ಉಂಟುಾUದ ೆ ಅdೇ  ಎ  #  Eಾ@ಂ
1ೕಟKಅಥ'ಾೈeೊಎಟಂಪUಸುವಂ8ೆಸಲೇಡ<ಾ=ೆ

-ಾo-ೊರಕWೕಟಗಳವBಹAೆ
-ಾo-ೊರಕWೕಟಗಳನು#ಯಂ!@ಸಲುOqಹ!,ಯುಪAಾಮ-ಾ ಾ=ೆ
-ೆಳ=ನತಂತ@ಗಳನು#Oq:ೕತರಹ!,aೆ6ೆಯಲುIdಾರಸುಾಡ<ಾ=ೆ
-ಾo-ೊರಕ-ೆc ಆ¡Bಕ ಗಷ^ ಮಟ^ದ  ಇ q    ೕUತ ಸಸಗಳ ಒೆದ ೌಕಗಳ12  ಪ@'ೇಶ
ರಂಧ@ರುವಸಸಗಳk ಸಮಯದ12
 ಆ¡Bಕ ಗಷ^ ಮಟ^ದ ಸಮಯದ12 -ಾo-ೊರಕ 7ೊrೕೋಪ,ರ ಅಥ'ಾ 'ೈ dೆ2ೖ ಗಳನು#
ಯಂ!@ಸುವಸಲು'ಾ=3ದಲುOqಹ!,ಯeೕ<ೆೆಎಏRಬಳಒಂದು'ಾರದನಂತರ
aೇನOೕಜದ7ಾರನಷು^ಅಥ'ಾೕಸ<ೋPೆಬಳಸaೇಕು
 Oತ,Pೆಯ  0ನಗಳ ನಂತರ ಲಭದ? ೆ xೆ-ೋEಾ@ಾವನು# Oq:ೕತರ ನಮೂPೆಗಳ eೕ<ೆ
ಬಳಸಬಹುದು xೆ-ೋEಾ@ಾದ  ನವwಾತ Iಶುಗಳk Oq ಹ!,ಯ eೕ<ೆ -ೊಲ2ಲrಡುವ/ದಂದ
xೆ-ೋEಾ@ಾ

ಾ ಾxಾoy

Oಡುಗೆಯನು#

ತrಸaೇಕು

ಇಲ2'ಾದ ೆ

ಇದು

ಷrAಾಮ-ಾಯಗುತ,ೆ
 -ಾo-ೊರಕWೕಟಗಳeೕ<ೆಪAಾಮ-ಾ

ಾ=ರುವWೕಟPಾಶಕಗಳk

D -ೊ2ೕರಂತ@1@ -ೊರwೆR 
E 2aೆ? ಾeೖy dೇ 
F 7ೆrೖPೋ7ಾy
G ಎಮeW^RaೆPೊª:ೕಮತು,
H ಇಂೋ-ಾ«B
ಈWೕಟPಾಶಕಗಳkಗು Wೕಟಗಳeೕ<ೆೆH}ನಆಯ? ಷತವನು#ೊಂ0ದು?ಹ!, ಪಸರದಪ@tೕಜಕರ
Wೕಟಗಳ eೕ<ೆ  ಕUe ಷತವನು# ೊಂ0'ೆ ಈ WೕಟPಾಶಕಗಳನು# ಪಸರ ಸಮಥBೕಯ WೕಟPಾಶಕ
 ೋಧಕವBಹAೆ-ಾಯBಕ@ಮಗಳ12ಆದಶBಾ@ಯ'ಾ=ಬಳಸಬಹುದು
 ಂಮತು,ಚು-ೆc-ಾo-ೊರಕಗಳkಆ¡Bಕಗಷ^ಮಟ^ವ/ಒಂದುಬದುWರುವ-ಾo-ೊರಕಮಯು
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ಾೋy



9463628801

ಕೃ
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