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2
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×¾ÖÂÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ ¾µÖŒŸÖß , ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß.
ÃÖÖ¸üÖÓ¿Ö :³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã¡Öß ¯ÖÏÖ“ÖßÖ úÖôûÖ¯ÖÖÃÖæÖ ×¿ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †ÖÏêÃÖ¸ü
†ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖ´Öãôêû Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÔ¿ÖŒŸÖß»ÖÖ ¾ÖÖ¾Ö ×´ÖôûÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖŸÖß»Ö ÖÖÖá, ´Öî¡ÖµÖß
ÃÖã»Ö³ÖÖ µÖÖ ×¾Ö¤ãüÂÖß ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß ×¿ÖÖÖ, ¸üÖ•ÖúÖ¸Ö, ŸÖŸ¾Ö–ÖÖÖ ‡. Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ¾Ö“ÖÔÃ¾Ö úÖµÖ´Ö ¸üÖÖ»Öê»Öê
×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ¯Öæ¾ÖÔúÖôûÖŸÖ ¾Ö Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖÖÖÓŸÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üúÖÓÖß Ã¡Öß ˆ¬¤üÖ¸Ö“Öß ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖ
Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ×¿ÖÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ êú»Öß ÆüÖêŸÖß. µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ü ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Öê¯Ö¸ü“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÆêüŸÖæ †ÃÖÖ †ÖÆêü
×ú, ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖúÖ´Ö¬Öß»Ö Ã¾Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¸üÖê ¾Ö µÖÖ“Ö ×¿Ö×ÖúÖ´Ö¬Öß»Ö
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖê. µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖÖê ›üÖò. ×¾Ö. êú. ×´Ö¢Ö»Ö µÖÖÓ“Öß 'Ã¾Ö'
ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¯ÖÏ¿»ÖÖ¾Ö»Öß ¾Ö ›üÖò. †´Ö¸üØÃÖÖ ¾Ö ›üÖò. ™üß. †Ö¸ü. ¿Ö´ÖÖÔ µÖÖÓ“Öß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ÁÖêÖß
µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü êú»ÖÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü “ÖÖ“ÖÖß ÖãÖ»Ö ±úÖ´ÖÔ«üÖ¸ê ³ÖºþÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÃÖæÖ ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ÃÖÖÓÛµÖÖúß ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü.
ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖ«üÖ¸ê †ÃÖê úôûŸÖê ×ú, ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö×ÖúÖ´Ö¬µÖê 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ †ÖÆêü ¾Ö ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖß †ÖÆêüŸÖ.
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÖ :¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ÆüÖ ×¿ÖÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£Öê“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ †ÃÖæÖ Ö·µÖÖ †£ÖÖÔÖê ²ÖÖ»Öú µÖê£ÖæÖ“Ö †¬µÖµÖÖÖÃÖ ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖ ú¸üŸÖÖê. ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ
¤êüµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü 1 ŸÖê 5 ¾Ö 6 ŸÖê 8 †ÃÖê ×¾Ö³ÖÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ¤üÖêÆüß ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ×¿Ö×ÖúÖ úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ
†ÖœüôæûÖ µÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¿Ö×ÖúÖ êú¾Öôû ¯ÖµÖÖÔµÖ ´ÆüÖæÖ ÆüÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÛÃ¾ÖúÖ¸»Öê»ÖÖ ÖÃÖæÖ ˆ¤üµÖÖ“Öê ³ÖÖ¾Öß ÖÖÖ×¸üú ‘Ö›ü×¾ÖµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÖ¯ÖÖÃÖæÖ ¯ÖÏµÖŸÖ
ú¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ×¾Ö×¾Ö¬Ö Öê¡ÖÖŸÖ úÖµÖÔ ú¸üÖÖ·µÖÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ¯ÖêÖÖ '×¿Ö×ÖúÖ 'µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ÃÖÓµÖÖ •ÖÖÃŸÖ †ÖÆêü. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú Öê¡ÖÖŸÖ ˆ““Ö ×¿ÖÖÖ
‘Öê‰úÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ úºþÖ ×¤ü»ÖÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¯ÖÖ Æüß ÃÖ´ÖÖ•Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔÖÖ“ÖÖ, úÖî™ãÓü×²Öú ¯ÖÏÖŸÖß“ÖÖ ¾Ö
¯ÖÏ×ŸÖÂšêü“ÖÖ ‘Ö™üú †ÖÆüÖêŸÖ. Æêü úŸÖéŸ¾ÖÖÖê ¤üÖÖ¾ÖæÖ ×¤ü»Öê †ÖÆêü. µÖÖ«üÖ¸ê“Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ 'Ã¾Ö' •ÖÖÖéŸÖ šêü‰úÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú, ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú, ¿ÖîÖ×Öú ¾Ö
¸üÖ•Ö×úµÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ÃÖÖ´ÖŸÖê“Öß •ÖÖÖß¾Ö úºþÖ ×¤ü»Öß †ÖÆêü.
¿ÖîÖ×Öú Öê¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏÖ´ÖãµÖÖÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖ™Ö †ÖÆêü. ×¿ÖÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÖ×¾Ö¡Öß²ÖÖ‡Ô ±ãú»Öê,
ŸÖÖ¸üÖ²ÖÖ‡Ô ´ÖÖê›üú, †ÖãŸÖÖ‡Ô ¾ÖÖ‘Ö µÖÖÓ“Öß ÖÖ¾Öê ¯ÖÏÖ×ŸÖ×Ö×¬Öú Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ÃÖÖÓÖŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ´Ö. ±ãú»Öê, ´Ö. ÖÖÓ¬Öß, ›üÖò. †ÖÓ²Öê›üú¸ü, ¸üØ¾Ö¦üÖÖ£Ö ™üÖÖÖê¸ü ¾Ö ›üÖò.
¸üÖ¬ÖÖéúÂÖÖ µÖÖÓÖÖ ÛÃ¡ÖµÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÔ¿ÖŒŸÖß»ÖÖ ¾ÖÖ¾Ö ×´Öôêû»Ö, ×ŸÖ»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖ“Öê Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öôêû»Ö †¿Öß ŸµÖÖÓ“Öß †¯ÖêÖÖ ÆüÖêŸÖß. µÖÖ´Ö¬ÖæÖ“Ö Ã¡ÖßµÖÖ µÖÖ
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ ‹ú •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸‘Ö™üú ´ÆüÖæÖ ×ŸÖ“µÖÖ¾Ö¸üÆüß úÖÆüß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ·µÖÖ ×ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ •ÖêÖêúºþÖ ÃÖã¥üœü ÃÖ´ÖÖ•Ö ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ
×¾ÖúÖÃÖ ‘Ö›ü¾ÖæÖ †ÖÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ×¿ÖÖÖÖ×¿Ö¾ÖÖµÖ ¯ÖµÖÖÔµÖ ÖÖÆüß. ×¿ÖÖÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ²Öôûú™üß ¤êüµÖÖÃÖÖšüß Ã¡ÖßµÖÖÓ“ÖÖ ´ÖÖêšüÖ ¾ÖÖ™üÖ
†ÖÆêü. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿ÖÖúÖ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ“µÖÖ Ã¾Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ“Öß ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖµÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß úÖµÖ †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ µÖê£Öê êú»ÖÖ
†ÖÆêü.
ˆ×§üÂ™µÖê :1) ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓ“µÖÖ 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ“Öß ×ÖÛ¿“ÖŸÖß ú¸üÖê.
________________________________________________________________________________________
Available online at www.lbp.world
1

ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö×ÖúÖÓ“µÖÖ 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¾Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ

Volume - 4 | Issue - 6 | February - 2018

_____________________________________________________________________
2) ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêÖê.
ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß:ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ×Æü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ “ÖÖ“ÖµÖÖ ¤êü‰úÖ ÃÖÓú×»ÖŸÖ ú¸µÖÖŸÖ
†Ö»Öß †ÖÆêü. ›üÖò. ×¾Ö. êú. ×´Ö¢Ö»Ö µÖÖÓ“Öß 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖ¾Ö»Öß ¾Ö ›üÖò. †´Ö¸üØÃÖÖ ¾Ö ›üÖò. ™üß. †Ö¸ü. ¿Ö´ÖÖÔ µÖÖÓ“Öß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ÁÖêÖß Æêü
´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÓú»ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖÖ¬ÖÖê †ÖÆêüŸÖ. ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ‹æúÖ 1021 ´Ö×Æü»ÖÖ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö×ÖúÖ´Ö¬ÖæÖ 145 ×¿Ö×ÖúÖ“Öß
µÖÖ¥üÛ“”ûú µÖÖ¤ü¿ÖÔ ×Ö¾Ö›ü ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖÓú×»ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öê ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¤ü¸üßú¸üÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖìÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“ÖÖ
†¾Ö»ÖÓ²Ö êú»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ×ÆüŸÖß»ÖÖ †×¬Öú ×¾ÖÃŸÖéŸÖ¯ÖÖê †£ÖÔ¯ÖÏÖ¯ŸÖß ÆüÖêÖêÃÖÖšüß ÃÖÖÓÛµÖúß ¯Ö¬¤üŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
Ã¾Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ:´ÖÖãÂµÖ ÆüÖ ÖêÆü´Öß“Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×¯ÖÏµÖ ¯ÖÏÖÖß ¸üÖ×Æü»ÖÖ †ÖÆêü. ‹ú™üÖ ¾µÖŒŸÖß Ã¾ÖŸÖ:“Öê •Öß¾ÖÖ µÖÖêµÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê •ÖÖæ ¿ÖúŸÖ ÖÖÆüß. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖÖ¾Ö¸üŸÖ
†ÃÖŸÖÖÖÖ ¾µÖŒŸÖß ‹ú´ÖêúÖÓ¿Öß ÃÖÖ´Ö•ÖÃµÖÖÖê ¸üÖÆæüÖ ¯ÖÏÖŸÖß ÃÖÖ¬ÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏµÖŸÖ ú¸üŸÖÖê. ¯ÖÏÖŸÖß µÖÖêµÖ ´ÖÖÖÖÔÖê ¾Ö ×¤ü¿ÖêÖê ÆüÖêµÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:´Ö¬µÖê ÃÖÖŸÖŸµÖÖÖê
²Ö¤ü»Ö ‘Ö›ü¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖ ŸÖÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öß 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ •ÖŸÖÖ ú¸üŸÖÖê. 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ´ÆüÖ•Öê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö †Ö×Ö
‡ŸÖ¸ü ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖÖ, ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ, ú»¯ÖÖÖ µÖÖÓ“Öß •ÖÖÖß¾Ö úºþÖ ‘ÖêÖê ´ÆüÖ•Öê 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÆüÖêµÖ.
´ÖÖÖÃÖ¿ÖÖÃ¡ÖßµÖ ¥üÂ™µÖÖ 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÆüÖ ¾µÖÛŒŸÖ´ÖŸ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖÖ“ÖÖ ´ÖÆüŸ¾Ö¯ÖæÖÔ ‘Ö™üú †ÖÆêü. ÃÖúÖ¸ÖŸ´Öú 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ •Öß¾ÖÖ ÃÖãÖß
ú¸üŸÖê ŸÖ¸ü ÖúÖ¸ÖŸ´Öú 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ×¾Öú×ÃÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ •Öß¾ÖÖ ¤ãü:Öß ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ: ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓÖß ÃÖúÖ¸ÖŸ´Öú ¥üÂ™ßÖê •Öß¾ÖÖÖú›êü
¯ÖÖÆüÖê †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü. ×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕÖÖ ÃÖÓ¸üÖÖ, ´ÖÖÖ×ÃÖú †Ö¬ÖÖ¸ü, ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆüÖ ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö †Öã³Ö¾Ö ¤êü‰úÖ ŸµÖÖ“Öß ×ÖÖÔµÖÖ´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü×¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ŸÖÃÖê“Ö
´Öã»Öß´Ö¬µÖê ÆüÖ ÃÖúÖ¸ÖŸ´Öú ×¾Ö“ÖÖ¸ü µÖÖêµÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ºþ•Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“ÖÖ •Öß¾ÖÖÖú›êü ¯ÖÖÆüµÖÖ“ÖÖ ¥üÛÂ™úÖêÖ ²Ö¤ü»ÖæÖ •ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö ‹ú Ö×¾ÖÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤üß
¥üÛÂ™úÖêÖ ²Ö¤ü»ÖæÖ •ÖÖ‡Ô»Ö ¾Ö ‹ú Ö¾ÖßÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤üß ¥üÛÂ™ ×¾Öú×ÃÖŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
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úÖêÂ™üú Îú. 1.1 ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓ“ÖÖ 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÃŸÖ¸ü
ÃŸÖ¸ü
×¿Ö×ÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ˆÂéúÂ™ü
12 (8.27)
“ÖÖÓÖ»ÖÖ
14 (9.65)
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸ú
63 (43.45)
×Ö´Ö
50 (34.48)
†×ŸÖ×Ö´Ö
6 (4.14)
Ã¡ÖÖêŸÖ :- ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖúÖ“Öê ÃÖÓ¾ÖìÖÖ

úÖêÂ™üú Îú. 1.1 †ÃÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê ×ú, ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓ´Ö¬µÖê 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ×Æü ³ÖÖ¾ÖÖÖ ú´Öß •ÖÖÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖŸÖ
†ÖÆêü. ˆŸéúÂšü 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ †ÃÖÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ ‹æúÖ Ö´ÖãÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓ¯Öîúß êú¾Öôû 12 ‹¾Öœüß †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ‹æúÖ
ÃÖÓµÖê¯Öîúß ¯ÖÏ´ÖÖÖ Æêü 8.27 ™üŒê †ÖÆêü. ´Ö×Æü»ÖÖÓÖß •Ö¸üß ¸üÖ•ÖúÖ¸Ö, ¾Öî¤üµÖú Öê¡Ö, †ÓŸÖ¸üÖôû ‡ŸµÖÖ¤üß Öê¡ÖÖŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ šüÃÖÖ ˆ´Ö™ü×¾Ö»ÖÖ †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸üß
ÃÖ¾ÖÔ“Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ •ÖÖÖéŸÖ †ÃÖê»Ö“Ö †ÃÖê šüÖ´Ö ¾ÖŒŸÖ¾µÖ ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ ÖÖÆüß. ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓ´Ö¬µÖê ˆŸéúÂšü ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
ú´Öß †ÃÖµÖÖ“Öê úÖ¸Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ³Öê¤ü †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê. ŸÖ¸üßÆüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ¯ÖÖê ‹æúÖ Ö´ÖãÖÖ“µÖÖ 5.52 ™üŒê Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ »ÖÖÖÖßµÖ šü¸üŸÖê.
“ÖÖÓÖ»Öß 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ µÖÖ Ö™üÖŸÖ 14 ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê. Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ¿Öêú›êü¾ÖÖ¸üßÖãÃÖÖ¸ü 9.65 ™üŒê ‡ŸÖêú †ÖÆêü. 'Ã¾Ö'
ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ×Æü 'Ã¾Ö' ¯ÖÏê¸üÖÖ, 'Ã¾Ö' †ÖêôûÖ, 'Ã¾Ö' ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ ‡ŸµÖÖ¤üß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ †ÃÖŸÖê. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ †ÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê úß 14 ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓ ´Ö¬µÖê ¾Ö×¸ü»Ö
ÖãÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖßÖê ºþ•Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖê Ã¾ÖŸÖ:“Öê †ÛÃŸÖŸ¾Ö †ÖêôûÖæÖ úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖŸÖ.
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖú¸üú 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ÆüÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖ“Ö Ö™üÖ“µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖß“ÖÖ ´Ö¬µÖ †ÖÆêü. †¯ÖêÖê¯ÖÏ´ÖÖÖê ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ µÖê£Öê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ •ÖÖÃŸÖ
´ÆüÖ•Öê 63 ‡ŸÖúê †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öß ™üŒê ¾ÖÖ¸üß 43.44 ‡ŸÖúß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê. ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿ÖÖúÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖ ŸÖê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸ú×¸üŸµÖÖ 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ
×ÃÖ¬¤ü ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
×Ö´Ö ¾Ö †×ŸÖ×Ö´Ö 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ Ö™üÖŸÖ ‹æúÖ 56 ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖ.ê Æêü ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‹æúÖ Ö´ÖæÖÖ
×¿Ö×Öêú“µÖÖ 38.61 ™üŒê ‹¾Öœêü †ÖÆêü. 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓ´Ö¬µÖê ú´Öß †ÃÖÖê †¯Öê×ÖŸÖ“Ö ÖÖÆüß. úÖ¸Ö Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ †ÛÃŸÖŸ¾ÖÖ“µÖÖ
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæÖ“Ö ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ µÖÖêµÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸÖ¸üßÆüß †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ 'Ã¾Ö' ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ú´Öß ¤ü•ÖÖÔ“Öß †ÃÖµÖÖ¯ÖÖšüß´ÖÖÖê ×ÖÛ¿“ÖŸÖ úÖ¸Öê ÃÖÖÓÖŸÖÖ
µÖêŸÖß»Ö. •ÖÃÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ, ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡µÖ×¸üŸµÖÖ Ã¡ÖßµÖÖÓÖÖ Ã£ÖÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üµÖÖÃÖ ¯ÖÏê¸üÖÖ ×´ÖôûŸÖ Ö¾ÆüŸÖß. Ã¡ÖßµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖ´Ößú¸üÖÖŸÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ
'Ã¾Ö' “Öß •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖŸÖ †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖêÖ ´ÖÖ¡Ö ú´Öß †ÃÖ»µÖÖ“Öê •ÖÖÖ¾ÖŸÖê.
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¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ :¾µÖŒŸÖß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ Ö¸ü•ÖÖ ¯ÖæÖÔ ú¸üÖêÃÖÖšüß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üŸÖÖê ¯Ö¸ÓüŸÖã ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ×Æü ¾µÖŒŸÖß“Öß ´ÖÖÖ×ÃÖú ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü •ÖÖÖ×¾ÖÖÖ¸üß
´ÖÖÖ×ÃÖú ÛÃ£ÖŸÖß †ÖÆêü. ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“µÖÖ ¯Ö×¸üÛÃ£ÖŸÖßŸÖæÖ “ÖÖÓÖ»µÖÖ ¯ÖÏúÖ¸“µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú –ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖß úºþÖ ‘Öê‰úÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ úÖµÖÔÖ´ÖŸÖêÖê ¯ÖÏ³ÖÖ¾Öß ¾Ö
¯Ö×¸üÖÖ´ÖúÖ¸ú ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üµÖÖ“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ¤êüÖÖ¸üß ×ÖÂšüÖ¯Öæ¾ÖÔú ¾Öé¢Öß ´ÆüÖ•Öê ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ÆüÖêµÖ. ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ“Öß
Ö´ÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¾Ö ¯Ö›üŸÖÖê. ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓÖÖ ¯ÖãÂúôû¾ÖêôûÖ, Øú²ÖÆãüÖÖ ¸üÖê•Ö“Ö ¯ÖãºþÂÖ ÃÖÆüúÖ·µÖÖÓ¿Öß Ã¯Ö¬ÖÖÔ ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖê. ‹úßú›êü
ÖÖêú¸üß ¾Ö ¤ãüÃÖ¸üßú›êü ÃÖÓÃÖÖ¸ü µÖÖ ¤ãüÆêü¸üß ³Öæ×´ÖêúŸÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ×«ü¬ÖÖ ´ÖÖÛÃ£ÖŸÖß ÆüÖêŸÖê.
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ †ÓŸÖ×¸üú †Ö×Ö ²ÖÖÆüµÖ ‘Ö™üúÖ¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖê. †ÖÓŸÖ×¸üú ‘Ö™üú Æêü †ÖŸ´Ö¯ÖÏ×ŸÖÂšüÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß ¯ÖÏÖŸÖß, †×¾ÖÂúÖ¸,
úÖ´Ö †Ö×Ö úÖµÖÔ Öê¡ÖÖ¿Öß ‹úºþ¯Ö ÆüÖêÖê µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÖÖ¸üÖŸÖ ¾ÖÖœü ÆüÖêÖê, ¯Öã¸üÃÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖß, ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ×¾ÖúÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß ‡. ²ÖÖÆüµÖ
‘Ö™üúÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖŸÖ.
†.Îú.
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úÖêÂ™üú Îú. 1.2 ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ¯ÖÖŸÖôûß
ÃŸÖ¸ü
×¿Ö×ÖúÖÓ“Öß ÃÖÓµÖÖ
ÃÖ¾ÖÖìÂéúÂ™ü
138 (95.17)
†×ŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸ú
6 ( 4.44)
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸ú
1 (0.69)
×Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸ú
0 (0.00)
†×ŸÖ ×Ö´Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸ú
0 (0.00)

úÖêÂ™üú Îú.1.2 ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖ“Öß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü úÖêÂ™üúÖÖãÃÖÖ¸ü ×Ö¤ü¿ÖÔÖÖÃÖ µÖêŸÖê úß,
×¿Ö×ÖúÖÓ“Öß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸úŸÖê“µÖÖ ¯Öãœêü †×ŸÖÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸ú ¾Ö ÃÖ¾ÖÖìÂéúÂ™ü µÖÖ“Ö Ö™üÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß ×Ö´Ö
Øú¾ÖÖ †×ŸÖ×Ö´Ö Ö™üÖ´Ö¬µÖê ÖÖë¤ü×¾Öü»Öê»Öß ÖÖÆüß.
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸ú µÖÖ Ö™üÖ´Ö¬µÖê êú¾Öôû 1 ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖ“ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü ×¤ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ¿ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ 0.68 ‡ŸÖêú †ÖÆêü.
†×ŸÖÃÖÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸ú Ö™üÖŸÖ 6 ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖ µÖêŸÖ †ÃÖæÖ ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ‹æúÖ Ö´ÖãÖÖ“µÖÖ 4.13 ™üŒê ‹¾Öœêü †ÖÆêü. µÖÖ ¤üÖêÆüß Ö™üÖ´Ö¬µÖê ×¿Ö×ÖúÖÓ“Öê
´ÖŸÖ ÖÖë¤ü×¾ÖµÖÖ“Öê úÖ¸Ö ÃÖã¸ü¾ÖÖŸÖß“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ×¿ÖÖÖ ÃÖê¾Öú µÖÖê•ÖÖêŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö, ´Öß †ÃÖÖÖ¸êü ¾ÖêŸÖÖ ‡. †ÃÖæ ¿ÖúŸÖê.
×¿ÖÖúÖÓÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÖìÂéúÂ™ü ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ×´ÖôûŸÖê ×Æü ×¾Ö¿ÖêÂÖ ²ÖÖ²Ö †ÖÆêü. ‹æúÖ Ö´ÖãÖÖ Ö™üÖ¯Öîúß 138 ´Ö×Æü»ÖÖ
×¿Ö×ÖúÖ µÖÖ ÃÖ¾ÖÖìÂéúÂ™ü ÃŸÖ¸üÖÖê ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖß †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ“Öê ‹æúÖ 95.17 ‡ŸÖêú ¯ÖÏ´ÖÖÖ ÆüÖêŸÖê µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ †ÃÖÖ ×ú, ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓÖÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“ÖÖ †ÖÖÓ¤ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕÖÖ êú»Öê»µÖÖ †¬µÖÖ¯ÖÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓÖß •Öß ¿ÖîÖ×Öú ¯ÖÏÖŸÖß ÃÖÖ¬µÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÖÆæüÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ ÃÖ¾ÖÖì““Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü. ×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕ“Öß ¯ÖÏÖŸÖß Æêü“Ö †Ö¯Ö»Öß úÖµÖÔ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ´ÖÖÖæÖ ×¿Ö×ÖúÖ ÃÖê¾ÖÖ ¾Öé¢ÖßÖê úÖµÖÔ ú¸üŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖÖŸÖ.
ŸµÖÖ´Öãôêû“Ö ŸµÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öß ¯ÖÖŸÖôûß ˆ““Ö ÖÖë¤ü×¾ÖµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.
‘Ö™üú
Ã¾ÖÃÖÓú»¯ÖÖÖ
¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ

úÖêÂ™üú Îú. 3 ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿ÖÖÓú“µÖÖ Ã¾Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß ŸÖã»ÖÖÖ
´Ö¬µÖ´ÖÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¾Ö“Ö»ÖÖ
248.903
15.99
83.35
5.45

¾Ö¸üß»Ö úÖêÂ™üú †ÃÖê ¤ü¿ÖÔ×¾ÖŸÖê úß ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ Ã¾Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ“Öê ´Ö¬µÖ´ÖÖÖ Æêü 248.903 †ÖÆêü. ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ“Öê ´Ö¬µÖ´ÖÖÖ Æêü 83.35 ‹¾Öœêü †ÖÆêü. µÖÖ ¤êüÖÆüß ´Ö¬µÖ´ÖÖÖÖŸÖß»Ö ±ú¸üú 245.553 †ÖÆêü. Ã¾Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ“Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖÖÓúÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¾Ö“Ö»ÖÖ Æêü
15.99 †Ö×Ö 5.45 ‹¾Öœêü †ÖÆêü. ¯ÖÏ´ÖÖÖ ×¾Ö“Ö»ÖÖÖŸÖß»Ö ±ú¸üú ÆüÖ 10.54 †ÖÆêü. ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾Ö Ã¾Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ •Ö¾Öôû“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö
†ÖÆêü.
×ÖÂúÂÖÔ:-

¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö×ÖúÖÓÖß ×¾Ö¤üµÖÖ¤üÖÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖŸÖ ´ÖÖê»ÖÖ“Öê µÖÖêÖ¤üÖÖ ×¤ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖ“µÖÖ ŸÖã»ÖÖêŸÖ ÃÖ´ÖÖÖŸÖŸÖêÖê Øú²ÖÆãüÖÖ †×¬Öú
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ¾ÖÛÂ™ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. Ã¾ÖÃÖÓú»¯ÖÖÖ Ã¡ÖßµÖÖÓ´Ö¬µÖê ´Öãôû¬Ö¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÖÖ“Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ´Ö×Æü»ÖÖÓ´Ö¬µÖê ŸµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ
ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸ŸÖê“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ˆ““ÖŸÖ´Ö †ÖÆêü. ´ÖÖ¡Ö ˆŸéúÂ™üŸÖÖ ¾Ö †×ŸÖ×Ö´Ö µÖÖ ¤êüÖÆüß ™ÖêúÖú›êü ÃÖ´ÖÖÖŸÖêÖê ×¾ÖŸÖ×¸üŸÖ ÆüÖêŸÖÖÖÖ ×¤üÃÖæÖ µÖêŸÖê.
¾µÖÖ¾ÖµÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ÆüÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ ¾Öé¬¤üß¾Ö¸ü †¾Ö»ÖÓ²ÖæÖ †ÃÖŸÖÖê. ´ÖÆü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓÖß ŸµÖÖÓÖÖ ×Ö¾Ö›ü»Öê»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖæÖÔŸÖ: ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¾µÖŒŸÖ
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êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¾ÖÔ ´Ö×Æü»ÖÖ ×¿Ö×ÖúÖÓ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖÃÖÖ¤ü Æêü ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖ ¯ÖÖŸÖôûßÃÖÆü ¾Ö¸ü“µÖÖ †×ŸÖÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖúÖ¸ú ¾Ö ÃÖ¾ÖÖìÂéúÂ™ü Ö™üÖŸÖ ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ.
•Ö¸üß Ã¾Ö ÃÖÓú»¯ÖÖÖ ú´Öß †×¬Öú †ÃÖ»Öß ŸÖ¸üß ´ÖÖ¡Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖú ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖÖÖ´Öãôê ´Ö×Æü»ÖÖÓ¿Öß µÖÖ ¾µÖ¾ÖµÖÖÓ“Öß ×Ö¾Ö›ü ´ÖÖêšüµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ êú»Öß †ÖÆêü.
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