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�ೊ�ಾಂಗಣದ
�ದ��ೆ - �ಾಡ�ೇ�ಾದದು� ಮತು� �ಾಡ�ಾರದು� 

�ೊ�ಾಂಗಣದ��ರು�ಾಗ �ಂ��ಂದ ಸುರ�ತ�ಾ ರಲು ಮತು� ಅ#ಾಯವನು' ಕ)* �ಾಡಲು �ೆಲವ+ 
ಸಲ�ೆಗಳ- .ೕ �ೆ: 
�ೊ�ಾಂಗಣ ಚಟುವ0�ೆಗಳ�� 1ಾಗವ.ಸುವ 2ದಲು ಹ�ಾ�ಾನ ಮುನೂ4ಚ5ೆಯನು' ಪ78ೕ�9. 
ಮುನೂ4ಚ5ೆಯು ಗುಡುಗು ಅಂ;ದ��ೆ, �ಮ< ಪ=�ಾಸ ಅಥ�ಾ ಚಟುವ0�ೆಯನು' ಮುಂದೂ). 
ಗುಡುಗು ಸಂಭ@9Aಾಗ ಒCಾಂಗಣ�ೆD �ೋ  - ಅಂದ�ೆ Fೋಹದ @5ಾGಸದ ಕಟHಡಗಳ- ಮತು� Fೋಹದ 
ತಗಡುಗಳನು' ಬಳ9ದ ��ಾJಣ ಹಂತದ ಕಟHಡಗಳನು' ತKLಸಲು ತMಣ ಸುರ�ತ ಆಶ=ಯ�ೆD �ೋ . 
ಸುರ�ತ ಆಶ=ಯಗಳ�� ಮ5ೆ, ಕಟHಡ ಅಥ�ಾ PಟPಗಳನು' Qೆ�ೆRರುವ Aೊಡ� �ಾಹನಗಳ- Sೇ7�ೆ. 
30/30 �ಂ�ನ ಸುರMQಾ �ಯಮವನು' 5ೆನK): �ಂಚನು' 5ೋ)ದ ನಂತರ, ಗುಡುಗು �ೇಳ-ವ 2ದಲು 
�ೕವ+ 30 ಎXಸುವಷHರ�� ಮ5ೆZಳ[ೆ �ೋ . ಗುಡು ನ �ೊ5ೆಯ ಶಬ\  �ೇ]ದ ನಂತರ 30 ��ಷಗಳ 
�ಾಲ ಮ5ೆZಳ[ೆ ಇ7. 
�ೕವ+ �ೊರ[ೆ �ೋAಾಗ, ಸ�ೕಪದ�� ಸುರ�ತ ಆಶ=ಯ@ಲ�Aೆ 9PD�ಾP�ೊಂಡ�ೆ, �ೆಟHಗಳ-, ಪವJತ 
�ೇ`ೆಗಳ- ಅಥ�ಾ 8ಖರಗಳಂತಹ ಎತ�ರದ ಪ=Aೇಶಗ]ಂದ ತMಣ �ೊರಬ�'. ಆಶ=ಯ�ಾD  ಎಂRಗೂ ಬಂbೆ 
ಅಥ�ಾ ಕ��ನ cಾವXಯನು' ಬಳಸ�ೇ). 
ತMಣ�ೇ �ೊಳಗಳ-, ಸ�ೋವರಗಳ- ಮತು� ಇತರ �ೕ7ನ �ೊಂಡಗಳ ಹ;�ರRಂದ �ೊರಬ�'. �ೊ�ಾಂಗಣ 
�ೕ7ನ ಪ=Aೇಶದ�� �ೆಲಸ �ಾಡು;�ದ��ೆ (ಉAಾ: ಭತ� ಕ9 �ಾಡು;�ದ��ೆ), ತMಣ ಆ ಪ=AೇಶRಂದ ಒಣ 
ಪ=Aೇಶ�ೆD (ಕ�ಷg ಆ ಪ=Aೇಶದ ಗ)[ೆ) Qೆರ]. 
ತಗುh ಪ=Aೇಶದ�� ಆಶ=ಯವನು' ಹುಡುP ಮತು� ಆiD �ಾ)ದ ಸjಳವ+ ಪ=�ಾಹ�ೆD ಒಳ[ಾಗುವ+Rಲ� ಎಂದು 
ಖ�ತಪ)9�ೊ]k. 
5ೆಲದ *ೕFೆ ಅಂ[ಾತ�ಾ  ಮಲಗ�ೇ), ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇದ7ಂದ ಅ#ಾಯ mಾ9�.  
nಾವ+Aೇ ಆಶ=ಯ ಲಭG@ಲ�Rದ��ೆ, ತMಣ �ಮ< �ಾಲುಗಳನು' �ೈಗ]ಂದ ಬಂp9 q nಾದ 
rೆಂ)5ಾ�ಾರದ�� ಕು]ತು�ೊ]k. �ಮ< #ಾದಗಳನು' ಒ0H[ೆ ಇ79, ತFೆ �ೆಳ[ೆ ಇ79, P@ ಮತು� 
ಕಣುsಗಳನು' ಮು�t�ೊ]k. ಇದನು' ಅನುಸ79ದ�ೆ ಅ#ಾಯ ಕ)*.  
�ಮ< ಕ;�ನ .ಂ1ಾಗದ�� ಕೂದಲು �ಂ;ರುವ+ದು �ಂಚು ಸ�'.ತ�ಾ Aೆ ಎಂದು ಸೂ�ಸುತ�Aೆ. 
@ದುGu �ಾಹಕಗಳ- ಮತು� ವಸು�ಗ]ಂದ ದೂರ@7 (vೕw, @ದುGu, Fೋಹದ �ೇ�ಗಳ-, [ಾ] 
 ರXಗಳ-, ಇQಾGR). ಗುಡುಗು ಬರುವ 2ದಲು nಾವ+Aೇ ಎFೆ�ಾx�y ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಪಕJ ತKL9. 
�ಮ< ಉಪಕರಣಗಳನು' ರ�ಸಲು ಮ5ೆಯ�� �ಂಚು ಬಂಧಕಗಳನು' ಅಳವ)9. 
ಮರಗಳ �ೆಳ[ೆ ಮತು� @{ೇಷ�ಾ  ಒಂ0 ಮರದ �ೆಳ[ೆ ಆಶ=ಯ Qೆ[ೆದು�ೊಳk�ೇ), ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇವ+ಗಳ�� 
@ದುGu ಹ7ಯುತ�Aೆ.  
ರಬ|}-Sೋ~� ಶ�ಗಳ- ಮತು� �ಾ} �ೈ} ಗಳ- �ಂ��ಂದ ರM�ೆ �ೕಡುವ+Rಲ�. 



Sೊ�ೕ0ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಾ� ಉಂಟು�ಾಡುವ �ೊ�ಾಂಗಣ ವಸು�ಗಳನು' ಸುರ�ತ[ೊ]9. 
�ೕವ+ vೕ� #ಾG� ಅಥ�ಾ ಒಣ ಬ�ೆHಗ]ರುವ Fೋಹ ಮುಕ� �ೕಲದಂತಹ ��ೋಧವನು' �ೊಂRದ��ೆ, 
ಅದನು' �ಮ< �ೆಳ[ೆ ಇ79�ೊ]k.  
ಗುಡುಗು ಬಂAಾಗ �ೕವ+ ಗುಂKನ��ದ��ೆ, ಪರಸLರ ದೂರ ಸ7�7.  �ಂಚು 5ೆಲ�ೆD ಬ)Aಾಗ ಇದು 
[ಾnಾಳ-ಗಳ ಸಂ`ೆGಯನು' ಕ)* �ಾಡುತ�Aೆ. 
ರSೆ�ಗಳ- ಅಥ�ಾ ಸಮುAಾಯದ �ೆಲವ+ 1ಾಗಗ][ೆ ಪ=�ೇಶವನು' �ಬJಂpಸಬಹುAಾದ�7ಂದ, ನ@ೕಕ79ದ 
�ಾ.; ಅಥ�ಾ ಸೂಚ5ೆಗ][ಾ  ಸj]ೕಯ �ೇ)Zೕ ಮತು� �ೆ�@ಷw ನ �ಾQೆJಗಳನು'  �ೇಳ-ವ+ದನು' 
ಮುಂದುವ79. 
8ಶುಗಳ-, ಮಕDಳ- ಮತು� ವೃದ\ರಂತಹ @{ೇಷ ಸ�ಾಯದ ಅಗತG@ರುವ ಜನ7[ೆ ಸ�ಾಯ �ಾ). 
ಉರು]qದ� @ದುGu �ಾಗJಗ]ಂದ ದೂರ@7 ಮತು� ತMಣ ಅವ+ಗಳ ಬ[ೆh ವರR �ಾ). 
�ಮ< #ಾ=Xಗಳನು' ಸೂM��ಾ  ಗಮ�9�ೊ]k. ಅವ+ಗಳನು' �ಮ< 5ೇರ �ಯಂತ=ಣದ��). 
 

ಮ�ೆಯ
� ಅಥ�ಾ ಒ�ಾಂಗಣದ
�ದ��ೆ 

�ಂ�ನ ಸಮಯದ�� �ಮ< ಮ5ೆಗಳ-, ಕrೇ7ಗಳ-, ಖ7ೕR �ೇಂದ=ಗಳ- ಮುಂQಾದ ಆಶ=ಯಗಳನು' 
ಸುರ�ತ�ೆಂದು ಪ7ಗXಸFಾ ದ�ರೂ ಸಹ, ಒಬ| ವGP�ಯು ಇನೂ' ಅ#ಾಯ�ೆD ಒಳ[ಾಗಬಹುದು. 
ಸುರ�ತ�ಾ ರಲು ಮತು� ಅ#ಾಯವನು' ಕ)* �ಾಡಲು �ೆಲವ+ ಸಲ�ೆಗಳ- ಇ���ೆ: 
ಕ#ಾLದ ಆ�ಾಶ ಮತು� �ೆ�tದ [ಾ]ಯ �ೇಗದ ಕbೆ ಗಮನ �ೊ).  
�ೕವ+ ಗುಡುಗು �ೇ]9�ೊಂbಾಗ, �ಂಚು �ೊbೆಯುವಷುH ಹ;�ರದ��R�ೕ7, 30/30 �ಂ�ನ ಸುರMQಾ 
�ಯಮವನು' 5ೆನK): �ಂಚನು' 5ೋ)ದ ನಂತರ, ಗುಡುಗು �ೇಳ-ವ 2ದಲು �ೕವ+ 30 ಎXಸುವಷHರ�� 
ಮ5ೆZಳ[ೆ �ೋ . ಗುಡು ನ �ೊ5ೆಯ ಶಬ� �ೇ]ದ ನಂತರ 30 ��ಷಗಳ �ಾಲ ಮ5ೆZಳ[ೆ ಇ7. 
@@ಧ ಸಂವಹನ @�ಾನಗ]ಂದ ಬರುವ �ಾ.;ಗಳ- ಮತು� ಎಚt7�ೆ ಸೂಚ5ೆಗ][ಾ  ಸj]ೕಯ 
�ಾಧGಮಗಳ ಸಂಪಕJದ��7.  
ಒCಾಂಗಣದFೆ� ಇ7 ಮತು� SಾಧG�ಾದ�ೆ ಪ=nಾಣವನು' ತKL9. 
PಟPಗಳ- ಮತು� �ಾ ಲುಗಳನು' ಮು�t, @ಂbೋ �ೆ�ೖಂ� ಗಳ-,  ಅಥ�ಾ ಪರAೆಗಳನು' ಮು�t. �ಮ< 
ಮ5ೆಯ �ೊರ[ೆ ಇರುವ (ಉAಾ. Kೕ�ೋಪಕರಣಗಳ-, Qೊ0Hಗಳ-, ಇQಾGR)  ವಸು�ಗಳನು' ಸುರ�ತ�ಾ ). 
ಅಪ�ತ�ೆD �ಾರಣ�ಾಗುವ ಮರದ ಅಥ�ಾ ಇತರ nಾವ+Aೇ ಅವ{ೇಷಗಳನು' Qೆ[ೆದು�ಾP. 
ಮಕDಳ- ಮತು� Sಾಕು #ಾ=Xಗಳ- ಒಳ[ೆ ಇ�ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ)9�ೊ]k. 
ಕಂಪ�Gಟ}, FಾG� �ಾ�, [ೇ� 9ಸH�4, �ಾಷ}, bೆ�ಯ}, SೌH�, �ೆ�=ಜ�ೇಟ}, �ೆ�@ಷw, 

ಹ�ಾ�ಯಂತ=ಣ ಅಥ�ಾ @ದುGu ಸಂಪಕJ@ರುವ nಾವ+Aೇ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಪಕJ ತKL9, ಏ�ೆಂದ�ೆ 
�ಂ�ನ ಅವಗಡದ ಸಮಯದ�� @ದುGu ��ೈ�ೆಯು ಉಲ|ಣ[ೊಳ-kವ SಾಧGQೆ ಇರುತ�Aೆ.  
Sಾ'ನ ಅಥ�ಾ Sಾ'ನ �ಾಡುವ+ದನು' ತKL9, #ಾQೆ= QೊCೆಯುವ+ದನು' ಅಥ�ಾ �ೕ75ೊಂR[ೆ �ೇ�ೆ 
nಾವ+Aೇ ಸಂಪಕJವನು' �ೊಂದR7 ಮತು� ಹ7ಯುವ �ೕ7�ಂದ ದೂರ@7, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಕಟHಡದ �ೊCಾ� 
ಮತು� Fೋಹದ �ೊಳ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ �ಂಚು ಚ�ಸಬಹುದು. 



vೕw ಗಳ- ಮತು� nಾವ+Aೇ Fೋಹದ ತಂ;ಗಳ- ಅಥ�ಾ ಕಂqಗಳನು' ಒಳ[ೊಂಡಂQೆ @ದುGu / 
ಎFೆ�ಾx�y ಉಪಕರಣಗಳನು' �ಾಂP=ೕ� [ೋbೆಗಳ- ಅಥ�ಾ 5ೆಲದ�� ಬಳಸ�ೇ). ಆAಾಗೂG, �ಂ�ನ 
ಸಮಯದ�� �ಾ� JFೆ� ಅಥ�ಾ SೆಲುGFಾ} vೕw ಗಳನು' ಬಳಸುವ+ದು ಸುರ�ತ�ಾ Aೆ. 
�ಾ ಲುಗಳ-, PಟPಗಳ-, cಾವXಗಳ- ಮತು� �ಾಂP=ೕ� ಮಹ)ಗಳ-, �ೆಂPಗೂಡುಗಳ-, ಒFೆಗಳ-, 
Sಾ'ನದQೊ0Hಗಳ- ಅಥ�ಾ nಾವ+Aೇ @ದುGu �ಾಹಕಗ]ಂದ ಗುಡು ನ ಸಮಯದ�� ದೂರ@7. 
ಮುಖ ಮಂಟಪಗಳ-, P=ೕbಾ ರಂಗಗಳ- ([ಾ~� �ೋ� Jಗಳ-, ಉAಾGನವನಗಳ- ಮತು� ಆಟದ 
*ೖAಾನಗಳ-), �ೊಳಗಳ-, ಸ�ೋವರಗಳ-, ಈಜು�ೊಳಗಳ- ಮತು� ಕಡಲ;ೕರಗಳಂತಹ ಮುಕ� ಸjಳಗಳ�� 
ಓbಾಡುವ+ದನು' ತKL9. 
�ಾಂP=ೕ� 5ೆಲದ *ೕFೆ ಮಲಗ�ೇ) ಮತು� �ಾಂP=ೕ� [ೋbೆಗ][ೆ ಒರ  �ಲ��ೇ). 
 

ಪ!"ಾ#ಸು%�ದ��ೆ - �ಾಡ�ೇ�ಾದದು� ಮತು� �ಾಡ�ಾರದು� 

�ೊ�ಾಂಗಣ ಚಟುವ0�ೆಗಳ 2ದಲು ಹ�ಾ�ಾನ ಮುನೂ4ಚ5ೆಯನು' ಪ78ೕ�9. ಗುಡುಗು ಸ.ತ 
ಮುನೂ4ಚ5ೆಯ ಎಚt7�ೆ ಇದ��ೆ, �ಮ< ಪ=nಾಣ/ ಪ=�ಾಸ ಅಥ�ಾ ಚಟುವ0�ೆಯನು' ಮುಂದೂ). 
ಗುಡು ನ ಸಮಯದ�� ಪ7ವತಕJಗಳ-, 2ೕ�ಾ} Sೈಕ~ ಗಳ- ಮತು� [ಾ~� ಬಂ)ಗಳಂತಹ Qೆ�ೆದ 
�ಾಹನಗಳ�� ಓbಾಡುವ+ದನು' ತKL9. ಮುಖಮಂಟಪಗಳ-, �ೇ� �ಾ~ ಡ�  ಔ� ಗಳ- ಮತು� P=ೕbಾ 
ರಂಗಗಳಂತಹ ಮುಕ� ಸjಳಗಳನು' ತKLಸಲು ಮ�ೆಯR7. [ಾ~� �ೋ� Jಗಳ-, ಉAಾGನವನಗಳ-, ಆಟದ 
*ೖAಾನಗಳ-, �ೊಳಗಳ-, ಸ�ೋವರಗಳ-, ಈಜು�ೊಳಗಳ- ಮತು� ಕಡಲ;ೕರಗಳಂತಹ Qೆ�ೆದ ಸjಳಗ]ಂದ 
ದೂರ@7. 
�ಂಚನು' ಆಕ�JಸಬಹುAಾದ �ೈ9ಕ~ ಗಳ-, 2ೕಟ} Sೈಕ~ ಗಳ- ಅಥ�ಾ ಕೃ� �ಾಹನಗಳನು' 
ಉಪZೕ ಸ�ೇ).  
AೋX @�ಾರ ಅಥ�ಾ ಈಜು;�ದ��ೆ, SಾಧG�ಾದಷುH �ೇಗ �ೕ7�ಂದ �ೊರಬ�' ಮತು� ಸೂಕ� ಆಶ=ಯ 
ಪbೆ�7. 
ಗುಡುಗು ಸಂಭ@9Aಾಗ ಒCಾಂಗಣ�ೆD �ೋ  - ಅಂದ�ೆ Fೋಹದ @5ಾGಸದ ಕಟHಡಗಳ- ಮತು� Fೋಹದ 
ತಗಡುಗಳನು' ಬಳ9ದ ��ಾJಣ ಹಂತದ ಕಟHಡಗಳನು' ತKLಸಲು ತMಣ ಸುರ�ತ ಆಶ=ಯ�ೆD �ೋ . 
ಸುರ�ತ ಆಶ=ಯಗಳ�� ಮ5ೆ, ಕಟHಡ ಅಥ�ಾ PಟPಗಳನು' Qೆ�ೆRರುವ Aೊಡ� �ಾಹನಗಳ- Sೇ7�ೆ. 
nಾವ+Aೇ ಆಶ=ಯ ಲಭG@ಲ�Rದ��ೆ, ತMಣ �ಮ< �ಾಲುಗಳನು' �ೈಗ]ಂದ ಬಂp9 q nಾದ 
rೆಂ)5ಾ�ಾರದ�� ಕು]ತು�ೊ]k. �ಮ< #ಾದಗಳನು' ಒ0H[ೆ ಇ79, ತFೆ �ೆಳ[ೆ ಇ79, P@ ಮತು� 
ಕಣುsಗಳನು' ಮು�t�ೊ]k. ಇದನು' ಅನುಸ79ದ�ೆ ಅ#ಾಯ ಕ)*.  
�ಂ�ನ ಸಮಯದ�� ಅದು �ಾದು�ೋಗುವವ�ೆ[ೆ ಅಥ�ಾ ಸ�ಾಯ ಬರುವವ�ೆ[ೆ �ಮ< �ಾಹನದ��iೕ 
ಉ]�7 (�ೕವ+ ಒಳ[ೆ Fೋಹವನು' ಮುಟHRದ��ೆ Fೋಹದ *ೕಲು cಾವXಯು ರM�ೆ �ೕಡುತ�Aೆ); 
PಟPಗಳ- Qೆ�ೆRರ�ೇಕು; ಮರಗಳ- ಮತು� @ದುGu ಸಂಪಕJಗ]ಂದ ದೂರ@7. 
ಅರಣG ಪ=AೇಶRಂದ (@{ೇಷ�ಾ  #ೈw �ಾಡುಗಳ-) ಬಯಲು ಪ=Aೇಶಗಳ ಕbೆ[ೆ Sಾ . �ಾ]hಚುt 
ಉಂ�ಾಗುವ SಾಧGQೆ�Aೆ. 



 

&ಂಚು: ಪ!ಥಮ )*+ೆ, 

ವೃ;�ಪರ �ೈದGPೕಯ �PQೆ4[ಾ  �ಾಯು;�ರು�ಾಗ �ಂ�ನ ಸಂತ=ಸ�7[ೆ ಪ=ಥಮ �PQೆ4 �ೕ) ಅವರ 
�ೕವವನು' ಉ]ಸಬಹುದು. �ಂ�ನ Aಾ][ೆ ಬ�nಾದವರನು' ಸL8Jಸುವ+ದು ಸುರ�ತ�ಾ Aೆ. 
SಾಧG�ಾದ�ೆ, ಪ=ಥಮ �PQೆ4 �ೕ). 
�ಂ�[ೆ ಬ�nಾದ ವGP� ಉ9�ಾಡು;�Aಾ�5ೆiೕ ಮತು� ಹೃದಯ ಬ)ತ@Aೆiೕ ಎಂದು ಪ78ೕ�9. 
5ಾ)�)ತವನು' ಪ7ೕ�ಸಲು ಉತ�ಮ ಸjಳ�ೆಂದ�ೆ 8ೕಷJಧಮ� ಅಪಧಮ� -  �ಮ< ಕು;�[ೆಯ *ೕFೆ 
�ಮ< ದವbೆಯ �ೆಳ[ೆ 5ೇರ�ಾ  ಕಂಡುಬರುತ�Aೆ. 
ಆ ವGP�ಯು ಉ9�ಾಡRದ��ೆ, ತMಣ �ಾ�ಂದ �ಾ�[ೆ ಪ+ನ{ೆtೕತನ #ಾ=ರಂ�9. 5ಾ) �)ತ ಇಲ�Rದ��ೆ 
ಹೃದಯ ಸಂ�ೋಚನಗಳನು' ಸಹ #ಾ=ರಂ�9 (9Kಆ}). 
ವGP�ಯು �ಂ��ಂದ ಬದುಕು]Rದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಚುt ದೂರ ಎSೆಯಲLಟುH #ಾಶ�J�ಾಯು ಅಥ�ಾ ಅ; 
ರಕ�Sಾ=ವದ Qೊಂದ�ೆಗ][ೆ 9ಲುPದ��ೆ ಎಲುಬುಗಳನು' ಪ7ೕ�9, �PQೆ4 �ೕಡ�ೇಕು. 
Qೊಂದ�ೆ[ೆ ಒಳ[ಾದವ7[ೆ ಮತು� ರM�ೆ �ಾಡುವವ7ಗೂ ಕೂಡ �ಂ�ನ ಅ#ಾಯದ ಬ[ೆh ಎಚtರ@ರ�ೇಕು. 
ಅವರು ಇರುವ ಪ=Aೇಶವ+ �ೆ�tನ ಅ#ಾಯವನು' �ೊಂRದ��ೆ, ತMಣ�ೇ ಸುರ�ತ ಸjಳ�ೆD Sಾ ಸ�ೇಕು. 
�ಂ��ಂದ Qೊಂದ�ೆಗೂಳ[ಾದ ಜನರ�� @ದುGu ಹ7ಯRದ��ೆ ಅವರನು' ಸುರ�ತ�ಾ  �ವJ.ಸಬಹುದು. 
ಮು7ದ ಮೂCೆಗಳ-, ಶ=ವಣAೋಷ ಮತು� ದೃ�H ಕCೆದು�ೊಳ-kವ+ದನು' ಪ78ೕ�9. 
�ಂ�ನ �ೊbೆತ�ೆD ಬ�nಾದವರು @@ಧ 7ೕ;ಯ ಸುಟH[ಾಯ, ಆ�ತ ಮತು� �ೆಲ�*< ;ೕವ=�ಾದ 
Aೈ.ಕ ಆ�ತವನು' ಅನುಭ@ಸಬಹುದು. [ಾಯದ ಗುರುತುಗ][ಾ  @ದುGu Aೇಹವನು' qಟುH�ೋದ 
ಪ=1ಾವದ ಸjಳವನು' ಪ78ೕ�9.  
ಸ�ಾಯ�ಾX ಸಂ`ೆG 1078 [ೆ ಕ�ೆ �ಾ) ಮತು� [ಾnಾಳ-ಗಳ ಬ[ೆh �ಖರ�ಾದ ಸjಳ ಮತು� �ಾ.;[ೆ 
�AೇJಶನಗಳನು' �ೕ). �ಂ�[ೆ ಬ�nಾದ ವGP�ಯನು' ಆಸLQೆ=[ೆ ಕ�ೆAೊ�G7. 
 

 

ಕೃ/ಯ
� ಗುಡುಗು ಮತು� &ಂ)0ಾ1 �ಾಡ�ೇ�ಾದದು� ಮತು� �ಾಡ�ಾರದು� 

�ಾಡ�ೇ�ಾದದು� 

ಗುಡುಗು ಸ.ತ [ಾ]�ಂದ, ಹXsನ Qೋಟಗ][ೆ nಾಂ;=ಕ �ೆಂಬಲವನು' �ೕ), ತರ�ಾ7ಗಳನು' ಸಂರ�9. 
�ೈತರು �ೊಲದ��ದ��ೆ ಮತು� nಾವ+Aೇ ಸುರ�ತ ಆಶ=ಯ ಇಲ�Rದ��ೆ, ಆ ಪ=Aೇಶದ ಅ; ಎತ�ರದ ವಸು�ವನು' 
ತKL9. ಹ;�ರದ�� ಬ7ೕ ಒಂ0 ಮರಗಳ- �ಾತ= ಇದ��ೆ, Qೆ�ೆದ ಸjಳದ��ರುವ+ದು ಉತ�ಮ ರM�ೆ. 
#ಾ=Xಗಳನು' Qೆ�ೆದ �ೕರು, �ೊಳ ಅಥ�ಾ ನR�ಂದ ದೂರ@). 
#ಾ=Xಗಳನು' �ಾ=ಕHರುಗಳ- ಮತು� ಇತರ Fೋಹದ ಕೃ� Sಾಧನಗ]ಂದ ದೂರ@). 
�ೆCೆದು �ಂ;ರುವ �ೆCೆಗಳ mಾಗದ �ೆಚುtವ7 �ೕರನು' �ೊರ�ಾP. 
�ೊಯು� �ಾ)ದ ಉತLನ'ಗಳನು' (�ೊಲದ��ದ��ೆ) #ಾ�¢ೕw �ಾCೆ�ಂದ ಮು�t. 
 

 



�ಾಡ�ಾರದು�  

@ದುGu ಉಪಕರಣಗಳ- ಅಥ�ಾ ತಂ;ಗಳ ಸಂಪಕJವನು' ತKL9. 
@ದುGu ಪ=ವ.ಸುವ nಾವ+Aೇ Fೋಹ - �ಾ=ಕHರುಗಳ-, ಕೃ� ಉಪಕರಣಗಳ- ಮತು� �ೈ9ಕ~ ಗಳ 
ಸಂಪಕJRಂದ ದೂರ@7.  
�ಮ< #ಾ=Xಗಳನು' ಮರಗಳ �ೆಳ[ೆ ಒ�ಾH ರಲು qಡ�ೇ). �ಮ< #ಾ=Xಗಳನು' ಸೂM��ಾ  ಗಮ�9 
ಮತು� ಅವ+ಗಳನು' �ಮ< 5ೇರ �ಯಂತ=ಣದ��ಟುH �ೊ]k.. 
 

 

ಸೂಚ�ೆ: ತಮ< ಸj]ೕಯ ಅನುಭವಗಳ- ಮತು� ಅ1ಾGಸಗಳನು' ಆಧ79, �ಾಜGಗಳ- ಬಳ�ೆ[ಾ  
�ಾಡ�ೇ�ಾದ ಮತು� �ಾಡ�ಾರದ ಅಂಶಗಳನು' rಾ��[ೊ]ಸಬಹುದು. ಮುಂRನ ಕ=ಮಗಳನು' ಆnಾ 
�ಾಜG ಸ�ಾJರಗಳ- �ೈ[ೊಳk�ೇಕು.  
 

 


