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htbmP\§Ä¡mbn kmaqly\oXn hIp v̧ ]ehn[ t£a]²XnIÄ \S¸nem¡n hcp¶p.

AXnsâ `mKambn FdWmIpfw PnÃbnÂ aªÅqÀ {Kma]©mb v̄ ]cn[nbnÂ, 

hmg¡pf v̄ htbmP\ ]mÀ¡v  \nÀ½n¡p¶p.

Häs¸SÂ Hgnhm¡m\pw, kÀKmßIXtijn {]ISn¸n¡m\pÅ thZnbmbpw, 

htbmkulrZ Iq«mbvaIÄ cq]s¸Sp¯p¶Xn\pÅ thZnbmbpw htbmP\]mÀ¡v 

D]tbmKs¸Sp¯mhp¶XmWv. 

\S v̧hÀjw ]²Xn \S¯n¸n\mbn 50 e£w cq] A\phZn¨p.



 
  

htbmP\§Ä¡mbn kmaqly\oXn hIp v̧ ]ehn[ t£a]²XnIÄ \S¸nem¡n hcp¶p.

AXnsâ `mKambn FdWmIpfw PnÃbnÂ aªÅqÀ {Kma]©mb v̄ ]cn[nbnÂ, 

hmg¡pf v̄ htbmP\ ]mÀ¡v  \nÀ½n¡p¶p.

Häs¸SÂ Hgnhm¡m\pw, kÀKmßIXtijn {]ISn¸n¡m\pÅ thZnbmbpw, 

htbmkulrZ Iq«mbvaIÄ cq]s¸Sp¯p¶Xn\pÅ thZnbmbpw htbmP\]mÀ¡v 

D]tbmKs¸Sp¯mhp¶XmWv. 

\S v̧hÀjw ]²Xn \S¯n¸n\mbn 50 e£w cq] A\phZn¨p.

h-\n-Xm- hn-I-k\- -tImÀ-̧ tdj-³- aptJ\-bm-Wv hm-bv]- A-\p-h-Zn-¡p-¶-Xv.

H-cp- hy-àn-¡v ]-c-am-h-[n- 3 e-£-hpw- {Kq-̧ p-I-Ä-¡v 15 e-£w- cq-]-hscbpw- 

hm-bv]- A-\p-h-Zn-¡p-¶-Xm-Wv. C-̄ -c-̄ n-Â- BsI 30 e-£w- cq-]- 

h-\n-Xm- hn-I-k\- -tImÀ-̧ tdj-\v -ssIam-dn-bn-«p-ïv.

{Sm-³-kv-sP³-U-À- hy-àn-I-Ä-¡v kz-bw-sXmgn-Â- kw-cw-̀ w- B-cw-̀ n-¡m-³- 

hm-bv]- A-\p-h-Zn-¡p-¶- ]-²-Xn-. 



 

{Sm-³-kvsP³-U-À- kaq-l-̄ n-sâ D-¶-a-\-̄ n-\m-bn- km-aq-ly-\o-Xn- h-Ip-̧ n-sâ -t\Xr-X-z-̄ n-Â- 

a-g-hn-Â- F-¶- -t]cn-Â- H-cp- ka-{K- ]-²-Xn- B-hn-jvI-cn-̈ n-«p-ïv.

P-\-§-fpsS Im-gvN-̧ m-Sn-epw- Nn-́ m-K-Xn-bn-epw- Im-cy-am-b- ]ptcmK-Xn- -sImïp-h-cp-¶-Xn-\v 

]-²-Xn-bpsS {]-h-À-̄ -\-§-Ä-¡v I-gn-ªn-«p-ïv.

{Sm-³-kvsP³-U-À- kaq-ls¯ Ip-dn-̈ v -s]mXp-kaq-l-̄ n-Â- \n-e-\n-Â-¡p-¶- -sXän-²m-c-W-I-fpw-  

A-̄ -cw- hy-àn-I-Ä-¡v  -s]mXp- C-S-§-fn-Â- A-\p-̀ -hnt¡ïn- h-cp-¶- hnthN-\-§fpw-   

am-äp-¶-Xn-\m-bn- km-aq-ly-\o-Xn- h-Ip-̧ v -A-U-z-¡-kn- Iym-¼-bn-³- \-S-̄ p-¶-Xn-\v 

Xo-cp-am-\n-̈ n-cn-¡p-¶p.- 



-  

km-aq-ly-\o-Xn- h-Ip-̧ v \-S-̧ m-¡n- h-cp-¶- -t\À-h-gn- ]-²-Xn-bpsS `m-K-am-bn- Ip-Spw-_tam 

_-Ôp-an-{Xm-Zn-Itfm GsäSp-¡m-³- X-¿m-dm-Im-̄ - -s{]m-t_j-W-Àam-À-, 

ap-³-X-S-hp-Im-À-, tIkn-Âs]«p- Xm-a-kn-¡m-³- C-S-an-ÃmsX hn-Nm-c-W-t\cn-Sp-¶-h-À-, 

P-bn-en-Â- \n-¶pw- hn-hn-[- A-h-[n-I-Ä-¡m-bn- hn-Sp-¶- X-S-hp-Im-À- Xp-S-§n-b-hsc 

Xm-Â-¡m-en-I-am-bn- ]m-À-̧ n-¡m-\m-bn- -s{]m-t_j-³- -tlmw-.

sImÃw- Pn-Ã-bnse hm-f-I-̄ v Km-Ôn- -̀h-³- F-¶- NGO bp-am-bn- kl-I-cn-̈ p- 

X-W-en-Sw- F-¶- -t]cn-Â- -s{]m-t_j-³- -tlmw- ]q-À-̄ o-I-cn-̈ n-«p-ïv.

- 



`n-¶tijn-¡m-À-¡v -s]mXp-C-S-§-fn-epw- \n-c-̄ p-I-fn-epw- B-bm-kc-ln-X-am-b- k©m-c-̄ n-\pw- 

{]thi-\-̄ n-\pw- Xp-ey-am-b- A-h-Im-iw- e-̀ y-am-¡p-¶-Xn-\m-bn- km-aq-ly-\o-Xn- h-Ip-̧ v 

ap-³ssI-sbSp-̄ v _m-cn-b-À- {^o- -tIc-f- ]-²-Xn-bn-ep-Äs¸Sp-̄ n- hn-hn-[- ]-²-Xn-I-Ä- 

\-S-̧ n-em-¡n- h-cp-¶p-ïv. 

Xn-cp-h-\-́ -]p-cw- ayq-kn-b-̄ n-Â- `n-¶tijn- ku-lr-Z- _m-cn-b-À- {^o- sk³-kdn- ]m-À-¡v 

\n-À-an-¡m-\m-bn- ap-̧ -Xp- e-£w- cq-]- A-\p-h-Zn-̈ n-«p-ïv.

sk³-kdn- ]m-À-¡nsâ \n-À-½m-Ww- -tImkväv -t^mÀ-Uv aptJ\- ]q-À-̄ n-bm-¡p-¶-Xm-Wv.

  
  




