†Ö¤ü¿ÖÔ †Ó Ö Ö¾ÖÖ›üß ‹ú ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ
¯Öã¾ÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¾Ö ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖ Ö ÆüÖ ¯Öãœüß»Ö ×¿ÖÖ ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ´ÖÖ−Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê.
ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸ü ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †ÓŸÖÖÔŸÖ ÖÏÖ×´ÖÖ ³ÖÖÖÖ´Ö¬µÖê ‹Óú¤ü¸ü 2797 †ÓÖÖ¾ÖÖ›üµÖÖ ¾Ö 565 ×´Ö−Öß †ÓÖÖ¾ÖÖ›üµÖÖ
úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
†ÓÖÖ¾ÖÖ›üß ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ¯ÖÖê 03 ŸÖê 06 ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖß»Ö ´Öã»ÖÓÖ−ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿Ö,ÖÖ.¯Öã¸üú ¯ÖÖêÂÖÖ †ÖÆüÖ¸ü
,»ÖÃÖßú¸üÖ,†Ö¸üÖêµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ¾Ö ÖÓÓ×³Ö¸ü †Ö•ÖÖ¸üß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖê¾ÖÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖê.
×•Ö»ÆüÖ´Ö¬µÖê •µÖÖ¾ÖêôêûÃÖ ´Öß †ÓÖÖ¾ÖÖ›üµÖÖÓ−ÖÖ ³Öê™üß ×¤ü»µÖÖ ŸµÖÖ¾ÖêôêûÃÖ †ÃÖê »Ö,ÖÖŸÖ †Ö»Öê ×ú ´Öã»ÖÓÖ−ÖÖ ÖÖ¾Öê¿Ö
−ÖÖÆüßŸÖ,²ÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÃú¸ü ¯Ö™üµÖÖ Øú¾ÖÖ úÖÆüß“Ö −ÖÖÆüß,´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖÖÖ¸üÖ −ÖÖÂ™üÖ ¾Ö Ö¸ü´Ö †ÖÆüÖ¸ü ÆüÖ 4ÖÖ»Öß ²ÖÃÖã−Ö 4ÖÖ¾ÖÖ
»ÖÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ²Ö-µÖÖ“Ö ¾ÖêôêûÃÖ ŸÖÖê †ÖÆüÖ¸ü 4ÖÖ»Öß ÃÖÖ›ü»ÖÖ •ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ ŸµÖÖ´Öãôêû †ÓÖÖ¾ÖÖ›üß“Öê ×“Ö¡Ö úÖÆüßÃÖ ˆÃŸÃÖÖÆü¾Ö¬ÖÔú ¾ÖÖ™üŸÖ
−Ö¾ÆüŸÖê. µÖÖŸÖã−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ †Ó Ö Ö¾ÖÖ›üß“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ¯Öãœêü †Ö»Öß.
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ.ÁÖß.¸üÖ•Öê¿Öãú´ÖÖ¸ü ÃÖÖÆêü²Ö †ÖµÖãŒŸÖ ‹úÖÛŸ´Öú ²ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖê¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ µÖÖÓ−Öß †Ö¤ü¿ÖÔ
†Ó Ö Ö¾ÖÖ›üß“Öß ¹ý¯Ö¸êüÂÖÖ ×¾ÖÂÖ¤ü êú»Öß. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸ü ×•Ö»ÆüÖ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖ ²ÖÖ»Ö ú»µÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê †Ö¤ü¿ÖÔ
†ÓÖÖ¾ÖÖ›üß“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü †¬µÖÖ ÁÖß.úÖúÖ ÃÖÖšêü,´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ú»µÖÖ Ö.ÃÖîÖ.ÃÖÓ× ÖŸÖÖ
ÃÖã¸êü¿Ö ÃÖ¸ü›êü ,´ÖÖ•Öß ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ ÃÖÓ•ÖµÖ´ÖÖ´ÖÖ Ø¿Ö¤ê ¾Ö ´ÖÖ.´Öã4µÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß ×¾Ö¸êü¦ü×ÃÖÆ ÃÖÖÆêü²Öü
µÖÓÖ“Öê ÃÖ´ÖÖê¸ü ´ÖÖÓ›ü»Öß ¾Ö ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÖÔ−Öß ŸÖÖŸúÖôû ÆüÖêúÖ¸ü ×¤ü»ÖÖ.†Ö¤ü¿ÖÔ †ÓÖÖ¾ÖÖ›üß ´Ö¬µÖê •Öê ¯ÖÏ´Öã4Ö ‘Ö™üú ‘ÖêŸÖ»Öê ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ
´Öã»ÖÓÖ−ÖÖ ÖÖ¾Öê¿Ö (uniform) ¯ÖÏŸµÖêú ´Öã»ÖÓÖ−ÖÖ †Öêôû4Ö¯Ö¡Ö (I card ),¯ÖÏŸµÖêú ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ †ÓÖÖ¾ÖÖ›üßŸÖ ²ÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß ²Öê²Öß
“Öê†¸ü (4Öã“Öá ),•Öê¾ÖÖÃÖÖšüß ›üÖµÖØ−ÖÖ ™êü²Ö»Ö ¾Ö ×›ü¿Ö,“Ö´Ö“Öê, †ÓÖÖ¾ÖÖ›üß“Öß ¸ÓüÖ¸ÓüÖÖê™üß ,†ÓÖÖ¾ÖÖ›üß ²ÖÖê»Öúß ú¸üÖê (ÃÖ×“Ö¡Ö)
•ÖêêÖú¹ý−Ö ´Öã»ÖÓÖ−ÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ÃŸÖ¸üÖ¯ÖÖÃÖã−Ö“Ö ×−Ö™ü-×−Ö™üêú¯ÖÖÖ,×¿Ö,ÖÖÖ“Öß †Ö¾Ö›ü,¸üÖê•Ö“µÖÖ ×•Ö¾ÖÖÖŸÖ ‘Ö›üÖÖ-µÖÖ ¾Ö ×¤üÃÖÖÖµÖÖ ¾ÖÃŸÖã,¯ÖÏÖÖß ,¸ÓüÖ,“Ö¾Ö,µÖÓÖ“Öê
–ÖÖ−Ö ¾Ö •ÖÖÖß¾Ö ÆüÖê‡Ô»Ö.
¯Ö¸ÓüŸÖã µÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ úÃÖ»ÖÖÆüß ×−Ö¬Öß −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ×Æü ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ »ÖÖêúÃÖÆü³ÖÖÖÖŸÖã−Ö ´Ö.²ÖÖ.ú. ×¾Ö³ÖÖÖÖ−Öê
¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖ“ÖÖ ×−ÖÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. µÖÖüÃÖÖšüß ŸÖÖ»ÖãúÖ×−ÖÆüÖµÖ †ÓÖÖ¾ÖÖ›üß ÃÖê×¾ÖúÖ ¾Ö ¯ÖµÖÔ¾Öê×,ÖúÖ µÖÓÖ“µÖÖ ²ÖîšüúÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ÃÖ¾ÖÔ
CDPO −ÖÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †Ö×Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ ¯ÖÖÆüŸÖÖ ×•Ö»ÆüÖ´Ö¬µÖê ICDS “Öß ÃÖ¾ÖÔ µÖÓ¡ÖÖÖ úÖ´ÖÖ»ÖÖ
»ÖÖÖ»Öß ¾Ö ´ÖÖÖß»Ö ŸÖß−Ö ´Ö×Æü−µÖÖ´Ö¬µÖê ‹Óú¤ü¸ü 1150 †ÓÖÖ¾ÖÖ›üµÖÖ µÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ †ÓÖÖ¾ÖÖ›üµÖÖ ´ÆüÖã−Ö ¯ÖãÖÔ êú»µÖÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê
¯ÖÏÖ´Öã4µÖÖ−Öê ²ÖÖ¿Öá,¤ü×,ÖÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸ü,ˆ¢Ö¸ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸ü,ú¸ü´ÖÖôûÖ µÖÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖ−Öê †Ö‘ÖÖ›üß ‘ÖêŸÖ»Öß †ÖÆêü.‡ŸÖ¸üÆüß ŸÖÖ»ÖæŒµÖÖŸÖæ−Ö
µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏµÖŸ−Ö “ÖÖ»Öã †ÖÆêüŸÖ.
µÖÖ´Ö¬µÖê ÖÏÖ×´ÖÖ ³ÖÖÖÖŸÖß»Ö •Ö−ÖŸÖê−Öê †ÓÖÖ¾ÖÖ›üß ÃÖê×¾ÖúÖ,´Ö¤üŸÖ×−ÖÃÖ,¯ÖµÖÔ¾Öê×,ÖúÖ,ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö,×•Ö.¯Ö.ÃÖ¤üÃµÖ µÖÓÖ−Öß †ŸµÖÓŸÖ
ˆŸÃÖÖÆüÖ−Öê ÃÖÆü³ÖÖÖ −ÖÖë¤ü¾Ö»ÖÖ ¾Ö ×•Ö»ÆüÖ´Ö¬µÖê »ÖÖêúÃÖÆü³ÖÖ ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖã−Ö ‹Óú¤ü¸ü 14356869 /-¸üŒú´Öê‹¾Öœêü
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¹ý¯ÖÖ−Öê •Ö´ÖÖ —ÖÖ»Öê. µÖÖ´Öãôêû †ÓÖÖ¾ÖÖ›üßŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öß ˆ¯ÖÃ£ÖßŸÖß ¾ÖÖœü»Öß. ´Öã»ÖÓÖ“Öê ¯ÖÖ»Öú †ÓÖÖ¾ÖÖ›üßŸÖ µÖê¾Öã−Ö
ŸÖê£Öê úÖµÖ ˆ¯ÖÎú´Ö “ÖÖ»Öã †ÖÆêüŸÖ µÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ‘Öê¾Öã »ÖÖÖ»Öê ¾Ö ¯Ö¸üŸÖ †ÖÖ4Öß−Ö úÖÆüß ´Ö¤üŸÖ Æü¾Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ ú¹ý
»ÖÖÖ»Öê.
‹Óú¤ü¸üßŸÖ †Ö¤ü¿ÖÔ †Ó Ö Ö¾ÖÖ›üß“Öß ÃÖÓú»¯Ö−ÖÖ ÃÖÖê»ÖÖ¯Öã¸ü ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÏµÖŸ−ÖÖ−Öê ¾Ö •Ö−ÖŸÖê“µÖÖ
ÃÖÆü³ÖÖ ÖÖŸÖã−Ö ú´ÖÖ»Öß“Öß µÖ¿ÖÃ¾Öß —ÖÖ»Öß †ÃÖê“Ö ´Æü ÖÖ¾Öê »ÖÖ Öê»Ö.
¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ.³Ö.´Öã›ëü
ˆ¯Ö´Öã4µÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß (²ÖÖú)
×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü.

¾ÖôûÃÖÓ Ö ŸÖÖ. ¤ü×Ö Ö ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü µÖê£Öß»Ö †Ö¤ü¿ÖÔ †ÖÓ Ö Ö¾ÖÖ›üß

´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ú»µÖÖ Ö ´ÖÖ.ÃÖÖî ÃÖÓ ÖßŸÖÖ ÃÖ¸ü›êü µÖÖ Zee 24 ŸÖÖÃÖ »ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ×ÎúµÖÖ ¤êüŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ

†ÖÓ Ö Ö¾ÖÖ›üß ÃÖê¾ÖßúÖ µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖÖ.ÃÖÖÓ ÖÖê»ÖÖ µÖê£Öß»Ö •ÖÖ ÖéŸÖß ´ÖêôûÖ¾ÖÖ

´ÖÖ.−ÖÖ.ÃÖã×¿Ö»Öãú´ÖÖ¸ü•Öß Ø¿Ö¤ê ëú×¦üµÖ ˆ•ÖÖÔ´ÖÓ¡Öß †ÖÓ Ö Ö¾ÖÖ›üßÃÖÖšüß ™êü²Ö»Ö ¾Ö 4Öã“µÖÖÔ ¾ÖÖ™ü¯Ö ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ŸÖÖ.¤ü.ÃÖÖê»ÖÖ¯Öæ¸ü

†Ö¤ü¿ÖÔ †ÖÓ Ö Ö¾ÖÖ›üßŸÖ †ÖÆüÖ¸ü ‘ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ´Öã»Öê ¯ÖÖ−Ö ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá

†ÖÓ Ö Ö¾ÖÖ›üß“µÖÖ ´Öã»ÖÖÓ“Öê ¯Öã¾ÖÔ ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖ Ö “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ŸÖÖ.²ÖÖ¿Öá

