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oೊ8ೆ Wದುsನ ನರ
3.Iೆ;&ಂOೋ
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8ೊಂದ3ೆಗಳನು ಪe

ದು)“ Dಾˆವರವನು DಾˆŽಸSಾCfೆ.ಇದ ಂದ ಪ ಸರದ WೕSಾಗುವ

ಾJ.

20.ಪ"ೆ ಸTತ ಮತು- ಪ"ೆ ರTತ Dಾ ಯುಗsCರುವ 2 ವ)8ಾ)ಸ
ಅಥ7ಾ

s1.

Dಾ ಯುರಜು” ಮತು- ತಂತುಕಟು ಗsCರುವ ವ)8ಾ)ಸ

21.3ಾ ಾŽ•ಕ– ಹಂತದ 2 ಲpಣಗಳನು ಪe

s1.

ಾJ.

22.ಅಸ—eಕ 1: ಾ? ಉದiರhೆಯ:; lೈyೊ ೕ ೊ;ೕ ˜ ಆಮ;ದ Iಾತ 7ೇನು?
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ಅಥ7ಾ

s1..

ಜಲಕೃ™ ಮತು- 7ಾಯುಕೃ™ಗsCರುವ 2 ವ)8ಾ)ಸ s1.

25.3ಾ ೆR ನ rತ ಬ3ೆದು `ಾಗಗಳನು lೆಸ 1.
26.4 :ೕಟz Oಾತ ದ ಅ%ಲaಂದನು

3*105 Iಾ)ಸB• ಒತ-ಡದ:; Iಾ8ೆ aಂದರ:; ಸಂಗ TಸSಾCfೆ. 1ˆರ 8ಾಪದ:;
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