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.ಾಗು Q(ೆ7ೕ4ೆ.

ಾವP ಸಣcವ%(ಾ7ಗ ಕೃ ಯ *

ಾ.ಾಯIಕಗಳನು 8ೆHಾTW ಬಳFೆ

-ಾಡು Qರ ಲ*.
ಈಗ .ಾವಯವ ಕೃ Rೆ 8ೆfTನ ಆದ Bೆ Iೕಡು Q(ೆ7ೕ4ೆ. ಆದ ೆ, ನಮL ಪg 3ಕರು
8ೆHಾTW

.ಾವಯವ

ಕೃ ಯ ೆ ೕ

-ಾಡು Qದ7ರು.

ಇಳ1ವ%

8ೆfTಸಲು

8ೆHಾTW

ಾ.ಾಯIಕಗಳನು ಬಳಸ;ಾ=ತು. ಇದ%ಂದ ಾವP ಆ8ಾರದ ಭದ Bೆ .ಾ_6(ೆ7ೕ4ೆ.
8ಾRೆbೕ ಅದ%ಂದ ಆದ ದುಷi%jಾಮಗಳ ಕ+ೆಗೂ ಕಣುc 8ಾ=ಸ!ೇಕು. ಆ ಕು%ತು
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