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0छालाको क्ाान् 

छालाको क्ाान् नासाा् क्ाान् नोस  हो।ािव �िसा छालाको क्ाान्को न् रक ्दस खवे �िसा � नो छस 

नङकङसा ि �सव सुलुकन�सा भाना � क् न् कस भ खाि क न््क ह व क्ान क्नन�सा हा व भ�्नक्ा छक स 

नमभहखत ्यखो �ा न्व ीद्ाकलािन�सा � नो ननभा भखा ् �ौढ जकनंख्ाकोको का्रल ् कनकछस नङकङ 

क्ाान् ्् जयजवका कयिखाल क लका्वका ककुना् नक  सनन  सा समा ह5ा ् नक  सन्  सा ममा ह5ा छालाको 

क्ाान्का क्ान क्नन�    स क ावख नक  सनन  ् नक  सन्  का �व सा छालको क्ाान्का  �्ासवको नंख्ा 

लभभभ नईुभकुा �ढ्को न् राछस  न�बभाना नासाा् �का्को क्ाान्ा कक -स्लाकोसा छालाको क्ाान् कब 

नङकङसा  क् क्ाान्न� स ्् यव व ्न सा िछवस ्ो नक  सनन  सा   ा्  य ाकसा भ �ा5 नक  सन्  सा नाख  

य ाकसा हा व भ को छस          

छालाको क्ाान्  कनन् न् र  ्नख्ाि क ्न�ा5  क ्सात्ु न् भक ्त्न ककनुा् र  छबकस छाला न�बभाना 

न जलब न् रक् कंभ भ कोल ्नासवलाई छालासा भ का कुकब कनासाा्खान�लाई िपा लभारक न जलो  ाछस 

खन व छालाको क्ाान्लाई �ा्मभसब रि ा् भकव नीकाछस खिाछल् पाको छालासा कुकब कनासाा् िा्हखवकन� 

न्�ु ाछ भक ्खिाछल ्नमभह भ नमस  छ5ो पाको   ीकतनकलाई भ्ाकिुछवस  छ5ो िपा लभारकाल् नउलखाि हवक 

रि ा्  क ्नमभाहकालाई हा व भछवस   

(्ो िा�को जाकका्व नसवका भा्ीनकु भ कोसा Dr. C. C. TONGा  नन-ि्ासयवनाखाा   ीकतना काकोलोजव 

 हभाभा ��क म्ा्व कयिखाला लाई  हय्  ला्हानस। 
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्. 1छाला क्ाान् क् नोह 

छाला य्व्को न�बभाना   लो कंभ नोस ्नको सुख् का व्न�सा  ो5ि5क ला �ा5 य्व्लाई नं्कर भकषा ि नका 

साउव ख य्व्को खािदस  क्ानर भकषा य्व्लाई  कजव लख  क�ा5 ्ोक ास भकष का व्न� िनवछक स छालासा 

खवकह5ा खनन�  ाछक त �ा न्व छाला (यव वको खन।ा , सवन (�व को खन। ् न�का5न ( भनव खन।स �ा न्व 

छालासा �नल को ा य�ासन को  ् स्लाकोना�5न� न नख सुख् �का्का को न� नसाह्य  ाछक स 

नासाा्ख्ा यहय क् क्ान छालाका को न�ल ्िु् ाका को न�लाई छालाको नखन  ख् लक्धछक  जनान िु्ाका 

को न� सछवक  ् छुा�ाछक स ्न �ीद्ालाई DNA ल्  क्ानर भछवस ्  ि DNA र्ा�  नना ्न �ीद्ा 

 ��क्छ जनल ्क्ान को न�लाई  क्ानर भाना �ा न् हा व  क्  कमत्ारक नकछ ् क्ाान्  ाछस छालाको 

क्ाान् �ा्त  ाससा िकष छालाको भाभन� जयखब ककुना्ा    ्  ान5वसा  क् भछवस ख् ्ो  ाससा न जलबननभ 

किकष भाभन� जयखब नतक्लाा कुकुव  ा हा रु�ाका कलान�को �व को रालव  ारन न�सा ि क  कनकछस 
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स. 2 ह भ� �का्का छालाको क्ाान्न� क् क्  क ह 

छालाको क्ाान्न�लाई  खकवन�  हक नख भ को को न�को �का्�ा5 कासाक्र भा्ाछस छालाको क्ाान् 

सुख् �का्का  ाछक त �नल न्ल का नवकोसाा य�ासन न्ल का नवकोसा (कक  स्लाकोसा छालाको क्ाान्। ् 

स्लाकोसास का् �का्का छालाको क्ाान् जयखब ि नका �ा व ् किालको उो धलकलन��ा5 रति�  क्  ाखक 

छालाको � स्न� कस नासाा्  क स 

�नल न्ल का नवकोसा (BCC। 

�नल न्ल का नवकोसा न�बभाना नासाा् ् न जलबननभ रि ा् भकव नीकक ् छालाको क्ाान् नोस न�ब राल ्

छालाको क्ाान्न� स ्् ्ो क्ाान् ननस  क ् भछवस �ा्त ्ो क्ाान् ्न ह वभाना सा   रस््का 

सा कनन�लाई  ाछस ल्् बजनो BCC न� 5ारकोा काका  ान5व ् सा  धलो जंकसा नर्ािछवक स �नल न्ल 

का नवकोसा �ा्त भ्व ककुना् काक हा  ान5वसा   मकलो भान ाको �िसा नुस  ाछस ्ो छाखव हा ढा,सा  हक नख 

 नना ्ो र�ो  ारन  हा नुखरा छालाको लध�ा जयखो न्रािछवस ्ो  िि  ककलक ्हा िान् ् त्नि छ  कको  क ् 

उ्ा् त्यखब  कनकछस ्ो �ा्म�् छालाको नसाक  ारनसा  कनकछस 

�नल न्ल का नवकोसा �ा्त  हयखा ब् � छ ् �ा्त क नध ब् उब ैलननबकस ्  ि रि ा् भा् क भक ््ो छालाको 

 भन ख् � नब जााछ ् क जकका नं् कान�लाई र्ा� भछवस ्नल् रि ा्लाई  ि का क �कारक नकछस 
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य�ासन न्ल का नवकोसा (SCC। 

लभभभ  नस क्ाान्न� य�ासन न्ल का नवकोसा  क  ् ल् ब्जनो मन ह वको रस्् ि छ  ाछक स   खकवन� �ा्त 

्ाखा भान ा हा कधन्न��ा5 नुस  ाछक  ् नासाा्ख्ा 5ारकोा  ान5वा नाख ् िारु्ा जयखा य्व्को  ास न् रक ्

भाभन�सा न्रा िछवक स  खकवन� सा  धलो जंक ् रु�ान�सा ि क  हक नख  क नकछक स    हा काकसा  क ्

SCC न� �ढव पदासक  ाछक  ् उब लक् नमभाहका �ढव  ाछस 

स्लाकोसा 

स्लाकोसा न�ब छालाको क्ाान्न� स ्् ्नस सान न् र खाि क ्ो न�बभाना भमभव् यह�िको  ाछ ् 

ल् ब्जनो छालाको क्ाान्को का्र  क् सात्ुन�को का्क  ाछस स्लाकोसाका को न� षखु �िसा � क ् 

�ा् मभक  ्रन�सा कब उोकनोा कल्जो हा स यखसक जयखा य्व्का का् भाभन�सा उबलक नकछक स 

  न्ालव सा कनन�लाई स्लाकोसा  नना नाला्रख्ा कुकव ाा नतक्लाा कलाका कङका उ्न नव हा  ्ेसा   धलव 

पीन जयखा  ास किकष  ा कक ्भाभन�सा  हक नख  ाछस स्लाकोसा छालासा क्ान ्ङको �िसा नुस  ाछस ्ो 

 ह साक  भर� हा लध�ाको पका्ा �का् हा ्ङसा िा्हखवक भ ् ि क नुस  कनकछस ्न �ीद्ालाई ल्् ब नैा 

न् र ल् ब् स नकानमस ला  नकछस स्लाकोसाको �ा्त क क् सख पका्ा 5ु5उु5 भ को ीकका्ा ् कनसाक ्ङको 

 ाछस ्ो छालाको नखनसा � छ ् उोनो् जयखो न ्राछस ्ो  खो �िसा � क नकछ ् न्5ला�5 क खन� 

 कनकछस खिाछल ््व स ्् कुकबि क लकरन� न्�ुभ को छ भक ्खिाछल ्खसुाखब   ीकतनकलाई भ्ाकुिछवस  
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 . 3छालाको क्ाान्को ्ोक ास कन्व भकषह 

ानस छालाका क्ाान्न� ्ोक ास भकव नीकाछ भकव ककुनालाकल ्न्रानरछस छालाको क्ाान्लाई ्ोक ास 

भकष रतका ृ खा्का भक्को खिाछको छालालाई  ास�ा5 जोभारकु नोस ्नान क्नव रिा्न� छक त  

* ्यखो �्लासा  ाससा क��् �्ान भकुवनोन त 

  - UV �ा,्कन   हा ल् ब्  नना 

  -  ासको ीक्र क,ा  क् नस्  �नाक ्् �ज् न् र ीनरनो   �ज्नमस 

*    लभा्ख न�ब  ासल ्न् रक ्छालासा  ास�ा5 नु्का ख�ह SPF्म+ ् PA++ नक यदक लभारकुनोन स 

 ाससा जाकुभाना  न  सक्5 ि नल ्नक यदक लभारकुनोन  ् न््क स न् र    ण5ासा उ्ा् लभारकुनोन स SPF्म 

ल ्9  स UV  हीक्रलाई नोनयछ ज�क� SPF न ल् 9ास नोनयछस 

* �रको छा्ाना छाखा हा कुकबि क �का्को छना्वसा ��ुनोन स  

* उ्ाीकलो ीकका्ा भ को 5ोिवा नक गलान ् खिाछको िारु्ा ् रु�ान� ढान् भाढाा क नला कि,ा 

लभारकुनोन स  

* 5् कङ �्� ् नक ध्ामि न5ारकुनोन स 

*  ास-नंह्नयवल औ  लन� � ख न ्ख ्नकुनोन स क्नव  कनष यख औ  लन� ् िनलसा न जलब ीक� नीकक् 

औ  लन�ल ्खिाछको य्व्लाई  ासको ीक्र � ख नंह्नकयवल �कारक नकछक स ्नसा  क �ख र  ्� ािा 
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सलुस्नका औ  ल ्  न्का औ  लन� िछवक स खिाछल् न्हक भकष औ  लन�को िाोव �भाहन� �ा्् पाको 

  ीकतनकलाई नोोुनोन स खव औ  लन�ल ् ासको ीक्रसा खिाछको नंह्नकयवलखा �ढारनछक  भक् क खा्� 

नाहलाकवन� किकारकुनोन स 

* पाको छाला  क् सख �िसा ज ारकुनोन स  ह साक लध�ान� िा्हखवक भ का छक  ीक भकव नक्ुवनोन स 

 खकवन�को पका्ा �का् हा ्ङसा िा्हखवक भ को छ ीक भकव नक्ुवनोन स ऐकाको नना्खाल ्पाको ककुना्ा 

 ान5वा खालुा िछा , ख्ा नाखा िारु्ाा रु�ाा िबखालाा कुकुव  ा ्  कखम�को �व सा नक्ुवनोन स 

 

 

्. 4छालाको क्ाान्का का्रन� क्-क्  क ह 

छालाको क्ाान् सुख् भ्व  ास हा नोलाा््सको 5् कङ स् नकन� जयखा का् �ोखन�का ि्ा�बजकव (UV। 

 हीक्रसा न् रकुल ् ाछस UV �कायलाई खवकह5ा ख्ङभ लम�ाई ध्ाण,न�सा  हभा जख भा्ाछत UVAा UVB 

् UVCस UVB ीक्रन� ल्् ब �नल न्ल ् य�ासन न्ल क्ाान्न�  क्सा  जमस्हा्  ाछस UVA ल् छालाको 

क्ाान्  हय्  भ्व स्लासोका भ्ारनछस 5् कङ �्,न�ल ्UVA नयखााख् भछवक  ् जनका्र स्लासोकाको जो रस 

�ढारनछक स 

UV ीक्रन�ल्  क् र्ा�व लासो नस्सा  ाछस  ासल् िोल््  कभ खाि क लासो नस्नमस  ाससा न् रकलु् 

छालाको खाखुसा र्ा�व  कमत्ारक नन्छस छालाको को न�सा  ासल ्र्ा�व  क ्का व् �ाध्ाहय ासा नुस  ाछ 

भकव ककुनालाकल ्न्रानरछस ह्यकखाको नस्सा र  ख नं्कर  �का  क्ाख् कत्ा लक  ाससा ��् 
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। �न�लाई ि नल ्कब र्ा� भ का छालाको को न�सा क्ाान्  हक नख  क् �कारक नकछस  

छालाको क्ाान् नासाा्ख्ा  ाससा कन् रक् छालाको भाभन�सा ि क  कनकछस पकुहं यकखाल् भ  सका र्धक 

नकछस 

छालाको ्ङ जयखो नुकब  भ ि क जो कोनवलाई छालाको क्ाान्  कनकछस खिाछल्  के कहय ासा  हय्   ्ाक 

ीनकुिछवत  

− ल् ब्  भरावन� छक  भक ्

− ्ङ लभा� का नाभन� (य ाकन� क््ा5ो नन। छक  भक ्

− स्लाकोसाको िाा्हाा्क � खनान छ भक ्

− लासो नस्नमस  ् �ा न्  ाससा कास भकुव ाछ भक ्

−  ासल् िोल्को � खनाना  हय्  भ्व ल्् ब  ासल ्िोल्ि छ छालासा  ि लङ  क ्भ सा 

− ्ा�ो छाला भ को ख् न जलबननभ जधक् ् �ाक कभ को 

− ्ाखो हा रब्ो किाल ् नधका ्ङको पनरा भ सा 

− HIV/AIDS हा कङभ �त्ा्ोिरको का्रल् कसजो् � ख्का �रालव भ को 

− छाला उुाक ुजयखब का् छालाको कहय ान�को का्रल् रि ा्पा्ा जल्को  ो5 लाभ्को हा कसजो् 

भ को छालाा जयखब  क �ख  नोा््ा नन रि ा् ् �यज्सा ीदसन� 

− 5ो कनक ्ना्कन�सा  क्ाख् ्नक ु
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म. 5छालाको क्ाान्का लकरन� क्-क्  क ह 

   ह भ� �का्का छालाको क्ाान्  भ�  ाछक स �सुर लकरन�  के  ाछक त 

− क्ान छालाको क्ान नाभ न् र को जुक ्नको ह्ि्को छालासा भ का नाभन� भाना  भ� न् रक्स 

−  ो5ि5क लाभक्ो  ारन    लारक्ा न�्ु हा िोधक्स 

−  कको क क् नाभस 

−  भर� हा नाभ जुक क    लो  क् पका् हा ्ङसा िा्हखवक  क्स 

− नाभ ्यखो भ को छ भक ्नक्ुवनोन त 

− पला भाभ भाना कक� पला भाभ  भ�  क ्

− क क् सख हा  भ� रालको ीकका्ा 

− ल् ब् ्ङ हा ्ङको कनसाक  हख्र 

− न mm हा काना   लो िा् ल भ को 

− क क् सख पका्सा छालासा रति� भ को 
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न. 6छालाको क्ाान्को कन्व ककनुालाक ्  कनाक भकव नीकाछह 

खिाछल ्कुकबि क यंकायिन नाभ हा  भरावन� न्�ुभ सा खुसाख पाको   ीकतनकननभ ि्ासयव भकुवनोन स खिाछको 

  ीकतनकलाई खिाछलाई क्ाान् भ को यंका लाभ्सा हनानल् खिाछलाई �ा्ो नव भकव नु ाह ीनकु कछ्स ्ो 

�ीद्ा षखु ् नासाा्  ाछस खिाछलाई य ाकव्  क्य ्ा5क भा्क्छर   ीकतनकल् यंकायिन  ारन न��ा5 खिाछको 

छालाको नाका कस का  लकु कछ्स र�  ारलाई  कको िाकव त्नि छ खिाछल्  य5  हा  य5 न� लभा�कछ्स 

कस कालाई �्ोभयालासा ि ा�क्छ जनलाई  ्ा ोलो जय5ल ्सा�दोयकोिसा ि्वकर भकषछक स ि्वकरका 

क खजान� परकका ला भ लभभभ  क नैा ला ्छस 

 

 

ा. 7छालाको क्ाान्का रि ा्न� क्-क्  क ह 

क्ाान्को पका्ा �का्ा य ाक ् क्ाान्को  ्रका पला्सा क्ाान्को रि ा्  भ�- भ�  ाछस 

  ीकतनकन�ल् ्ोभको कहय ान�को पला्सा रि्ु� रि ा्को ककुन्र भकषछस  

यध्ीद्ा 

क नल्कानव न न�ब छालाको क्ाान्लाई �ा्ो नव भनाव न5ा�ाछ ् क खा्� रि ा्को पहे्कखा िनककस  

क्ाान्   लो छ हा छालाको नखन भाना �ा न् उब  ल को छ भक् ल् ब् खाखु न5ारक ुिकष  ाछस  
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Mohs यध्ीद्ा 

्ो सा�दोयकिपा्ा  क्ानर भा्क ्यध्ीद्ा नो जनल ्यहय क् खाखुको कत् लक साना क ल�कक न5ारक 

ककुस ख ीनाछस छालाको हा वलाई खन-खन भ्व न5ा�क ्छ ् खुसाखब सा�दोयकोिसा ि्वकर भा्ाछस क्ाान्का 

को न� �ानक� क्ननाननमस न5ारक् का व् जा्व ्नाछस ्न �ीद्ालाई छालासा उब  ल का हा �ा्म�ा् 

नोनोा् का   ला छालाको क्ाान्न�को रि ा् भकव �्ोभ भा्ाछस ्नलाई पनराको क जक जयखा रि ा् भकव 

का क  क्  ारन न�सा भ का क्ाान्न�को ला भ ि क �्ोभ भा्ाछस 

दा� नजव्व 

�ा्त भ्व दा� नजव्व का् �का्ल् भा्क ्यध्ीद्ा भकव नकस क क ्सा कनन�लाई भा्ाछस ्ो   य्ारक ्

� ह ल नोस छालाको हा व भ को  ारनसा ख्ल का�जोजक छ�कव �ाछ ् क्ाान्लाई साा्ाछस  ार न�्ुा क्नव ीनक 

्ाखो  क ्् उोका परक ् कनकछस स््को खाख ुि छ  कषछस  कको  क क्नव नैा ला  नकछस रि ा्को का्र 

न्खो नाभ  कनकछस    

�ल्कजो,् नक्नक ् क5षज 

्ो नुि्ीउ न्ल �नल न्ल क्ाान्न�को रि ा् भकष नासाा् खा्का नोस भान ो हा नाभ ह्ि् य ाकव् 

 क्य ्ा5क ीन�ाछ ् क्ाान्लाई रुकष ्  कका लाछस त्नि छ र� क्नसा ्�षाहलाई ्ोन ् �ानक� ्नक्ो 

क्ाान्को को न� कृ भकव  ह ुखव् �हान ीन�ाछस  ारको नाभ िन्नल् ्नाछ ख् क्नव नैासा  कको  क्छस 
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क्सो ््ािव 

छालाको क्ाान् यध्ीद्ा भकवका ला भ क ख   लो  नना �ा्त ्ो रि ा्को �्ोभ भा्ाछस नाला्रख्ा 

य्व्को � ख्का �रालवलाई यउ  खवना्क �का� क्ाान्का को न�लाई कृ भकव  ल सी�सो, हा ालु् ो् नल 

(म-FU। जय्ा औ  लन�  नलब छालासा �्ोभ भा्ाछस क्सो ््ािव �ा्त छ नैानमस नब कक  क हा नईु ि5क 

लाभ  भा्ाछस रि ा् भा् को छाला ्ाखो  क्ा   लारक्ा न�्ुा िन-िन  क् हा  ो�ला  ककलक्  कनकछस  ्  ि 

नस्  �तनब जानना ्व िाोव �भाहन�सा नुला्  ाछक  ् नाला्रख्ा कुकब नाभ  ननबकस    

उो5ो,ा्का सक  ््ािव (PDT। 

PDT ल ्क्ाान्का को न�लाई साकव �काय �ोखको �्ोभ भछव ् छालासा  हय्  ीदस लभा�ाछस ्नलाई �ा्त 

भ्व छालासा हा छालाको नखनकोको क्ाान्को रि ा् भकव �्ोभ भा्ा स 

ि नल् छालासा नधका नंह्नकयवल ीदस लभा�ाछ ् क्नव  ण5ाि छ र� क्नसा �काय िाा्ाछस खति�ाखका 

�काय�ा5 रि ा् भा् को क्नलाई नु् कख भकव ्नलाई ि�वल् ढाीकक् छस  क नल्कानव न स-् नैासा PDT लाई 

नोनोर ् ाकुिछवस PDT भ््का । �न�ल ्कमखवसा रि ा्को छ नैानमस �त्क  ाससा �� ु ननबकस PDT ि छ 

छालासा कुकब नाभ क्नव नाला्रख्ा षखु �िसा  कको  ाछस 

क्नव सा कनन�लाई  हय् भ्व ककुना्को रि ा् भनाव PDT को नौ्ाक नरुा� ककुभह  कनकछस  नरुा� 

न5ारकसा स�खको ला भ PDT भकुवभाना ि नल्  खकवन�लाई य ाकव्  कय् ्ा5क भकव नीकाछस 
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्् ,्ो ््ािव 

्् ,्ो ््ािवल् क्ाान्को को न�लाई साकव र -रजावका ीक्रन�को  क हा ल्् ब सानान�को �्ोभ भछवस ्ो 

नाला्रख्ा हाव सा कनन�लाई हा यध्ीद्ाको नमभह क नना �्ोभ भा्ाछस ्नलाई नासाा्ख्ा प� ल,ा 

काका 5ाकोको कभा ,को भाभा काक जयखा  ारनसा भ का छालाको  भननमस  हक नख भ का यध्ीद्ा भकव 

का क  क ् ारन न�सा ि क �्ोभ भा्ाछस ्नल् �ा्म�ा् नोनोा्क् क्ाान्न�को ला भ ि क �्ोभ भकव नीकाछस 

 

 

ा. 8छालाको क्ाान्का जा5लखान� क् क्  क ह 

रि ा्को नौ्ाकसा रि ा् भा् को भाभ ्ाखो  का् नु �क ्् न�्ु जयखा िाोव �भाहन�  कनकछक स ्  ि ्व 

िाोव �भाहन� नस्  हतनब जानना नुला्  कछ्क स छालाको   लो भाभलाई  ककाधक ुि््को छ ्  ारलाई  य5  

लभारक न�कन नबक भक ्र� क्नको ्ा�ो �कारक छालाको �ाा5 हा िुक कव सवख यध्ीद्ा भकव पहे्क  ाछस 
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9. 9छालाको क्ाान्का  �्ासवन�को य्ाना् कन्व भकषह 

नाला्रख्ा �नल न्ल कान�कोसा ् य�ासोन न्ल कान�कोसालाई का् भाना ्ा�ोननभ ि हावकुसाक भकव नीकाछस 

स्लाकोसा उ्ा् नोनोा्क ्र  जो रस  ाछस छालाको क्ाान्  �्ासवन�ल ्न�ब उलो-कि किो�ा5स्ा5न� 

िालका भकुविछवस ्ोभलाई नोनोा्क�ा5 ्ोन  खकवन�ल्  कको क क ्कनासाा्  भरावा नाभ हा  ारन� भ सा 

छालालाई  क् सख �िसा जान  भ्ारकुिछवस 

यध्ीद्ा हा रि ा् ि छ कुनारन नाा ।ा्ास भनाव हा का् ीद्ाकलािन�सा   ीकतनकको नु ाहलाई िालका 

भकुव सन�हि रव  ाछस छालाको ्ोभका  �्ासवन� �ा� ीद्ाकलािन�सा ननभाभव  क नकछक र सान  ाससा 

�न यवख क क ्नाहलाकवन� किकारकु िछवस यध्ीद्ाल ्लभभभ क्नव �का्को नाभ न्रारनछस क�ल ्नाभको 

�ा््सा क् भ�्छक  भ�् �ा््सा खिाछल ्  ाखा  लक ु ननबकस ि नल ्जयखब नासा जक ीद्ाकलािन�सा ननभाभव  क् 

भकुविछव ् ्नल् भाहकातसक िव,ालाई कस भकव स�ख भकव नकछस   

 �5ा-का्ो5्क ्  भ5ा सक E जयखा राककु््ाका   ा5  कन,्ा5ल ्UV छाला र्ा�  क ् क्ाान्को ्ोक ास 

भकव स�ख भछवक  भकव ककनुालाकल ्न्रानरछस  �5ा का्ो5्क �ययख िा�क ्राक्कु्ान�सा भाज्ा भु ल्ा पलाु 

स्हा ् प� हर,ा पीन िछवक स ्नका क खा्�  भ5ा सक E �ययख िा�क ्राक्कु्ान�सा जबखुक ख्ला िाख 

भ का ना््ो ख्का्वा भ नको 5ुनाा  नसवा �््व ् �नासन� िछवक स 
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