
 

 

 

 

 

 

നഺറഺാംതയാം - ഩയ഻സയഩഠനാം 

 

 



ക്റഺസ ്നഺറ ്

ഩയ഻സയഩഠനാം 

മാണ഻രര് ്ഒനന് ്- വമറഽാം വനവഽാം 

ഩഠനനേടട്ാം/ ആശമാം 

ഩയ്ക്യ഻മഺശേഷ഻ 

ക്റഺസ് രാാം ഩ്യവയ ്ത്തനാം / ഩയ്ക്യ഻മ ഩഠനസഺഭഗയ്഻കല ് നോടട്ഽഫഽക്ക഻റെ 

യേഖഩഩ്െടഽതത്റ ് / ഉല ്ഩഩ്ന്നാം 

1. ജ഼വ഻കലെ കയമ഻റ്  ജ഼വ഻ക്കഽന്നവ, ജറത്ത഻റ്  

ജ഼വ഻ക്കഽന്നവ, കയമ഻റഽാം ജറത്ത഻റഽാം 

ജ഼വ഻ക്കഽന്നവ എന്ന഻ങ്ങനെ 

ഩട്ട഻കഩ്ഩെടഽത്തഽന്നഽ. (ന഻യ഼ക്ഷണാം, 

വയ് ഗ഼കയണാം, ഩട്ട഻കഩ്ഩെടഽത്തറ് , 

അഩഗ്യഥനാം) 

നഭ്ഭഽടെ ഩയ഻സയത്ത് കയമ഻റഽാം, വെല്ലത്ത഻റഽാം, 

കയമ഻റഽാം വെല്ലത്ത഻റഽാം ജ഼വ഻ക്കഽന്ന ജ഼വ഻കലഽണ്ട്. 

ഓയോ തയാം ജ഼വ഻കല് ക്കഽാം അതതഽ സ്ഥറങ്ങറ഻റെ 

ജ഼വ഻തത്ത഻ന് അനഽമോജ്മഭഺമ സവ഻ശേഷതകല്  

ഉണ്ട് 
 

2. ജറജ഼വ഻കലഽടെ (ഭത്സ്മങ്ങലഽടെ) ശഺയ഼യ഻ക 

സവ഻ശേഷതകല്  ജറജ഼വ഻തത്ത഻ന് എങ്ങനെ 

അനഽമോജ്മഭഺണെന്ന് കണ്ടെത്ത഻ 

വ഻ശദ഼കയ഻ക്കഽന്നഽ     ( ന഻യ഼ക്ഷണാം, 

അഩഗ്യഥനാം, ന഻ഗഭനയാഩ഼കയണാം ) 

ഒയഽ ജ഼വ഻ക്ക് അത഻ന്രെ വഺസസ്ഥറത്തഽ ജ഼വ഻ക്കഺന്  

സഹഺമ഻ക്കഽന്ന അനഽകാറനങ്ങല്  ഉണ്ടഺമ഻യ഻ക്കഽാം 
 

 

3. ജ഼വ഻കലഽടെ ഩയസ്ഩയ ഫന്ധാം കണ്ടെത്ത഻ 

ഩ്യസ്തഺവ഻ക്കഽന്നഽ 

ജ഼വനഽല്ല ഘടകങ്ങലഽാം ജ഼വന഻റ്റഺത്ത ഘടകങ്ങലഽാം 

ഩയസ്ഩയാം ഫന്ധഩ്ഩെട്ട഻യ഻ക്കഽന്നവെന്ന് 

ഉദഺഹയണസഹ഻താം വ഻ശദ഼കയ഻ക്കഽന്നഽ (അഩഗ്യഥനാം, 

ന഻ഗഭനയാഩ഼കയണാം ) 

ഒയേ വഺസസ്ഥറത്തഽ ജ഼വ഻ക്കഽന്ന ജ഼വ഻കല്  

  ട഻ ഫ഻ ച഻ത്യന഻യാക്ഷണാം,  കഽലാം കയ 

കല഻, ഩഺഠത്ത഻റേക്ക് നമ഻ക്കറ് , 

ചയ് ച്ച, ഩട്ട഻കയാഩ഼കയണാം 

•  ta\n ]d-̈ nÂ þSn.-Sn. þ ]«nI യാഩ഼കയണാം 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. aÕys¯ \nco-£n¡mw þ Sn.-Sn., വ഼ഡ഼മോ 

ന഻യ഼ക്ഷണാം 
•  hcbv¡mw þ aÕy-̄ nsâ Nn{Xw þ Sn.-Sn. 

•  ]Xn¸v þ \nco-£-W-¡p-dn¸v, aÕy-

¯nsâNn{Xw 

•  IS-emkv sImണ്ടൊcp ao³ 

•  hmk-Øew þ Ic-bnepw shÅ-̄ nepw 

•  ]«n-I-s¸-Sp-̄ Ww. 

•  Pe-k-ky-§Ä þ Sn.-Sn. ]«nI 

•  A\p-Iq-e-\-§Ä þ ]«n-I-s¸-Sp-¯Â 

 

 

3. tIa-\mcv þ a®nepw ac-̄ nepw 

•  ]«nI ]qÀ¯n-bm-¡mtam ? Sn.-_n. & Sn.-Sn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ഭത്സ്മത്ത഻ന്രെ 

അനഽകാറനാം - വ഼ഡ഻മോ 

വ഻വ഻ധ ജ഼വ഻കലഽടെ 

അനഽകാറനങ്ങല്  

വ്മക്തഭഺക്കഽന്ന 

വ഼ഡ഻മോ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. കയമ഻റ്  ജ഼വ഻ക്കഽന്നവ, 

ജറത്ത഻റ്  ജ഼വ഻ക്കഽന്നവ, 

കയമ഻റഽാം ജറത്ത഻റഽാം ജ഼വ഻ക്കഽന്ന 

ജ഼വ഻കലഽടെ-ഩട്ട഻ക 

 

കയമ഻റ്  ജ഼വ഻ക്കഽന്നവ, ജറത്ത഻റ്  

ജ഼വ഻ക്കഽന്നവ, കയമ഻റഽാം 

ജറത്ത഻റഽാം ജ഼വ഻ക്കഽന്ന 

ജ഼വ഻കലഽടെ ഩൊതഽ സവ഻ശേഷതകല്  

-ഩട്ട഻ക 

 

2. ഭത്സ്മത്ത഻ന്രെ ശയ഼യബഺഗാം, 

ന഻യ഼ക്ഷ഻ച്ച സവ഻ശേഷത, 

ജറജ഼വ഻തത്ത഻ന് എങ്ങനെ 

സഹഺമകാം എന്ന ഩട്ട഻ക 

ഭത്സ്മത്ത഻ന്രെ അനഽകാറനങ്ങല്  

അടമഺലഩ്ഩെടഽത്തറോടഽകാട഻മ 

ഭത്സ്മത്ത഻ന്രെ ച഻ത്യാം 

കടറഺസഽ ഭ഼ന്  

ജറസസ്മങ്ങലഽടെ 

അനഽകാറനങ്ങല്  

ജ഼വ഻കലഽാം അനഽകാറനങ്ങലഽാം -

ഩട്ട഻ക 

 

3. ജ഼വ഼മ ഘടകവഽാം അജ഼വ഼മ 

ഘടകവഽാം ഩ്യഺധഺന്മാം -ഩട്ട഻ക 

 

 



ഩയസ്ഩയാം ഫന്ധഩ്ഩെട്ട഻യ഻ക്കഽന്നഽ. ജ഼വ഻കലഽടെ 

ന഻റന഻റ് ഩ്ഩ഻ന് ജ഼വന഻റ്റഺത്ത ഘടകങ്ങലഽാം 

അത്മഺവശ്മഭഺണ്. ഒയഽ ഩ്യത്മേക ഩ്യദേശത്തെ 

ഩയസ്ഩയാം ആശ്യമ഻ക്കഽന്ന ജ഼വ഼മവഽാം 

അജ഼വ഼മവഽഭഺമ ഘടകങ്ങല്  ഉല് ഩ്ഩെട്ടതഺണ് 

ആവഺസവ്മവസ്ഥ 

 

4. തന്രെ ഩ്യദേശത്തെ ആവഺസവ്മവസ്ഥകലെ 

കണ്ടെത്ത഻ഩ്ഩരമഽന്നഽ 

നഭഽക്ക് ചഽര്രഽാം ചെരഽതഽാം വറഽതഽഭഺമ ന഻യവധ഻ 

സ്വഺബഺവ഻ക വഺസസ്ഥറങ്ങലഽണ്ട്. 

5. വനത്ത഻ന്രെ ഩ്യഺധഺന്മാം ത഻യ഻ച്ചര഻ഞ്ഞ് 

വ഻ശദ഼കയ഻ക്കഽന്നഽ 

വറ഻മ ആവഺസവ്മവസ്ഥകല഻റൊന്നഺണ് വനാം. 

വനാം ജ഼വജഺറങ്ങലഺറ്  സഭ്ഩന്നഭഺണ്. 

6. സ്വഺബഺവ഻ക ആവഺസ വ്മവസ്ഥ 

തകയ് ക്കഽന്ന ഭനഽഷ്മന്രെ ഇടഩെടറഽകല്  

കണ്ടെത്ത഻ ഩ്യസ്തഺവ഻ക്കഽന്നഽ 

 ഭനഽഷ്മന്രെ വ഻വേചന യഹ഻തഭഺമ ഇടഩെടറഽകല്  

സ്വഺബഺവ഻ക ആവഺസവ്മവസ്ഥകലഽടെ നഺശത്ത഻നഽ 

കഺയണഭഺകഽന്നഽ 

7. ഩയ഻സ്ഥ഻ത഻ സാംയക്ഷണ 

ഩ്യവയ് ത്തനങ്ങല഻റ്  ഏയ് ഩ്ഩെടഽന്നഽ 

(ന഻റഩഺട് സ്വ഼കയ഻ക്കറ് ) 

ഭനഽഷ്മന്രെമഽാം ജ഼വജഺറങ്ങലഽടെമഽാം ന഻റന഻റ് ഩ഻ന് 

ആവഺസവ്മവസ്ഥകല്  സാംയക്ഷ഻ക്കേണ്ടതഺണ്. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  h\w F¶ [\w þ ]c-kv]-cm-{i-bXzw 

•  Bhm-k-hy-h-Ø-IÄ þ Sn.-Sn. (ti-J-c-Ww) 

•  km\n-tamfpw Iq«p-Imcpw 

•  hne-bn-cp-̄ Â þ Ipdn¸v, t]mÌÀ 

•  XpSÀ{]hÀ¯\w þ Sn.-_n.   

4. കഽലാം, വമറ ്, 

വനാം...ആവഺസ 

വ്മവസ്ഥകലഽടെ വ഼ഡ഻മോ 

 

കഽന്ന഻ട഻ക്കറ്  (ന഻റവ഻ല഻ -

ഩയ഻ഷത്ത്) വമറ്  ന഻കത്തറ്  

- വഺമന സഺഭഗ്യ഻ / 

വ഼ഡ഻മോ 

 

വനനശ഼കയണാം, അണക്കെട്ട് 

ന഻യ് ഭഺണാം, അഭ഻തഭഺമ 

ക഼ടനഺശ഻ന഻ ഩ്യമോഗാം, 

ഭണറ് വഺയറ് , ഩ്റഺസ്ര്ര഻ക് 

ഭഺറ഻ന്മങ്ങറ്  

ന഻ക്ഷേഩ഻ക്കറ് ...-

ഩത്യവഺയ് ത്ത, വഺമന 

സഺഭഗ്യ഻, വ഼ഡ഻മോ, (ഉദഺ 

എ ന് ഡോസല് പഺന്  ദഽയന്താം) -

ഩത്യവഺയ് ത്ത/ വ഼ഡ഻മോ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. വനാം കൊണ്ടഽല്ല 

ഩ്യമോജനങ്ങല്  -കഽര഻ഩ്ഩ് 
 

ആവഺസവ്മവസ്ഥമെ തകയ് ക്കഽന്ന 

ഭനഽഷ്മന്രെ ഇടഩെടറഽകല്  

ഉണ്ടഺക്കഽന്ന ബവ഻ഷ്മത്തഽകലഽടെ 

റ഻സ്ര്ര് 

 

ആവഺസവ്മവസ്ഥകല്  സാംയക്ഷണാം -

ഩോസ്ര്രയ്  

 

 

 


