ೕತ ಅ ೆಗಳ ಸಂಧಭ ದ

ಾಡ ೇ ಾದದು ಮತು

ಾಡ ಾರದು

ಾಡ ೇ ಾದದು.
ದಲು
ಚ

ಾಲದ ಉಡುಪನು

ೊಂ

ಾಗು ಅ ೇಕ ಪದರಗಳ ಬ ೆ ಗಳ ಉಪಯುಕ!ಾ"!ೆ.

ತುತು% ಸರಬ'ಾಜುಗಳನು )ದ* ೊ )ಟು ,ೊ ಈ ಸಮಯದ
ತಂ.ಾದ ಾ

ೆ ಒ01,ೊಳ -ವ3ದನು ತ4ೆಯಲು 5ಾಧ7!ಾದಷು ಒ9ಾಂಗಣದ;< ಇದು* ಪ>?ಾಣವನು ಕ0@

Aಾ0,ೊಳ-Bೇಕು.
ಒCೆ*?ಾ"ದ*'ೆ, Cೇಹದ ಉಷEFೆಯನು ,ಾ.ಾಡಲು ಬ ೆ ಗಳನು ತG ತ!ಾ" ಬದHಾI).
,ೈಗವ3ಸುಗ

ೆ

ಆದ7Fೆ Lೕ0, ಏ,ೆಂದ'ೆ ,ೈಗವ3ಸುಗಳ

Oೕತ ,ಾಲದ;<

ೆPQನ ಉಷEFೆ ಮತು

L'ೋಧನವನು ಒದ"ಸುತCೆ.
ಹ!ಾAಾನ ವರ ಗ

ಾ" 'ೇ0Sೕ ಆ;), TU UೕV) ಾಗು

ನಪW>,ೆಗಳನು ಓ .

Y) .ಾLಯಗಳನು LಯZತ!ಾ" 5ೇU).
ವೄದ*ರು ಮತು ಮಕ\ಳ ಬ ೆ] ,ಾಳ^ ವ_).
Lೕ ನ ,ೊಳ!ೆಗಳ

ೆಪ3`ಗಟ ದಂFೆ 5ಾಕಷು Lೕರನು ಸಂಗ>_).

ಮರಗಟು U,ೆ, Bೆರಳ ಗಳ , ,ಾHೆaರಳ ಗಳ , bU
ಮಸು,ಾದ _ಮಕ0ತದಂತಹ 'ೋಗಲdಣಗ

ಾHೆಗಳ ಮತು ಮೂ"ನ ತು ಯ;< Y

ಅಥ!ಾ

ಾ" ನಮeನು ಾವ3 ೊ0,ೊಳ-Bೇಕು.

_ಮಕ0ತ,ೆ\ ಒಳ ಾದ fಾಗಗಳನು BೆಚQ"ನ Lೕ ನ ಸಂಪಕ%ದ;<ಡBೇಕು. ( Cೇಹದ Bಾhತ iಾಗಗ

ೆ

ಸ`O%ಸಲು FಾಪAಾನವ3 ಆ'ಾಮ!ಾ"ರBೇಕು.)
ಲಘ" ಉಷ%&ೆಯ ಸಂದಭ ದ
ಆ ವ7bಯನು BೆಚQ"ನ ಸkಳ,ೆ\ ಕ'ೆCೊಯು* ಅವನ/ಅವಳ ಬ ೆ ಗಳನು ಬದHಾI).
ವ7bಯ Cೇಹವನು ಚಮ% ಂದ ಚಮ%ದ ಸಂಪಕ%, ಒಣ

ೊ ,ೆಗಳ , ಬ ೆ ಗಳ , ಟ!ೆm ಗ ಂದ

BೆಚQ ಾ").
Cೇಹದ ಉಷEFೆ

ೆPQಸಲು ಸ ಾಯ !ಾಗುವಂFೆ BೆಚQ"ನ .ಾLೕಯಗಳನು Lೕ0. ಆHೊ\ೕ ಾm ನು

LೕಡBೇ0.
ಪ )kW ಹದ ೆಟ 'ೆ !ೈದ7bೕಯ PbFೆn ಪ4ೆI .

ಾಡ ಾರದು
ಆHೊ\ೕ ಾm ನು ಕು0ಯBೇ0 , ಅದು Cೇಹದ ಉಷEFೆಯನು ಕ0@ AಾಡುತCೆ.
_ಮಕ0ತದ fಾಗವನು ಮ5ಾo AಾಡBೇ0. ಇದು ೆಚುQ ಾLಯನು ಉಂಟು AಾಡುತCೆ.
ನಡಗುU,ೆಯನು Lಲ%VಸBೇ0. ಇದು Cೇಹವ3 pಾಖವನು ಕ9ೆದು,ೊಳ -Wರುವ ಮತು Bೇಗ ೆ BೆಚQ"ರುವ
ಸkಳ,ೆ\ ಮರಳBೇbCೆ ಎಂಬುದ,ೆ\ sದಲ ಸಂ,ೇತ!ಾ"Cೆ.

ೕತಲ ಅ ೆ'ಾ(

ಾಡ ೇ ಾದದು ಮತು

ಾಡ ಾರದು/ ಕೃ+ಯ ,ೆಲದ-ಮ ಪ/012ಗಳ3

ಾಡ ೇ ಾದದು
Bೆ9ೆಯನು Oತ ಂದ ರVಸಲು ಸಂfೆ ಸಮಯದ;< Bೆಳಕು ಮತು ಆ ಾ ೆ] )ಂಪಡtಾ Lೕ'ಾವ ಯನು
ಅಳವ0).
ಎ9ೆಯ ಹuEನ ಸಸ7ಗಳನು ಸಕ%ಂಡ / ಒಣಹು;<ನ / .ಾ;vೕw ಾ9ೆಗಳ / ೋu Pೕಲಗ ಂದ ಮುPQ.
ರಂಧ>Uರುವ .ಾ;vೕw Pೕಲಗ9ೆx ಂ
ಅb\ ಸ) ಕಟು ವ ಸkಳದ;<,
Bೆ

ೆ Bಾ9ೆಹuEನ ೊ ೆಯನು ಮುಚQBೇಕು.

ಾಸುಗಳನು 'ಾW>ಯ ಸಮಯದ;< .ಾ;vೕw

ೆ] Fೆ ೆದು ಾb. ಸಂfೆ ಾಸುಗ

ೆ Lೕ'ಾವ Aಾ0 ಮತು Bೆ

ಾ9ೆIಂದ ಮುPQ ಮತು

ೆ] Lೕರನು Fೆ ೆದು ಾb.

ಸೂdy Bೆ9ೆಗ9ಾದ 5ಾ)!ೆ, 'ಾಜe ಮತು ಕದHೆಯಂತಹ Bೆ9ೆಗಳನು _ಮಕ0ತ ಂದ ರVಸಲು
ಸಲೂz{ | ಆಮ< @ 0.1% (1000 ;ೕಟ€ Lೕ ನ;< 1 ;ೕಟ€ H2SO4) ಅಥ!ಾ vSೕ ?ಾ @ 500
„„ಎಂ (1000 ;ೕಟ€ Lೕ ನ;< 500 ಾ>ಂ vSೕ ?ಾ) ಅನು )ಂಪ0ಸBೇಕು.
Lಮe ಪ>Cೇಶವ3 Oೕತ ತರಂಗ,ೆ\ ಗು ?ಾ"ದ*'ೆ ,ಾಲುCಾ Bೆ9ೆಗಳನು Bೆ9ೆಸBೇಕು.
†ೆಬ%ವ ,ೊ ೆಯ;< ಅಥ!ಾ Aಾ‡% ಆರಂಭದ;< ಸಸ7ಗಳ „ೕ0ತ iಾಗಗಳನು ಕತ ) .
ಕತ )ದ ಸಸ7ಗಳ @ೕHೆ Fಾಮ>ದ O;ೕಂಧ> ಾಶಕಗಳನು )ಂಪ0) ಮತು Lೕ'ಾವ Sಂ

ೆ ಎw „ ,ೆ

ಅಳವ0).
ಾಡ ಾರದು
Oೕತ !ಾFಾವರಣದ;< ಮuE ೆ ‰ೕಷ,ಾಂಶವನು

ಾಕBೇ0, ಕಳ.ೆ Bೇ ನ ಚಟುವT,ೆIಂCಾ" ಸಸ7ವ3

ಸ ?ಾ" Bೆ9ೆಯುವ3 ಲ<.
ಮuEನ ಸ0ಲ!ಾದ @ೕHೆŠ ,ೆಳ @ೕHೆŠIಂದ pಾಖದ ವಹನವನು ಕ0@ AಾಡುತCೆ ಆದ* ಂದ ಮಣEನು
ಕಲಕBಾರದು.

ಪಶು ಸಂ'ೋಪ,ೆ
ಾಡ ೇ ಾದದು
'ಾW>ಯ ಸಮಯದ;< ದನಗಳನು pೆ‹ಗಳ ಒಳ ೆ ಇ ) ಮತು Oೕತ ಂದ ರVಸಲು ಒಣ ಾಸು ಒದ").
Oೕತದ )kWಯನು LiಾIಸಲು .ಾ>uಗಳನು ಆ'ೋಗ7!ಾ"ಡಲು @ೕUನ;< ‰>ೕTೕw ಮಟ ಮತು
ಖLಜಗಳನು ೆPQ).
ಚ

ಾಲದ ಅವhಯ;< .ಾ>uಗಳ ಶbಯನು

ೆPQಸಲು Cೈನಂ ನ ಪ0ತರದ;< 10% -20% ರಷು ಖLಜ

Zಶ>ಣವನು Zಶ>ಣವನು ಉ„`ನ ಸ@ೕತ LಯZತ!ಾ" Lೕ0 ಮತು

ೋh •ಾನ7ಗಳ , Bೆಲ<

ಇFಾ7 ಗಳನು ಸಹ 5ೇ ).
,ೋ 5ಾಕu,ೆ ,ೊT ೆಗಳ;< ಕೃತಕ Bೆಳಕನು Lೕಡುವ ಮೂಲಕ ಮ ಗಳನು BೆಚQ ೆ ಇ ).
ಾಡ ಾರದು
Bೆಳ"ನ ಸಮಯದ;< fಾನು!ಾರು / @ೕ,ೆಗಳನು @ೕಯಲು YಡBೇ0.
'ಾW>ಯ ಸಮಯದ;< fಾನು!ಾರು / @ೕ,ೆಗಳನು Fೆ'ೆದ ಸkಳದ;< YಡBೇ0.

