
మ� ���య్ర� ్థ మ మ�� � �ిబ�బ ��  క్క  మ మ�� క్క�� ద్ర��, ��బటకర Dauphin ్ూ ర  ్� � ి్ � ్ూ ర �ూ క్ ్టబ�్ 

అ�న  ్��  క�భ�్థ � వ్  ్ూ ర ్కల ్� మక�� ్బ్్య�థ్ �్ర్శ �య� �్్వహ అమ్థ ద్�బబుబ�బ. ్బ్్య�థ్ 

�్ర్శ �య� �్  ్బ్్య�థ్వహ ల� వఒవ న�వ  �న ్�� లబగ్బ్హ�థ ద�మ �్�బ CENTRAL DAUPHIN ్ూ ర  ్� � ి్ � 

అబ�బ్హ� బ�బ. ్బ్్య�థ్థ  త�్బదంక ్థ / ్బ్క�థ్థ, ర�బట�క ��్ర� , మ మ��  �మ� మ� ��ఠ��్్థ ��ర�స్ ్ుఇవ ఒ మ్� 

ర�్య� �్్వహ లభ�న�. 

 
ఏ ��క రథ� �� బ్టబ దఆబుబ�బ, దగ్హ�  31, 2015 అ�న ్బ్్య�థ్థ ��క ్బక న� ( త�్బదంక ్థ / ్బ్క�థ్థ, ��్బటబ్ర� , 

ర�బట�క ��్ర� , �్్�ౖవ�), మధయ ్ల�� లవన  ��ఠ��్ గ ్థ� ��టబ అ� య  � �్ బి ్ట ం ు కబ గ� మ�బగ� ర�్రక  అబ�బబ్్��ర� 

అ�్్బ, �్�థ ల� �� ట�  ్ౖ ��్ ��  ్�ౖ���స ్ల�� �� ట� ర��  ్ౖ ��్ ్�ౖ���స, ��ఠ��్ మ�బ్హ ర� �య్�బ � �ిబ�బ. �్ర 

ల� �� ట�  ్ౖ ��్ ��  ్�ౖ���స ్ల�� �� ట� ర��  ్ౖ ��్ ��  ్�ౖ���స ్ల��� �్, �్ర �� ట� గ� మ�బగ� మ మ�� / ్ల�� గ �్ ్హ 

 � �్  ి్ట ం గ� మ�బగ� ��  గక��యమ�న� ్�గబ అబ�బబగ�త. గకక� ర ల�ఉ యగ�్ �� మ  � �్  ి్ల�� ్మ� య �దం్్ గ్� వ 

గ� మ�బగ� ్ూగ����. � గ� మ�బగ� ��క ��్ గ �య�దం �బ�బ మ మ�� � �� ట� ��ఠ��్ ్బ్్యభ� ర్బ �్ర ధ మబ్దబ ర ్బ 

ల� ��య డ్  ్్  �బ్దబ, �్హర�ళ్�ద��్ర. ఈ �య� �్  మ� ర�యబగ్ క్క  ద� �త్మబ్�్హఇ �య�థ� ్థ క్్ఇ మ�్థ అబ�బబగ్ 

ద�మ �� ��న �త్మ లబ�బ. ఎబటబక అవహమమ ల�ద� మ, ్బ్్య�థ్ �్ర్శ �య� �్  ��్ర �త� వ ఎ�్ర ్బ్్య�థదం, �్��, 

్మ�బ, �� ట�, మ మ�� � ్బ య గమయబ గ� మ�్హ� బ�బ ల� ��య డ్  మ��బక్హ� బ�బ. 

 
భ�వహ మ� ��ఠ��్్థ క్క  మ మ�� క్క�� � �్ మబగ్బ్హ�థ గక���న్థ ్్రగ� �వనగతటనర్ � మ వ్ � 

అ�వబ�బ్హ� భ�నమ�. � ్్భ��ర� మ మ�� ్్ర� ��ర� ధవయ����్థ. �్ర మ మబ  గకరన్థ ్ల�� ్బ�్ద్�థ లబ్�త, 

� � �్ ్ ��ఠ��్ గక్ �భ���్�య��దం ��టన� ్్య� రబ, ్ల�� �్ Barrelet, క్క  మ మ�� ���కయ మటబ CDSD  ్ౖ ���్ 

్�గ్� . అ వహ 545-4703 x506 గ్్�్హఇ. 

 


