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ಆಾಶಾ ೆಂಗಳ ರು
ಾೕಯ ಾೆಗಳ
ಮುಾಂಶಗಳ
• ಕಾಟಕ ಾನಸಾ ಚುಾವ"ೆಗಳ#$ ಸಾಂ%ೕಣ ಅ(ವೃ*+,ೕ -.ೆ/ಯ
ಮಂತ2 - ನೇಂದ2 5ೕ*; ಪ7ದ ಅಭ9:ಗಳ ಮತು; ಾಯಕತರ ಜೆ
ನೇಂದ2 5ೕ* ಆ= ಮೂಲಕ ಪ2ಾ@ ಸಂಾದ.
• ಮೂರು *ನಗಳ Bೈಾ ೇDEಾ% ಇಂದು ಮಾ9ಹH ಪ2ಾಸ ಆರಂ(ಸ#ರುವ
ಪ2ಾ@; ಾIೆ ಮತು; ಾJದುK Bೈಾ ಅಧ97 MN/ಂO ಜೆ ಅೌಪBಾQಕ
Rಾತುಕೆ.
• ಉತ;ರ ಪ2Tೇಶದ ಖುನಗರ MVೆ$ಯ#$ WಾVಾ ಾಹನ ೈ#Eೆ JXY; ೧೩ ಮಕYಳ
ದುರಂತ \ಾವ]; ಅಪ^ತದ ತ@_ೆEೆ ಮುಖ9ಮಂ`2 aೕ% ಆ*ತ9ಾb ಆTೇಶ.
• ಅ\ಾcಂ ಸಂಪ]ಟೆY ಏಳ ನೂತನ ಸeವರ \ೇಪfೆ; ಾಲgರು ಸಂಪ]ಟ ದ.ೆ
hಾಗೂ ಮೂವರು ಸhಾಯಕ ಸeವಾ% ಅiಾರ jgೕಾರ.
• ಐ/ಎm X2ೆn; hೈದಾಾoನ#$ ಇಂದು ಸಂ.ೆ XಂOc ಇVೆೆN ಪಂ.ಾp
ಮತು; ಸNೈಸq hೈದಾಾo ಹ"ಾಹ.
*******************
ಅ(ವೃ*+ ಾಜXೕಯೆY -.ೆ/ 5ದಲ ಆದ9ೆ @ೕJTೆ ಎಂದು ಪ2ಾನಮಂ`2 ನೇಂದ2
5ೕ*

hೇrTಾKೆ.ಕಾಟಕ

ಾಯಸೂe.

ತgQತ

ಾಯಸೂeಯ#$

ಒತು;

ಾನಸಾ

ಅ(ವೃ*+ಯ
@ೕಡVಾ%Tೆ

ಚುಾವ"ೆಯಲೂ$

ಜೆEೆ
ಎಂದು

ಎಲ$ರನೂH
ಅವರು

ಅ(ವೃ*+,ೕ

ಒಳEೊಂಡ
`rjTಾKೆ.

ನಮs

ಅ(ವೃ*+Eೆ
ಅ(ವೃ*+ಯ

ಮಂತ2*ಂದVೇ ಕಾಟಕದ#$ -.ೆ/ Eೆಲುವ] ಬಯಸು`;Tೆ,ೕ ನಃ ಜನರನುH TಾQ

ತ/xಸುವ ಮೂಲಕ Eೆಲುವ] \ಾiಸುವ]ದು ಪ7ದ ಉTೆKೕಶವಲ$ ಎಂದು ಅವರು ಸxಷzಪJjದರು.
ಪ2ಾ@ ಅವರು, ನೇಂದ2 5ೕ* ಆ= ಮೂಲಕ ಕಾಟಕದ -.ೆ/ ಅಭ9:ಗಳ, ಪ7ದ
ಪTಾiಾQಗಳ ಮತು; ಚುಾ{ತ ಪ2`@iಗಳ ಜೆ ಸಂಾದ ನfೆjದರು. ಧಮ, .ಾ`
ಮ`;ತರ

ಷಯಗಳನುH

ಮುಂ*ಟುzೊಂಡು

ಾಜXೕಯ

Rಾಡುವವರು

ಅ(ವೃ*+

ಾಜXೕಯದ ಮುಂTೆ ಏನನೂH RಾಡVಾಗದು, ಾಂEೆ2q ಸಂಸ|`{ಂದ Tೇಶದ
ಾಜಾರಣದ ಮುಖ9ಾ}@ಯ ಸಂಸ|`,ೕ hಾIಾ%Tೆ. hಾEಾ% ಾೆಲ$ ಾಂEೆ2q
ಸಂಸ|`ಯನುH ೊfೆದು hಾಕೇಾ%Tೆ. ಕಾಟಕದ ಜನೆ ಬಹುಮತದ ಸಾರ ರಚೆEೆ
ಮುಂTಾಗೇಕು ಎಂದು ಒಾ;{jದ ಅವರು, ಅತಂತ2 ಾನಸೆ ರಚೆ~ಾಗ#Tೆ ಎಂದು
ೆಲವರು ಅಪಪ2Bಾರ ಹರಡು`;TಾKೆ ಎಂದು ಪ2ಾ@ 5ೕ* ೇಸರ ವ9ಕ;ಪJjದರು.
*******************
ಮೂರು *ನಗಳ Bೈಾ ಪ2ಾಸಾY% ಪ2ಾನಮಂ`2 ನೇಂದ2 5ೕ* ಅವರು, ಇಂದು
ಮಾ9ಹH ೆರಳ#TಾKೆ. ವ]hಾN ನಗರದ#$ ಅವರು eೕಾ ಅಧ97  MN/ಂO
ಅವೊಂ*Eೆ ಾIೆ ಮತು; ಾJದುK ಅೌಪBಾQಕ Rಾತುಕೆ ನfೆಸ#TಾKೆ. ಪ2ಾ@
5ೕ* Bೈಾ ೇD ಕುQತು ಕIೆದ ಾನುಾರ ವರ @ೕJದK TೇWಾಂಗ ಸeೆ ಸುಾs
ಸgಾ, 5ೕ* ಮತು; MN/ಂO ಅವರ ೇD{ಂದ ಉಭಯ ಾಯಕರ ಪರಸxರ
ಸಂವಹನ hೆBಾಗ#Tೆ. *gಪೕಯ ಮತು; ಅಂಾಾೕಯ ಷಯಗಳ ಕುQತು ಉಭಯ
ಾಯಕರು ಚeಸ#TಾKೆ ಎಂದು `rjದKರು. Bೈಾ TೇWಾಂಗ ಸeವ ಾಂO { ಈ
ಕುQತು hೇrೆ @ೕJದುK, 5ೕ* ಮತು; MN/ಂO ೇDಯು ಾರತ ಮತು; Bೈಾ
ಸಂಬಂಧದ#$ ೖ#ಗVಾ$ಗ#Tೆ ಎಂ*TಾKೆ. ೨೦೧೪ರ#$ ಅiಾರೆY ಬಂದ ನಂತರ ಪ2ಾ@
ನೇಂದ2 5ೕ* ಅವರು, BೈಾೆY @ೕಡು`;ರುವ ಾಲYೇ ೇD ಇTಾ%Tೆ. ಜೂN ೯ ಮತು;
೧೦ರಂದು Bೈಾದ XಂOfಾ ನಗರದ#$ ಆaೕMತಾ%ರುವ Wಾಂೖ ಸಹಾರ
ಸಂಘಟೆಯ ಸಳನದ#$ ಾVೊಳಲು ಪ2ಾ@ 5ೕ* ಅವರು ಮೊ;s BೈಾೆY
ೆರಳ#TಾKೆ.
*******************

ಅ\ಾcಂ ಸeವ ಸಂಪ]ಟೆY ಇಂದು ೭ hೊಸ ಸeವರು \ೇಪfೆ~ಾ%TಾKೆ. ಗುಾಹ`ಯ
ಾಜಭವನದ#$ಂದು ನfೆದ ಅiಾರ jgೕಾರ ಸRಾರಂಭದ#$ ಾಲgರು ಸಂಪ]ಟ ದ.ೆ
ಸeವಾ% ಮತು; ಮೂವರು ಸhಾಯಕ ಸeವಾ% ಪ2Rಾಣವಚನ jgೕಕQjದರು. -.ೆ/
ೇತೃತgದ ಸsಶ2 ಸಾರ ಅiಾರೆY ಬಂದ ಎರಡು ವಷಗಳ ತರುಾಯ ಇTೇ 5ದಲ
ಾQEೆ ಸಂಪ]ಟ ಸ;ರ"ೆ ನfೆ*Tೆ. ಾಜ9ಾಲ 2ೆಸ ಜಗ*ೕ ಮು ಅವರು ನೂತನ
ಸeವQEೆ ಾಜಭವನದ#$ಂದು Eೌಪ9ೆಯ ಪ2Rಾಣವಚನ ೋijದರು.
*******************
ೈಲು ೋ%ಗrEೆ ಮತ;ಷುz ಆಕಷ"ೆ @ೕಡುವ @Dzನ#$ ಅಂBೆ ಮತು; ಎc ೆ2q ೈಲುಗಳ
\ಾಂಪ2Tಾ{ಕ ೋ%ಗಳ ಾಹ9 ಬಣ ಬದVಾವ"ೆಯ ಆಧು@ಕರಣೆY ೈVೆg ಇVಾ_ೆ
ಮುಂTಾ%Tೆ. ೈVೆg ಮಂಡrಯ @Tೇಶನದ ೕೆEೆ ಉತ;ರ ೈVೆgೕ j$ೕ/ಂO ೋ
ಗrEೆ ಏಳ (ನH ಬಣಗಳನುH ಬr*Tೆ. ಾ9ಸ ಾೕಯ ಸಂ\ೆ ಮತು; ಅಹಮTಾಾo
ಮತು; ೈVೆgೕ ಜಂD~ಾ% ಈ ೋRಾಂಚನ ಮತು; ನೂತನ ಬಣ aೕಜೆಯನುH
ಅ(ವೃ*+ಪJjTೆ. ೈVೆgೕ ಮಂಡrಯ ಮುಖ9ಸೊಂ*Eೆ ೈVೆg ಸeವರು ನೂತನ ಬಣ
hೊಂ*ರುವ ೋ%ಗಳನುH ಪQೕ#jTಾKೆ.
*****************
WಾVಾ ಾಹನ ೈ#Eೆ JXY hೊfೆದ ಪQ"ಾಮ ೧೩ ಮಕYಳ ಮೃತಪDzರುವ ಘಟೆ ಇಂದು
ೆಳEೆ ೬.೪೦ ಸುRಾQEೆ ಉತ;ರ ಪ2Tೇಶದ

ಖುನಗರ MVೆ$ಯ#$ ನfೆ*Tೆ. ಬಹೂxವ

Eಾ2ಮದ#$ ಈ ದುಘಟೆ ನfೆ*Tೆ. ಾಲುY ಮಕYಳ ಮತು; ಾಹನ Bಾಲಕ ಗಂ(ೕರ
EಾಯEೊಂJTಾKೆ ಎಂದು MVಾ$ ೈTಾ9iಾQ ಆಾಶಾEೆ `rjTಾKೆ. ಈ ಘಟೆಯ#$
EಾಯEೊಂಡವರನುH Eೋರಪ]ರದ -ಆJ ೈದ9Xೕಯ ಾVೇMEೆ ಸIಾಂತQಸVಾ%Tೆ.
ಉತ;ರಪ2Tೇಶ ಮುಖ9ಮಂ`2 aೕ% ಆ*ತ9ಾb, ದುರಂತದ#$ ಮೃತಪಟz ಕುಟುಂಬಸQEೆ
ತVಾ ಎರಡು ಲ7 ರೂಾ{ ಪQhಾರ ೂೕjTಾKೆ. ಜೆEೆ Eೋರಪ]ರ ಆಯುಕ;Qಂದ
ತ@_ೆEೆ ಆTೇjTಾKೆ. ಾಷಪ` ಾಮಾb ೋಂo, ಉಪಾಷಪ` ಎಂ.

ೆಂಕಯ9ಾಯು

ಮತು;

ಪ2ಾನಮಂ`2

ನೇಂದ2

5ೕ*

ಅವರು

`ೕವ2

Wೇಕ

ವ9ಕ;ಪJjTಾKೆ. ಮಕYಳನುH ಕIೆದುೊಂಡು ದುಃಖದ#$ರುವ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ9ರ ೋನ#$
ಾೆಲ$ ಾ%~ಾ%TೆKೕೆ ಎಂದು ಾಷಪ` ಾ

ಾb ೋಂo Dgೕn RಾJTಾKೆ.

ಗಂ(ೕರ EಾಯEೊಂJರುವ ಮಕYಳ ಆದಷುz ೇಗ BೇತQjೊಳ# ಎಂದು ಉಪಾಷಪ`
ಆjTಾKೆ. ಈ ಅಪ^ತ ದುಘಟೆEೆ ಸಂಬಂijದಂೆ ೈVೆg ಇVಾ_ೆ ಮತು; ಉತ;ರ
ಪ2Tೇಶ ಸಾರ ಸೂಕ; ಕ2ಮ ೈEೊಳ#ೆ ಎಂದು ಪ2ಾನಮಂ`2 `rjTಾKೆ.
*******************
ಸRಾಜಾ* ಪ7ದ }Qಯ ಾಯಕ ಮತು; RಾM ಸeವ ಅ.ಾ

_ಾN ಮತು; ಇತರ

ಾಲgರ ರುದ+ ಎ¡ಐಆ TಾಖVಾ%Tೆ. ಜಲ @ಗಮದ ೇಮಾ`ಯ#$ ವಂಚೆ ಮತು;
ಅವ9ವhಾರ ನfೆಸVಾ%Tೆ ಎಂಬ ದೂQನ ಆಾರದ#$, ತ@_ೆ ನfೆಸಲು aೕ% ಆ*ತ9ಾb
ಸಾರ Wೇಷ ತ@_ಾ ತಂಡ ರejತು;. ಜಲ @ಗಮದ ೇಮಾ` ನfೆTಾಗ ಅ.ಾ
_ಾN ಅವರು @ಗಮದ ಅಧ97ಾ%ದKರು. ಸRಾಜಾ* ಸಾರTಾKಗ ಜಲ@ಗಮದ#$
ಒಂದು \ಾರದ ೩೦೦ ಜನರ ೇಮಾ` RಾಡVಾ%ತು;. ಈ ೇಮಾ`ಯ#$ ಸgಜನ
ಪ7ಾತ, ಅವ9ವhಾರ ಮತು; ವಂಚೆ ನfೆ*Tೆ ಎಂಬ ಗಂ(ೕರ ಆೋಪ ವ9ಕ;ಾ%ತು;.
ಎ¡ಐಆನ#$ ಸeವ ಅ.ಾ

_ಾN ಜೆEೆ ನಗಾ(ವೃ*+ ಾಯದ ಎq./. jಂO,

ಸeವರ Wೇಷ ಕತಾ9iಾQ ಅWಾ¢, ಅಂ*ನ ಜಲ@ಗಮದ ವ9ವ\ಾಪಕ @Tೇಶಕ
/.ೆ. ಅಸುTಾ@, ಅಂ*ನ ಮುಖ9 ಇಂM@ಯ ಅ@m ಕುRಾ ಾೆ hೆಸರು
\ೇಪfೆ~ಾ%Tೆ.
*******************
ಟ2ಂ= ಸಾರವ] ಉತ;ರ ೊQ~ಾದ ಪರ ಾಯ@ವ}ಸು`;ರುವ]ದು ಮತು; ಸದ9ೆY
ಾ9ಂO~ಾಂO ಪರ ~ಾವ]Tೇ ಸಮs`ಯನುH @ೕಡದಂೆ ಾ9ಂೇN ಮೂಲಕ ಅiಕಾ%
ಒಾ;ಯ hೇರVಾಗು`;Tೆ ಎಂದು Wೆgೕತಭವನ `rjTೆ. ಈ ಬEೆ ಟ2ಂ= ಆಡrತವ] ೆಲವ]
ದೃಢಾದ ಕ2ಮಗಳನುH ೆEೆದುೊಳವವೆEೆ ಈ ಾ9ಂೇN ಅನುH @#$ಸುವ]*ಲ$ ಎಂದು

Wೆgೕತಭವನದ Rಾಧ9ಮ ಪ2`@i ಸರಹ ಸಂದೇq ಸು*KEೋ¤ಯ#$ ಪತ2ಕತQEೆ
`rjTಾKೆ.
*******************
೨೦೧೫ರ#$ ಇಾNTೊಂ*%ನ ನೂ9X$ಯ ಒಪxಂದ hಾಗೂ ¦ೆಹಾNೊಂ*Eೆ ಸಮಗ2
ಒಪxಂದದ ಕುQತು ಅQಕವ] ತನH ಸಮs`ಯನುH `rಸುವವೆEೆ ಾ2Nc -ಡುವ]*ಲ$
ಎಂದು

ಾ2Nqನ

ಅಧ97

ಎRಾನು9ಯm

Rಾ9ಕ2N

hೇrTಾKೆ.

ಅQಾದ

ಾಂEೆ2qೊಂ*ನ ತಮs ಜಂD ಾಷಣದ#$ ಇದನುH `rjದ Rಾ9ಾ2N, ಇಾNನ
ನೂ9X$ಯ ಾಯಚಟುವDೆಯನುH @ಯಂತ2ಣೆY ತರಲು, ಜಂD ಸಮಗ2 X2~ಾ aೕಜೆ
BೌಕDzೊಳEೆ ಾಯವನುH @aೕMಸVಾ%Tೆ ಎಂದು Rಾ9ಕ2N

`rjದರು. ಅQಕದ

X2~ಾaೕಜೆEಾ% ಯುೈ¦ೆ§ \ೆzೕnc ಮತು; ಾ2Nc ಎರಡೂ ಾಷಗಳ ಸ} hಾXೆ
ಎಂದು ಅವರು hೇrದರು.
*******************
ದಣ ೊQ~ಾ ಅಧ97 ಮೂN .ೆ-ಇN ಮತು; ಉತ;ರ ೊQ~ಾ ಅಧ97 X
ಉN ಅವರು ಾIೆ ಉಭಯ ಾಷಗಳ ಗJಯ#$ರುವ ಪನುsಂ.ೋ

.ಾಂO
Eಾ2ಮದ#$

ೇD~ಾಗ#ದುK, Wಾಂ` Rಾತುಕೆ ನfೆಸ#TಾKೆ. ೊQ~ಾ ಾಯಕರ ಈ ೇDಯನುH
ಐ`hಾjಕ ಎಂTೇ ಬಸVಾ%Tೆ. ಉತ;ರ ೊQ~ಾ ಅಧ97 XಂO .ಾಂO ಉN ಇTೇ
5ದಲ ಾQEೆ ಗJ ಎVೆ$ TಾD Wಾಂ` RಾತುಕೆEೆ ೆರಳ`;TಾKೆ. ಈ ಕುQತು hೇrೆ
ಪ2ಕDjರುವ ದಣ ೊQ~ಾ ಅಧ97ರ ಮhಾ ದಂಡಾಯಕ ಇ

.ಾಂO-jaೕ,

XಂO .ಾಂO ಉN ಅವರು, ಾIೆ ಮುಂ.ಾೆ ೬ ಗಂ¦ೆEೆ \ೇಾ ಗJೇ_ೆ TಾD ಾದ
ಸxಸ#ದುK, ದಣ ೊQ~ಾ ಅಧ97ರು \ಾಂಪ2Tಾ{ಕಾ% \ಾgಗ`ಸ#TಾKೆ. ಉಭಯ
ಾಯಕರು ಅಣgಸ¨ಗಳ ಾಶ ಮತು; Wಾಶgತ Wಾಂ` \ಾಪೆ ಕುQತು ಸಂಾನ ನfೆಸ#TಾKೆ
ಎಂದರು.
*******************

ೈMೕQ~ಾದ ೇಂದ2 ಾಗದ#$ರುವ ಮಕು* ನಗರದ#$ ನfೆ*ರುವ Tಾrಯ#$ ಕ@ಷ¤ ೧೧
ಾಗQಕರು ಮೃತಪDzTಾKೆ. ಚ ೕVೆ ನfೆದ Tಾrಯ#$ ೧೮ ಜನರು ಮೃತಪಟz
ದುಘಟೆಯ ಒಂTೇ *ನದ ನಂತರ ಮೊ;ಂದು Tಾr ನfೆ*ದುK, ಜಾಂ%ೕಯ hಾ\ಾ
ಾ9ಾQಗಳನುH ಗುQ~ಾ%j ಈ Tಾr ನfೆಸVಾ%Tೆ. ಮೃತರ ಸಂ_ೆ9 ಮತ;ಷುz hೆಚುವ
\ಾಧ9ೆ ಇTೆ ಎಂದು ಸrೕಯ ಆಡrತ `rjTೆ. ೈMೕQ~ಾ ಅಧ97 ಮುಹಮsದು ಬುhಾQ
ಅವರು, ಮೂಲಭೂತಾ*ಗಳ ಈ TಾrಯನುH `ೕªಾ% ಖಂJjದುK, ಇTೊಂದು }ೕನಕೃತ9
ಎಂ*TಾKೆ. ಜಾಂ%ೕಯ ಗಲೆ ಪ2Bೋ*ಸಲು ಈ Tಾr ನfೆಸVಾ%Tೆ. ೈMೕQ~ಾದ
ಉತ;ರ ಾಗದ#$ ಾ2ಬಲ9 hೊಂ*ರುವ «Vಾ@ ಮುj$ಂ ಸಮುTಾಯೆY \ೇQರುವ ಅಧ97
ಬುhಾQ ಅವರು, Tೇಶದ#$ }ಂ\ಾBಾರ ತfೆಗಟzಲು ಫಲಾ%TಾKೆ ಎಂಬ Dೕೆ Tೇಶಾ9/
ವ9ಕ;ಾ%Tೆ.
*******************
hೊರ ಾಷಗಳ ಸುರತ ಅಡಗುಾಣಗಳನುH ೊೆದು, ಅಾ@\ಾ;ನೆY ಮರಳೇಕು ಎಂದು
ಾ#ಾN ಾಯಕQEೆ ಅQಕ ಎಚQೆ @ೕJTೆ. ಹಂEಾ TೇWಾಂಗ ಾಯದ
.ಾN ಸು#$ಾN ಈ ಬEೆ hೇrೆ @ೕJದುK, ಅಾ@\ಾ;ನದ ಮತTಾನ ಪ2X2,ಯ#$
ಾVೊಳಲು ಾ#ಾNEೆ ಇದು ಸಾಲ. }ಂ\ಾBಾರ hೆಚಳ*ಂದ ಅಾ@\ಾ;ನದ#$
Wಾಂ` ಮತು; ಭದ2ೆ ೆಲಸದು. Wಾಂ` \ಾಪೆEಾ% ಅQಕ ಅಾN ಭದ2ಾ ಪfೆಗrEೆ
@ರಂತರ ೆಂಬಲ @ೕಡ#Tೆ, ಅಾ@\ಾ;ನದ ಸRಾಜವನುH
hೊರDರುವ

ಾ#ಾN

ಮತು;

ಉಗ2ರ

ಗುಂಪ]ಗಳನುH

ಸವಾಶ

Rಾಡಲು

ಸTೆಬJಯಲು

ಅQಕ

ಕDಬದ+ಾ%Tೆ ಎಂದು ಸು#$ಾN ಎಚQೆ @ೕJTಾKೆ.
*******************
hೈದಾಾoನ#$ ಇಂದು ಾ`2 ೮ ಗಂ¦ೆEೆ ಆರಂಭಾಗ#ರುವ ಐ/ಎm X2ೆn D-¦ೆgಂD
ಟೂ@ಯ#$ XಂOc ಇVೆೆN ಪಂ.ಾp ಮತು; ಸNೈಸq hೈದಾಾo ತಂಡಗಳ
\ೆಣಸ#ೆ. ೮ ತಂಡಗಳ ಅಂಕಗಳ ಪDzಯ#$ ಪಂ.ಾp ಪ2ಸು;ತ ಎರಡೇ \ಾನದ#$Tೆ. BೆೆHೖ

ಸೂಪ XಂOc ಅಗ2\ಾನದ#$ದKೆ, ಸNೈಸq ಮೂರೇ, ೋಲYಾ ೈn ೈಡq
ಾಲYೇ, ಾಜ\ಾN ಾಯmc ೫ೇ ಮತು; ಾಯm BಾVೆಂಜq ೆಂಗಳ ರು ೬ೇ
\ಾನದ#$Tೆ. hಾ# Bಾಂ/ಯN ಮುಂೈ ಇಂJಯNc ೭ೇ \ಾನೆY ಸQ*Tೆ. fೆ#$
fೇfೆmc ೊೆಯ \ಾನೆY ಕುj*Tೆ. @ೆH ೆಂಗಳ Qನ#$ ನfೆದ ಐ/ಎm X2ೆnನ#$
ಾಯm BಾVೆಂಜq ರುದ+ ಅ5ೕಘ ಪ2ದಶನ @ೕJ, Eೆಲುವ] ತನHTಾ%jೊಂಡ BೆೆHೖ
ಸೂಪ XಂOc ಅಂಕಗಳ ಪDzಯ#$ ಅಗ2\ಾನೆYೕQತು.
********END********

