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)ിാാ ൈി2- ി ം െ 3
ാാ "ി#േ$ി2- ി4 5)ം
ി6ം ാ7ാ6ം ഉ9ാെ:

3

അാ ഉ)േ!ി;<െ ം ി!,ാം എ
ൈെ=;> 3;?@4 ാ/ം ഉA
െBെCം അDി>ാ ം!ാ(ിെCം
EFി<െ ം Gി(ോH ആJാ)ിേ;9ി
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ാ ാMോ ീിാ>, അ73^ിC+ ,
അef+, അdMംെ:+, )ാ)ിC+ ,
അ$F+, gാZ`ാ+, )ിhZDാ;C+ ,
ാhZDാ;C+ , A()ാ+,

9

i3j;ാ+, <kൈl;ാ+, ോ_ാ;C+ ,
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ി!,ാോtം ആA .

എ2ി-

2

എാ- അFO ി)ാാി
ഏeാെ e3ാ6ം ി3^dം .ിേിdം
w!ീ(dം അിി ിdം ഉ)േ!ി'ാO 3
odം ആിിേ;Mം.

3

 ിdം ാdം അ<0;

4

!ാDdം (Zി;ാdം 
◌+ാcZി>ാdം ,DAHംgെ ാി
eി4dം ;െC 3yെtൗോെ
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9

ഇ0 ി!,ാ6ം എ>ാ<ം അംtീി'ാO
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