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എ< ǌ അോ9 േB ിേ>ാ9
അ@ിി= U ാJ<.

6
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േmി'7ം േkം എ< േ.

24

അെ- jെ> 24ാkി= അിം
അ ഇിം ി=<. അ ZിS
ി=< എ< അ = 
ആാിാS ാം അ@ി7<.

1

2

3

2ിേ6, 2ാ.oാN 8;ം
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ഉ%.

4

Jdേ>, ി ൈXിSി<N
ആJ<; അെ6 +ി14ി6ി=<. ി>ി
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ംാ6ി=<; ോം അ;െ) ാ= േ=<.

6

ǌ ൈXിSി<6ാJ<; ൈെX
അ@ി7 ǌ(െ) ാ= േ=<.
ൈXിSിTാX ǌ(െ) ാ=
േ=ിT.  Xിെ- ആാ\ ഏ എ<ം
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എYിS ാം അോം േmിേ'& ാJ<.
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ി=<; അെ- േmം ZിS
ിd4ി6ി=<.
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അ െ- ആാിെ  ിാS ാം
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8@7<.
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ൈ\ം അ ൈXിം ി=<.
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ഇെ ൈXി< േZാ9 േmെX ാം
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ǌാ ൈെX േmി=< എ< 8@7ം
െ- ോ6െ 8െ'7ം െ.A
ാJ<. ാ &ിB ോ6െ
േmി'ാX< &ി ിTാX ൈെX
േmിaാ nി7 T.
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ൈെX േmി= ോ6െ7ം
േmിേ'kം എീ j = അYSി<
WിQി6ി=<.

1

േGിെ HിI എ< ിb!ി= എTാം
ൈXിSി< +ിQി6ി=<. +ിaിQെ
േmി= എTാം അിSി<
+ിQെ7ം േmി=<.
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ാം ൈെX േmി1 അെ- jെ>
അc6ി1 )=േ}ാ ൈ4'െ> േmി=<
എ< അ ിാS അ@ിാം.
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അെ- jെ> 24ാkി= േTാ
ൈേXാ9 േmം; അെ- j
Wാ6T.
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ൈXിSി< +ിQെ ാെ'7ം ോെX
+ി=<; ോെX +ിQ +േ4ാ Kെ)
ിb!ാം േ.
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േG ൈF എ< ിb!ി=
അTാെ ആ6ാJ< ോെX +ി= ?
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+Xാം 6[Xാം  ഇ ആJ<:
േGHിI േ; +XാS 4ാF4T, +Xാം
6[Xാം േ.
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ആാ\ം ാ3ം 8@7<; ആാ\  4േTാ.
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