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ಶ0ಮ1ೊಂ7'ೆ

ಾಡಲು Jಮ9 ಅಮೂಲ "ಾದ ವಸು+ಗಳನು

.
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ಕೃ ಯ ಚಂಡ ಾರುತ ಾ

ಾಡಬಹು ಾದದು ಮತು

ಚಂಡ ಾರುತ ಮತು ಅದ ೆ ಸಂಬಂ

ದು † ಪ0"ಾಹವನು $ೊಂ7ರಬಹುದು

ಾಡ ಾರದು

ದ !ಾ"ೕ ಮ#ೆ ಮತು $ೆ%&ನ (ಾ)ಯ ಕೃ ಪ"+ಾಮಗಳ.

!ಾ" ಮ#ೆ ಮತು ಪ/0ಾಹದ ಪ"+ಾಮ
ಅತ ಂತ 5ೕವ0"ಾದ ಮrೆ ಮತು+ ಪ0"ಾಹವD $ೊಲಗಳ Kನ
ಪ0"ಾಹವD ಆಮKಜನಕರeತ ಮdRನ ಪ

ಧ )ೆrೆಗಳನು $ಾJ'ೊ(ಸುತ+1ೆ.
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ಸMೋವರಗಳ6, ಜVಾಶಯಗಳ6 ಇ=ಾ 7).
$ೆಚುb Jೕರನು ಬಳಸುವ ಮತು+ Jೕರು ಚ ಸಲು (ಅಡ‡Vಾ* ಮತು+ ಉದL"ಾ*) ತ ೆ'ೋ ೆ•ಾ* CಾಯBJವBeಸುವ
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ಅಚುbಕಟು<
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Cೊರ=ೆಯನು =ೋ ಸುತ+"ೆ. ಆದL ಂದ, ಚಂಡ ಾರುತ ಮು*ದ ತ„ಣ ಸೂ„• ‚ೕಷCಾಂಶಗಳ ಎVೆಗಳ
=ೆ'ೆದುCೊ(G.
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