³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖßŸÖß»Ö »ÖÖêÆüÖ¸ü µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ
¾µÖŒŸÖà−ÖÖ •ÖÖŸÖß“Öß ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ¤êüÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö
ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¾Öî¬ÖŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö
ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú −µÖÖµÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö,
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú Îú´ÖÖÓú-ÃÖß²ÖßÃÖß 2006/¯ÖÏ.Îú.195/´ÖÖ¾Öú-5
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ×¾ÖÃŸÖÖ¸ü ³Ö¾Ö−Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 032
×¤ü−ÖÖÓú : 23 •Öæ−Ö, 2008
¾ÖÖ“ÖÖ :- 1) ÃÖ´ÖÎú´ÖÖÓúÖ“Öê ×¤ü−ÖÖÓú 15 •Öæ−Ö, 2006 “Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú.
2) ÃÖ´ÖÎú´ÖÖÓúÖ“Öê ×¤ü−ÖÖÓú 29 ´ÖÖ“ÖÔ, 2007 “Öê ¿ÖãÛ¬¤üü¯Ö¡Öú.
¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú :- ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ¬Öß−Ö ×¤ü−ÖÖÓú 15 •Öæ−Ö, 2006 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖúÖ−¾ÖµÖê "»ÖÖêÆüÖ¸ü" •ÖÖŸÖß“µÖÖ
•µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ/ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“µÖÖ ¤üÖÖ»µÖÖ´Ö¬µÖê "÷ÖÖ›üß »ÖÖêÆüÖ¸ü, ¯ÖÖÓ“ÖÖôû »ÖÖêÆüÖ¸ü"
†¿ÖÖ −ÖÖë¤üß †ÖÆêüŸÖ, †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“µÖÖ/ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö›üß»ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ
¸üŒŸÖ−ÖÖŸµÖÖŸÖß»Ö ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ −ÖÖë¤üß •µÖÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê
"×ÆüÓ¤æü »ÖÖêÆüÖ¸ü / »ÖÖêÆüÖ¸ü " †¿ÖÖ −ÖÖë¤üß †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖÓ−ÖÖ "»ÖÖêÆüÖ¸ü" ´ÆüÖæ−Ö ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ −ÖÖÃÖÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö "»ÖÖêÆüÖ¸ü" ´ÆüÖã−Ö ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö
×´Öôû×¾Ö»Öê»µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“Öß/ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßÃÖÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ •ÖÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÖßú›êü ŸÖ¯ÖÖÃÖµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¾Ö¸üß»Ö ÃÖæ“Ö−ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß−Öê
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘µÖÖ¾µÖÖŸÖ, †¿ÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔ¬Öß−Ö ×¤ü−ÖÖÓú 29
´ÖÖ“ÖÔ, 2007 “µÖÖ ¿ÖãÛ¬¤ü¯Ö¡ÖúÖÓ−¾ÖµÖê "»ÖÖêÆüÖ¸ü" Æüß ¯ÖÏ´ÖãÖ •ÖÖŸÖ †ÃÖæ−Ö "×‘ÖÃÖÖ›üß »ÖÖêÆüÖ¸ü / ÷ÖÖ›üß
»ÖÖêÆüÖ¸ü" ¾Ö †−µÖ ¯ÖÖê™ü •ÖÖŸÖß "»ÖÖêÆüÖ¸ü" µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖŸÖß»Ö ³ÖÖ×ÂÖú ¾Ö
¯ÖÏÖ¤êü×¿Öú ³Öê¤ü ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ²Ö¤ü»ÖÖ´Öãôêû —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †Ö×Ö ˆ¯Ö•ÖÖŸÖß Øú¾ÖÖ ˆ¯Ö−ÖÖ¾Öê
¾Ö÷ÖôûµÖÖ“Öß ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †ÃÖ»µÖÖ−Öê "»ÖÖêÆüÖ¸ü" µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ“Ö ˆ»»ÖêÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. µÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´Öæôû
‹ú“Ö •ÖÖŸÖ †ÖÆêü †ÃÖê ×¤üÃÖŸÖê, †ÃÖê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü.
2. ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖê Ã¯ÖÂ™üßú¸üÖ êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸üÆüß "»ÖÖêÆüÖ¸ü" ¾Ö ×ŸÖ“µÖÖ ˆ¯Ö •ÖÖŸÖà“µÖÖ
×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ/ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö †Ö×Ö •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ×´Öôû×¾ÖµÖÖ´Ö¬µÖê
†›ü“ÖÖß µÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö "»ÖÖêÆüÖ¸ü" µÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¾Ö
×ŸÖ“µÖÖ ˆ¯Ö •ÖÖŸÖà“ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú −µÖÖµÖ, ÃÖÖÓÃéú×ŸÖú úÖµÖÔ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÆüÖµµÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö,
Îú´ÖÖÓú ÃÖß²ÖßÃÖß-14/2005/¯ÖÏ.Îú.82/´ÖÖ¾Öú-5, ×¤ü−ÖÖÓú 1 ´ÖÖ“ÖÔ, 2006 †−¾ÖµÖê ³Ö™üŒµÖÖ
•Ö´ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ−ÖÖ/ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Ó ÖÖ

×¤ü−ÖÖÓú 1 ´ÖÖ“ÖÔ, 2006 ¸üÖê•Öß“ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ †£Ö¾ÖÖ ¯Öæ¾ÖÔ»ÖÖß ¯ÖÏ³ÖÖ¾ÖÖ−Öê •ÖÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö/•ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖßŸÖ Øú¾ÖÖ úÃÖê, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖÆüß ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ×¬ÖúÖ¸üß
†Ö×Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôûÖß ÃÖ×´ÖŸµÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖÓ³ÖÏ´Ö ×−Ö´ÖÖÔÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
ÃÖ¤ü¸ü ÃÖÓ³ÖÏ´Ö ¤æü¸ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−Ö ÖÖ»Öß»Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¤êüŸÖ †ÖÆêüŸÖ :¸üÖ•µÖ ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ ¾Ö÷ÖÔ †ÖµÖÖê÷ÖÖ“µÖÖ 13 ¾µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ×¿Ö±úÖ¸ü¿Öß−ÖãÃÖÖ¸üü "»ÖÖêÆüÖ¸ü","÷ÖÖ›üß
»ÖÖêÆüÖ¸ü", " ×‘ÖÃÖÖ›üß »ÖÖêÆüÖ¸ü", †−µÖ ŸÖŸÃÖ´Ö ˆ¯Ö •ÖÖŸÖß ‹ú“Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ‹ú“Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê. "»ÖÖêÆüÖ¸ü", †Ö×Ö ×ŸÖ“µÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö
ˆ¯Ö•ÖÖŸÖß µÖÖÓ“ÖÖ ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬µÖê †ÖŸÖÖ úÖêÖŸÖÖÆüß
±ú¸üú ¸üÖ×Æü»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •ÖÖŸÖß ¯Öæ¾Öá¯ÖÖÃÖæ−Ö ‹ú“Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾ÖÃŸÖãÛÃ£ÖŸÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
‘Öê‰ú−Ö ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü »ÖÖêÆüÖ¸ü •ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾Ö ¯ÖÖê™ü•ÖÖŸÖß“µÖÖ ¯Öæ¾Öá“µÖÖ ×¾Ö¤üµÖÖ£µÖÖÕ−ÖÖ/ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Ó ÖÖ •ÖÖŸÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö/•ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ¤êüµÖÖÃÖ Æü¸üúŸÖ −ÖÖÆüß.
ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÃÖã−Ö
ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ÷ÖÖú ÃÖÓêúŸÖÖÓú 20080610142558001 †ÃÖÖ †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™ÒüÖ“Öê ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö −ÖÖÓ¾ÖÖ−Öê,
ÃÖÆüß/(ü•Ö. −Ö. ¸ÖšüÖê›)
ˆ¯Öü ÃÖ×“Ö¾Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö
¯ÖÏ×ŸÖ,
*ÃÖ×“Ö¾Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖ †ÖµÖÖê÷Ö,
´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü-1, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü-2, −ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü,
†×¬Ö¤üÖ−Ö ¾Ö »ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
´ÖãµÖ ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ †ÖµÖãŒŸÖ,
ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ †×¬Öú¸üß ( ´ÖÆüÃÖæ»Ö)
ŸÖ£ÖÖ ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÖ»ÖãúÖ úµÖÔúÖ¸üß ¤Óü›üÖ×¬ÖúÖ¸üß ŸÖ£ÖÖ ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü,
*¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´Öæôû −µÖÖµÖ ¿ÖÖÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
*¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, †¯Öß»Ö ¿ÖÖÖÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
*¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´Öæôû −µÖÖµÖ ¿ÖÖÖÖ ÖÓ›ü¯Ößšü - −ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü,
*¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, †¯Öß»Ö ¿ÖÖÖÖ ÖÓ›ü¯Ößšü - −ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü,

*¯ÖÏ²ÖÓ¬ÖÓ , ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ´Öæôû −µÖÖµÖ ¿ÖÖÖÖ ÖÓ›ü¯Ößšü- †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü,
*¯ÖÏ²ÖÓ¬Öú, ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, †¯Öß»Ö ¿ÖÖÖÖ ÖÓ›ü¯Ößšü - †Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü,
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ/ ×¾Ö•ÖÖ³Ö•Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö ×¿ÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ´ÖÖ¬µÖ×´Öú ×¿ÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê,
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ×¿ÖÖÖ ,´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯ÖãÖê,
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ú»µÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ, −ÖÖ×¿Öú,
ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ, ¯ÖãÖê,
ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö, ¸üÖ•µÖ ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖÔ †ÖµÖÖê÷Ö, ¯ÖãÖê,
ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖß−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö,
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö−ÖÓŸÖß ú¸ü!µÖÖŸÖ µÖêŸÖê úß, ŸµÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ †×ª¯ÖŸµÖÖÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¾ÖÔ
×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖÏ´ÖãÖ / úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ µÖÖÓ−ÖÖ ÆüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ.
ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Öú»ÖµÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß/ ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ“Öê ´ÖãµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö×¸üÂÖ¤üÖÓ“Öê ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß,
×•Ö»ÆüÖ ÃÖ´ÖÖ•Öú»µÖÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ²ÖéÆü−´ÖãÓ²Ö‡Ô/ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ˆ¯Ö−Ö÷Ö¸êü,
´ÖÆüÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö •Ö−ÖÃÖÓ¯ÖÔú ´ÖÆüÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô,
×−Ö¾Ö›ü −ÖÃŸÖß, úÖ- ´ÖÖ¾Öú-5
* ¯Ö¡ÖÖ−Öê

