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ార5దరRకలను 12" సభ5ల ఎనుDకV2Dర.
W#X పదవGల: V2లగ సంవత#ాల ాట@ 3నYాగ12ర. 3త4 +ా
ఎKDకZన ట! ల,
ీ&
ార5దరRల త[రల:V\ ]ైర^), _ౖ` ]ె#ab^)లను
ఎనుDకంటcర. అపeటfవరక ప! స4 ుత ]ైర^V\ 3నYాగ12రK ‘12"’ ఒక ప! కటనల: 1ెhింIJ. నూతనం+ా
ఎKDకZన ట! ల,
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ార5దరRల బcధ5తల ]ేపటc&ర.
klధ వనం, మmnoకమ* చదలాడ, సూర5 కందుకq#$, సంజs t#ాu, మలvo ?ట ట! ల+ా
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ఎKDకయ*5ర. klధ మ*IJxyటf& (ప! జz సంబం{2ల, సమ*]2రం), ర/కమ*#a|}O ~చర (Kధుల కరణ),
_ంటక +$#$బcబ {2వల(సభ5త[ం), ధర^వ Kా&ల (మmళ, 

, కట@ంబ సం<=మం), #ా #a|}O

మయాల(Yాంసృక, ఈ_ం), ఆచర #a|}O గరlం (యవజన, డ
l ల), |2క& హ#$ప!Yా కట@ంబcకం
(ప#$ాలన) ార5దరRల+ా ఎKDకయ*5ర.
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