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ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇ ಪತ್ರಿಕೆ

ನಿಮಮ ಧ್ವನಿ

News from …. Guruprasad High School, Mallapur, Karnataka
Golden Anniversary Celebrations
Arrival of Parama Pujya Swamiji

Inauguration of Science Laboratory

Purna Kumbha Swagat

Inauguration of Library

Inauguration of Parijnanashram Sabhagriha

Inauguration of Computer Room

News from …. Guruprasad High School, Mallapur, Karnataka
Ashirvachana of Parama Pujya Swamiji

Art
Exhibition

News from …. Guruprasad High School, Mallapur, Karnataka
Cultural Programme

News from … Parijnanashram Vidyalaya, Karla, Maharashtra
Shivaji Jayanti

Republic Day Celebrations

Gita Jayanti

Drawing Competition

News from … Parijnanashram Vidyalaya, Karla, Maharashtra
Annual Concert 2020

Sankranti Celebrations

News from … Srivali High School, Shirali, Karnataka

News from … Srivali High School, Shirali, Karnataka

News from … Srivali High School, Shirali, Karnataka

News from … Srivali High School, Shirali, Karnataka

News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar
Children’s Day Celebrations

International Women’s Day

National Science Day

Makara Sankranti Celebrations

News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar
World Disabled Day Celebrations - December 3rd 2019

School Sports Day - 22nd January 2020

AWMH Sponsored Cricket Tournament – February 2020

News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar
Drawing Competition

News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar
Mehendi Competition winners

Craft earrings made by 7th Std Hearing Impaired

in Hearing Impaired Section

Shivaji Maharaj Jayanti

MLA Shri Hitendra Thakur Financed Whole day enjoyment at Yazoo Park for our Students.

News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar

34th Mini Olympics –
SPEVC students won 1 Silver and 3 Bronze

Ganesh Varma won 2 Gold Medals in 50 mtrs
running & standing Competition at Jamnabai
Narsee Monjee Competition

Yoga Session

Vasai Virar Mahanagarpalika
Corporation Balkalyan Samiti

Phoenix Sports - 3rd place trophy
for Higher Ability Tournament

News from … Ganapathy English Medium School, Mangaluru
Children from Ganapathy English Medium School, Mangaluru, performed on the 29th of February. They drew a thunderous
applause from the parents and the audience.
We believe in imparting holistic education and music is a part of this effort.

News from … Anandashram High School, Kotekar
Anandashram High School, Kotekar, organised a Parents-Teachers Meeting for its 10th Standard Students for examination
preparations and career guidance

News from … Parijnan Vidyalay, Kotekar
Students enjoying their outdoor activities and learning the concept of team spirit

ಪರಿಜ್ಾಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂದರ್ಶನ
ಈ ರಿೀತ್ರಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ಸಲ ಪರಿಜ್ಞಾನಾರ್ಿಮ ವಿದ್ಾಾಲಯದ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಶಗಳು ಕಾರ್ಾಶ ಗಾಿಮದ ಪಿಮುಖ ವ್ಾಕ್ತಿಯನುಾ ಸಂದರ್ಶಶಸಿದರು. ಈ ಕೆಲಸಕಾಕಗಿ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಶಗಳಿಗೆ, ರ್ಶಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಮತ್ುಿ
ಮುಖೆ್ಾೀಪಾಧ್ಾಾಯರಿಗೆ ಮೆಚ್ುುಗೆ ನಿೀಡಬೆೀಕ್ು.
ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವ್ರು :
ಸಿದ್ಾಧಂತ್ ಹುಲವಾರ್ೆ ೬ ನೆೀ ತ್ರಗತ್ರ,
ಅಥವ್ಶ ಹಝಾರೆ ಮತ್ುಿ ಸಾಥಶಕ್ ವಾರೆೀಶಕ್ರ್ ೭
ನೆೀ ತ್ರಗತ್ರ - ಪರಿಜ್ಞಾನಾರ್ಿಮ ವಿದ್ಾಾಲಯ

ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಪಟ್ಟ ವ್ಾಕ್ತಿ :
ರ್ಶಿೀಮತ್ರ.ರ್ಪಾಲ್ಲ ಹುಲವಾರ್ೆ,
ಕನಲ್ನಿ ಗನಿಮದ ಸರಪಂಚರು

ಜ ೈಶಂಕರ್ ಮೇಡಂ!
ಪರಿಜನಾ ಪತ್ರಿಕನ ಎಂಬುದು ಇ-ಪ ೇಪರ್ ಆಗಿದುು, ಇದು ಶ್ಿೇ ಚಿತ್ನಿಪುರ ಮಠದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ನಿ ಆರು ಶನಲ್ ಗಳ ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳನ್ುಾ ತಲುಪುತತದ್ . ಪರಮ ಪೂಜ್ಾ ಸ್ನಾಮೇಜಿಯವರ
ಆಶ್ೇರ್ನಿದದ್ ಂದಿಗ , ಮೊದಲ ಪರಿಜನಾ ಪತ್ರಿಕ ಯನ್ುಾ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪನಿರಂಭಿಸಲ್ನಯಿತು. ಪಿತ್ರ ವರ್ಿ ನನಲುು ಸಂಚಿಕ ಗಳನ್ುಾ ಪಿಕಟಿಸಲ್ನಗುತತದ್ ಮತುತ ಶ್ಿೇ ಚಿತ್ನಿಪುರ ಮಠದ ರ್ ಬ್ಸ್ ೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಲ್ ೇಡ್ ಮನಡಲ್ನಗುತತದ್ . ಪರಿಜನಾ ಪತ್ರಿಕನ ಆರ ೇಗಾ ಮತುತ ಫಿಟ್ ಾಸ್, ವಿಜ್ಞನನ್ ಮತುತ ಅನ ಾೇರ್ಣ ಗಳು, ಕ್ಿೇಡನವಿಶಾ, ಪನಿಣಿಗಳು ಮತುತ ಪಿಕೃತ್ರ, ಪನಿಚಿೇನ್ ಭನರತದಿಂದ ರತಾಗಳು,
ಕರಕುಶಲ ಮತುತ ಇತರ ಆಸಕ್ತದ್ನಯಕ ವಿರ್ಯಗಳನ್ುಾ ಒಳಗ ಂಡಿದ್ . ಮುಖ್ಾರ್ನಗಿ, ಇದು ಎಲ್ನಿ ಶನಲ್ ಗಳ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನ್ುಾ ಒಳಗ ಂಡಿದ್ - ಹಬಬಗಳು ಆಚರಿಸಲ್ನಗುತತದ್ , ಮಕುಳು ಗ ದು
ಪಿಶಸ್ತತಗಳು ಮತುತ ಶನಲ್ ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳು ಚಿತಿಗಳು ಮತುತ ಸಂಕ್ಷಿಪತ ನಿರ ಪಣಿಯಂದಿಗ ಈ ಪತ್ರಿಕ ಬಿಡುಗಡ ಯನಗುತತದ್ .
ಕನನಿಟಕದ ಶನಲ್ ಗಳಿಗ ಇಂಗಿಿಷ್ ಜ ತ್ ಗ ಕನ್ಾಡ ಆವೃತ್ರತಯನ್ುಾ ಪಿಕಟಿಸಲ್ನಗಿದ್ . ಈ ಸಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಿ ನನವು ನಿಮಮನ್ುಾ ಸಂದಶ್ಿಸಲು ಬಯಸುತ್ ತೇರ್ . ಈ ಸಂದಶಿನ್ವನ್ುಾ ಈ ತ್ರಂಗಳು ನ್ಮಮ
ಮುಂಬರುವ ಸಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ಪರಿಜನಾಪತ್ರಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಪಿಕಟಿಸಲ್ನಗುವುದು.

ಕನಲ್ನಿ ಗನಿಮದ ಸರಪಂಚ಼್ ಅವರನ್ುಾ ಸಂದಶ್ಿಸುತ್ರತರುವುದು ನ್ಮಗ ಸಂತ್ ೇರ್ರ್ನಗಿದ್ . ಈ ಮಹತಾದ ಸ್ನಾನ್ವನ್ುಾ
ನಿೇವು ಹ ೇಗ ತಲುಪಿದಿುೇರಿ ಎಂದು ದಯವಿಟುು ನ್ಮಗ ತ್ರಳಿಸಬಹುದ್ ೇ?
ನಿಮೊಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ರಿರುವ್ುದು ನನಗೆ ಸಂತೆ್ೀಷವಾಗಿದ್ೆ. ನಾನು ಗಾಿಮ ಪಂಚಾಯಿತ್ರಯ ಸದಸಾಳಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ರಿದ್ಾಾಗ ಎಲಿರ್ ನನಾ ಕೆಲಸವ್ನುಾ ಗುರುತ್ರಸಿ ನನಾನುಾ ಕಾರ್ಾಶದ ಸರಪಂಚ್ರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಪಿಮುಖ್ ಸ್ನಾನ್ವನ್ುಾ ನಿೇವು ಹ ೇಗ ತಲುಪಿದಿುೇರಿ ಎಂದು ನ್ಮಗ ಹ ೇಳಬಲ್ಲಿರನ? ನಿಮಮ ವೃತ್ರತಜಿೇವನ್ದಲ್ಲಿ ಎರ್ುು ಶಿಮ
ಮತುತ ದೃಢ ನಿಶಚಯವು ನಿಮಗ ಸಹನಯ ಮನಡಿದ್ ಎಂದು ಹಂಚಿಕ ಳಳಲು ನನವು ನಿಮಮನ್ುಾ ವಿನ್ಂತ್ರಸುತ್ ತೇರ್ .
ನಾನು ಯಾವಾಗಲ್ ಕಾರ್ಾಶ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ೆಾೀನೆ. ಅರಿಷಿಣ ಕ್ುಂಕ್ುಮದಂತ್ಹ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಯಶಗಳನುಾ
ಆಯೀಜಿಸಲು ನಾನು ಮಹಿಳೆಯರನುಾ ಪ್ಿೀತಾಾಹಿಸಿದ್ೆಾೀನೆ, ಆರೆ್ೀಗಾ ರ್ಶಬಿರಗಳನುಾ ನರೆಸಿದ್ೆಾೀನೆ, ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಆರೆ್ೀಗಾ ಜ್ಾಗೃತ್ರ ರ್ಶಬಿರಗಳನುಾ ನರೆಸಿದ್ೆಾೀನೆ, ಕಾರ್ಾಶ ಜಿರ್ಾಿ ಪರಿಷತ್ ಶಾರ್ೆಗೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ
ಮಕ್ಕಳೆ ಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ೆಾೀನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲ್ ಎಲಿರಿಗ್ ರ್ಶಕ್ಷಣವ್ನುಾ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಿದ್ೆಾೀನೆ - ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ
ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ. ಕ್ಷಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆಿೀನೆ. ಜನರ ಕ್ರ್ಾಾಣಕಾಕಗಿ ವಿವಿಧ್
ಕಾಯಶಕ್ಿಮಗಳನುಾ ಪಾಿರಂಭಿಸಿದ್ೆಾೀನೆ.
ನನವು ಗಮನ್ ಹರಿಸಬ ೇಕನದ ಪಿಮುಖ್ ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗ ೆ ದಯವಿಟುು ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳಿಗ ಸಲಹ ನಿೇಡಿ.
ನಿಮಗೆ ನನಾ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ ‘ಕ್ಷಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗ್ ಬಿಡಬೆೀಡಿ’. ಕ್ಠಿಣ ಅಧ್ಾಯನವ್ನುಾ ಮುಂದುವ್ರಿಸಿ ಮತ್ುಿ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ುಿ ಕ್ೆೀತ್ಿಗಳ ಪುಸಿಕ್ಗಳನುಾ ಓದಿ. ರ್ಶಕ್ಷಣಕೆಕ
ಹೆಚ್ಚುನ ಪಾಿಮುಖಾತೆ ನಿೀಡಿ ಮತ್ುಿ ಆಲರ ಂಡರ್ ಆಗಿ.
ವಿದ್ನಾರ್ಥಿಗಳನಗಿ ನನವು ನ್ಮಮ ದ್ ೇಶ ಮತುತ ಸಮನಜ್ಕ ು ಏನ್ು ನಿೇಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿೇವು ಯೇಚಿಸುತ್ರತೇರಿ?
ನಿಮಮ ಪ್ೀಷಕ್ರು, ರ್ಶಕ್ಷಕ್ರು ಮತ್ುಿ ಶಾರ್ೆಯು ನಿಮಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ುದ್ೆೀ ಸದುುಣಗಳು ಮತ್ುಿ ಮ ಲಾಗಳನುಾ ಬೆಳೆಸಿಕೆ್ಂಡಿದಾರ್, ನಾವ್ು ಅದನುಾ ಇತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸಬೆೀಕ್ು. ನಮಮ ಗಾಿಮಗಳು
ಮತ್ುಿ ರಾಷರದ ಅಭಿವ್ೃದಿಧಗೆ ಹೆಚ್ಚುಗೆ ರ್ಿಮಿಸಬೆೀಕ್ು.

ಬಣಣಗಳ ಹಬಬ - ಹೆ್ೀಳಿ !
ವೆೈಶಾಲ್ಲ ಹೆಬೆಳೀಕ್ರ್ ಅವ್ರಿಂದ
" ಹ ೇಳಿ ಹಬಬದ ರಜ ! ಹ ೇಳಿ ಹಬಬದ ರಜ ! " ರ್ ೇದ್ನಂತ್ ಒಂದು ದಿನ್ ಶನಲ್ ಯಿಂದ ಹಂದಿರುಗುತ್ರತದ್ನುಗ ಜ ೇರನಗಿ ಕ ಗಿದನ್ು .್“ಮಮನಮ!
ಹ ೇಳಿಗನಗಿ ನ್ಮಗ ಮಂಗಳರ್ನರ ರಜ ಇದ್ . ದಯವಿಟುು ಈ ಹಬಬದ ಬಗ ೆ ಇನ್ಾರ್ುು ಹ ೇಳಬಲ್ಲಿರನ? ಹ ೇಲ್ಲಕನ ಯನರು? ಅವಳು ಯನವುದ್ ೇ
ಬ ಂಕ್ಯಿಂದ ಪಿಭನವಿತರ್ನಗದ ಸ ಪರ್ ವುಮನ್ ನ್ಂತ್ ಇದುಳ ೇ? ಇಂದು ನ್ನ್ಾ ಶ್ಕ್ಷಕ ಯನರ ಂದಿಗನದರ ಮನತನನಡುವುದನ್ುಾ ನನನ್ು
ಕ ೇಳಿದ್ . ನನನ್ು ಇನ್ಾರ್ುು ತ್ರಳಿದುಕ ಳಳಲು ಬಯಸುತ್ ತೇನ !್”,್ಎಂದಿನ್ಂತ್ ತನ್ಾ ಮಮನಮಗ ಮತ್ ತಂದು ಹ ಸ ಪಿಶ ಾಗಳ ಂದಿಗ ಶಸರಸಜಿಿತನನಗಿ
ಕ ೇಳಿದನ್ು.
ಅವನ್ ತ್ನಯಿ ದುರ್ು ರನಕ್ಷಸ ರನಜ್ ಹರಣ್ಾಕಶ್ಪುವಿನ್ ಕಥ ಯನ್ುಾ ವಿವರಿಸ್ತದಳು. ಅವನ್ು ತ್ನನ ೇ ದ್ ೇವರು ಮತುತ ಅವನ್ನ್ುಾ ಮನತಿ ಪೂಜಿಸಬ ೇಕು
ಎಂದು ಘ ೇಷಿಸ್ತದನ್ು. ಯನವುದ್ ೇ ಮನ್ುರ್ಾ ಅಥರ್ನ ಪನಿಣಿ ಹಗಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಅಥರ್ನ ರನತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ನ ಲದ ಮೇಲ್ ಅಥರ್ನ ಆಕನಶದಲ್ಲಿ, ಒಳನಂಗಣ್ದಲ್ಲಿ
ಅಥರ್ನ ಹ ರನಂಗಣ್ದಲ್ಲಿ, ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಹಡಿಯುವ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಅಥರ್ನ ಅವನ್ ಮೇಲ್ ಎಸ್ ದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಅವನ್ನ್ುಾ ಕ ಲಿಲು ಸ್ನಧಾವಿಲಿ
ಎಂಬ ಪಿಬಲ ವರವನ್ುಾ ಬಿಹಮ ದ್ ೇವರು ಅವನಿಗ ನಿೇಡಿದುನ್ು . ಇದು ಅವನ್ು ಅಜ ೇಯನ ಂದು ಮತುತ ಅವನಿಗ ಯನರ ಏನ್ನ್ ಾ ಮನಡಲು
ಸ್ನಧಾವಿಲಿ ಎಂದು ನ್ಂಬುವಂತ್ ಮನಡಿತು. ಅವನ್ು ಇಡಿೇ ಬಿಹನಮಂಡದ ಪಿಭು ಎಂದು ಭನವಿಸ್ತದನ್ು. ಈ ರನಜ್ನಿಗ ಪಿಹನಿದ ಎಂಬ ಮಗನಿದುನ್ು,
ಅವನ್ು ವಿರ್ುುವಿನ್ ದ್ ಡಡ ಭಕತನನಗಿದುನ್ು. ದ್ ೇವರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅವನ್ ಭಕ್ತ ಮತುತ ಪನಿಥಿನ ಯನ್ುಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ನಗದಿದ್ನುಗ, ರನಜ್ ಹರಣ್ಾಕಶ್ಪು ಮಗುವನ್ುಾ
ಕ ಲಿಲು ಆದ್ ೇಶ್ಸ್ತದನ್ು. ತ್ರೇಕ್ಷ್ಣರ್ನದ ಈಟಿಗಳು ಮತುತ ಚನಕುಗಳಿಂದ ಅವನ್ನ್ುಾ ಕ ಲುಿವ ಅನ ೇಕ ಪಿಯತಾಗಳ ಹ ರತ್ನಗಿಯ , ಅವನ್ನ್ುಾ
ಆನ ಯ ಕನಲುಗಳ ಕ ಳಗ ಪುಡಿಮನಡಿ ಬಂಡ ಯಿಂದ ಎಸ್ ಯುವುದು ದುರ್ು ರನಜ್ನ್ ಪಿಯತಾ ವಿಫಲರ್ನಯಿತು. ಅಂತ್ರಮರ್ನಗಿ, ಹರಣ್ಾಕಶ್ಪು ತನ್ಾ
ಸಹ ೇದರಿ ಹ ೇಲ್ಲಕನಳನ್ುಾ ಕರ ದನ್ು. ಅವಳಿಗ ವರವಿದುರಿಂದ ಅವಳನ್ುಾ ಬ ಂಕ್ಯಿಂದ ಸುಡಲು ಸ್ನಧಾವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳು ಪಿಹನಿದಳ ಂದಿಗ
ಬ ಂಕ್ಯಳಗ ತನ್ಾ ತ್ ಡ ಯ ಮೇಲ್ ಕುಳಿತಳು. ಆದರ ನಿಮಗ ಗ ತ್ನತ, ಭಕ್ತಯ ಪರ್ನಡ! ವಿರ್ುುವಿನ್ ಹ ಸರನ್ುಾ ಜ್ಪಿಸುತತಲ್ ೇ ಇದು ಪಿಹನಿದನಿಗ
ಏನ್ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ ದ್ ೇಹದ ಮೇಲ್ ಗಿೇರು ಸಹ ಇಲಿ! ಆದರ ದುರ್ು ಹ ೇಲ್ಲಕನಳನ್ುಾ ಬ ದಿಯನಗಿ ಸುಡಲ್ನಯಿತು.್”

ಮುಂದ್ ಏನನಯಿತು ಎಂದು ಕ ೇಳಲು ಅವನ್ು ಕುತ ಹಲದಿಂದ ಕನಯುತ್ರತದ್ನುಗ ರ್ ೇದ್ನಂತ್ ನ್ ಕಣ್ುುಗಳು ಸಂಭಿಮದಿಂದ ಬ ಳಗಿದವು. ಅವನ್ ತ್ನಯಿ
ಮುಂದುವರ ಸುತ್ನತ,್“ಹರಣ್ಾಕಶ್ಪು ಅವನ್ ಮೇಲ್ ತುಂಬನ ಕ ೇಪಗ ಂಡಿದುನ್ು, ಅವನ್ ದ್ ೇವರು ಅರಮನ ಯ ಸತಂಭದಲ್ಲಿರುವನ ೇ ಎಂದು ಕ ೇಳಿದನ್ು.
ಪಿಹನಿದನ್ು ‘ಹೌದು’್ಎಂದು ಹ ೇಳಿದ್ನಗ ಕ ೇಪದಿಂದ ಕಂಬವನ್ುಾ ಒದ್ ದನ್ು. ಇದುಕ್ುದುಂತ್ , ಭನರಿ ಗುಡುಗು ಶಬುವು ಭ ಮಯನ್ುಾ ನ್ಡುಗಿಸ್ತತು.
ಭಗರ್ನನ್ ವಿರ್ುು ಅಧಿ ಮನ್ುರ್ಾ ಮತುತ ಅಧಿ ಸ್ತಂಹ ರ ಪದಲ್ಲಿದು ನ್ರಸ್ತಂಹ ದುರ್ು ರನಜ್ನ್ನ್ುಾ ಅಂಗಳಕ ು ಕರ ದ್ ಯುನ್ು (ಅದು
ಒಳನಂಗಣ್ವೂ ಅಥರ್ನ ಹ ರನಂಗಣ್ವೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ). ಸ ಯಿನ್ು ಅಸತಮಸ್ತದ್ನುನ ಆದರ ರನತ್ರಿಯು ಸಂಪೂಣ್ಿರ್ನಗಿ ಆರಂಭರ್ನಗಿರಲ್ಲಲಿ.ಅವನ್ು
ಹರಣ್ಾಕಶ್ಪುವನ್ುಾ ತನ್ಾ ತ್ ಡ ಯ ಮೇಲ್ ಇಟ್ನುಗ (ನ ಲ ಅಥರ್ನ ಆಕನಶವಲಿ) ಮತುತ ಅವನ್ ಉಗುರುಗಳಿಂದ (ಶಸ್ನರಸರಗಳಲಿ) ಅವನ್ನ್ುಾ ಕ ಂದ್ನಗ
ಅದು ಮುಸಸಂಜ ಯನಗಿತುತ (ಹಗಲು ಅಥರ್ನ ರನತ್ರಿ ಅಲಿ). ಈ ದುರ್ುತನ್ವನ್ುಾ ನಿರ್ನರಿಸುವ ಪಿತ್ರೇಕರ್ನಗಿ ಪಿತ್ರವರ್ಿ ಹ ೇಳಿ ಹಬಬದ ಮೊದಲನ ೇ
ದಿನ್ದಂದು ಹ ೇಲ್ಲಕನ-ದಹನ್ ಎಂದು ಬ ಂಕ್ಯನ್ುಾ ಹನಕ್ ಸುಡುವುದರ ಂದಿಗ ಆಚರಿಸಲ್ನಗುತತದ್ . ಇದು ಪೂಣಿಿಮನ ಅಥರ್ನ ಹುಣಿುಮಯ ರನತ್ರಿ
ಬರುತತದ್ . ಮರುದಿನ್ವನ್ುಾ ಧ ಳಿವಂದನ್ ಎಂದು ಕರ ಯಲ್ನಗುತತದ್ , ಜ್ನ್ರು ಬಣ್ುಗಳನ್ುಾ ಹನರಿಸ್ತ, ವಿರ್ಮತ್ ಯನ್ುಾ ಕ ನ ಗ ಳಿಸಲು ಮತುತ ಸ್ ಾೇಹ
ಮತುತ ಪಿಿೇತ್ರಯನ್ುಾ ಹ ಚಿಚಸಲು ಪರಸಪರ ನಿೇರನ್ುಾ ಸ್ತಂಪಡಿಸುತ್ನತರ . "
ರ್ ೇದ್ನಂತ್ ಸಾಲಪ ಸಮಯದವರ ಗ ವಿಚನರಕ ುಳಗನದನ್ು. ನ್ಂತರ ಅವನ್ು ತನ್ಾ ತ್ನಯಿಗ ಹ ೇಳಿದನ್ು - “ಅದಕನುಗಿಯೇ ನಿೇವು ಗ ೇಡ ಗ
ಒದ್ ಯಬ ೇಡಿ ಎಂದು ಹ ೇಳುತ್ರತೇರನ? ನ್ನ್ಾ ಪನದಗಳು ತಪನಪಗಿ ಗ ೇಡ ಗ ಮುಟಿುದ್ನಗ, ಇದಕನುಗಿಯೇ ನ್ನ್ಾನ್ುಾ ಪನಿರ್ಥಿಸಲು ಮತುತ ಕ್ಷಮ ಕ ೇಳಲು
ಹ ೇಳಿತ್ರತೇರನ? ಭಗರ್ನನ್ ನ್ರಸ್ತಂಹ ಸತಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ನತನ , ಸರಿಯೇ?್”್ಅವನ್ ತ್ನಯಿ ಮುಗುಳಾಕುು "ದ್ ೇವರು ಎಲ್ ಿಡ ಇದ್ನುನ , ಕ ೇವಲ ಒಂದು
ಕಂಬ ಅಥರ್ನ ಗ ೇಡ ಯಲಿ" ಎಂದು ಹ ೇಳುತ್ನತಳ . ಯನವತ ತ ಯನವುದ್ ೇ ಗ ೇಡ ಅಥರ್ನ ಕಂಬವನ್ುಾ ಒದ್ ಯುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಅವನ್ು
ನ್ಗುತತ ಭರವಸ್ ನಿೇಡಿದನ್ು. ಹ ೇಳಿಗನಗಿ ಹ ಸ ನಿೇರಿನ್ ಪಿಚಕನರಿಯನ್ುಾ ಖ್ರಿೇದಿಸಲು ತ್ನಯಿಯು ಮನರುಕಟ್ ುಗ ಕರ ದ್ ಯಾಲು ಒಪಿಪಕ ಂಡನಗ
ಒಂದು ಸ್ ಕ ಂಡಿನ ಳಗ ಅವನ್ ಉತ್ನಸಹವು ಇಮಮಡಿಗ ಂಡಿತು.್“ಮಮನಮ! ಎಲ್ ಿಡ ನಿೇರಿನ್ ಕ ರತ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನನವು ನಿೇರನ್ುಾ ವಾಥಿ
ಮನಡಬ ೇಕನಗಿಲಿ ಎಂದು ನ್ನ್ಗ ತ್ರಳಿದಿದ್ , ಹನಗನಗಿ ನ್ಮಮ ತ್ ೇಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಸಾಗಳ ಂದಿಗ ನನನ್ು ಹ ೇಳಿ ಆಡಬ ೇಕ ೇ? ನನನ್ು ಅವರಿಗ ಬ ೇಕನದ
ಎಲ್ನಿ ನಿೇರಿನಿಂದ ಸ್ತಂಪಡಿಸುತ್ ತೇನ ಮತುತ ನಿೇರನ್ುಾ ವಾಥಿ ಮನಡದ್ ನನನ್ು ಹ ೇಳಿ ಆಡಿದ್ ುೇನ ಎಂದು ನನನ್ು ಭನವಿಸುತ್ ತೇನ . ಅವನ್ ತ್ನಯಿ ಅವನ್
ನ್ವಿೇನ್ ಕಲಪನ ಯನ್ುಾ ನ ೇಡಿ ಮುಗುಳಾಕುು ಹ ಮಮಯಿಂದ ಅವನ್ ಬ ನಿಾಗ ತಟಿುದಳು.

ರನಷಿರೇಯ ಸುದಿು
ಜ ಾೇತ್ರ ಭರತ್ ದಿವಗಿ ಅವರಿಂದ

ತ್ುಳಸಿ ಗ ಡ
ಶ್ಕ್ಷಣ್ವಿಲಿದ ಅತಾಂತ ಅಭಿವೃದಿಿಯನಗದ ಪಿದ್ ೇಶದಲ್ಲಿ ತುಳಸ್ತ ಗೌಡ ತ್ರೇವಿ ಬಡತನ್ದಲ್ಲಿ
ಬ ಳ ದರು. ಆದರ , ಅವರನ್ುಾ ‘ಎನ್್ಸ್ ೈಕ ಿೇಪಿೇಡಿಯನ ಆಫ್ ಫನರ ಸ್ು’್ಎಂದು
ಕರ ಯಲ್ನಗುತತದ್ . ಅರವತುತ ವರ್ಿಗಳಿಂದ ಅವರು ಸ್ನವಿರನರು ಮರಗಳನ್ುಾ ನ ಟಿುದ್ನುರ
ಮತುತ ಕನಡುಗಳಲ್ಲಿನ್ ಗಿಡಮ ಲ್ಲಕ ಗಳು ಮತುತ ಸಸಾಗಳ ಬಗ ೆ ಅಪನರ ಜ್ಞನನ್ವನ್ುಾ
ಹ ಂದಿದ್ನುರ .
ಗೌಡ ಅವರು ತ್ ೇಟಗನರಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಚ ನನಾಗಿ ಪನರಂಗತರನಗಿದ್ನುರ . ಪರಿಸರದ ಕಡ ಗ
ಮನಡಿದ ಅಪನರ ಸ್ನಮನಜಿಕ ಕನಯಿವನ್ುಾ ಗುರುತ್ರಸ್ತ ಅವರಿಗ 2020 ರ ಜ್ನ್ವರಿ 26
ರಂದು ನನಲುನ ೇ ಅತುಾನ್ಾತ ನನಗರಿಕ ಪಿಶಸ್ತತಗಳನದ ‘ಪದಮಶ್ಿೇ’್ನಿೇಡಲ್ನಯಿತು.
ಅವರು ತ್ನತ್ನುಲ್ಲಕ ಸಾಯಂಸ್ ೇವಕಳನಗಿ ಅರಣ್ಾ ಇಲ್ನಖ ಗ ಸ್ ೇರಿಕ ಂಡರ , ಅವರ
ನಿಸ್ನಾಥಿ ಕ ಲಸವನ್ುಾ ನ ೇಡಿ, ಅವರನ್ುಾ ಶನಶಾತ ಸದಸಾರನನಾಗಿ ಮನಡಲ್ನಯಿತು
ಮತುತ ಸತತ ಮನಗಿದಶಿನ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ರತದ್ನುರ . ಮತುತ ಪಿಚಂಡ
ಸ ೂತ್ರಿಯನಗಿದ್ನುರ !
ಉತತರ ಕನ್ಾಡದ ಅಂಕ ೇಲ್ನ ತ್ನಲ ಕ್ನ್ ಹ ನನಾಲ್ಲ ಗನಿಮದವರನದ ತುಳಸ್ತ ಗೌಡರ ಬಗ ೆ ನ್ಮಗ ಹ ಮಮ ಇದ್ .

ಅಂತ್ರರಾಷಿರೀಯ ಸುದಿಾ
ಅಗಿಾಪಾತ್
ಕನಾಲ್ಲಫೇನಿಿಯನದ ಯಸ್ ಮೈಟ ರನಷಿರೇಯ ಉದ್ನಾನ್ವು ಅದುುತ ಜ್ಲಪನತಗಳನ್ುಾ ಹ ಂದಿದ್ . ಆದ್ನಗ ಾ, ಪಿತ್ರ
ವರ್ಿ ಫ ಬಿವರಿ ಮಧಾದಿಂದ ಕ ನ ಯವರ ಗ , ಕುದುರ ಬನಲದಂತ್ರರುವ, ಉದ್ನಾನ್ದ ಪೂವಿ ಅಂಚಿನ್ಲ್ಲಿ ರ ಪುಗ ಳುಳವ
ಸಣ್ು ಜ್ಲಪನತವು ಸಂತ್ ೇರ್ಕರ ದೃಶಾ.
ಎರಡು ರ್ನರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ತ್ನತ್ನುಲ್ಲಕ 1,000-ಅಡಿ ಪತನ್ವು ಸ ಯನಿಸತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನ್ಕ ು ಸುಮನರು ಹತುತ
ನಿಮರ್ಗಳ ಕನಲ ಅದುುತ ಅಗಿಾಪನತರ್ನಗಿ ರ ಪನಂತರಗ ಳುಳತತದ್ .
ಕ ಿಡಿಟ: https://www.dogonews.com/

ನ್ಮಸ್ ತ ಫಿಟ್ ಾಸ್
ದಿೀಪಿಿ ಅನಿಲ ಅವ್ರಿಂದ
ಕ ಳಗಿನ್ ಹಂಭನಗವು ದ್ ೇಹದ ಮೇಲ್ನುಗದ ತ ಕವನ್ುಾ ಬ ಂಬಲ್ಲಸುತತದ್ ಮತುತ ಬನಗುವುದು ಮತುತ ತ್ರರುಚುವಿಕ ಯಂತಹ
ದ್ ೈನ್ಂದಿನ್ ಚಲನ ಗಳಿಗ ಚಲನ್ಶ್ೇಲತ್ ಯನ್ುಾ ಒದಗಿಸುತತದ್ . ಕ ಳಗಿನ್ ಬ ನಿಾನ್ಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳು ನ್ಡ ಯುರ್ನಗ
ಸ್ ಂಟವನ್ುಾ ಬನಗಿಸಲು ಮತುತ ತ್ರರುಗಿಸಲು ನ ರರ್ನಗುತತರ್ . ಜ ತ್ ಗ ಬ ನ್ುಾಹುರಿಯನ್ುಾ ಬ ಂಬಲ್ಲಸುತತರ್ . ಕ ಳಗಿನ್ ಬ ನಿಾನ್
ನ್ರಗಳು ಸಂರ್ ೇದನ ಯನ್ುಾ ಪೂರ ೈಸುತತರ್ ಮತುತ ಸ್ ಂಟ, ಕನಲುಗಳು ಮತುತ ಪನದಗಳಲ್ಲಿನ್ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗ ಶಕ್ತಯನ್ುಾ
ನಿೇಡುತತರ್ . ಬಹಳರ್ುು ಜ್ನ್ರು ಕ ಳಗಿನ್ ಬ ನ್ುಾ ನ ೇವನ್ುಾ ಅನ್ುಭವಿಸುತ್ನತರ . ಇದಕ ು ಯನವುದ್ ೇ ರ ೇಗರ್ ೇ ಕನರಣ್ವಲಿ.
ಉದ್ನಹರಣ ಗ ಹ ಚುಚ ತ ಕವನ್ುಾ ಎತುತವುದು, ದಿೇರ್ಿಕನಲ ಕುಳಿತುಕ ಳುಳವದು ಅಥರ್ನ ಮಲಗುವುದು, ಅನನನ್ುಕ ಲ
ಸ್ತಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಅಥರ್ನ ಸರಿಯನಗಿ ಹ ಂದಿಕ ಳಳದ ಬ ನ್ುಾಹ ರ ಯನ್ುಾ ಧರಿಸುವುದು. ಅದೃರ್ುವಶನತ್, ಕಡಿಮ ಬ ನ್ುಾ
ನ ೇವನ್ುಾ ತಡ ಗಟುಲು ಹಲರ್ನರು ಯೇಗ ಭಂಗಿಗಳು ನ್ಮಗ ಸಹನಯ ಮನಡುತತರ್ , ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಂಗಿ ಶಲ್ನಭನಸನ್
(ಮಡತ್ ಭಂಗಿ), ನನವು ಮೊದಲು ಪೂವಿಸ್ತದಿತ್ನ ಭಂಗಿ ಅಥರ್ನ ಅಧಿ ಶಲ್ನಭನಸನ್ವನ್ುಾ ಕಲ್ಲಯುತ್ ತೇರ್ ಮತುತ ಬ ನ್ುಾ ಮತುತ
ಕನಲು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ುಾ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕ ಲವು ರ್ನರಗಳವರ ಗ ಇದನ್ುಾ ಅಭನಾಸ ಮನಡುತ್ ತೇರ್
ಆಸನ್ವನ್ುಾ ಮನಡುವ ಅನ್ುಕಿಮವು.
1. ನಿಮಮ ಹ ಟ್ ು ಮತುತ ಎದ್ ಯ ಮೇಲ್ ಚಪಪಟ್ ಯನಗಿ ಮಲಗಿ, ನಿಮಮ ಹಣ ಯ ಮತುತ ಮ ಗನ್ುಾ ನ ಲದ ಮೇಲ್ ಸಪಶ್ಿಸ್ತ.
ಅಡಿಭನಗವನ್ುಾ ಮೇಲಕ ು ತ್ರರುಗಿಸುವುದರ ಂದಿಗ ಕನಲುಗಳು ಮತುತ ಕನಲುಗಳನ್ುಾ ನ ೇರರ್ನಗಿ ಇರಿಸ್ತ. ಅಂಗ ೈಗಳನ್ುಾ ಆಯನ
ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ ು ತ್ರರುಗಿಸ್ತ.
2. ಗಲಿವನ್ುಾ ನ ಲದ ಮೇಲ್ ಇರಿಸ್ತ ಮತುತ ನಿಮಮ ಬ ರಳುಗಳನ್ುಾ ಮುಷಿುಯಲ್ಲಿ ಹಡಿದು ತ್ ಡ ಯ ಹತ್ರತರ ಇರಿಸ್ತ.
3. ಕ ಳ ಬ ನಿಾನ್ ಮತುತ ಸ್ ಂಟದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ುಾ ಸಂಕುಚಿತಗ ಳಿಸುವುದರ ಮ ಲಕ ತಲ್ ಎತತದ್ (ಗಲಿವನ್ುಾ ನ ಲದ ಮೇಲ್
ಸ್ತಾರರ್ನಗಿರಿಸ್ತ) ಅಥರ್ನ ಮೊಣ್ಕನಲುಗಳನ್ುಾ ಬಗಿೆಸದ್ ಹ ಕುುಳಿನಿಂದ ಬಲಗನಲನ್ುಾ ನಿಧನನ್ರ್ನಗಿ ಎತತರಿಸ್ತ. ಯನವುದ್ ೇ
ಅನನನ್ುಕ ಲತ್ ಇಲಿದ್ ನಿಮಮ ಕನಲನ್ುಾ ನಿೇವು ಎರ್ುು ಸ್ನಧಾವೇ ಅರ್ುು ಎತತರಕ ು ತಳಳಲು ನ ೈಸಗಿಿಕ ಲ್ಲವರ್ ಆಗಿ ಕ ೈಗಳ
ಮುಷಿುಯನ್ುಾ ಬಳಸ್ತ.

4. ಸ್ನಮನನ್ಾ ಉಸ್ತರನಟವನ್ುಾ ಮನಡುತ್ನತ ಕ ಲವು ಸ್ ಕ ಂಡುಗಳ ಕನಲ ಅದ್ ೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರಿ. ಎಡಗನಲ್ಲನಿಂದ ಪುನ್ರನವತ್ರಿಸ್ತ.
5. ಈ ಭಂಗಿಯನ್ುಾ ಕ ಲರ್ ೇ ರ್ನರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭನಾಸ ಮನಡಿದ ನ್ಂತರ, ನಿೇವು ಶಲಭನಸನ್ಕ ು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಎರಡ ಕನಲುಗಳನ್ುಾ ಒಟಿುಗ ಎತತರಕ ು ಎತತರಿಸ್ತದಿುೇರಿ ಆದುರಿಂದ ಅಂತ್ರಮ
ಭಂಗಿಯು ಮಡತ್ ಯನ್ುಾ ಹ ೇಲುತತದ್ .
ಪಿಯೇಜ್ನ್ಗಳು: ಆಸನ್ವು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ುಾ ಬಲಪಡಿಸುತತದ್ ಮತುತ ಹಂಭನಗ, ಕನಲುಗಳು, ತ್ ಡ ಗಳು, ಸ್ ಂಟ, ಪೃರ್ಠದ ಸಣ್ು ಹ ಟ್ ುಯ ನ್ರಗಳು, ಹ ಟ್ ುಯ ಕ ಳಭನಗ, ಡಯನಫನಿಮ್ ಮತುತ
ಮಣಿಕಟುುಗಳನ್ುಾ ಟ್ ೇನ್ ಮನಡುತತದ್ . ಇದು ಗನಳಿಗುಳ ಳಯ, ಪಿತತಜ್ನ್ಕನಂಗ, ಗುಲಮ, ಮೇದ್ ೇಜಿಿೇರಕ ಗಿಂರ್ಥ ಮತುತ ಮ ತಿಪಿಂಡಗಳ ಕನಯಿನಿವಿಹಣ ಯನ್ುಾ ಉತ್ ೇತ ಜಿಸುತತದ್ ಮತುತ ಟ್ ೇನ್ ಮನಡುತತದ್ .
ಇದು ಮ ಲರ್ನಾಧಿ, ಫಿಸುುಲ್ನ ಮತುತ ಉಬಿಬರುವ ರಕತನನಳಗಳನ್ುಾ ತಡ ಯಬಹುದು. ಇದು ಬ ನ್ುಾಹುರಿಯ ಕನಲಮಾ ಯನವುದ್ ೇ ದ್ ೇರ್ಯುಕತ ವಕಿತ್ ಯನ್ುಾ ಸರಿಪಡಿಸುತತದ್ .

ನ್ಾಟಿಿಷನ್ ನಗೆುಟ್
ತುಳಸ್ತ ಬಿೇಜ್ಗಳು ಕ ೇವಲ ತುಳಸ್ತ ಸಸಾಗಳನ್ುಾ ಬ ಳ ಸಲು ಮನತಿವಲಿ ನನವು ಅವನ್ುಾ ತ್ರನ್ಾಬಹುದು. ಅವು ಎಳಿಳನ್ ಬಿೇಜ್ಗಳನ್ುಾ ಹ ೇಲುತತರ್ ಆದರ ಕಪುಪ ಬಣ್ುದ್ನುಗಿರುತತರ್ . ನಿೇವು ಸ್ನಮನನ್ಾರ್ನಗಿ
ತ್ರನ್ಾಬಹುದ್ನದ ಪಿಕನರವು ಸ್ತಹ ತುಳಸ್ತ, ಒಸ್ತಮಮ್ ಬ ಸ್ತಲ್ಲಕಮ್ ನಿಂದ ಬರುತತದ್ , ಅವರು ಸಬನಿ ಮತುತ ತುಕಮರಿಯನ ಬಿೇಜ್ಗಳು ಸ್ ೇರಿದಂತ್ ಇನ್ ಾ ಅನ ೇಕ ಹ ಸರುಗಳಿಂದ ಕರ ಯಲಪಡುತತರ್ . ಬಿೇಜ್ಗಳು
ಆಯುರ್ ೇಿದ ಮತುತ ಚಿೇನಿೇ ಔರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕ ಯ ದಿೇರ್ಿ ಇತ್ರಹನಸವನ್ುಾ ಹ ಂದಿರ್ . ಈ ಕಡಿಮ ಕನಬ ೇಿಹ ೈಡ ಿೇಟ, ಹ ಚಿಚನ್ ಪ್ಿೇಟಿೇನ್ ರ್ಟಕನಂಶರ್ನಗಿದ್ . ಹ ಚಿಚನ್ ಸಸ್ನಾಹನರಿ ಆಹನರದ ಮ ಲಗಳಲ್ಲಿ
ಅಪರ ಪದ ಸಂಯೇಜ್ನ . ತ ಕ ನ್ರ್ುಕ ು ನಿಮಮ ಆಹನರಕಿಮಕ ು ಪರಿಪೂಣ್ಿ ಸ್ ೇಪಿಡ ಯನಗಿದ್ . (10-15) ನಿಮರ್ಗಳ ಕನಲ ನಿೇರಿನ್ಲ್ಲಿ ನ ನ ಸ್ತದ್ನಗ, ಬಿೇಜ್ಗಳು
ನಿೇರನ್ುಾ ಹೇರಿಕ ಳುಳತತರ್ ಮತುತ ಗನತಿದಲ್ಲಿ ಹ ಚನಚಗುತತರ್ , ಇದರಿಂದ್ನಗಿ ಫ ೈಬರ್ ಅಂಶ ಹ ಚನಚಗುತತದ್ . ಫ ೈಬರ್ ನಿಮಮನ್ುಾ ದಿೇರ್ಿಕನಲದವರ ಗ ಹ ಟ್ ು ತುಂಬಿರುವ
ಕತ್ ಮನಡುತತದ್ . ನಿಮಗ ಮತ್ ತ ಹಸ್ತರ್ನಗದಂತ್ ನ ೇಡಿಕ ಳುಳತತದ್ . ಪರಿಣನಮರ್ನಗಿ, ನಿೇವು ಕಡಿಮ ಕನಾಲ್ ರಿಗಳನ್ುಾ ತ್ರನ್ುಾವಿರಿ ಮತುತ ತ ಕವನ್ುಾ
ಕಳ ದುಕ ಳಳಬಹುದು. ಸಬನಿ ಬಿೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮನರು 11 ಗನಿಂ ಪ್ಿೇಟಿೇನ್, 5 ಗನಿಂ ಕನಬ ೇಿಹ ೈಡ ಿೇಟ ಮತುತ 2 ಗನಿಂ ಫ ೈಬರ್ ಇದುು, ಇದು ತ ಕ ನ್ರ್ುಕ ು
ಸ ಕತರ್ನದ ಮಶಿಣ್ರ್ನಗಿದ್ . ಇದು ಆರ ೇಗಾಕರ ಕ ಬುಬಗಳನದ ಒಮಗನ 3 ಮತುತ 6 ಕ ಬಿಬನನಮಿಗಳ ಉತತಮ ಮ ಲರ್ನಗಿದ್ . ಇದರಥಿ ಇದು ಉರಿಯ ತದ
ಗುಣ್ಗಳನ್ುಾ ಹ ಂದಿದ್ . ಇದನ್ುಾ ಆಹನರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭರ್ನಗಿ ಸ್ ೇರಿಸಲು ನಿೇವು ಮನಡಬ ೇಕನಗಿರುವುದು ಎರಡು ಟಿೇ ಚಮಚ ಸಬನಿ ಬಿೇಜ್ಗಳನ್ುಾ ನಿೇರಿನ್ಲ್ಲಿ ನ ನ ಸ್ತ
ಪಿತ್ರದಿನ್ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ುಾ ಪನನ್ಕ, ಫಲ ದ್ನ ಮತುತ ಸ ಮರ್ಥಗಳಿಗ ಸ್ ೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ೌಮಾ ಪರಿಮಳವನ್ುಾ ಹ ಂದಿರುತತದ್ ಮತುತ ಇದನ್ುಾ
ಮೊಸರಿನ ಂದಿಗ ಕ ಡ ಬ ರ ಸಬಹುದು. ಆಯುರ್ ೇಿದದಲ್ಲಿ ಸಬನಿ ಬಿೇಜ್ಗಳನ್ುಾ ಯನರ್ನಗಲ ಅದರ ಔರ್ಧಿೇಯ ಗುಣ್ಗಳಿಂದ ಹ ಚನಚಗಿ ಬಳಸಲ್ನಗುತತದ್ . ಇದು
ನ್ಮಮ ದ್ ೇಹದ ಮೇಲ್ ಕ ಲ್ಲಂಗ್ ಪರಿಣನಮವನ್ುಾ ಬಿೇರುತತದ್ . ಖಿನ್ಾತ್ , ಅಧಿಕ ರಕತದ್ ತತಡ, ಅಧಿಕ ಕ ಲ್ ಸ್ನರಲ್ ಮತುತ ಚಯನಪಚಯ ಅಸಮತ್ ೇಲನ್ ಮುಂತ್ನದ
ಪರಿಸ್ತಾತ್ರಗಳಿಗ ಚಿಕ್ತ್ ಸ ನಿೇಡಲು ಸಹ ಇದನ್ುಾ ಬಳಸಲ್ನಗುತತದ್ . ಅಧಾಯನ್ಗಳು ತುಳಸ್ತ ಬಿೇಜ್ದ ಸ್ನರವನ್ುಾ ಸ್ ೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ುಸಲ್ಲನ್ ಪಿತ್ರರ ೇಧದ
ಬ ಳವಣಿಗ ಯನ್ುಾ ವಿಳಂಬಗ ಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತ್ ೇರಿಸುತತದರ್ . ಮತುತ ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕ್ತ್ ಸಯಲ್ಲಿ ಭರವಸ್ ಯನ್ುಾ ತ್ ೇರಿಸುತತದ್ . ಆದ್ನಗ ಾ, ಈ ಬಿೇಜ್ಗಳನ್ುಾ
ತ್ರನ್ುಾವುದರಿಂದ ತ ಕ ನ್ರ್ುಕ ು ಕನರಣ್ರ್ನಗುವುದಿಲಿ. ತ ಕ ಇಳಿಸ್ತಕ ಳಳಲು ಅಥರ್ನ ಆರ ೇಗಾಕರ ದ್ ೇಹದ ತ ಕವನ್ುಾ ಕನಪನಡಿಕ ಳಳಲು ನಿೇವು ಇನ್ ಾ ಕ ಲವು
ಡಯಟ ಪದಿತ್ರ ಮತುತ ರ್ನಾಯನಮ ಮನಡುವ ಅಗತಾವಿದ್ .

ಭಾರತ್ದ ರತ್ಾಗಳು - ಫುಲ್ಲಯಾ ತಾಂತ್
ಚಂದಿಿಮನ ಕಲ್ ಬನಗ್ ಅವರಿಂದ
ಈ ಚಳಿಗನಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟಿಿಪ ನ್ನ್ಾನ್ುಾ ಫುಲ್ಲಯನಕ ು ಕರ ದ್ ಯಿಾತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗನಳದ ವಿಭಜ್ನ ಯ ನ್ಂತರ ಟ್ನಾಂಗ ೈಲ್ (ಹ ಚನಚಗಿ ಹಂದ ) ನ ೇಕನರರು
ಸಾಳನಂತರಗ ಂಡರು. ಬಂಗನಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ ೈ ನ ೇಯೆ ಮಗೆವನ್ುಾ ‘ತ್ನಂತ್’್ಎಂದು ಕರ ಯಲ್ನಗುತತದ್ . ಪನಿಚಿೇನ್ ಕನಲದಿಂದಲ ಪಿಚಲ್ಲತದಲ್ಲಿರುವ ಈ
ಸಂಪಿದ್ನಯವನ್ುಾ ಸ್ತೇರ ಮತುತ ಧ ೇತ್ರ ತಯನರಿಸಲು ಬಳಸಲ್ನಗುತ್ರತತುತ. ಉತತಮರ್ನದ ಮಸ್ತಿನ್್ಗಳು, ಜ್ಮದ್ನನಿ ಮತುತ ಸ್ನಂಪಿದ್ನಯಿಕ ವಿನನಾಸಗಳು
ರನಜ್ಮನ ತನ್ದ ಪ್ಿೇತ್ನಸಹವನ್ುಾ ಪಡ ದುಕ ಂಡವು, ಮೊರ್ಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ ಳಕ್ಗ ಬಂದವು ಮತುತ ಬಿಿಟಿಷ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಉತುತಂಗಕ ುೇರಿತು. ಜನಕನಾಡ್ಿ
ಮಗೆಗಳ ಪರಿಚಯವು ಉದಾಮಕ ು ಉತ್ ತೇಜ್ನ್ ನಿೇಡಿತು ಮತುತ ಇಂದಿಗ ಇದನ್ುಾ ಬಳಸಲ್ನಗುತತದ್ .
ಇತ್ರತೇಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ ಲನ್ುಾ ಸ ರತ್್ನ್ ವಿದುಾತ್ ಗಿರಣಿಗಳು ಪೂರ ೈಸುತತರ್ , ಆದರ ಕ ೈಯಿಂದ ಬಣ್ು ಬಳಿಯಲ್ನಗುತತದ್ ಮತುತ ಸ್ತಪಂಡಲ್್ಗಳ ಮೇಲ್ ಕ ೈಯಿಂದ
ಗನಯ ಮನಡಲ್ನಗುತತದ್ . ದ್ನರವನ್ುಾ ಹಡಿದಿಡಲು ಬನಬಿನ್್ಗಳ ಚರಣಿಗ ಗಳನ್ುಾ ಹ ಂದಿಸಲ್ನಗಿದ್ , ಅದನ್ುಾ ಮಗೆದ ಸುತುತ ಪಟಿುಯ ಮೇಲ್ ಕ ೈಯನರ
ಸುತ್ರತಕ ಳಳಲ್ನಗುತತದ್ . ಈ ಪಿಕ್ಿಯಯನ್ುಾ ರ್ನಪಿಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರ ಯಲ್ನಗುತತದ್ ಮತುತ ಬಟ್ ುಯ ಉದುವನ್ುಾ ರ ಪಿಸುತತದ್ . ಹ ರನಲ್ಲಡಂಗಾ ಬ ೇಸರದ ಪಿಕ್ಿಯಯು
ರಿೇಡ್ಸ ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಡುವ ಉಪಕರಣ್ದಂತಹ ಸ ಜಿಯ ಮ ಲಕ ತುದಿಗಳನ್ುಾ ರರ್ನನಿಸಬ ೇಕನಗುತತದ್ , ಇದು ಕನಲು ಚನಲ್ಲತ ಚಕಿದ ಹ ರಮೈಗಳ ಮ ಲಕ
ಮನದರಿಯನ್ುಾ ರ ಪಿಸಲು ಸಹನಯ ಮನಡುತತದ್ . ಹ ಫುಗಳನ್ುಾ ಎಳ ದ್ನಗ ಅದು ಶಟಲ್ಲಾಂದ ಒಯಾಲಪಡುತತದ್ , ಇದು
ಅಕುಪಕುದಿಂದ ಚಲ್ಲಸುತತದ್ . ನ್ಂತರ ಅದನ್ುಾ ಬಿೇಟರ್ ಬಳಸ್ತ ಬಿಗಿಗ ಳಿಸಲ್ನಗುತತದ್ . ನ ೇಯು ಬಟ್ ುಯನ್ುಾ ಬಟ್ ುಯ
ರ ೇಲರ್್ಗ ಗನಯಗ ಳಿಸಲ್ನಗುತತದ್ , ಬಟ್ ುಗ ಪಿರ್ು ಮತುತ ಇತರ ಪದ್ನಥಿಗಳನ್ುಾ ಅನ್ಾಯಿಸ್ತದ ನ್ಂತರ ಬಟ್ ುಗ ಉತತಮರ್ನದ ಮೇಲ್ ೈ ನಿೇಡಲ್ನಗುತತದ್ .
ಸಂಕ್ೇಣ್ಿರ್ನದ ಗಡಿ ಮನದರಿಗಳನ್ುಾ ನ ೇಯೆ ಮನಡಲು ಜನಕನಾಡ್ಿ ಮನದರಿಗಳನ್ುಾ ಕನಡ್್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಮನಡಲ್ನಗುತತದ್ . ಸ್ತೇರ ಗಳ ದ್ ೇಹದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬುಟಿು
ಅಥರ್ನ ಮನದರಿಗಳನ್ುಾ ಪಿತ್ ಾೇಕ ಶಟಲ್್ಗಳಿಂದ ಪಿತ್ ಾೇಕರ್ನಗಿ ನ ೇಯಲ್ನಗುತತದ್ . ಹ ಚಿಚನ್ ಪಿಕ್ಿಯಗಳನ್ುಾ ಕ ೈಯಿಂದ ನ್ಡ ಸಲ್ನಗುವುದರಿಂದ, ನಿದಿಿರ್ು ಬಣ್ು
ಸಂಯೇಜ್ನ ಯಲ್ಲಿ ಸುಮನರು 50 ಸ್ತೇರ ಗಳು ಮನತಿ ಸ್ನಧಾ. ಒಂದ್ ೇ ಸ್ತೇರ ಯನ್ುಾ ನ ೇಯೆ ಮನಡಲು ಸುಮನರು 10 ದಿನ್ಗಳು ಬ ೇಕನಗುತತದ್ . ಅವರ ಎಲ್ನಿ
ಪಿಯತಾಗಳಿಗ , ಅವರು ತ್ರಂಗಳಿಗ ಸುಮನರು 10, 000 / - ಗಳಿಸುತ್ನತರ . ಇದು ಸ್ನಯುತ್ರತರುವ ಕಲ್ ಎಂದು ಆಶಚಯಿರ್ ೇನಿಲಿ!

ಪಿಸ್ತದಿ ಕವಿ ಲ್ನಡ್ಿ ಬ ೈರನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಲ್ ೇಡಿ ಅದ್ನ ಲವ್ ಲ್ ೇಸ್ ಒಬಬ ಗಣಿತಶನಸರಜ್ಞ. ಆಧುನಿಕ ಕಂಪೂಾಟರ್್ನ್
ಪೂವಿವತ್ರಿಯನದ ಆ ದಿನ್ಗ ಳ ಲ್ ಕನುಚನರದ ಯಂತಿಗಳನ್ುಾ ಕಂಪೂಾಟ್ ೇಶನ್ ಯಂತಿಗಳನಗಿ ಮನಪಿಡಿಸಲು,
ಜನಕನಾಡ್ಿ ಮಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತದ ಪಂಚ-ಕನಡ್್ಿಗಳಿಂದ ಅವಳು ಸ ೂತ್ರಿ ಪಡ ದಳು ಎಂದು ಹ ೇಳಲ್ನಗುತತದ್ . ಚನಲ್ಸಿ
ಬನಾಬ ೇಜ್ ಅವರ ಂದಿಗಿನ್ ಕ ಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಐತ್ರಹನಸ್ತಕ ಪರಿವತಿನ ಯನಗಿದ್ . ಅವಳ ಗೌರರ್ನಥಿರ್ನಗಿ
ಮೊದಲ ಕಂಪೂಾಟರ್ ಪ್ಿೇಗನಿಂಗ ಎಡಿಎ ಎಂದು ಹ ಸರಿಸಲ್ನಯಿತು. ಅಕ ುೇಬರದಲ್ಲಿ ಎರಡನ ೇ ಮಂಗಳರ್ನರವನ್ುಾ
ಅದ್ನ ಲವ್ ಲ್ ೇಸ್ ದಿನ್ರ್ ಂದು ಆಚರಿಸಲ್ನಗುತತದ್ , ವಿಜ್ಞನನ್, ತಂತಿಜ್ಞನನ್, ಗಣಿತ, ಮತುತ ಕ್ ೇತಿದಲ್ಲಿ ಮಹಳ ಯರು
ನಿೇಡಿದ ಮಹತಾದ ಕ ಡುಗ ಗಳನ್ುಾ ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ತದ್ .

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುಿ ಸಂಶೆ ೀಧ್ನೆಗಳು
ಡಾ. ಖುರ್ಷಿದ್ ಭರೂಚಾ ಅವರಿಂದ

ಲ್ ಟಸ ಗ ೇ ಗಿಿೇನ್ - ಪಿೇಠ ೇಪಕರಣ್ಗಳನ್ುಾ ಬ ಳ ಸ್ ೇಣ್
ಗ ೇವಿನ್ ಮತುತ ಇಂಗ ಿಂಡ್್ನ್ ಆಲ್ಲಸ್ ಮುನ ಿೇ ಬ ಳ ಯುತ್ರತದ್ನುರ , ಹೌದು ಬ ಳ ಯುತ್ರತರುವ ಪಿೇಠ ೇಪಕರಣ್ಗಳು! ಅದುುತ ಅಲಿರ್ ೇ?
ಬ ಳ ದ ಮರಗಳನ್ುಾ ಕತತರಿಸ್ತ ಕುಚಿಿಗಳು ಮತುತ ಮೇಜ್ು ಮನಡುವ ಬದಲು, ಅವರ ಕಂಪನಿ ಸಂಪೂಣ್ಿರ್ನಗಿ ರ್ನಸತವರ್ನಗಿ
ಪಿೇಠ ೇಪಕರಣ್ಗಳನ್ುಾ ನ ಲದಿಂದ ಮೇಲಕ ು ಬ ಳ ಯುತತದ್ . ಮರಗಳನ್ುಾ ಆಯಕಟಿುನ್ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ನ ಡಲ್ನಗುತತದ್ ,
ಕಸ್ತಮನಡಲ್ನಗುತತದ್ ಮತುತ ನಿದಿಿರ್ು ರಚನ ಗಳನಗಿ ರ ಪಿಸಲ್ನಗುತತದ್ . ಕ ಯುಿ ಮನಡಿದ್ನಗ, ಅವು ಈಗನಗಲ್ ೇ ಸ್ ಗಸ್ನದ
ಪಿೇಠ ೇಪಕರಣ್ಗಳ ತುಂಡುಗಳನಗಿರ್ .
ಗ ೇವಿನ್ ಹ ೇಳುತ್ನತರ , ಇದು ಸರಳ ಕಲ್ . ಎಳ ಯ ಮರದ ಕ ಂಬ ಗಳನ್ುಾ ಕತತರಿಸ್ತ ಮತುತ ವಿಶ ೇರ್ರ್ನಗಿ ತಯನರಿಸ್ತದ ಟ್ ಂಪ ಿಟೆಳ ಮೇಲ್
ಬ ಳ ಯುವಂತ್ ಮನಡುವ ಮ ಲಕ ತರಬ ೇತ್ರ ನಿೇಡಲ್ನಗುತತದ್ . ಹೇಗ ತರಬ ೇತ್ರ ಪಡ ದ ಶನಖ ಗಳನ್ುಾ ಒಟಿುಗ ಕಸ್ತಮನಡಲ್ನಗುತತದ್
ಇದರಿಂದ ವಸುತವು ಒಂದು ರ್ನ್ ತುಂಡನಗಿ ಬ ಳ ಯುತತದ್ . ಮರವನ್ುಾ ಅಗತಾವಿರುವ ಆಕನರಕ ು ಬ ಳ ಸ್ತದ ನ್ಂತರ, ಅದಕ ು ಅಗತಾರ್ನದ
ಪ್ೇರ್ಣ ನಿೇಡಿ ಅದು ಪಕಾರ್ನಗುತತದ್ . ನ್ಂತರ ಅದನ್ುಾ ಕ ಯುು ಒಣ್ಗಿಸಲ್ನಗುತತದ್ . ಈ ರಿೇತ್ರಯನಗಿ ಪಿೇಠ ೇಪಕರಣ್ಗಳನ್ುಾ ಉತ್ನಪದಿಸುವುದು ಕಡಿಮ ಶಕ್ತಯನ್ುಾ ಬಳಸುತತದ್ ಮತುತ ಇಂಗನಲದ
ಉಪಯೇಗವನ್ುಾ ಕಡಿಮ ಮನಡುತತದ್ . ಪಿೇಠ ೇಪಕರಣ್ಗಳನ್ುಾ ತಯನರಿಸುವ ಈ ವಿಧನನ್ವು ಪರಿಸರವನ್ುಾ ಕಲುಷಿತಗ ಳಿಸುವುದಿಲಿ ಅಥರ್ನ ಅನ್ಗತಾರ್ನಗಿ ಮರಗಳನ್ುಾ ಕಡಿಯಲು ಕನರಣ್ರ್ನಗುವುದಿಲಿ.

ವಿಜ್ಞನನ್ ಮತುತ ಸಂಶ ೇಧನ ಗಳು
ಲ್ ಟಸ ಗ ೇ ಗಿಿೇನ್ - ಕಬಿಬನಿಂದ ಪನದರಕ್
ಪನದರಕ್ ಗಳ ಉದಾಮವು ದ್ ಡಡ ಇಂಗನಲದ ಹ ಜ ಗ
ಿ ುರುತನ್ುಾ ಹ ಂದಿದ್ , ಏಕ ಂದರ ಇದು ತಮಮ ಉತಪನ್ಾಗಳನ್ುಾ
ತಯನರಿಸಲು ಮತುತ ಸ್ನಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಶಕ್ತಯ ಬಗ ೆ ಮನತಿವಲಿ, ಪ ಟ್ ಿೇಲ್ಲಯಂ ಬಳಕ ಯ ಬಗ ೆಯ ಇದ್ . ಹೌದು,
ಶ ಗಳು ಮತುತ ಚಪಪಲ್ಲಗಳ ರಬಬರ್ ಅಡಿಭನಗಗಳಂತಹ ರ್ಟಕಗಳನ್ುಾ ತಯನರಿಸಲು ಪ ಟ್ ಿೇಲ್ಲಯಂ ಅನ್ುಾ
ಬಳಸಲ್ನಗುತತದ್ !
ಆಲ್ ಬಡ್ಸಿ ಕಬಿಬನಿಂದ ಸ್ನಾಂಡಲ್ ತಯನರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯನಗಿದ್ . ಅವರ ಸ್ತಾೇಟ್ಫಮ್ ಫಿಿಪ-ಫನಿಪ ಕಬಿಬನಿಂದ
ಮನಡಿದ ಸ್ನಾಂಡಲ್ ಆಗಿದ್ . ಇದರಥಿ ಅದು ಹ ರಸ ಸುವ ಬದಲು ಇಂಗನಲವನ್ುಾ ರ್ನತ್ನವರಣ್ದಿಂದ
ಹ ರತ್ ಗ ಯುತತದ್ .

ಈ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ತಾೇಟ್ಫಮ್್ನ ಂದಿಗ ಬಂದಿದ್ , ಇದು ಕಬಿಬನ್ ಕ ಲವು ಭನಗಗಳಿಂದ ತಯನರಿಸಲಪಟಿುದ್ , ಇಲಿದಿದುರ ಅದನ್ುಾ ತ್ರರಸುರಿಸಲ್ನಗುತತದ್ (ಆ ಮ ಲಕ ಹರ್ನಮನನ್ ಬದಲ್ನವಣ ಯನ್ುಾ ಬಿಡುಗಡ
ಮನಡುತತದ್ -ಇಂಗನಲದ ಡ ೈಆಕ ಸೈಡ್ ಅನ್ುಾ ಗನಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟುಮನಡುತತದ್ ). ಸ್ತಾೇಟ್ಫಮ್್ಗನಗಿ ಕಬುಬ ದಕ್ಷಿಣ್ ಬ ಿಜಿಲ್್ನ್ಲ್ಲಿ ದಟುರ್ನದ, ಮಳ ಯಿಂದ ಕ ಡಿದ ಹ ಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ . ಅದರ ಬ ಳವಣಿಗ ಯಲ್ಲಿ,
ಇದನ್ುಾ ಕನಿರ್ು ರಸಗ ಬಬರದ್ ಂದಿಗ ಸಂಸುರಿಸಲ್ನಗುತತದ್ ಮತುತ ನ್ಂತರ, ಸಂಪೂಣ್ಿರ್ನಗಿ ನ್ವಿೇಕರಿಸಬಹುದ್ನದ ಶಕ್ತಯ ಮೇಲ್ ಚಲ್ಲಸುವ ಸ್ೌಲಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸುರಿಸಲ್ನಗುತತದ್ , ಸ್ತಾೇಟ್ಫಮ್ ಗಿಹದ
ಮೊದಲ ಇಂಗನಲದ ಎರ್ಥಲ್ಲೇನ್-ವಿನ ೈಲ್ ಅಸ್ತಟ್ ೇಟ ಪನಲ್ಲಮರ್ ಆಗಿರುತತದ್ .
ಆಲ್ ಬಡ್ಸಿ ಶ್ೇರ್ಿದಲ್ ಿೇ ಸ್ತಾೇಟ್ಫಮ್ ಅನ್ುಾ ಇತರ ಪನದರಕ್ ಗಳಲ್ಲಿಯ ಬಳಸಬ ೇಕ ಂದು ಆಶ್ಸ್ತದ್ .

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ುಿ ಸಂಶೆ ೀಧ್ನೆಗಳು
"ರ್ೆಟ್ಾ ಗೆ್ೀ ಗಿಿೀನ್" - ಹಸಿರು ಶಾಯಿ
ಚಕ್ರಿ ಶ್ೇಲ್ಡ ಶನಯಿಯನ್ುಾ ಭನರತ್ರೇಯ ಸ್ನುಟಿಅಪ ತಯನರಿಸ್ತದ್ . ಗನಳಿಯನ್ುಾ ಕಲುಷಿತಗ ಳಿಸುವ ಡಿೇಸ್ ಲ್
ಎಂಜಿನ್್ಗಳಿಂದ ಕ ಳಕು ಮಸ್ತಯನ್ುಾ ಸ್ ರ ಹಡಿಯಲು ಮತುತ ಅದನ್ುಾ ಶನಯಿಯನಗಿ ಪರಿವತ್ರಿಸಲು ಅವರು
ತಂತಿಜ್ಞನನ್ವನ್ುಾ ಬಳಸುತ್ನತರ .
ದಿ ಲ್ನಾನ ಸಟ ಎಂಬ ರ್ ೈದಾಕ್ೇಯ ಜ್ನ್ಿಲ್ ಇತ್ರತೇಚ ಗ ನ್ಡ ಸ್ತದ ಸಮೇಕ್ ಯಲ್ಲಿ ರ್ನಯುಮನಲ್ಲನ್ಾದಿಂದ್ನಗಿ
ಪಿತ್ರವರ್ಿ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷಕ ು ಹ ಚುಚ ಭನರತ್ರೇಯರು ಸ್ನಯುತ್ನತರ . ಅಲಿದ್ , ದುುಃಖ್ಕರರ್ ಂದರ , ವಿಶಾದ ಕ ಲವು
ಕ ಟು ಕಲುಷಿತ ನ್ಗರಗಳು ಭನರತದಲ್ಲಿರ್ . ಇತರ ಮನಲ್ಲನ್ಾಕನರಕ ರ್ಟಕಗಳಿಗ ಹ ೇಲ್ಲಸ್ತದರ ಡಿೇಸ್ ಲ್
ಜ್ನ್ರ ೇಟರ್್ಗಳಿಂದ ಹ ರಸ ಸುವ ಕಣ್ಗಳು ಪನಿಥಮಕ ಆರ ೇಗಾದ ಅಪನಯಗಳನಗಿರ್ ಎಂದು
ನ್ಂಬಲ್ನಗಿದ್ . ಚಕ್ರಿ ಇನ ಾೇರ್ ೇಶನ್ಸ ಚಕ್ರಿ ಶ್ೇಲ್ಡ ಎಂಬ ಸ್ನಧನ್ವನ್ುಾ ವಿನನಾಸಗ ಳಿಸ್ತದ್ ಮತುತ
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸ್ತದ್ .
ಈ ಸ್ನಧನ್ವು ಡಿೇಸ್ ಲ್ ಜ್ನ್ರ ೇಟರ್್ಗಳಿಂದ ಸ್ ರ ಹಡಿಯಲ್ನದ ಹ ಗ ಮತುತ ಮಸ್ತಗಳಿಂದ ಶನಯಿ
ವಣ್ಿದಿವಾಗಳನ್ುಾ ಮನಡುತತದ್ . ಈ ಶನಯಿಯನ್ುಾ ಚಿತಿಕಲ್ , ಜ್ವಳಿ ಮುದಿಣ್ ಮತುತ ಕನಗದ ಮುದಿಣ್ಕನುಗಿ
ಬಳಸಬಹುದು.
ರ್ನಯುಮನಲ್ಲನ್ಾ ಮತುತ ಹರ್ನಮನನ್ ಬದಲ್ನವಣ ಯ ಬ ದರಿಕ ಯನ್ುಾ ಎದುರಿಸಲು ನ್ವಿೇನ್ ತಂತಿಜ್ಞನನ್ಗಳನ್ುಾ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸುವುದನ್ುಾ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಚಕ್ರಿ ಇನ ಾೇರ್ ೇಶನ್ ಉದ್ ುೇಶ್ಸ್ತದ್ .

ಗಣೆೀರ್ ವಾಲ ಹಾಾಂಗಿಂಗ್ -

ಸ್ತಮತ್ನ್ನನಗರಕಟಿು್ಅವರಿಂದ

.

.ಅಗತಾವಿರುವ ವಿರ್ಯಗಳು:್8್”×್8”್ಹನಡ್ಿ ಬ ೇಡ್ಿ,್8್”×್8”್
ಮುದಿಿತ ಕನಗದ ಅಥರ್ನ ಬಣ್ುದ ಕನಗದ,್4್”×್4”್ಕ್ತತಳ ಬಣ್ುದ

2. ಹನಡ್ಿ ಬ ೇಡ್ಿ ಕನಗದದ ಮೇಲ್ ಫ ವಿಕನಲ್ ಅನ್ುಾ ಹನಕ್;

3. ಕ್ತತಳ ಚೌಕನಕನರದ ಕನಗದವನ್ುಾ ಮುದಿಿತ ಕನಗದದ

ಅದರ ಮೇಲ್ ಮುದಿಿತ ಕನಗದವನ್ುಾ ಅಂಟಿಸ್ತಕ ಳಿಳ.

ಮೇಲ್ ಅಂಟಿಸ್ತಕ ಳಿಳ.

ಚೌಕನಕನರದ ಕನಗದ, ಪ ನಿಸಲ್, ಫ ವಿಕನಲ್, ಕತತರಿ, ಮಣಿಗಳು,
ದ್ನರ, ಟಿಕ್ಿಗಳು , ಚಿತಿ ಅಥರ್ನ ಹಳ ಯ ಆಮಂತಿಣ್ ಪತಿಗಳಿಂದ
ತ್ ಗ ದ ಗಣ ೇಶನ್ 3D ಮುಖ್.

4. ಗಣ ೇಶನ್ ಮುಖ್ ಅಥರ್ನ ಪೂಣ್ಿ ಚಿತಿವನ್ುಾ ಮಧಾದಲ್ಲಿ
ಅಂಟಿಸ್ತಕ ಳಿಳ.

7. ಅದ್ ೇ ರಿೇತ್ರ ಇನ್ ಾ 2 ಮ ಲ್ ಗಳನ್ುಾ ಅಲಂಕರಿಸ್ತ.
.

5. ಅದರ ಸುತತಲ ಟಿಕ್ಿಗಳನ್ುಾ ಅಂಟಿಸ್ತ ಅಲಂಕರಿಸ್ತ.

8. 4 ನ ೇ ಮ ಲ್ ಯಲ್ಲಿ, ಮಣಿಗಳನ್ುಾ ಮನತಿ ಸುರಿದು
ಗ ೇಡ ಯ ನ ೇತ್ನಡುವಿಕ ಗನಗಿ ಲ ಪ ಮನಡಿ.

6. ಗ ಂಬ ಹನಗ ಮಣಿಗಳನ್ುಾ ದ್ನರದಲ್ಲಿ ಸ ಜಿಯಿಂದ
ಸುರಿದು ಒಂದು ಮ ಲ್ ಯಲ್ಲಿ ತ ಗಿಸ್ತ.

ನಿಮಮ ಗಣೆೀರ್ ವಾಲ ಹಾಾಂಗಿಂಗ್ ಸಿದಧವಾಗಿದ್ೆ..

ಜ್ೆೀನುನೆ್ಣಗಳ ಜಿೀವ್ನ
ಡನ. ಗೌರಿಶ್ ಪಡುಕ ೇಣ ಅವರಿಂದ
ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳು ಕ್ೇಟಗಳು ಮತುತ ನ್ಮಮ ಹಣ್ುುಗಳು ಮತುತ ತರಕನರಿಗಳು ಮತುತ ಹ ವುಗಳು ಮತುತ ಮಕ ುಜ ೇಳ, ಜ ೇವರ್
ಮತುತ ನ ಲಗಡಲ್ ಗಳಂತವುಗಳ ಪಿಮುಖ್ ಪರನಗಸಪಶಿಕಗಳನಗಿರ್ , ಅದು ನ್ಮಗ ಮನತಿವಲಿದ್ ನ್ಮಮ ಕೃಷಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತುತ
ಪನಿಣಿಗಳಿಗ ಆಹನರವನ್ುಾ ನಿೇಡುತತದ್ . ವಿಶಾದ ಬ ಳ ಉತ್ನಪದನ ಯ ಮ ರನ ೇ ಒಂದು ಭನಗಕ್ುಂತ ಹ ಚುಚ ಜ ೇನ್ುನ ಣ್
ಪರನಗಸಪಶಿವನ್ುಾ ಅವಲಂಬಿಸ್ತದ್ . ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನಲುು ಪಿಮುಖ್ ವಿಧಗಳಿರ್ : ಬಂಬಲ್ ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳು, ಬಡಗಿ
ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳು, ಜ ೇನ್ುಹುಳುಗಳು ಮತುತ ಕ ಲ್ ಗನರ ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳು.
ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳು ಕ ಂಪು ಬಣ್ುವನ್ುಾ ಹ ರತುಪಡಿಸ್ತ ಎಲ್ನಿ ಬಣ್ುಗಳನ್ುಾ ಗುರುತ್ರಸುತತರ್ . ಅದು ಮತುತ ಅವುಗಳ ರ್ನಸನ ಯ
ಪಿಜ್ಞ ಯು ಪರನಗವನ್ುಾ ಸಂಗಿಹಸಲು ಬ ೇಕನದ ಹ ವುಗಳನ್ುಾ ಹುಡುಕಲು ಸಹನಯ ಮನಡುತತದ್ . ಪರನಗವು ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳಿಗ
ಆಹನರ ಮ ಲವಲಿ, ಆದರ ಹನರನಟದಲ್ಲಿ ಬಿೇಳುವ ಕ ಲವು ಪರನಗಗಳು ಅಡಡ ಪರನಗಸಪಶಿಕ ು ಕನರಣ್ರ್ನಗುತತರ್ . ಸಸಾ ಮತುತ
ಕ್ೇಟಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧವನ್ುಾ ಸಹಜಿೇವನ್ ಎಂದು ಕರ ಯಲ್ನಗುತತದ್ . ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳು ತಮಮ ಆಹನರದಲ್ಲಿ ಅಗತಾವಿರುವ ಎಲ್ನಿ ಪ್ಿೇಟಿೇನ್್ಗಳನ್ುಾ ಪರನಗದಿಂದ ಮತುತ ಮಕರಂದದಿಂದ ಅಗತಾವಿರುವ
ಎಲ್ನಿ ಕನಬ ೇಿಹ ೈಡ ಿೇಟ್ಗಳಿಂದ ಪಡ ಯುತತರ್ . ಅವರು ಹ -ಹುಳಗಳು, ಮತುತ ಅವರು ಹ ವಿನಿಂದ ಹ ವಿಗ ಚಲ್ಲಸುರ್ನಗ, ಮ ಲತುಃ ಸಾಳಿೇಯ ಹ ವಿನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ಶನಪಿಂಗ್ ಪಿರ್ನಸದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈ
ಅಮ ಲಾರ್ನದ ಪರನಗಸಪಶಿ ಸ್ ೇರ್ ಯನ್ುಾ ಒದಗಿಸುತತರ್ .
ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳು ಅನ ೇಕ ಮತುತ ಸಂರ್ನದ್ನತಮಕ ಕನರಣ್ಗಳಿಂದ ಸ್ನಯುತ್ರತರ್ . ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳು ಸ್ನಯುವುದು ಹ ವು ರಹತ ಭ ದೃಶಾ ಮತುತ ನಿಷಿುಿಯ ಆಹನರ ವಾವಸ್ ಾ ಮತುತ ಪರಿಸರ ಅಪನಯವನ್ುಾ
ಪಿತ್ರಬಿಂಬಿಸುತತದ್ . ಮತುತ ಕನರಣ್, ನನವು ನ್ಮಮ ಕೃಷಿ ಪದಿತ್ರಗಳನ್ುಾ ಬದಲ್ನಯಿಸ್ತದ್ ುೇರ್ . ನನವು ಕವರ್ ಬ ಳ ಗಳನ್ುಾ ನ ಡುವುದನ್ುಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತದ್ ುೇರ್ . ನನವು ಸ್ನಂಪಿದ್ನಯಿಕ ಬ ಳ ಗಳನ್ುಾ ನ ಡುವುದನ್ುಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತದ್ ುೇರ್ ,
ಅವು ನ ೈಸಗಿಿಕ ರಸಗ ಬಬರಗಳನಗಿರ್ , ಅವು ಮಣಿುನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ನರಜ್ನ್ಕವನ್ುಾ ಸರಿಪಡಿಸುತತರ್ ಮತುತ ಬದಲ್ನಗಿ ನನವು ಸಂಶ ಿೇಷಿತ ರಸಗ ಬಬರಗಳನ್ುಾ ಬಳಸಲು ಪನಿರಂಭಿಸ್ತದ್ ುೇರ್ . ಸ್ನಸ್ತರ್ ಮತುತ ಸ ಯಿಕನಂತ್ರ
ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳಿಗ ಹ ಚುಚ ಪೌಷಿುಕ ಆಹನರ ಸಸಾಗಳನಗಿರ್ . ಕೃಷಿ ಪದಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ್ ಪಿಗತ್ರಯಿಂದ್ನಗಿ, ನನವು ಹ ಲಗಳಲ್ಲಿನ್ ಕಳ ಗಳನ್ುಾ ಕ ಲಿಲು ಸಸಾನನಶಕಗಳನ್ುಾ ಬಳಸಲು ಪನಿರಂಭಿಸ್ತದ್ ುೇರ್ .
ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಉಳಿವಿಗನಗಿ ಅಗತಾವಿರುವ ಅನ ೇಕ ಹ ಬಿಡುವ ಸಸಾಗಳನ್ುಾ ನನವು ವಾವಸ್ತಾತರ್ನಗಿ ತ್ ಗ ದುಹನಕುತ್ರತದ್ ುೇರ್ . ಹನಗನದರ ನನವು ಏನ್ು ಮನಡಲ್ಲದ್ ುೇರ್ ? ನನವು ರಚಿಸ್ತದ ಈ ದ್ ಡಡ
ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ ಅಳಿವಿನ್ ಬಗ ೆ ನನವು ಏನ್ು ಮನಡಲ್ಲದ್ ುೇರ್ ? ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಿತ್ರಯಬಬರ ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳನ್ುಾ ಎರಡು ನ ೇರ ಮತುತ ಸುಲಭ ರಿೇತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸಹನಯ ಮನಡಬಹುದು. ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಕ ು ಇರ್ುರ್ನದ
ಹ ವುಗಳನ್ುಾ ನ ಡಿ, ಮತುತ ಈ ಹ ವುಗಳನ್ುಾ, ಈ ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ ಆಹನರವನ್ುಾ ಕ್ೇಟನನಶಕಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗ ಳಿಸಬ ೇಡಿ. ನಿಮಮ ಪಿದ್ ೇಶಕ ು ಸಾಳಿೇಯರ್ನಗಿರುವ ಹ ವುಗಳನ್ುಾ ಹುಡುಕ್ ಮತುತ ಅವುಗಳನ್ುಾ
ನ ಡಬ ೇಕು. ನಿಮಮ ಮನ ಬನಗಿಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿರುವ ಪನತ್ ಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ುಾ ನ ಡಬ ೇಕು. ನಿಮಮ ಮುಂಭನಗದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ನಿಮಮ ಹುಲುಿಹನಸುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಮ ತ್ ೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ುಾ ನ ಡಬ ೇಕು. ಅವುಗಳನ್ುಾ
ಸ್ನವಿಜ್ನಿಕ ಉದ್ನಾನ್ಗಳು, ಸಮುದ್ನಯ ಸಾಳಗಳು, ಹುಲುಿಗನವಲುಗಳಲ್ಲಿ ನ ಡಬ ೇಕ ಂದು ಪಿಚನರ ಮನಡಿ. ವಸಂತಕನಲದಿಂದ ಶರತ್ನುಲದವರ ಗ ಇಡಿೇ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಋತುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಹ ವುಗಳ

ಸುಂದರರ್ನದ ರ್ ೈವಿಧಾತ್ ನ್ಮಗ ಬ ೇಕು. ನ್ಮಮ ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳಿಗ ಹ ವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿೇಜ್ದ ರಸ್ ಬ
ತ ದಿಗಳು
ಬ ೇಕನಗುತತರ್ , ಆದರ ಚಿಟ್ ುಗಳು ಮತುತ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತುತ ಇತರ ವನ್ಾಜಿೇವಿಗಳಿಗ ವಲಸ್ ಹ ೇಗುತತರ್ . ಮತುತ ನ್ಮಮ
ಮಣ್ುನ್ುಾ ಪ್ೇಷಿಸುವ ಮತುತ ನ್ಮಮ ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳನ್ುಾ ಪ್ೇಷಿಸುವ ಹ ಲದ ಬ ಳ ಗಳನ್ುಾ ಮತ್ ತ ಹನಕುವ ಬಗ ೆ
ನನವು ಎಚಚರಿಕ ಯಿಂದ ಯೇಚಿಸಬ ೇಕು. ಮತುತ ನನವು ನ್ಮಮ ಹ ಲಗಳನ್ುಾ ರ್ ೈವಿಧಾಗ ಳಿಸಬ ೇಕನಗಿದ್ . ಕೃಷಿ
ಆಹನರ ಮರುಭ ಮಯನ್ುಾ ಅಡಿಡಪಡಿಸಲು ನನವು ಹ ಬಿಡುವ ಬ ಳ ಗಡಿಗಳನ್ುಾ ಮತುತ ಹ ಡ್ಿ ಸ್ನಲುಗಳನ್ುಾ
ನ ಡಬ ೇಕು ಮತುತ ನನವು ರಚಿಸ್ತದ ನಿಷಿುಿಯ ಆಹನರ ವಾವಸ್ ಾಯನ್ುಾ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪನಿರಂಭಿಸಬ ೇಕು.
ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳ ಬಗ ೆ ಕ ಲವು ಪಿಮುಖ್ ಸಂಗತ್ರಗಳು ......
1. ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳು ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಜ ೇನ್ುತುಪಪವನ್ುಾ ತಯನರಿಸಲು ಎರಡು ಮಲ್ಲಯನ್ ಹ ವುಗಳಿಂದ
ಮಕರಂದವನ್ುಾ ಸಂಗಿಹಸಬ ೇಕು.
2. ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಜ ೇನ್ುತುಪಪವನ್ುಾ ತಯನರಿಸಲು ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ವು ಸುಮನರು 90,000 ಮೈಲುಗಳರ್ುು ಹನರನಟ
ನ್ಡ ಸಬ ೇಕು - ಜ್ಗತ್ರತನನದಾಂತ ಮ ರು ಬನರಿ 3. ಸರನಸರಿ ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ವು ತನ್ಾ ಜಿೇವಿತ್ನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿೇಚಮಚ ಜ ೇನ್ುತುಪಪದ 1/12 ನ ೇ ಭನಗವನ್ುಾ ಮನತಿ ಮನಡುತತದ್ .
4. ಸಂಗಿಹ ಪಿರ್ನಸದಲ್ಲಿ ಜ ೇನ್ುಹುಳು 50 ರಿಂದ 100 ಹ ವುಗಳನ್ುಾ ಭ ೇಟಿ ಮನಡುತತದ್ .
5. ಒಂದು ಜ ೇನ್ುಹುಳು ಆರು ಮೈಲುಗಳವರ ಗ ಮತುತ ಗಂಟ್ ಗ 15 ಮೈಲ್ಲಗಳರ್ುು ರ್ ೇಗರ್ನಗಿ ಹನರಬಲಿದು.
6. ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ದ ಮದುಳು ಅಂಡನಕನರದ ಆಕನರದಲ್ಲಿದ್ ಮತುತ ಎಳಿಳನ್ ಬಿೇಜ್ದ ಗನತಿದ್ನುಗಿದ್ , ಆದರ ಇದು ವಿರ್ಯಗಳನ್ುಾ ಕಲ್ಲಯಲು ಮತುತ ನ ನ್ಪಿಡುವ ಗಮನನಹಿ ಸ್ನಮಥಾಿವನ್ುಾ ಹ ಂದಿದ್ .
ಉದ್ನಹರಣ ಗ , ದ ರ ಪಿಯನಣ್ ಮತುತ ದಕ್ಷತ್ ಯ ಮೇಲ್ ಸಂಕ್ೇಣ್ಿರ್ನದ ಲ್ ಕನುಚನರಗಳನ್ುಾ ಮನಡಲು ಇದು ಸ್ನಧಾರ್ನಗುತತದ್ .
7. ಜ ೇನ್ುಹುಳುಗಳು ನ್ೃತಾ ಮನಡುವ ಮ ಲಕ ಪರಸಪರ ಸಂವಹನ್ ನ್ಡ ಸುತತರ್ - ಇದನ್ುಾ ‘ರ್ನಗಲ್ ಡನಾನ್ಸ’್ಎಂದು ಕರ ಯಲ್ನಗುತತದ್ .
8. ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳ ವಸ್ನಹತು 20,000-60,000 ಜ ೇನ್ುಹುಳುಗಳು ಮತುತ ಒಂದು ರನಣಿಯನ್ುಾ ಒಳಗ ಂಡಿದ್ . ಕ ಲಸ ಮನಡುವ ಜ ೇನ್ುಹುಳುಗಳು ಹ ಣ್ುು, ಸುಮನರು 6 ರ್ನರಗಳ ಕನಲ ಬದುಕುತತರ್ ಮತುತ ಎಲ್ನಿ
ಕ ಲಸಗಳನ್ುಾ ಮನಡುತತರ್ .
9. ರನಣಿ ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ವು 5 ವರ್ಿಗಳವರ ಗ ಬದುಕಬಲಿದು ಮತುತ ಮೊಟ್ ುಗಳನ್ುಾ ಇಡುವ ಏಕ ೈಕ ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ರ್ನಗಿದ್ . ಜ ೇನ್ುಗ ಡಿನ್ ಗರಿರ್ಠ ಶಕ್ತಯಲ್ಲಿ ಇರಬ ೇಕನದ್ನಗ ಮತುತ ದಿನ್ಕ ು 2500 ಮೊಟ್ ುಗಳನ್ುಾ
ಇಡುರ್ನಗ ಬ ೇಸ್ತಗ ಯ ತ್ರಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅತಾಂತ ಕನಯಿನಿರತಳು.

10. ಜ ೇನ್ುತುಪಪವನ್ುಾ ಯನರ್ನಗಲ ಔರ್ಧರ್ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ನಗುತತದ್ . ನ ೇಯುತ್ರತರುವ ಗಂಟಲು ಮತುತ ಜಿೇಣ್ಿಕನರಿ ಕನಯಿಲ್ ಗಳಿಂದ ಹಡಿದು ಚಮಿದ ತ್ ಂದರ ಗಳು ಮತುತ ಜ್ಾರಗಳವರ ಗ ಎಲಿದಕ ು
ಇದು ಸಹನಯ ಮನಡುತತದ್ ಎಂದು ಭನವಿಸಲ್ನಗಿದ್ .
11. ಜ ೇನ್ುತುಪಪವು ನ್ಂಜ್ುನಿರ ೇಧಕ ಗುಣ್ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ುಾ ಹ ಂದಿದ್ ಮತುತ ಐತ್ರಹನಸ್ತಕರ್ನಗಿ ಗನಯಗಳಿಗ ಡ ಿಸ್ತಸಂಗ್ ಮತುತ ಸುಟುಗನಯ ಮತುತ ಕಡಿತಕ ು ಪಿಥಮ ಚಿಕ್ತ್ ಸಯನಗಿ ಬಳಸಲ್ನಗುತ್ರತತುತ.
12. ಜ ೇನ್ುತುಪಪದಲ್ಲಿರುವ ನ ೈಸಗಿಿಕ ಹಣಿುನ್ ಸಕುರ ಗಳು - ಫಿಕ ುೇಸ್ ಮತುತ ಗ ಿಕ ೇಸ್ - ದ್ ೇಹದಿಂದ ಬ ೇಗನ ಜಿೇಣ್ಿರ್ನಗುತತದ್ . ಇದಕನುಗಿಯೇ ಕ್ಿೇಡನಪಟುಗಳು ಮತುತ ಕ್ಿೇಡನಪಟುಗಳು ಜ ೇನ್ುತುಪಪವನ್ುಾ
ನ ೈಸಗಿಿಕ ಶಕ್ತ ವಧಿಕರ್ ಂದು ಬಳಸುತ್ನತರ .
13. ಜ ೇನ್ುತುಪಪವು ನ್ಂಬಲ್ನಗದರ್ುು ದಿೇರ್ಿಕನಲ ಇರುತತದ್ . ಈಜಿಪಿುನ್ ಸಮನಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ ೇನ್ುತುಪಪದ 2000 ವರ್ಿಗಳರ್ುು ಹಳ ಯದ್ನದ ಜ ೇನ್ುತುಪಪವನ್ುಾ ಕಂಡುಕ ಂಡ ಒಬಬ ಪರಿಶ ೇಧಕ ಇದು
ರುಚಿಕರರ್ನಗಿದ್ ಎಂದು ಹ ೇಳಿದರು!
14. ಜ ೇನ್ುನ ಣ್ಗಳು ಮನಡುವ ಶಬು ಅವುಗಳ ರ ಕ ುಗಳು ನಿಮರ್ಕ ು 11,400 ಬನರಿ ಬಡಿಯುವ ಶಬುರ್ನಗಿದ್ .
15. ಜ ೇನ್ುತುಪಪ ನ್ಂಬಲ್ನಗದರ್ುು ಆರ ೇಗಾಕರ ಮತುತ ಕ್ಣ್ಾಗಳು, ಜಿೇವಸತಾಗಳು, ಖ್ನಿಜ್ಗಳನ್ುಾ ಒಳಗ ಂಡಿದ್ . ಸುಧನರಿತ ಮದುಳಿನ್ ಕನಯಿಚಟುವಟಿಕ ಗ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ ಉತುರ್ಿಣ್ ನಿರ ೇಧಕ
“ಪಿನ ೇಸ್ ಂಬಿಿನ್”್ಅನ್ುಾ ಒಳಗ ಂಡಿರುವ ಏಕ ೈಕ ಆಹನರ ಇದು.
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