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fwsh 13/03/2018

nZi Pqh BthB f;zrbk nkJhHghHn?Z;H;hBhno egskB g[fb; pfmzvk ਨ/ gZq?; B{z ikDekoh
fdzfdnk j'fJnk dZf;nk ਕਿ fwsh 07/07/2017 B{z ਕਭਿਤਿ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਦੀ ਘਯ ਵਾਰੀ ਿਵਜ ਿ ਯ ਨੇ ਥਾਣਾ ਭੜ
ਜਾ ਿ ਇਤਰਾਸ ਕਦਿੱ ਤੀ ੀ ਕਿ ਉ ਦਾ ਘਯ ਵਾਰਾ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਕਭਤੀ 05/07/2017 ਨੂੂੰ ਸ਼ਾਭ ਿਯੀਫ 8:30 ਵਜ ਘਯ
ਯਜ਼ ਦੀ ਤਯਹਾ ਆਣੀ ਚੌਂਿੀਦਾਯ ਦੀ ਕਡਉਟੀ ਯ ਅਭਯਜਤੀ ਸ਼ਰਯ ਭੜ ਕਿਆ ੀ ਵਾ ਨਸੀ ਆਇਆ ਕਜ ਨੂੂੰ ਿਈ
ਨਾ ਭਾਰੂਭ ਕਵਅਿਤੀ ਨਾਰ ਰ ਿ ਸਨ। ਕਜ ਫੂੰ ਧੀ ਭੁਿਿੱਦਭਾ ਨੂੰਫਯ 122 ਕਭਤੀ 07/07/2017 ਅ/ਧ 346
ਆਈ.ੀ.ੀ ਥਾਣਾ ਭੜ ਦਯਜ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ੀ। ਉ ਵਿਤ ਦ ਭੁਿੱ ਖ ਅਪਯ ੂੰ ਦੀ ਬਾਟੀ ਥਾਣਾ ਭੜ ਨੇ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਦੀ
ਤਰਾਸ਼ ਕਵਚ ਿਈ ੁਕਰ ਾਯਟੀਆਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਥਾਵਾਂ ਤ ਬਜੀਆਂ ਨ। ਕਪਯ ਕਭਤੀ 08/07/2017 ਨੂੂੰ ਕਭਿਤਿ ਫੂਟਾ ਖਾਨ
ਦੀ ਅਭਯਜਤੀ ਸ਼ਰਯ ਦ ਿਟਯ ਕਵਚ ਰਾਸ਼ ਕਭਰਣ ਤ ਜੂਯਭ 302/201 ਆਈ.ੀ.ੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ੀ। ਸੁਣ
ਤਿੱ ਿ ਇ ਭੁਿਿੱਦਭਾ ਨੂੂੰ ਟਯ ਿਯਨ ਰਈ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ੁਕਰ ਅਪਯਾ ਵਿੱ ਰੋਂ ੂਯਜ਼ ਯ ਿਕਸ਼ਸ਼ ਿੀਤੀ ਿਈ ੀ। ਭਾਭਰਾ
ਿੂੰ ਬੀਯ ਅਤ ਚੀਦਾ ਸਣ ਿਯਿ ਇ ਅੂੰ ਨੇ ਿਤਰ ਦੀ ਿੁਿੱ ਥੀ ੁਰਝਾਉਣ ਰਈ ਜਯ ਕਨਿਯਾਨੀ ਵਰਨ f;zx yzBk
ghHghHn?Z;HegskB g[fb; (fJzBt?L) pfmzvk ਅਤ eoBP/o f;zx ghHghHn?Z;H T[g egskB g[fb;
(fJzBt?L)pfmzvk fJ; w[eZdwk ਦੀ nrbh scshP fJz;Lokfizdo e[wko fJzukoi ;hHnkJhHJ/H;Nkc
pfmzvk ਨੂੂੰ ;"Agh rJh ;h. ਕਜਸਨਾਂ ਨੇ ਆਣੀ ਟੀਭ ਦ ਕਸਮਿ ਨਾਰ, ਖੁਪੀਆਂ ਯਾ ਅਤ ਿਵਾਸਾਂ ਦ ਕਫਆਨਾਤ ਦ
ਆਧਾਯ ਤ ਭੁਿਿੱਦਭਾ ਕਵਿੱ ਚ ਕਭਤੀ 12/03/2018 ਨੂੂੰ ਦਸ਼ੀ ਉਧਵੀਯ ਕੂੰ ਘ ਉਯਪ ੂ ੁਿੱ ਤਯ ਯੂ ਕੂੰ ਘ ਿ ਭ ਠਾਿੁਯ ਕੂੰ ਡ
ਯਿਭਾ ਥਾਣਾ ਬਿਾਓ ਕਜਰਹਾ ਭਨੂਯੀ (ਮੂੀ), ਸਾਰ ਆਫਾਦ ਚਾਯ ਚਭਨ ਫਤੀ, ਕਯਾ ਯਡ, ਭਾਨਾ (ਉਭਯ 48
ਾਰ) ਨੂੂੰ ਨਾਭਜਦ ਿਯਿ ਅਿੱ ਜ ਕਭਤੀ 13/03/2018 ਨੂੂੰ ੁਬਾ ਵਿਤ ਿਯੀਫ 7 ਵਜ ਭਾਨਾ ਿੈਂਚੀਆਂ ਤ ਕਿਿਪਤਾਯ
ਿੀਤਾ। ਕਜ ਦੀ ੁਿੱ ਛਕਿਛ ਿਯਨ ਦਯਾਨ ਉ ਦ ਇੂੰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨ ਤ ਉ ਦ ਘਰ ਟਰੂੰ ਕ ਵਵਚ ਵਰਿਤਕ ਦਾ ਰਫਾਇਲ
ਪਨ ਰਾਰਕਾ ਜੀ.ਫੀ.ਐਨ 9003 ਰੂੰ ਗ ਕਾਲਾ, ਵਰਿਤਕ ਦਾ ਰ ਵਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਿਤਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤ
ਡਰਾਇਵੂੰ ਗ ਲਾਇੈਂ ਅਤ ਸ਼ਲਰ ਦੀਆਂ ਚਾਫੀਆਂ ਫਰਾਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤ ਵਰਿਤਕ ਨੂੂੰ ਰਾਰਨ ਵਕਤ ਵਰਤੀ ਕੁਸਾੜੀ
ਫਵ ੂੰ ਡਾ ਜਾਖਲ ਰਲਵ ਲਾਇਨ ਰੜ ਰੂੰ ਡੀ ਤੋਂ ਵੂੰ ਡ ਕਿੱ ਲਹ ਨੂੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਲੂੰਕ ਰਡ ਕਾਲ ਦ ਸ਼ਲਰ ਾਸਰਣ ਦਰਖਤ ਦੀ
ਜੜ ਨੇੜ ਘਾਸ ਪੂ ਥਿੱ ਲੋਂ ਫਰਾਰਦ ਕਰਾਈ ਸ। ਕਜ ਨੇ ੁਿੱ ਛਕਿਛ ਦਯਾਨ ਦਿੱ ਕਆ ਕਿ ਉਸ ਆਣ ਕਯਵਾਯ ਭਤ
ਭੜ ਿਰਾਂ ਕਵਖ ਕਿਯਾ ਦ ਭਿਾਨ ਕਵਿੱ ਚ ਯਕਸੂੰ ਦਾ ੀ। ਅਯਾ ਿਯੀਫ 8 ਾਰ ਤੋਂ ਕਵਸ਼ਨੂੂੰ ਿੁਭਾਯ ਾ ਿੂੰ ਭ ਿਯ ਕਯਸਾ ੀ।
ਉਸ ਉ ਦ ਸ਼ਰਯ ਕਵਿੱ ਚ ਕਦਨ ਦਾ ਚੌਂਿੀਦਾਯਾ ਿਯਦਾ ੀ ਅਤ ਉਦਾ ਘਯਰੂ ਿੂੰ ਭ ਿਾਯ ਵੀ ਿਯ ਕਦੂੰ ਦਾ ੀ ਕਜ ਦ ਫਦਰ
ਉ ਨੂੂੰ 8000 ਯੁ ਸਯ ਭਸੀਨੇ ਤਨਖਾਸ ਕਭਰਦੀ ੀ। ਕਭਿਤਿ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਵੀ ਭੜ ਿਰਾਂ ਕਵਖ ਆਣ ਭਿਾਨ ਕਵਿੱ ਚ
ਕਯਵਾਯ ਭਤ ਯਕਸੂੰ ਦਾ ੀ। ਜ ਭੜ ਕਵਖ ਸ਼ਰਯਾ ਕਵਿੱ ਚ ਚੌਂਿੀਦਾਯਾ ਦਾ ਿੂੰ ਭ ਿਯਦਾ ੀ। ਭਯਨ ਤੋਂ ਿਯੀਫ 9 ਭਸੀਨੇ
ਕਸਰਾਂ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਕਵਸ਼ਨੂੂੰ ਿੁਭਾਯ ਦ ਸ਼ਰਯ ਕਵਿੱ ਚ ਯਾਤ ਦਾ ਚੌਂਿੀਦਾਯਾ ਿਯਨ ਰਿੱਿਾ ੀ। ਇਿ ਸ਼ਰਯ ਕਵਿੱ ਚ ਸਣ ਿਾਯਨ
ਉਸਨਾਂ ਦਨਾਂ ਦਾ ਭਰ ਕਭਰਾ ਸੁੂੰ ਦਾ ਯਕਸੂੰ ਦਾ ੀ। ਕਪਯ ਦੂੰ ਵਯ 2016 ਕਵਿੱ ਚ ੁਬਾ ਜਦ ਉਸ ਆਣ ਰਾਲਕ ਵਵਸ਼ਨੂੂੰ
ਕੁਰਾਰ ਦ ਘਰ ਉ ਦੀ ਲਿੱਤ ਦੀ ਰਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਵਗਆ ੀ ਤਾਂ ਉ ਵਕਤ ਵਵਸ਼ਨੂੂੰ ਕੁਰਾਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਈ ਵਵਿੱ ਚ
ਕੂੰ ਰ ਕਰ ਰਸੀ ੀ ਉ ਨੇ ਰਾਲਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵਵਸ਼ਨੂੂੰ ਕੁਰਾਰ ਤੋਂ ਅਿੱ ਖ ਫਚਾ ਕ ਉ ਦੀ ਅਲਰਾਰੀ ਵਵਿੱ ਚ 64,000 ਰੁਏ
ਕਿੱ ਢ ਲਏ ੀ। ਵਜ ਫਾਰ ਫਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਸ਼ਨੂੂੰ ਕੁਰਾਰ ਨੂੂੰ ਤਾ ਲਿੱਗ ਵਗਆ ੀ। ਵਜ ਕਾਰਨ ਵਵਸ਼ਨੂੂੰ ਕੁਰਾਰ ਨੇ ਉ
ਨੂੂੰ ਵਰਿਤਕ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਤੋਂ ਫਸੁਤ ਕੁਟਵਾਇਆ ੀ। ਵਜ ਦਾ ਉ ਨੂੂੰ ਫਸੁਤ ਗੁਿੱ ਾ ਰਵਸੂੰ ਦਾ ੀ। ਉਸ ਕਵਸ਼ਨੂੂੰ ਿੁਭਾਯ ਦਾ
ਤਾਂ ਿੁਝ ਨਸੀ ਿਯ ਿਦਾ ੀ ਯਤੂੂੰ ਕਭਿਤਿ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਦਾ ਿੂੰ ਡਾ ਿਿੱ ਢਣ ਰਈ ਸਯ ਵਿਤ ਚਦਾ ਯਕਸੂੰ ਦਾ ੀ। ਕਭਤੀ 0507-2017 ਨੂੂੰ ਉਸ ਸ਼ਰਯ ਕਵਿੱ ਚ ਕਦਨ ਦਾ ਚੌਂਿੀਦਾਯਾ ਿਯ ਿ ਆਣ ਭਾਰਿ ਕਵਸ਼ਨੂੂੰ ਿੁਭਾਯ ਦ ਘਯ ਚਰਾ ਕਿਆ ੀ। ਕਜਥ

ਉਸ ਉਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਟੀਆਂ ਫਣਾ ਿ ਯਜ਼ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਕਵਸ਼ਨੂੂੰ ਿੁਭਾਯ ਦਾ ਭਟਯਾਇਿਰ ਰ ਿ ਉਸ ਆਣ ਘਯ ਭੜ ਿਰਾਂ
ਚਰਾ ਕਿਆ ੀ। ਉਦਾ ਾਯਾ ਕਯਵਾਯ ਮੂ.ੀ. ਕਿਆ ਸਇਆ ੀ। ਉ ਵਿਤ ਯਾਤ ਿਯੀਫ 9 ਵਜ ਦਾ ਟਾਇਭ ੀ।
ਕਭਿਤਿ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਸ਼ਯਾਫ ੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ੀ। ਕਭਿਤਿ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਨੂੂੰ ਫਿ ਕਖਾਉਣ ਰਈ ਇਸ ਚੂੰ ਿਾ ਭਿਾ ੀ। ਉਸ
ਆਣ ਘਯ ਿੁਸਾੜੀ ਚੁਿੱ ਿ ਿ ਦਰ ਸੀ ਸ਼ਰਯ ਤ ਆ ਕਿਆ ੀ, ਸ਼ਰਯ ਦਾ ਦਯਵਾਜਾ ਖੁਿੱ ਰਹਾ ੀ। ਕਭਿਤਿ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਧੁਤ
ਨਸ਼ ਕਵਿੱ ਚ ਫਯਾਂਡ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਯ ਕਪਯ ਕਯਸਾ ੀ। ਉ ਨੇ ਭਿਾ ਵਖ ਿ ਿੁਸਾੜੀ ਦ 2/3 ਵਾਯ ਉ ਦ ਭਿੱ ਥ ਅਤ ਕਯ ਯ ਿਯ
ਕਦਿੱ ਤ। ਕਜ ਿਾਯਨ ਕਭਿਤਿ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਜਭੀਨ ਤ ਕਡਿੱ ਿ ਕਆ ੀ। ਕਪਯ ਉ ਨੇ ਕਡਿੱ ਿ  ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਦ ਕਯ ਯ ਸਯ
2/3 ਿੁਸਾੜੀ ਦ ਵਾਯ ਿਯ ਕਦਿੱ ਤ ੀ। ਜਦ ਉ ਨੂੂੰ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਦ ਭਯਨ ਦੀ ਤਿੱ ਰੀ ਸ ਿਈ ਤਾਂ ਉ ਨੇ ਕਭਿਤਿ ਫੂਟਾ ਖਾਨ
ਨੂੂੰ ਘੜੀ ਿ ਸ਼ਰਯ ਕਵਿੱ ਚ ਫਣ ਦਪਤਯ ਦ ਭਿਯ ਿਿੱ ਟਯ ਾ ਕਰਜਾ ਿ, ਿਿੱ ਟਯ ਯ  ਿੱ ਥਯ ਨੂੂੰ ਉਥ ਈ ਰ ਸ ਦੀ
ਯਾਡ ਨਾਰ ਾ ਿਯ ਿ, ਕਭਿਤਿ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਨੂੂੰ ਕਯ ਯਨੇ ਿਿੱ ਟਯ ਕਵਿੱ ਚ ੁਿੱ ਟ ਕਦਿੱ ਤਾ ਅਤ ਿਿੱ ਟਯ ਉੱਯ ਢਿੱ ਿਣ ਯਿੱ ਖ ਕਦਿੱ ਤਾ
ਅਤ ਘੜੀਣ ਦ ਕਨਸ਼ਾਨ ਅਤ ਖੂਨ ਦ ਧਿੱ ਫ ਉ ਨੇ ਿੜ ਨਾਰ ਚੂੰ ਿੀ ਤਯਹਾਂ ਾਪ ਿਯ ਕਦਿੱ ਤ ੀ। ਕਪਯ ਉ ਨੇ ਕਭਿਤਿ
ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਦਾ ਭਜ ਤ ਕਆ ਭਫਾਇਰ ਪਨ ਅਤ ਯ ਕਜ ਕਵਿੱ ਚ ਆਧਾਯ ਿਾਯਡ, ਡਯਾਇਕਵੂੰ ਿ ਰਾਇੈਂ ੀ ਅਤ ਯਟੀ
ਦਾ ਡਿੱ ਫਾ ਚੁਿੱ ਿ ਕਰਆ ਅਤ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਦ ਭਟਯਾਇਿਰ ਨੂੂੰ ਸ਼ਰਯ ਦ ਿਟ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਿਿੱ ਢ ਿ ਸ਼ਰਯ ਦ ਿਟ ਨੂੂੰ ਕਜੂੰ ਦਾ ਰਾ
ਿ ਭਟਯਾਇਿਰ ਨੂੂੰ ਯਰਵ ਰਾਇਨਾਂ ਤ ੁਿੱ ਟ ਕਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਜ ਕਿ ਨੂੂੰ ਉ ਯ ਸ਼ਿੱ ਿ ਨਾ ਸ ਿ ਅਤ ਸ਼ਰਯ ਵਾਰ ਅਤ ਸਯ
ਰ ਿ ਇਸ ਭਝਣ ਕਭਿਤਿ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਯਟੀ ਰ ਣ ਕਿਆ ਵਾ ਨਸੀ ਆਇਆ ਅਤ ਉਸਨਾਂ ਦਾ ਕਧਆਨ ਸ਼ਰਯ ਦ ਿਿੱ ਟਯ
ਵਿੱ ਰ ਨਾ ਜਾਵ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਿਈ ਉ ਯ ਸ਼ਿੱ ਿ ਿਯ ਿ। ਉ ਨੇ ਕਭਿਤਿ ਦਾ ਭਟਯਾਇਿਰ ਯਰਵ ਰਾਇਨਾ ਤ ੁਿੱ ਟ ਿ
ਿੁਸਾੜੀ ਨੂੂੰ ਯਰਵ ਰਾਇਨ ਾ ਰਿੱਿ ਦਯਿੱ ਖਤ ਾ ਘਾਸ ਪੂ ਥਿੱ ਰ ਰੁਿਾ ਕਛਾ ਿ ਯਿੱ ਖ ਕਦਿੱ ਤਾ ੀ। ਕਪਯ ਉ ਨੇ ਘਯ ਜਾ
ਿ ਸ਼ਰਯ ਦੀਆਂ ਚਾਫੀਆਂ, ਕਭਿਤਿ ਫੂਟਾ ਖਾਨ ਦਾ ਫਟੂਆ, ਆਧਾਯ ਿਾਯਡ ਅਤ ਡਯਾਇਕਵੂੰ ਿ ਰਾਇੈਂ ਭਭੀ ਿਾਿਜ ਦ
ਕਰਪਾਪ ਕਵਿੱ ਚ ਾ ਿ ਆਣ ਟਯੂੰ ਿ ਕਵਿੱ ਚ ਿਿੱ ਕੜਆ ਕਵਿੱ ਚ ਛੁਾ ਿ ਯਿੱ ਖ ਕਦਿੱ ਤਾ ੀ ਉਸ ਯਜ਼ ਦੀ ਤਯਹਾ ਆਣੀ ਕਡਊਟੀ ਯ
ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਿੱਿ ਕਿਆ ੀ। ਤਾਂ ਜ਼ ਕਿ ਨੂੂੰ ਉ ਯ ਸ਼ਿੱ ਿ ਨਾ ਸ ਿ। ਇ ਅੂੰ ਨੇ ਿਤਰ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭੜ ਭੂੰ ਡੀ ਦ ਰਯ
ਵਾਯੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਫੜ ਡਯ ਅਤ ਦਕਸਸ਼ਤ ਦਾ ਭਸਰ ਫਣ ਕਿਆ ੀ। ਦਸ਼ੀ ਦ ਪੜ ਜਾਣ ਅਤ ਇ ਿ ਦ ਟਯ ਸ ਜਾਣ
ਤ ਭੜ ਭੂੰ ਡੀ ਦ ਰ ਿਾਂ ਨੇ ੁਖ ਦਾ ਾਸ ਕਰਆ ਸ। ਦਸ਼ੀ ਨੂੂੰ ਿਿੱ ਰਹ ਅਦਾਰਤ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ ਿਯਿ ੁਕਰ ਕਯਭਾਂਡ ਸਾਰ ਿੀਤਾ
ਜਾਵਿਾ ਤਾਂ ਜ਼ ਸਯ ਡੂੂੰ ਘਾਈ ਨਾਰ ੁਿੱ ਛਕਿਛ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿ। ਇ ਅੂੰ ਨੇ, ਿੁੂੰ ਝਰਦਾਯ ਿਤਰ ਨੂੂੰ ੁਰਝਾਉਣਾ ਫਕਠੂੰਡਾ ੁਕਰ
ਦਾ ਸ਼ਰਾਘਾਮਿ ਿੂੰ ਭ ਸ।

ਨਾਰਜਦ ਕੀਤਾ:

fwsh 12/03/2018

ਵਗਿਪਤਾਰੀ:

fwsh 13/03/2018 , ੁਬਾ 7 ti/ ਭਾਨਾ ਿੈਂਚੀਆਂ ਤ ਕਿਿਪਤਾਯ ਿੀਤਾ।

ਫਿਾਰਦਗੀ:
1.

ਦਸ਼ੀ ਉਧਵੀਯ ਕੂੰ ਘ ਉਯਪ ਿੱ ੂ ਦ ਇੂੰ ਿਸ਼ਾਪ ਿਯਨ ਤ ਉ ਦ ਘਯੋਂ ਚਾਯ ਚਭਨ ਫਤੀ, ਕਯਾ ਯਡ, ਭਾਨਾ ਤ ਉ
ਦ ਟਯੂੰ ਿ ਕਵਿੱ ਚ ਕਭਿਤਿ ਦਾ ਭਫਾਇਰ ਪਨ, ਸ਼ਰਯ ਦੀਆਂ ਚਾਫੀਆਂ, ਕਭਿਤਿ ਦਾ ਫਟੂਆ, ਆਧਾਯ ਿਾਯਡ ਅਤ ਡਯਾਇਕਵੂੰ ਿ
ਰਾਇੈਂ ਫਯਾਭਦ ਿਯਾ।

2.

ਵਾਯਦਾਤ ਭੇਂ ਵਯਤੀ ਿਈ ਿੁਸਾੜੀ ਜਾਖਲ ਰਲਵ ਲਾਇਨ ਰੜ ਰੂੰ ਡੀ ਤੋਂ ਵੂੰ ਡ ਕਿੱ ਲਹ ਨੂੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਲੂੰਕ ਰਡ ਕਾਲ ਦ ਸ਼ਲਰ

ਾਸਰਣ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਨੇੜ ਘਾਸ ਪੂ ਥਿੱ ਰੋਂ ਫਯਾਭਦ ਿਯਾਈ।

^;jh$^
;hBhno egskB g[fb;,
pfmzvk.

