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1.2 5ೖಸABಕ ಸಂಪನೂJಲಗಳ #ಧಗಳ ಚNB
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ಅವ8ಾಶ ಕ :0ೂೕಣ
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ಚNB
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ಸTೕ#ಗಳು ಮತು UTೕB#ಗಳ

ಲ$ಣಗಳನುದು ಾ ಗಳು
ಮತು ಸಸಗಳ ಪರಸ:ರ

ಅವಲಂಬ5ಯನು #ವ(ಸುವರು

1 ಸTೕ#ಗಳು ಮತು UTೕB#ಗಳ
ಲ$ಣಗಳನು ಯುವರು
ಯುವರು

ನ 5

1.1 ಸTೕ#ಗಳು ಮತು

UTೕB#ಗಳ ಲ$ಣಗಳ ಬLM ಗುಂಪ/ಚNB
1.2ಸTೕ#ಗಳು ಮತು

UTೕB#ಗಳ ಲ$ಣಗಳ ಪ=> ತGಾ(H
1.3 ಸTೕ#ಗಳು ಮತು

UTೕB#ಗಳ ಲ$ಣಗಳ ಬLM

1.1 #VಾWBಗಳು ಸTೕ#ಗಳು

ಮತು UTೕB#ಗಳ ಲ$ಣಗಳ ಬLM
ಗುಂಪ/ ಚNB +ಾಡಲು
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1.2 ಸTೕ#ಗಳು ಮತು

UTೕB#ಗಳ ಲ$ಣಗಳ ಪ=>
ತGಾ(ಸಲು ಸಹಕ(0ೂೕಣ
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2.2 ಮಕXಳನು ಎರಡು
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ವAೕBಕ(ಸಲು
ಗುಣಲ$ಣ
ಸಹಕ(0ೂೕಣ.
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ಸಹಕ(0ೂೕಣ.
ಉVಾ:
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1.2
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ವ,ಅUಲವಸುಗಳ
ಅUಲವಸುಗಳ
ಗಂಧದ ಕ)b FೂL
ವAೕBಕರಣದ ಾ ತ7H
1.3 ಒಂcೕ ಅಳPಯ
1.3 ಘನ ,ದ ವ,
ವ,ಅUಲ ಗಳ 
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1.4 ಅಣುಗಳ ^ೂೕಡಯ
^ೂೕಡಯ +ಾದ( ,ದ ವ,
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ತGಾ(ಸು#H
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ವlಾಸಗಳ ಬLM ಚNB.
ಚNB.

Uೕ3ೂೕಣ.
Uೕ3ೂೕಣ.
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ಯುವರು.
ಯುವರು.

ಯುವರು
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1.3 ಸqೕಯ Uೕ(ನ ಮೂಲಗಳ
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1.1 Uೕ(ನಮೂಲಗಳ ತ ಪಟ

#ೕ7@
Uೕ(ನಮೂಲಗಳನುಗುರುಸಲು
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#ವ(ಸುವರು.
#ವ(ಸುವರು.

ಪದxಗಳು,
ಪದxಗಳು,Kಾನ ಸಂಗ ಹಯ
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#ವ(ಸುವರು.
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1.1

#ವ(ಸುವರು.
#ವ(ಸುವರು.

#)*ೕ #ೕ7ಸಲು ಅವ8ಾಶ
ಕ :0ೂೕಣ.
:0ೂೕಣ.

Uೕ(ನ +ಾ ನ ಕು(ತು #)*ೕ
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https://youtu.be/MEb7nn
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1.4 ಕೃvಯ #Kಾನಗಳ
ಮತುUೕwಾವ( ಪದxಗಳ ಕು(ತು
ಗುಂಪ/ಗಳ  ಚ B@
#{ಾರ#Uಮಯ +ಾ)Hೂಳoಲು

Uೕ(ನ ಸಂರ$pಾ ಕ ಮಗಳ ಕು(ತು
ಚNB

ಕೃvಯ #Kಾನಗಳ ಮತು Uೕwಾವ(
ಪದxಗಳ #)*ೕ ಪ ದಶBನ

1.4
ಮತು yಾಂಪ Vಾzಕ #Kಾನಗಳನು

Uೕ(ನ +ಾ ನ ಕು(ತು ಪ ಬಂಧ ರಚ5

Uೕwಾವ( ಪದxಗಳ ತ ಪಟ #ೕ$

1.2

1.3

2 Kಾನ ಸಂಗ ಹಯ ಆಧುUಕ

3.2 Uೕ(ನ +ಾ ನ ಕು(ತು

ಕೃvಯ #Kಾನಗಳ ಮತು Uೕwಾವ(
ಪದxಗಳ ಕು(ತು ಗುಂಪ/ ಚNB

MLcaA

+ಾಗBದSB0ೂೕಣ.
+ಾಗBದSB0ೂೕಣ.

2.1 Kಾನ ಸಂಗ ಹಯ ಆಧುUಕ
ಮತು yಾಂಪ Vಾzಕ #Kಾನಗಳ
2.1 Kಾನ ಸಂಗ ಹಯ ಆಧುUಕ ಮತು
ತ ಸಂಗ s@ ಆಲeಂ
yಾಂಪ Vಾzಕ #Kಾನಗಳ ತ ಸಂಗ ಹ
ತGಾ(ಸಲು +ಾಗBದSB0ೂೕಣ.
+ಾಗBದSB0ೂೕಣ.
2.2 Kಾನ ಸಂಗ ಹಯ ಆಧುUಕ ಮತು
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yಾಂಪ Vಾzಕ #Kಾನಗಳ ಕು(ತು ಚNB

2.3 Kಾನ ಸಂಗ ಹ8ಾರಕಗಳ ತ ರ @
ಬಣk ಹಚುi#H

rಾಯು#ನ ಘಟಕಗಳು,
ಘಟಕಗಳು, ಲ$ಣಗಳು

ಮತು rಾಯು+ಾ ನದ ಬLM

ಅ(ಯುವರು.
ಅ(ಯುವರು.

1.rಾಯು#ನ
1.rಾಯು#ನ ಘಟಕಗಳು,
ಘಟಕಗಳು, ಲ$ಣಗಳ

ಬLM ಯುವರು.
ಯುವರು.
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1.1

rಾಯು#ನ ಘಟಕಗಳ ತ ರಚ5

1.3 rಾಯು#ನ ಲ$ಣಗಳ

ಾ *ೕAಕ ಚಟುವ=Hಗಳು

–

rಾಯು#ನ ಲ$ಣಗಳ ಬLM
ಗುಂಪ/ಚNB

1.2

ಉVಾ:
ಉVಾ:rಾಯು#L ತೂಕ#c

1.3 rಾಯು#ನ ಲ$ಣಗಳ

ಾ *ೕAಕ ಚಟುವ=Hಗಳು

2

rಾಯು+ಾ ನದಬLMಅ(ಯುವರು

.
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2.1 rಾಯು+ಾ ನದ ಕು(ತು ಚNB

2.2 rಾಯು+ಾ ನದ ಕು(ತು ಪ ಬಂಧರಚ5

2.3 rಾಯು+ಾ ನದ ಕು(ತು #)*ೕ

#ೕ$
cೕಹದ  ನ3ಯುವ ಮುಖ
% }ಗEಾದ ಉ@wಾಟ

,ರಕಪ(ಚಲ5,
ರಕಪ(ಚಲ5, TೕಣB% } ಮತು

#ಸಜBRಾ % } 'ಾಗೂ ಅವ/ಗL

1 ಉ@wಾಟ % }ಯ ಅಂಗ ಮತು
ಅದರ 8ಾಯB ಯುವರು.
ಯುವರು.

2.4 rಾಯು+ಾ
rಾಯು+ಾ ನ ಕು(ತು ತ ರಚ5.
ರಚ5.
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ಉ@wಾಟ % }ಯ ತ ಪಟ

1.2

ಉ@wಾಟ % }ಯ +ಾದ(

#ೕ$

2.1 rಾಯು+ಾ ನದ ಕು(ತು

ಚ Bಸಲು +ಾಗBದSB0ೂೕಣ.
+ಾಗBದSB0ೂೕಣ.
2.4 rಾಯು+ಾ ನ ಕು(ತು
ತ ರಚ5 +ಾ) ಪ ದSBಸಲು

ಅವ8ಾಶ ಕ :0ೂೕಣ.
:0ೂೕಣ.
1.1

ಉ@wಾಟ % }ಯ
ತ ಪಟ #ೕ7@
ಉ@wಾಟದ ಅಂಗಗಳನು
ಪ=> +ಾ)@ ಅವ/ಗಳ
8ಾಯBಗಳನು

ಸಂಬಂ~@ದ ಅಂಗಗಳನು

ಗುರುಸುವರು ಮತು ಸnಚ
ಸnಚPಯ
ಚPಯ

1.3

8ಾಾ)Hೂಳುoವ/ದನು

1.4

ಅಾಸಂದ ಅಂಗಗಳ ಆfೂೕಗ
ಅ(ಯುವರು

2 ರಕ ಪ(ಚಲ5ಯ ಅಂಗ ಮತು

ಅದರ 8ಾಯB ಯುವರು.
ಯುವರು.

8ಾಯB ಯುವರು.
ಯುವರು.

4 #ಸಜB5% }ಯ ಅಂಗ ಮತು

ಅದರ 8ಾಯB ಯುವರು.
ಯುವರು.

ಉ@wಾಟ % }ಯ #)*ೕ

2.1

0ೂೕಣ.
0ೂೕಣ.

#ೕ$

ನ 18

ಾnಸHೂೕಶದ ತ ರಚ5

ರಕ ಪ(ಚಲ5ಯ ತ ಪಟ #ೕ$

2.2

ಹೃದಯದ +ಾದ( ತGಾ(H

2.4

2.4 ಹೃದಯದ ತ ರಚ5

2.3

3 TೕಣB% }ಯ ಅಂಗ ಮತು ಅದರ

ತGಾ(H

ರಕ ಪ(ಚಲ5ಯ #)*ೕ #ೕ$
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3.1TೕಣB % }ಯ ತ ಪಟ #ೕ$
3.2TೕಣB % }ಯ +ಾದ( ತGಾ(H
3.3TೕಣB % }ಯ #)*ೕ #ೕ$
3.4 TೕಣB% }ಯ ತ ರಚ5
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4.1#ಸಜB5 % }ಯ ತ ಪಟ #ೕ$
4.2#ಸಜB5 % }ಯ +ಾದ( ತGಾ(H
4.3#ಸಜB5 % }ಯ #)*ೕ #ೕ$
4.4#ಸಜB5 % }ಯ ತ ರಚ5

2.2ಹೃದಯದ
2.2ಹೃದಯದ +ಾದ( ತGಾ(@
ಅಂಗಗಳನು ಗುರು@ ಅವ/ಗಳ
8ಾಯBಗಳನು 0ೂೕಣ

ಉVಾಹರ:
ಉVಾಹರ:-ಮ kನ+ಾದ(
3.3 TೕಣB % }ಯ #)*ೕ

#ೕ7@ ,ಅಂಗಗಳನು ಪ=> +ಾ)
ಅವ/ಗಳ 8ಾಯB ಯಲು
ಅನುಕೂ 0ೂೕಣ.
0ೂೕಣ.

https://youtu.be/dohttps://youtu.be/doqqXy9W1M

4.1 #ಸಜB5 % }ಯ ತ ಪಟ
#ೕ7@ ಅವ/ಗಳ ಅಂಗ ಮತು
8ಾಯBಗಳನು 0ೂೕಣ.
0ೂೕಣ.

5 ಸnಚ
ಸnಚPಯ
ಚPಯ ಅಾಸಂದ ಅಂಗಗಳ
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ಆfೂೕಗ 8ಾಾ)Hೂಳುoವ/ದನು
ಅ(ಯುವರು

5.1 ಸnಚ
ಸnಚPಯ
ಚPಯ ಅಾಸಂದ ಅಂಗಗಳ

ಆfೂೕಗ 8ಾಾ)Hೂಳುoವ/ದರ ಕು(ತು
ಚNB
5.2 ಪ ೂೕತರ

5.3 ಸnಚ
ಸnಚPಯ
ಚPಯ ಅಾಸಂದ ಅಂಗಗಳ

ಆ'ಾರ cೂfಯುವ ಮೂಲಗಳು ,

ಆ'ಾರದ ರುವ ೕಷ8ಾಂಶಗಳು
, ಬದಾಗುರುವ ಆ'ಾರದ

1 ಆ'ಾರ cೂfಯುವ

ಮೂಲಗಳನು ಗುರುಸುವರು

ಆfೂೕಗ 8ಾಾ)Hೂಳುoವ/ದರ ಕು(ತು
#)*ೕ #ೕ$
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1.1

ಅಾಸಗಳು , ಆ'ಾರ

1.2

ಸಂರ$pಾ ಕ ಮಗಳನು

1.3

ೕಾಗು#H 'ಾಗೂ ಅದರ
ಯುವರು.
ಯುವರು.

2 ಆ'ಾರದ ರುವ

ೕಷ8ಾಂಶಗಳನು ಯುವರು
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ಸಸಮೂಲ ಮತು ಾ ಮೂಲ
ಆ'ಾರ ಪVಾಥBಗಳ ಪ=> ತGಾ(H.
ತGಾ(H.
ಸಸಮೂಲ ಮತು ಾ ಮೂಲ
ಆ'ಾರ ಪVಾಥBಗಳ ತ ಪಟ #ೕ$

ಸಸಮೂಲ ಮತು ಾ ಮೂಲ
ಆ'ಾರ ಪVಾಥBಗಳ ತ ಸಂಗ ಹ

5.1 ಸnಚ
ಸnಚPಯ
ಚPಯ

ಅಾಸಂದ ಅಂಗಗಳ
ಆfೂೕಗ
8ಾಾ)Hೂಳುoವ/ದರ ಕು(ತು
ಚ Bಸಲು
+ಾಗBದSB0ೂೕಣ.
+ಾಗBದSB0ೂೕಣ.

1.3 ಸಸಮೂಲ ಮತು

ಾ ಮೂಲ ಆ'ಾರ ಪVಾಥBಗಳ
ತ ಸಂಗ ಹ +ಾ) ಆಲeಂ

ತGಾ(ಸಲು 5ರrಾLೂೕಣ.
5ರrಾLೂೕಣ.

2.3 ೕಷ8ಾಂಶಗಳ ಪ(ಚಯ

2.1 ಅ'ಾರಪVಾಥB – ೕಷ8ಾಂಶಗಳ

ಪ *ಂದು ಮಗುವ/ ಒಂcೂಂದು

2.2 Rಾ ಂದ ಊಟಊಟ-ೕಷ8ಾಂಶಗಳ ಪ=>

 ೕfೕ[0ೂೕಣ.
ೕfೕ[0ೂೕಣ.

Hೂೕಷ>ಕರಚ5
ತGಾ(H

2.3 ೕಷ8ಾಂಶಗಳ ಾlಾ Qನಯ

ೕಷ8ಾಂಶಗಳ ಬLM Fೕಳಲು

ಉVಾಹರಉVಾಹರ-

Rಾನು 8ಾೂೕBFೖ3 ೕ

,Rಾನು

ಶ% Uೕಡುವ ೕಷ8ಾಂಶ,
ೕಷ8ಾಂಶ, Rಾನು

wಾA ,ಅ%Xಯ  ಕಂಡುಬರುPೕ5

3 ಬದಾಗುರುವ ಆ'ಾರದ

ಅಾಸಗಳ ಬLM ಯುವರು

4 ಆ'ಾರ ೕಾಗು#H 'ಾಗೂ
ಅದರ ಸಂರ$pಾ ಕ ಮಗಳನು
ಯುವರು.
ಯುವರು.

lಾಜವಸು #]ೕrಾ( ಕ ಮ
ಮತುಇತf ಆfೂೕಗಕರ

ಅಾಸಗಳ ಕು(ತು ಯುವರು.
ಯುವರು.

1 lಾಜ
lಾಜವಸು#]ೕrಾ(
ಜವಸು#]ೕrಾ(ಕ
ವಸು#]ೕrಾ(ಕ ಮ
#ವ(ಸುವರು
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3.1 ಬದಾಗುರುವ ಆ'ಾರದ ಅಾಸಗಳ

ಬLM ಚNB
3.2 ಬದಾಗುರುವ ಆ'ಾರದ ಅಾಸಗಳ
ಬLM ಪ ೂೕತರ
3.3 ಬದಾಗುರುವ ಆ'ಾರದ ಅಾಸಗಳ
ಬLM #)*ೕ #ೕ$

3.1 ಬದಾಗುರುವ ಆ'ಾರದ
ಅಾಸಗಳ ಬLM ಚ Bಸಲು
ಸಹಕ(0ೂೕಣ
ಉVಾಹರಉVಾಹರ-

ರ0ಬಯ ಆ'ಾರವನು
ತTಸುವ/ದು,
ತTಸುವ/ದು, ಹಣುk –

ತರ8ಾ(ಗಳನು0ೕ#ಸುವ/ದು.
ತರ8ಾ(ಗಳನು0ೕ#ಸುವ/ದು.

4.2 ಮದು ,ಹಬe , ಾP
ಸ+ಾರಂಭಗಳ  ಆ'ಾರ
4.1ಆ'ಾರ
4.1ಆ'ಾರ ೕಾಗು#H ಸUೕಶಗಳ
ೕಾಗುವ ಸUೕಶಗಳನು
#)*ೕ #ೕ$
5ನ[@Hೂಂಡು ಅದನು
4.2 ಅ'ಾರ ೕಾಗದಂP Rಾ5ೕನು +ಾಡು
ತ3ಗಟ>ಲು PLದು Hೂಳoೕ8ಾದ
?- ಚNB
ಕ ಮಗಳ ಕು(ತು ಚ Bಸಲು
4.3 ನಪ Hಗಳ  ಬಂರುವ ಆ'ಾರ
ಸಹಕ(0ೂೕಣ
ೕಾಗು#H 'ಾಗೂ ಅದರ ಸಂರ$pಾ
ಕ ಮಗಳ ಕು(ತ ]ೕಖನಗಳ ಸಂಗ ಹ.
ಹ.
1.1 ಮಕXಳನುತಂಡಗಳRಾA
ನ 26
ನ 25

1.1 lಾಜವಸು#]ೕrಾ( ಕ ಮದ
ಗುಂಪ/ಚNB

+ಾ),
+ಾ), ಮ5 ಮತುಾ]ಯ 

lಾಜವಸುಗಳ

lಾಜ
lಾಜವಸು
ಜವಸು #]ೕrಾ( ಕ ಮ ಸುವ

1.2

tೂೕಷrಾಕಗಳ
ರಚ5

1.3 lಾಜ
lಾಜವಸು#]ೕrಾ(
ಜವಸು#]ೕrಾ( ಕ ಮವ ಸುವ
#)*ೕ ಪ ದಶBನ

#]ೕrಾ(ಯನು+ಾಡುವ ಬLM
ಚNB+ಾ)@,
ಚNB+ಾ)@, lಾಜ
lಾಜ

ವಸು#]ೕrಾ( ಸೂಕ ಕ ಮಗಳ

ಬLM ಯಲು
ಯಲು  ೕfೕ[0ೂೕಣ .

1.4 lಾಜ
lಾಜವಸು
ಜವಸು #]ೕrಾ( ಕ ಮ ಕು(ತ
2 ಾ@>

ಬದಲುಪ(ಸರ0ೕsವಸುಗಳಬಳH
ಯುವರು

ಮಕXಳ ಸಂrಾದ
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2.1 ಾ@>

ಬದಲುಪ(ಸರ0ೕsವಸುಗಳಬಳH zಂದ
8ಾ > ವB.
ವB.

2.2 ಾ@> ಬದಲು ಪ(ಸರ0ೕs
ವಸುಗಳ ಬಳH ಬLM ಗುಂಪ/ ಚNB.
ಚNB.

2.3 ಾ@> ಬದಾA ಬಳಸುವ
ಬಳಸುವ ಪ(ಸರ
0ೕs ವಸುಗಳ ಪ=> ತGಾ(H .

ಸೂಯB ಮತು ಅದರ

ಪ(rಾರವನುಅ(ಯುವರು

1.ಸೂಯB ಮತು ಅದರ

ಪ(rಾರವನು ಅೖB@Hೂಳುoವರು
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1.1

1.2

ಸೂಯB ಪ(rಾರದ ರಚ5.
ರಚ5.

ಸೂಯB ಮತುಅದರ ಪ(rಾರದ
#)*ೕ #ೕ$ .

2.1 8ಾಗದ , Lೂೕಂದು

,ಕತ(ಬh> , ಸೂT,
ಸೂT,

Vಾರಗಳನುಬಳ@ ಬh> ೕಲ ,
Hೖ ೕಲಗಳನು ಮಕXಂದ

ತGಾ(@.
ತGಾ(@.  ೕlಾs@,
ೕlಾs@,

UತTೕವನದ  ಬಳಸಲು
ಉPೕT0ೂೕಣ.
ಉPೕT0ೂೕಣ.
1.1

ಮಕXಳು ಾ ಂಗಣದ 
ರಂLೂೕ ಯ 
yೌರವಹ O)@ ಮತು
ಗ ಹಗಳ yಾqನದ 
Uಂತು ಅವ/ಗಳ ಬLM
Fೕಳಲು

1.3

ಸೂಯB ಮತುಅದರ ಪ(rಾರದ

1.4

yೌರವಹ ತ ಬfದು ಬಣk

ಮB ಕೂ ಬಳH.
ಬಳH.

1.2

ಹಚುiವ ಚಟುವ=H.
ಚಟುವ=H.

+ಾಗBದSB0ೂೕಣ

ಸೂಯB ಮತುಅದರ
ಪ(rಾರದ #)*ೕ
#ೕ7ಸಲು
+ಾಗBದSB0ೂೕಣ

https://youtu.be/libKVRa0
1L8

1.4yೌರವಹದ
1.4yೌರವಹದ ತ ಬfದು

ಶ%ಯ ##ಧ ರೂಪಗಳನು
1
ಯುವರು ಮತು ಶ%ಯು
ಶ%ಯ##ಧರೂಪಗಳನುಯುವ
ಒಂದು ರೂಪಂದ ಇ5ೂಂದು
ರು
ರೂಪHXಬದಾವGಾಗುವ/ದನು
ಗುರುಸುವರು
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ಬಣk ಹಚiಲು  ೕfೕ[0ೂೕಣ

1.1

ಶ%ಯ ##ಧರೂಪಗಳ

1.2

UತTೕವನದ ಶ%ಯ
##ಧರೂಪಗಳ ತ ಪಟ#ೕ$

1.3

ಪ=>ತGಾ(H.
ಪ=>ತGಾ(H.

ಶ%ಯ ##ಧರೂಪಗಳ ಬLM
ಗುಂಪ/ಚNB

1.1

ಶ%ಯ ##ಧ
ರೂಪಗEಾದ

yಾಯುಶ%,
yಾಯುಶ%,ಪವನಶ%,
ಪವನಶ%,

ಜಲಶ%,
ಜಲಶ%,

yೌರಶ%,
yೌರಶ%,wಾyಾಯUಕ ಶ%
ಮುಂlಾದವ/ಗಳ ಪ=>
ತGಾ(ಸಲು
ಸಹಕ(0ೂೕಣ

1.2 UತTೕವನದ  ಶ%ಯ

##ಧರೂಪಗಳ ತ ಪಟ #ೕ7ಸಲು

ಅನುವ/ +ಾ3ೂೕಣ.
+ಾ3ೂೕಣ.

2 ಶ%ಯು ಒಂದು ರೂಪಂದ

ಇ5ೂಂದು
ರೂಪHXಬದಾವGಾಗುವ/ದನು
ಗುರುಸುವರು
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2.1 ಶ%ಯು ಒಂದು ರೂಪಂದ ಇ5ೂಂದು

ರೂಪHX ಬದಾವGಾಗುವ/ದನು
Pೂೕ(ಸುವ ಪ *ೕಗಗಳು

2.2 ಶ%ಯು ಒಂದು ರೂಪಂದ ಇ5ೂಂದು

2.1 ಶ%ಯು ಒಂದು ರೂಪಂದ

ಇ5ೂಂದು ರೂಪHX
ಬದಾವGಾಗುವ/ದನು
Pೂೕ(ಸುವ
ಪ *ೕಗಗಳನು+ಾಡಲು
ಅನುಕೂ @  ೕfೕ[0ೂೕಣ

ರೂಪHXಬದಾವGಾಗುವ/ದನುPೂೕ(ಸುವ
ರೂಪHXಬದಾವGಾಗುವ/ದನುPೂೕ(ಸುವ
ಉVಾಹರ--1
ಉVಾಹರ
#)*ೕ#ೕ$
ಚಾ:ತಟು>ವ/ದು –
2.3 ಶ%ಯು ಒಂದು ರೂಪಂದ

ಇ5ೂಂದುರೂಪHX ಬದಾವGಾಗುವ

ಸಂದಭBಗಳ / ಉVಾಹರ ಗಳ ಪ=> ತGಾ(H

yಾಯುಶ%zಂದಶಬxಶ%

2 #ದು Hೂೕಶದ

ಸ'ಾಯಂದ ಬe

Fೂಸುವ/ದುFೂಸುವ/ದು- wಾyಾಯUಕ

ಶ%zಂದ #ದು ಶ%.
ಶ%.

