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ಕತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹನದನ: 

http://publications.azimpremjifoundation.org/2771/2/GundaThope%20-%20English.pdf 

 

ಪರಿವಿಡಿ: 
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ಕಾರ್ಯಹಾಳ  ೆ1:  

ಜನಸ್ಮುದಾರ್ ಮುಕತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬಹುದಾದುಂತಹ ಸ್ುಂಪನ ೂಲಗಳು ಯಾವುವು? 

ಕತೆಪುಸತಕ ಆಧಾರಿತವಾದ “ಗನೇಂಡನತೆ  ಪುಗಳೆತತ ಹೆ  ದವು?” 

ಉದೆದೀಶಗಳು: 

• ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹನದಾದೇಂತಹ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳ ಕನರಿತನ ತಿಳಿಯನವುದನ 

• ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹನದಾದೇಂತಹ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳ ವಿವಿಧ ಉಪಯ ಗಗಳ ಬಗೆೆ ಅರ್ಾ 

ಮಾಡಿಕೆ ಳಳುವುದನ 

• ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹನದಾದೇಂತಹ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಳ ಏನಾಗನತಿತದೆ ಎೇಂಬನದನ್ನು 

ತಿಳಿಯನವುದನ 

 

ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹನದಾದೇಂತಹ ಅರ್ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಂಚಿಕೆ ಳಳುವೇಂತಹ 

ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಳ ಯಾವುವು?  

ಜನ್ರನ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸನವೇಂತಹ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಳ ಅೇಂದರೆ ಸಮನದಾಯವು ಬಳಸನವೇಂತಹ ಮತನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 

ನವಾಹಿಸನವ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಾಗಿವೆ.  ಕಾಡನಗಳಳ, ನ್ದಿಗಳಳ, ಕೆ ಳಗಳಳ, ಗನೇಂಡನತೆ  ಪುಗಳಳ (ಮರಗಳ ತೆ  ಪು), 

ಗೆ  ಮಾಳ (ಮ ಯಿಸನವ ಭ ಮಿ/ಮೈದಾನ್), ಮತನತ ಕೆರೆಗಳಳ ಇತಾಯದಿಗಳೆಲಿವೂ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ಸವೆಾಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 

ಕೇಂಡನಬರನತತದೆ. ತಿನ್ುಲನ ಆಹಾರ, ಕನಡಿಯಲನ ನ ರನ, ಖಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗನಣ್ಪಡಿಸನವೇಂತಹ ಔಷ್ಧಿ, ಉರನವಲನ ಮತನತ 

ಮರದ ಮನಟ್ನಿಗಳಳ ಮನೇಂತಾದವುಗಳೆಲವಿು ಪ್ಾರಕೃತಿಕ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಾಗಿದನು, ಸಮನದಾಯಗಳಳ ಇವೆಲಿವುಗಳ 

ಉಪಯ ಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯನತತವೆ.  ಜೆ ತೆಗೆ ಇವುಗಳಿೇಂದ ಪಡೆದ ಅನೆ ಕ ಕಚ್ಾಾ ವಸನತಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಮತನತ ಇತರ 

ಜನ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲನ ಸಹಾ ಬಳಸನತಾತರೆ. ಈ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳನ್ನು ಹೆ ಗೆ ಬಳಸಬೆ ಕನ ಎೇಂಬನದರ ಬಗೆೆ ಕೆಲವು 

ನಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೆ ಳಳುವ ಮ ಲಕ ಸಥಳಿ ಯ ಸಮನದಾಯಗಳಳ ಈ ಪ್ಾರಕೃತಿಕ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳನ್ನು 

ಕಾಪ್ಾಡಿಕೆ ಳಳುತತವೆ. ಕೆರೆಗಳಳ ಮತನತ ಉದಾಯನ್ವನ್ಗಳನ್ನು ನ್ಗರಗಳಲ್ಲ ಿಜನ್ರನ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸನವ ಸೇಂಪನ್ ೂಲದ 

ಒೇಂದನ ನದರ್ಾನ್ಗಳಾಗಿವೆ ಎೇಂದರೆ ತಪ್ಾಾಗಲಾರದನ.  

 

ಗುುಂಡುತೆ ೀಪು ಎುಂಬುದು ಕ ಡ ಜನಸ್ಮುದಾರ್ ಮುಕತವಾಗಿ ಬಳಸ್ುವುಂತಹ ಒುಂದು ಸ್ುಂಪನ ೂಲವಾಗಿದೆ 

ಏಕೆುಂದರೆ……………. 

ಗಿಡನೆಡಲನ, ಕೆ ಯನಿ/ಕಟಾವು ಮಾಡಲನ ಮತನತ ತೆ  ಪುಗಳನ್ನು ನೆ  ಡಿಕೆ ಳುಲನ ಅಲ್ಲಿನ್ ಸಥಳಿ ಯ ಸಮನದಾಯವು 

ತೆ ಡಗಿರನವುದರಿೇಂದ ಗನೇಂಡನತೆ  ಪು ಎೇಂಬನದನ ಜನ್ರನ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸನವ ಒೇಂದನ ಸೇಂಪನ್ ೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ 



4 | P a g e  
 

ತೆ  ಪುಗಳ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹಳಿುಯ ಜನ್ರನ ಸಾಕಷ್ನಿ ಮಾವಿನ್ ಮರಗಳಳ, ನೆ ರಳ  ೆಮರಗಳಳ, ಹನಣ್ಸೆ ಮರಗಳಳ, ಹಲಸನ್ 

ಮರಗಳಳ, ಆಲದ ಮರಗಳಳ, ಅತಿತ ಮತನತ ಅರಳಿ  ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದಾುರೆ. ಈ ಮರಗಳಿೇಂದ ಬರನವೇಂತಹ ಸಾಕಷ್ನಿ 

ಹಣ್ನಣಕಾಯಿಗಳನ್ನು, ಖಾಯಿಲೆ ಗನಣ್ಪಡಿಸನವೇಂತಹ ಔಷ್ಧಿಗಳನ್ನು, ಉರನವಲನ ಮತನತ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲನಿ್ 

ಜನ್ಸಮನದಾಯವು ಬಳಸನವುದನೇಂಟ್ನ. ಹಸನ, ಕರನಗಳೇಂತಹ ಜಾನ್ನವಾರನಗಳಿಗೆ ಅವರ್ಯಕವಾಗಿರನವ ಮ ವನ್ನು 

ಮ ಯಿಸಲನ ಮತನತ ಸೇಂಗರಹಿಸಲನ ಸಹ ಈ ತೆ  ಪನ್ನು ಬಳಸನತಾತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಗನವೇಂತಹ ರನಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ನಣಗಳನ್ನು 

ತಿನ್ುಲನ ಮತನತ ಮರಗಳ ಸನತತಲ  ಆಟ್ವಾಡಲನ ಆ ಹಳಿುಯ ಮಕಕಳಳ ಬರನತಾತರೆ. ಇವೆಲವಿುದರ ಜೆ ತೆಗೆ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲ ಿ

ನ್ಡೆಯನವ ಗಾರಮಿ ಣ್ ಸಭೆಗಳಳ, ಸಮನದಾಯದ ಹಬಬಗಳನ್ನು ನಯ ಜಿಸಲನ ಮತನತ ಹಬಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲನ ಈ 

ತೆ  ಪನ್ನು ಒೇಂದನ ಸಮನದಾಯದ ಸಥಳವಾಗಿಯ  ಸಹ ಬಳಸಕೆ ಳಳುತಾತರೆ. ಈ ತೆ  ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಿ 

ದೆ ವಸಾಥನ್ಗಳಳ ಹಾಗ  ನಾಗರಕಲನಿಗಳಳ ಇವೆ ಮತನತ ಹಳಿುಯ ಜನ್ರನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತನತ ಅಲ್ಲಿನ್ ಮರಗಳಿಗೆ 

ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಹಾ ಸಲ್ಲಿಸನತಿತರನತಾತರೆ. ಈ ಹಿೇಂದೆಯ  ಸಹಾ, ಪೇಂಚ್ಾಯತ್ ಮತನತ ಹಳಿುಯ ಜನ್ರನ ಕೆ ವಲ 

ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡನವುದಷೆಿ  ಅಲಿ, ಅದರ ಜೆ ತೆಗೆ ಇೇಂತಹ ತೆ  ಪುಗಳನ್ನು ಸನರಕ್ಷತವಾಗಿರನವೇಂತೆ ನೆ  ಡಿಕೆ ಳಳುವ 

ಕತಾವಯವನ್ನು ಕ ಡ ನಭಾಯಿಸನತಿತದುರನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒೇಂದನ ವೆ ಳ  ೆಯಾರಾದರ  ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿದೆ ಅಲ್ಲನಿ್ 

ಮರವನ್ನು ಕಡಿದರೆ ಅೇಂತಹವರನ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಬೆ ಕಾಗನತಿತತನತ. ಅದೆ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲನ 

ಅನ್ನಮತಿ ಇಲಿದವರನ ಸಹ ಸವೇಂತ ಉಪಯ ಗಕಾಕಗಿ ಮರಗಳ ಕೆ ೇಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತತರಿಸಲನ ಮನೇಂದಾಗನತಿತದುರನ.  
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ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 1: ಹಳ್ಳಿ/ನ್ೆರೆಹೆ ರೆ ಮತುತ ಅಲ್ಲನಿ ಜನಸ್ಮುದಾರ್ ಮುಕತವಾಗಿ ಬಳಸ್ುವುಂತಹ ಸ್ುಂಪನ ೂಲಗಳನುು ನಕ್ಷೆ 

ಮಾಡುವುದು 

ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಳ ತಮೂ ಶಿಕ್ಷಕರೆ ೇಂದಿಗೆ ಹಳಿು/ನೆರೆಹೆ ರೆಯ ಸನತತಲ  ಓಡಾಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸನವುದನ: 

1. ಹಳಿು/ನೆರೆಹೆ ರೆಯ ಗಡಿ 

2. ಹಳಿು/ನೆರೆಹೆ ರೆಯ ಗಡಿಯಳಗೆ ಕೇಂಡನಬರನವ ವಿಭಿನ್ುವಾದ ಸಥಳಗಳಳ (ನ್ದಿಗಳಳ, ಕೆರೆಗಳಳ, ಬಾವಿಗಳಳ, 

ಉದಾಯನ್ವನ್ಗಳಳ, ಕಟೆಿಗಳಳ (ಮರಗಳಳ ಮತನತ ದೆ ವಸಾಥನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂಡನಬರನವೇಂತಹ ಕಟೆಿಗಳಳ) 

ತೆ  ಪುಗಳಳ, ಗೆ  ಮಾಳ ಮತನತ ಜನ್ರನ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸನವೇಂತಹ ಇತರೆ ಯಾವುದೆ  ಸಥಳಗಳಳ)  

3. ಹಳಿು/ನೆರೆಹೆ ರೆಯ ಪರದೆ ರ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಂಡನಬರನವ ಬಹನಮನಖ್ಯವಾದೇಂತಹ ಪ್ಾರಕೃತಿಕವಾಗಿ ಕೇಂಡನಬರನವ ಮತನತ 

ಮಾನ್ವನೇಂದ ನಮಿಾಸಲಾಟ್ಿೇಂತಹ ವೆೈಶಿಷ್ಿತೆಗಳಳ ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಗನಡಡಗಾಡನಗಳಳ/ಬೆಟ್ಿಗಳಳ, ತೆ ರೆಗಳಳ, 

ಎರಡ  ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಹೆ ೇಂದಿರನವ ರಸೆತಗಳಳ, ಬಸ್ ನಲಾುಣ್ಗಳಳ, ಶಾಲೆಗಳಳ, ಸಕಾಾರಿ 

ಕಚ್ೆ ರಿಗಳಳ ಅೇಂದರೆ ವಾರ್ಡಾ/ಪೇಂಚ್ಾಯತ್ ಕಚ್ೆ ರಿ, ಸಾವಾಜನಕ ಆರೆ  ಗಯ ಕೆ ೇಂದರಗಳಳ, ಪರ್ನವೆೈದಯಕಿ ಯ 

ಕೆ ೇಂದರ, ದೆ ಡಡ ಮನೆಗಳಳ, ಮತನತ ಮನಖ್ಯವಾದ ರಸೆತಗಳಳ ಇತಾಯದಿಗಳಳ. 

ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳನ್ನು ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ ಗನೇಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿೇಂಗಡಿಸನವುದನ ಮತನತ ಅವರನ ಹಳಿು/ನೆರೆಹೆ ರೆಯ ಸನತತಲ  ಓಡಾಡಿ 

ಮ ಲಕೇಂಡ 1, 2 ಮತನತ 3 ಅೇಂರ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸ ತಾವು ಗರನತಿಸರನವ ವೆೈಶಿಷ್ಿಯತೆಗಳ ೆೇಂದಿಗೆ 

ಹಳಿು/ನೆರೆಹೆ ರೆಯ ನ್ಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸನವುದನ.  
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ಚಟುವಟಿಕೆ 2: ಜನಸ್ಮುದಾರ್ ಮುಕತವಾಗಿ ಬಳಸ್ುವುಂತಹ ಸ್ುಂಪನ ೂಲಗಳ ವಿಭಿನು ಉಪಯೀಗಗಳು ಮತುತ 

ಅವುಗಳನುು ಉಪಯೀಗಿಸ್ುವ ಜನರನುು ಗುರುತಿಸಿ 

ನಮೂ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಕೇಂಡನಬರನವ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸ, ಅೇಂದರೆ ಗನೇಂಡನತೆ  ಪು, ಕೆರೆ, ಕೆ ಳ ಅರ್ವಾ 

ಗೆ  ಮಾಳ ಸಹ ಆಗಿರಬಹನದನ. ಒೇಂದನ ವೆ ಳ  ೆನ ವು ನ್ಗರ ಪರದೆ ರ್ದಲ್ಲಿ ವಾಸಸನತಿತದುರೆ, ಜನ್ರನ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸನವ 

ಅಲ್ಲಿನ್ ಉದಾಯನ್ವನ್ ಅರ್ವಾ ಕೆರೆಗಳೇಂತಹ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸನವುದನ. 

ಇೇಂತಹ ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಬಳಕೆಯ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳನ್ನು ಬೆಳಗೆೆ ಒೇಂದೆರೆಡನ ಗೇಂಟೆ (ಬೆಳಗೆೆ 7 ರಿೇಂದ 11 ಗೇಂಟೆಗಳವರೆಗೆ) 

ಮತನತ ಸೇಂಜೆ (ಮದಾಯಹು 3 ರಿೇಂದ ಸೇಂಜೆ 7 ಗೇಂಟೆಗಳವರೆಗೆ) ವಿ ಕ್ಷಸ. ನ ವು ಗಮನಸದೇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈ 

ಕೆಳಗಿನ್ ಕೆ  ಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ ನ್ಮ ದಿಸ.  

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸನವೇಂತಹ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳ ವಿಧಗಳಳ 

ಈ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆ  ನದಿಾಷ್ಿ ಹೆಸರನ್ನು ನ ಡಲಾಗಿದೆಯ  

ಕರ.ಸೇಂ ಪರಶೆು ಬೆಳಗೆ ೆ ಸೇಂಜೆ 
1 ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸನವ 

ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಿಗೆ ಯಾರನ ಭೆ ಟ್ಟ ನ ಡಿದರನ 
ಉದಾ: ಮಿ ನ್ನಗಾರರನ, 
ಗಾರಮಿ ಣ್ ಮಹಿಳೆಯರನ, 
ಹನಲನಿ ಮ ಯಿಸನವವರನ 
 

 

2 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆ ಟ್ಟ ನ ಡಿದ ವಯಕಿತಗಳಳ ಮಾಡಿದೇಂತಹ 
ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳಳ ಯಾವುವು? 
ಮತನತ ಆ ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಿ
ಮಾಡಲಾಯಿತನ?  

ಉದಾ: ಮಿ ನ್ನಗಾರರನ 
– ಮಿ ನ್ನಗಾರಿಕೆ, 
ಮಹಿಳೆಯರನ- ಬಟೆಿ 
ಒಗೆಯನವುದನ,  
ಹನಲನಿ ಮ ಯಿಸನವವರನ 
– ಹಸನಗಳನ್ನು 
ಮ ಯಿಸನವುದನ ಮತನತ 
ತೆ ಳೆಯನವುದನ 
 

 

3 ಅಲ್ಲಿನ್ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಿೇಂದ ಏನ್ನ 
ಸೇಂಗರಹಿಸದರನ ಮತನತ ಎಲ್ಲಿೇಂದ ಸೇಂಗರಹಿಸದರನ? 

ಉದಾ: ಕೆರೆಗಳಿೇಂದ 
ಮಿ ನ್ನ,  
ದನ್ಕರನಗಳ ಮ ವಿನ್ 
ಹನಲನಿ,  
ಕೆರೆಗಳಿೇಂದ ನ ರನ.  
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ಚಟುವಟಿಕೆ 3: ಜನಸ್ಮುದಾರ್ ಮುಕತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬಹುದಾದ ಸ್ುಂಪನ ೂಲಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುತ ಕಾಲಮಿತಿರ್ನುು 

ರಚಿಸ್ುವುದು 

ನಮೂ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿರನವ ಹಿರಿಯರೆ ೇಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಒೇಂದನವೆ ಳ  ೆನ ವು ದೆ ಡಡ ನ್ಗರಪರದೆ ರ್ದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದುರೆ, 

ನಮೂ ನ್ಗರ ಪರದೆ ರ್ದಲ್ಲಿ ತನೇಂಬಾದಿನ್ಗಳಿೇಂದ ವಾಸಮಾಡನತಿತರನವ ವಯಕಿತಯನ್ನು ಹನಡನಕಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಅವರೆ ೇಂದಿಗೆ 

ಈ ಕೆಳಕೇಂಡ ಪರಶೆುಗಳನ್ನು ಕೆ ಳಿ, ಅವರಿೇಂದ ಬೇಂದೇಂತಹ ಉತತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಒೇಂದನವೆ ಳ  ೆ ಅವರನ 

ಸಮೂತಿಸದರೆ, ಅವರನ ಮಾತನಾಡನವ ವಿ ಡಿಯವನ್ನು ನ ವು ನಮೂ ಮೊಬೆೈಲ್ ಅರ್ವಾ ಕಾಯಮರಾದಲ್ಲಿಯ  ಸಹ 

ಧವನಮನದರಣ್/ಚಿತಿರ ಕರಿಸಬಹನದನ.   

ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆ 1ರಲ್ಲನಿ್ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇಂಗರಹಿಸ: 

1. ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸನವ ಸೇಂಪನ್ ೂಲ/ಸಥಳಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿದುರೆ, ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಆ ಹೆಸರಿನೇಂದ 

ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ? 

2. ಹಿೇಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೇಂಪನ್ ೂಲವನ್ನು ಜನ್ರನ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸನತಿತದುರನ?  

3. ಒೇಂದನವೆ ಳ  ೆಇದನ್ನು ಬಳಸದಿದುರೆ ಅರ್ವಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದುರೆ ಅದನ ಏಕೆ ಉೇಂಟಾಯಿತನ? 

4. ಹಿೇಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇೇಂತಹ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳನ್ನು ಹೆ ಗೆ ನವಾಹಿಸಲಾಗನತಿತತನತ? 

5. ಇೇಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆ ಗೆ ನವಾಹಿಸಲಾಗನತಿತದೆ? 

ಕೆ ಳಬಹನದಾದೇಂತಹ ಇನುತರೆ  ಪರಶೆುಗಳಳ. 

ಹಳಿು/ನೆರೆಹೆ ರೆಯಲ್ಲಿರನವ ಜನ್ಸಮನದಾಯವು ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸನವ ವಿವಿಧ ರಿ ತಿಯ ಇತರೆ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಳ 

ಯಾವುವು? 

ಈಗಲ  ಇವುಗಳಳ ಅಸತತವದಲ್ಲಿವೆಯ ? 

ಒೇಂದನವೆ ಳ  ೆಅವು ಅಸತತವದಲ್ಲಲಿಿವಾದಲ್ಲ ಿ

1. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾಯಿತನ? 

2. ಅವು ಹೆ ಗೆ ಬದಲಾಯಿತನ? 

3. ಅವುಗಳಳ ಮನೇಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸತತವದಲ್ಲಿಲದಿಿದುರೆ ಜನ್ರನ ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹದನ? (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾವಿಯನ ಇನ್ನು ಮನೇಂದೆ ಅಸತತವದಲ್ಲಿ ಇಲದಿಿದುರೆ, ಅವರನ ಈಗ ನ ರನ್ನು ಎಲ್ಲೇಿಂದ ಪಡೆಯನತಾತರೆ?) 

4. ಅವುಗಳಳ ಇನ್ನು ಮನೇಂದೆ ಅಸತತವದಲ್ಲಿ ಇರನವುದಿಲಿ ಎೇಂದನ ಅವರನ ಏಕೆ ಯ ಚಿಸನತಾತರೆ? 

 

ಮ ಲ್ಲನ್ ಸೇಂದರ್ಾನ್ದ ತರನವಾಯ, ನಮೂ ಬಳಿ ಇರನವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರಕಾರ ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸನವ 

ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳ ಅೇಂದಾಜನ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದನ ಅವುಗಳ ಐತಿಹಾಸಕ ಕತೆಯನ್ನು ಮತನತ ಕಾಲಾೇಂತರದಲ್ಲ ಿ

ಅದನ ಹೆ ಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎೇಂಬನದನ್ನು ಕಲ್ಲಯಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತತದೆ. ಇದರ ಮ ಲಕ ಇೇಂತಹ 
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ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳ ೆೇಂದಿಗಿನ್ ಜನ್ರ ಸೇಂಬೇಂಧಗಳಳ ಹೆ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆ ೇಂದಿವೆ ಎೇಂಬನದರ ಬಗೆೆಯ  ಸಹ ನ ವು 

ಕಲ್ಲಯಬಹದನ.  

ಉದಾಹರಣೆ: ಗನೇಂಡನತೆ  ಪ್ರನ್ ಕಾಲಮಿತಿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಗನೇಂಡನತೆ  ಪ್ರನ್ ಕಾಲಮಿತಿ 

1950- ಹಳಿುಯ ಮಧಯಭಾಗದಿೇಂದ ಸನಮಾರನ 2 ಕಿ.ಮಿ . ದ ರದ ಹೆ ರವಲಯದಲ್ಲ ಿದೆ ಡಡ ಗನೇಂಡನತೆ  ಪುಗಳಿದುವು. 

ವಿವಿಧ ರಿ ತಿಯ ಅಗತಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಳಿು ಜನ್ರನ ಈ ತೆ  ಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸನತಿತದುರನ. ಈ ತೆ  ಪುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಸಲನ ಜನ್ರ 

ಒೇಂದನ ಗನೇಂಪು ಇದನು, ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಸನವ ಜವಾಬಾುರಿಯನ್ನು ಈ ಗನೇಂಪ್ರನ್ಲ್ಲಿರನವ ಸದಸಯರಿಗೆ ನ ಡಲಾಯಿತನ. ಅಲ್ಲ ಿ

ಮನಖ್ಯವಾಗಿ ಹನಣ್ಸೆ, ಬೆ ವು, ಮತನತ ಮಾವಿನ್ ಮರಗಳಳ ಹೆಚ್ಾಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದುವು.  

1990 – ಹಳಿುಗಳಿಗೆ ಹತಿತರದಲ್ಲದಿು ನ್ಗರಗಳಳ ಬೆಳೆಯಲನ ರ್ನರನವಾದವು, ಇದರಿೇಂದಾಗಿ ಹೆಚಿಾನ್ ಜನ್ರನ ಕೆಲಸವನ್ನು 

ಹರಸನತಾತ ಹಳಿುಯಿೇಂದ ನ್ಗರಗಳಿಗೆ ಹೆ  ಗಲನ ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸದರನ.  

2000ರ ದರ್ಕದ ಆರೇಂಭದಲ್ಲಿ – ಹಳಿಳುಯ ಮಕಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಾರರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಮಿಾಸಲಾಗಿತನತ.  

2010 – ಹಳಳುಿಯಲ್ಲ ಿ ಪ್ರರಢಶಾಲೆಯನ್ನು ನಮಿಾಸಲನ ನಧಾರಿಸಲಾಯಿತನ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಿಡವನ್ನು ಹಳಿುಯ 

ಹೆ ರವಲಯದಲ್ಲರಿನವ ಗನೇಂಡನತೆ  ಪುಗಳಳ ಇರನವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಿಲನ ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸದರನ.  

2015 – ಉಳಿದ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದನ ಅಲ್ಲ ಿಮಕಕಳಿಗಾಗಿ ಉದಾಯನ್ವನ್ವನ್ನು ನಮಿಾಸಲಾಯಿತನ. ಈ ಉದಾಯನ್ವನ್ದ ಸನತತಲ  

ಮನಳಳುತೇಂತಿಯ ಬೆ ಲ್ಲಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದನು, ಯಾವುದೆ  ದನ್ಕರನಗಳಳ ಬೇಂದನ ಮ ಯಲನ ಅವಕಾರ್ವಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಳಿುಜನ್ರನ ಈ 

ಮರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೆ  ಕಾರಣ್ಕನಕ ಯಾವುದೆ  ಉದೆು ರ್ಗಳಿಗಾಗಿಯ  ಉಪಯ ಗಿಸನವೇಂತಿರಲ್ಲಲಿ. ತೆ  ಪುಗಳನ್ನು 

ತೆರವುಗೆ ಳಿಸಲಾದ ಸಮಯದಿೇಂದಲ  ಈ ಉದಾಯನ್ವನ್ದಲ್ಲಿ ಒೇಂದನ ಅರಳಿ ಮರದೆ ೇಂದಿಗೆ ಒೇಂದನ ಕಟೆಿ ಇತನತ.  

2020 – ಹಳಿುಯ ಸಮಿ ಪದಲ್ಲ ಿಹಲವಾರನ ಬಡಾವಣೆಗಳಳ, ಪರತೆಯ ಕ ಮನೆಗಳಳ ಮತನತ ದೆ ಡಡ ಮಟ್ಿದ ಅೇಂಗಡಿಗಳಳ ತಲೆ ಎತಿತದವು. 

ಆ ಪರದೆ ರ್ಗಳಳ ಹೆಚನಾ ನ್ಗರಿ ಕರಣ್ಗೆ ಳಳುತಿತದುವು. ಹಳಿುಯಲ್ಲ ಿ ವಾಸಸನವ ಹಲವಾರನ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕಕಳಿಗೆ ಈ ಪರದೆ ರ್ಲ್ಲ ಿ

ಗನೇಂಡನತೆ  ಪುಗಳಳ ಇದುವು ಎೇಂಬನದರ ಬಗೆ ೆಅರಿವೆ  ಇರಲ್ಲಲ ಿಮತನತ ಅವರನ ಅದನ್ನು ಎೇಂದಿಗ  ನೆ  ಡಿಯ  ಇರಲ್ಲಲಿ.  
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ಕಾರ್ಯಹಾಳ  ೆ2:  

ಜನಸ್ಮುದಾರ್ ಮುಕತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬಹುದಾದ ಸ್ುಂಪನ ೂಲಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಮಹಾತಾೂ ಗಾುಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಗಾರಮಿೀಣ 

ಉದೆ ಾೀಗ ಖಾತಿರ ಕಾಯ್ದದ (ನರೆೀಗಾ/MGNREGA)  

“ಕತೆಪುಸತಕ ಆಧಾರಿತವಾದ “ಗನೇಂಡನತೆ  ಪುಗಳೆತತ ಹೆ  ದವು?” 

ಉದೆದೀಶಗಳು: 

• ಮಹಾತಾೂ ಗಾೇಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಗಾರಮಿ ಣ್ ಉದೆ ಯ ಗ ಖಾತಿರ ಕಾಯು  (ನ್ರೆ ಗಾ/MGNREGA) ಬಗೆೆ 

ತಿಳಿಯನವುದನ 

• ಮಹಾತಾೂ ಗಾೇಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಗಾರಮಿ ಣ್ ಉದೆ ಯ ಗ ಖಾತಿರ ಕಾಯುಯನ (ನ್ರೆ ಗಾ/MGNREGA) ಹೆ ಗೆ ಈ 

ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಸನತತವೆ ಎೇಂಬನದನ್ನು ಅರ್ಾಮಾಡಿಕೆ ಳಳುವುದನ 

ನರೆೀಗಾ ಎುಂದರೆೀನು?  

‘ಎೇಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಈ ಜಿ ಎ’ಳ  ಅರ್ವಾ ಮಹಾತಾೂ ಗಾೇಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯ ಗಾರಮಿ ಣ್ ಉದೆ ಯ ಗ ಖಾತಿರ ಕಾಯುಯನ 

ಭಾರತಿ ಯ ಕಾಮಿಾಕ ಶಾಸನ್/ಕಾನ್ ನ್ನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸತನ. ಇದನ ಭಾರತದಾದಯೇಂತ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಸನವ 

ಜನ್ರಿಗೆ “ಕೆಲಸ ಮಾಡನವ ಹಕನಕ”ಳಇದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸದೆ. ಹಳಿುಯಲ್ಲಿರನವ ಎಲಾಿ ವಯಸಕರಿಗೆ ಪರತಿವಷ್ಾ ನ್ ರನ 

ದಿನ್ಗಳ ಉದೆ ಯ ಗಕಾಕಗಿ ‘ಎೇಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಈ ಜಿ ಎ’ಳ  ಕಾನ್ ನ್ನಬದಧ ಕೆಲಸದ ಭರವಸೆಯನ್ನು  ನ ಡಲಾಗನತತದೆ. 

ಈ ಶಾಸನ್ಬದಧ ಕನಷ್ಠ ವೆ ತನ್ದಲ್ಲಿ ಸಾವಾಜನಕ ಕೆಲಸಕೆಕ ಸೇಂಬೇಂಧಿಸದೇಂತೆ ಆ ವಯಸಕರನ ಸವಯೇಂ ಪ್ೆರ ರಿತವಾಗಿ 

ಕರರ್ಲಯರಲಿದ/ಅಕನರ್ಲ ದೆೈಹಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲನ ಸದಧರಿರನತಾತರೆ. 

‘ಎೇಂ ಜಿ ಎನ್ ಆರ್ ಈ ಜಿ ಎ’ ನ್ ಉದೆು ರ್ವೆೇಂದರೆ ಗಾರಮಿ ಣ್ ಪರದೆ ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಮತನತ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ 

ಭದರತೆಯನ್ನು ಸನಧಾರಿಸನವುದಾಗಿದೆ. ಅಕನರ್ಲ ಕಾಮಿಾಕ ವಯಕಿತಗೆ 15 ದಿನ್ಗಳ ೆಳಗಾಗಿ ಉದೆ ಯ ಗ ನ ಡದಿದುಲ್ಲಿ ಅವರನ 

ನರನದೆ ಯ ಗ ಭತೆಯಗೆ ಅಹಾರಾಗಿರನತಾತರೆ.   

 

ಮಹಾತಾೂ ಗಾುಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಗಾರಮಿೀಣ ಉದೆ ಾೀಗ ಖಾತಿರ ಕಾಯ್ದದರ್ು (ನರೆೀಗಾ/MGNREGA) ಜನಸ್ಮುದಾರ್ 

ಮುಕತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬಹುದಾದ ಸ್ುಂಪನ ೂಲಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸ್ಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆುಂದರೆ……. 

ನ್ರೆ ಗಾ ಸಹಕಾರದ ಮ ಲಕ ಇೇಂತಹ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಸಲನ ಸಾಧಯವಾಗಿದೆ. ಹಳಿುಗಳಿಗರಿಗೆ ಮನಖ್ಯವಾಗಿ 

ಮ ಲಭ ತ ಸರಕಯಾವಾಗಿರನವ “ಕೆಲಸ ಮಾಡನವ ಹಕನಕ”ಳಮತನತ “ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳ ಹಕನಕ”ಳಈ ಎರಡನ್ ು ನ್ರೆ ಗಾದ 

ಮ ಲಕ ಚ್ಾಲನೆ ರ ಪ್ರಸಬಹನದಾಗಿದೆ.  

ನ್ರೆ ಗಾವು ಕಾಮಿಾಕರನ್ನು ಒದಗಿಸನವುದರ ಜೆ ತೆಗೆ  ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳನ್ನು ಸೇಂರಕ್ಷಸಲನ ಬೆ ಕಾಗಿರನವೇಂತಹ 

ಅನ್ನದಾನ್ದ ಸರಕಯಾವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸನತತದೆ. ಈ ನ್ರೆ ಗ ಯ ಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆ ಳುಬಹನದಾದ 

ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳೆೇಂದರೆ ನ ರಿನ್ ಕೆ ಯನಿ, ಜಲಸೇಂರಕ್ಷಣೆ, ಕೆರೆಗಳ ಹ ಳೆತನತವಿಕೆ, ಬಾವಿಗಳ ನಮಾಾಣ್, ಕಾಡನಗಳ 
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ಸೇಂರಕ್ಷಣೆ, ನ್ಸಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸನವುದನ, ದನ್ಕರನಗಳಿಗಾಗಿ ಶೆರ್ಡ ಗಳನ್ನು ನಮಿಾಸನವುದನ, ಅರಣಿಯ ಕರಣ್ ಮತನತ 

ಇತಾಯದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನ್ರೆ ಗಾ ಮ ಲಕ ನವಾಹಿಸಲಾಗನತತದೆ. ನ್ರೆ ಗಾವು ಕೆ ವಲ ಆರ್ಥಾಕ ಮತನತ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಭದರತೆಯನ್ನು ಸನಧಾರಿಸನವ ಸಲನವಾಗಿ ಕಾಮಿಾಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನವುದನ ಮಾತರವಲಿದೆ , 

ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹನದಾದೇಂತಹ ಹೆ ರಳವಾದ ಪ್ಾರಕೃತಿಕ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಳ ಮತನತ ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಪರವೆ ಶಿಸನವ ಅವಕಾರ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸನವ ಮ ಲಕ ಜನ್ರ ಜಿ ವನ್ದ ಗನಣ್ಮಟ್ಿವನ್ನು ಸನಧಾರಿಸದೆ.  
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ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

ಚಟುವಟಿಕೆ 1: ಮಹಾತಾೂ ಗಾುಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀರ್ ಗಾರಮಿೀಣ ಉದೆ ಾೀಗ ಖಾತಿರ ಕಾಯ್ದದರ್ು (ನರೆೀಗಾ/MGNREGA) ಹೆೀಗೆ 

ಈ ಸ್ುಂಪನ ೂಲಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸ್ುತತವೆ ಎುಂಬುದನುು ಅರ್ಯಮಾಡಿಕೆ ಳುಿವುದು. 

ನಮೂ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿರನವ ಗಾರಮಪೇಂಚ್ಾಯಿತಿ ಕಚ್ೆ ರಿಗೆ ಭೆ ಟ್ಟ ನ ಡಿ, ನ್ರೆ ಗಾ ಯ ಜನೆಯನ ಮಾಡನವೇಂತಹ 

ಕಾಯಾಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮತತಷ್ನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದನಕೆ ಳುಬಹನದನ.  

ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಳ ಈ ಕೆಳಕೇಂಡ ಪರಶೆುಗಳನ್ನು ಪೇಂಚ್ಾಯಿತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕೆ ಳಬಹದನ: 

1. ನಮೂ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ನ್ರೆ ಗಾ ಯ ಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆಯ ? 

2. ನಮೂ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಒಟಾಿರೆ ಎಷ್ನಿ ಮನೆಗಳಿವೆ? ಮತನತ ಎಷ್ನಿ ಮನೆಗಳಳ ಈ ನ್ರೆ ಗಾ ಯ ಜನೆಯ ಕಾಡೆಾಳನ್ನು 

ಹೆ ೇಂದಿದಾುರೆ? 

3. ನಮೂ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒೇಂದನ ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ರೆ ಗಾ ಯ ಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೇಂತಹ ವಿವಿಧ 

ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತನತ ಪರತಿ ಕೆಲಸದ ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಳಿುಯಿೇಂದ ಎಷ್ನಿ ಜನ್ರನ್ನು ನೆ ಮಿಸಲಾಗಿದೆ? 

ಎೇಂಬನದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. 

4. ನಮೂ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ  ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹನದಾದೇಂತ ವಿವಿಧ ರಿ ತಿಯ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಳ 

ಯಾವುವು? 

5. ನ್ರೆ ಗಾ ಯ ಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿರನವ ಈ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಲ್ಲಿ (ಕೆರೆಗಳಳ, ಗೆ  ಮಾಳಗಳಳ, 

ತೆ  ಪುಗಳಳ, ಕೆ ಳಗಳಳ, ಬಾವಿಗಳಳ, ಇತಾಯದಿ) ಯಾವ ರಿ ತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆ ಳುಲಾಗಿದೆ ವಿವರಿಸ.  

6. ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಬಳಸಬಹನದಾದ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳ ಕನರಿತನ ನ್ರೆ ಗಾ ಯ ಜನೆಯನ ಮಾಡಿರನವೇಂತಹ 

ಕೆಲಸಗಳಿೇಂದ ಹಳಿುಗೆ ಅರ್ವಾ ಹಳಿುಯ ಜನ್ರಿಗೆ ಆಗಿರನವ ಪರಯ ಜನ್ಗಳಳ ಯಾವುವು?  



12 | P a g e  
 

ಚಟುವಟಿಕೆ2: ತರಗತಿರ್ನುು ಗುುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿುಂಗಡಿಸಿ, ಹಳ್ಳಿರ್ಲ್ಲಿರುವ ಜನಸ್ಮುದಾರ್ ಮುಕತವಾಗಿ 

ಬಳಸ್ಬಹುದಾದುಂತ ಸ್ುಂಪನ ೂಲಗಳನುು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. 

ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ಖಿಸರನವ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿೇಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲನ ತಿಳಿಸ. 

1. ಹಳಿುಯಲ್ಲಿರನವ ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಬಳಸನವ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಿಗೆ ಭೆ ಟ್ಟ ನ ಡಿ ಮತನತ ಅದರ ಸನತತಲ್ಲರನವ 

ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಳ ಮತನತ ಅವುಗಳ ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳ ಸಥತಿಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಗಮನಸ.  

2. ಅವರನ ಮಾಡಿರನವ ಕ್ಷೆ ತರ ಭೆ ಟ್ಟಯಿೇಂದ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲನ ಅದರ ಬಗೆೆ ಟ್ಟಪಾಣಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಈ 

ಟ್ಟಪಾಣಿಯನ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳ ಸನತತಮನತತಲ್ಲರನವ ಪರದೆ ರ್ಗಳಳ, ಅವುಗಳ ಸಥತಿಗತಿಗಳಳ, ಅವರನ ಭೆ ಟ್ಟ 

ನ ಡಿದೇಂತಹ ಸೇಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂಡನಬೇಂದೇಂತಹ ಯಾವುದೆ  ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳಳ, ಅವುಗಳಲ್ಲನಿ್ ಇತರೆ ರಚನೆಗಳಳ 

ಅರ್ವಾ ಮರಗಳಳ ಮತನತ ಇತಾಯದಿ ಗನಣ್ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ೇಂಡಿರಬೆ ಕನ.  

3. ಇವುಗಳನ್ನು ಸನಧಾರಿಸಲನ ಮತನತ ವಾಷ್ಟ್ಾಕ ನವಾಹಣೆಗಾಗಿ ಈ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳ ಸನತತಲ  

ಮಾಡಬಹನದಾದೇಂತಹ ಕಾಯಾಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಗಳಳ ಯಾವುವು? ಎೇಂಬನದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. 

 

ವಿನ್ೆ ೀದ/ಖುಷ್ಟ್ಗಾಗಿ! 

ಗನೇಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಭೆ ಟ್ಟ ನ ಡಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳಳ, ನೆೈಸಗಿಾಕವಾಗಿ ಸಗನವೇಂತಹ ವಸನತಗಳನ್ನು (ಕಲನಿ, ಮಣ್ನಣ, ಕಡಿಡಗಳಳ, 

ಬಿ ಜಗಳಳ ಇತಾಯದಿ.) ಬಳಸ ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಬಳಸನವೇಂತಹ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳ ಚಿಕಕಪರತಿರ ಪದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಲನ ಅವರಿಗೆ ಹೆ ಳಿ.  
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ಕಾರ್ಯಹಾಳ  ೆ3:  ನಮೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳ ಹಲವಾರು ಉಪಯೀಗಗಳು 

“ಕತೆಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರಿತವಾದ “ಗುುಂಡುತೆ ೀಪುಗಳೆತತ ಹೆ ೀದವು?” 

ಉದೆದೀಶಗಳು:  

• ನ್ಮೂ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಲ್ಲನಿ್ ಮರಗಳ ಉಪಯ ಗದ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯನವುದನ 

• ನ್ಮೂ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಲ್ಲನಿ್ ಮರಗಳನ್ನು ಮನಖ್ಯವಾಗಿ ಏಕೆ ಸೇಂರಕ್ಷಸಬೆ ಕನ ಎೇಂಬನದನ್ನು 

ಅರ್ಾಮಾಡಿಕೆ ಳಳುವುದನ 

 

ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಬಳಸಬಹನದಾದ ಸೇಂಪನ್ ೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮನಖ್ಯವಾಗಿ ಮರಗಳ ಉಪಯ ಗವೆ ನ್ನ? 

ಮಾನ್ವನ್ನ್ನು ಹೆ ರತನ ಪಡಿಸ ಬಹನ ದೆ ಡಡಮಟ್ಿದ ಸೇಂಖೆಯಯ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಪ್ಾರಣಿ-ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇದನ 

ಜಿ ವನಾಧಾರವಾಗಿದೆ ಮತನತ ಮರಗಳಳ ನ್ಮಗೆ ಹಲವಾರನ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯ ಗಕಾರಿಯ  ಹರದನ. ಒೇಂದನವೆ ಳ  ೆ

ನ ವು ಮಧಾಯಹುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನೇಂತಿದುರೆ, ಆ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ನಿ ತೇಂಪ್ಾಗಿರನತತದೆ ಎೇಂಬನದನ್ನು ನ ವು 

ಗಮನಸಬಹನದನ.  ಮಸನಕಾದ ಭಾಗದಿೇಂದಲ  ಸಹ ಅತಿಯಾದ ತಿ ವರತೆ ಕಡಿಮಯಿರನತತದೆ. ಬೆ ಸಗೆಯ 

ಸನಡನಬಿಸಲ್ಲನೇಂದಾಗಿ ನ್ಮೂನ್ನು ರಕ್ಷಸಕೆ ಳುಲನ ಬೆ ಕಾದ ನೆರಳನ್ನು ಈ ಮರಗಳಳ ನ್ಮಗೆ ಒದಗಿಸನತತದೆ ಮತನತ ನ್ಮೂ 

ಸನತತಮನತತಲ್ಲರನವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೇಂಪ್ಾಗಿರಿಸಲನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ವಾಹನ್ಗಳಳ ಉಗಳಳವ ಇೇಂಗಾಲದ ಅನಲ, 

ಧ ಳಳ; ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಳ ಹೆ ರಹಾಕನವ ವಿಷಾನಲ ಹೆ ಗೆಗಳನ್ನು ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳಳ ಹಿ ರಿ ಸವಚಛಗೆ ಳಿಸ, 

ವಾಯನಮಾಲ್ಲನ್ಯವನ್ನು ನಯೇಂತಿರಸಲನ ಮರಗಳಳ ಅತಯೇಂತ ಮನಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆ ಕಾಗಿವೆ. ಇಲಿದಿದುರೆ ನ್ಮಗೆ ಉಸರಾಡಲನ 

ಸಾಧಯವಾಗದೇಂತಹ ಸಥತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಲನಪಬೆ ಕಾಗನತತದೆ. ಗಾಹಿಗಳಳ ತಮೂ ಮೇಂದೆಗಳನ್ನು ಮ ಯಿಸಲನ, ಮಕಕಳಳ 

ಹತಿತ ಆಡಿ-ನ್ಲ್ಲಯಲನ, ಇಷ್ಿವಾದ ಹಣ್ನಣಗಳನ್ನು ಕಿತನತ ತಿನ್ುಲನ ಮತನತ ಜನ್ರನ ಪೂಜಿಸಲನ ಬೆ ಕಾದ ಹ ವುಗಳನ್ನು 

ಪಡೆಯಲನ ಈ ಮರಗಳಳ ಅತಾಯವರ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೆ ತೆಗೆ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳಳ ಮತನತ ಬಿ ಜಗಳಳ ಸಹಾ ಹಲವಾರನ 

ರಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯ ಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಹಲಸನ್ಮರದ ಎಲೆಗಳಳ ಜಾನ್ನವಾರನಗಳ ಮ ವಿಗೆ 

ಬಳಸದರೆ, ಹೆ ೇಂಗೆ ಬಿ ಜಗಳಿೇಂದ ಎಣೆಣಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹನದಾಗಿದೆ. ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಉರನವಲನಗಳಾಗಿ 

ಬಳಸಬಹನದನ ಮತನತ ಇವುಗಳಿೇಂದ ಪ್ರ ಠೆ  ಪಕರಣ್ಗಳಳ, ಉಪಕರಣ್ಗಳಳ ಮತನತ ಸೇಂಗಿ ತ ವಾದಯಗಳನ್ನು ಅೇಂದರೆ 

ವಿ ಣೆಯೇಂತಹ ವಾದಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲನ ಸಹ ಬಳಸಬಹನದನ. ಇನ್ ು ಇತರೆ ಅನೆ ಕ ಮರಗಳ ಭಾಗಗಳಳ 

ಖಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗನಣ್ಪಡಿಸನವೇಂತಹ ಔಷ್ಧಿ ಯ ಗನಣ್ಗಳನ್ನು ಹೆ ೇಂದಿವೆ–ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆ ವಿನ್ ಮರದ ಎಲಾಿ 

ಭಾಗಗಳಳ ಔಷ್ಧಿ ಯ ಗನಣ್ಗಳ ಮರಲಯಗಳನ್ನು ಹೆ ೇಂದಿವೆ. ಮರಗಳಿೇಂದ ಜನ್ಸಮನದಾಯದ ಹೆ ರತಾಗಿ 

ಪ್ಾರಕೃತಿಕವಾಗಿಯ  ಇತರ ಜಿ ವಿಗಳಿಗ  ಹಲವಾರನ ಉಪಯ ಗಗಳಿವೆ, ಅೇಂದರೆ ಹಕಿಕಗಳಳ, ಕಿರಮಿಕಿ ಟ್ಗಳಳ, 

ಸರಿ ಸೃಪಗಳಳ, ಜೆ ಡ, ಅಳಿಲನ, ಜೆ ನ್ನನೆ ಣ್ ಇತರೆ ಅನೆ ಕ ಜೇಂತನಗಳಿಗ  ಸಹಾ ಮರಗಳಳ ನೆಲೆನ ಡನತತವೆ. ಬಿ ಸನವ 
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ಬಿರನಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲನ ಮರಗಳಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಜೆ ತೆಗೆ ಮರಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೆ ರನಗಳಳ ಮಣಿಣನ್ ಒಳಗೆ 

ಆಳವಾಗಿ ಬೆ ರ ರಿರನವುದರಿೇಂದ ಮಣಿಣನ್ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ಸಹಾ ತಡೆಯನತತದೆ.  

 

ನ್ಾವು ಮರಗಳನುು ಸ್ುಂರಕ್ಷಿಸ್ಬೆೀಕು ಏಕೆುಂದರೆ….. 

ಮರಗಳಳ ನ್ಮಗೆ ಹಲವಾರನ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಉಪಯ ಗಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮರಗಳಳ ಅತಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ್ದಿೇಂದ 

ತೇಂಪ್ಾಗಿಸಲನ ಮತನತ ವಾಯನಮಾಲ್ಲನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಿಲನ ಅತಯೇಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಡೆಗಟ್ನಿವಿಕೆಯಿೇಂದಾಗಿ 

ಹವಾಮಾನ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಮತನತ ಭ ಮೇಂಡಲದ ತಾಪಮಾನ್ದ ಏರಿಕೆಯಿೇಂದಾಗನವ ದನಷ್ಾರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮ 

ಮಾಡಲನ ಮರಗಳ ಸೇಂರಕ್ಷಣೆ ಅತಯೇಂತ ಮನಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಯವಸಾಯಕೆಕ ಬೆ ಕಾದೇಂತಹ ಮಣಿಣನ್ ಮ ಲೆೈ ಪದರವು 

ಸವೆದನಹೆ  ಗದೇಂತೆ ಸೇಂರಕ್ಷಸ, ಮಣಿಣನ್ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಿಲನ ಮರಗಳ ಅವರ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅನೆ ಕ ಮರಗಳಳ 

ಸಾೇಂಕೃತಿಕ ಮತನತ ಧಾಮಿಾಕವಾಗಿಯ  ಪ್ಾವಿತರಯತೆಯನ್ನು ಹೆ ೇಂದಿದನು ಇವು ಹೆಚನಾ ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆ ೇಂದಿವೆ. 

ಹಳಿುಯ ಅರ್ವಾ ನೆರೆಹೆ ರೆಯ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಮರಗಳಳ ಸಹ ಪ್ಾರಮನಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆ ೇಂದಿವೆ 

ಏಕೆೇಂದರೆ ಅವು ಪ್ಾರೇಂಪರಿಕವಾಗಿ ಬೇಂದೇಂತ ಮರಗಳಾಗಿದನು, ವಿಶೆ ಷ್ವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಮತನತ ಅತಯೇಂತ ಪ್ಾರಚಿ ನ್ 

ಮರಗಳಾಗಿವೆ. ಮರಗಳಳ ನ್ಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚಿಾನ್ ಸೇಂತೆ  ಷ್ವನ್ನು ಕೆ ಡನತತವೆ – ಮರದ ಎಲೆಗಳ ಹಸರನ ತಳಿರನಗಳಳ, 

ನಾವು ಇಷ್ಿಪಟ್ಿ ಹಣ್ನಣಗಳನ್ನು ಮರಗಳಿೇಂದ ಕಿತನತ ತಿನ್ುಲನ, ಮರಗಳ ಸನತತಲ  ನಾವು ಖ್ನಷ್ಟ್ಯಿೇಂದ ಆಡಲನ, ಇೇಂತಹ 

ಆಟ್ಗಳೆಲವಿೂ ನ್ಮೂ ಆರೆ  ಗಯ ಮತನತ ಯ ಗಕ್ಷೆ ಮಕೆಕ ಉತತಮ ಕೆ ಡನಗೆ ನ ಡನವಲ್ಲ ಿಮರಗಳಳ ಸಾಕ್ಷಯಾಗಿವೆ. 

ಇಷೆಿಲಾಿ ಉಪಯ ಗವನ್ನು ನಾವು ಮರಗಳಿೇಂದ ಪಡೆಯಬಹನದಾದರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಸಬಾರದನ? 
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ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

ಚುಟುವಟಿಕೆ 1: ಮರವನುು ವಿವರಿಸಿ 

ಯಾವುದಾದರೆ ೇಂದನ ಮರವನ್ನು ಆಯಕ ಮಾಡಿ ಮತನತ ಅದನ್ನು ಗಮನಸ. ಮರದ ಕೆ ೇಂಬೆಗಳಳ, ಎಲೆಗಳಳ, ತೆ ಗಟೆ, 

ಹ ವುಗಳಳ, ಹಣ್ನಣ ಮತನತ ಬೆ ರನಗಳಳ ಎಲಿವನ್ನು ನಮೂ ಮಾತಿನ್ಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ. ಚಿತರವನ್ನು ರಚಿಸನವುದರ ಮ ಲಕವೂ 

ಸಹ ನ ವು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹನದನ.  
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ಚಟುವಟಿಕೆ 2: ಮರಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳ ಉಪಯೀಗಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ. 

ಕೆರೆ, ಗನೇಂಡನತೆ  ಪುಗಳಳ ಅರ್ವಾ ಉದಾಯನ್ವನ್ದ ಸನತತಮನತತಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿರನವ ಮರಗಳನ್ನು ಗರನತಿಸ. ನಮೂ 

ಹಳಿು/ನೆರೆಹೆ ರೆಯಲ್ಲಿರನವ ವಯಸಕರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದನಕೆ ೇಂಡನ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕೆ  ಷ್ಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 

ಸೇಂಗರಹಿಸ.  

 

ಸ್ುಂಖೆಾ ಮರದ 
ಹೆಸ್ರು 
ಇುಂಗಿಿೀಷ್ 
ನಲ್ಲಿ  

ಮರಕೆೆ  
ಕರೆರ್ುವ 
ಸ್ಥಳ್ಳೀರ್ 
ಹೆಸ್ರು 

ಮರದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳು 
ತುುಂಬಾ ಉಪರ್ುಕತವಾಗಿದೆ? 
(ಉದಾ: ತೆ ಗಟೆ, ಎಲೆಗಳು, 
ಹಣುು, ಹ ವು, ಬೆೀರುಗಳು) 

ಇದನುು ಯಾವುದಕೆೆ 
ಬಳಸ್ಲಾಗುತತದೆ? (ಅರ್ಥಯಕ, 
ಸಾಮಾಜಕ, 
ಧಾಮಿಯಕ/ಸಾುಂಸ್ೃತಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ) 

ಉದಾ:1 ಮಾಯೇಂಗೆ   ಮಾವು  ಹಣ್ನಣ, ಎಲೆಗಳಳ, 
ಕೆ ೇಂಬೆಗಳಳ 

ಹಣ್ನಣ – ತಿನ್ುಲನ (ಕಚ್ಾಾ ಅರ್ವಾ 
ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ುಬಹನದನ) 
ಉಪ್ರಾನ್ಕಾಯಿ ಮತನತ ಇತರೆ 
ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹನದನ.  
ಎಲೆಗಳಳ -  ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಲನ್ 
ಹೆ ರಗೆ ಅಲೇಂಕಾರಕಾಕಗಿ 
ಬಳಸಬಹನದನ 
ಕೆ ೇಂಬೆಗಳಳ -  ಕಟ್ನಿವಿಕೆಗಾಗಿ 
ಬಳಸಬಹನದನ. 

1 
 
 

    

2 
 
 

    

3 
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ಚಟುವಟಿಕೆ 3: ಮರದ ಸ್ುತತಲ್ಲನ ಜೀವಿಗಳ ವೆೈವಿಧ್ಾತೆರ್ನುು ಗಮನಿಸಿ 

ನಮೂ ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಮನಕತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹನದಾದ ಮರಗಳನ್ನು ನೆ  ಡಿ. ಇೇಂತಹ ಮರಗಳ ೆೇಂದಿಗೆ ಸೇಂವಹನ್ 

ನ್ಡೆಸನವ ವಿವಿಧ ರಿ ತಿಯ ಜಿ ವವೆೈವಿಧಯಗಳಳ ಯಾವುವು? 

ಹಕಿಕಗಳಳ, ಕಿ ಟ್ಗಳಳ, ಅರ್ವಾ ಪ್ಾರಣಿಗಳನ್ನು ನ ವು ಗಮನಸಬಹನದೆ ? ನಮೂ ಅವಲೆ  ಕನ್ದ ಪರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು 

ಬರೆಯಬಹನದನ ಅರ್ವಾ ಚಿತಿರಸಬಹನದನ. ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲನ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕೆ  ಷ್ಿಕವನ್ನು ನ ವು ಬಳಸಬಹನದನ. 

 

ಸ್ುಂಖೆಾ ಮರದ ಹೆಸ್ರು ಜೀವವೆೈವಿದಾ ಸ್ುಂವಹನ 
ಉದಾ: 1 ಮಾವು ಪಕ್ಷಗಳಳ ಮರಗಳ ಮ ಲೆ ಗ ಡನಗಳನ್ನು ಕಟ್ನಿವುದನ 
ಉದಾ: 2 ಮಾವು ಹಸನಗಳಳ ನೆರಳಿಗಾಗಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಿಶಾರೇಂತಿ 

ಪಡೆಯನವುದನ, ತೆ ಗಟೆಗೆ ತನ್ು ರ್ರಿ ರದ 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉಜಿಿಕೆ ಳಳುವುದನ. 
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ವಿನ್ೆ ೀದ/ಖುಷ್ಟ್ಗಾಗಿ! 

1. ಜನ್ಸಮನದಾಯ ಬಳಸನವೇಂತಹ ಒೇಂದನ ದೆ ಡಡ ಮರದ ಬಳಿ ಹೆ  ಗಿ. ನಮೊೂೇಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕಾಗದದ ಹಾಳ  ೆ

ಮತನತ ಬಣ್ಣದ ಪ್ೆನಿಲ್/ಕರಯಾನ್ಿ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದನಕೆ ಳಿು. ನಮೂ ಬಳಿ ಈ ಬಣ್ಣದ ಪ್ೆನಿಲ್ ಇಲಿವಾದಲ್ಲ ಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ೆನಿಲ್ ನೇಂದಲ  ಸಹ ನ ವು ಈ ಚಟ್ನವಟ್ಟಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹನದನ. ನಮೂ ಬಳಿ ಇರನವ ಬಿಳಿ 

ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಮರದ ತೆ ಗಟೆಯ ಮ ಲೆ ಇಟ್ನಿ ಅದರ ಮ ಲೆ ಬಣ್ಣದ ಪ್ೆನಿಲ್ ಅರ್ವಾ ಪ್ೆನಿಲ್ 

ನೇಂದ ತಿದನುವ ಮ ಲಕ ಚಿತಿರಸ. ಇದರಿೇಂದ ಕಾಗದದ ಮ ಲೆ ಮರದ ತೆ ಗಟೆಯ ಮಾದರಿಯ ಪರತಿರ ಪವನ್ನು 

ನ ವು ಗಮಸಸಬಹನದನ. ಅಲ್ಲಯಿ  ಸನತತಮನತತಲ್ಲರನವ 3-4 ಮರಗಳ ಬಳಿ ಹೆ  ಗಿ ಇದೆ ರಿ ತಿ ಮಾಡಿ. ನ್ೇಂತರ 

ತೆ ಗಟೆಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂಡನಬರನವ ವಯತಾಯಸವನ್ನು ನ ವು ಗಮನಸಬಹನದೆ ? 

2. ಮರಗಳ ಕೆ ೇಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರನವ ಎಲೆಗಳಳ ಮತನತ ಹ ಗಳನ್ನು ಗಮನಸ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೆಲದ ಮ ಲೆ 

ಬಿದಿುದೆಯ ? ಬಿದಿುರನವ ಎಲೆ ಮತನತ ಹ ಗಳನ್ನು ಸೇಂಗರಹಿಸ ಅವುಗಳಿೇಂದ ಹ ಮಾಲೆ ಮತನತ ತೆ  ರಣ್ಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಲನ ಪರಯತಿುಸ. ಇದರಿೇಂದ ನ ವು ಕಿರಿ ಟ್, ಕೆೈಕಡಗ/ಬಳ ,ೆ ನೆಕೆಿಸ್ ಮತನತ ಇನುತರೆ ಆಭರಣ್ಗಳ 

ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹನದನ. ನಮೂ ಹಳಿುಯಲ್ಲಿರನವ ಇತರರನ ಹ ವುಗಳಿೇಂದ ಹ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು 

ತಯಾರಿಸನತಾತರೆಯ ? ಹರದನ ಎೇಂದಾದಲ್ಲಿ ಅವರನ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕಾಕಗಿ ಉಪಯ ಗಿಸನತಾತರೆ? 

3. ಆಲದ ಮರದಿೇಂದ ಒೇಂದೆರೆಡನ ದೆ ಡಡ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದನಕೆ ಳಿು. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸನಮಾರನ 2 ವಾರಗಳ 

ಕಾಲ ನ ರಿನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮನಚಿಾ, ಎಲೆಗಳಳ ಪೂಣ್ಾಪರಮಾಣ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ನೆನೆಯನವಸನಿ ನ ರಿದುರೆ ಸಾಕನ 

ಎೇಂಬನದನ್ನು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಕೆ ಳಿು, 2 ವಾರಗಳ ನ್ೇಂತರ ಈ ಎಲೆಗಳ ಹಸರನ ಭಾಗಗಳಳ ಸೇಂಪೂಣ್ಾವಾಗಿ 

ಉದನರಿಹೆ  ಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರನವ ಅಭಿದಮನಗಳಳ ಮಾತರ ಉಳಿದಿರನವುದನ್ನು ನ ವು ಗಮನಸಬಹನದನ. ಈ 

ಎಲೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಣ್ಗನವವರೆಗ  ಕೆಲವು ನಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನ್ೇಂತರ ನ ವು ಈ 

ಎಲೆಯಿೇಂದ–ವಣ್ಾರೇಂಜಿತವಾದ ಜಾಯಮಿ ತಿಯ ವಿನಾಯಸ ಮಾದರಿಗಳಳ ಅರ್ವಾ 

ಸನರಳಿಯಾಕಾರಾದ/ಜಟ್ಟಲವಾದ ರೆ ಖಾಚಿತರಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಿತಿರಸಬಹನದನ. 

4. ನಮೂ ಹತಿತರದಲ್ಲಿ ಹನಣ್ಸೆ ಮರಗಳಿವೆಯ ? ಒೇಂದನವೆ ಳ  ೆ ಇದುಲ್ಲಿ ಈ ಮರಗಳಲ್ಲಿರನವ ಮಾಗಿದ 

ಹನಣ್ಸೆಹಣ್ನಣಗಳನ್ನು ಸೇಂಗರಹಿಸ ಮತನತ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿೇಂದನ ಅದರಲ್ಲಿರನವ ಸಹಿ-ಹನಳಿಯ ರನಚಿಯನ್ನು 

ಆನ್ೇಂದಿಸ! ಆ ಹಣ್ನಣಗಳಲ್ಲಿರನವ ಹನಣ್ಸೆ ಬಿ ಜಗಳನ್ನು ಸೇಂಗರಹಿಸ, ಅವುಗಳಿೇಂದ ಅನೆ ಕ ಆಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಲನ 

ಬಳಸ ಅೇಂದರೆ ಕನೇಂಟೆಬಿಲೆಿ, ಅಳಗನಳಿ ಮನೆ, ಚ್ರಕಬಾರ, ಹಾವು ಮತನತ ಏಣಿ ಆಟ್, ಲನಡೆ  , ಇತಾಯದಿ 

ಆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡಬಹನದನ. 
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