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നപർഗദ്ദേശങ്ങൾനപർഗദ്ദേശങ്ങൾ
➢ വവ്യകക്തിഗതമമായക്തി വവീടക്തിലക്തിരുനന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചചെയ്യണണം .
➢ കുറക്തിപ്പുകളണം കചണ്ടെത്തലുകളണം ശമാസ്ത്ര ഡയറക്തിയക്തിൽ രരേഖചപ്പെടുത്തണണം. 

➢ രവനലവധക്തിക്കഴക്തിഞന്ന് ശമാസ്ത്രമാധവ്യമാപക്തികചയ ഡയറക്തി കമാണക്തിചന്ന് വക്തിലയക്തിരുത്തൽ 
നടത്തണണം .

1. പകപകളളെ സഹകായപകകാക... പകപ ആൽബവുളമകാരുകകാക
കടുത്ത രവനൽചൂടക്തിചന അതക്തിജവീവക്തിക്കമാൻ വവീടക്തിൽ  പകക്തികൾക്കമായക്തി
കുടക്തിചവള്ളചമമാരുക. 

ദക്തിവസവണം വരുന പകക്തികചളെ നക്തിരേവീകക്തിക.

അവയുചട ചെക്തിത്രങ്ങൾ വരേരചമാ, രഫമാരടമാ ഉൾചപ്പെടുത്തക്തിരയമാ പ്രരതവ്യകതകൾ അടങ്ങുന 
കുറക്തിപ്പുകൾ രചെർത്തന്ന് ആൽബണം തയ്യമാറമാക..

2. വവീട്ടുളചെടപകൾ
നക്തിങ്ങളചട വവീടക്തിൽ എത്ര തരേണം ചചെടക്തികളണം മരേങ്ങളമുണ്ടെന്ന്? കചണ്ടെത്തക്തിയമാരലമാ ?
അതക്തിൽ പചക്കറക്തികളണം പഴവർഗങ്ങളണം തണൽ മരേങ്ങളണം പൂക്കൾ തരുനതണം അങ്ങക്തിചന 
എലമാണം ഉണ്ടെമാവക്തിരല..

അവയുചട പ്രരതവ്യകതകൾ നക്തിരേവീകക്തിചന്ന് മനസക്തിലമാക്കക്തി തരേണംതക്തിരേക്തിചന്ന് പടക്തിക തയ്യമാറമാക..

3. ഗകകാവപഡസ ഗകകാലക
രകമാവക്തിഡന്ന്. 19 വവറസന്ന് മറ്റു വവറസുകളെക്തിൽ നക്തിനന്ന് എങ്ങക്തിചന 
വവ്യതവ്യമാസചപ്പെടക്തിരേക്തിക്കുന? 

അതക്തിചന്റെ പ്രരതവ്യകതകൾ കചണ്ടെത്തക്തി വവീടക്തിൽ ലഭവ്യമമാകുന പമാഴ്വസ്തുക്കളപരയമാഗക്തിചന്ന് 
മമാതൃക തയ്യമാറമാക്കമാണം. 

കൂടത്തക്തിൽ അതക്തിചന്റെ രഫമാരടമാചയടുത്തന്ന് നക്തിങ്ങളചട കമാസന്ന് അധവ്യമാപക്തികയണം കൂട്ടുകമാർക്കുണം 
അയച്ചുചകമാടുക്കമാണം.



4. പയറക പച്ചകറപയക
വവീടക്തിലുള്ള വക്തിവക്തിധ പയറുവർഗങ്ങളചടയുണം പചക്കറക്തികളചടയുണം വക്തിത്തുകൾ (കുരു) 

ചവള്ളത്തക്തിലക്തിടന്ന് ഒരനമാ രേരണ്ടെമാ ദക്തിവസണം കുതക്തിർത്തന്ന് മുളെപ്പെക്തിചന്ന് രനമാക.

അതക്തിചന്റെ  വക്തിവക്തിധ ഘടങ്ങൾ നക്തിരേവീകക്തിചന്ന് ചെക്തിത്രവീകരേണണം തയ്യമാറമാക. 

ഓരരേമാ ദക്തിവസചത്തയുണം വവ്യതവ്യമാസങ്ങൾ കചണ്ടെത്തക്തി ശമാസ്ത്ര ഡയറക്തിയക്തിൽ രരേഖചപ്പെടുത. 

കൂടത്തക്തിൽ വവീടക്തിചലമാരു പചക്കറക്തിരത്തമാടവമമാകുണം . 
മുളെപ്പെക്തിച പയറുവർഗങ്ങൾ രപമാഷകമുള്ള ഭകണവമമാക്കമാണം.

5. വവീടപളലകാരു ഔഷധഗതകാടക
നക്തിങ്ങളചട വവീടക്തിൽ ഔഷധരത്തമാടചമമാരുക്കമാണം.

തളെസക്തി, കറമാർവമാഴ, കറക്തിരവപ്പെക്തില, പനക്തികൂർക്ക തടങ്ങക്തിയ ഏചതങക്തിലുണം10 ഔഷധ 
ഗുണമുള്ള സസവ്യങ്ങൾ ഉൾചപ്പെടുത്തക്തി രതമാടചമമാരുക്കമാണം. 

അവയുചട പ്രമാരദശക്തികനമാമവണം ശമാസ്ത്രനമാമവണം കചണ്ടെത്തക്തി പ്രരയമാജനങ്ങളണം ഉൾചപ്പെടുത്തക്തി
ശമാസ്ത്ര ഡയറക്തിയക്തിൽ കുറക്തിപ്പെന്ന് തയ്യമാറമാക്കമാണം.

6. ളകകാളെകാഷസ 
പത്രകടക്തിങുകളണം പഴയമമാഗസക്തിനുകളണം പരേക്തിരശമാധക്തിചന്ന് വക്തിവക്തിധ പ്രകൃതക്തിദുരേന്തങ്ങളണം 
അവയുചട ചെക്തിത്രങ്ങളണം കമാരേണങ്ങളണം പരേക്തിഹമാരേമമാർഗ്ഗങ്ങളണം ഉൾചപ്പെടുത്തക്തി 
ശമാസ്ത്രഡയറക്തിയക്തിൽ തചന ചകമാളെമാഷുകൾ നക്തിർമക്തിക്കമാണം. 

ആരഗമാളെതമാപനവണം, പ്രളെയവണം, ചകമാരറമാണയുണം, വക്തിവക്തിധ മലക്തിനവീകരേണങ്ങളണം, 

അങ്ങക്തിചനചയലമാണം വക്തിഷയങ്ങളെമാക്കമാണം കൂട്ടുകമാരരേ.

7. ഇല ആൽബക
ഏചതമാചക്ക നക്തിറത്തക്തിലുണം ആകൃതക്തിയക്തിലുണം വലക്തിപ്പെത്തക്തിലുണം ഉള്ള ഇലകളെമാണന്ന് നമുക്കുചുറ്റുണം 
ഉള്ളതന്ന് ?
ഈ ഇലകൾ ഉപരയമാഗക്തിചന്ന് വക്തിവക്തിധ ജവീവക്തികളചട ആകൃതക്തിയക്തിൽ ഒടക്തിച്ചുരനമാക..

മരനമാഹരേമമായ ഒരു ഇല ആൽബണം തയ്യമാറമാക.

8. പൂകൾ.. പനപനവീർപൂകൾ
എത്രതരേണം പൂക്കളണ്ടെന്ന് നക്തിങ്ങളചട വവീടക്തിൽ? 

അവ തമക്തിലുള്ള വവ്യതവ്യമാസങ്ങൾ എചന്തമാചക്കയമാണന്ന്? 

നക്തിരേവീകക്തിച്ചു കചണ്ടെത്തക്തിയ വസ്തുതകൾ ശമാസ്ത്രഡയറക്തിയക്തിൽ രരേഖചപ്പെടുത്തമാൻ മറക്കരുതന്ന്
.



9.ളചെറജവീവപകൾ 
രതമാടങ്ങൾ ഒരുക്കുരമമാൾ നക്തിങ്ങളചട വവീടക്തിചല മണക്തിളെരക്കണ്ടെക്തി വരുമരലമാ?

മണക്തിൽ നക്തിങ്ങൾക്കന്ന് കമാണമാൻ കഴക്തിയുന ചചെറക്തിയ ജവീവക്തികൾ ഏചതമാചക്കയമാണന്ന്? 

അവയുചട സഞമാരേരേവീതക്തിയുണം ആഹമാരേരേവീതക്തിയുണം കചണ്ടെത്തമാരമമാ? 

കചണ്ടെത്തക്തിയവ രരേഖചപ്പെടുത്തരണ..

കൂടത്തക്തിൽ പലക്തി, പമാറ, തവളെ, ഉറുമന്ന്, പമാമന്ന്, തമക്തി ,ശലഭണം തടങ്ങക്തിയവചയമാചക്ക 
ഉൾചപ്പെടുത്തമാണം .

10.വകായപക..വളെര
ഈ അവധക്തിക്കമാലത്തന്ന് നക്തിങ്ങൾ വമായക്തിച ശമാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങൾ ഏചതമാചക്കയമാണന്ന്? 

വവീടക്തിനടുത്തുള്ള ഗ്രന്ഥശമാലകളമമായക്തി ബന്ധചപ്പെട..

കുറഞതന്ന് 5 ശമാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങചളെങക്തിലുണം വമായക്തിചന്ന് വമായനമാകുറക്തിപ്പുകൾ ശമാസ്ത്രഡയറക്തിയക്തിൽ 
ഉൾചപ്പെടുത്തമാണം. 

11. ശകാസ്ത്രപരവീകണങ്ങൾ
 ശമാസ്ത്രപരേവീകണങ്ങൾ നക്തിങ്ങൾക്കക്തിഷ്ടമമാണരലമാ? 

വവീടക്തിലുള്ള വസ്തുക്കളപരയമാഗക്തിചന്ന് ലഘുപരേവീകണങ്ങൾ തയ്യമാറമാക്കക്തി അതക്തിചന്റെ 
വവീഡക്തിരയമായുണം കുറക്തിപ്പുണം തയ്യമാറമാക..

വവീഡക്തിരയമാ ശമാസ്ത്രമാധവ്യമാപക്തികക്കയച്ചുചകമാടുക...

12. ളഹർഗബറപയക
സസവ്യങ്ങളെക്തിൽ വക്തിവക്തിധതരേത്തക്തിലുള്ള ഇലകളചട ക്രമവീകരേണവണം സക്തിരേമാവക്തിനവ്യമാസവണം 
കചണ്ടെത്തമാൻ ചഹർരബറക്തിയണം തയ്യമാറമാക്കമാണം.

ഇതക്തിനമായക്തി ചചെടക്തിയക്തിചല ഇലകളെടങ്ങുന കമ്പുകരളെമാ ഇലകൾ മമാത്രമമാരയമാ എടുത്തന്ന് 
മൂരനമാ നമാരലമാ ദക്തിവസണം ചവള്ളത്തക്തിലക്തിടന്ന് കുതക്തിർത്തന്ന് പകുതക്തിവമാടക്തിവരുരമമാൾ എടുത്തന്ന് 
കമാറത്തന്ന് വചന്ന് ഉണക്കക്തി കടക്തിയുള്ള രപപ്പെറക്തിൽ ഒടക്തിചചടുക്കമാണം. 

സക്തിരേമാവക്തിനവ്യമാസണം മമാത്രമമാണുണ്ടെമാക്കുനചതങക്തിൽ ഇല പത്രണം ചെവീയുനതവചരേ 
ചവള്ളത്തക്തിലക്തിടന്ന് അതന്ന് നവീക്കണം ചചെയന്ന് ഇലചഞെട്ടുണം ഞെരേമ്പുകളണം മമാത്രണം ഉണക്കക്തി 
ഒടക്തിചന്ന് അവയുചട  വർഗവീകരേണവണം മറ്റു സവക്തിരശഷതകളണം അടങ്ങുന കുറക്തിപ്പുണം 
തയ്യമാറമാക്കമാണം.

13. ശകാസ്ത്രകഥ
വക്തിവക്തിധ ശമാസ്ത്ര ആശയങ്ങൾ വക്തിഷയമമാക്കക്തി കഥരയമാ, കവക്തിതരയമാ,ശമാസ്ത്രനമാടകത്തക്തിചന്റെ 
സക്തിപന്ന്രറമാ ശമാസ്ത്രഗമാനങ്ങരളെമാ തയ്യമാറമാക. 

വക്തിലയക്തിരുത്തലക്തിനമായക്തി അയക്കമാൻ തയ്യമാറമാവണണംരടമാ...

പ്രസന .എ 
സയൻസന്ന് ലകന്ന്ചെറർ, 

ഡയറന്ന് കമാസറരഗമാഡന്ന്, മമായക്തിപ്പെമാടക്തി


