(†Ö¬Öã×−Öú ×¾Ö×“Ö¡Ö ´ÖÆüÃÖæ»Öß ¿Ö²¤üúÖê¿Ö)

»ÖêÖú
¿ÖêÖ¸ü −ÖÖ¸üÖµÖÖ ÖÖµÖú¾ÖÖ›ü

+

†×¯Ö»Ö
“Öæúß“Öß ²ÖÖ•Öæ †ÃÖÖÖ-µÖÖ ¾µÖÛŒŸÖ−Öê ¯Öî¿ÖÖ“µÖÖ •ÖÖê¸üÖ¾Ö¸ü “ÖÖ»Öæ šêü¾Ö»Öê»ÖÖ Ö™ü»ÖÖ.
ÖÖ»Öß»Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ−Öê †−µÖÖµÖ ê »µÖÖ´Öãôêû ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öê»Öß ¤üÖ¤ü.

†×ŸÖÎ ´ÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“µÖÖ −ÖÃÖÖÖ-µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü ¹ý²ÖÖ²Ö ú¹ý−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¤ü´Ö ¤êü‰ú−Ö ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ ¾µÖÛŒŸÖ−Öê ê »Öê»ÖÖ
•Ö×´Ö−Öß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü.
Ã¾ÖŸÖ: †×ŸÖÎ ´ÖÖ ú¸üŸÖÖ−ÖÖ †Ö¯Ö»Öß¿Öß ¾ÖÖ™üÖÖ¸üß ¯Ö¸ÓüŸÖã ¤ãüÃÖ-µÖÖ−Öê †×ŸÖÎ ´ÖÖ ê »µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖ¸üúÖ¸ü“Öß †ÖÆêü †ÃÖê
ÃÖŸÖŸÖ •µÖÖ •ÖÖÖê²Ö§ü»Ö ¾ÖÖ™üŸÖê ŸÖß •ÖÖÖÖ !

†¾¾Ö»Ö úÖ¸üæ −Ö
ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ •Ö−ÖŸÖê»ÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆŸÖß †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ²Öê¸üúß ¾ÖÖ™üÖÖ¸êü ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö.

†ò−›ü¸üÃÖ−Ö ´Öò−µÖã†»Ö
Æêü ´Öò−µÖã†»Ö ¯ÖÖšü †ÖÆêü †ÃÖê ÃÖÖÓÖÖ¸êü 100% ´ÖÆüÃÖæ»Ö †Û¬ÖúÖ¸üß †ÃÖæ−Ö ŸµÖÖ¯Öîúß úÖêÖßÆüß Æêü ´Öò−µÖã†»Ö †ªÖ¯ÖµÖÕŸÖ
¯ÖÖ×Æ»Öê»Öê −ÖÖÆüß. †Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ –ÖÖ−Ö †ÖÆêü Æêü ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß Æêü“Ö ´Öò−µÖã†»Ö úÖêôæû−Ö ¯µÖÖµÖ»µÖÖ“Öß ±ã¿ÖÖ¸üúß ´ÖÖ¸ü»Öß
•ÖÖŸÖê. †ò›ü¸üÃÖ−Ö ÆüÖ ´ÖÖÖæÃÖ †×ŸÖ¿ÖµÖ Æãü¿ÖÖ¸ü ÆüÖêŸÖÖ µÖÖ ¯Ö»Ößú›êü µÖÖ †ò›ü¸üÃÖ−Ö²Öª»Ö ²ÖÆãüŸÖêúÖÓ−ÖÖ úÖÆüßÆüß ´ÖÖ×ÆŸÖß
−ÖÃÖŸÖê.

†×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šü¸üÖ¾Ö
¤ãüÃÖ-µÖÖ¾Ö¸ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾ÖµÖÖŸÖß»Ö ¯Ö×Æ»Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö.
Ã¾ÖŸÖ:“ÖÖ ¯Öæ¾ÖßÔ“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ²Ö¤ü»Öæ−Ö “Öæúß“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öê iÉÆjÉ.

†ÖÃ£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ¿ÖÖÖÖ
ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öß ¯Ö¤êü ÃÖÓ¸ÖßŸÖ šêü‰ú−Ö ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÓú™üÖŸÖ »ÖÖê™üÖÖ¸üß ¿ÖÖÖÖ.
ÃÖŸÖŸÖ " †ÖÃ£ÖÖ" ¤üÖÖ¾Öæ−ÖÆüß "†Ö¯Ö»Öê¯ÖÖÖ" −ÖÃÖÖÖ¸üß ¿ÖÖÖÖ.

×−Ö¾Ö›üÖæú úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
¯ÖãœüÖ¸üß •µÖÖ úÖôûÖŸÖ †Û¬ÖúÖ-µÖÖÓ¿Öß †Ö¤ü²Öß−Öê ¾ÖÖÖŸÖÖŸÖ †ÃÖÖ úÖôû.
ê ¾ÆüÖÆüß −ÖÖêú¸üß •ÖÖ‡Ô»Ö ‹¾Öœüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÃÖÖÖ¸üÖ úÖôû.
‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖÖÓú›êü ¤ãü»ÖÔÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß.

ˆ¯Ö×•Ö»ÆüÖÛ¬ÖúÖ¸üß
"ˆ¯Ö " ¿Ö²¤üÖ´Öãôêû ×•Ö»ÆüÖÛ¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖŸÖŸÖ ×−Öú™ü †ÃÖŸÖÖê †ÃÖÖ †Ö³ÖÖÃÖ ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üÖÖ¸êü ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö.
ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ×•Ö»ÆüÖÛ¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öß»Ö "ÃÖò›ü¾Öß“Ö".
¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß †−Öêú¾ÖêôûÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß µÖê¾Öæ−ÖÆüß •µÖÖ ÖÖêÂ™üß“Öê ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
úÖÆüßÆüß ´ÖÖ×ÆŸÖß −Ö ×´ÖôûÖÖ¸üÖ ¤ãü¤ðü¾Öß †Û¬ÖúÖ¸üß.

ˆ¯ÖÖµÖãŒŸÖ
†ÖµÖãŒŸÖÖ“Öê ×−Öú™ü“Öê ¤ãüµµÖ´Ö ¾Ö †Û¬Öú ¯ÖÖò¾Ö¸ü± æ»Ö ¯Ö¤ü.

ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †Û¬ÖúÖ¸üß
×¾Ö¿ÖêÂÖ ³ÖæÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö †Û¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−ÖÖ •µÖÖ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖŸÖŸÖ ´ÖŸÃÖ¸ü ¾ÖÖ™üŸÖÖê †ÃÖÖ †Û¬ÖúÖ¸üß.
ÃÖŸÖŸÖ úÖ´ÖÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ µÖ¿ÖÃ¾Öß¯ÖÖê ¤êüÖÖ¾ÖÖ ú¹ý ¿ÖúÖÖ¸üÖ †Û¬ÖúÖ¸üß.
ÃÖŸÖŸÖ ¾Ö×¸üÂšüÖÓ“Öê †Ö¤êü¿Ö ¾Ö ú×−ÖÂšüÖÓ“Öê ÖÖ-ÆüÖÖê ‹êúÖ¾Öê »ÖÖÖÖÖ¸êü ¯Ö¤ü.

‹ú ±úÃÖ»Öê»ÖÖ ˆ¯ÖÎ ´Ö.

ÖÖŸÖê¯ÖãÛÃŸÖúÖ
ÖËã»ÖÖÃÖÖ

êú»Öê»µÖÖ “Öæúß“Öê ÃÖ´Ö£ÖÕ−Ö ¤êüÖÖ¸üÖ †Æü¾ÖÖ»Ö.

ÖÖ¾ÖšüÖÖ
¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓÖ−Ö´ÖŸÖÖ−Öê †×ŸÖÎ ´ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö †¿Öß ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú ¾Ö ´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ.
Ö-µÖÖ †£ÖÖÔ−Öê Ã¾ÖŸÖ:“Öß •ÖÖÖÖ ÃÖÖê›æü−Ö ‘ÖÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖÖÖ¸üß ÃÖ¸ü Ö¸üß ´ÖÖêúôß •ÖÖÖÖ.
Ö¸ü•Öæ ¾µÖÛŒŸÖ−Öê ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖÖÖ ´ÖÖ×ÖŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ²Ö›üŸÖÖê²Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ“Ö •ÖÖÖê“Öß ´ÖÖÖÖß
†Öšü ×¤ü¾ÖÃÖÖŸÖ †Ö»Öß −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ŸÖß •ÖÖÖÖ ÖÖ¾ÖšüÖÖÖ“Öß −ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öê !

ÖÖµÖ¸üÖ−Ö
Ö¾ÖŸÖÖ“Öß úÖ›üß ¤êüÖß»Ö −Ö ˆÖ¾ÖÖÖ¸üß, ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ−ÖÖ “Ö¸üµÖÖÃÖÖšüß šêü¾Ö»Öê»Öß ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−Öú •ÖÖÖÖ.
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Öúß“Öß ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖêúôûß •ÖÖÖÖ, •Öß ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖÛÂšüŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ −ÖÖŸÖê¾ÖÖ‡ÔúÖÓ−Öß
†×ŸÖÎ ´ÖÖ ú¸üÖ¾Öê ´ÆüÖæ−Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖê .
ÆüŒúÖ−Öê †×ŸÖÎ ´ÖÖ ú¸üµÖÖ“Öß ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö •ÖÖÖÖ.

ÖÖÓ¾Ö
×•Ö£Öê ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖ “ÖÖ»ÖŸÖê †ÃÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ »ÖÆüÖ−Ö ³ÖÖîÖÖê×»Öú ‘Ö™üú.

ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ
ÃÖŸÖŸÖ ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üß ¯Ö¸ÓüŸÖã ‹úÖÆüß ÖÏÖ´ÖÃ£ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü −Ö ú¸üÖÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ!

ÖÖê¯Ö−ÖßµÖ †Æü¾ÖÖ»Ö
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ¯Öæ¾ÖÔÖÏÆü¤æüÛÂÖŸÖ ¤üéÂ™üß ¾µÖŒŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ ´ÖÖÖÔ.
ÖãÂÖÖ´ÖŸÖÖÖê¸ü ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−ÖÖ †Û¬ÖúéŸÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¤êüµÖÖ“ÖÖ ‹ú ´ÖÖÖÔ.
“ÖÖÓÖ»µÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸üÖ ‹ú´Öê¾Ö ×¤»ÖÖÃÖÖ.

ÖÖê¤üÖ´Ö
ŸÖæ™ü ¤üÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ¬ÖÖ−µÖ ×•Ö£Öê †ÖÖ»Öê •ÖÖŸÖê ¾Ö Ö¸ü•Ö −ÖÃÖ»Öê»µÖÖ †ÃÖÓµÖ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ×•Ö£Öæ−Ö ¬ÖÖ−µÖÖ“Öê ¾ÖÖ™ü¯Ö
ÆüÖêŸÖê ŸÖê ×šúÖÖ.

ÖÖê¤üÖ´Ö¯ÖÖ»Ö
ŸÖÆü×ÃÖ»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¾Ö †Ö¯Ö»ÖÖ úÖÆüßÆüß ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö −ÖÖÆüß †ÃÖê ¤üÖÖ×¾ÖÖÖ¸üÖ †Ö¬Öã×−Öú ¤üÖ´ÖÖ•Öß.

ÖÏÖ´Ö¸üÃŸÖÖ
ÖÖ¾ÖšüÖÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ †Öê²Ö›ü¬ÖÖê²Ö›ü ¾Ö ˆÓ“Ö ÃÖÖ»Ö ³ÖÖÖ.
•Ö¾ÖÖÆü¸ü ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü µÖÖê•Ö−ÖêŸÖæ−Ö Ö¸üÖ²Ö ê »Öê»Öß ¯ÖÖµÖ¾ÖÖ™ü.
¤ü¸ü¾ÖÂÖßÔ Ö™üÖ¸ü ¤ãü¹ýÃŸÖß¾Ö¸ü Ö“ÖÔ ú¹ý−Ö •ÖÖê ´ÖãµÖ ¸üÃŸÖÖ Ö¸üÖ²Ö †¾ÖÃ£ÖêŸÖ šêü¾Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê ŸÖÖê.

ÖÖ¾Öê¿Ö ³Ö¢ÖÖ
ÖÖ¾Öê¿Ö −Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üŸÖÖ ŸÖÖê ¬ÖãµÖÖÃÖÖšüß ‘ÖêŸÖ»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ ³Ö¢ÖÖ !

“ÖÖ¾Ö›üß
7/12 ˆŸÖÖ¸üÖ ¤êüµÖÖ“Öß ¾Ö †›ü×¾ÖµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ.
ÃÖŸÖŸÖ ²ÖÓ¤ü †ÃÖÖÖ¸üß •ÖÖÖÖ.
•µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖßú›êü ¯ÖÖ×Æ»Öê ŸÖ¸üß ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖŸÖ ÖÖêôûÖ ¾Ö ÛÖ¿ÖÖ¾Ö¸ü −ÖúôûŸÖ ÆüÖŸÖ ¯Ö›üŸÖÖê ŸÖß ‡´ÖÖ¸üŸÖ.
ÃÖÓµÖÖ ¿ÖÖÃ¡ÖÖŸÖß»Ö ²ÖÆãüÃÖÓµÖ †Öú›êü¾ÖÖ¸üß •Öê£Öæ−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖê ŸÖß •ÖÖÖÖ.

“ÖÖîú¿Öß †Æü¾ÖÖ»Ö
†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ¾Ö ×−ÖÖÔµÖ µÖÖŸÖß»Ö ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ/×¾ÖÃÖÓÖŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß ´ÖÖ×ÆŸÖß.

“ÖÖîú¿Öß
×−ÖÖÔµÖ »ÖÖÓ²Ö×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ“Ö»Ö»Öê»Ö ¯ÖÖ‰ »Ö.
†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖÖÖß ¾Ö −µÖÖµÖ µÖÖ´Ö¬Öß»Ö †ÓŸÖ¸ü.

›üÒÖµÖ¾Æü¸ü
“ÖÖÓÖ»Öê ¯Ö¤ü ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖã¬¤üÖ †ÖÖÖß ¤ãüÃÖ¸üß “ÖÖÓÖ»Öß ÖÖêÂ™ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸÖÖê
´ÆüÖ•Öê ›ÒÖµÖ¾Æü¸ü.
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß »Ö¾Öú¸ü ¯ÖÖêÆüÖê“ÖÖµÖ“Öê †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ÃÖÓ£Ö ÖŸÖß−Öê ÖÖ›üß “ÖÖ»Ö×¾ÖÖÖ¸üÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¾Öêôûß
•ÖÖê¸üÖŸÖ ÖÖ›üß ÆüÖúÖÖ¸üÖ ‡ÃÖ´Ö.
¸üÃŸµÖÖú›êü ¯ÖÖÆüŸÖ-¯ÖÖÆüŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖê»ÖµÖÖú›êü úÖ−Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ¾Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö "Ã¯Öß›ü"
•ÖÖÖÖÖ¸üÖ •ÖÖÖúÖ¸ü.
²ÖÆãüŸÖÖÓ¿Öß †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü ÖÖ›üß “ÖÖ»Ö¾Öæ−Ö ¤êüÖß»Ö ÖÖ›üß“µÖÖ ¤ãü¹ýÃŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ úÖÆüßÆüß –ÖÖ−Ö −ÖÃÖÖÖ¸üÖ ¯Ö¸ÓüŸÖæ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ úÖµÖ “ÖÖ»Ö»Öê †ÖÆêü Æêü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê ´ÖÖ×ÆŸÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ ×±ú¸üŸÖÖ ‡ÃÖ´Ö.
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ‡´Öê•Ö ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾Ö −ÖêÖÖ¸üÖ “ÖÖ»Öú.
ÖÖ›üß “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖ “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öê †Öò±úßÃÖ ¤êüÖß»Ö †Ö¯ÖÖ“Ö “ÖÖ»Ö¾ÖŸÖÖê †ÃÖÖ −ÖÖÖ×¸üúÖÓ¯Öãœêü †Ö¾Ö
†ÖÖÖÖ¸üÖ “ÖÖ»Öú.
²Ö¤ü»Öæ−Ö Öê»Öê»µÖÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ †Öšü¾ÖÖß úÖœæ−Ö ²Ö¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖŸÖŸµÖ šêü¾ÖÖÖ¸üÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß.

•Ö²ÖÖ²Ö
†•ÖÖÔŸÖ ×¤»Öê»Öê ÖÖ-ÆüÖÖê ¯Öã−ÆüÖ úÖ¸üã −ÖÖ−Öê ¾Ö×¸üÂšüÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü ×»ÖÆæü−Ö ‘Öê‰ú−Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ ê »Öê»ÖÖ †−ÖÖ¾Ö¿µÖú
úÖÖ¤ü.

×•Ö¸üÖµÖŸÖ •Ö´Öß−Ö
úÖÖ¤üÖê¯Ö¡Öß ²ÖÖÖÖµÖŸÖ •Ö´Öß−Ö †ÖÆêü †ÃÖê ×ÃÖ¬¤ü ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß †¿Öß •Ö´Öß−Ö.

•Ö×´Ö−Öß“Öê ‹ú¡Ößú¸üÖ
•Ö×´Ö−Öß“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß 7/12 “Öê ‹ Û¡Öú¸üÖ.
•Ö×´Ö−Öß“Öê ŸÖãú›êü †ÖÆêüŸÖ ŸÖÃÖê“Ö šêü¾Öæ−Ö úÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü •Ö´Öß−Öß ‹ ×¡ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †Û³Ö−Ö¾Ö ˆ¯ÖÎ ´Ö.
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ¯Öãœüß»Ö 30 ¾ÖÂÖì ³ÖÖÓ›üÖê/¤üÖ¾Öê ÆüÖêµÖÖ“Öß Æü´ÖÖÖÃÖ ÃÖÖêµÖ.

•Ö´Öß−Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö
¾ÖÃÖã»Öß ¾Ö »ÖêÖÖ ¯Ö×¸üÖÖ µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖß−Ö¯Ö™ü ¸üŒú´Ö Ö“ÖÔ ÆüÖêÖÖ¸üÖ •Ö×´Ö−Öß¾Ö¸üß»Ö ú¸ü.

—ÖÖ›üŸÖÖê›ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß
ˆÛ¿Ö¸üÖ ÃÖã“ÖÖÖ¸êü ¿ÖÆüÖÖ¯ÖÖ.
²ÖÖÓ¬ÖÖ¾Ö¸üß»Ö —ÖÖ›êü †Ö¯Ö»Öß“Ö †ÖÆêüŸÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ¾Ö ŸÖÖê›æ−Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß •ÖÖŸÖê.

™Óüú»ÖêÖ−Ö µÖÓ¡Ö
ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖê¾ÆüÖ ×²Ö‘Ö›üÖÖ¸êü ÆüŒúÖ“Öê, ÃÖÖ¬Öê ™üÖµÖ×¯ÖÓÖ ú¸üÖµÖ“Öê ´ÖÛ¿Ö−Ö.
™üÖµÖ×¯ÖÓÖ ê »µÖÖ¾Ö¸ü ÆüÖŸÖÖ−Öê ¤ãü¹ýÃŸÖß ú¹ý−Ö ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö»Öê •ÖÖŸÖê.

ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
úÖ´Ö ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß †Û¬ÖúÖ¸üß •Öê −ÖÖÆüß †ÃÖÓ ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ ŸÖê.
•Ö¸ü “Öãæ−Ö ŸÖ¸üŸÖæ¤ü †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ´ÖÖ ²Ö•Öê™ü −ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê.

¤îü−ÖÓ×¤−Öß
†Û¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öß ¤ü¸ü¸üÖê•Ö“Öß ¤îü−ÖÖ¾ÖÃ£ÖÖ ¾Ö×¸üÂšüÖÓ“µÖÖ ÃÖŸÖŸÖ »ÖÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß ´ÆüÖæ−Ö ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸êü ´ÖÖ×ÃÖú.

¤ü¾ÖÓ›ß
¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ¤ü¾ÖÓ›üß †×ÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ −ÖÃÖæ−ÖÆüß ¯ÖÏŸµÖêú ×šúÖÖß ¤ü¾ÖÓ›üß ¸ü×•ÖÂ™ü¸ü´Ö¬Öß»Ö ¤ü¾ÖÓ›üß ×¤»µÖÖ“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ Æü•Ö¸ü
ú¸üµÖÖ“Öß úÖ»Ö²ÖÖÆüµÖ ¯ÖÏ£ÖÖ †ªÖ¯ÖÆüß “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü.

−ÖÖêÓ¤üÖßé ŸÖ ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß
†Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖ¤üµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Öîªú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß ´ÆüÖæ−Ö −ÖÖêÓ¤üÖß —ÖÖ»Öê»ÖÖ ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÃÖ
¸ü•ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ †Ö•ÖÖ¸üß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüÖÖ¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß.

−ÖÖê¤üÖß ¿ÖÖÖÖ
™ü¯ÖÖ»Ö ‹ú¤üÖ −ÖÖê¤ü¾Öæ−Ö úÖµÖ´Ö“Öê Æü¸ü¾Öæ−Ö ™üÖúÖÖ¸üß ¿ÖÖÖÖ.

−ÖúÖ¿ÖÖ
†Ö¯Ö»µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Öê †ÃÖÖ¸üß ´ÖÖ×ÆŸÖß Æü´ÖÖÖÃÖ †Ó¬Öæú¯ÖÖê ”ûÖ¯Ö»Öê»ÖÖ, “Öæúß“ÖÖ †ÃÖÖÖ¸üÖ ¾Ö ÃÖŸÖŸÖ ÖãÓ›üÖôûÖ
ÆüÖêÖÖ¸üÖ úÖÖ¤ü.

×−ÖµÖ´Ö
úÖ´Ö ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öê úÖ¸üÖ.
•Öê ¾ÖÖ“Öæ−Ö ÃÖ¾ÖÔ úÖ´ÖúÖ•Ö “ÖÖ»ÖŸÖê ¾Ö •Öê ´ÖÖê›üµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öß“ÖÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö µÖêŸÖÖê †ÃÖê.

×−Ö¾ÖÖÃÖß −ÖÖµÖ²Ö ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü
†×−Ö¾ÖÖÃÖß ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü.
ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸üÖÓ“ÖÖ ú¤Ôü−ÖúÖôû .
ÃÖÓ¯ÖæÖÔ †×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ÃÖã¬¤üÖ ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü •µÖÖ“µÖÖú›æ−Ö ÃÖŸÖŸÖ úÖ´Ö ú¹ý−Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö ú¸üŸÖÖŸÖ
†ÃÖÖ ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸üÖÓ“ÖÖ ú×−ÖÂšü †Û¬ÖúÖ¸üß.

¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú
•Öê ¯Ö¡Ö ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¾ÖÖ“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü ‹ÖÖ¤üß ÖÖêÂ™ü ú¸üÖ¾Öß úß ú¹ý −ÖµÖê †¿ÖÖ ÃÖÓ³ÖÏ´ÖÖŸÖ †Û¬ÖúÖ¸üß ¯Ö›üŸÖÖŸÖ ŸÖê. µÖÖ“Öß
³ÖÖÂÖÖ †Ö´µÖ ¾Ö ÃÖãÓ¤ü¸ü †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖŸÖ †−Öêú¤üÖ •µÖÖ †£ÖßÔ ¾Ö ŸµÖÖ †£Öá µÖÖ ¿Ö²¤üÖÓ“ÖÖ ˆ¯ÖµÖÖêÖ ê »Öê»ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê. †−Öêú¤üÖ µÖÖŸÖß»Ö “ÖæúÖÓÃÖÖšüß ¿Öã¬¤üß¯Ö¡Öú úÖœü»Öê •ÖÖŸÖê ¾Ö ŸÖê ¾ÖÖ“Ö»µÖÖ¾Ö¸ü −ÖŒúß úÖêÖŸÖß “Öæú
¤ãü¹ýÃŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü ŸÖê ÃÖ´Ö•Öæ−Ö µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. "†´Öãú" ÃÖŒµÖæÔ»Ö¸ü †Ö¯ÖÖ ¾ÖÖ“Ö»Öê †ÖÆêü úÖ? †ÃÖÖ
¯ÖÏ¿−Ö ×¤¾ÖÃÖÖŸÖæ−Ö ¯ÖÖ“Ö-ÃÖÆüÖ ¾ÖêôûÖ ÃÖ´ÖÖê¸ü“µÖÖ †Û¬ÖúÖ-µÖÖÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü»ÖÖ úß ¯ÖÏ¿−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ-µÖÖÃÖ "Æãü¿ÖÖ¸ü
†Û¬ÖúÖ¸üß" †ÃÖê ÃÖÓ²ÖÖê¬Ö»Öê •ÖÖ‰ú »ÖÖÖŸÖê.

¯Ö¤üÖê®ÖŸÖß
¤æÙ´Öôû ,¤æü¤Ôü´µÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤ü. ²Ö¸üÖê²Ö¸üß“µÖÖ ×´Ö¡ÖÖÓ−ÖÖ ÃÖŸÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü µÖêÖÖ¸ü ´ÆüÖæ−Ö ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê ŸÖß †¿ÖŒµÖ
úÖê™üßŸÖß»Ö ÖÖêÂ™ü.
¾Ö¸ü“µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü Öê»Öê úß, úÖ´Ö ú´Öß ÆüÖê‡Ô»Ö µÖÖ †Ö¿Öê−Öê ´Ö−ÖÖ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ ‘ÖÖ»ÖµÖÖ“Öß ÃÖ²Ö²Ö.
Æüß ÖÖêÂ™ü ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ ×´Ö¡Ö "ÆüÖ †ÖŸÖÖ ¯Öæ¾ÖßÔÃÖÖ¸üÖÖ ¸üÖ×Æ»ÖÖ −ÖÖÆüß" †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖŸÖ.
¯Öß.‹±ú., •Öß.†ÖµÖ.‹ÃÖ., ¤êüÖÖß, ÖÖ¯ÖŸÖß“Öß ¾ÖÖÔÖß ‡ŸµÖÖ¤üß •ÖÖÃŸÖ ¤üµÖÖ¾Öß »ÖÖÖÖÖ¸êü ¯Ö¸ÓüŸÖæ ²ÖÖê−ÖÃÖ»ÖÖ ´ÖãúÖ¾Öê
»ÖÖÖÖÖ¸êü ˆ““Ö ¯Ö¤ü.

¯ÖÓ“Ö−ÖÖ´ÖÖ
²ÖÖÆêü¸ü“Öê ¯ÖÖ“Ö »ÖÖêú ²ÖÖê»ÖÖ¾Öæ−Ö (¯ÖÓ“ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü) ê »Öê»ÖÖ ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß“ÖÖ ×¾Ö¯ÖµÖÖÔÃÖ.

¯ÖÏ¯Ö¡Ö
¯Öã−ÆüÖ ¯Öã−ÆüÖ “Öæúß“Öß ´ÖÖ×ÆŸÖß ¤ãü¹ýÃŸÖ ú¹ý−Ö ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖ“Öß ÃÖÖêµÖ †ÃÖÖÖ¸êü ¸üúÖ−Öê †ÃÖ»Öê»Öê ×¾Ö¾Ö¸üÖ¯Ö¡Ö.

¯ÖÏÖê²Öê¿Ö−Ö¸ü
úÖêÖŸÖßÆüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß −ÖÃÖÖÖ¸üÖ, ÃÖ¾ÖÔ ×šúÖÖß ÃÖÓ“ÖÖ¸ü †ÃÖÖÖ¸üÖ, ú¿ÖÖ¾Ö¸üÆüß ²ÖÖê»ÖÖÖ¸üÖ Û¿ÖúÖ‰ú †Û¬ÖúÖ¸üß.
¤îü−ÖÓ×¤−Öß ¾ÖêôêûŸÖ ¯ÖÖšü¾Öæ ¿ÖúÖÖ¸üÖ ( Ö´Ö −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû × Ó¾ÖÖ ±úŒŸÖ ŸÖê¾Öœêü“Ö úÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ) ‹ú´Öê¾Ö
´ÖÆüÃÖæ»Ö †Û¬ÖúÖ¸üß.

¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ™üß»Ö
¯ÖÖê»ÖßÃÖ †Û¬ÖúÖ-µÖÖÓ“ÖÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ ú¸üÖÖ¸üÖ ´Öã»Öúß −ÖÖêú¸ü.

¯Ö¤üÖÏÆüÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ´Ö−ÖÖÃÖÖ¸üÖê ¯Ö¤ü ×´Öôêû¯ÖµÖÔŸÖ ´Öæôû ×šúÖÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö −Ö¾Öß−Ö ×−ÖµÖãŒŸÖß“µÖÖ ×šúÖÖÖ¯ÖµÖÔŸÖ
¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖÃÖ »ÖÖÖ»Öê»ÖÖ †¾Ö¬Öß.
¤ü²ÖÖ¾Ö †ÖÖæ−Ö ‡×“”ûŸÖ ¯Ö¤ü ×´ÖôûµÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÖÖÖ¸üÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß.

¯ÖÖÖß ™Óü“ÖÖ‡Ô
ÖÖ¾ÖÖŸÖß»Ö ¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ´Öãôêû 50 ¾ÖÂÖÖÔŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö Öê›üµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ×ŸÖ×−Ö¬Ößú ¤ãü¤îü¾Öß ¯Ö×¸ü×Ã£ÖŸÖß !

¯ÖÏ³ÖÖ¸üß †Û¬ÖúÖ¸üß
−Ö¾Öß−Ö ¯Ö¤üÖ´Öãôêû ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖÖ ³ÖÖ¸üßŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ú×−ÖÂšü †Û¬ÖúÖ¸üß.

¯Öã¸üÖ¾ÖÖ
‹ÖÖ¤üµÖÖ ¾µÖŒŸÖß−Öê úÖ´Ö −Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖ×ÖŸÖ»Öß •ÖÖÖÖ¸üß úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß.

±ê ¸ü±úÖ¸ü
•Ö−ÖŸÖê“µÖÖ ×ÆŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ±ê ¸ü± Ö¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ úÖÖ¤ü.
ÆüÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ −Ö´Öã−ÖÖ †ÃÖæ−Ö ŸÖÖê ŸÖ»ÖÖšüß µÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖúÖ•ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû
ŸÖ»ÖÖšüµÖÖÃÖ »ÖÖêú †×ŸÖ¿ÖµÖ ‘ÖÖ²Ö¸üŸÖÖŸÖ.
µÖÖ´Ö¬µÖê ¾µÖÛŒŸÖ−Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ê»Öê»µÖÖ †Û¬ÖúÖ¸ü ¾Ö ×ÆŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖ“Öß −ÖÖêÓ¤ü ê »Öß •ÖÖŸÖê.
× ŸÖß ¾Ö úÖêÖŸÖÖ ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü †Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß Æêü †−Öêú¤üÖ ´Ö•×Ö Ô−ÖãÃÖÖ¸ü ´Ö•Öæ¸ü ÖÖôæû−Ö †Ö¸ü
¾ÖÖœü¾Öæ−Ö ŸÖ»ÖÖšüß šü¸ü×¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê.
‹ÖÖ¤üÖ ±ê ¸ü±úÖ¸ü ‹ÖÖ¤üµÖÖ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ±úÖ¸ü ´ÖÖêšüÖ ±ê ¸ü± Ö¸ü ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖæ ¿ÖúŸÖÖê.

²Ö¤ü»Öß
¡Öî¾ÖÖÝÂÖú ×¯Ö›üÖ.
‹úÖ ×šúÖÖ“Öê »ÖÖêú Ó ™üÖôû»Öê úß, ¤ãüÃÖ-µÖÖ ×šüúÖÖ“µÖÖ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖÆüß Ó ™üÖôûÖ †ÖÖæ−Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖ¤ü
†ÖÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ“Ö»Ö»Öê»Öê ¯ÖÖ‰ú»Ö.

²ÖÖ¸ü×−Ö¿Öß
†Ö¾Öú-•ÖÖ¾Öú ¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖÃÖÖšüß šêü¾Ö»Öê»Öß ‹ú“Ö −ÖÖêÓ¤ü¾ÖÆüß.
‹ú¤üÖ −ÖÖê¤ü —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öã−ÆüÖ ú¬ÖßÆüß µÖÖ −ÖÖêÓ¤ü¾ÖÆüß“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖµÖÖÃÖÖšüß ˆ¯ÖµÖÖêÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß.

³Öæ´ÖÖ¯Ö−Ö †Û¬ÖúÖ¸üß
•µÖÖ»ÖÖ ÖãÓšêü, ‹ú¸ü, ÆêüŒ™ü¸ü, †Ö¸ü, ×²Ö‘ÖÖ µÖÖŸÖ»ÖÖ ±ú¸üúŸÖ ŸÖÖŸúÖôû ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖÖ †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü •Ö´Öß−Ö
´ÖÖê•ÖÖÖ¸üÖ ×−ÖÂÖÖŸÖ †Û¬ÖúÖ¸üß.
¿Öê•ÖÖ¸ü“µÖÖ ¤üÖê−Ö ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓ¯Öîúß úÖêÖßÆüß ¤ãüÃÖ-µÖÖ“µÖÖ ¿ÖêŸÖÖŸÖ †×ŸÖÎ ´ÖÖ ê »Öê †ÖÆêü †ÃÖê ×ÃÖ¬¤ü ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö
†ÃÖÖ −ÖúÖ¿ÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖÖ¸üÖ ŸÖ–Ö !

³Öæ´Öß †Û³Ö»ÖêÖ
•Ö×´Ö−ÖßÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖ¤üµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ úÖÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ¾Ö −ÖúÖ¿ÖÖÓ“Öß ¸ü§üß.

³Öê™ü −ÖÖêÓ¤ü¾ÖÆüß
µÖÖ¯Öæ¾ÖßÔ †Ö»Öê»µÖÖ ×úŸµÖêú ¾Ö×¸üÂšü †Û¬ÖúÖ-µÖÖÓ−Öß ÃÖÖÓÖæ−Ö ÃÖã¬¤üÖ úÖêÖúÖêÖŸÖß úÖ´Öê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß −ÖÖÆüßŸÖ Æêü
¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üß −ÖÖêÓ¤ü¾ÖÆüß.
ŸÖ»ÖÖšüµÖÖ“Öê ¯ÖÏÖŸÖß¯ÖãÃŸÖú.

³Öæ´ÖÖ¯Ö−Ö Î ´ÖÖÓúÖ“ÖÖ ¯ÖÖê™ü ×¾Ö³ÖÖÖ
ŸÖ»ÖÖšüµÖÖ−Öê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ´Ö•Öá−Öê , Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ´Ö•ÖßÔŸÖ»µÖÖ ´ÖÖÖÃÖÖ“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ê »Öê»ÖÖ Ö™üÖ“ÖÖ
ŸÖãú›üÖ.

³Ö×¾ÖÂµÖ×−Ö¾ÖÖÔÆü ×−Ö¬Öß

ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖú›æ−Ö ¯ÖÏŸµÖêú ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−ÖúÖôû“µÖÖ ÃÖ´ÖÃµÖêÃÖÖšüß úÖœü»Öß •ÖÖÖÖ¸üß ³Ö×¾ÖŸÖ¾µÖÖÃÖÖšüß ¸üÖÖæ−Ö šêü¾Ö»Öê»Öß
¸üŒú´Ö.

³Öæ´ÖÖ¯Ö−Ö Î ´ÖÖÓú

7/12 ¾Ö¸üß»Ö ‹¾ÖœüÖ ‹ú´Öê¾Ö †Öú›üÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ »ÖÖêúÖÓ−ÖÖ ÃÖ´Ö•ÖŸÖÖê.

´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬ÖúÖ¸üß
•Ö.´Ö.¾ÖÃÖã»Öß“Öê úÖ´Ö ÃÖÖê›æü−Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ úÖ´Öê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖÖ¸üÖ ÃÖ¸ü Ö¸üß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß.

¸ü•ÖÖ ¸üÖÖß¾Ö ˆ¯Ö ×•Ö»ÆüÖ×¬ÖúÖ¸üß
¯Ö¤ü−ÖÖ´ÖÖ¾Ö¹ý−Ö úÖêÖŸÖê“Ö úÖ´Ö −ÖÖÆüß †ÃÖê ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ¸üÖÆüÖÖ¸êü ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê úÖ´Ö ú¸üÖ¾Öê
»ÖÖÖÖÖ¸êü ¯Ö¤ü.

¸üÖ•ÖÃ¾Ö †×³ÖµÖÖ−Ö
¾ÖÂÖÖÔ−Öã¾ÖÂÖì ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ¯ÖÏ¸üÖÖÓ“Öß ¬Öæôû —Ö™üæú−Ö ¯Öã−ÆüÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ šêü¾ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖê×Æü´Ö.

¸üÖÃŸÖ ³ÖÖ¾Ö ¬ÖÖ−µÖ ¤ãü Ö−Ö
´Ö×Æ−µÖÖŸÖß»Ö 28 ×¤ü¾ÖÃÖ ²ÖÓ¤ü †ÃÖÖÖ¸êü ¬ÖÖ−µÖ ¤ãüúÖ−Ö.

¸êüÃ™ü ÆüÖ‰úÃÖ (×¾ÖÁÖÖ´Ö¬ÖÖ´Ö ÖéÆ )
×•Ö£Öê ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ−ÖÖ ‹ ×´Ö×−Ö™üÆüß "¸êüÃ™ü" ‘ÖêŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß †¿Öß •ÖÖÖÖ.
¤ãüÃÖ-µÖÖ»ÖÖ ¸êüÃ™ü ×´ÖôûÖ¾Öß ´ÆüÖæ−Ö ²ÖÖÆê¸ü ÃÖŸÖŸÖ "†−Ö¸êüÃ™ü" †ÃÖÖÖ¸üß ‡´ÖÖ¸üŸÖ.
‡£Öê •Öê úÖÆüß úÖ´Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−ÖÖ ú¸üÖ¾Öê »ÖÖÖŸÖê ŸµÖÖÃÖ ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ ˆ± Ô ÃÖ¸ü²Ö¸üÖ‡Ô †ÃÖê −ÖÖ¾Ö †ÖÆê.
¾Ö×¸üÂšü †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö »ÖÖêú¯ÖÏ×ŸÖ×−Ö¬Öà−ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê ŸÖß ÖÖêÂ™ü ¤êü‰ú−Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ ‡£Öê ²ÖÓ¤üÖê²ÖÃŸÖ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.

¸êüúÖò›Ôü ¹ý´Ö (†×³Ö»ÖêÖ úÖ)
 ÖêÖßÆüß ¾ÖÖ“ÖŸÖ −ÖÖÆüß ¯Ö¸ÓüŸÖæ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ±êúæú−Ö ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖê úÖÖ¤ü šêü¾ÖµÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ.

»ÖêÖÖ×¬ÖúÖ¸üß
×¾Ö¢ÖßµÖ ×−ÖµÖ´Ö ±úÖ¸üÃÖê ´ÖÖ×ÆüŸÖ −ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖæ ×¾Ö¢ÖßµÖ ¤üéÂ™üß−Öê ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃÖúßµÖ úÖ´ÖúÖ•Ö ¯ÖÖÆüÖÖ¸üÖ.
úÖêÖŸÖßÆüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß −Ö ‘ÖêÖÖ¸üÖ “ÖŸÖæ¸ü ¿ÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß.

¾ÖŸÖ−Ö¤üÖ¸ü
3 ¯Ö™ü, 6 ¯Ö™ü, 10 ¯Ö™ü, 20 ¯Ö™ü, 26 ¯Ö™ü †¿ÖÖ †Öú›üµÖÖÓ“µÖÖ ú“ÖÖ™üµÖÖŸÖ ÃÖÖ¯Ö›ü»Öê»ÖÖ ‹úê úÖôû“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ
´ÖÖÖæÃÖ.
•Ö´Öß−Ö ×¾ÖúŸÖÖ−ÖÖ †Ö¯ÖÖ ú¿ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖŸÖ−Ö¤üÖ¸ü —ÖÖ»ÖÖê †ÃÖê ¾ÖÖ™üÖÖ¸üÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü.

¾ÖÖ›üß“Öê ´ÖÆüÃÖæ»Ö ÖÖ¾ÖÖÓŸÖ ¹ý¯ÖÖÓŸÖ¸ü
¸üÖ•ÖúÖ¸üÖÖ“Öê ‹ú¡Ößú¸üÖ.
×¾Ö¸üÖê¬ÖúÖÓ“ÖÖ ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ´ÖŸÖ.

×¾Ö¿ÖêÂÖ ³ÖæÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö †Û¬ÖúÖ¸üß
³ÖæÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öê †ÆüÖê¸üÖ¡Ö úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ¯Ö ×•Ö»ÆüÖÛ¬ÖúÖ¸üß. µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü Öê»ÖÖ úß, ´ÖÖÖæÃÖ ×“Ö›ü×“Ö›üÖ
ÆüÖêŸÖÖê, ŸµÖÖÃÖ †®Ö ÖÖê›ü »ÖÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ : ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †Û¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ×ŸÖ¸üÃúÖ¸ü Æêü ¯Ö¤üÖ“Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖ
»ÖÖÖ ´ÖÖ−Ö»Öê •ÖÖŸÖê.
µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔ−ÖÖ †ŸµÖÖ¬Öã×−Öú ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ´ÆüÖ•Öê −ÖÓ²Ö¸ü¾Ö¹ý−Ö (−ÖÓ.2,3,4,6 .....‡.) †ÃÖê †ÖêôûÖ»Öê
•ÖÖŸÖê. úÖêÖŸÖÖÆüß ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü •Ö´Öß−Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß ŸÖÎ Ö¸ü ‘Öê‰ú−Ö ×•Ö»ÆÖÛ¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öêú›êü †Ö»ÖÖ ŸÖ¸üß ŸµÖÖ“Öê
úÖ´Ö †Ö¯ÖÖÖÓú›êü −ÖÃÖæ−Ö ¤ãüÃÖ-µÖÖ −ÖÓ²Ö¸ü“µÖÖ †Û¬ÖúÖ-µÖÖú›êü †ÃÖ»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü¯ÖÖê ÃÖÖÓÖæ−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ¾ÖêôêûŸÖ
¯ÖÖ×Æ•Öê ŸÖê¾ÆüÖ ‘Ö¸üß •ÖÖ‰ú ¿ÖúÖÖ¸üÖ, ÃÖãÍ™üË™üß ˆ¯Ö³ÖÖêÖæ ¿ÖúÖÖ¸üÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ×²Ö−Ö¬ÖÖÃŸÖ ´ÖÆüÃÖæ»Öß †Û¬ÖúÖ¸üß.

Û¿Ö¯ÖÖ‡Ô
úÖêÖŸÖßÆüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß −ÖÃÖ»Öê»ÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ¯ÖÖò¾Ö¸ü±úæ»Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß.
¾ÖÖÔ-4 “ÖÖ †Û¬ÖúÖ¸üß.
ÃÖÖÆêü²ÖÖ»ÖÖ úÖêÖß ³Öê™üÖ¾Öê ¾Ö úÖêÖÖ»ÖÖ ³Öê™üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß Æêü šü¸ü×¾ÖÖÖ¸üÖ ¾¤üÖ¸ü¯ÖÖ»Ö.
ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ "†ÖŸÖ»Öß" ´ÖÖ×ÆŸÖß †ÃÖÖÖ¸üÖ "²ÖÖÆêü¸ü“ÖÖ " ´ÖÖÖæÃÖ.

Û¿Ö¸üÃŸÖê¤üÖ¸ü
ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÃÖÖÆêü²Ö ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¯ÖÏÖÓŸÖÖ“ÖÖ −ÖÖêú¸ü −ÖÖÆüß †ÃÖÖ.
†¾¾Ö»Ö úÖ¸üæ−Ö †ÃÖæ−Ö ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸üÖÓ−ÖÖ ú›üú ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¤êüÖÖ¸üÖ Öî¸üÆü•Öê¸üßŸÖß»Ö ¯ÖÏÖÓŸÖ.

¿Öê¸êü²Öãú
´ÖÖÖß»Ö ¿Öê¸êü ¾ÖÖ“Öæ−Ö ŸÖê ¯Öã−ÆüÖ ×»ÖÆüÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯ÖãÛÃŸÖúÖ.
¿Öêü¸êü²Öãú ‹ú¤üÖ ×»Ö×Æ»µÖÖ¾Ö¸ü ¯Öã−ÆüÖ ¯Öãœüß»Ö †Û¬ÖúÖ¸üß µÖê‡Ô¯ÖµÖÔŸÖ ˆ‘Ö›ü»Öê •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß.

¿ÖÖÃÖúßµÖ ×−Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖ−Ö
•µÖÖ ×−Ö¾ÖÖÃÖÃ£ÖÖ−ÖÖŸÖ Öê»µÖÖ¾Ö¸ü ²Öê›ü¹ý´Ö“µÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸ü ¾Ö Ã¾ÖµÖÓ¯ÖÖú‘Ö¸üÖ“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ŸµÖÖ ×šúÖÖß
Ã¾Ö“”ûŸÖÖÖéÆü ¯ÖÖ×Æ•Öê ÆüÖêŸÖê †ÃÖê ÃÖŸÖŸÖ ¾ÖÖ™üŸÖ ¸üÖÆüŸÖê †¿Öß ×−Ö¾ÖÖÃÖÖ“Öß •ÖÖÖÖ!

ÃÖ´Ö•ÖæŸÖß“ÖÖ −ÖúÖ¿ÖÖ
ÃÖÔ »Ö−Öê ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö−ÖÖ“Öß ÃÖ´Ö•ÖæŸÖ úÖœüµÖÖÃÖÖšüß †Öêœü»Öê»µÖÖ ¸êü‘ÖÖ !
¯ÖÖÆüÖß ê »µÖÖ¾Ö¸ü •Ö¸ü •ÖÖÖê¿Öß ŸÖÖê •ÖãôûŸÖ −ÖÖÆüß, †ÃÖê ×¤ÃÖ»Öê ŸÖ¸ü úÃÖÖÆüß úÖÖ¤ü ×±¸ü¾Öæ−Ö •ÖÖÖê¿Öß ŸÖÓŸÖÖêŸÖÓŸÖ
•ÖãôûÖÖ¸üÖ •ÖÖ¤æü‡Ô −ÖúÖ¿ÖÖ.

ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü
¤ãüÃÖ-µÖÖ“Öß •Ö´Öß−Ö, ¤ãüÃÖ-µÖÖ“µÖÖ ¯Öî¿ÖÖ−Öê úÃÖÖÖ¸üÖ •Ö´Öß−Ö ¬ÖÖ¸üú.

ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“ÖÖ Û¿Ö¯ÖÖ‡Ô
Û¿Ö¯ÖÖµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÖÆêü²Ö.
ÃÖÖÆêü²ÖÖ“µÖÖ †ÓÖÖŸÖß»Ö 50% ¾ÖÖ¸êü †ÓÖÖŸÖ †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¿ÖÖÃÖúßµÖ  ´ÖÔ“ÖÖ¸üß.

ÃÖê¾ÖÖ¯ÖãÃŸÖú
ÃÖê¾ÖÖ −Ö ê »Öê»µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“ÖÖ ´ÆüÖ•Öê ¸ü•Öê“ÖÖ ×Æ¿ÖÖê²Ö šêü¾Ö»Öê •ÖÖÖÖ¸êü ¯ÖãÃŸÖú!

ÃÖÓ¾ÖÖÔ
‹ú´ÖêúÖÓŸÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ ú¸üÖÖ¸üÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö −ÖÖêú¸üß ú¸üÖÖ¸üÖ ‘Ö™üú.
¯ÖÏ´ÖÖê¿Ö−ÖÃÖÖšüß Ã¯Ö¬ÖÖÔ †ÃÖÖÖ¸üÖ ¾Ö †Ù£Öú ˆ®ÖŸÖß´Ö¬µÖê ´ÖŸÃÖ¸ü †ÃÖÖÖ¸üÖ ÃÖ¸üúÖ¸üß −ÖÖêú¸üß ú¸üÖÖ¸üÖ, ‹ú“Ö
¾ÖêŸÖ−ÖÁÖêÖß »ÖÖÖæ †ÃÖÖÖ¸üÖ ¾ÖÖÔ.

ÃÖãü™üË™üß
´ÖÆüÃÖæ»Ö ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ¤æÙ´Öôû ÖÖêÂ™ü.
•µÖÖ ×¤¾Ö¿Öß ÃÖÖÆêü²ÖÖ»ÖÖ úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¤ãü¯¯Ö™ü ˆŸÃÖÖÆü †ÃÖŸÖÖê †ÃÖÖ ×¤¾ÖÃÖ.

Ã™êü−ÖÖêÖÏÖ±ú¸ü (»Ö‘Öã»ÖêÖú)
¯Öã−ÆüÖ-¯Öã−ÆüÖ ¿ÖÖò™ÔüÆÑ›ü´Ö¬µÖê “Öæúß“Öß ´ÖÖ×ÆŸÖß ‘ÖÖ‡Ô‘ÖÖ‡Ô−Öê ˆŸÖ¹ý−Ö ‘ÖêÖÖ¸üÖ ¾Ö −ÖÓŸÖ¸ü †£ÖÔ »ÖÖ¾ÖŸÖ ²ÖÃÖÖÖ¸üÖ
†ŸµÖÖ¾Ö¿µÖú ¿ÖÖÃÖúßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß.
¿ÖÖò™ÔüÆÑ›ü´Ö¬µÖê ×»ÖÆæü−Ö ¯Ö¸üŸÖ ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÖê ¿Ö²¤ü úÖêÖŸÖÖ †ÖÆêü Æêü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ¸üÖ ŸÖ–Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß.
Öî¸üÆü•Öê¸üßŸÖß»Ö ÃÖÖÆêü²Ö.
ˆ¤üÖ. ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß " †¯Öß»Ö ´ÖÖ−µÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü" †ÃÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ×¤»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ "†¯Öß»Ö †´ÖÖ−µÖ
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü" †ÃÖê ™üÖµÖ×¯ÖÓÖ ú¹ý−Ö ‘ÖÖ‡Ô‘ÖÖ‡Ô−Öê ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“Öß ÃÖÆüß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ´Öãôêû †−Öêú ´ÖÆüÃÖæ»Ö
†Û¬ÖúÖ¸üß ÖÖêŸµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öß ˆ¤üÖÆü¸üÖê †ÖÆêüŸÖ.

Ã£ÖÖµÖß †Ö¤êü¿Ö ±úÖ‡Ô»Ö
ú¬ÖßÆüß −Ö ¾ÖÖ“ÖŸÖÖ úÖµÖ´Ö Ã¾Ö¹ý¯Öß †Ö¤êü¿Ö ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ“µÖÖ ×ÆŸÖÖÃÖÖšüß šêü¾Ö»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ †¿Öß ±úÖ‡Ô»Ö.
µÖÖ ±úÖ‡Ô»Ö“Öê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÖêšêü ¾ÖîÛ¿ÖÂ™üµÖ ´ÆüÖ•Öê ×ŸÖ»ÖÖ ú¬ÖßÆüß †ªÖ¾ÖŸÖ ÃÖæ“Öß ê »Öß •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß.

ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖÛ¬ÖúÖ¸üß
ÃÖ¾ÖÔ †Û¬ÖúÖ¸ü †ÃÖÖÖ¸üÖ ¯Ö¸ÓüŸÖæ úÖêÖŸÖÖÆüß ×−ÖÖÔµÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯ÖÖê ‘ÖêµÖÖÃÖ ‘ÖÖ²Ö¸üÖÖ¸üÖ ¯ÖÏÖÛ¬ÖúÖ¸üß.

Ã£ÖÖµÖß ¯Ö¤ü (úÖµÖ´Ö)
†ÃÖê ¯Ö¤ü •Öê ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−ÖÖ ‘ÖÖ²Ö¸üÖê 80% −Öê ú´Öß ÆüÖêŸÖê.

ÃÖÖ—ÖÖ ×Ó ¾ÖÖ ÃÖ—ÖÖ
ŸÖ»ÖÖšüß •µÖÖ ÖÖ¾ÖÖ´Ö¬µÖê ê ¾ÆüÖÆüß †ÃÖæ ¿ÖúŸÖÖê ¯Ö¸ÓüŸÖæ ¯ÖÏŸµÖÖÖŸÖ ú¬ÖßÆüß ÃÖÖ¯Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ Ö™ü.
ŸÖ»ÖÖšüµÖÖ“Öê ¯ÖôûµÖÖ“Öê ×ÃÖ´ÖÖÓú−Ö ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÖÖ¸üÖ ³ÖÖÖ.
‹úÖ“Ö ŸÖ»ÖÖšüµÖÖú›üß»Ö †¿ÖÖ ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖæÆü úß •Öê£Öê “ÖÖîú¿Öß ê »µÖÖ¾Ö¸ü "ŸÖ»ÖÖšüß ³ÖÖ‰úÃÖÖÆêü²Ö †Ö¢ÖÖ“Ö
µÖê‰ú−Ö Öê»Öê" †ÃÖê ÃÖÖÓ×ÖŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê.

úÖêŸÖ¾ÖÖ»Ö
´ÖÆüÃÖæ»Ö ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß.

ú´Öß¿Ö−Ö¸ü
×¾Ö³ÖÖÖßµÖ †ÖµÖãŒŸÖ.
ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü ¾Ö ˆ¯Ö ×•Ö»ÆüÖÛ¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¤ü»µÖÖ ú¸üÖÖ¸üÖ †Û¬ÖúÖ¸üß.
ú¬Öß ŸÖ¸üß ú´Öß¿Ö−Ö ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ ŸÖê¾ÆüÖ.

ú»ÖêŒ™ü¸ü
ÃÖŸÖŸÖ úÖ´ÖÖŸÖ ¾µÖÖÏ †ÃÖÖÖ¸üÖ, ÃÖã™™üßŸÖ úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ, úÖêÖÖ“Öê“Ö −Ö ‹êúÖÖ¸üÖ, ×¾Ö−ÖÓŸÖß ú¹ý−ÖÆüß Æü´ÖÖÖÃÖ
Öî¸üÃÖÖêµÖß“µÖÖ ×šúÖÖß ²Ö¤ü»Öß ú¸üÖÖ¸üÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ¾Ö×¸üÂšü †Û¬ÖúÖ¸üß.

æ ôû ¾Ö †Ö¬Öã×−Öú æ ôû
ÃÖÓÖ−Ö´ÖŸÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö úÃÖÖÖ¸üÖ ‡ÃÖ´Ö.
•Ö×´Ö−Öß“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¿Öê•ÖÖ¸üß "ÆüÖ“Ö ‡ÃÖ´Ö" •Ö´Öß−Ö úÃÖŸÖÖê †ÃÖê •µÖÖ“µÖÖ²Ö§ü»Ö ŸÖÖê •Ö´Öß−Ö úÃÖŸÖ −ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ ¤êüÖß»Ö
ÃÖÖÓÖŸÖÖŸÖ †ÃÖÖ ¾Ö•Ö−Ö¤üÖ¸ü ‡ÃÖ´Ö.

