


��ಟಲ್ ��ೕಂ��ೕಕರಣ ಎಂಬುದು ಇಂ��ಂ�ನ "ಡಂ� 
�ಶ���ಾ�ಲಯ" ಮತು� �ಾರತದ��ರುವ "���ಾ��ಂಡ್" ಕಂಪ� 
ಜಂ��ಾ� ನ��ದ� �ೕಜ�. ಅದರ �ಾಗ�ಾ�, ಈ�� 
ಹುಟು���ರುವ ಉ�-ಅವಲಂ�ತ ಅಂತ�ಾರ್ಲ ಮತು� ಕೃತಕ 
ಬು��ಮ��ಯಂತಹ ತಂತ��ಾನಗಳನು� ಸ��ೕಯ ಜನರ 
ಒ���ಾ� ಬಳಸುವ�ದರ ಬ�� ಅವರ ಸಹ�ಾರ�ೂಂ��ೕ �ೂ� 
ಕ�ಗಳನು� ಸೃ����ವ�.

�ಾ� ಕ� 2035� ಇಸ�ಯ�� ನ�ಯುವಂಥದು�. ಇ�� 
�ಾ�ಹಕ�ಗೂ ಸಣ� �ಾಗೂ ಸು��ರ �ೂಲಗ�� ನ�ಸು��ರುವ 
"�ೌಟುಂ�ಕ �ೖತರ" ಮ�� ಸಂಬಂಧ �ೂೕ�ಸುತ��. �ಾ��ಷ� 
ಆ�ಾರ, ಸಣ� �ಾವಯವ �ೖತರ ಏ��, ಅ�ೂೕಗ�ಕರ �ೕ�ಾಯ 
ಪದ��ಗಳ� ಮತು� ಸ��ೕಯ ತಂತ��ಾನ ಆ��ಾ�ರಗ�� 
��ದು�ೂಂಡ ��� ಬ�� �ವ�ಸುತ��.

ಈ�ೆ�ೆ ಊಟ ಎಷು� ರು�ರು��ಾ��ೆ!

�ೇ�ಾ�ದ�ಂತ "�ೌ��ಕ�ೆಯ 

ತುತನು�" ಬ�ೆಹ�� 

ಕ�ದೆು�ೋದ �ೈ�ಧ� ಮತು� 

ಗುಣಮಟ�ವನು� ಮರ���ೆ�ೕ�ೆ...

...ಈಗ ಒ��ೆ ಗುಣಮಟ�ದ 

ಸ��ೕಯ ಆ�ಾರ�ೆ� �ಾ��ೕಯ 

ಮನ��ೆ �ೊರ��ೆ...

...�ೇ�ಾಯದ�� ನ�ೆದ 

ಈ �ಾ�ಂ� ಎ�ಾ� �ಾ�ಮ� 

�ೈತರ �ೕವನವನು� 

ಸು�ಾ���ೆ ಅಲ��ೆ...

...�ೇಶದ ಆ�ೋಗ� ಮತು� 

�ತವನು� �ೆ����ೆ

ಮಣ� ಗುಣ ��ಾ���
ೕ ಇ

�

2035 : ��ಾ�ಾ �ಾ�ಹರನು� �ೊಲದ 

ಸುತ� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗು���ಾ��ೆ



FarmLabNamma 

Electronic 

Hospital

ಗತ�ಾಲದ��, ನಮ� 

ಪೂವಜರು...

...�ೕ�ೆ�ೕ �ೌ��ಕ 

ಆ�ಾರ ತ�ಾ�ಸು��ದ�ರು; 

ಆದ�ೆ �ಾಲಕ��ೕಣ ಅದು 

ಬದ�ಾ�ತು...

...ಸ�ಾರಗಳ� �ೇ�ಾಯವನು� 

ಔ�ೊ�ೕ�ಕ �ೕ�ಯ�� ನ�ೆ� 

ಆ�ಾರದ�� �ೈ�ಧ� �ಾಗೂ 

�ೌ��ಕ�ೆಯನು� �ಾಶದ 

ಹಂತ�ೆ� ತಂ�ದ�ವ�

...ಅವ�ಗಳ �ಾ�ಾ�ಕ, �ಾ��ಾ�ಕ, �ೌ��ಕ 

ಮತು� �ಾಂಸ��ಕ �ೌಲ� �ೆ��ಸ�ಾ�ತು

2030ರ�� ಸ��ೕಯ 

�ಾಮ್-�ಾ�ಬುಗಳ� ಹು�� 

�ೈತ��ೆ ಅವರ �ೆ�ಯೆ 

ಗುಣ�ಮಟ�ವನು� �ೆ��ಸಲು ಮತು� 

�ಾವಯವ ಕೃ� ವೃ��ಸಲು 

ಸ�ಾಯ �ಾ�ದವ�...

...2035 – �ಾ��ೕಯ �ೕಜ�ೆಗಳ 

��ೇಂ��ೕಕರಣ. ಸ��ೕಯ �ಾ�ಬುಗಳ� 

ಜನರ�� ಭರವ�ೆ ಹು���ದ��ೆ...

ಆದ�ೆ, 2025�ಂದ 

��ಟ�ೕಕರಣ�ಂದ 

ಪ�ಾಥಗಳ 

ಆ�ಕ �ೌಲ�ದ 

�ೊ�ೆ�ೊ�ೆ�ೆ...

ಬ��, ಊಟ �ಾ�ೋ�ಾ?

�ೊಟ�ಣಗಳ �ೕ�ೆ ಆ�ಾರ 

ಕು�ತು �ಾ�� – ಎ��, 

�ಾರು, �ೆ�ದೆ ಪ�ಸರ ಇ�ಾ��!

���ಾನ�ದ ಆ�ಾರ �ನು�ವ�ದು 

ಎಷು� �ತ�ಾದ ಅನುಭವ...

...2021ರ �ೊ���ೆ  

ಇ�ೆ�ೕನು ���ಾನ� ಪೂ� 

�ಾಶ�ಾಗುವಂ�ತು�

ಒಂ�ೇ �ೆ� ೆ�ೆ�ಸೆುವ�ದು 

ಕೃ��ೆ ಧ�ೆ� ತಂ�ೊ��ತು�...

�ೕ�ನ �ೊರ�ೆ, 

ಭೂ�ಾಪ�ೇ��ೆ, 

ಸಂಪನೂ�ಲ �ೆ�ೕಷ�ೆ...

...ಮಣ�ಭ�ಷ��ೆ ಮತು� 

ಏರು�ೇ�ಾದ ಹ�ಾ�ಾನಗಳ� 

�ಾಶದಂ��ೆ �ೆ�ಗೆಳನು�ಒಯ�ವ�

10 ವಷಗ�ಂದ �ಾರಂಪ�ಕ 

��ಧನ�ವನು� ರ�ಸು�ಾ� 

�ೆ�ಸೆು�ಾ� ಬಂ���ೕ�. ಬ��, 

ನಮ� �ಾ�ಬನು� �ೋ��ೕ�...

�ೈತರು �ೋ�ಾ� ಉ�� 

�ೆ�ಸೆ�ೇ�ಾ�ತು...

���ಾನ� ಮ��ತರ �ಾರಂಪ�ಕ �ೕಜಗಳ�

Water Bed Map

Over Exploited SafeCriticalSemi-CriticalSaline
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ಬ�ೆಬ�ೆ �ಾನ�ಗ��ೆಡ�ೆ ಪ��ೕಗ 

�ಾ���. ��ೇಷ�ಾ� ಹ�ಾ�ಾನ 

ಏರು�ೇರನು� ಎದು�ಸುವ ಬ�ೆಗಳ�...

...ನರ�ಂಹ ಮತು� ಅವರ ಮಗ�ಾದ 

ಉ�ಾಳಂತವರು �ಾರ್-�ಾ�ಬನು� 

�ೕ�ಯನು� �ೋ�� ಸುತ�ಮುತ� 

ಪಸ��ದರು

...��ಧ �ಾನ�ಗಳನು� 

�ೆ�ಸೆು��ೆ�ಂದ �ೆ�ಯೆ 

ಪುನರು��ೕವನ�ಾಯು�...

ಬ�ೆಬ�ೆ ���ಾನ�ಗಳ�

ನಮ� ಕೃ���ಾ� ರಘ� 

�ೆಚು� �ೇಳಬಲ�ರು...

ನಮ� ಪ��ೕಗಗಳ 

ಯಶ���ೆ �ಾರಣ...

...�ೕಜರಕಷ್�ೆ ಮತು� �ತರ�ೆ

ಹಸು�ನ �ಾಲನ�ೋಷ�ೆ

�ಾ��ೕ�ಕ ತಂತ��ಾನ 

ಸಹ�ೕ�ಗಳ �ಚು��ೆ 

ಪ�ಸರ��ಯ ಅ�ಾ�ಸಗಳ�

...ಇ�ಾ��



"ಕುಟುಂಬ �ೈತ"ರ �ೆ� ೆಈಗ 

�ೕ�ಾ ಜನರ ಮ�ೆ�ೆ 

ತಲುಪುತ��ೆ...

ಬ�ೕ �ೈಸ�ಕ 

�ೊಬ�ರದ ಬಳ�ೆ...

ನಮ� ಕ��ೆಯನು� ಬಳ� 

"�ೇ�ಾಯದ ಭ�ಷ�" �ೆ���ೆಯನು� 

ತ�ಾ�� �ತರ�ೆ �ಾ��ೆವ�...

�ೈತರ �ಾ�� ಅವರ 

�ೈಯ�ೆ�ೕ ಇದು� �ೇ�ಾದವರ 

�ೊ�ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು...

Future Farming 

Toolkit

ನಮ� ಈ ಕ��ೆ ಮುಂಬರುವ 

ತ�ೆ(�ಾರು)ಗ��ೆ ಉಪ�ೕಗ�ಾ�ೕತು 

ಎಂಬ ಆ�ೆ ನಮ�ದು...

...���ಾನ�ದಂಥ ಮುಖ��ಾದ 

�ಾಂಸ��ಕ ಮತು� �ಾ��ಾ�ಕ �ೆ�ಗೆಳ 

ಅ�ವ� ನಮ�ೆ �ೊಡ� ಧ�ೆ� ತರು��ತು�

...ಮ�ೆ��ೊ�ೕ ಬ�ೆಯ ��ಸುಗಳ�!

���ಾನ�ದ ಹು�

���ಾನ�ದ ಉ��ಟು�

���ಾನ�ದ ಚಕು��

���ಾನ�ದ ಇ��

Millet dosa

���ಾನ�ದ ಗಂ�



�ೈತರ ಮ

ತು� �ಾ�ಹಕರ ನಡು�ನ 

ಸಂಬಂಧ ಈ

ಗ ಬಲ�ಾ��ೆ. 

ಆ�ಾರ ಕಟು�ವ-�ೕ� ಈ

 

ಸಂಬಂಧವನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ...

...ಬ�

ೕ�ಾ�ಸ್

-ನಂತಹ 

ಶ��ಮ

ೂಲಗಳ�...

...�ಾಪ�

ಾನದ ಏರು�ೇರನು� 

ಎದು�ಸಬಲ� �ೆ�ಗೆಳ�...

...�ೈತರ ಸಮ

ೃ�� �ಾಗೂ 

ಅದ�ಂದ �ೇಶದ ಸಮ

ೃ��

...ಆ�ೋಗ��ಾದ �ೊಲಗಳ�, 

ಖು��

ಾದ �ೈತರು, ಸಂಪನೂ�ಲದ 

ಉ

ತ�ಮ

 �ವಹ�ೆ ಎ�ಾ� �ೈತ��ೆ 

�ಾಭವನು� ತಂದು�ೊ���ೆ... ಆ�ಾರದ ಭ�ಷ್ಯ

quicksand.co.in
dundee.ac.uk

�ೕಖಕರು 
�ೂ�ೕನ್ �ಾಲ್ಕ್ರ್, ಬ��ಾ �ಾಜ್ರ್, �ೂೕ�ತ್ �ಾಜ್, �ಾನ್ �ಾಜಸ್ರ್, �ಾ�ರ್ನ್ 
�್ಕ� ಮತು್ತ �ೕಟ್ �ಾಮಸ್ 

�ತರ್ಗಳ�
�ೌರವ್ ಶಮರ್

ಅನು�ಾದ 
�ಾಧವ್ ಅಜ್ಜಂಪ�ರ್

��ಾ್ಯಸ ಮತು್ತ ಕ�ಾ ��ೕರ್ಶನ 
�ೕ�ಾ �ಂಗ್

ಮುದರ್ಣ
�ಾರ್�ಂಡ್ �ಾ್ಯವ�ಕ್ಸ್ , ಇಂ��ಾ 
�ರ್�ಶನ್, ಯು.�.

ಕೃತಜಞ್�ಗಳ�
�ಾರತ, ಯು�ೖ�ಡ್ �ಂಗ್ಡಮ್ ಮ�್ತತರ ಪರ್�ೕಶಗಳ�ಲ್ರುವ ಹಲ�ಾರು ಜನ ಮತು್ತ 
ಸಂ�ಥ್ಗಳ �ರ��ಂದ�ೕ ಈ �ೕಜ� �ಾಧ್ಯ�ಾ�ತು. ಅವರು �ೂೕ��ದ ಶರ್�ಧ್, 
�ೕ�ದ ಪರ್�್ನ ಮತು್ತ �ೕ�ದ ಸಹ�ೕಗ ನಮ� �ರ್ೕರ� ಒದ�� �ೂಸ 
ಆ�ೂೕಚ�ಗ�ಗೂ ಎ��ಾ��ೂ�ಟ್ತು. ಈ ಒಡ�ಾಟದ ಮುಂದುವ��ಯನು್ನ 
�ಾವ� ��ೕ�ಸು�್ತೕ�.

ಬಫ�ೂ �ಾ್ಯಕ ಕ��ಟ್ವ್ ಸದಸ್ಯ�ಾದ ��ಾ�ಾ� ಪದ್ಮ�ಾಭನ್, ರೂ�ಾ ಪರ್�ಾಕರ್, 
�ಾ�ರ್ಕ್ ಗುಣ�ೕಖರ್, ರ� ಮತು್ತ ಸಂ�ಥ್ಯ �ೖತ�� ನಮ್ಮ ��ೕಷ ಕೃತಜಞ್�ಗಳ�. 
�ಾ��ೕ, 16 �ೂ�್ಡ ಟರ್ಸ್ಟ್-ನ ಸದಸ್ಯ�ಗೂ ನಮ್ಮ ��ೕಷ ವಂದನ�ಳ�. ಅಲಲ್� – 
ಬಬುಲ್ �ಾಂಗು�, �ಮ್ಬಕುಟ್ ಕ��ಟ್ವ್-ನ ಸದಸ್ಯರು ಮತು್ತ �.�.ಎಸ್-ಓ.� ಸಂ�ಥ್ಯ 
ಸದಸ್ಯ�ಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದ�ಗಳ�.

buffalobackcollective.com
pgsorganic.in

ಅನು�ಾನ �ೂಟಟ್ವರು
�ೂಲ್ೕಬಲ್ �ಾ್ಯ�ಂಜಸ್ �ಸಚ್ರ್ ಫಂಡ್ (�ಾಗ�ಕ ಸ�ಾಲುಗಳ ಸಂ�ೂೕಧನ ��)
� �ಾ್ಕ�ಶ್ ಫಂ�ಂಗ್ �ೌ�ಸ್ಲ್ (�ಾ್ಕ�ಶ್ ಧನಸ�ಾಯ ಸ��)

�ೕ� �ೕಳ�ದ್ದ�ಲ್, ಈ ಕೃ� �ರ್�ೕ�ವ್ �ಾಮನ್ಸ್ ಆ�ರ್ಬೂ್ಯಶನ್ ಅಂತ�ಾರ್��ೕಯ 
ಪರ�ಾನ� ಅ�ಯ�ಲ್ �ೖಸನ್ಸ್ ಆ�ರುತ್ತ�.

�ಚು್ಚ �ಾ���ಾ� ಇ�ಲ್ �ೂೕ�
decentralisingdigital.com



How to make 
Millet Upma?


