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ಎಲ��ಗೂ ಕ�ಾ�ಯ 

�ೇ�� ಆ�	; 
 � �ೋ�; ಸ��ೕಯ ಹ�ಾ�ಾನ ಸು��ಗ��ಾ� ಪ�� ೆ ಓ� ಅಥ�ಾ ಹ�ಾ�ಾನ 
�ಾ$� ಸಂಬಂ'ತ )*ೈ, ಅ-. ೇಶ0 1ೌ0 3ೋ4 �ಾ�. 
*ಾ6ಾ7 ೆ8ಲ.�ದ�ರೂ ಸಹ, <ಾಕಷು? @ೕರು ಕು�87. ಅಪ<ಾAರ ಅಥ�ಾ ಹೃದಯ, ಮೂತ�-ಂಡ ಅಥ�ಾ 
-ತEಜನ ಾಂಗದ  ಾ83ೆ ಇರುವವರು, ದ�ವ-@ಬJಂ'ತ ಆKಾರಕ�ಮದ�.ರುವವರು ಅಥ�ಾ ದ�ವವನುL 
ಉ�	 ೊಳOPವ�. ಸಮ<ೆQ Kೊಂ�ರುವವರು ದ�ವ <ೇವ�ೆಯನುL KೆRSಸುವ )ದಲು �ೈದQರನುL 
ಸಂಪTJಸ*ೇಕು. 
@ಮAನುL @ೕವU ದ��ೕಕ7ಸುವUದ ಾV� ORS (ಓರ, 7ೕKೈ1ೆ�ೕಶ0 ಪ7Kಾರ), ಮ�ೆಯ�. ತ6ಾ7	ದ 
Xಾ@ೕಯಗYಾದ ಲ	Z, [ೋ�ಾ@ (ಅTV [ೊYೆದ @ೕರು), @ಂ*ೆ @ೕರು, ಮ]^�ೆ, ಏಳ@ೕರು ಇ[ಾQ�ಗಳನುL 
ಬಳ	. 
ಹಗುರ�ಾದ, �� ಬಣaದ, ಸ�ಲ�ಾದ, ಹ�E ಬbೆ?ಗಳನುL ಧ7	. 
Kೊರ�ದ��ೆ, @ಮA ತ3ೆಯನುL ಮುRS ೊ�P; ಬbೆ?, bೋ- ಅಥ�ಾ ಛ�� ಬಳ	. @ಮA ಚಮJವನುL ರgಸಲು 
ಸ0 	Vhೕ0 ಗಳನುL ಮತುE @ಮA ಕಣುaಗಳನುL ರgಸಲು ಸ0 �ಾ.i ಬಳ	. 
ಪ�ಥಮ RT[ೆZಯ�. ತರ*ೇ� ಪ1ೆ87. 
ವಯ<ಾZದವರು, ಮಕVಳO, ಅ�ಾ�ೋಗQ ಅಥ�ಾ ಅ'ಕ ತೂಕ Kೊಂ�ರುವವರು KೆRSನ jಾಖ ೆV 
ಬ�6ಾಗುವ <ಾಧQ[ೆ ಇರುವUದ7ಂದ ಅವರ ಬ�ೆl �jೇಷ  ಾಳ] ವ$	. 
 

ಉ ೊ!ೕಗ ಾತರು ಮತು� 	ಾ"#ಕರು 

 ೆಲಸದ ಸ�ಳದ�. ತಂXಾದ ಕು�ಯುವ @ೕರನುL ಒದ�	. 

�ೆರ�ರುವ �jಾ�ಂ� [ಾಣ, ಶುದo @ೕರು, ಮ]^�ೆ, ಐi XಾQq ಗYrೆಂ��ೆ ಪ�ಥಮ RT[ಾZ Ts ಗಳO ಮತುE 
ಎ3ಾ.  ಾuJಕ7�ೆ ಒ ಆv ಎi (ಓರ, 7ೕKೈ1ೆ�ೕಶ0 ಪ7Kಾರ) ಒದ�	. 
�ೇರ ಸೂಯJನ *ೆಳಕನುL ತ-wಸಲು  ಾuJಕ7�ೆ ಎಚS7 ೆ @ೕ�. 
�ನದ ತಂXಾದ ಸಮಯದ�. ಶ�ಮxಾಯಕ  ೆಲಸಗಳನುL @ಗ�ಪ�	. 
Kೊ�ಾಂಗಣ ಚಟುವ
 ೆಗಳ�. �jಾ�ಂ� ��ಾಮಗಳ ಅವ'ಯನುL KೆRS	. 
KೆRSನ jಾಖದ ಪ�xೇಶಗಳ�. Kೊಸxಾ�  ೆಲಸ ೆV <ೇ7ರುವವ7�ೆ ಹಗುರ�ಾದ ಮತುE ಕ�z ಅವ'ಯ 
 ೆಲಸವನುL @ೕ�. 
ಗ{J|ಯರು ಮತುE ಆ�ೋಗQದ ಸಮ<ೆQ ಇರುವ  ಾuJಕ7�ೆ KೆRSನ ಗಮನ @ೕಡ*ೇಕು. 
jಾಖ ತರಂಗ ಎಚS7 ೆಗಳ ಬ�ೆl  ಾuJಕ7�ೆ ��	. 
 

 



ಇತ%ೆ ಮು&ೆ'ಚ)�	ೆಗಳ+ 

<ಾಧQ�ಾದಷು? ಒYಾಂಗಣದ�. ಇ7. 
<ಾಂಪ�xಾ8ಕ ಉಪ}ಮನಗYಾದ ಈರು�P ಸ3ಾ4 ಮತುE ಉಪUw ಮತುE ]ೕ7�ೆ�ಂ��ೆ ಹ	 
�ಾ�ನ ಾ8ಯ ಬಳ ೆ jಾಖದ Kೊ1ೆತವನುL ತ1ೆಯಬಹುದು. 
�ಾQನುಗಳನುL ಮತುE ಒxೆ�6ಾದ ಬbೆ?ಗಳನುL ಬಳ	 Kಾಗು ಆ�ಾ�ೆl ತ|aೕ7ನ�. <ಾLನ �ಾ�. 
@ಮA ಮ�ೆ ಅಥ�ಾ ಕ�ೇ7�ೆ ಬರುವ �ಾ�ಾಟ�ಾರ7�ೆ ಮತುE �ತರ�ಾ ಜನ7�ೆ @ೕರು @ೕ�. 
<ಾವJಜ@ಕ <ಾ7�ೆ ಮತುE  ಾv-ಪ��ಂ� ಬಳ	. ಇದು �ಾಗ�ಕ [ಾಪ�ಾನ ಮತುE jಾಖವನುL ಕ�z 
�ಾಡಲು ಸKಾಯ �ಾಡುತExೆ. 
ಒಣ ಎ3ೆಗಳO, ಕೃ� ಅವjೇಷಗಳO ಮತುE ಕಸವನುL ಸುಡ*ೇ�. 
ಜಲಮೂಲಗಳನುL ಸಂರg	. ಮYೆ@ೕರು  ೊಯು. ಅ�ಾQಸ �ಾ�. 
ಶTE-ಸಮಥJ ಉಪಕರಣಗಳO, ಶುದo ಇಂಧನ ಮತುE ಶTEಯ ಪ6ಾJಯ ಮೂಲಗಳನುL ಬಳ	. 
@ಮ�ೆ ತ3ೆ�ರುಗು� ೆ ಅಥ�ಾ ಅ�ಾ�ೋಗQ ಅ@	ದ�ೆ, ತ�ಣ �ೈದQರನುL �ೇ
 �ಾ� ಅಥ�ಾ @ಮAನುL 
ತ�ಣ �ೈದQರ ಬ��ೆ ಕ�ೆxೊಯQಲು 6ಾರ�ಾLದರೂ  ೇ�. 
 

ತಂ,ಾದ ಮ&ೆ-ಾ� 

ಕ�z �ೆಚSದ ತಂXಾ�ಸು� ೆ�ಾ� <ೌರ ಪ��ಫ�ತ �� ಬಣa, ತಂXಾದ �ಾವ|ಯ ತಂತ��ಾನ, �ಾ�-
*ೆಳಕು ಮತುE ಅಡ� �ಾ[ಾಯನ ಮತುE ಥ)ೕJ ಕೂ, @�ೋಧಕವನುL ಬಳ	. @ೕವU ಬಣ�ೆಗಳನುL 
ಇಟು? ೊಳPಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಸಸQಗಳನುL �ಾವ|ಯ zೕ3ೆ *ೆYೆಸಬಹುದು.  

Kೊರ�ನ jಾಖವನುL ತ1ೆಗಟ?ಲು ಅಲೂQu@ಯಂ �ಾ8,-Kೊ� ೆಯ ರ
?ನಂತಹ [ಾ[ಾV�ಕ TಟT 
ಪ��ಫಲಕಗಳನುL <ಾ�-	. 
@ಮA ಮ�ೆಯನುL ತಂXಾ��, �ಾಡ ಬಣaದ ಪರxೆಗಳO, ಬಣaದ �ಾಜು / ಕ�ಾಟುಗಳO ಅಥ�ಾ ಸ0 jೇ4 
ಬಳ	 ಮತುE �ಾ��ಯ�. TಟTಗಳನುL [ೆ�ೆ��. ಆದಷೂ?  ೆಳ�ನ ಮಹ�ಗಳ�. ಇರಲು ಪ�ಯ�L	. 
ಹ	ರು �ಾವ|ಗಳO, ಹ	ರು �ೋ1ೆಗಳO ಮತುE ಒYಾಂಗಣ ಸಸQಗಳO ಕಟ?ಡವನುL �ೈಸ�Jಕ�ಾ� 
ತಂXಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ jಾಖವನುL ಕ�z �ಾ� ಹ�ಾ@ಯಂತ�ಣ ಅಗತQ[ೆಗಳನುL ಮತುE [ಾQಜQ jಾಖ 
�ಡುಗ1ೆಯನುL  ಕ�z �ಾಡುತExೆ. 
ಎ	 [ಾಪ�ಾನವನುL 24 ��� ಅಥ�ಾ KೆRSನ ಮಟ?ದ�. @ವJ$	. ಇದು @ಮA �ದುQ� �, ಅನುL ಕ�z 
�ಾಡುತExೆ ಮತುE @ಮA ಆ�ೋಗQವನುL ಉತEಮ�ೊ�ಸುತExೆ. 
 

.ೊಸ ಮ&ೆ 0"#ಸು1ಾಗ 

<ಾ�ಾನQ �ೋ1ೆಗ��ೆ ಬದ3ಾ� �ಳOP (ಕುಹರದ) �ೋ1ೆಯ ತಂತ��ಾನವನುL ಬಳ	.  

ದಪw �ೋ1ೆಗಳನುL @uJ	ದ�ೆ ಒYಾಂಗಣ ತಂXಾ�ರುತExೆ.  
�ಾಲ7 ಮತುE [ೆ�ೆಯು� ೆ ಇರುವ �ೋ1ೆಗಳನುL @uJ	ದ�ೆ jಾಖವನುL ತ1ೆದು ಗ7ಷ� �ಾ� �ೕಸಲು 
ಸKಾಯಕ�ಾಗುತExೆ.  



�ೋ1ೆಗ��ೆ ಬ�ಯಲು ಸುಣa ಅಥ�ಾ ಮ|aನಂತಹ �ೈಸ�Jಕ ವಸುEಗಳನುL ಬಳ	. 
<ಾಧQ�ಾದ�ೆ �ಾಜನುL ಬಳಸ*ೇ�.  
@�ಾJಣದ )ದಲು ಕಟ?ಡ ತಂತ��ಾನ ತ�ರನುL ಸಂಪTJ	. 
 

ಸೂಯ#ನ .ೊ�ೆತ3ಂದ 4ೕ5ತ ವ!7�ಯ 879ೆ: 

-ೕ�ತ �ೈTEಯ ತ3ೆಯ zೕ3ೆ ಒxೆ�6ಾದ ಬbೆ?ಯನುL ಬಳ	 / @ೕರು ಸು787. 
ಆ ವQTEಯ xೇಹ )ದ�ನ 	���ೆ ಮರಳಲು ORS/@ಂ*ೆ ಶರಬ� / ಅTV [ೊYೆದ @ೕರನುL @ೕ�. 
ತ�ಣ ವQTEಯನುL ಹ�Eರದ ಆ�ೋಗQ  ೇಂದ� ೆV ಕ�ೆxೊ8Q7. 
*ೇ	�ೆಯ�. @ರಂತರ�ಾ� ಅ'ಕ xೇಹದ ಉಷa[ೆ, ತ3ೆ�ೋವU, ತ3ೆ�ರುಗು� ೆ, xೌಬJಲQ, �ಾಕ7 ೆ 
ಅಥ�ಾ �ಗ�hz ಅನುಭ�ಸು�Eದ��ೆ, ಆಂಬುQ3ೆ0Z ಕ�ೆ �ಾ�. 

 

�ಾಡ�ಾರದು�  

�	�ನ�. Kೊರ�ೆ KೋಗುವUದನುL ತ-w	, �jೇಷ�ಾ� ಮ�ಾQಹL 12.00 7ಂದ ಮ�ಾQಹL 3.00 ರ ನಡು�ೆ. 
ಮ�ಾQಹL Kೊರ�ೆ ಇರು�ಾಗ ಕ�ಣ ಚಟುವ
 ೆಗಳನುL ತ-w	. 
ಬ7�ಾ�ನ�. Kೊರ�ೆ Kೋಗ*ೇ�. 
ಗ7ಷ� [ಾಪ�ಾನದ ಸಮಯದ�. ಅಡು�ೆ �ಾಡುವUದನುL ತ-w	. ಅಡು�ೆ ಪ�xೇಶದ�. ಸಮಪJಕ�ಾ� �ಾ� 
�ೕಸಲು *ಾ�ಲು ಮತುE TಟTಗಳನುL [ೆ�ೆ87. 
ಆ3ೊVKಾ,, ಚKಾ,  ಾ� ಮತುE  ಾ*ೊJ�ೇbೆ4 ತಂಪU Xಾ@ೕಯಗಳನುL <ೇ�ಸ*ೇ�, ಇದು xೇಹವನುL 
@ಜJ�ೕಕರಣ�ೊ�ಸುತExೆ. 
KೆRSನ ��ೕ
ೕ0, ಉಪUw, ಮ<ಾ3ೆಯುಕE ಮತುE ಎ�ೆaಯುಕE ಆKಾರದ <ೇವ�ೆಯನುL ತ-w	. ಹYೆಯ 
ಆKಾರವನುL <ೇ�ಸ*ೇ�. 
ಮಕVಳO ಅಥ�ಾ <ಾಕುXಾ�|ಗಳನುL @ಲುಗ1ೆ �ಾ�ದ �ಾಹನಗಳ�. �ಡ*ೇ�. 
ಕಂಪ�Qಟv ಅಥ�ಾ ಇತ�ೆ ಉಪಕರಣಗಳಂ[ೆ ಅನಗತQ jಾಖವನುL ಉಂಟು�ಾಡುವ ಪ� ಾಶ�ಾನ *ೆಳTನ 
ಬ,� ಗಳನುL ಬಳಸುವUದನುL ತ-w	. 
 

 

ಕೃ<ಯ=� �ಾಖ ತರಂಗ	ಾ
� �ಾಡ�ೇ	ಾದದು� ಮತು� �ಾಡ�ಾರದು�  

 

�ಾಡ�ೇ	ಾದದು� 

*ೆYೆದು @ಂ�ರುವ *ೆYೆಗ��ೆ *ೆಳಕು ಮತುE ಆ�ಾ�ೆl @ೕರನುL Kಾ8	.  
@�ಾJಯಕ *ೆಳವ|�ೆಯ ಹಂತಗಳ�. @ೕ�ಾವ7 ಆವತJನವನುL KೆRS	. 
*ೆY  ೆಅವjೇಷ, ಒಣಹು�.@ಂದ ಹ	�ೊಬ�ರ ತ6ಾ7	 ಅಥ�ಾ ಮ|aನ [ೇ�ಾಂಶವನುL ಸಂರgಸಲು ಮ|aನ 
ಹ	�ೊಬ�ರವನುL  ೈ�ೊ�P. 



ಸಂ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮುಂ�ಾ�ೆ �ಾತ� @ೕ�ಾವ7 �ಾ�. 
	ಂಪ�ಸುವ @ೕ�ಾವ7 ಬಳ	. 
@ಮA ಪ�xೇಶವU jಾಖ ತರಂಗ ೆV ಗು76ಾ�ದ��ೆ - �ಾ� / ��ಾಮ ಆಶ�ಯಗಳನುL ಅಳವ�	 ೊ�P. 
 

 

ಪಶುಸಂ-ೋಪ&ೆ 

 

�ಾಡ�ೇ	ಾದದು�   

Xಾ�|ಗಳನುL �ೆರ�ನ�. ಇ7	 ಮತುE ಅವUಗ��ೆ ಕು�ಯಲು <ಾಕಷು? ತಣa�ರುವ ಶುದo�ಾದ @ೕರನುL @ೕ�. 
*ೆ��ೆl 11 7ಂದ ಸಂ�ೆ 4 ರವ�ೆ�ೆ ಅವUಗ�ಂದ  ೆಲಸ �ಾ�ಸ*ೇ�. 
jೆ4 ನ �ಾವ|ಯನುL ಒಣಹು�.@ಂದ ಮುRS, [ಾಪ�ಾನವನುL ಕ�z �ಾಡಲು �� ಬಣa ಹRS ಅಥ�ಾ 
ಸಗ|-ಮ|a@ಂದ Xಾ.ಸ?v �ಾ�.  
jೆ4 ನ�. �ಾQ0 ಗಳO, �ಾಟv <ೆ�ೕ ಮತುE �ಾಗv ಗಳನುL ಬಳ	. 
�ೕವ� jಾಖದ ಸಮಯದ�., ದನಗ��ೆ @ೕರನುL 	ಂಪ�	 ಮತುE ತಣa�ಾಗಲು ಅವUಗಳನುL @ೕ7ರುವ 
ಪ�xೇಶ ೆV ಕ�ೆxೊ8Q7. 
ಅವUಗ��ೆ ಹ	ರು ಹುಲು., ��ೕ
ೕ0- ೊ��ನ *ೈXಾi ಪ�ರಕ, ಖ@ಜ uಶ�ಣ ಮತುE ಉಪUw @ೕ�. 
ತಂXಾದ ಸಮಯದ�. ಅವUಗಳನುL zೕಯುವಂ[ೆ �ಾ�. 
 ೋ� <ಾ ಾ| ೆ ಮ�ೆಯ�. ಪರxೆ ಮತುE ಸ76ಾದ �ಾ[ಾಯನವನುL ಒದ�	. 
 

 

�ಾಡ�ಾರದು�   

ಮ�ಾQಹL ಸಮಯದ�. �ಾನು�ಾರುಗಳನುL zೕ8ಸುವUದು / zೕವU KಾಕುವUದನುL ತ-w	. 
 

 


