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 सससससससस ससससस सससससस सस सससस 'ससससस' सससससस सस सस ससस 

सससससससस सससससस सस सस सससस ससससससससससस सससससससस सस सससस सस 

ससससससस सससससस सससस ससस सस ससससस ससस सससस सस ससससस सससससस सस 

सससससस सससस सस ससससससस ससस सस सससस ससस ससस सससससस सस सससस सस 

ससससस  ससससससस ससस सस सससससससस ससस-ससस सससस सस, सससस ससस ससस 

ससस सससस सस ससस सस सस सससस सससस ससससससस सस ससस ससससस सस सससस 

ससस सस ससससससससससस ससस सस सससस ससस ससस-ससस सससससस सस सस सस ससस 

ससससससससससस ससस ससससससस सस सससस ससस सससस सस सससससस सस ससससस 

सस ससस सस सस ससस ससससस सस सससस सस सससस ससससससस सससस सस सस सससस 

ससस ससस सस सससस सससस सस, सस सस स सससस ससस सससस ससस सस ससस सस सस 

सससस सससस ससस सससससस ससससससस सस ससससस सस ससस सस सससस सससस ससस 

सस ससससससस ससससससससससस ससससससस सससस सस सससससससस ससससस सससस 

सससस ससस ससस सस, सससस सससस सससस सससस ससस सस ससससस ससससस सससससस 

सस ससस सस ससस ससस ससस सस सससससस सस सस ससससस सस सस सससस ससस सस 

ससस सससस सस सस ससस ससस सससससस सससस सस सससस सस सससस ससस ससस सस 

सससससस सस ससस सस सस सससस सस ससस ससस सससस ससस सससससस सससस सस 

सससस सस ससससस ससससससस सससस ससस सस सस ससस ससस-ससस सस, सस सस सससस 

सससस ससस ससस सस सससस सससस सस सस ससस सससस सससस सस, सससससस सससस 

ससस सससस सस सससससस सस सस ससस सस ससससस स ससस स सस ससस स 

 

सस ससस ससससस सससससस सस ससस ससस, ससससस सससस सससससस सस सससस सस 

ससससससस ससससससस सससससस सस ससससस सससस सससस सस सससससस सस ससस 

ससस ससससस सस ससससस सस स सससस ससससस ससस सस सस सससस ससस, सससस 

ससससससस सस स सससस सस-ससस ससससस सस ससससससस सस सससस सससस ससस 

सससससस सस सससस सस ससससस ससस सस सस सससससस सस ससससस सस सससस 

ससससस ससस ससस सससससस ससस सस सससस सससससस ससससस ससस सस ससस सस 

सससससस सससससस सस सससस सस ससस ससस सससस ससस सससससस ससस सस 

सससससस ससस सस ससससस सस, सससस सससस सस सस ससससससससससस सससस सस, 

ससस सससस सससस सससस सस, सस सस सससससससस ससस ससस सससस-सससससस सस 

सससस ससस 

सससससस सस ससससससस ससस सस ससस सससससस सससससस ससस सस सस 

सससससससससस सससससससस ससस सस ससस ससस सस सससस सससस सससससससससससस 

ससससस ससस सससससस सस सस सससस सस ससससस सससस ससससससस ससससस सस 



सससससस सससस ससस सससससस सस  ससससस सससस सस सस ससससससस सससस 

सससससस सससससससस ससससस सस सससससससस सस सससससस ससससस सससससससस 

सससस सस ससस ससससससस ससस सस ससस ससस ससससस सससससस ससससस सस 

सससससस सस ससस सस ससससससस सस सससससस सस सससससस सससस सससससससस सस 

ससससससस सससस सस ससससस सससस सससस ससससस सससस सस ससससससस 

सससससससस सस ससस सस सससस सस ससससस ससस ससस सस सससस सससससससससस 

सससससस सस ससससस सससस ससस ससस सस ससससस ससस सस सससस सससस सस 

ससससससससस सस ससससस ससस सससससससस ससससससससस ससस ससस सससस सस 

सससससससससस ससस सस ससससस सस ससस सससस ससस सस ससससससस सस ससससस 

ससस सस सससससस सससससससस सस ससससससस ससस सससस ससस सससस,सससस सससस 

सससससस ससस सससससस सस सससससससस सस सससस सससससस सस ससस 

ससस,सससससस ससससस सससस सस ससससस, सससससससससस सस सससससस-सससससस 

ससस ससस सससससससस सस ससस ससस ससस सससससस सससससस ससस सस, ससस 

सससससस सससस ससस सस सससस सस सससस सससस सससस ससस सससससस सस सससससस 

सस सससससस सससस सस सस ससससस ससससस सस सससस ससससससस ससस ससस ससस स 

सससससस सससस सससस सससस ! सससस ससस ससससस सस ससससससस सस ससससस 

ससससससससस सस सससससस सस ससससस सस ससस सस, ससस सस सससस ससससस ससस 

सससससस सस सससस ससस ससस ससस ससससस ससससससस ससससस सससससस सससस 

ससस ससस सस ससस सससससस सस ससससस सस ससससससससस ससससस सससस सस सस 

ससस सस सससस सस ससस ससस ससस ससस ससससस ससस-ससस सससस सस सस ससससस सस 

ससस सससससस सससससस ससस सस सस सस सस ससससससस सससस ससससससससससस 

 

 

ससस-ससस ससससस.... सससस ससससस 

 

------------------------------------ 

 

सससससससस  ससससससससस ससस ससस सससस सस सससससससससस ससस सस ससससस 

सस ससस ससससससस सस ससस ससस---स सससससस सस ससससससस सससस, ससस-ससस 

सससस सससससस सस ससस सस सस सससस ससस सस सससससससस ससससस सस सस ससस 

ससस सससस सस सससस सससससस सस ससससस ससससस सस ससस सससस सससस ससस 

सससस सससस सससससस ससससस सस सससस सस ससससस-सस सस ससस सस, सससस सससस 

सससससससस सस सससस सससस-सससससस सस ससस ससस सस ससस सस सससस सससस सस 

ससस ससस सससस ससससस सससस सससससस, सससससससस सससस सससससस ससससस सस 

ससस सस सससससस सससस सससस, सससस ससससस ससससस सस सससस ससस सस सससस 

ससससस सससस सस ससस सस ससस ससस सससससस सस ससस ससस ससससससस ससस ससस 

सससस सस ससस ससस सस ससस सस सससस ससस-ससस सस सससस ससससससससस सस ससस 

सससस सससस सससससससससस ससससस सस ससससससस ससस ससस सस सससस ससससस 

सससस ससस, ससससससस सससस ससससस सस सससससससस ससस सससस सस सस सससस सस 

सससससस ससस-सससससस सससस सससस ससससससस ससस सससस ससससस सससस सससस 

ससस-ससससस सससस सससससस सस सससससससस सस ससस सससस 

 

 

 



ससससससससस सससस .....सस ससससससस! 

 

 

सससससससस ससससससससस ससस ससस सस सस सस सस सससससस सस सससससससससस 

ससस सस ससससस सससस सस, ससससस सस सससससस सस ससससस सस ससससससस सस 

ससस ससससससससस सस सस ससस ससस सस ससस ससस---सस सससससस. ससस सससस 

ससससस सस ससस सस सससस सस सस ससससस सस ससस ससससस सस सस सस सस ससससस 

सस सससससससस सससससस सससस सस सस सससस ससस सससस सस ससस सस ससस सस सस 

सससस ससससस ससससससस सस ससस सस सस सस ससस सस ससस सस सससस ससस ससससस-

सस सस ससससस ससस ससससस सससस ससस स सससस सस सस ससससससस सस सस सस सस 

ससस सस ससस ससससस सस ससससससससस ससस ससससस सससस ससस सससस सस ससस सस 

सस सस सससस ससससससस(ससससस सससस) सस सससस सससस सससससस सस ससससससस 

सससस ससस सस सससस ! सससससस सससस सस ससससस सस-ससससस सस ससससससस ससस 

सससस ससस ससस,ससस सस सस सससससससस सससस-ससससस सस सससस ससससससस 

सससससस सससस ससस सससससस सससससससस सससस ससस सस सससस ससस ससस ससस 

सससस सस ससस सससस सससससससस ससससस सस सससससस सससस सस सस सससस 

ससससस ससस सस ससससस सससस ससस सस सससससस सस ससस सससस ! सससससस सस 

सससससस सससस सससस सससस सससस ससस-ससस ससससससससस सस ससस ससस ससससस 

ससस सस ससससससस ससससस स सससस सससस सससससस ससस सससस सस सस ससस 

ससससससस ससससस सससससस ससस सससस सससस ससस सस सससस, सससससससस 

सससससस सस सससस सस सस सससस सस सससस ससस सससस सससससससस सस ससससस-

ससससस सस सस ससस ससस सस सससस, ससस सस-सससस सस सससस सस ससससससस 

सससससससस सससस सस ससससस सस ससस ससससस सससस सससस सससससससस 

ससससससससस ससस ससस सस ससससससस सस सससससससससस ससस सस सससससस सससस 

ससस सससससस सस ससससससस सस सससस सस ससससस-ससससस सससससस सस ससससस 

सससससससस ससस सससस 

ससससस सस सससस ससससस सससस 'ससससससस' सस, ससससस ससससससस 1935 ससस 

ससस, सससससस ससससस ससससससस 1933-34 ससस सससससस ससससससस ससस सस 

सससससससससस सस ससस ससससस सस ससस सस स ससस 1930 सस 

ससससससससससससससस सस सससससस सस ससस 1933 सस सससससस सस सससससस सस 

ससससस ससससस सस सससस ससस सससस सस ससससससस सससस सससस सससससस 

सससससस सस 1932-33 सस ससससससससससस सससस सस सससससससस ससससससस ससस 

सस ससस सस, सससससससससस ससस ससस सस, सस ससससससस सससससससस सससससस 

ससससससससस सस ससससस ससससस सस सस ससस ससस सस सससससससससससस ससस सस 

ससस सससससस, ससससस सस ससससस सस ससससससस सससससससससस सस 

ससससससससस सससस, सस ससससस ससस सससससससससस ससससससस सस 

सससससससससस ससससससस सस ससससससस ससससस सस सससस सस ससससससस ससस सस 

ससस सस सससस ससससस सससस ससस सससस सस सस ससससससस सससससससस सस 

ससससससस सस ससससससससस ससससस ससस ससस-सससससस सस ससससससस सससस 

ससस-ससस ससस सससस ससस सससससससस ,सससससससस सस ससस सससससस 'ससससस' 

सससस सससससससससस ससससससस सस सससस ससस सस, सस सससससस ससससससस सस 

सससससससस ससससस सससससस सस सससससस ससससस सससस ससससस ससस ससस सस, 

सस ससस सससससससस ससस सससससस ससससससस-सस सस ससससससससस ससससस ससस 

सस सस ससससस सससस-सससससस-ससससससस सस ससस सस ससस ससस सस सससससस सस 



ससससस ससस सस ससस सससससससससससस सस सससससससससस ससससससससस सस 

सससस ससस, सससससस सससससससससससस सस ससससस सस सससससससस 

सससससससससस ससस ससस ससस ससससस ससससस-सससससससससससस ससस सससससस 

सससससस सससससस सस सससससस सस ससससस सससस सससस सससससस सस ससस, 

ससससससस सस ससससस सस सस सससस सस ससससस सस सससससस ससस 

ससससससससससससस ससससस सस ससससस-सससससस सस सससस ससस ससस सस सस 

ससससस सससससस सससस ससससस सस ससस ससससस सस सस ससस सससस ससससस ससस 

ससससससस सस सससससससस सस ससससस ससससससस सससससस ससस, सस सससस सस 

ससस-ससस सस ससससस सस ससस सससससससससस ससससस ससससससस ससस, 

सससससससस सससस-सससस सस सससस सस सससस ससससस ससस-सससससससससस सस 

ससस-सससससससस सस ससस ससससस सस सससससस ससस ससससससस सससस'ससससससस' 

सस सससस सस सससस ससससस ससससससस सस सससससससस सस सससससस सस सससस सस, 

सस सस सससससस सस ससससससससस ससस सससस-सससससस-ससससससस सस 

सससस,सससस सस सससससस सससस सस ससस सस सस ससस सससस सससससस ससस सस सस  

सससससससस सस सससससस सस सससस सससससस सस सससससस सससससससससस सस सस 

सससस सससस सससस ससससससस सस सससससससस सस ससससस ससससस ससस सस ससस 

ससससससससस सस सससस ससस, सससससस ससससससस ससससससससस, 

ससससससससससससस, ससस-ससस, सससससस सससस सससससससस सससससससस सस 

सससससससस सससससस सससससस सस ससस-ससस ससससससस-सस सस ससस 

सससससससससस सस सस सससस सस सस, सस ससससससस सससससस सस सससससस सससस 

सससस सससस सस ससससससस ससससस ससस सससस ससस ससस सस, सस सससस ससस 

'ससससससस' सस सससससससससस सस सससस सससस सससस, सस ससससस सस ससससस-

सससससस सस सससस ससस सससससससस सस सस, ससससस ससससससस ससससससस' सस 

ससससस 'ससससससस' सस 'सससससस सस सससस सससस सस ससससस सससससससस सस 

ससससस ससस सससससससस सससससससस सससससस सससससससससससस सस ससससससस 

ससससस सस सससससस ससससससससससस ससस ससस सस ससससस ससस ससस-ससस ससस 

सस ससससससस सस सससस सस ससससससससससस सस सससससस सससस ससस सस सस 

ससससससससस सस ससससससस सस, सस सससससससससससससस सस ससससस सस सससस 

ससससस सस सससस सससस सस ससससस ससससस ससससस ससस ससससस ससससससस सस 

सससस सससस ससस, सससससस सससस ससस सस-ससस सससस ससससस सससस ससस सस, 

सससस सससससस सस ससस सससस सस सससससस ससस सस ससस सस सससस ससससस 

ससससस सससस सस ससस सससस ससस सससस सस सससससस सस,ससससस ससस सस 

ससससससससस सससससस ससससस सस सससस ससससस सस सससससस ससस सस सससस 

सससस ससससस सससस-सससससस सस सससससससस सस ससससस सस ससस सस सससस 

ससससससस सस ससससस ससस ससससससससस सस सससस सस, सस सससस ससस सस सस-

सससस सस ससस' सससस ससस सससस सससस ससस ससससस सससससस ससस ससससस सस 

सससससस सस ससस सससस ससस सस ससस सस ससस सस सससस सस, सससस सस ससस सस 

सससस सससससस सस ससससससस सस ससससस सस ससस सससस सससससससससस 

ससससससस सस सससससस सस सस ससससस सस ससससस सस ससससससस ससससस ससस 

ससस सस सससस ससस ससस-सससस सस सससससस सस ससससस ससस ससससससससस सस 

सससससससस ससससस सस ससससससससस सससस ससस सस सस सससससससस ससस, सस 

ससस सस ससस सस ससस सससस सस सससस सससस ससससस ससससस सससससस सस 

सससससस सससस ससस-सससस सस ससससस ससस ससस सस सससस सससससस सस सससससस 

ससस स सस, सस सस ससससस सस सससससससस सस सस ससससस सससस ससससस ससससस 



ससस सससस सससस सससससससस ससस सससस-सससस ससससस ससससससससससस सस 

ससससस सस सससस ससससस सस सस ससस सससससस ससससस सस सससससस सससस सससस 

सस ससस ससससस स सस 'सससस सससससससस' सस सससस सससससस सस, सस ससस सस 

ससस सस सससस ससससस-सससससस सस ससससस ससस ससस ससससससससस ससस ससससस 

सस सससससस सस ससस ससस 


