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___ ________________________ ప&చయం

ప&చయం
__________________________________________________________

./ 0 123 '4, 56,  KUHhV X అంద#t ఒక �L²ల అ³Hస ��వర£F´ 
సృµ, ం{ం|W మ#Z Fరv¶ంచ·F° క ,̧ బ' ఉన´). ఉx«HZX, 
FOvహWX, మద@ ¤ 4బ�ం), తm� దం¹º X మ#Z KUHhP X KUH మ#Z 
�szక KజeF´ �ం{ ప/ వర_ నL »/ తl¶ంచడంE [ధHత వ¶ం¼m. 
సమరV వంతªన ప/ వర_ న మద@ ¤ వHవసV  అ½) Kజయవంతªన KUHhV ల 
ప/ వర_ న ¾క2 ¿ధన మ#Z అ³Hసన +సªన ఒక °qeÀకలకªన, 
�L²ల Á�ణHం ¾క2 అ`వృ)P  K«నD . మOHదÂరvకªన , 
Ãరవప/ దªన, [ధH�Zతªన, మ#Z చ., F6 క ,̧ బ' ఉన´ ప/ వర_ న 
½hwW½ సBpF° ఒక �L²ల ��వర£F´ »/ తl¶}_ ం). 

KUH#P  ప/ వర_ న Fయsవ¡ KUHhV ల హW2లL మ#Z [ధHతలL మ#Z 
123 FయsలL ఉల� ంÄంచడం ¾క2 ప#£sలL F�@ �}_ ం). 
KUHhV లW త�న ప/ వర_ న Å#ంT ÆX}+వ·F° మ#Z xÇంచ·F° 
మ #Z K UH #P  ప/ వ ర_ న Fయsవ ¡ ¾క2 ఉ ల� ం ఘ న L 
Fh�lహపరచడDE సpయపÈ Éనస¶ం� పదP ¤X KUHhP లW 
అం)ంచబ¹¤ం). KUH#V  |ష5వర_ న ఫmతం� ¨}+వల4న సDTత 
చరHL FరË ©ం{ట�¹, 123 అ�ghX, |ష5వర_ న ¨వ/ త మ#Z 
�నh°_ F బÇ,  మ#Z KUH#P  వయ}l మ#Z Ìq Í �V ©F బÇ, ,  KUH#P  
|ష5వర_ న ఫmతం� 123 సBహంE ఇతhల§ ప/ ³వం, మ#Z ఇతర 
సంబం�త gరgలL బÇ, , ÎకHం Ï}W½ ÐHpX, �నhదP రణ పదP ¤X 
మ#Z /�U �h సDTతం� ³Kం{ కq మ � క9 £ చ రH లL 
ఉపy�ంచవQw.

 KUH#P  హW2X మ#Z [ధHతX/KUH#P  ప/ వర_ � Fయsవ¡ కర�స_ కంE 
ఉన´ సs¼రం ./ 0 ¿-i  ఆÑ ఎ¹H�ష� ఆÒ)ంTన K«నం ¾క2 
అ�g#క ప/ కటన. KUH#P  హW2ల మ#Z [ధHతల ప/ కటన ./ 0 123 
'4, 56,  అందh  KUHhV లW వ#_ }_ ం) మ#Z ఇK చట, ం ప/ gరం అమXE 
ఉన´ KUHhV ల ¾క2 హW2ల Jపకల నL అం)ంచ·F+సం 
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___ ________________________ ప&చయం

ఉ?@ �ంచబ'ం), అ©¥ ఇ) Éత_  హW2లL మంÓh {య| �U చట, ంE 
ఉన´ హW2లW అదనం� g|.

./ 0 123 '4, 56,  ¾క2 KUH#P  ప/ వర_ � Fయsవ¡ ప/ � వH°_ ° ÔKధHDW 
KXవF{w మ#Z వH°_ గత మద@ ¤X కm�న సమగq  వHవసV L అం)ం{ 
మ#Z �L²లªన మ#Z Tం�ం{ మ#Z అంÖక#ం{ ఒక KUH 
సBహం అవసరం మ#Z UF° �h అh× X అF నDØ¤ం). 

ఒక �L²ల అ³Hస ��వర£F´ »/ తl¶ం{ం|W ./ 0 123 '4, 56,  
సBహం{ JMం)ంచబ'న K«�X, ప/ °q యX మ#Z ఆశeలL 
Kవ#ంచడం ఈ కర�స_ కం ఉ?@ శం. ఈ Fయsవ¡F చదవడం మ#Z 
చ#wంచడం UvO మ#Z Ú Ûల� లÜ మంT ప/ వర_ న x/ DఖHత Å#ంT 
చ#wంచడం UvO, అందh KUHhV X తమ అతH�క �మOV :F´ {h+వ·F° 
సpయం� '4, 56,  {o ప/ యత´ంE Úh సpయం {�_ h.

,-*&.  ప0 వర3 4 5య7వ8 అమ$< ఉన? సమA$:

1. KUHhP X 123 W వTwన�¹ మ#Z 123 Lం' Þ¡ßనప¹. 
2. ఏ సమయDEÁ� ఏ 123 '4, 56,  ¾క2 ఆ4_ E.
3. gHంప� E �U ÞXపల 123 x/ yzతం {o �U ఆÒ)ం{ 

అF´ gరHకqsX �U ఘటనల వద@ .
4. బ� �, á  E �U 123 బ� E.
5. ఏ 12X ఉâH� పట�  |ష5వర_ న �U అతF/ఆã ఆ4_ ° నష, ం 

కm�ంచడం సంబం�ంT, అ) 123 x/ ంగణంEÁ� �U బయä�.
6. gHంప� బయట KUHhP X �U '4, 56,  4బ�ం|ల ఆåగHం (��క 

�U ³æ?vగ) �U �9sF° pF కm�ంచగల ¨వ/ ªన మ#Z/�U 
½రÂ#త సv³వం కm�న |ష5వర_ న (అన�, gHంప� బయట 
మ¤_ మం|X Kకq ©ంచడం) �U ఆ KUH#P  123 E ఉండడం 
KUH ప/ °q యలW ఆటంకం కm�ంచగల| అF �Hయం� నçØ ఏ¾క2 
|ష5వర_ నW (అన�, gHంప� బయట èరªన ½రం {యడం).

ఈ పత0 ం< ఉన? 5య7$ మ&' 5బంధన$ ఒక ,-*&. F వ*GHకంI 
JKLగల ప&Oల4పరPన కQ మRకS T చర*ల" U&JVW జ&గగల 
ఊZంచగల [ష]^వర3 నల_ అ5?ం`5 కab ఉండd. 
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అదనం�, అgbc6 మ#Z ఎ6l ./  క#Wల- �క9 £ ��వర£F° ఒక 
��కపరªన అంతOయం కm�ం{ Kధం� gHంప� W బయట |ష5వర_ నW 
కq మ�క9 ణL K�ం{ హW2 '4, 56,  వద@  ఉం).  అం¥gWం·, }ర°9 తªన 
మ#Z ఉ�దక �క9 £ ��వర£F´ FOP #ంచ·F° gHంప� W బయట 
ప/ వర_ నL ప#గణనE° ¨}+వల4న అవస/ ం చట, బదP ం� '4, 56,  W ఉన´ంత 
çరW KUH#P  ప/ వర_ � Fయsవ¡ వ#_ }_ ం). 
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అU*యం 1
,-*&e  హ"#$ మ&' (ధ*త$

అ«Hయం 1
_______________________________ 

,-*&e  హ"#$ మ&' (ధ*త$

ప/ � 123 Eపల, కq మబదP ªన KUH ప/ °q యL Fరv¶ంచ·F° x/ థcక 1

[ధHత మ#Z అ�gరం Û/ Flప3 కm� ఉం.h. ./ 0 ¿-i  ఆÑ ఎ¹H�ష�, 
చట, ం UvO అLమ�ంచబ'న ovచêలW pF ఇ}_ ం), అ©¥ ఈ ovచêX 
ఆåగHం, భద/ త మ#Z KUHhV ల సం�9 sలL అx©ం కm�ం{f 
ఉండO|.

./ 0 ¿-i  ఆÑ ఎ¹H�ష�, UF ఉâHÅల UvO, KUHhV ల హW2లL మ#Z 
సంబం�త KUHhV ల [ధHతలL Å#_ }_ ం) మ#Z మద@ �}_ ం). స#�ì  
తమ [ధHతలL Fరv¶ం{ KUHhV X చట, ం UvO pÚ Mం)న ఆ 
హW2లL ఆ�v)�_ h.

,-*&.  ప0 వర3 న

fGgక hలం:
సకq మªన KUH#P  ప/ వర_ న భKషH¤_ E �L²ల íరసతvంÜ దగì ర� 
Å#_ ంచబ¹¤ం).  xఠïలX మంT íరసతvDL ¿�ంచబడç 
gWం·, KUHhP ల Lం' అÇ,  ప/ వర_ న ఆ�ంచబ¹¤�´©.

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
gరH కq sE�  °q eÀలకం� xðì నడం UvO వH °_ గత అ`వృ)P  
��ంచ·F° ñX కmం{ వృ�_ పరªన 4బ�ం) మ # Z 
స|xeలW x/ Û_ F Mం) ఉండ·F°.

 *ఈ కరmస3 కn< o0 5pపq r- sప&ంtంuంv అw పదం kడబyన zట, అj o0 5pపq 1

r- o0 5pOq |క# 5Aమ"ల_ మ&' sప&ంtంuంv r- sప&ంtంuంv |క# 
5Aమ"ల_ s}K3 ంj.
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అU*యం 1
,-*&e  హ"#$ మ&' (ధ*త$

(ధ*త$ - ,-*ie ల" FQ ంj (ధ*త$ ఉ4?~:
�L²ల KUH పOHవర£F´ »/ తl¶ం{Kధం� �D ప/ వ#_ ం¼m.

క&"లం అ�వృj.  

fGgక hలం:
ò123 �V ©E , క#Wలం సమసHల§ KUH#V  అ`x/ eలL 
అం)ంచ·F° క#Wలం jFl3 E oవ {య·F° KUHhV ల ప/ �FóX 
ఎంÛక {యబడ�h.

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
• వయ}l, Ìq Í, మ#Z ప#పకvత ఆ«రం� ³గ�vమHం �V © వరW 

క#Wలం ప/ £¡క అ`వృ)P E xðì న·F°.
• [ధH�Zత పదP �E xðì ½ం|W �మOP :F´ ప/ ద#ôంచ·F°.

(ధ*త$ - ,-*ie ల" FQ ంj (ధ*త$ ఉ4?~:
క#Wలం ¾క2 అF´ అవసOలL xÇంచ·F° మ#Z అవసరª¥, 
123 E సs¼రం Æm4న�# Lం' Lం' Kవరణ Mంద·F°.

అకu�� ఆశA$, ప0 వర3 న మ&' hW*ంకనం

fGgక hలం:
KUH#V  ¾క2 g� � Jం మ)ం� KUH#P  ¾క2 అకbc6 Kజeల Úద 

ఉx«HZల అ¤Hత_ మ అంచ�L ప/ �õంõంచm. 
వH°_ గత ప/ వర_ న ¾క2 అ¤Hత_ మ ప/ s£లL xÇంచడం మ#Z 

»/ తl¶ంచడç 123 ¾క2 ఉ?@ శం. ఈ ప/ s£X వH°_ గత F�©¨, 
కq మ�క9 ణ మ#Z సమగq తL కm� ఉం.©.

KUHhV X ½hw+వ·F° మ#Z వHW_ X� ఎదగ·F� 123 E ఉ�´h.  
�# ప/ దరôన ¾క2 అంచ�X తరగ�E �# వH°_ గత అ`వృ)P § ఆ«రప' 
ఉం.©.  öFE వH°_ గత అ÷� ãంట� E ప/ దరôన మ#Z సహgర తరగ� 
gరHకfxE�  xðì నడం øంù ఉం¸ం).   KUH#P  úq 'û +సం అం)ంTన/
ఏÔ� 123 వ-2 ఆ KUH#V  కృµ ఫmతం� వTwనదF ³Kంచబ¹¤ం).  
KUHపరªన |ష5వర_ న అ½) ప/ వర_ � Fయsవ¡ ¨వ/  ఉల� ంఘన అF 
KUHhV X ÆX}+వడం DఖHD.
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అU*యం 1
,-*&e  హ"#$ మ&' (ధ*త$

,-*&.  &�i� $

fGgక hలం:
KUHhV ల #ghi X అంü 123 '4, 56,  వద@  ఉన´ వH°_ గత KUHhV లW 

సంబం�ంTన ఏý� �/ తÂరvక �U ఎలg, 5F6 �మ�q , అ©¥, ñÇE 
�«రణ �øక, þ సs¼రం మ#Z 123 4బ�ం) �# ఉపyగం +సం 
sత/ ç ఉ?@ �ంTన 123 ÿûl ఉండ�. W¸ంబ KUH హW2X మ#Z 
!పH� చ., F° (FERPA) అLÅణం�, 123 '4, 56,  ¾క2 ఏ"ం¸� 
వHవహ#}_ న´ 123 ఉâHÅల UvO Mం)న సs¼రం KUH#P ° 
KUHపరªన oవలL అం)ంచడం ÉరW చట, బద@ ªన KUH అవసOలL 
కm� ఉన´ ఇతర '4, 56,  ఉâHÅలÜ పంQ+వQw.   
 ప/ � KUH#P ° అ¤Hత_ మ KUH gరHకq sలL అ`వృ)P  {య·F° 
ఉపy�ంచగల సs¼OF´ అం)ంచడం ÉరW KUHhP ల #కhi X 
Fరv¶ంచబ¹¤�´©. ,-*&e  &�i� $ �ప*ంI ప&గ�ంచబ��ంద5 
5�. &ంచ�5F s#q �బ�ంj తbన �గQ త3 $ JK"ంli. 
సgలDE తm� దం¹º X �U KUH#P  అభHంతరం Ï�¥ తప, బ¶రంగం� 
లభHమ¦H డøక, # సs¼రDE ఉన´K:  KUH#P  #h, Th�s, $m%� 
m4, ంn, Tత/ ం, ప/ «న చ|� అంశం, �Ç, న ¥ö మ#Z ప/ ?శం, 
అ�g#కం� Å#_ ంచబ'న gరHకfxX మ#Z tq డలE xðì నడం, అ&� Ç6 
జ ,̧  సGHల  ¾క2 బh� మ#Z ఎ¤_ , pజh అ©న ¥öX, Mం)న 
'Öq X మ#Z అ�hi X, అతHంత ఇ'వల చ)Kన గత 123, మ#Z ఇతర 
�JపH సs¼రం.

తm� దం¹º లW (�U 18 సంవతlOX �U అంతకంü ఎW2వ వయ}l గల 
KUHhP X) §న #(2న´ సs¼రం ప/ Q#ంచ·F° అభHంతరం ఉంü, �h 
ప/ � KUH సంవతlరం ¾క2 అ+, బh 1 �Ç° సpయWX/'ÂH' 
1ప#ం$ంbంû �#° �/ తÂరvకం� Æmయ)em.

1965 సంవతlర� ఎmãంటþ అంÍ ¬కండþ ఎ¹H�ష� e6,  మ#Z 
2001 ½షన3 '*�l ఆద�oష� e6,  ప/ gరం 123 '4, 56,  X  cmట# 
ø²+ టర� W, �# అభHhV ల #ర� L, ¬కండ# 123 KUHhP ల #h� , Th�sX 
మ#Z $m%� �õ�ల ¾క2 x/ పHతL అం)ం¼m, అ©¥.
 అదనం�, సవ#ంచబ'న 123 +Í, MCL 380.1139 ప/ gరం, ఒక పõ� 6 ò 
123 ¾క2 123 అ�ghX ZÁ$Í o, ûl ¾క2 �Zధ ద,లW 
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మ#Z ZÁ$Í o, ûl ¾క2 �Zధ ద,ల oవ అgడÚలW KదH �U 
ఉx� అవgïలL అం)ం{ ఇతర సంసV లW KUHhV ల �øక, þ సs¼OF° 
ప/ వHతL ఇవvవల4న అవసరం ఉన´). Ú Dంద}_  �/ తÂరvక అLమ� 
�Wం· '4, 56,  ఈ సs¼OF´ బ¶రì తం {య²డదLWంü, ప/ � 
KUHసంవతlరం ¾క2 అ+, బh 1 �Ç° Úh '4, 56,  W తపక �/ తÂరvకం� 
Æmయబర¼m.

హ"#$ -- ,-*i. $ (Pనర�  తa� దం�� $) FQ ంjk`F హ"#$ కab 
ఉంli:

W¸ంబ KUH హW2ల మ#Z !పH� చట, ం (FERPA) మ#Z #ghi ల 
FరvహణÜ సంబంధం ఉన´ KకfంÅల KUH చట, ం (IDEA) ¾క2 !పHత 
అవసOల ¾క2 అవసOలL '4, 56,  xÇ}_ ందF  ఎ|h -డం'. 
KUHhP X అంద#t, �# అభHరP న çరW, తమ ïశvత #ghi లL, ఒక 
sరì దరôక సలpUh సమక9 ంE, -డ·F° హW2 ఉం¸ం). 

(ధ*త$ - ,-*ie ల" (మసర�  తa� దం�� $) FQ ంj (ధ*త$ ఉ4?~:
• �# KదHE Â#_ � xðì న·F°.
• ./ 0 123 ¾క2 అ¤Hన´త ప/ s£లL xÇంచ·F°
'4, 56, .

• �2ల4, 6 ¬Ç, ంÅE�  �# KUHపరªన సమగq తW Fల�ట, డం.
• ఏý� వH°_ ° �U సంసV W OతÂరvకం� '4, 56,  W Æmయ)యం' 

#ghi లL Þల� 'ంచడDL  vక#ంచ·F° KUH#V  అLమ� 
ఇవvO|.

��paం� మ&' ,-*&.  Vవ$

fGgక hలం:

వH°_ గత అవసOX �U ఆంâళనX KUHhV ల KUHపరªన అ`వృ)P ° 
¨వ/ ం� pF కm�ంచగల� మ#Z ÎకHం {}+గల�. KUHhP ల KజeF° 
సpయపÈ ఉన´త KUHపరªన FరË eX ¨}+వడంE ఉపyగకరం� 
ఉంÈ సs¼OF´ 123 W అం)ం{ [ధHత తm� దం¹º X మ#Z 
KUHhP లW ఉం¸ం). KUHhV లW అÇ,  మదP ¤ oవలL, అవసరªన 
మ#Z సDTతªన)� ³KంTన �̧ , అం|[¸E ఉండ.F° మ#Z 
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ఈ oవలL మ#Z బయట ఏ"/lల oవలL KUHhP లW Æmయ)య·F° 
(jklmంn, 123 సsహ oవ, sన4క 4V � మ)ం�) [ధHత వ¶ం¼m.

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
123 అం|[¸E ఉం{ ఆ jklmంn oవలW x/ Û_  కmంచడం.

(ధ*త$ - ,-*ie ల" FQ ంj (ధ*త$ ఉ4?~:
అం|[¸E ఉన´ jklmంn oవల Å#ంT K¼#ంచడం మ#Z �h 
సDTతªన)� ³Kం{ jFlmంn oవలL Mందడం.

,-*&.  స�యం �ర*కQ మం

fGgక hలం:

ఏ KUH#V 0� అకbc6 మ#Z వH°_ గత ఇబ�ం|X కmÌ ప/ sదం ఉం) 
(ఉU. sదక ద/ �HX KFy�ం{ వyజL'Ü 1Kంచడం).
 తm� దం¹º X , KUHhP X మ#Z 4బ�ం) తమ KUHhV లL తమ 
ప#4V ¤లL అరV ం {}W½ం|W మ#Z సhP W½ం|W సpయం 
{యడంE ఉపyగపÈ సs¼OF´ అం)ంచ·F° [ధHతL కm� 
ఉం.h. KUHhV లW KUHపరªన మ#Z మదP ¤ oవలL, వ#_ ం{ 
ప#4V ¤లE అవసరªన మ#Z సDTతªన)� ³KంTన �̧ , 
అం)ంచ·F° మ#Z ఈ oవలL మ#Z బయట ఏ"/lల oవలL 
KUHhP లW Æmయ)య·F° (jklmంn, 123 సsహ oవ, sస4క 4V � 
మ)ం�) [ధHత వ¶ం¼m.

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
123 UvO లభHమ¦H KUH మ#Z మద@ ¤ gరHకqsలW x/ Û_ .

(ధ*త$ -- ,-*ie ల" FQ ంjk`F (ధ*త$ ఉ4?~:
అం|[¸E ఉన´ KUH మ#Z మద@ ¤ gరHకqsల Å#ంT అ'� 
ÆX}+వడం మ#Z ఆ gరHకqsలE xðì నడం. 
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�జi

fGgక hలం:

అకడc6 KజeF° కq మబద@ ªన మ#Z స�న pజhW మధH ప/ తHక9  
సంబంధం ఉం). తర- 2O× జh, క9 cంచబ'న) మ#Z క9 cంచబడనK, 
�U తరగ)° ఆలశం� Oవడం ఆ తరగ�° KUH#V  ¾క2 �åగ� మ#Z 
úq '¸´ ¨వ/ ం� ప/ ³Kతం {�_ ©. తపFస# 123 pజh చ., లL అమX 
{య·F° మ#Z ./ 0 ¿-i  ఆÑ ఎ¹H�ష� ¾క2 pజh K«నDL 
అమX {య·F° Oష, 5 చట, ం °ంద 123 FOvహWX [ధHత కm� 
ఉం.h . ./ 0 123 '4, 56,  E నÒ| {}Wన´ KUHhV లW Oష, 5 చ., F´ 
అLస#ంT 123 W pజరవడం మ#Z ./ 0 ¿-i  ఆÑ ఎ¹H�ష� pజh 
K«�F° క ,̧ బ' ఉం·m.

అ�åగHం gరణం� 2O× జh అ©న å3 �U pజh Úద ప/ ³వం 
-పగల వH°_ గత మ#Z W¸ంబ సమసHలL 123 W తm� దం¹º X 
Æ mయ )eలF ఎ|h-}_ �´D , 12 3 గం ట ల త Ov త 
అx©ం$Øం¸లL 4ùH3 {య·F° అF´ ప/ య�´X {em. 123 
gH5ండå�  ఇవvబ'న ¬ల� å3లE W¸ంబ ¬ల�లL ప/ £¡క {}+�m. 
pజh K«�F´ ఉల� ంఘనల gరణం� úq 'û +EWం· ఉండ.F° 
తm� దం¹º X �# KUHhP లÜ మంT pజh ¾క2 x/ DఖHతL చ#wం¼m.

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
• 2O× జh , క9 cంచబడF 2O× జh , మ#Z ఆలసHం� Oవడం 

6దXÅ�ÇF సష, ం� FరvTం{ xఠïల K«�లL 
 vక#ంచడం.

• ఒక 2O× జhW (క9 cంచబడF �U క9 cంచబ'న) సంబం�ంTన 
FరË eF´ స�X {య·F°.

• �h అLమ� Mం)న తh�త 123 ఆ4_ F వ)m Þళß·F°.

(ధ*త$ - ,-*ie ల" FQ ంj (ధ*త$ ఉ4?~:
• ప/ �å3 మ#Z సgలDE అF´ తరగ¤X pజh gవడం.
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• pజh K«నం ప/ gరం, KUHhV ల 2O× జh Å#ంT 123 W 
sటUvO తm� దం¹º X  Æmయ)em. 

• భవనం K«�F° అLÅణం� 123 x/ ంగణంE ఉం·m , 
Þ¡ß»వ·F° అLమ� ఇవvబ'¥ తప.

• KUHపరªన అమ#క/gHంప� L వ)m Þళß·F° �h అ�gOF´ 
కm� ఉ�´రF FOP #ంచడం.

s#q _ంy 5రంతర ��� జi$ �0 �v L��  మ&'/r- �}గ� 
yO�� �ంv అ�  q3  అం¡ ¢*మ� స£g¤¥ |క# ��� జi చట� ం |క# 
ఉల� ంఘనI మ&'/r- ,-*పరPన 5ర� కS §ంI -& Jయవచ¨5 
గమ5ంచంy.

7ట" మ&' వ*©3 కరణ" Vgచ¨

fGgక hలం:

మన సsజంE [ధHతగల  vయ ³వ వHt_ కరణW KUHhV X 4దP ం 
{యడం 123 ¾క2 ఒక DఖHªన xత/ . Z.ఎ�. O�Hంగం Zక2 6దÇ 
మ#Z ప«´Xగవ సవరణల ప/ gరం అLమ�ంచబ'న  vయ-వHt_ కరణ, 
123  ¾క2 కq మబదP ªన KUH ప/ °q యW అంతOయం కm�ంచ²డ| �U 
KUH#P  ప/ వర_ � Fయsవ¡F ఉల� ంÄంచ²డ|.

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
• �# మత Kïv�లL ఉల� ంÄం{ ఏ gరHకfపDLం�� 

cనp©ంచడం.
• Û/ Flx3 ఆÒదంÜ, 123 సంబం�త gరHకfxలW 123 ఆ4_ E 

ïం�Zతం� సs�శమవvడం.
• Û/ Flx3 ¾క2 ఆÒదంÜ , KUH#P  సBpF° KUHhV లW 

ప/ కటనX మ#Z o, $Øంట� X {యడం +సం �5Ç� ¿-i  �U UF° 
సsనªన UF° x/ Û_  కm� ఉండడం.

• Kస_ 7త అంïల§ �# అ`x/ eలL ³దHతÜ Æmయ)యడం 
మ#Z వHక_ పరచడం.
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(ధ*త$ - ,-*ie ల" FQ ంj (ధ*త$ ఉ4?~:
• �# మతపరªన నమØgలÜ KhదP ªన ఏý� gరHకqsల Lం' 

cనp©ంచబ·లF �/ తÂరvకం� అభH#P ంచడం.
• Û/ Flx3 ¾క2 ఆÒదం +రడం మ#Z అభH#V ంTన అ¬ం8�  ¾క2 

పదP �, సమయం మ#Z ప/ ?ïF° సంబం�ంT kలÉలబ'న 
FబంధనలW క ,̧ బ' ఉండడం.

• �5Ç� ¿-i  L �U UF సsనªనUFF ఉపy�ంచ·F´ 
Û/ Flx3 ¾క2 ఆÒUF´ +రడం, మ#Z �/ తÂరvక �మ�q  
�HÛ_ Ü kలÉల�బ'న FబంధనలW క ,̧ బ' ఉండడం.

• '4, 56,  ¾క2 క#WలంW స9¤కం� సంబం�ంT Kస_ 7తªన 
అంïల§ Ãరవప/ దªన మ#Z [ధH�Zతªన పదP �E �# 
అ`x/ eలL Æmయ)యడం మ#Z వHక_ పరచడం. 

• ఇతర వHW_ ల `న´ªన అ`x/ eలL ÃరKంచడం.

ప0 «రణ$

fGgక hలం:   

KUHhV X K�_ రªన అంïల§ [ధH�Zతªన పదP �E తమL 
�D వHక_ ప#{ం|W ½hwW½ ప/ ³వవంతªన sOì లL అం)ంచడం 
123 ¾క2 DఖHªన xత/ లE ఒకÇ. 123 �O_ ప�/ కX వంÇ అ�g#క 
123 ప/ QరణX, KUH#P  సంxదWల ¾క2 K«నం మ#Z FరË యDL 
[ధHతÜ ²'న పదP �E ప/ �õంõం¼m మ#Z 6త_ ం 123 సంఘం 
¾క2 అ`x/ య 1:లL కm� ఉం·m. 

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
• KUHhV X మ#Z Û/ Flప3l {త Dం|�½ అంÖక#ంచబ'న 

sరì ద రô gలW Eబ' తమ ప/ Q రణల ¬�l #® á Lం' 
c�p©ంచడం.

• ప/ «నం� �;జHపరం� ప#గ;ంచబÈ �¶తHDL, <µం{ 
�¶తHDL మ#Z 123 ¾క2 కq మబదP ªన FరvహణL 

11



అU*యం 1
,-*&e  హ"#$ మ&' (ధ*త$

భంగప#{ సÚ°9 ంచడం �¶తHDL సÚ°9 ంచడం మ#Z/�U 
ఉపసంహ#ంచడం.

(ధ*త$ - ,-*ie ల" FQ ంj (ధ*త$ ఉ4?~:
• 123 gరHకqsలW అంతOయం కm�ంచWం·, [ధHతÜ �/ తలL 

»�,  {యడం, ప/ Q#ంచడం �U పంÛ= {యడం మ#Z ఆ 
�/ తలL KUHhV ల మ#Z KUH#V  సంసV ల{ �డబÈ ఆ �5Ç� 
¿hi లE �U F#P ష,  !డలE sత/ ç »�,  {యడం.

• KUHhV X మ#Z Û/ Flx3l {త Dం|�½ అంÖక#ంచబ'న 
sరì దరôgలW అLగణం� �F�ÇF  ప/ Q#ంచWం· sనడం

• మంT అ`hT మ#Z [ధH�Zతªన జర´mజం ¾క2 
ఆÒదyగH ప/ s£లL xÇంచడం.

s#q O0 ¬తం ®V ప0 «రణ$

123 x/ yzతం {o �U తరగ�E తeh {4న ప/ QరణX, >¦ట- 
M/ డక9 �l మ#Z ఇతర వHt_ కరణ gరHకfxలW సంబం�ంT �Hయపరªన 
ఎ'=#య3 Fయంత/ ణL '4, 56,  Fరv¶}_ ం) అF దయ{4 గమFంచం'.

123 x/ yzతం {o ప/ QరణX అన� క#Wలం ¾క2 ³గం� �U 
తరగ�E gరHకq మంE ³గం� సృµ, ంచబ'న మ#Z అ`వృ)P  {యబ'న 
ప/ QరణX మ#Z �O_ ప�/ కX. ఒక అgbc6 తరగ� ¾క2 ³గం� 
సృµ, ంచబ'న అF´ ప/ QరణX ప/ Qరణ మ#Z పంÛ=° Dం| తరగ� 
ఉx«HZల �U �నl- ¾క2 అLమ� తపక ఉం·m. అదనం�, ప/ ¨ 
సంTకL ప/ QరణW Dం? Û/ Flప3 సÚ°9 ం¼m.

123 x/ yzతం {o ప/ Qరణ [ధHతZతªన జర´mజం ¾క2 
FయsలW Eబ' ³వ ovచêL �U K`న´ దృక«F´ Fయం�/ ంచ|, 
అ©¥ ఏ ప/ Qరణ ¾క2 సDTత�vF° సంబం�ంT ¤) FరË యం 
FOv?ల?.

s#q O0 ¬తం ®య5 ,-*&.  ప0 «రణ$
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=/ 0 123 '4, 56,  ¾క2 KUHhV X 123 x/ yzతం {యF KUH#P  
ప/ QరణలL �U అన�g#క ప/ QరణX 123 ఆ4_ E ³వనం Û/ Flx3 
UvO �.©ంచబ'న x/ ం�లE 123 �ళE పంÛ= ÏయHవQw అ©¥ 
°q ం) పUX ఉన´ ప/ QరణX తప:

1. అసతHªనK;
2. ªనర� W అÀ� లªనK;
3. @డవ పÈ  పUX, ఇతర వHW_ లL �యప#{ �U ��ం{ వHt_ కరణ 

�U ïం� ¾క2 తక9 ణ ఉల� ంఘనL #/ �Ûం{ పUX (అంü, ¶ంస, 
�)#ం�X, ఒక వH°_  ¾క2 ��, మతం, �� Bలం �U ఇతర 
Kలక9 ణ లక9 £లL °ంచపరచడం, K½�# Lం' ప/ �సందనL 
కm�ం{K);

4. మ¤_ మం| �మ�q F, Fయం�/ త పUOP లL �U చట, ం UvO 
ªనర� W అLమ�ంచF ఏý� వ}_ �L �U oవL ప/ ¼రం 
{యడం;

5. పåక9 ం� అసభHªనK;
6. ప/ Qరణల ¾క2 కం$ంû �U పంÛ= పదP �E, 123 5U 123 

gరHకq sల ¾క2 ¾క2 స�న మ#Z సకq మªన FరvహణW 
గణ/యªన అంతOయం కm�ం{ �U చట, బద@ ªన xఠïల 
Fయsల ఉల� ంఘనW చట, KhదP ªన చరHల జరగ·F° gరణమ¦H 
ఒక స9¤కం� ఊ¶ంచద�న ప/ sUF´ అం)}_ ం). 

పంo� ®V సమయం, O0 ంతం మ&' పద. G

mBత �మ�q  ¾క2 పంÛ= సమంజసªన సమయం, ప/ ?శం మ#Z పదP �E 
ప#cతం {యబ¹¤ం).  xఠïల g#·h�  మ#Z/�U ప/ �శsOì లE 
./ �6 �«రణ ప/ �హంÜ గణ/యం� ÎకHం {}W½ పంÛ=; ఇ) ఒక 
KUH#V  FþË త సమయDE g� � వద@ W OWం· Få�}_ ం) �U FC�}_ ం); 
ఏÔ� ప/ QరణL ఆÒ)ంచ·F° �U �రస2#ంచ·F° ఏ ఇతర వH°_  ¾క2 
హW2L Fర�ంధం {o); �U "�«రణ 123 gరHకfxల" Ü గణ/యªన 
మ#Z ��క ÎgHF° gరణమ¦H K అLమ�ంచబడ�. 
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పద̄�$

123 x/ yzతం {యF mBత పUOV లL పంÛ= {eలF �U 
ప/ ద#ôం¼లF +hWం¤న´ KUH#P  6దట ఈ °q ం)�#E ఒక# ఆÒదం +సం 
ఒక పUరV ం ¾క2 g¯F సమ#ం¼m: Û/ Flప3, అ4¬, ంû Û/ Flప3 �U 
Û/ Flప3 ¾క2 gరHద#ô. ఈ ప/ Qరణ అంïX §న #(2న´ వHW_ లW ½h� 
సమ#ంచబ·m; FOvహW' b�2 § ఈ అంïల g¯F వ)m�ట, డం, 
ఆÒదం +సం సమరణg ³õంచబడ|. అదనం�, అభHరP న {}_ న´ KUH#V  
ఈ °q ం) సs¼OF´ అం)1_ , అభHరV నL Â#_  {4, సంతకం {em:

1. అభHరV నL సమ#ం{ వH°_  ¾క2 #h, KUH#V  ID సంఖH మ#Z 
$m%� నంబ-;

2. ఉ?@ �ంTన ప/ దరôన �U పంÛ= ¥ö (X) మ#Z సమయం (X);
3. ఆ అంశం ప/ ద#ôంచబÈ �U పంÛ= {o ప/ ?శం;
4. ప/ దరôన �U పంÛ= ఏ Ìq Í (ల) KUHhV లW ఉ?@ �ంTన).

పంÛ= {యవల4న �U ప/ ద#ôంచవల4న అంïల నకX, Â#_  అభHరV న 
DరDÜ  కm4, gవల4న పంÛ= సమeF° Dం? ఒక 123 å3 (24 
గంటX) కంü Dం|� §న �õ� {యబ'న వHW_ లW అం)ం¼m. 

KUH#V  సమ#ం{ సమయంE , KUH#V  ప/ Qరణ పంÛ= ఎం|W 
సDTతª�@  �క సDTతªన) gU అ½ UF§ అ`x/ eలL KUH#P  
మ#Z Û/ Flx3 చ#wంచ·F° ñX� Û/ Flx3 Ü వH°_ గతం� కలవమF 
»/ తl¶ంచబ¹¤ం). KUH#V  �U అతF/ఆã ప/ �F� సంబం�త �W9 లÜ 
మ#Z/�U వ}_ �లÜ పంÛ= +సం అతF/ఆã �}L సమ#P ంచవQw. 

KUH#V  ప/ Qరణ అంతOయం కm�}_ ంâ �â అF FరË ©ంచ·F°, ఈ °q ం) 
అంïలL 123 4బ�ం) ప#గ;�_ h: ఇ? తరp అంïలÜ గత అLభవం; 
KUHhP లÜ వHవహ#ంచడDE మ#Z పరH�°9 ంచడDE గత అLభవం; 
KUH#V  దృకEX మ#Z ప/ వర_ నL ప/ ³Kతం {o ప/ }_ త సంఘటనX; ఆ 
ప/ Qరణ ¾క2 సమరణW Dం| �U అ? సమయDE �స_ వªన �U 
సంభKంచగల ïþరక భంగం ¾క2 ఏý� సందOFX. 
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Û/ Flx3 �U అతF /ఆã ప/ �F� ఆ ప/ Qరణ ¾క2 పంÛ=F 
ఆÒ)ంచ·F° �U �రస2#ంచ·F° �# FరË eF´ Æmయ)em 
మ#Z సమ#ంTన ఒక 123 å3 Eపల FరË ©DL KUH#P ° 
Æmయ)em. పంÛ=° అLమ� ఇవvక»¥, Û/ Flx3 �U అతF/ఆã 
ప/ �F� KUH#V ° �/ తÂరvక gర£F´ Æmయ)�_ h. 

అభHరV నL సమ#ంTన వH°_ , సమరణ తh�త ఇరÔ �XÅ (24) గంటలE 
ఒక సందనL అం|+క»¥, ప/ �సందన �క»వ·F° gరణం KUH#V F 
Å#_ ంచ�క»వడం వలన g| అF ధృñక#ంQ+వ·F+సం ఆ వH°_  �న 
సమ#ంTన gOHలeF´ సంప/ )ం¼m,. KUH#V  ఈ ధృñకరణL {o_  మ#Z 
అభHరV నW ఎfంÇ ప/ �సందన �నట� ©¥, §న #(2న´ సమయం, ప/ ?శం 
మ#Z పదP �F బÇ,  ఈ ప/ QరణL పంÛ= {యవQw. 

Û/ Flx3 �U ప/ �F� ¾క2 FరË యంÜ KUH#V  అసంతృÛ_  Ïం|¤ంü, 
KUH#V  ఈ FరË eF´ స�X {యవQw. Û/ Flx3 ¾క2 FరË యం అం)న 
øం¹ (2) 123 å3లE 1ప#ం$ంbంû �#° GBకం� �/ , 
mBతÂరvకం� �F Æmయ)యడం UvO Û/ Flప3 ¾క2 FరË యDL 
స�X {యవQw.

ఆ ప/ Qరణ ¾క2 పంÛ=F ఆÒ)ంచ·F° �U �రస2#ంచ·F° ఒక 
FరË యDL 1ప#ం$ంbంû ¨}Wం.¹ మ#Z KUH#V  {4న స�X 
అం)న B¹ (3) 123 å3లE �/ తÂరvకం� అతF/ఆã gర£లL 
KUH#V ° Æmయ)em. KUH#V  1ప#ం$ంbంû Lం' B¹ (3) å3లE 
సందన Mందక»¥, అత¹/ఆã 1ప#ం$ంbంû gOHలeF´ సంప/ )ంT, 
సందన �క»వ·F° gరణం KUH#V F Å#_ ంచ�క»వడం వలన gదF 
FOP #ం¼m. KUH#V  ఈ ధృñకరణL {4Zంü మ#Z 1ప#ం$ంbంû 
UvO ఎfంÇ ప/ �సందన �నట� ©¥, ఈ K«నంE §న #(2న´ సమయం, 
సV లం మ#Z పదP ¤లW అLÅణం� ఈ ప/ QరణL పంÛ= 
{యవQw.1ప#ం$ంbంû FరË యç అం�మం.

ప-ల 5రgచ4$ 
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“123 å3" అంü å3�þ KUHసంవతlరం �U �సK ¬షÿ�  ఏý� å3, 
అన� å3�þ� 4ùH3 {యబ'న తరగ�E ¿ధన జhÌ å3 మ#Z 
శ F �OX , ఆ )�OX మ #Z అ � g # క 12 3 ¬ ల�X 
cనp©ంచబడ�©. 

“ప/ Qరణ "అంü ఏ �స_ కం, ప�/ క, కరపత/ ం, �O_ ప�/ క, �#® క�స_ కం, �� య-, 
ÛÇష�, Ûకw-, HeTత/ ం, ·/ ©ంn, బట�, [HÍI , Tహ´ం �U ఇతర �/ 4న 
�U D)/ ంTన Kషయం. ప/ QరణE వH°_  ¾క2 దృశH KవరణX ²· 
ఉ�´©. 

“పంÛ= "అంü ఉTత g¯X, Kకq ©ంచడం �U KకqeలW g¯X 
సమ#ంచడం, KO,లL  vక#ంచడం UvO, �«రణ 123 gరHకfxల 
సమయంE �U �«రణ 123 gరHకfxలW Dం|� �U తh�త 
◌ిUHhP లW KUHhV ల ప/ Qరణ ¾క2 ప/ సరణ �U �HÛ_ . ప/ Qరణ g¯X �U 
123 భవనం �U �«రణం� KUHhV X తరQ� వ{w x/ ం�E�  
ప/ QరణL ప/ ద#ôంచడం . "అÀ� లత" �U "అసతHªన" ప/ QరణÜ 
వHవహ#ం{ట�¹, "పంÛ=" అ½ పదం ఒకÇ �U అంతకంü ఎW2వ 
g¯లL అం)ంచడం; ఇతర అF´ రg�న అంïలÜ వHవహ#ం{ట�¹, 
"పంÛ=" అ½ పదం KUH#V  ప/ Qరణ ¾క2 గణ/యªన పంÛ= �U �HÛ_ F 
1T}_ ం), తUvO 123 KUHhV లW KUHhV ల ప/ Qరణ �«రణం� 
అం|[¸E ఉం¸ం). 
 

“�«రణ 123 gరHకfxX "అంü, 123 {త �నl- ÏయHబడi  KUHhV ల 
KUH gరHకfxX మ#Z 123 4బ�ం)E ఒక# ప/ తHక9  పరH�క9 ణE. 
�«రణ 123 gరHకfxX ఈ °q ం) Kధం� ఉంట©, అ©¥ ñÇ� 
ప#cతం g|, ఇK ఉUహరణW sత/ ç: తరగ� గ) పF; �బ/ þ 
gరHకfxX; ��క KదH తరగ¤X; అ�g#క సs�ïX మ#Z ఇతర 
సs�ïX; 123 అ&� Ç6 »'X; [HంÍ క{þX; 123 �టgX; ప/ £¡క 
{యబడi  123 E లంL ¯#య¹� . 

“ªన-" అన� 18 సంవతlOల కంü తW2వ వయ}l గల వH°_ . 
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“ªన- W అÀ� లత" అన� సమgMన సsజ ప/ s£లL అనv©o_  ప/ Qరణ, 
అన� 6త_ ం� ¨}Wన´�¹, పంÛ= +రబ¹¤న´ ªనర�  వయ}lEF 
�# ¾క2 �ం�క ఆస°_ F #/ �Ûం{K అF ఒక సగ¸ వH°_ ° అFÛం{K; అfంÇ 
ప/ వర_ నL అ¸వంÇ పంÛ= +రబ¹¤న´ ªనర�  వయ}lEF �#°, 
ఇ¸వంÇ సF´¶త �ం�క చరHలL Kవ#ం{ ప/ వర_ న వంÇ ప/ వర_ నL ఎf 
అం)ం¼m అ½UF Å#ంT వyజన సsజంE ఉన´ ప/ s£లW 
KhదP ం� ప/ Q#ంచడం �U Kవ#ంచడం; మ#Z 6త_ ం Úద ఆ ప/ QరణE 
ªనర� W ¨వ/ ªన �¶తH, క,తØక, KUH, Oజtయ �U ï N య KXవ �|. 

“అసతHం" అ½ పదం ఒక వH°_ ° బ¶రంగ ?vషం, �g2రం, �U అపpసHం 
కm�ం{ Kధం�, అతL/ఆã బ¶ష2#ంచంబడ·F°  gరణమ¦H, అతF°/
ఆãW pF కm�ం{ Oర;F కm� ఉంÈ, వH°_  ¾క2 ప/ �ష, W pF కm�ం{ 
�U సsజంE అతF´/ఆã ÃరవDL త�ì ంచడం వంÇK {o  ప/ కటన, 
�/ తÂరvక ప/ Qరణ �U T�/ ల Dద/ ణ, ప/ �JxX �U ఇతర 4V ర 
x/ �F«HX �U @పH ప/ కటన (cనp©ం�Ü ర°9 ంచబడFK). ప/ Qరణ 
"ప/ � అ�ghX" (అన�, ప/ Gతv పదKE ఉన´�h) �U "పõ� 6 
�గ-l" (అంü, KజeX, ఉâHగం, �U శ°_  మ#Z KజeX వంÇ gర£ల 
వల�  ప/ జల దృµ, F +��h) అప�|� ఉండ.F° �L అబUP X 
"�స_ వªన ?vషంÜ" (అన�, అ) త�¹ అF Æmo {oK �U Fర� క9 :ం� 
�U అÃరవం� ఉందF ÆX}WF {o)) Ü {యబ' ఉం·m. 

“ఒక �«రణ 123 gరHకfపDW �స_ Kక మ#Z గణ/యªన 
అంతOయం" అంü  అరV ం: 

• �«రణ 123 gరHకfxX అన� KUHhV ల pజh తపFస# 
అ©న 123 '4, 56,  ¾క2 KUH gరHకq మం, మ#Z ఆ gరHకqsF´ 
Fరv¶ంచ·F´ అ¹i W½ �U అంతOయం కm�ం{ ఏÔ� 
అంతOయం. 

• �«రణ 123 gరHకfపం సvచêందం� ఉన´�¹ (ఉUహరణW, 
123 అ&� Ç6 ఈÞంûl, �టgX, క{þX, Pజనం ¯#యÍl, ఇK 
ఉUహరణW sత/ ç, ñÇ� ప#cతం g|), "గణ/యªన 
అంతOయం" అంü KUH#V  అల� h� , చట, KhదP ం� ఆ4_  �v�నం, 
Kస_ 7తªన �కX �U గందర!ళ ప/ వర_ న, 123 బ¶ష2రణ, ప/ దరôన, 
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4û డ��, �, ంÍ-ఇ�, �6-అ�û �U ఇతర సంబం�త gOHచరణ 
JxలE xðì నడం. �' చరw �U K�దDL #/ �Ûం{ ప/ Qరణ 
ఇక2డ FC�ంపబ'న అంతOయం ¾క2 రకం g|. 

• ఒక KUH#V  ప/ Qరణ అంతOయం కm�ం{)� ప#గ;ంచబడ.F°, 
ప/ ¥Hకªన వHt_ క#ం{ �స_ �లL కm� ఉం·m, öF§ �«రణ 
123 1Tం{ �U 123  కq మ�క9 ణW తక9 ణ, గణ/యªన మ#Z 
��కం� అంతOయం కm�ం{ సష, ªన మ#Z ప/ }_ త సం³వHత, 
Kషయం పంÛ= {యబ' ఉం·m.

కQ మRకS ణ చర*

Û/ Flప3 �U అతF ప/ �F� ప/ �²ల FరË యం తh�త, Û/ Flప3 �U అతF 
ప/ �F� ¾క2 x/ ధcక సÚక9  సమయంE �U అ¯3 gలంE, KUH#V  
ప/ QరణL పంÛ= {o_  అ) ఈ కర�స_ కDE #(2న´ K«�లW 
అLÅణం� Û/ Flప3 KUH#V F ¾క2 కq మ�క9 £ చరHW త�న gర£X 
అ��©.

��*ంగ �°$

Dంద}_  సÚక9  హW2L అమX {యడంE, 123 4బ�ం) ZÁ$Í o, ûl 
O�Hంగం 6దÇ సవరణ Lం) sరì F�@ శం {}+�m. తరగ¤ల అ³Hస 
కq మబదP ªన gరHకq మం +సం అవసరªన ��వరణDL kలÉXQ, అ? 
సమయDE KUHhP X �D వHక_ ం {}É½ హW2L ఉల� ంÄంచWం· 
FOP #ంచడం 123 మ#Z 123 4బ�ం) ¾క2 [ధHత. KUHhV ల 
ప/ QరణX, అప/ 4దP , °� ష, ªన, K�Uసదªన, hT�F �U అభHంతరకర 
ఆEచనల వHt_ కరణL కm� ఉం.© అ½ ఏ0g gరణం వలన పంÛ= 
FC�ంచబడ|.

,-*&.  ప0 ±తgం

fGgక hలం:

18



అU*యం 1
,-*&e  హ"#$ మ&' (ధ*త$

KUH#P  ప/ Gతvం అన� KUHhV లL తమL �D వHక_ ం {}+వ·F° 
మ#Z 123 KషeE�  ప/ ��vమH ప/ °q య UvO చరH ¨}+వ·F° ఒక 
sరì ం� ÏపవQw. 123 సBహDEF సGHలందJ KUH#V  ప/ G�vF° 
సpయం {o [ధHతL పంQWం.h. త�న �V ©E, KUHhV లW 123  
¾క2 అ³Hస ��వరణమL ప/ ³Kతం {o ఆ FరË eE�  xðì ½ం|W 
అవgశం ఇవvబ¹¤ం). KUH#V  ప/ Gతvం ఒక ఎ#�న సంసV � పF{య·F° 
ñX� ./ 0 ¿-i  ఆÑ ఎ¹H�ష� xల X మ#Z వH°_ గత xఠïల 
K«�X అభHరP న§ అం|[¸E ఉం.©.

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
• KUH#P  ప/ Gతvం ఏO¸ మ#Z Fరv¶ణ.
• KUH#V  ప/ Gతv సంసV లE �V �X +రడం మ#Z Fరv¶ంచడం.
• �h ఎF´0న సGHX� ఉంü, ఈ సంసV  ¾క2 Fయcత 4ùH3 

సs�ïలE కq మబదP ం� xðì నడం.
• 123 ప#xలన మ#Z ఇతర సంబం�త పg9 ల సహgరంÜ {4న 

అF´ FరË eల Å#ంT ¬కండþ 123 KUH#V  ప/ Gతvం{ 
Æmయ)యబడడం.

(ధ*త$ - ,-*ie ల" FQ ంj (ధ*త$ ఉ4?~:
• KUH#V  ప/ Gతv సGHX� KUHhP ల సంసV  UvO వHక_ ం {యబ'న 

అవసOX మ#Z ఆంâళనలL Æmయబరచడం.
• ½షన3 మ#Z o, û 1, bంû గవర´ãంû అR4¦ష�l మ#Z 

./ 0 123 '4, 56,  UvO F�@ �ంచబ'న sరì దరôgలW క ,̧ బ' 
ఉం·m.

• ఇతర అభHhP లL ÃరK1_ , �L²ల, ప#పకv పదP �E ఎF´కల 
ప/ ¼OలL Fరv¶ంచడం.

• సs�ïల �నl- W Æmయ)యడం మ#Z ఈ సs�ïలE 
pజh gవడం వలన తÛ»©న అ÷� ãం¸లL Â#_  {యడం.

• ఎL´+బ'న �V నDE ప)KE ఉండ�, KUHhP లW �L²ల å3 
Òb3 � వHవహ#ంచడం.

,-*&.  [K3 $
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fGgక hలం:

KUHhV ల |}_ ల వH°_  ¾క2 ఆåగHం మ#Z భద/ తW âహదం {}_ ం) 
మ#Z కq మబదP ªన KUH ప/ °q యL అంతOయం కm�ంచO|.

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
• �# వH°_ తvం , W¸ంబ ½పథHం మ#Z ప/ ¥Hక వH°_ �vF´ 

ప/ �õంõం{ పదP �E |}_ X ధ#ంచడం.  

(ధ*త$ - ,-*ie ల" FQ ంj (ధ*త$ ఉ4?~:
• KUH ప/ °q యW భంగం {యF �U �D �U ఇతhల ఆåగHం 

మ#Z భద/ తW అxయం కm�ంచF పదP �E |}_ X ధ#ంచడం.
• అF´ �ళf S �̧  మ#Z Tg2X ధ#ంT ఉండడం. మతపరªన 

gర£ల cనp, =¯X మ#Z �Í �- �«రణ 123 గంటల 
సమయంE ధ#ంచO|.

xఠïలX తమ భవనంEF |}_ ల Fయsల sరì దరôgలL 
సవ#ంచవచwF Å#_ ంచబ'ం). |}_ ల Fయsల ¾క2 F#@ ష,  sరì దరôgX, 
భవ�X, KUH#V  కర�స_ gలE ప/ ద#ôంచబడ�© మ#Z 123 xఠïల 
ÞUVట� E ప/ ¼రం {యబడ�© (అదన� సs¼రం +సం అ«Hయం 10 
-డం').

²ధన మ&' ³g´నం ®KLవడం

fGgక hలం:

Z.ఎ�. O�Hంగం ¾క2 �లì వ సవరణ UvO pÚ ఇTwన �̧ �, 
అసమంజసªన ~ధన మ#Z ఆ}_ లL �v�నం {}+వడం Lం' 
KUHhP X ovచê Mం) ఉ�´h . ఆåగHం , భద/ త , మ#Z ఇతhల 
సం�9 మDL ర°9 ంచ·F° ఈ వH°_ గత హW2L సమ¤లHం {యబల4న) 
123 ¾క2 [ధHత. చట, ం, KUH#V  ప/ వర_ � Fయsవ¡ �U ¿-i  K«�ల 
¾క2 ఉల� ంఘన� KUH#P  �మ�q  �U వ}_ �లL కm� ఉ�´రF ఒక 
స9¤కªన అLsనం ఉన´�¹ వHW_ లL �U ఆ4_ F ~�ంచ·F° 123 
అ�ghలW హW2 ఉం¸ం).  KUH#V  fక-l 123 ¾క2 ఆ4_ . 123 
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అ�ghX �ÇF ఏ సమయంEÁ� ప#Àmంచవచw½ అవ�హనÜ, fకh�  
KUHhV లW h£ల� ఇవvబడ�©.

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
KUH#V  ¾క2 ప/ వర_ � Fయsవ¡ ఉల� ంఘనE తగF, చట, KhదP ªన 
మ#Z/�U అxయకరªన �మ�q  �U వ}_ �లL KUH#V  కm� 
ఉన´ �̧  మ#Z/�U UT�Ç, న �̧  నమØ·F° స9¤కªన అLsనం 
Û/ Flx3 W ఉన´ట� ©¥ తప, �#° ïþరకం� మ#Z ఆ}_ X !పHం� 
ఉం¸ం). 

(ధ*త$ - ,-*ie ల" FQ ంj (ధ*త$ ఉ4?~:
అLTతªన, చట, KhదP ªన �U KUH#V  కర�స_ కం �U ¿-i  K«�ల 
ఉల� ంఘన �U KUH ప/ °q యL అంతOయం కm�ం{ ఏý� వ}_ �లL 
కm� ఉండడం, Uచడం �U 123 ఆ4_ §° ¨}WOవడం {యO|.

µI" kడడం/ఎల�� ^5� ·ప� ఇ�  rష� ³ధ4$

fGgక hలం:

Wమxనం మ#Z ఆK# ¯లwడం ప#కOX ఆå�HF° pFకరం 
మ#Z, �ధనం �U UFEF వ}_ �ల ¾క2 సv³వL బÇ, , చట, KhదP ం 
మ#Z 123 పOHవర£F° త�న) g|.

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
Oష, 5 చట, ం ప/ gరం 123 x/ ంగణంE ప#సర Mగ/ఆK# �Wం· 
ఉండడం.

(ధ*త$ - ,-*ie ల" FQ ంj (ధ*త$ ఉ4?~:
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123 x/ ంగణంE �U KUHలయ సంబం�త gరHకq sలE �U 
gరHకfxలE, అK gHంపR�  ఉండవQw �U బయట ఉండఫQw, M�W 
ఉత¤_ లL �U ఇ-4గøట� L (అ«Hయం 10 -డం') కm� ఉండWం· 
�U ఉపy�ంచWం· ఉండడం.  ñÇE M�W సంబం�త ఉత¤_ X 
మ#Z ఇన× �ష� ప#కOల Lం' కmÌ ఆK# E KFy�ంచబÈ �ప- 
ఆ©3 ²· ఉం.©.

³ం¹Gక వనi$

fGgక hలం:

=/ 0 123 '4, 56,  KUHhV X మ#Z 4బ�ం) +సం Pధ� ప/ °q యE 
ఉపy�ంచ·F° అ½క రgల �ం��క వనhలL అం)}_ ం). ఈ వనhలE 
ఉన´K, అ©¥ ñÇ� g/ ప#cతం g|: b�2Xá, fHx, á మ#Z pHంb× 3i  
కంÂHటh� , �Y, Z-, Û/ ంటh� , ఇంటø´û మ#Z '4, 56,  ఇం./ kû eúl�, 
ñ'y/�©�/È. kటvh2X, ఆ'y మ#Z ñ'y ప#కOX మ#Z 
g¯ యం�/ X.  '4, 56,  ¾క2 లక9 :ం ఈ వనhలL అ¤Hత_ మ పF{o Kధం� 
ఉంచడం UvO [ధHత� వనhలL పంQ+వడం, ఆKష2రణ, మ#Z 
}లభతరం {యడం UvO KUH [q ష, తL »/ తl¶ంచడం.

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
అవసరªన xఠH ప/ £¡కE ³గం� �ం��క వనhలW x/ పHత.  
ఏ?ªనపÇt, 123 { అం)ంచబ'న $g´ల1F ఉపy�ంచడం అ½) 
హW2 �F మ#Z pÚ �F స|xయం, మ#Z అ¸వంÇ eúl� 
1ప#ం$ంbంû �U FeమWల అ\], L�రం ఎ��� 
ఉపసంహ#ంచవQw.  '4, 56,  �# Ìq Í �V ©° �U +hl x^HంïF° 
అLÅణం� '4, 56,  $g´ల1F KUHhP X eúl� {యగలh, �h zf�  
¾క2 ప/ }_ త $g´ల1 ఆÒదyగHªన �¹క K«�F´ అంÖక#ంTన 
ఎడల.

(ధ*త$ - ,-*ie ల" ఈ వనiల_ తbన ,ధంI ఉప¬bంచ�5F 
(ధ*త ఉంj:
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1. 123 వనhలL తరగ� సమయDE KUH అవసOలW sత/ ç 
ఉపy�ంQట.

2. g¯�û చ., లL ÃరKంచడం.
3. �ం��క వనhలL _ల�ంచడం , సవ#ంచడం �U �శనం 

{యWం· ఉండడం.
4. xసv-i  X ర°9 ంచడం UvO వH°_ గత భద/ తL xÇంచడం.
5. 4స, మ� W అన�gర x/ పHతL Mందడం �U ఇతర KFyగUhల 

È. `ళßE �U �øక, þE�  Tరబడడం +సం ప/ య�´ంచడం 
{యO|.

6. '4, 56,  ¾క2 ఆÒదyగHªన KFyగ K«నం ¾క2 అF´ 
FబంధనX మ#Z షర¤లL అLస#ంచడం.

ఆంºడp  7�

fGgక hలం:

ò 123 KUHhV లW ఈ కర�స_ కDE #(2న´ Kధం� తమ హW2లL 
KFy�ంచ·F°, ò 123 �V ©E ఉన´ ఆం�డl s� అ½ �V నం 
ఉం¸ం).

ఒక ò 123 KUH#V  తనW అ�Hయం జ#�ందF �U తL కq మ�క9 £-gF 
KషయంE త�న ప/ °q య xÇంచబడ�దF నcØన�¹, KUH#P  �OH| 
DరDL UఖX {యవQw (అ«Hయం 9 -డం').  అ©నపÇt, 
fంచనం� �OH| ఫరDL «ఖX {o Dం|, KUHhP X తమ 
�OH|లL చ#wంచ·F° మ#Z సంబం�త వH°_  (ల) Ü ప#ష2#ంచ·F° 
[ధHత వ¶�_ h. ఆం�డls� L సలp +సం ÛలవవQw, మ#Z KUH#V  
+hWంü, ఇh పg9 ల మధH ఒక సs�శంE మధHవ#_ తvం {}+వ·F° 
�హయం +రవQw. ఆం�డls� ¾క2 ప/ çయDL x/ రం`ంచవల4న ) 
KUH#V  ¾క2 [ధHత . fంచనం� �OH| UఖX {య·F° 
అవసరªన�¹ , త�న ప/ °q యL అLస#ంచడDE KUH#V ° 
సpయపడ.F° ఆం�డls� అం|[¸E ఉం.h.
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KUH#P  ప/ Gతvం ఎంÛక{4న DÅì h KUHhV ల మ#Z Û/ Flx3 ఎంÛక 
DÅì h అ«HపకలÜ ²)న ఒక కcÇ ప/ � ఏ. ఆం�డls� L ఎంÛక 
{}_ ం). ä æû సందరFంE, KUH#V  ప/ Gతv �నl- W ä-a/ °ంn æ¸´ 
�య·F° [ధHతL ఇ�_ h.

Ombudsman సvచêందం�L మ#Z �తనం �Wం· పF {�_ h మ#Z 
�h 123 భవనం Eపల ఒక ఉxUHZX�, jFlల- � �U ఇతర 
ఉâH�� ఉం·m.  భవనDEF ఉâH� ఎవవvJ ఆం�డls� � 
ఉండ·F° ఇష, కపడక»¥, సsజం mF ఒక íh¹ �U మ(క భవనం 
Lం' 123 ఉâH� ఆ �V నDL FంపవQw. ఆం�డls� ఒక �Hయ�)� 
ఉండO|.

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
1. KUH#P  అభHరP న çరW, KUH#P  �OH|లL చ#wంచ·F° మ#Z 

ప#ష2#ంచ·F° సpయం {o ఒక ఆం�డls� ¾క2 సలpL 
�Qw+వడం.

2. g�లLWంü, KUHhP ల హW2ల xÇంచబడ¤�´యF మ#Z 
స�న K«�X అLస#ంచబడ�©F FOP #ంQ+వడం ÉరW అF´ 
K¼రణEL ఆం�డls� ఉంÈf -డడం.

(ధ*త$ - ,-*ie ల" FQ ంj (ధ*త$ ఉ4?~:
1. స�న చరH ¨}+బడ·F° ñX� సమసHL F�©¨� ��vలL 

ఆం�డls� W Ïపడం.
2. K¼రణలW Dం| స�న K«�లL అLస#ంచడం మ#Z 

K ¼ ర ణ స మయం E అ ప/ మ త_ ం � ఉం డ డం మ #Z 
మOHదÂరvకం� ఉండడం.

»�*[$

fGgక hలం:

KUHhP X తమ �OH|లL వHక_ ం {య·F° మ#Z ప#ష2#ంచ·F° 
�#° అ�g#క sOì లL అం)ం{ [ధHత 123 W ఉం¸ం). ఒక 
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ఉల� ంఘన, ఒక అxరV ం, �U ఒక 123 K«నం �U Fయంత/ ణ ¾క2 
అసsనªన వ#_ ం� జ#�ందF ఒక KUH#P  {o ఆåపణ. �U KUH#P   

అతL/ఆã అ�Hయం� నడపబ·i రF �U ఒక కq మ�క9 ణ-gF KషయDE 
త�న ప/ °q య �రస2#ంచబ'న �̧  ³Ko_ . కq మ�క9 £ KషeలE, అ¯3 ప/ °q య 
(#1 54) ఉపy�ంచబ¹¤ం).

DందÇ #OE Kవ#ంTన �̧ , ఒక KUH#P  తనW అ�Hయం జ#�ందF 
³KంTన�¹, �OH| UఖX {యవQw. 

హ"#$ -- ,-*i. $ FQ ంjk`F హ"#$ కab ఉంli:
�# �OH|లL వHక_ ం {య·F° మ#Z ప#ష2#ంచ·F° F#P ష,  
కBHF�ష� మOì X, సమయxలన, మ#Z అ¯3 పదP �F #h2ంb 
ఒక K«నD అం)ంచబ·m.

(ధ*త$ - ,-*ie ల" FQ ంj (ధ*త$ ఉ4?~:
• K¼రణ ప/ °q యL ఉపy�ం{ Dం| సంబం�త వH°_  (X) �# 

�OH|లL ప#ష2#ంచ·F° మ#Z చ#wంచ·F° ప/ య�´�_ h.
• �OH|X సష, ం� Ïపం', �OH|L ప#ష2#ంచ·F° ఏO¸ 

{4న ప/ °q యL అLస#ంచం', మ#Z ఫmతం� ¨}W½ 
FరË eF° క ,̧ బ' ఉండం'.

• KUH#V  ప/ Gతv ప/ �FóలW �OH| K«నం Å#ంT ఆంâళనL 
వHక_ ం {Zట.
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అ«Hయం 2
     ______________________________

s#q �జi

./ 0 123 '4, 56 E నÒ| {}Wన´ KUHhV లందJ �h ఎ� å3 
{}Wన´ తరగ¤X మ#Z gరHకfxల° pజh g�m. 

అదనం�, సవ#ంTన 123 +Í (380.1561) #(2న´ ప/ gరం"... ఈ Oష, 5ంE 
ఆ�ళ�  వయ}E సం�నం కm�న ప/ � #రంû, సంరక9 W¹ �U ఆ సం�నం 
°ద 5యంత0 ణ మ&' హ"# కabన వ*F3  ఆ సంf45F పదpå 
�Ç, నå3 వ{w వరW Â#_  123 సంవతlరంE ఆ సం��F´ పõ� 6 123 ° 
పంxm. KUH#V  నÒ| {}Wన´ 123 '4, 56 UvO FరË ©ంచబ'న çరW 
123 సంవతlరంE కq మం తపF మ#Z Fరంతర pజhF ఆ KUH#V  
నÒ| {em.   

వH°_ గత ఆåగH సమసHX �U W¸ంబంE ఎవ�� మర;ంTన�¹ KUH#V ° 
pజh LంT cనp©ం� ల`}_ ం). అ©¥, ÉF´ సమeE�  ఇతర 
gర£లt cనp©ం�X ల`�_ ©. FþË త సమయం x¸ 2O× జh g�ml 
ఉం¸ందF KUH#V ° Dం? Æmo_ , అతL/ఆã క/సం ఒక �రం Dం|�½ 
gOHలయంE సంప/ )ం¼ml ఉం¸ం). ñ�న పక9 ంE, ã'క3 మ#Z 
bంట3 ఆx©ం$Øãం �̧  123 గంటల తOvత ఉంÈf -}+�m.

ఎవ�� KUH#V  123 ° 2O× జ�న�¹, అతL/ఆã తm� తం¹º X ఖTwతం� 
వH°_ గత õmi ంn pజh K«నం మ#Z ప/ °q య అLస#ం¼m. ò123 
�V ©E, KUH#V  2O× జ�న å3 ఇరÔ �XÅ గంటల Eపల తm� తం¹º X 
తపFస#� అ$ంb�l ఆc}° %� {em.

��� జ£ ఏ½నప]`©, అj wi¨"w అ_భవం¿ OÀ ,-*&e  ,-* ప0 దరÁన 
°ద Â� ప0 Ãవం ÄÅ అవ�శం ఉంj. అÆ� Çంట� 5 సī(À 
®KLవడం Lసం Èచర� 5 అడగడం ,-*&e  (ధ*త. 
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అLమ�Ü 2O× జ�న KUH#V ° తÛ»©న పF Â#_  {య·F° మ#Z 
UF° úq 'û  vక#ంచ·F° హW2 ఉం¸ం). తరగ� చరwX మ#Z 
gరHకfxX ùÛ� �û {o అవgశం �|. అLమ�Ü 2O× జh Âర_ ©న 
తOvత, ఆ సమయంE పFF Þంట½ Â#_  {em. పF Â#_  {య·F° 
KUHhV ల° ప/ � ��� జi å3° ఒక å3 ఇవvబ¹¤ం). $}, X మ#Z °vd 
X ఇం|E ³గం�½ ఉం.©. అవసరªన పLల/´ అ'� మþ 
Â#_ {యడం KUH#V  [ధHత. 2O× జh° Dం| KUH#V ° ఇTwన అ÷� 
ãంట� F అతL/ఆã �#� ఇవv·F° సమయం ఇవvబ¹¤ం). ఇTwన 
సమయం Tవå� , KUH#V  Ï# gరణం స9¤కం� ఉంü, ఇTwన సమeF´ 
Û/ Flప3 M'�ం{ అవgశం ఉం).

s#q భవనం<F O0 రంభం< �వడం r- }వÉ�  Êళ� డం �న�~ం}, ఆ 
మధ*< బయట" Ê8�  �kలంÌ ,-*&e  తప]5స&I సంబంÍత ఆÎK< 
"Æ� ఇ�" r- "Æ� ఔv" ®Aa. KUH#V  ఎ��� ఆలసHం� వo_ , 
అతL/ఆã తన g� � Je E ప/ ��ంచ·F° అ'Ø$�l 4� á ఇవvబ¹¤ం) 
�U KUH#V  ÷Fంn ఔû {4న�¹ భవనం UÇ Þళ� ·F° అతL/ఆã° 
అLమ� ఇవvబ¹¤ం).

123-x/ yzత gరHకqsల° 2O× జh ప#గణనE° ¨}+బడ|. öFE c3i  
Ç/ �X, అ&� Ç6 Ç/ á X, jFlల- అx©ంû ãంû X, KUH#V  ప/ Gతv 
సs�ïX 6ద�నK ఉం.© . KUH#V  ఏý� 123-x/ yzత 
gరHకqsF° pజ�న�¹ UF° Dం| ఇTwన పF KUH#V  మg�  123 ° 
వTwన å3 {eml ఉం¸ం).  123-x/ yzత gరHకqsF° 2O× జ�న�¹, 
2O× జh° సsనªన å3లF c� అ©న పF° ఇ{w å3ల LంT +E�ml 
ఉం¸ం).  c÷Vన పFF త�న సమయంE Â#_  {య·F° ñX� =/ 0 
12 3 ' 4, 5 6 4 బ�ం ) మ #Z K UH hV X క ల 4 ప F { o f 
»/ తl¶ంచబ¹�h. తUvO, 123-x/ yzత gరHకమం +సం తరగ�/
123 ° 2O× జh gవడం KUH#V  Úద c�Ú#న ఒ�_ ' �ం{ ప#4V � ఉండ|.  
KUH#V ° ఇTwన పF KUH#V  అనవసరªన ఒ�_ '° Å#gవడం �U KUH#V ° 
pF{o Kధం� �Wం· }లభం� Â#_  gవడం +సం KUHhV X మ#Z 
�# తm� తం¹º లÜ కల4 ఉ�దక þ�E పF{of 'చర� ° »/ �lహం 
ఇవvబ¹¤ం). 
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123 '4, 56 ప#� UÇన మå 123 ° KUH#V  Þh_ న´�¹, అతL/ఆã 
pజh Tవ# å3F Dం|� �U ఆå3 ఆc}E స#-}+�m.

»WసÐ

KUH#V  pజh KషయంE '4, 56 ఉ?@ శం కq మం తపF pజh ¼f DఖHం 
అF Æmయ"పడç. తరగ�° హజh gవడం మ#Z FþË త సseF° 
తరగ�E ఉండడం KUHhV ల [ధHత. KUHhV X కq మం తపWం· తరగ�గ)° 
pజh gవ·F´ తm� తం¹º X మ#Z 123 4బ�ం) తపక »/ తl¶ం¼m. 
కq మం తపWం· తరగ�° pజhgవడం మ#Z KUH gరHకqsF° Â#_ � 
క ,̧ బ' ఉండడం UvO KUH#V  ఆ�ంTన KUH ప/ yజ�X అం|+గల¹.

KUH#V  స#� 12X° pజhgక»¥ ఆ Kషయం తm� తం¹º ల° 
Æmయ)యబ¹¤ం). KUHhV ల అవసOX మ#Z అ`hQలF Å#_ ం{ 
1చన gరHకq sE� ° KUHhV లF ప/ ¥Hక అవసOలÜ మ¡� ం{ కq మంE 
అవసరªన పక9 ంE jFlmంn oవలF ²· 123 అం)}_ ం). 123 pజh 
KషయంE Kఫలªన �#F K� Fరvహణ LంT తÛంQÉన ,̧ � øఫర3 
{యడం మ#Z/�U Fర� క9 :ం #hÜ 'xø, iంట3 ఆÑ �3_  మ#Z 
jH మ� స þv}ల ° ø ఫ ర3 {యడం జhÅ¤ందF దయ{4 
1Tంచడªన).

పద. �$ - ఎaÇంట£ & �yq s#q

c�Ú#న క9sర× ం gF 2O× జh �U ఆలసHం JపంE KUH#V  K� Fరvహణ 
LంT తÛంQ+వ·F° సంబం�ంT ఎmãంటþ మ#Z c'3 123 
పదP ¤X JMం)}_ ం).  KUH#V  +సం సమరV వంతªన కq మ�క9 ణ ప#£sల 
(�నhదP రణ పదP ¤X, FX�దల, స¬న® L� , 6ద�నK.)° సంబం�ంT 
ఏý� pజh K«�X ఉంü �Ç Å#ంT KUHhV X మ#Z తm� తం¹º ల° 
ప/ � సంవతlరం x/ రంభంE½ Æmయ)యబ¹¤ం).  

ఆలస*ం (�yq s#q) - తరగ� x/ రం³F´ 1T1_  �3 ÒÌ సమeF° 
KUH#V  అతL /ఆã �V నంE �క»¥ ఆ KUH#V  ఆలసHªన ,̧  
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ప#గ;ంచబ¹¤ం).  }öరk  ఆలసHం అ½) తm� తం¹º లÜ సs�శం, 
FX�దల �U స¬న® � ° U#¨యవQw.  ఆలసHం K«నం °q ం) Kధం� 
ఉం¸ం) : KUH#V  4వ �# ఆలసHªన�¹ ఆ Kషయం KUH#V ° 
Æmయ)�_ h.   5వ మ#Z 6వ �# ఆలసHªన�¹ ఆ Kషయం 
తm� తం¹º ల° Æmయ)�_ h, 123 x/ రంభంE �U తh�త KUH#V F 
FX�దల {�_ h.  KUH#V  7వ �# �U ఆ తOvత ²· ఆలసHం {o_ , 
అ'ØFo, 5Çl Kచక9 ణ çరW ప/ గ�Àల కq మ�క9 ణ #hÜ 123 LంT స¬న® � 
వరW ఎfంÇ FరË యª� ¨}+వQw.  ఒక KUH#V  ఆల�HF° gరణం ఉందF 
c'3 123 అ'ØFo, 5టh�  ³KంTన�¹ ఈ ప/ °q యల LంT ఉపశమనం 
కm�ం{ అవgశం ఉం). 

పద. �$ - Ñ s#q

�q ¹H¦ష� +సం úq 'û-సంబం�త +hlE�  pజh ²· DఖHం gబÇ, , 
=/ 0l ò 123 KUHhV ల KషయంE 4V రªన pజh పదP ¤X అమX 
{యబ¹�©.  o, û ఆÑ cTగ� ã#û క#Wలe మ#Z =/ 0 123 
'4, 56 ¾క2 �q ¹¦ష� అవసOలF Kజయవంతం� అం|+వడంE 
³గం� KUHhV X కq మం తపWం· తరగ�° pజh g�m.  

ఆలస*ం - KUHhV X కq మం తపWం· FþË త సమeF° తరగ�E ఉంÈf 
»/ తl¶ంచడం జhÅ¤ం).  తరగ� 6ద�న ఐ[ Fc]ల తOvత వ{w 
KUHhV X తరగ�° ఆలసHం� వTwన ,̧  Å#_ ంచబ¹�h.  ఐ[ Fc]ల 
కంü ఎW2వ ఆలసHం� వTwన KUHhV X 2O× జþ� ప#గ;ంచబ¹�h.  
KUHhV X ప/ � తరగ�° ప/ � ¬కండþ s#2ంn ¯#యÍ ° జ#s� �Wం· 
3�h�  ఆLమ�ంచబ¹�h .  ఏý� F#V ష,  తరగ�° మg�  మg�  
ఆలసHమ�¤ంü తక9 ణం FX�దల FరË యం ¨}+బ¹¤ం).  అ? తరగ�° 
మg�  మg�  ఆలసHం Éన��¥, అదన� FX�దల �þ {యడం �U KUH#V  
స¬న® � ° U#¨యవQw.

��� జi - కq మం తప Wం· త ర గ� ° pజర¦Hf KUHhV X 
»/ తl¶ంచబ¹�h.  అLమ�ంTన మ#Z అLమ� ¨}+F 2O× జh�  
øంù కmÛ ప/ � తరగ�°, ప/ � ¬cస, - ° 9 2O× జర�  వరW జ#s� �Wం· 
KUHhV X అLమ�ంచబ¹�h.  తపFస#� +h, ° Þ,� ml ఉండడం, 
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öరk gmక / #య� ఆ�åగHం , మతపరªన ¬ల� , 123 స¬న® � , 
W¸ంబంE ఎవ�� మర;ంచడం, 123-x/ yzత Ç/ á/gరHకq మం, �U 
õmi ంn అ'ØFo, 5ట- ఆÒదం కm�న ఇతర gర£లÜ జ#Ì 2O× జþF ఈ 
K«నం LంT cనp©ం{ అవgశం ఉం).  pజh #ghi X ఖTwతతvంÜ 
ఉంÈf -}+వడం +సం KUHhV X �#° �.©ంTన õmi ంn 
అ'ØFo, 5ట- Ü కల4 పF{em.  2O× జþ సv³వం Å#ంT 123 ° 
Æmయ)యడం మ#Z ప/ ¥Hక సv³వం కm�న 2O× జþ° సంబం�ంTన 
అవసరªన ప�/ X అంద)emlన [ధHత KUH#V  కm� ఉం.¹.  
అ)sత/ ç gWం·, °q ం) Kధªన 2O× జþ° సంబం�ంT UFF ప/ ¥Hక 
2O× జþ� FJÛం{ ప�/ లF KUH#V  సgలంE 123 అ'ØFo, 5ట- ° 
అం)ం¼ml ఉం¸ం).

ఏý� 2O× జh ఆÒదం MంUలంü, ఆ 2O× జh జ#�న 24 గంటల Eపల 
తm� తం¹º X అ$ంb�l ఆc}° %� {4 ఆ Kషయం Æmయ)em.  
W¸ంబ ప/ e£X �U öరk -gల 2O× జh° సంబం�ంT 6దÇ 2O× జh° 
ఒక �రం Dం? తపక ఏO¸ {}+�m, öF+సం ప/ � 123 ప/ «న 
ఆc}E ల`ం{ ఎ6l $ంbÍ ఆ�l�l De F సమ#ం¼m.  öFవల�  
KUHhV X ñ�న పక9 ంE 2O× జh å3ల° సంబం�ంTన అ÷kØం �̧  Dం|�½ 
అం|+వQw మ#Z 123 LంT <రం� ఉంÈ gలం M'�ంచబ'¥ ఆ 
Kషయం 123 ° Æmయ)యవQw.

ఏý� ¬cస, - E KUHhV ల pజh 4V � 5,7 మ#Z 9 2O× జh x©ంû వద@  
ఆ=çÇ6 � ఆ Kషయం KUHhV ల° Æmయ)యబ¹¤ం).  +hl #h, 
6త_ ం 2O× జర�  సంఖH, ప/ � 2O× జh° సంబం�ంT అ) ఆÒ)ంTనU �U 
ఆÒదం �FU అ½) Kవ#1_ , ò123 UvO 5టh�  �þ{యబ¹�©.  

ప/ � తరగ�E, ప/ � ¬cస, - ° సంబం�ంT 10 �U అంతకంü ఎW2వ å3X 
2O× జ�న KUHhV X +hlE ఎ� å3 ãంû ° úq 'û అం|+�h.  +hl Tవå�  
x� అ©¥, ¬cస, - D�ం�E KUH#V  'H' s-2 (ÿ úq 'û-ÿ Ìq Í) 
అం|Wం.¹.  x� gక»¥, KUH#V  *©3 s-2 అం|Wం.¹.  øం¹ 
సందOFE� m, +hl° సంబం�ంT úq 'û సంx)ంచడం +సం KUHhV X మg�  
+hl ¨}+వడంÜ x¸ అకడc6 అవసOలF సంతృÛ_  పర¼m.  ¬cస, - ° 
సంబం�ంTన #ªండ- +సం KUH#V  అ? తరగ�E ఉంచబ¹�¹. g� � ° 

30



అU*యం 2
s#q �జi

సంబం�ంTన #ªండ- సమయంE, KUH#V  pజh సమసHX Éన��న 
పక9 ంE �U ఆటంgX ఏర'¥, ప/ వర_ � Fయsవ¡EF అ«Hయం 10E 
#(2న´ పదP ¤ల ప/ gరం , ఆ KUH#V  KషయంE కq మ�క9 ణ చరHX 
¨}+బ¹�©.

pజh �U pజh° సంబం�ంTన స�ళ�  gరణం� ఏర'న ఇతర 
ప#£sల వల�  ఏర'న úq 'û న], F´ õmi ంn Û/ Flప3 వద@  అ¯X 
{యబడవQw.  pజh సంబం�త అF´ అంïE�  Û/ Flప3 FరË యç అం�మం.
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అ«Hయం 3
     _______________________________ 

5య7$ మ&' 5బంధన$ 
s#q బ¥ Óడర�  Lసం

°q ంద #(2న´ 123 బ� FయsలF ÆX}+వడం మ#Z ÃరKంచడం 
KUHhV X మ#Z తm� తం¹º ల [ధHత. ఉల� ంఘనX Éన��¥ 123 బ� 
KFyగం LంT స¬న® � తప|. KUH#V  123 బ}lE ప/ e;}_ న´�¹ 
KUH#V  ప/ వర_ � Fయsవ¡ అమXE ఉం¸ం).

5య7$ మ&' 5బంధన$:

1. KUH#V  బ}lE ప/ e;}_ న´�¹, బ� �, á వద@  ఉన´�¹, 
�U ఇతర ఏý� సహ-x^Hంశ 123-x/ yzక gరHకq మంE 
xðì ం¸న´ సమయంE ²· Fరంతర 123 å3 కq మ�క9 ణ 
పదP ¤ల½ KUH#V  xÇం¼ml ఉం¸ం).

2. బ}l +సం Fþ°9 }_ న´ సమయంE, gm[ట అంQ° అవత� 
ఉం·m.

3. FþË త �, �E�  sత/ ç బ}l ఎక2డం మ#Z )గడం {em.
4. బ}lE 6దట� ఎ°2న�h ½h� Þన°2 Þ,� m.
5. �స_ gX, [HంÍ ప#కOల +సం �.©ంTన  ¸ Dం| 

³గం nభ/ ం� ఉం·m.
6. KUHhV ల శþరం Â#_ � బ}lE½ ఉం·m.
7. బ}l ప/ eణంE ఉన´�¹ అందJ  ట� E½ ఉం·m.
8. బ}lE అనవసరం� గÇ, � s.� డడం, అÀ� లªన మ#Z 

తగF ³ష FC�ంచబ'ం).
9. బ}lE ఉపకర£లF KUHhV X x¹ {య²డ|.
10. KUHhV X బ}lE ఉన´�¹ ఏö �న²డ|.
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11. Mగ�గడం, అ�ì �ల� X Þm�ంచడం, ఇ-4గø �̧  ఉపy�ంచడం 
6ద�నK బ}lE �U బ}l సÚపంE అLమ�ంచబడ�.

12. జం¤�X మ#Z/�U �ం�¹ జం¤�ల° బ}lE° 
అLమ� �|.

13. బ}lE �Jo:e, 'y'øంû, �U �©- o5 fంÇK 
చల� డం �U ఉపy�ంచడం FC�ంచడªన).

14. �/ వ- x/ థcక K� LంT అతL/ఆã దృµ,  మర�wf {o 
మ#Z ఆ gరణం� ఇతర ప/ e=Wల భద/ తF ప/ sదంE° kü,  
ఎfంÇ చరHÁ� FC�ంచడªన).

15. ఎవ�� KUH#V ° F#V ష,  బ� �.©ంచన�¹, అ'ØFo, 5Çl 
LంT Dంద}_  అLమ� �Wం· KUH#V  బ}l ఎక2డం �U 
ప/ e;ంచడం Wదర|.

(ధ*త$:

1. ఉదయం Û6-అá సమeF° ఐ| Fc]ల Dం| బ� �, á 
E ఉం·m మ#Z 123 LంT ఇంÇ° Þq�  సమయంE FþË త 
సమeF° బ� దగì ర ఉం·m.

2. బ� �, á దగì å� F §/ �û ఆ4_  పట�  Ãరవం ప/ ద#ôం¼m.
3. అF´�ళf బ}l ఉపకర£లF కq మబదP ం� ఉపy�ం¼m. 

ఉపకర£లF ·Hçd {4న KUHhV X �Ç �V నంE Éత_ K 
అమరwడం మ#Z/�U �నhదP #ంచడం/మరమ¤_  {©ం¼ml 
ఉం¸ం).

4. Ú బ}lE ప/ e£F´ సగరvం� ³Kంచం'. బ}lF ప#nభ/ ం� 
ఉంచడంE �యపడం'.

5. బ}l �/ వ- {o ఆÒదyగHªన అభHరV నలW అL²లం� 
సం)ంచం'.

6. °q ం) భద/ � FబంధనX మ#Z KUH#V  [ధHతX ÆX}+ం'.

కQ మRకS ణ పద. G:

Ôద` అyÕ5V� ^`Ö �ంl��  (°ం) �ÇE ఒకÇ �U ఎW2వ):
1. #øంû ÿÇ��ష�
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s#q బKp< ప0 A�ం® k&F 5య7$ మ&' 5బంధన$

2. మందmంచడం
3. ప) 123 å3ల వరW బ� KFyగం LంT స¬న® � 

�ండవ అడÕ5V� ^`Ö �ంl��  (°ం) �ÇE ఒకÇ �U ఎW2వ):
1. #øంû ÿÇ��ష�
2. మందmంచడం
3. ప) 123 å3ల వరW బ� KFyగం LంT స¬న® �

త[ప& అyÕ5V� ^`Ö �ంl��  (°ం) �ÇE ఒకÇ �U ఎW2వ):
1. #øంû ÿÇ��ష�
2. మందmంచడం
3. బ� KFyగం LంT స¬న® �

బKp ×క�*ల ,5¬గం _ం} స¤]ం¡ ®�న అ5? ¹K<� , ఆ 
,షA5? తa� తం�� లF taØ� -g� ÙaయÚ³3 i మ&' స¤]నÛ � 
�తÜరgక Ý`Þ¹ష� 5 �ం� s#q Éß<�  ఇం`F పంmfi.

బKp ,5¬గం _ం} స¤pంà�  ఉన? �లం<, ,-*&e 5  s#q 
JK"�వడం మ&' s#q _ం} JKáళ� డం  తa� తం�� ల (ధ*త.
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అ«Hయం 4
     _______________________________ 

5య7$ మ&' 5బంధన$ 
,-*&e  â0 వi�

12 3 ° O వ డం మ #Z Þ ళ� డం K UH hV ల ప/ ¥H క హW2 � 
ప#గ;ంచబ¹¤ం) . KUH#V  �/ వర� F ప/ ³Kతం {o FబంధనలF 
ÆX}+వడం మ#Z ÃరKంచడం KUHhV X మ#Z �# తm� తం¹º ల 
[ధHత. x#2ంn Fయంత/ ణX కrనం� అమX{యబ¹�©. °q ం) 
Fయంత/ ణల ఉల� ంఘణX జ#�న సమయంE, �/ Kంn హW2ల స¬న® �, =/ 0 
»M� 'xø, iంû UvO x#2ంn Çúట�  �þ, �హ�లL ఆ�నంE° 
¨}+వడం మ#Z/�U �/ Kంn హW2ల స¬న® � fంÇK {పü,  అవgశం 
ఉం). KUH#V  �/ వh�  xðì ½ 123-సంబం�త gరHకfxల (�9 త/  పరHటనX, 
123 పF�ళE�  ప/ e£X, 6ద�నK) సమయంE KUH#V  ప/ వర_ � 
Fయsవ¡ అమXE ఉం¸ం).

ప/ � సంవతlరం, KUH#V  �/ వh�  తపFస#� �హన నÒ| ghi X Â#_  
{em మ#Z 123 Eపల° ¨}É{w ప/ � �హ�F° c3 సమ#ం¼m.  
x#2ంn .Hn ÉL!X +సం KUHhV X తపFస#� ÏX� [ట¦H �/ వ- �¬�l 
కm� ఉం·m.  gHంప� E x-2 {o అF´ �హ�ల° �హన #zo, 5ష� 
ఆ«రం మ#Z ఇmlø�l అవసరం.

5య7$ మ&' 5బంధన$:

1. 123 Eపల° ¨}É{w ఏý� మ#Z అF´ �హ�లL KUHhV X 
తపFస#� నÒ| {em. ప/ � �హన x#2ంn h}D మ)ం� 
{య బ¹¤ం ) , మ #Z x #2ం n Å #_ ం � .H n 
�þ{యబ¹¤ం). x#2ంn ఐbంÇ��ష� .HÅX బ)M {యడం 
ñXg|. ఏý� gరణం {త .Hn þ#� ¬Øంû {}+�లంü UF° 
c3 Ïm� ం¼m. 
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2. అF´ �హ�X 123 Ãq ంÍl E F�V �త ప/ ?శంE x-2 {em 
మ#Z స�న ఐbంÇ��ష� ప/ ద#ôంచబ·m. x#2ంn ఐbంÇ��� 
.HÅల |#vFyగం అ½) �/ Kంn హW2ల నష, ం �U ఇతర 
కq మ�క9 ణ చరHల° U#¨యవQw. 

3. KUHhV లందJ తపFస#� �◌¬ె�l మ#Z ఇmlø�l కవ- కm� 
ఉం·m. �హనం �U UF సంబం�త అంïల° =/ 0 123 '4, 56 
[ధHత వ¶ంచ|.  

4. �హనం x-2 {4న తOvత ఎW2వo� అక2È ఉండడం �U 
�హనం దగì #° మg�  Þళ� ·F° KUHhV X అLమ�ంచబడh. 

5. 123 ఆవరణE �గం గంటW ప)9L ªళ� ° cంT ఉండO|. äh�  
శబ@ ం {యడం, tనû, అంQX UÇ Þళ� డం, 6ద�న Fర� క9 :� 
�/ Kంn పదP ¤X అLమ�ంచబడ�.  

6. �స_ gX �U |}_ ల + సం �హ�లF fకh�  f� 
ఉపy�ంచO|. 123 అ'ØFo, 5ట- �U సంబం�త అ�g# 
LంT OతÂరvక అLమ� �Wం· 123 å3E KUHhV X x#2ంn 
ప/ ?శంE ఉండడం అLమ�ంచబడ|. 

7. #l ãంû Åh_ ల° అLÅణం�½ �హ�X x-2 {em. 
8. Pజన KOమ సమయంE, KUHhV X �హ�ల దగì #° Þళ� డం 

అLమ�ంచబడ|. ఓ'4, +-ఆá fంÇ చట, బదP ªన sరì ంE 
123 వదm Þq�  KUHhV X ఇతర KUHhV లF �# Þంట 
¨}úళ� ²డ|. 

9. డ/ nl, ఆల2p3, vం�mంTన వ}_ �X �U చట, బదP ం� �U ఈ 
pHంÍ �6 #(2న´ FC�ంచబ'న ఇతర వ}_ �X �హనంE 
ఉన´ ,̧  సDTత అLsనం కm�న�¹ KUHhV ల �హ�లF 
~�ం{ అవgశం ఉం). 

10. øం ¹ ò 12 3l E F K UH hV లం ద # t బ � ర �£ 
అం)ంచబ¹¤ం). õmi ంn అ'ØFo, 5ష� LంT ప/ ¥Hక అLమ�Ü 
=/ 0 ò 123 మ#Z ఏ&�l ò 123 మధH ప/ e£F° 
KUHhV X అLమ�ంచబ¹�h. 

11. 1వ గంటE అతH�క అలసHం అ½) �/ Kంn హW2ల న], F° 
U#¨యవQw.  

12. �/ Kంn హW2ల నష, ం సమయంE x#2ంn h}D �#� ఇవvబడ|.
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13. 123 ఆవరణE° ప/ ��ంచడం మ#Z Fష25cంచడం {o 
సమయంE, KUHhV X అక2' ./ �6 FబంధనX తపక xÇం¼m.  
õmi ంn అ'ØFo, 5ట- ప/ ¥H°ంT అLమ�ంTన సమయంE cనp 
c�mన సమeE�  F�@ �త KUH#V  ప/ ?ïE� ½ �హ�X x#2ంn 
{em.

కQ మRకS ణ పద. G:

Ôద` అyÕ5V� ^`Ö �ంl��  (°ం) �ÇE ఒకÇ �U ఎW2వ):
1. #øంû ÿÇ��ష�
2. ¨వ/ ªన మందmం�
3. ప) 123 å3ల వరW �/ Kంn హW2ల LంT స¬న® �
4. ప/ వర_ � సంబం�త ఒపందD 
5. »M� ÿÇ��ష� �U అవసరªన పక9 ంE ఒక M/ *షన3 ఏ"/l° 

øఫర3. 
6. వ#_ ం{ Kధం� �నhదP రణ/య«4V �° ¥వడం.

త[ప& అyÕ5V� ^`Ö �ంl��  (°ం) �ÇE ఒకÇ �U ఎW2వ):
1. #øంû ÿÇ��ష�
2. ¨వ/ ªన మందmం�
3. ఒక ఏ·) వరW �/ Kంn హW2ల LంT స¬న® �
4. ప/ వర_ � సంబం�త ఒపందD 
5. »M� ÿÇ��ష� �U అవసరªన పక9 ంE ఒక M/ *షన3 ఏ"/l° 

øఫర3.
6. వ#_ ం{ Kధం� �నhదP రణ/య«4V �° ¥వడం.

37



అU*యం 5
³ం¹Gక ప&�ã నn

అ«Hయం 5
     _______________________________ 

³ం¹Gక ప&�ã నn

ప0 ¬జనం

ప/ }_ తం అం|[¸E ఉన´ మ#Z అ`వృ)P  Ïం|¤న´ $g´ల1F - అన� 
¬3 %L� , 'zట3 T�/ ల ñ'y úãOX, మ#Z/�U úãO %L� , 
పరlన3 'zట3 అ4¬, ంû (Û'ఏ) X ఐx¹� , ఎంÛ3X మ#Z పరlన3 
È.L �U T�/ లL ./ Fliû {o ఎలg, 5F6 ప#కO��క ఇfంÇ ప#కOX 
ఏÔ� స� KUHhV X స�న þ�E ఉపy�ం{ Kధం� F�@ �ంచడç ఈ 
xల  ¾క2 DఖH ఉ?@ శం. ప/ � KUH#V  ఈ xల EF FబంధనలL 
ÆX}ÉF, �Ç° అLÅణం� న¹Q+వల4న [ధHత ఉం). ప/ � KUH#V  ఈ 
xల EF FబంధనలL ÆX}ÉF, �Ç° అLÅణం� న¹Q+వల4న 
[ధHత  ఉం).

¬wHల- %న� L (¬3 %న� L) మ#Z ఇతర ఎలg, 5F6 4గ´3l L K¹దల 
{o �జర�  వంÇ ప#కOలL కm� ఉండడం మ#Z ఉపy�ంచడం §న 
Fయంత/ ణ ÉరW JMం)ంTన ఈ xల F అమX {యవల4న [ధHతL 
cT�� f (380.1303) ఆe x/ ం�ల 123 x-i V � అప�ంTం).

KUHhV ల భద/ త, మ#Z �# ఆåగHపరªన అంïలL దృµ, E ఉంQÉF 
చ|�W½ yట �#° ఎ¸వంÇ �HWలత, ఆంâళనX �Wం· ఉంÈKధం� 
-డడç ఈ Ç ఎ� ' ¬3 %� xల  ఉ?@ శం.

123 E �U 123 �నl- {4న gరHకqsలE అ¸వంÇ ప#కOలL కm� 
ఉం' మ#Z �U �#F ఉపy�ం{ KUHhV X KUH ��వర£F´ 
మ#Z 123 E తమ Ü x¸ ఉంÈ ఇతhల హW2లL �# !పH� 
ప#రక9 ణL ÃరKంచవల4న [ధHతL Å#_ ంచవల4న అవసరం ఉం¸ం).
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ఏ KUH#V  అ©� 123 W ¨}W వTwన ఎలg, 5F6 ప#కరం ఏý� 
vంగత�F° Å��, కంÛంచWం· »©�, ·Hçd అ©� �U  
|#vFyగª� UF° '4, 56,  ఎfంÇ [ధH� వ¶ంచ|.

TSD  UvO అంద)యబ'న $g´ల1 మ#Z ప#కOలL ఉపy�ం{ 
KషయంE మ#Z TSD  Ô- Ü ²'న �U Ôø� � kû వ-2V L ఉపy�ం{ 
KషయంE TSD  zం #d E లభHమ¦H '4, 56,  $g´ల1 eúlప, �3 {d 
xల  F KUHhV X xÇంచ వల4 ఉం¸ం).  ఈ FబంధనL ఉల� ంÄంT� 
KUHhV ల §న కq మ�క9 £ చరHX ¨}+వడంÜ x¸ $g´ల1F 
ఉపy�ంQW½ హW2L ²· _m�ంచడం   అLమ� MందF �U 
FC�ంపబ'న '4, 56,  కంÂHట-l L �U ఇతర $g´ల1 F ఉపy�ంT� 
²· § చరHX ¨}+వడం జhÅ¤ం):

a) ఇతర {జ-l ¾క2  x� వ-i V L ఉప�ంT� �U ఉపy�ం{ 
ప_ యటం {4న �U ÆX}W½ ప/ యత´ం {4�;

b) ఇతhల `3l L g¯ úo|4�, s#w�, చ)K�, eúl� {4న, 
ÏయH·F° ప/ య�´ంT�;

c) '4, 56,  W సంబం�ంTన ప#కOలL, 4స, el L, »/ �q el L, `3l L 
�U ఇతర {జ-l అjంûl L -4� �U -డ·F° 
ప/ య�´ంచడం; 

d) '4, 56,  W సంబం�ంTన ప#కOలE, 4స, el E, »/ �q el E, `3l E 
Ôర� ప/ �శ �ట, డం �U ప_ �శ�ü,  ప/ యత´ం ÏయHడం;

e) '4, 56,  W సంబం�ంTన ప#కOలL, 4స, el L, »/ �q el L, `3l L 
ఉపy�ంT�, ఉపy�ం{ ప/ యతనం {4� �U �ÇF 
భంగప#T� �U ఇతhలL ��ంTన మ#Z

f) '4, 56,  W సంబం�ంTన ప#కOలL, 4స, el L, »/ �q el L, `3l L 
·Hçd ÏయHడం �U {o ప/ యత´ం ÏయHడం.

g) '4, 56,  $g´ల1 కం=/ 3l, '4, 56,  $g´ల1 పF¨hL FJØmంచ·F°, 
ప#cతం ÏయH·F°, �ÇF ·Hçd ÏయH·F° JMం)ంTన 
ఇతర ప/ వర_ న

¤q Ø_� /ఎల�� ^5� కh*5¹ష�, ,w ప&క�$:
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a) ./ 0 123 '4, 56,  xల  çరW 123 È సమయంE Kz�3 �U 
ఆ'�3 �U ఎ లg, 5 F 6 ప # కOX , K నడం -డడం 
FC�ంచబ'న). ఏý� cనp©ం� అవసరªన�¹ DHకM,  
Lం' �U 123 అ'ØFo, 5ష� Lం' అLమ� Mందవల4 
ఉం¸ం). ప#కOX జ�_  {యబ'నట� ©¥, �ÇF ఆc� LంT 
¨}+వల4 ఉం¸ం). ఒక�ళ జ�_  {4న ఎడల, �ÇF తOvత ఆc� 
Lం' ¨}+�m:
1వ త�: జ�_  / 1, bంû Ûకá, అ4¬, ంû  Û/ Flప3 ఆc}
2వ త�: జ�_ /ప#xల� Kచక9 ణ

b) ఏ ప#కరª� మ#Z అF´ ప#కOలL �వలం 123 ÉరW sత/ ç 
ఉపy�ం¼m. అ¸వంÇ ప#కOలL Çఎ4i  E ఉపy�ం¼లంü, 
DHకM,  Lం' �U 123 అ'ØFo, 5ష� Lం' అLమ� MంUm. 
KUHపరమన ఉపyగం ÉరD �ÇF ఏ g� }W ఆ g� } �h 
��vh� అLమ� Mందవల4 ఉం¸ం). �©�, $6, V, Ûకw-, 
mHమ#6 సం?శం 6ద�న �Ç ÉరW అన�కృత KFyగం 
(#(2నబడi  ప#కరం ¾క2 �స_ వ ఉపyగం). అLమ�ంTన 
సమయం UÇన తOvత ఉపy�ంT� ఆ KUH#V F Þంట½ 123 
Lం' స¬ంÍ {4 #øంû W Æmయ)యడం జhÅ¤ం) 

c) అÀ� ల, అసభH, శృం�ర సంబంధªన %=X ¨యడం, పంÛ= 
ÏయHడం, బ)M ÏయHడం ½రం. ఈ KషeF´ చ., F´ అమX{స 
సంబం�త ïఖW �OH| ÏయHడం జhÅ¤ం). ఫmతం� ఆ 
½OF° xల'న �#F అø},  ÏయHడం, x/ 4²Hû ÏయHడం 
మ#Z Ú #hL �ం�క kర}V ల �õ�E నÒ| ÏయHడం 
జhÅ¤ం).

�ప*f హ"#ల_ äర,ంచడం
  

1.       ~-, V ఎÞంûl �U బ¶రంగ ప/ దరôనల�¹ తప 12E�  మ#Z 
123 �నl- {4న gరHకqsలE ఇతర KUHhV లL �# అLమ� 
�Wం· �#° ÆmయWం· �#F %=X ¨యడం, ఆ'y �U 
ñ'y ü�లE T /̈ క#ంచడం వంÇ పLX {య²డ|.
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2.       12E�  తన సహ KUHhV లL ¨4న %=లL �# �/ త Âరvక 
అLమ� �Wం· ఈ-ã©3 UvO�/, ఇంటø´û E �/ �U 
ఇతర ఎలg, 5F6 �ధ�లE �½ »�,  ÏయHడం, ఇతhలW పంపడం 
వంÇ పLX {య²డ|

3.       fక- Jel E మ#Z ø�,  Jel E ¬3 %�l �U ఇతర 
ఎలg, 5F6 ప#కOX ఉపy�ంచడం FC�ంచడªన). 
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అ«Hయం 6
     _______________________________ 

åj&ంm మ&' ·Íంm$

ఈ xల  ¾క2 ఉ?@ శం �L²ల అ³Hస ��వరణం సృµ, ంచడం మ#Z 
Fరv¶ంచడం మ#Z KUHhV లW అవ�హన కmంచడం మ#Z Ãరవం 
కmంచడం. ÜÇ KUHhV లL ��ంచడం, [ధ�ట, డం వంÇ KషeలL 
./ 0 '4, 56,  123 స¶ంచó ./ 0 123 '4, 56,  W Ïం)న ఏ KUH#V  
అ©� ఎవ�� తనL ��}_ న �̧  గమFంTన Þంట½ ఆKషeF´ తన 
õmi ంn Û/ Flx3 W #»-,  ÏeHm. ఆ #»-,  §న Þంట½ చరH ¨}+వడం 
జhÅ¤ం).

��ం�X అన´ KషeF´ అరV ం {}+వడం Éంత సం°� ష, ªన Kషయం. ఒక 
ZవW¹ ఒక సందరFంE �L ��ం�ల [�¤¹ gవQw అ? ZవW¹ 
మå సందరFంE ఇతhలL ��ంచవQw. 12E�  Ûల� X ఒక#F ఒకh 
Fం)ంQ+వడం, ఏ'ంQ+వడం, ».� ¹+వడం వంÇK ��ం�ల °q ం)° 
O�. ��ం� అన´) ఒక వH°_ F ప? ప? ïþరకం� �U sన4కం� 
��ంచడం, ఇ� ¼f శ°_ వంతªన). ��ంచడం అన´� ఇతర ¶ం�తØక 
ప/ వర_ నల fÌ 12E�  KUHhV లW చ|� ½#ంచడం §న KUHhV ల ఏgగq త 
§న ప/ �²ల ప/ ³వం -�¤ం). 

5రgచనం

��ం� అన�: �/ తల UvO �/, sటల UvO �/, ïþరక ప/ వర_ న UvO 
�/, ఇంటø´û UvO �/ ఒక KUH#V ° pF కm�ం{f మå KUH#V  
ప/ వ#_ ంచడం:

• UంÜ x¸� ÜÇ KUH#V  ¾క2 KUHపరªన అవgïలL �U 
f³లL అత'°/ఆã° అందWం· అ¹i +వడం;
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• ÜÇ KUH#V ° ��కం� హF కm�ంచడం UvO �U sన4కం� 
[ధW Å#{యడం UvO అత'/ఆã చ|� �U ఇతర gరHకqsE�  
xðì ½ �మOV :F´ �బ�¨యడం;

• ఇ) KUH#V  ¾క2 ïþరక �U sన4క ఆåగHం§న pFకరªన 
ప/ ³�F´ -�¤ం);

• xఠïల ¾క2 పF¨h§న గణ/యªన ప/ ³�F´ -�¤ం).

÷బ- ��ం�X �U మ� ఇతర ఎలg, 5F6 కBHF�ష�l UvO ��ంచడం 
²· gవQw.  ��ం�E�  §న #(2న´� �క ఇంg అ½క రgX ఉ�´©:

• sటల UvO ��ంచడం అన� అసభHªన �HఖHX, మ#Z 
రకరgల #ర� Ü Ûలవడం.

o ��క ��ం� అన� Éట, డం, తన´డం, బలం� Ü/ 4�యడం, 
ఉcØ �యడం;

o ��ం�లW Å#{}_ న´ KUHhV X ÜÇ�# డ�� �U 
©తర వ}_ �లL f+2వడం �U ·Hçd ÏయHడం;

o ��ం�లW ÅTw {o KUH#V  {త బలవంతం� �U 
�)#ంT ÉF´ పLX {©ంచడం.

• ÷బ- ��ం�X (¬3 %� �U ఇంటø´û UvO).

Æబ� ·Íంmల 5రgచనం

÷బ- ��ం�X అన� (ఉU: ఏ'ంచడం, అబUP X Ïపడం, ఆటపÇ, ంచడం, 
అ�గ#కªన �U �ట� Ü ²'న �HఖHX ÏయHడం, �gh�  �HÛ_  ÏయHడం, 
�)#ంచడం �U ¨వ/ ªన �HఖHX ÏయHడం వంÇK) ఈ ã©3l UvO, 
¼û UvO, ఇ�lXంû ãozంn UvO, Þ� ÷ట�  UvO ([� Åల UvO) 
ఎ�ఎంఎ� ల UvO పంÛంచడం,  ñ'yల UvO, %=లL Þ� ÷ట� E »�,  
ÏయHడం �U ¬3 %�l E పంÛంచడం

÷బ- ��ం�X అన´K �«రణం� {o ��ం�లW `న´ªనK. 
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• ఈKధªన ��ం�X (అK ఉంTన %రel L బÇ, ) ¼f మం) 
-o అవgశం ఉం¸ం), అం¥�క ఇK 12E�  ఉన´�ù OవQw 
మ#Z ఏ సమయంE అ©� ఎక2�� OవQw. 

• సం?ïX/%=X అ� Àఘ� ం� ¼f మం)° పంÛ= {o అవgశం 
ఉం¸ం). 

• ÷బ- ��ం�X అన´K ¼fమ¸W ఆgశOమన´ ¨hE ఉం.©, 
�ÇF ఎవh �., å Å#_ ంచడం కష, ం, gబÇ,  Zవత ఎ|hప' 
�ట, డం కంü ¼f వరW ఇ¸వంÇ ��ం�లW xల¹¤ం.h. 

• ఎవ#0� �OH| {o_  ఇక తమL ఇంటø´û -డFవv�Ò అన´ 
భయంE ఇ¸వంÇ ��ం�ల Å#ంT �OH| ÏయH·F° Ûల� X 
జంWQ ఉం.h.

• ÷బ- ��ం�ల KషయంE �ÇF -o�h మన ఎ|h� ఉండh 
gబÇ,  �క9 :ం ల`ంచడం ²· కష, ం.

Æబ� ·Íంm<�  ర�$

÷బ- ��ం�E�  ఈ °q ంద #(2న´K ÉF´ sత/ ç:

• �చ¨æట� డం: అLTతªన మ#Z అసభHకరªన ఎలg, 5F6 
సం?ïల UvO ఆk� ౖ� »O.X

• ·Íంm$: అవsనకరªన, అÛ/ యªన మ#Z అ�గ#కªన 
సం?ïలL మgß మgß పంÛంచడం

• Æబ� ³� Fం�: pF {�_ మంb �)#ం�లÜ ²'న, ¨వ/ ªన 
�)#ం�లÜ ²'న సం?ïలL మgß మgß పంÛంచడం. ఒక వH°_  
భద/ తW భంగం కm�ం{Kధం� �U భయప'»¦ Kధం� ఆk� ౖ� E 
చరHX ¨}+వడం

• y�ç?ష�: ఒక వH°_ F ఆ� �� E °ంచపరచడం; ఒక వH°_  ¾క2 
పh�L �U o´pF´ నష, ప#{ Kధం� ²+ రªన �gర� L »�,  
ÏయHడం �U పంÛంచడం

• వ*ంగ }f0 $: మå వH°_ f నÇంచడం మ#Z ఒకవH°_  Å#ంT వHంగ 
T�/ లL JMం)ంT »�,  ÏయHడం �U పంÛ= ÏయHడం, ఒక వH°_  
ఆపదE ఉన´ �̧  �U సమసHE�  ఇhW2న´ �̧  �U ఆ వH°_  ¾క2 

44



అU*యం 6
åj&ంm మ&' ·Íంm$

ప/ �ష, W మ#Z o´pF° భంగం కm�ం{f T�/ లL JMం)ంT 
పంÛంచడం

• "ట0  మ&' èసం: ఒక వH°_  ¾క2 వH°_ గత రహ�HలL, 
ఇబ�ం)కరªన అంïలL ఆk� ౖ� E Ï- ÏయHడం. ఒక వH°_  తన 
వH°_ గత రహ�HలL, ఇబ�ం)కరªన అంïలL ÒసంUvO OబÇ,  
�ÇF ఆ� ఆk� ౖ� E C- ÏయHడం

• బZష#&ంచడం: ఒక వH°_  #hL g�ల½ ‘బ'i  m�, ’ వంÇ ÉF´ ఆ� 
�� �+ ál Lం' _m�ంచడం

·Íంm" 5రgచనం

��ం�X అన´K అ½కరgX� ఉం.©. sటల UvO, sh#ర�  Ü 
Ûలవడం UvO, xమØX మ#Z �/ తల UvO, ¬3 %న�  UvO �U 
ఇంటø´û UvO; �U ��కం� �)#చడం UvO, pF ÏయHడం, 
అవsనపరచడం.  ఆ చరH ¨వ/ తL బÇ,  ��ం�X K?vషÂ#తªన 
��వర£F´ సృµ, �_ ©. ఇK Fరంతరం Éన��¥ KUH#V  ¾క2 చ|�L, 
12XE అత' ఇతర gరHకqsలL �U అవgïలL �బ� ¨�_ ©. 

�ం�క ��ం�X అన� �ం�క సv³వంÜ ²'న అÛ/ యªన ప/ వర_ న – అన� 
అనవసరం� �కడం, �ం�క కల©క ÉరW అభH#V ంచడం, �U sటలÜ �U 
÷గలÜ �U ఇతర KధD�న ��క పరªన వHవpOX.  సర�fడడం, 
Tరవ -పడం, అడగడం, �ం�క పరªన �HఖHX, S¤X s.� డi ం, �ం�క 
చరHల +సం ఒ�_ ' ÏయHడం, అభH#V ంచడం, ఒక వH°_ F అనవసరం� �కడం, 
sటల UvO, �U xమØల UvO ఒక వH°_  ¾క2 శþOF´Å#ంT వ#Ë ంచడం. 
gమ�ంఛÜ  ఒక వH°_ F �కడం, ఒకవH°_  Å#ంT S¤X s.� డi ం, KUH#V F 
�ం�కపరªన #ర� Ü Ûలవడం, S¤ xమØలL, �ÇF తలÛం{ వ}_ �లL 
-Ûంచడం, S¤ ÎWX ÞయHడం, ��క U'° xలడడం, భeF´ 
సృµ, ంచడం శ¤º ³వం, �U అభHంతరకరªన KUH³Hస ��వరణం 
సృµ, ంచడం.
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éGకంI 5ర�ంÍం} -}êట� డం

g(ర3 పF4 Øంû Ü సp, ఏరకªన ïþరక దండ� అ©� FC�ంచడం 
జ#�ం).

Fర�ం�ంచడం, బలవంతం� ఆపడం అన´) cTగ� #Ôdi  123 +Í 
(ఎం4ఎ3 380.1307) మ#Z ¿-i  ఆÑ ఎ¹H�ష� FబంధనE�  #(2న´ 
అతHవసర ప#4V ¤E�  sత/ ç {యవల4 ఉం¸ం).  ./ 0 123 '4, 56,  E 
Fర�ం�ంచడం, బలవంతం� ఆపడం అన´) ఈ °q ంద #(2న´ సందOFE�  
sత/ ç ఉపy�ంచవల4 ఉం¸ం): 

• 123 E ఉంÈ �# సంరక9 ణ, భద/ త, సం�9 మం మ#Z రక9 ణ మ#Z 
KUH#V  ¾క2 Ãర�F´ gxడi ం ÉరW. 

• స�X� Fm{ ప/ వర_ నL అ#క�_  సమరV వంతªన, �క9 :ం మ#Z 
ప#~ధ� ఆ«#త ÐHpX మ#Z ఉత_ మ పదP ¤లL 
»/ తl¶ంచడం ÉరW.

• ��కం� Fర�ం�ంచడం మ#Z బలవంతం� ఆపడం అన´) 
అతHవసర సseలE అ/´ sOì X Kఫలªన సంధరFంE 
ఉపy�ంచవల4న Tవ# ప#]2రం, అ©¥ ఇ¸వంÇ ప#4V ¤E�  
UF´ aþ3 ÞయH·F°, sFట- ÏయH·F´°, ·WHãంüష� 
ÏయH·F° మ#Z #»#, ంn ÏయH·F° �క9 ణ Mం)న వH°_  sత/ ç 
ఈ పFF Ïపట, వల4 ఉం¸ం). 

ఈ °q ంద #(2న´ చరHX ��క Fర�ంధం ప#�E° O�:
• ».� టX ఆపడం ÉరW అవసరªన చరHX;
• ఒక KUH#V  దగì hన´ ఆZ«F´ �v�నం {}W½ చరHX;
• ��క U'F ఆ#ం|W ¨}W½ చరHX;
• ఊh+�ట, ·F°, ఓUరw·F° ఓ �ద@ మFµ ఎవ�� దగì ర 

¨}Wన´ సందOFలE;
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• ఒక K«H#V F ఒక yÇLం' మå yÇ° పంÛం{ సమయంE ఎ�2-,  
� ÉరW Þqß సమయంE;

• ఒక KUH#V  ¾క2 ¨వ/  ప/ వర_ న UvO ఇతర KUHhV లW ఆపద 
కXÅ¤ందF ³KంTన సsయE ఆ KUH#V F É)@  o� 
Fలవ#ంచడం (ఉU: ఒక gh ఎ|h� ప#�¹¤న´�¹).

“g(ర3 పF4 Øంû” అన� “�Û త��f �చwడం, కరq Ü Éట, డం, Ûh¹ల§� 
Éట, డం, ÏంపÚద Éట, డం �U కq మ �క9 ణ ##ట ¨}W½ ఇతరK«�న �¨క 
ªన ఒ�_ ' ఎం4ఎ3 380.1312(1).
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వK3 dల జm3 /³g´నం

123 W �U g� � Je W ¨}WO²డF వ}_ �X �U పUOV ల L 
ఎవ�� ¨}W వTwనట� ©¥ 123 W సంబం�ంTన వHW_ X �ÇF జ�_ /
�v�నం {}+వడం జhÅ¤ం).

ఆ Kధం� జ�_ /�v�నం {}Wన´ వ}_ �లL �#� ఎ�f వU@  అన´ 
Kషయం సంబం�త õmi ంn అ'ØFo, 5.- FరË యం §న మ#Z అమXE 
ఉన´ చట, ం §న ఆ«రప' ఉం¸ం).
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అ«Hయం 9 
     _______________________________ 

,వకS f వ*GHక/ 
ëంbక ·Íంmల వ*GHక Oలì

చట, వH��కªన Kవక9 తలL, ��ం�లL, �)#ం�లL ./ 0 123 '4, 56,  
స¶ంచ|. ./ 0 123 '4, 56,  123 E చ|�¤న´ KUH#V  ఎవ�� స� – 
mంగ Kవక9 త (ఈ °q ంద #(2న´ Kధం� �ం�క ��ం�ల) gరణం�, ��, రంÅ, 
మతం, �¨యత, వయ}, ఎ¤_ , బh�, Ô�¶క 4V �, వంశం, mంగం, �ం�క 
Oర;, mంగపరªన Å#_ ం� �U వ× t_ కరణ �U sన4క, ïþరక �U, 
�� ½ం)/ eల ÔకలHం , ïþరక ÔకలHం gరణం� �D Kవక9 తW 
Åర�¤న´ �̧ , తమW దక2వల4న ప/ yజ�X దక2క »వడం, �U తమL 
'4, 56,  KUHపరªన gరHకqsE�  xðì నWం· అ¹i Wం¸�´రF ³©ంTన 
పక9 ంE సదh KUH#V  ఆKషeF తమ õmi ంn Û/ Flx3 W �U అ4¬, ంû / 
'ÂH' 1ప#ంbంû W �OH| ÏయHవQw. అ¸వంÇ ÛOH|లL Þంట½ 
ప#Àmంచడం జhÅ¤ం). 

KUHhV ల §న ÜÇ KUHhV X �/, '4, 56,  E పF {o 4బ�ం) �/ �ం�క 
��ం�లW xలడడం చట, వH��క చరH, ఇ¸వంÇ చరHX Â#_ � FCధం. 
'4, 56,  123 E చ|�¤న´ KUHhV X మ#Z అ«HపWX, '4, 56,  E 
పF{}_ న´ 4బ�ం) మధH మOHదÂరvకªన సతlంబం«X Éన�గసi ం వల�  
123 '4, 56 123 E 4V రªన మ#Z �L²ల అ³Hస పOHవర£F´ 
JMం)ంచ·F° సహక#}_ ందన´) ఈ 123 xల .

�ం�క ��ం�X అన� �ం�క సv³వంÜ ²'న అÛ/ యªన ప/ వర_ న – అన� 
అనవసరం� �కడం, �ం�క కల©క ÉరW అభH#V ంచడం, �U sటలÜ �U 
÷గలÜ �U ఇతర KధD�న ��క పరªన వHవpOX.  �ం�క ��ం�X 
అన� ఇష, ం �FKధం� �కడం, మFµF O}Wంb Þళßడం, వH°_ F -1_  
అసభHకరªన gãంûl ÏయHడం, S¤ sటX s.� డడం, �ం�క చరHE�  
xðì నవల4ం)� బలవంతం ÏయHడం �U అభH#V ంచడం, ఒక వH°_ F 
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అవసరం �క»©� �కడం, ఒక వ× °_  Å#ంT శృం�రపరªన ఉపs�లÜ 
వ#Ë ంచడం, KUHhV లL �ం�కపరªన #ర� Ü Ûలవడం, శృం�OF´ 1Tం{ 
వ}_ �లL �U T�/ లL -Ûంచడం, శృం�ర పరªన, S¤లÜ ²'న  
ÎWX ÞయHడం, శþరకం� ¶ం4ంచడం, �)#ం�లÜ ²'న KhదP ªన 
�U అభHంతరకరªన KUH �Oవర£F´ సృµ, ంచడం.

ఈ '4, 56,  UvO Fయc¤�న ఉâH�, �U తన ÜÇ KUH#V  �U UÇ వH°_  
ప/ వర_ న తనL ïþరకం� ఇబ�ం) కm�ం{Kధం� ఉందF ఏ KUH#V  అ©� 
³KంTన పక9 ంE ఆ KUH#V  Þంట½ õmi ంn అ'ØFo, 5ట- W మ#Z తన 
#øంûl W �U �#i య� W �OH| ÏeHm.

ఎవ# ప/ వర_ న అ©� �U gం.6,  అ©న తమW ఇబ�ం)కరం� �U 
అ�కరHం� �U  �L²లఅ³Hస ��వర£F° KhదP ం� ఉన´ �̧  
అFÛంTనట� �¥ Þంట½ �OH| {of KUHhV లL »/ తl¶ం¼m.

అ¸వంÇ ÛOH|X వTwన�¹ '4, 56,  �Ç§న Þంట½ K¼రణ {ప., m. 
ఒక KUH#V  §న �U ఉâH� §న కక9 Ü �ం�క ��ం�ల ÛOH|లL {యడం 
FC�ంచబ'న). ఎవ�� �ం�క ��ం�లW xల¤|న´ �̧  �U ఈ 
xల F ఉల� ంÄంT న �̧  Å#_ ంప'న ఎడల �#§న కq మ�క9 £ చరHX 
¨}Éనబ¹L. KUHhV ల KషయంE ఈ చరHX ÿÇsటల UvO �U 
�/ తÂరvకం� �చw#ంచడం 6దXÉF స¬న® � �U 123 Lం' 
_m�ంచడం వరW ఉండవQw.

�OH| {4న �# పట�  ��ం�X, �)#ం�లW �� �Wం· ఇ¸వంÇ 
ÛOH|లL !పHం� pHం'3 {యవల4 ఉం¸ం). Ûల� ల ��ం�లW 
సంబం�ంTన ÛOH|లL చట, ంE 1TంTన Kధం� �ంÄక సం�pli ïఖ 
�#° �OH| ÏయHవల4 ఉం¸ం).
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Oష, 5 మ#Z ప/ Gతv చ., X, ¿-i  ఆఅÑ ఎ¹H�ష� K«�X, మ#Z 
ప#xలన sరì దరôgలÜ సp xఠïల FయsX అ½క sOì ల Lం' 
వ�_ ©. xఠïల 4బ�ం), KUHhP X మ#Z సsజంEF ఇతరసGHX ఈ 
FబంధనలL మ#Z �ÇF అ�కq cంచడం UvO gరణమ¦H కq మ�క9 ణ 
చరHలL Å#ంT సష, ªన అవ�హన కm�Zం·ల½? ఈ అ«Hయం ¾క2 
ఉ?@ శD.

ఈ అ«HయంE, xఠïల పOHవర£F´ x¹{o ÉF´ ఉల� ంఘనX మ#Z/
�U 1చ�Zత ప/ °q యX �õ� {4, వþì క#ంT �ÇF FరvT1_  
Û/ Flx3 UvO ¨}+బÈ కq మ�క9 ణ చరHలL ²· Æmయ)}_ ం). �L²ల 
KUH#P  ప/ వర_ నL ¨}+వ·F° త�న కq మ�క9 ణ చరHలL Å#_ ంచడí ఈ 
,-*&.  ప0 వర3 4 5య7వ8 < ప0 UనంI ప&గ�ం® అంశn. తbన 
కQ మRకS ణ చర*_ 5రg}ంచడం -g� అ_}త ప0 వర3 న |క# Jవ0 త మ&' 
ఎంత తర«I ®K3 4?i అw ,షA$ ప&గ�ంచబడf~.

ఆåÛంచబ'న ఉల� ంఘనX F�F° జ#�y �â ÆX}+వ·F° అF´ 
సందOFలEm Û/ Flx3 తనW స9¤కం� అFÛంTన K¼రణ {ప., m. 
KUH#P  ప/ వర_ న Fయsవ¡F KUH#P  O�Hంగ పరªన హW2లL gలâ/ oK� 
ఉంÈ Kధం� అనv©ంచ²డ| �U ³షHం Ïప²డ|.

ఈ {� �స_ కంE ప/ ¥H°ంT ప/ �_ KంచబడF ప#4V ¤ల ÉరW సDTత Fయమ 
FబంధనలL ఏO¸{o హW2L ప#xల� K³గం కm� ఉం¸ం). FQ ంj 
Åîల< ఇ}¨ న ఉల� ంఘనల �ïfల_ సంÜ&3 ð నవÀ� I 
Ã,ంచÂడ[, అ, ¹వలం ñ-హరణnI ఇ}¨న·. ప0 ò*కంI �ïf 
®యబడ5 ఏ½4 అ_}త ప0 వర3 న" ఎవÓ4 ,-*&.  Oల]yనట� ~ò అj 
కQ మRకS ణ చర*" <ó ఉంÀంj. అ5? సంద�ôల<õ, 5యమ 5బంధన$ 
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మ&' సంÃవ* ఫaf$ అÀవం` సంఘటనల" ³÷ప*త_ కab 
ఉన? సంఘటనల øర" గతం< ఏ�]À ®యబyన 5యమ 5బంధన$ 
మ&' ఫafల¿ ùëనంత వర" �e రంI ఉంl~. ఈ ®G mస3 కం< 
ప0 ³3 ,ంచ5 ,షAల_ y�� ^��  అÍ�iల ప&Í<5, �వన?À� Iఅ 
Ãష*ం úప]Âడ[ మ&' y�� ^� అÍ�i$ ,-*i. లంద&© ఒక 
కQ మసZతPన KరFS త అవIహన ప&�e �ల_ అంjంచడం k& (ధ*త.  
ఉల� ంఘన$ సం}తమd�ంl~ మ&' ఆ ఉల� ంఘనల ప&T7$ 
Â� మ&ంత Jవ0 తరమdfయû గమ5ంüa. ఉల� ంఘనల" ,y,yI 
కQ మRకS ణ చర*$ ఉండd. ఉUహరణW, 5Þ3 I ఉల� ంఘనW, ఒక KUH#P  ఒక 
�రంE తరగ�° pజh gనం|W కq మ�క9 ణ చరHW EÁ ఆ తOvత �రం Ïత_  
xర�4నం|W కq మ�క9 ణ చరHW EÁ¥, Ïత_  xఅర�య·F´ øండవ xలక 
ఉల� ంఘన� ప#గ;�_ h.

12E�  �U 12X{ x/ yzతం {యబడi  ఏý� gరHకq మంE ఆవరణంE 
g/ ÞXపల g/, �U 12X, KUHhP X మ#Z 4బ�ం) ¾క2 �«రణ 
సం�9 మం, gరHకfxX, మ#Z కq మ�క9 ణల ప/ తHక9 ం� అంతOయం కm�ం{ 
Kధం� తమ ప/ వర_ నL కm� ఉన´ 123 ఆవరణంE ఉంÈ ప/ � KUH#P t ఈ 
FబంధనX వ#_ �_ ©.  

mనiద. రణ కQ మRకS T పధ. �$ 

�L²ల KUH#P  ప/ వర_ నL ¨}Wవ{w త�న కq మ�క9 ణ చరHలL Å#_ ంచడç 
ఈ KUH#P  ప/ వర_ � Fయsవ¡ E ప/ «నం� ప#గ;ం{ అంశD. �నhదP రణ 
కq మ�క9 ణ చరHX అ½K Fబంధనల§ మ#Z �°9 ంచడం§ sత/ ç gWం· 
KUH#P  ప/ వర_ న UvO కmÌ pF, అవసOX మ#Z gర£ల§ దృµ, F 
�#�_ ©. gరణªన ప/ sUF° జ�అ�Uþ తనF´ కm� ఉండ.F° 
మ#Z ఆ ప/ sUF´ స#)|@ +వ·F° అవgïF´ �నhదP రణ కq మ�క9 ణ 
ప/ య�´}_ ం) . K�UలL ప#ష2#ంQ+వ·F° మ#Z xఠïల 
Fరv¶ం{బÈ ప#4V ¤లL Éన��ంచ·F° KUHhP లW ��gరత 
అం)చబ'ం). gరణªన ప/ sUF° జ��Uþ త�F´ కm� ఉండ.F° 
మ#Z ఆ ప/ sUF´ స#)|@ +వ·F° అవgïF´ �నhదP రణ కq మ�క9 ణ 
ప/ య�´}_ ం).
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ప/ వర_ న Fయsవ¡F ఉల� ంÄంTన KUHhP X �# అLTత ప/ వర_ న ఫmతం� 
అ�ghX �#+సం ఏO¸{o �నhదP రణ gరHకqsలE xðì ½ అవgïF´ 
కm� ఉండవQw.  �నhదP రణ gరHకqsలE xðì ం¸న´ KUHhP X �# ఏ 
అLTత ప/ వర_ నÁ� �షర¤� ఒ�WF �# పïw�_ xF´ ఇబ�ం)° Å�న 
పg9 ల �#° Æmయ)యటం DఖHªన సంగ�.  ప/ వర_ న Fయsవ¡F 
ఉల� ంÄంTన�¹ ఉపy�ంచడం +సం వృ)P  {యబ'న �నhదP రణ 
gరHకqsలE ఈ °q ం) ఫmతUయక gరHకqsX ఉం.©:

• య«4V �° ¨}WవQwట
• 123 E ఉండగmÌ స¬న® �/'$న® � 
• ½OF° క9sపణ (mBత Âరvకం� మ#Z D�DB�)
• మ¡ßం� gరHకqsలE xðì Lట
• సsజ o� gరHకqsX
• ఔû  þL మ#Z అవ�హన gరHకqsX
• +-l ఆÑ స, �, �6 స, �, �U ఇతర వ#_ ం{ ½hwWన´ అLభవం
• ప/ వర_ న ప/ £¡క �U ప/ వర_ న ఒపందD
• 12E�  మ#Z ÞXపల జ#Ì jFlmంn gరHకqsలE xðì Lట 
• ఏజ/l మ#Z సsజ మద@ ¤ gరHకqsలE xðì నడం 
• KUH#P  Lం' KUH#P  మధH మధHవ#_ తvం

ఈ �నhదP రణ K«�X ఒక సvలgmక స¬న® �  W అLబంధం�Á� 
ఉండవQw �U స¬న® �    W బ|X� అ©� ఉండవQw.  అF´ �నhదP రణ 
ప/ £¡కX అK ఎ�¹ DÅ�_ y ప/ ¥Hకం� ÆXపబÈK� ఒక F#@ ష,  gల 
వHవ�F కm� ఉం·m.

ఇతర s#qp < అ_}త ప0 వర3 న_ ప0 ద&Áం}న ,-*i. $ 

KUH#P  ఒక�ల ./ 0 123 '4, 56,   W pజ� ఉం' ఉంü తన స¬న® � �U 
ఉUvసనW gరణª ఉంÈ) అFÛం{ అLTత ప/ వర_ నL ఇతర 123   
'4, 56,   E ప/ ద#ôంTన �̧  123 అ�ghల{ ఆåÛంచబ'¥ అÇ,  ప/ వర_ నW 
ఫmతం� KUHhP ల ప/ వర_ న Fయsవ¡ ప/ gరం ./ 0 123 '4, 56,  Lం' 
స¬న® � �U ఉUvసన వంÇ కq మ�క9 ణ చరHX ¨}ÉనబడవQw.
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అ�క ïతం ప#4V ¤లE KUHhP ల ప/ వర_ న Fయsఅవ¡F అమX{o 
ప/ °q యE 123 '4, 56,  అ'ØFo, 5ట- ÎకHం కm� ఉం.h. అ©¥, ఈ °q ం) 
సందOFలE ఒక ఉx«HZ¹  ఒక KUH#P F తన తరగ�/స�I W, , �U 
కృతHD Lం' ?శ చట, ం ప/ gరం స¬ంÍ {యవQw. 1) తన తరగ�E, 
స�I W, E, �U కృతHDE ప/ ³వZతం� ¿�ంచగmÌ ఉx«HZF 
�మOP :F´ త�ì ం{)� ఉంÈ ఏý� Fయమ KhదP ªన, Kధvంసక, �U 
<షణZతªన అLTత ప/ వర_ నW xల'¥  2) ÜÇ KUHhP X ½hwW½ 
�మOP :F´ ప/ ³Kతం {o)� ఒక KUH#P  ప/ వర_ న ఉంü. ఉx«HZల UvO 
K�ంచబ'న అÇ,  స¬న® న� ½ SNAP స¬న® L�  అF అం.h. KUHhP X xలÈ 
ఇతర |ష5వర_ నలW,123 భవనంE �«రణం� ఉపy�ం{ x/ s;క 
కq మ�క9 ణ K«�లW అLÅణం�½ ఉx«HZX వHవహ#�_ h.

ప0 ò*క సహ�రం అవసరమý* ,-*i. లþ కQ మRకS ణ చర*$ 
JKLవడం

¤కS � 504 Vవల ప0 �రం ప0 ò*క ,ద*_ అం["ంÀన? r- 
అం[" అర� త కabన ,-*i. ల స¤]నÛ � r- ఉ-gసన
    
ఇ)వర� o, û మ#Z *డర3 Fబంధనల ప/ gరం �U �నO�స చట, D 
¬క9 � 504 ప/ gరం ప/ ¥Hక KదHW అర× త Mం)న KUH#P � Å#_ ం� Mం)న 
KUH#P  KషయంE కq మ�క9 ణ చరHX ¨}W½ట�¹ ఆ KUH#P  ÔకలHత 
ప#గణనEF° ¨}Éనబ¹¤ం). ఏÔ� సమసHల§ ప/ శ´లL కm� ఉన´ 
123 4బ�ం) మ#Z/�U తm� దం¹º లW ప/ ¥Hక KదHW సంబం�ంTన 
'4, 56,  �øక, hL �U ¬క9 � 504 సమనvయకర_ L సంప/ )ంచం'.

ఇం|E ఉపy�ంTన పX పUల Fరvచ�ల +సం ఈ pHంÍ �6 Tవå�  
ఉన´ పద�fF´ -డం'.

స¤]నÛ � మ&' ఉ-gసనల 5రgచ4$

o, û ఆÑ cL గ� 123 +Í (MCL 380.1310) ప/ ¥H°ంT "ఉUvసన" మ#Z 
"స¬ంÍ" అ½ పUలL °q ం) Kధం� FరvTంTం):
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"ఉ-gసన" అంü ఒక KUH#V F 123 Lం' కq మ�క9 ణ gర£ల Úద 
60 �U మ#F´ ఎW2వ 123 å3ల x¸ 123 W <రం {యడం.  

"స¤]ం¡" అంü ఒక KUH#V F కq మ�క9 ణ gర£లÜ 60 కంü తW2వ 
123 å3X 123 ° <రం {యడం.  

KUH#V  ప/ వర_ � Fయsవ¡ పత/ ం అంత. స¬ంÍ మ#Z ఉUvసన అ½ 
పUల° øఫøLl� ఈ Fరvచ�X అLవ#_ �_ ©.

³e ~ I ఉల� ంఘన$

�V © I ఉల� ంఘన అ½) KUH#V  ఏý� ప/ వర_ న 123 ¾క2 ప/ �భÀలత 
మ#Z }ర°9 త gరHకfxల° ఆటంక ప#{) �U ÎకHం {}W½)� 
ఉం¸ం). అ©¥, ఇ) �V © II �U �V © III ఉల� ంఘన �V ©E ¨వ/ ªన) 
g|. 

³e ~ I ఉల� ంఘన$ FQ ంy ,ధంI ఉంl~, అ~ò, అ, FQ ంj k`F 
7త0 í ప&�తం �[:

తరగGF �జi�క�వడం/క`ం� మ&' l£� ¥
ఒక తరగ�° Â#_ � �U ఒక తరగ� ¯#యÍ E Éంత ³�F° క9sర× ం gF 
Kధం� 2O× జh gవడం.

ఆటంకప&® ప0 వర3 న
4బ�ం), KUHhV X, �U 123 పF �U భద/ త Úద ప/ ³వం కm�ం{f 
ÎకHం {}W½ ?ంU� �F ³ష, x/ థcక �V © అసభHత, ఇతhల 
ఏgగq త° భంగం కm�ం{ సం��X �U చరHX,@డవX, �U ఆటంgX.

అసందరôPన అ�7న ప0 దరÁన
ïþరక చరHX అfÌ సం��X మ#Z భం�మలÜ సp బ¶రంగం� ఒక 
వH°_  Ô� �U ఆ వH°_ Ü ?ంU� �F ఆxHయత ప/ ద#ôం{ చరHX �U 
ప/ దరôనX {యడం. 

ÿం-I r5 వస! Uరణ
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çD KUHhV లF పF ప/ పం¼F° 4దP ం {యడం మ#Z 123 
పOHవరణంE అభHసన »/ తl¶�_ ం gబÇ,  KUHhV X °q ంద #(2న´ 
sరì దరôgల ప/ gరం వసN «రణ కm� ఉం·m.

• cÍ #Ñl sత/ ç అLమ�ంచబడ�. షh, X మ#Z .á X 
ఖTwతం� 1�l, xHం �̧ , స2h, X �U ]-, V (".á °ం) 
³గం"తపFస#� "[టe § ³గం"Ü కల4 ఉం·m) నడD దగì ర 
కల4 ఉం·m.

• [H6 5� �U �, 5á 5� .ál అLమ�ంచబడ�.
• xరదరôకం� ఉంÈ �U శþర ప/ దరôన° అవgశc{w వ�N X 

అLమ�ంచబడ�.
• అF´ సమeE� m �X ధ#ంT ఉం·m.
• 1�l, x� ంûl, స2-, V �U ]-, V త�నంత� శþOF´ కÛ ఉం·m 

మ#Z ఆÒ)త �V © Mడ�Ü ఉం·m.
• .ál మ#Z [టe X కTwతం� Eపm |}_ లF కÛ ఉం¼m.
• 1TంచబడF స� �� ¬� F 123 పOHవరణంE ధ#ంచ²డ|.
• |}_ ల Úద Ï©L� , pHంÍ కál, మ#Z ఇతర Eహ సంబం�త 

ఆభర£ల° అLమ� �|.
• pHûl, బంద��, ?Íl మ#Z ఇతర తలF క# �ÇF 12E�  

ధ#ంచ²డ|.
• ప/ వర_ � Fయsవ¡E FC�ంTన ప/ వర_ న° సంబం�ంTన �U 

1Tం{ �ÇÜ సp త�న Kధం� �F R� గL�  మ#Z/�U �q �6l 
fంÇ�ñ |}_ ల Úద ప/ ద#ôంచO|.

అÍ�&క అ_మG r"ం� s#q వదa Êళ� డం 
./ 0 123 '4, 56 ఒక +� di  gHంప� Fరv¶R_ ం), అంü., 123 å3E 
KUHhV లందJ ఖTwతం� 123 ప/ ?శంE½ ఉం·m, అ$ంb�l ఆc� �U 
Û/ Flx3 LంT అ�g#క అLమ� �Wం· ¬ల� Úద Þళ� ²డ|.

³ం¹Gకత [&g5¬గం

56



అU*యం 10
,-*&e  ప0 వర3 4 5య7వ8 ఉల� ంఘన

తరగ� గ) �ం��కత ఉపyగం వH°_ గతం �U '4, 56 అ©� స�, UFF 
'చh�  మ#Z అ'ØFo, 5టh�  ప#Àm}_ ం.h. అదన� |#vFyగ 
సs¼రం +సం అ«Hయం 5 -డం'.

¤q Ø� అసందరô ఉప¬గం
'చ- �U అ'ØFo, 5ట- UvO అLమ� ఉంü తప �«రణ 123 పF�ళE�  
123 భవనంE ఏ KUH#V  ²· �Ø-,  %L� , ¬XHf- %L� , �U ఇ� �ంÍ/
ఔû �ంÍ కBHF�ష� �మOV :X కm�న ఇతర ఉపకర£లF 
ఉపy�ంచడం �U ప/ ద#ôంచడం {యO|.  

ఆలస*ం
తరగ� x/ రంభమయ¦ సమeF° KUHhV X �# తరగ� గ)E మ#Z/
�U �# �V నంE ఉండక»వడం జ#�¥ అ) ఆలసHం °ందW వ}_ ం).

��� జi
అLమ� �Wం· 123 LంT Þళ� ·F´ 2O× జh� #(2నడం జhÅ¤ం); 
త�న Kధం� Ï6-ఇ� మ#Z Ï6-ఔû ప/ °q యలÜ ²'న pజh �క»వడం. 
123 ° కq మం తపWం· Oవడం మ#Z తరగ¤ల° సమeF° {h+వడం 
మ#Z #(2న´ gరHకfxX Â#_  {యడం KUHhV X మ#Z తm� తం¹º ల 
ఇద@ # [ధHత. (MCL 380.1561).

కQ మRకS ణ పద. G - ³e ~ I ఉల� ంఘన$

Ôద` మ&' తikG ఉల� ంఘన$: అyÕ5V� ^`Ö �ంl"� $ (°q ంద 
#(2న �ÇE ఒకÇ �U ఎW2వ):

1. #øంû ÿÇ��ష�
2. ¨వ/ ªన మందmం�
3. '$న® �
4. ప/ వర_ న gం./ 6, /కq మ�క9 ణ ప#Àలన
5. స¬న® � (B¹ å3ల° cంచWం·)
6. 123 å3 సమయంE �U తh�త gరHకfxల LంT స¬న® � 
7. అవసరª¥, బయÇ సంసV ° øఫర3 {యడం
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8. �ం��కత ఉల� ంఘనX - అ'ØFo, 5ష� FరË ©ంTన Kధం� x� వ-i  
మ#Z �ం��కత అ�gOల నష, ం.

9. �నhదP రణ పదP తX వ#_ �_ ©

³e ~ I ఉల� ంఘనల ,షయం< 5రంతర అ,"యత అwj స¤]నÛ � Lసం 
�#ip ®యడం, ¤�స� � r- s#q ఏ�j _ం} $లbంచ�5? 
êంyం� < ఉం} -5 %&ం} %i3  ®యడం.

³e ~ II ఉల� ంఘన$

�V © II ఉల� ంఘన అ½) KUH#V  ఏý� ప/ వర_ న 123 ¾క2 ప/ �భÀల 
పF¨h �U అభHసన పOHవర£F´ ¨వ/ �V ©E ఆటంక ప#{) �U Î+Hం 
{}W½)� ఉం¸ం). అ©¥, ఇ) �V © III ఉల� ంఘన �V ©E ¨వ/ ªన) 
g|. 

³e ~ II ఉల� ంఘన$ FQ ంy ,ధంI ఉంl~, అ~ò, అ, FQ ంj k`F 
7త0 í ప&�తం �[:

అకడ�� [ష]^వర3 న
g� � వ-2 g¯ {యడం �U స�� ౖ {యడం, zంవ-2, $�,  X 6ద�న�ÇÜ 
సp vం�mంచడం, Òసం {యడం. వH°_ గత ప/ yజనం, �U ã'#య3 
అన�gర x/ ప_ త +సం 'చ- `3, #ప- �U ఎలg, 5F6, �U 'చ- b�2 E° 
-డడం.
 
-y r- (*ట£/åj&ంm/ఉ&0 కం
ఆZధం �Wం·, శþOF´ స7�ంT �U స7�ంచWం· మ#Z �యం 
�Wం· ఇతhల° భయం కm�ంచడం �U pF {o ప/ యత´ం {యడం �U 
¶ంసF #/ �Ûం{ �U »/ తl¶ం{ పLX {యడం. KUHhV X పరసరం 
Ãరవ/య పదP �E వHవహ#ం¼m. <షణ పద�లం ఉపy�ంచడం 
ఏsత/ ం స¶ంచబడ|. ఏ KUH#V  ²· +పం ÆÛం{f ప/ వ#_ ంచడం, ఇతర 
KUHhV ల° OతX, �U సం��ల UvO అసభH మ#Z/�U అÀ� ల 
సం³షణX {య²డ|.
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·Íంm$/Æబ� ·Íంm$
Â#_  KవOల +సం అ«Hయం 6 -డం'.

,-* ప0 FQ యF భంగం కabంచడం
123 gరHకfxE�  ?F0� �U కq మబదP ªన మ#Z }ర°9 త gరHకfxF° 
¨వ/ �V ©E భంగం కm�ంచడం fంÇ ప/ వర_ న öF °ందW వ}_ ం). అfÌ, 
Fబంధనల పరం� ½రÂ#త సv³వం కm�న ప/ వర_ నX ²· 
ఉ#°9 ంచబడ�. KUH ప/ °q య° భంగం కm�ం{ �U ÎకHం {}W½ ప/ వర_ నX 
(అంü . , పhÅ , జంá {యడం , అరవడం , !ల{యడం , ఏడవడం , 
ఉ?@ శÂరvకం� �U ఉ?@ శÂరvకం� gనపÇt ఇతర KUHhV లÜ ïþరకం� 
తలపడడం fంÇ ¨వ/ ªన ప/ వర_ న) FC�ంచడªన).

�l� ట
ఇద@ h �U అంతకంü ఎW2వ మం) మధH ఉ?/ కÂ#త @డవ.

మంట అంÀ"w ప-�e $ - ఉప¬bంచడం r- కab 
ఉండడం
KRoటనం Ïం? �U మంట అం¸W½ పUOV లÜ తe�న ఉపకర£X 
(ప/ Gతv చట, ం ప/ gరం Å#_ ంచబ'న g� � õ మ#Z g� � 4 `- వ-2V Ü x¸ 
ఇతర `- వ-2V)ఉపy�ంచడం �U కm� ఉండడం.

Øర' £/తm]� స7üరం ఇవgడం r- అబద. ం úప]డం
అబదP ం Ïపడం మ#Z/�U 123 '4, 56 పరlన3 ° ఉ?@ శÂరvకం� 
త�¹ సs¼రం ఇవvడం.

(దం
డ��, ఇతర KXÔన వ}_ �X పం�ం g1_  ఆÈ tq డE�  xðì నడం మ#Z/
�U అLTత ప/ వర_ న.

·Íంm

59



అU*యం 10
,-*&e  ప0 వర3 4 5య7వ8 ఉల� ంఘన

sటల UvO, sh#ర�  Ü Ûలవడం UvO, xమØX మ#Z �/ తల UvO, 
¬3 %న�  UvO �U ఇంటø´û UvO; �U ��కం� �)#చడం UvO, pF 
ÏయHడం, అవsనపరచడం. ��, రంÅ, �¨యత Bలం, mంగతvం �U 
అంగÔకలHం, అfÌ [�¤ల íర హW2ల ఆ«రం� ��ంచడం.

³ం¹Gకత వనiల అసందరô ఉప¬గం
అకq మం, సDTతం g|, �U అÀ� లత ఉ?@ �తªనదF ఈ 2Í E #(2న´ 
�ం��కత వనhలF KUHhV X ఉపy�ంచడం; '4, 56 ° సంబం�ంTన �U 
ఏý� ఇతర Bt పg9 F° Ïం)న �U KUH#V  ఆÒ)త ఉపyగ K«�F´ 
ఉల� ంÄం{ ఉపకర£X �U సþv}ల x� వhi X, x/ ప_ త, Fయంత/ ణ �U 
'o�3 fంÇK అన�g#కం� {యడం , Kధvంసం {యడం �U 
|#vFyగం {యడం.  అదన� సs¼రం +సం అ«Hయం 5 -డం'.

అ,"యత
సDTత అభHరV న �U 1చన అLస#ంచ·F° sటలÜ �U ÷గలÜ 
FOక#ంచడం. ఒక 1Tంచబ'న కq మ�క9 ణ చరH Â#_  {యడంE ÔఫలHం 
²· ఇం|E ³గç.

ఆలస*ం ®యడం
అన�g#క ప/ ?శంE ఉండడం, 123 సంబం�త ప/ ?ïల LంT Þ,� లF 
123 పరlన3 ÏÛనపÇt ఆలసHం {యడం. Þ¡� »�లF ÏÛనపÇt, 
అ'ØFo, 5ష� అLమ� �Wం·, 4బ�ం) పరH�క9 ణ �Wం· ఒక KUH#V  
చట, బదP ªన ప/ yజనం �Wం· 123 ప#సOE�  30 Fc]ల కంü 
ఎW2వo� ఉంü UFF ఆలసHం {యడం� ప#గ;�_ h.  అ�కq మణ 
ఆåపణX మ#Z �U 123 కq మ�క9 ణ ఉల� ంఘనల °ంద° వ}_ ం). 

¤�p `ం� 

�ం�కపరం� అసభHªన సం?ïX, %=�q �X, �q �6 ఇç3X మ#Z/
�U ñ'yలF ఎలg, 5F6 JపంE ఇతర వHW_ ల° పంపడం �U 
 vక#ంచడం. "¬6l Çంn" అ½) సDTతం gF మ#Z FC�త ప/ వర_ న 
sత/ ç g|. అ) అ½క Oష, 5 మ#Z �V Fక చ., లm ఉల� ంÄ}_ ం). 
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»å´�q �6 మ#Z/�U �ం�కం� ఆÒ)తం gF సs¼రం కm� ఉండడం, 
ఉత�_  {యడం, మ#Z పంÛ= {యడం UvO ఎ|ర¦H ½Oåపణ 
ప#£sX మ#Z అపO«ల Å#ంT KUHhV X మ#Z �# 
తm� తం¹º X అవ�హన కm� ఉం·m.  ఉల� ంఘనల° xల'న �#§ 
½OåపణÜ x¸ �#§ �ం�క అపO� అ½ Dద/ ప¹¤ం).  ఏý� ñ'y 
Tత/ ం ఒక�# ఇంటø´û E° {#¥ UF´ వందల, �ల మం) g¯ {�_ ర½ 
KషeF´ తm� తం¹º X మ#Z KUHhV X తపWం· అరV ం {}+�m. 

¬6l Çంn ° xలÈ KUHhV లంద#/ »M}ల° మ#Z/�U సంబం�త 
సంసV ల° అప�ంచడం జhÅ¤ం).

µగfగడం, µI" ఉత]�3 $, ఇ-�గ�À� , ఎల�� ^5� ·ప� 
ఇ� )rష� yðß$ మ&' ఆ~qp, మ&'/r- డ0 � 
ê�?aA కab ఉండడం r- ఉప¬గం
ఏý� M�W ఉత¤_ X కm� ఉండడం, ప ,̧ +వడం, Mగ�గడం, అమØడం 
�U బ)M {యడం �U M�W ఉత¤_ లF (అంü., 4�h� , §�X, 4గø �̧ , 
నశHం �U నc� M�W ) మ�ý� JపంE KFy�ంచడం 
FC�ంచబ'ం). 

ఇ-4గø �̧  మ#Z �ప- ఇ� ��ష� ఉపకర£లÜ x¸ K2, 33, ఇ-°û, 
హE, ఆ÷�-, మ#Z cn fంÇ [/ ంÍ లW ప#cతం gWం· అF´ రgల 
þ°q ¦షన3 ఇ� ��ష� ప#కOX FC�ంచబ·i ©.  [H$-, ఆ=ªజ-, 
మ#Z ఇ-m°vÍ (ÓH� �U ఆ©3)Ü సp UU� అF´ ఎలg, 5F6 �ప- 
ఇ� ��ష� ఉపకర£X.   �వలం ఇ-m°vÍ fంÇ ఎలg, 5F6 ఉపకర£ల K' 
³�X కm� ఉండడం ²· FC�ంచడªన).

[ంnl , §ál , 6ద�న డ/ n xO*O´me కm� ఉండడం ²· 
FC�ంచడªన).

ఇతiల వK3 dల5 *ంbaంచడం, కab ఉండడం r- బj+ 
®యడం 
($100 కంÌ త"#వ ,$ðన,)
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ఇతhల వ}_ �లF ¨}+వడం �U బ)M {యడం అంü., $100 KXÔన 
వ}_ �లF UF యజsF (�U g¯�û హW2Uh) సమØ� �Wం· ఇతర 
KUH#V , �ద@ �h, �U 123 వ}_ �X ¨}+వడం.

అGకQ మణ
స�న gరణం �U అ�g#క ప#c� �Wం· 123 భవం�E° ప/ ��ంచడం 
(స¬ంÍ gబ'న KUHhV లt ఇ) వ#_ }_ ం)).

ధgంసం ®యడం ($100 కంÌ త"#వ ,$ðన వK3 d$)
123 ఆ4_  �U ఇతhల ఆ4_ F ఉ?@ శÂరvకం� �U Fర� క9 :ంÜ ధvంసం 
{యడం, x¹ {యడం, ·Hçd {యడం.

అసభ*త/అమ�*ద
½రÂ#తªన, అమOHదకరªన �U అసభHకరªన ³ష Oయడం �U 
s.� డడం, సం�త ³ష, సంజ� X, ప/ దరôన, {ష, X �U ప/ ద#ôంచడం 
6ద�నK.

కQ మRకS ణ పద. G - ³e ~ II ఉల� ంఘన$

Ôద` wరం: అyÕ5V� ^`Ö �ంl��  (°ంద #(2న´ �ÇE ఒకÇ �U ఎW2వ)

1. #øంû ÿÇ��ష�
2. ¨వ/ ªన మందmం�
3. గ#ష, ం� ఐ|-å3ల స¬న® �
4. ప/ వర_ న gం./ 6, /కq మ�క9 ణ ప#Àలన
5. »M� ÿÇ��ష� �U ఒక M/ *షన3 సంసV ° øఫర3 
6. �నhదP రణ/య«4V �° ¥వడం 
7. �ం��కత - ఒక ¬cస, - ° x� వ-i /�ం��కత హW2ల నష, ం
8. �నhదP రణ పదP తX వ#_ �_ ©

  
�ండవ అyÕ5V� ^`Ö �ంl��  (°ం) �ÇE ఒకÇ �U ఎW2వ):

1. #øంû ÿÇ��ష�
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2. ¨వ/ ªన మందmం� 
3. గ#ష, ం� ఏ¹-å3ల స¬న® �
4. ప/ వర_ న gం./ 6, /కq మ�క9 ణ ప#Àలన
5. »M� ÿÇ��ష� �U అవసరªన పక9 ంE ఒక M/ *షన3 సంసV ° 

øఫర3
6. వ#_ ం{ Kధం� �నhదP రణ/య«4V �° ¥వడం
7. �ం��కత - 123 సంవతlOF° x� వ-i /�ం��కత హW2ల నష, ం.
8. �నhదP రణ పదP తX వ#_ �_ ©

త[ప& అyÕ5V� ^`Ö �ంl�� , (°ం) �ÇE ఒకÇ �U  ఎW2వ)
1. #øంû ÿÇ��ష�
2. ¨వ/ ªన మందmం�
3. K¼రణ �ం'ంn E �ట, డం
4. ప)-å3ల స¬న® � �U 123 సంవతlరంE c�mన gfF° 123 

LంT _ల�ంచడం
5. »M� ÿÇ��ష� �U అవసరªన పక9 ంE ఒక M/ *షన3 సంసV ° 

øఫర3
6. బ¶ష2రణ° 4Dhl 
7. వ#_ ం{ Kధం� �నhదP రణ/య«4V �° ¥వడం
8. �ం��కత - �ం��కత హW2ల° సంబం�ంT ïశvత నష, ం
9. �నhదP రణ పదP తX వ#_ �_ ©

³e ~ II ఉల� ంఘనల ,షయం< 5రంతర అ,"యత అwj స¤]నÛ � Lసం 
�#ip ®యడం, ¤�స� � r- s#q _ం} ఏ�j $లbంచ�5? 
êంyం� < ఉం} -5 %&ం} %i3  ®య�5F -&K3 ంj.

³e ~ III ఉల� ంఘన$

�V © III ఉల� ంఘన అ½) అF´రgల ¨వ/ ªన సv³వంÜ ²'న ప/ వర_ నÜ 
x¸ ఎW2వ ¨వ/ ªన సv³వంÜ �V © I  �U �V © II ఉలk ంఘనల° 
xలడడం °ంద° వ}_ ం). ఇ) 123 ప/ ³వవంతªన మ#Z }ర°9 తªన 
పF¨h° ¨వ/ ªన ఆటంకం� �U ÎకHం� sh¤ం).
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³e ~ III ఉల� ంఘన$ FQ ంj ,ధంI ఉంl~, అ~ò, అ, FQ ంj k`F 
7త0 í ప&�తం �[:

Jవ0 Pన -y మ&' (*ట£
[�¤లF Éట, డం �U చట, వH��క þ�E �కడం: 1) ఆZధం �Wం· 
మ#Z �యమ¦Hf Éట, డం; 2) ఆZధంÜ �U ఇతర వ}_ �లF 
ఆZధంf ఉపy�ంచడం; �U 3) ఆZధం ఉపy�ం{ ప/ యత´ం 
{యడం.

ఆ�3  దహనం
x/ £F° �U ఆ4_ ° ప/ sదకరం� ప#ణcం{ Kధం� అన�g#క మంటX, 
Mగ �U #X¹ పUOV X ఉపy�ంచడం.

బ0 ద. $ ®యడం మ&' ప0 ·Rంచడం
అ�g#క అLమ� �Wం· ఏý� బ/ దP X Éట, డం UvO 123 భవనం, 
*4m', gOHలయం, గ), Fలv ప/ ?శం �U ఇతర గ|E� ° ప/ ��ంచడం.

·Íంm$/Æబ� ·Íంm$ (అU*యం 6 ప&-aంచంy)

��ం� అన�: �/ తల UvO �/, sటల UvO �/, ïþరక ప/ వర_ న UvO 

�/, ఇంటø´û UvO �/ ఒక KUH#V ° pF కm�ం{f మå KUH#V  

ప/ వ#_ ంచడం:

• UంÜ x¸� ÜÇ KUH#V  ¾క2 KUHపరªన అవgïలL �U 

f³లL అత'°/ఆã° అందWం· అ¹i +వడం;

• ÜÇ KUH#V ° ��కం� హF కm�ంచడం UvO �U sన4కం� [ధW 

Å#{యడం UvO అత'/ఆã చ|� �U ఇతర gరHకqsE�  xðì ½ 

�మOV :F´ �బ�¨యడం;

• ఇ) KUH#V  ¾క2 ïþరక �U sన4క ఆåగHం§న pFకరªన ప/ ³�F´ 

-�¤ం);
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xఠïల ¾క2 కq మబదP ªన పF¨h Úద ²· గణ/యªన ప/ ³వం 

-�¤ం). 

÷బ- ��ం�X అన� (ఉU: ఏ'ంచడం, అబUP X Ïపడం, ఆటపÇ, ంచడం, 
అ�గ#కªన �U �ట� Ü ²'న �HఖHX ÏయHడం, �gh�  �HÛ_  ÏయHడం, 
�)#ంచడం �U ¨వ/ ªన �HఖHX ÏయHడం వంÇK) ఈ ã©3l UvO, 
¼û UvO, ఇ�lXంû ãozంn UvO, Þ� ÷ట�  UvO ([� Åల UvO) 
ఎ�ఎంఎ� ల UvO పంÛంచడం,  ñ'yల UvO, %=లL Þ� ÷ట� E »�,  
ÏయHడం �U ¬3 %�l E పంÛంచడం fంÇ ఎfంÇ ��ం§� gవQw.

÷బ- ��ం� అ½) 123 పF�ళE�  �U 123 ప#సOE�  జ#�¥ ./ 0 
123 '4, 56 UvO కq మ�క9 ణ చరH ¨}+బ¹¤ం) (అ«Hయం 6 -డం').  
అదనం�, 123 పF�ళల° తOvత �U 123 x/ ంగ£F° ÞXపల జ#Ì 
÷బ- ��ం�ల gరణం� అకడc6 మ#Z అదన� అభHసన పOHవర£F° 
వ}_ పరªన KధHంసం ఏర'¥ కq మ�క9 ణ చరH ¨}W½ అవgశంÜ x¸ �V Fక 
»M} అ�ghల° అప�ం{ అవgశం ఉం).

తm]�  చ¨&క, (ం. భయం, r- &5¿ó4 l*ంప&ం� 
®యడం
/� VÎ�  yð0 (ఇం[< "911" �qp Â� Ãగం)
ఉ?@ శÂరvకం� �U g�ల½ త�¹ �చw#క {యడం, [ం� ఉందంb 
భయ�ట, డం �U ఏý� `- ¬c,  ఉపకరణంÜ .Hంప#ంn {యడం.

wరÜ&త -y
ఏý� ఆZధంÜ ఉ?@ శÂరvకం� ��క pF తల�ü, f Éట, డం �U 
Éట, ·F° ప/ య�´ంచడం.

�l� ట
ఇద@ h �U అంతకంü ఎW2వ మం) మధH ఉ?/ కÂ#త @డవ.

·Íంm
��ం�X అ½K అ½కరgX� ఉం.©. sటల UvO, sh#ర�  Ü 
Ûలవడం UvO, xమØX మ#Z �/ తల UvO, ¬3 %న�  UvO �U 
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ఇంటø´û UvO; �U ��కం� �)#చడం UvO, pF ÏయHడం, 
అవsనపరచడం fంÇవ/´ ��ం�ల °ంద� వ�_ ©. 

³ం¹Gకత వనiల అసందరô ఉప¬గం
అకq మం, సDTతం g|, �U అÀ� లత ఉ?@ �తªన) �U KUH#V  
ఆÒ)ంTన ఉపyగ K«నంEF FబంధనలF ఉల� ంÄం{K� ఈ 2Í E 
#(2న´ �ం��కత వనhలF ఉపy�ంచడం.

ఆ'ధం r- ప0 7దకర ప&కరం కab ఉండడం r- -} 
ఉంచడం
ఏ రకªన ఆZధం �/ �U ప/ sదకర ప#కరం, ఉపకరణం, ã'#య3, క�_ , 
గ�, ãట3 Lú3l, పFD �̧ , దండం, �ప- �H�, 6దలÅనK �U 
ఆZధం� ప#గ;ంచబÈ ఏý� ఇతర వ}_ � కm� ఉండడం �U UT 
ఉంచడం. ఇK ²· ఆZ«X�½ ప#గ;ంచబ¹�©.

1o2 r- WL#వడం
ఇతhల LంT బలవంతం� �U x/ ణ pF తల�ü, f భయ�Ç,  డ��, 
వ}_ �X, సþv}X �U సs¼OF´ ¨}W½ చరH° xలడడం.

*ంbaంచడం, ఆ´నం< ఉం«Lవడం, r- ఇతiల ఆ�3 5 
బj+ ®యడం. 
($100 ,$ðన r- అంతకంÌ ఎ"#వ)
$100 �U అంతకంü ఎW2వ KXÔన ఆ4_ F UF యజsF (�U g¯�û 
హW2Uh) అLమ� �Wం· ఇతhల ఆ4_ F ఆ�నంE° ¨}+వడం �U 
బ)M {యడం.

ఉప¬bంచడం, ఆ´నం< ఉం«Lవడం, ,కQ ~ంచడం, 
పంo3 ®యడం r- డ0 �p r- మద*ం ప0 Ãవం< ఉండడం**
చట, ం UvO FరvTంచబ'న ఆల2p3, మ#Z గం�©, మ#Z Fయం�/ త 
పUOV X sత/ ç gWం·, ఇతర అకq మ పUOV లF వH°_ గతం� కm� ఉండడం 
�U అతF వ}_ �E�  UT ఉంచడం, �U ప/ తHక9 ం� �U పåక9 ం� 
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Kకq ©ంచడం, �U �1µయ� UvO ప/ ¥H°ంT 1TంచF »mక కm�న 
(న°M) Fయం�/ త పUOV X కm� ఉండడం.  

,ధgంసం ($100 కంÌ ఎ"#వ ,$ðన)
ఇతhల ఆ4_ , అంü., KUH#V , �ద@ �h� , �U 123 ° సంబం�ంTన ఆ4_ F 
ఉ?@ శÂరvకం� �U Fర� క9 :ం� ధvంసం {యడం �U x¹ {యడం. 

కQ మRకS ణ పద. G - ³e ~ III ఉల� ంఘన$

Ôద` మ&' తikG అyÕ5V� ^`Ö �ంl�� :
1. #øంû ÿÇ��ష�
2. K¼రణ �ం'ంn E �ట, డం
3. ప/ వర_ న gం./ 6, /కq మ�క9 ణ gం./ 6,  (ఐTêకం)
4. త�నKధం� త�న K«న సంసV Ü F�)క �U �OH| నÒ|
5. �నhదP రణ/య«4V �° ¥వడం (వ#_ ంTనట� ©¥)
6. క/సం ప) å3X 12X LంT _ల�ం¼లF 4Dర}, 12X 

సంవతlరంE c�mన ³గం (సDTతªనట� ©¥), �U బ¶ష2రణ 
ÉరW 4Dర} (ఒక�ళ సDTతªనట� ©¥)

7. �ం��కత - హW2ల ïశvత నష, ం.
8. �నhదP రణ పదP తX వ#_ �_ ©

**చట, వH��క పUOV X కm� ఉండడం �U ఉపy�ంTన సందOFE� , అ) 
KUH#V  _m ½రª ఉన´ పక9 ంE, ఆ KUH#V ° చట, వH��క పUOV ల Fåధ KUH 
gరHకq మం మ#Z/�U సsజ x/ yzత ½ర ప/ వృ� LంT తÛం{ 
gరHకq మం °ంద అ'ØFo, 5టh�  స¬న® � gల ప#c� త�ì ం{ ప/ యత´ం {�_ h.  
అfంÇ సందOFE� , అLబంధ KదH మ#Z xðì ½ అవసOX మ#Z Â#_  
gవ·F° సమయం fంÇ KషeE�  FరË యం +సం KUHhV X మ#Z 
తm� తం¹º లÜ అ'ØFo, 5టh�  కల4 పF{�_ h.

చట� పరPన ఉల� ంఘన$

°ంద #(2న´ ½Oల KషయంE KUH#V  స¬న® � �U బ¶ష2రణ +సం 
�నhదP #ంTన 123 Fయsవ¡ అం|[¸E ఉం); అ©¥, 123 
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ఆ4_ E, 123 �హనంE, �U 123 సంబం�త చరHE ¤x° కm� 
ఉండడం cనp c�mన అF´ ½OE� , KUH#V  స¬న® � �U బ¶ష2రణ 
స�న?� అF FరË ©ంచ·F° FరË య కర_  Dం|� 7 gరgలF ప#గణనE° 
¨}Wం.¹. 

అప�U$

1. ఆ�3  దహనం (MCL 380.1311(2))

ఎవ�� KUH#V  123 భవనం �U 123 ప#సOE�  దహ�F° xల'¥, 
ఆ KUH#V F ïశvతం� బ¶ష2#�_ h, అ©¥, �నhదP #ంTన 123 +Í 
MCL 380.1311(6) ప/ gరం ఆ KUH#V F �#� ¨}W½ అవgశం ఉం). 

ఆ4_  దహనం ½రం Úద ఒక KUH#V F స¬lంÍ �U బ¶ష2#ంచ·F° 
Dం|, °ంద #(2న´ 7 �నhదP రణ �Hయ gరgలF ఖTwతం� 
ప#గణనE° ¨}Wం.h.

2. wరÜ&త ëంbక ప0 వర3 న (MCL 380.1311(2))

ఎవ�� KUH#V  MCL 380.1311(2)F �క2#1_  123 భవనం �U 123 
ప#సOE�  �ం�క gరHకfxలW xల'¥, ఆ KUH#V F ïశvతం� 
బ¶ష2#�_ h, అ©¥, �నhదP #ంTన 123 +Í MCL 380.1311(6) 
ప/ gరం ఆ KUH#V F �#� ¨}W½ అవgశం ఉం). 

½రÂ#త �ం�క ప/ వర_ న ½రం Úద ఒక KUH#V F స¬lంÍ �U 
బ¶ష2#ంచ·F° Dం|, °ంద #(2న´ 7 �నhదP రణ �Hయ gరgలF 
ఖTwతం� ప#గణనE° ¨}Wం.h.

3. �OF 7త0 í �"ం� ప0 7దకర ఆ'ధం కab ఉండడం (MCL 
380.1311(2))

ఎవ�� KUH#V  ఆZధ ర¶త 123 ప/ ?శంE ¤x° fంÇ? gWం· 
ఇతర ఏý� ప/ sదకర ఆZధం కm� ఉంü ఆ KUH#V F ïశvతం� 
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బ¶ష2#�_ h, అ©¥, �నhదP #ంTన 123 +Í MCL 380.1311(6) 
ప/ gరం ఆ KUH#V F �#� ¨}W½ అవgశం ఉం). 

¤xt sత/ ç gWం· ప/ sదకర ఆZధం కm� ఉన´ ½రం Úద ఒక 
KUH#V F స¬lంÍ �U బ¶ష2#ంచ·F° Dం|, °ంద #(2న´ 7 
�నhదP రణ �Hయ gరgలF ఖTwతం� ప#గణనE° ¨}Wం.h.

7 �నhదP రణ �Hయ gరgలL ప#గణనE° ¨}+వడంÜ x¸, ఒక�ళ 
KUH#V  °ంద #(2న´ �ÇE క/సం ఒక అంïF´ సష, ం� మ#Z 
అంÖక#ంచదగì  þ�E Ïపగm�¥ బ¶ష2రణ అ½) తపFస# gక»వQw.

(a) KUH#V  కm� ఉన´ వ}_ � �U ఉపకర£F´ ఆZధం� 
ఉపy�ం{ ఉ?@ శం �న�¹ , �U మå వH°_  UFF 
ఆZధం� ఉపy�ంచ·F° ప/ తHక9 ం�ÿ �U పåక9 ం�ÿ ఇ{w 
ఉ?@ శం �న�¹.

(b) KUH#V  ఆ ఆZ«F´ |h?@ శÂరvకం� దగì ర ఉంQ+�దF 
¥mన�¹.

(c) KUH #V  క m � ఉ న´ వ}_ � ప/ s ద క ర ఆZధం � 
ప#గ;ంచబ¹¤ందF అతF° Æmయన�¹ �U Æmo 
అవgశం �న�¹.

(d) 123 �U »M� అ�ghల 1చన, అభHరV న, �U sరì  F�V శం 
�U అLమ� çరW KUH#V  ఆ ఆZ«F´ కm� ఉన´�¹.

ఒక�ళ KUH#V  (a) UvO (d) #(2న´ gరgE�  ఏý� 1 UF´ #(2న´�¹ 
మ#Z ఆ KUH#V ° స¬న® � �U బ¶ష2రణ చ#త/  �న�¹ ప/ sదకర 
ఆZ«F´ కm� ఉ�´డ½ ½రం Úద KUH#V F బ¶ష2#ంచడమ½) స�న 
FరË యం gద½ అవgశం ఉం).

[W, '-2 4, 5=, 3 అంÅ,ల కంü ఎW2వ MడÔన a� Í, ãgFక3 
ప#కరం UvO ÆరవబÈ )� క�_ , ఇLప OÍ �U [/ � Lú3l Ü సp 
ఇతర "ప/ sదకర ఆZధం". MCL 380.1313(4).
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"ఆZధ ర¶త 123 ప/ ?శం" అంü అరV ం 123 ఆ4_  మ#Z 
KUHhV లF 123 ° ¨}W Oవ·F° �U ¨}W Þళ� ·F° ఉపy�ం{ 
�హనం. MCL 750.237a(6)(e).

4. �O© కab ఉండడం (MCL 380.1311(2))

ఎవ�� KUH#V  ఆZధ ర¶త 123 ప/ ?శంE ¤x° fంÇ? gWం· 
ఇతర ఏý� ప/ sదకర ఆZధం కm� ఉంü ఆ KUH#V F ïశvతం� 
బ¶ష2#�_ h, అ©¥, �నhదP #ంTన 123 +Í MCL 380.1311(6) 
ప/ gరం ఆ KUH#V F �#� ¨}W½ అవgశం ఉం). 

¤xt కm� ఉన´ gరణం� ఎవ�� KUH#V F స¬ంÍ �U బ¶ష2రణ 
{o Dం| °ంద #(2న´ 7 �నhదP రణ �Hయ gరgX ప#గణనE° 
¨}+బడ�. అ©¥, KUH#V  °ంద #(2న´ �ÇE క/సం 1 అంïF´ 
సష, ం� మ#Z అంÖక#ంచదగì  þ�E Ïపగm�¥ బ¶ష2రణ అ½) 
తపFస# gక»వQw.

(a) KUH#V  కm� ఉన´ వ}_ � �U ఉపకర£F´ ఆZధం� 
ఉపy�ం{ ఉ?@ శం �న�¹ , �U మå వH°_  UFF 
ఆZధం� ఉపy�ంచ·F° ప/ తHక9 ం�ÿ �U పåక9 ం�ÿ ఇ{w 
ఉ?@ శం �న�¹.

(b) KUH#V  ఆ ఆZ«F´ |h?@ శÂరvకం� దగì ర ఉంQ+�దF 
¥mన�¹.

(c) KUH #V  క m � ఉ న´ వ}_ � ప/ s ద క ర ఆZధం � 
ప#గ;ంచబ¹¤ందF అతF° Æmయన�¹ �U Æmo 
అవgశం �న�¹.
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(d) 123 �U »M� అ�ghల 1చన, అభHరV న, �U sరì  F�V శం 
�U అLమ� çరW KUH#V  ఆ ఆZ«F´ కm� ఉన´�¹.

ఒక�ళ KUH#V  (a) UvO (d) #(2న´ gరgE�  ఏý� 1 UF´ #(2న´�¹ 
మ#Z ఆ KUH#V ° స¬న® � �U బ¶ష2రణ చ#త/  �న�¹ ¤xt కm� 
ఉ�´డ½ ½రం Úద KUH#V F బ¶ష2#ంచడమ½) స�న FరË యం gద½ 
అవgశం ఉం).

“¤xt” అంü “అరV ం “(A) ఏý� ఆZధం (�, ర, - గ� Ü సp) ఒక 
KRటనం UvO ఒక ప/ �9 పgF´ <OF° పంపగm�న); (B) అfంÇ 
ఏý� ఆZధం ¾క2 Y/ e �U # వ-; (C) ఏý� ¤xt Dఫ� - �U 
¤xt ÷5నl-; �U (D) Kధvంసం సృµ, ంచగల ఏý� ఉపకరణం.” MCL 
380.1311(12)(d), citing 18 USC 921 -డం'.

"ఆZధ ర¶త 123 ప/ ?శం" అంü అరV ం 123 ఆ4_  మ#Z 
KUHhV లF 123 ° ¨}W Oవ·F° �U ¨}W Þళ� ·F° ఉపy�ం{ 
�హనం. MCL 750.237a(6)(e).

5. s#q ఉ1*b, kలంÈ�, r- �ంl0 క� � °ద éGక -y (MCL 
380.1311a(1))

Ìq Í 6 �U అంతకంü § తరగ�° Ïం)న KUH#V  123 ఉâH�, �లం'-, 
�U gం./ క, - Úద 123 ఆ4_ E, 123 �హనంE, �U 123 
సంబం�త పFE �తక U'° xల'¥ మ#Z ఆ ��క U' Å#ంT 
123 ¿-i , 1ప#ంbంû �U õmi ంn Û/ Flప3 ° F�)ంచబ'¥, అ�¹ 
ఆ KUH#V F 180 å3ల x¸ స¬ంÍ {�_ h �U బ¶ష2#�_ h. 

మå KUH#V  Úద ��క U'° xల'న ½రం Úద ఒక KUH#V F స¬lంÍ 
�U బ¶ష2#ంచ·F° Dం|, °ంద #(2న´ 7 �నhదP రణ �Hయ 
gరgలF ఖTwతం� ప#గణనE° ¨}Wం.h.

��క U' అంü అరV ం బలం �U ¶ంస UvO ఇతhల° ��క నష, ం 
కm�ంచడం. MCL 380.1311a(12)(b).
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6. ఇతర ,-*&e  °ద éGక -y (MCL 380.1310)

Ìq Í 6 �U అంతకంü § తరగ�° Ïం)న KUH#V  మå KUH#V  Úద 123 
ఆ4_ E, 123 �హనంE, �U 123 సంబం�త పFE �తక U'° 
xల'¥ మ#Z ఆ ��క U' Å#ంT 123 ¿-i , 1ప#ంbంû �U 
õmi ంn Û/ Flప3 ° F�)ంచబ'¥, అ�¹ ఆ KUH#V F 180 å3ల x¸ 
స¬ంÍ {�_ h �U బ¶ష2#�_ h. 

మå KUH#V  Úద ��క U'° xల'న ½రం Úద ఒక KUH#V F స¬lంÍ 
�U బ¶ష2#ంచ·F° Dం|, °ంద #(2న´ 7 �నhదP రణ �Hయ 
gరgలF ఖTwతం� ప#గణనE° ¨}Wం.h.

��క U' అంü అరV ం బలం �U ¶ంస UvO ఇతhల° ��క నష, ం 
కm�ంచడం.

7. (ం. Åi¿ భయêట� డం r- ఆ,ధPన ఇతర ÷O<�  భయêట� డం 

Ìq Í 6 �U అంతకంü § తరగ�° Ïం)న ఒక KUH#V  [ం� #hÜ 123 
భవనం, ఇతర 123 ఆ4_ , �U 123-సంబం�త gరHకqsF° ఆటంకం 
కm�o_ , 123 ¿-i  �U gరHకq మ Jపకర_  Kచక9 ణ çరW FþË త gలం వరW 
ఆ KUH#V F స¬ంÍ �U బ¶ష2#ంచడం జhÅ¤ం).

[ం� #hÜ 123 భవనం, 123 ఆ4_ , �U 123-సంబం�త 
gరHకqsF° ఆటంకం కm�ంTన  ½రం Úద ఒక KUH#V F స¬lంÍ �U 
బ¶ష2#ంచ·F° Dం|, °ంద #(2న´ 7 �నhదP రణ �Hయ gరgలF 
ఖTwతం� ప#గణనE° ¨}Wం.h.

mనiద. రణ 4*య �ర�$

MCL 380.1310d(1) °ంద K¼రణ సమయంE, §న #(2న´ 1, 2, 3, 4, 6, �U 7 
½Oల అ`yగంÜ ఒక KUH#V F స¬ంÍ �U బ¶ష2#ంచ·F° Dం|, 
1ప#ంbంû, Û/ Flప3 �U ఇతర FరË యకర_ X °ం) gరgX ప#గణనE° 
¨}Wం.h:
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1. KUH#V  వయ};
2. KUH#V  కq మ�క9 ణ చ#త/ ;
3. KUH#V ° ఏý� అంగÔకలHం ఉంU;
4. KUH#V  xల'న ఉల� ంఘన �U ప/ వర_ న° సంబం�ంTన ¨వ/ త;
5. KUH#V  xల'న ఉల� ంఘన �U ప/ వర_ న gరణం� ఇతర KUHhV X 

�U 4బ�ం) సGHల భద/ త° ఏý� ప/ sదం ఏర'ంU;
6. KUH#V  xల'న ఉల� ంఘన �U ప/ వర_ న KషయంE �నhదP రణ 

పదP తX xÇం{ అవgశం ఉంU;
7. KUH#V  xల'న ఉల� ంఘన �U ప/ వర_ నE తW2వ ÎకHం మంT?�.

"�నhదP రణ పదP ¤X" అంü అరV ం KUH#V  అLTత ప/ వర_ న UvO [�¤'° 
మ#Z 123 సs�F° ఏర'న pFF స#{o పదP ¤ల Å#ంT 
ప/ �_ Kంచడం.

బ¶ష2రణ° Å�న KUHhV ల Å#ంT Rష3 సþv� W సంబం�ంTన FþË త 
jం' 'x-,  ãంû �U కBHF' ãంట3 �3_  ఏ"/l° Æmయ)�_ h. UF 
Å#ంT తm� తం¹º X, చట, బదP ªన సంరక9 W¹ మ#Z/�U KUH#V ° ²· 
Æmయ)�_ h.

ప/ Gతv చ., ల° Eబ' §న #(2న´ ½Oల° xల'న KUHhV ల Å#ంT F#V ష,  
Oష, 5 �U �V Fక చట,  అమX ïఖ అ�ghల° Æmయ)�_ h.

ప/ Gతv చట, ం UvO ఏO¸ {4న అంïలW అLÅణం�, బ¶ష2రణ° Å�న 
ప/ � KUH#V  అత¹/ఆã ప#4V � Å#ంT �} తOvత �} x/ �ప)కన 
1ప#ంbంû సÚ°9 ంచడం జhÅ¤ం).

వ#_ ం{ చట, ం అంÖక#ంTన Kధం� ఈ K«నం అమX {యబ¹¤ం), 
మ#Z ఆ కq మంE అవసరªన చరHX ¨}+వ·F° 1ప#ంbంû అ�gరం 
కm� ఉం.h. 
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అ«Hయం 11
     _______________________________ 

కQ మRకS ణ చర*$

2O× జþ అ�«రణ ప#4V ¤X, K¼రణ జhÅ¤న´ కq మ�క9 ణ ఉల� ంఘన 
సంఘటనE ÎకHం ఉన´ �̧ � స9¤కం� అLsFంచబ'¥½ తప ఒక 
KUH#V  స¬ంÍ {యడం/_ల�ంచడం జhగ|. అ¸వంÇ స¬న® � �U 
_ల�ంచడమన´) కq మ�క9 ణ చరH °ందW O|, K¼రణW gరణªన సంఘటన 
అం�మం� కq మ�క9 ణ °ందW OవQw.

,UనపరPన హ"#$

KUHhV లందJ కq మ�క9 ణ చరHW Eబ', స¬న® � �U _ల�ం�, అ/´ 
K«నపరªన హW2లW అLÅణం� జhÅ�©. KUHhV లW �# Úద 
Òపబ'న అ`y�లW సంబం�ంT GBక �U OతÂరvక ÿ'} 
ఇవvడం జhÅ¤ం). ఆ ఆåపణల Úద Kవరణ ఇ{w అవgశం �#° 
ఇవvబ¹¤ం).

కq మ�క9 ణ చరH ¨}+వ·F° Dం| ²· xఠïల అ'ØFo, 5ట- ఒక 
సంఘటన K¼రణ ప/ °q య స��� �గడం +సం KUH#V F ��2mకం� 
స¬ంÍ �U _ల�ంచడం {యవQw. KUH gరHకq sF° అంతOయం 
కలగ·F´ F�#ంచ·F°, K¼రణE ÎకHం {}W½ అవgశం, సమసHX 
సృµ, ం{ అవgïF´ �Wం· {య·F° , ఘర® £తØక ప#4V ¤లL 
F�#ంచ·F°, KUH#V  �U ఇతర KUHhV ల ఆå�HF´ సంర°9 ం{ం|W �U 
మ�ý� బలªన gరణం ఉన´�¹ ఇf {�_ h.

స¤]నÛ �

స¤]నÛ � �లం
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õmi ంn అ'ØFo, 5ట- ఇ{w ÿÇ��షÿ_  స¬న® � x/ రంభమ�¤ం) మ#Z 
ససన® � Tవ# å3 అరV O�/  వరW Éన�Å¤ం).
  ఒక స¬న® � వHవ�E ఉండ� ఒక KUH#P  12X UvO 12X x/ ంగణంE 
g / � U Þ X ప ల � / F రv ¶ం చ బ È ఏ g రH కq మం Em 
xðì న²డ|,మ#Z xఠïల zf�  ప/ ?ïలE ఉండ²డ|.

స¤]నÛ � �లం< 45 వ�#

స¬న® � అ©న gలంE +E©న అ÷�  ãం¸X {}+వ·F° మ#Z 
పþక9 లW 4దP పడ.F° తరగ�° 2O× జ�న ఒÉ2క2 å3W క/సం ఒÉ2క2 å3 
T�న అLమ�ంచబ¹¤ం). ఏ 2O× జþ అ©� ఆ) KUH#P  ½hwW½ 
అLభ�F´ ప/ ³Kతం {4 తన KUH ప/ దరôన§ ప/ ³వం -�¤ం).

స¤]నÛ � ప0 FQ య

ఒక KUH#V  ఏý� ఒక వHవ� x¸ స¬న® �  W ప#గ;ంచబ'¥, �U కq మ�క9 ణ 
M/ aష�  E ఉంచబ'¥,õmi ంn అ'ØFo, 5ట-:

1. ñ�¥ KUH#P  õmi ంn  L K'T Þళß·F° Dం? ప/ �x)త కq మ�క9 ణ 
చరH Å#ంT మ#Z అం|W గల gర£లL Å#ంT తm� దం¹º లW 
Æmయ)�_ h

2. అ`y�లW సంబం�ంTన ఉత_ hvలL మ#Z అం|W గల 
�g9 :లL, సంఘటన జ#�న సమయD మ#Z ప/ ?శD, మ#Z 
1Tంచబ'న స¬న® � వHవ�F Å#ంT KUH#P  తm� దం¹º లW(�U 
18 ఏhß �U అంతW cంTన వయ} కల��¥ KUHhP లW) 
అంద)�_ h;సమసHL ప#ష2#ంచ·F° ప/ యత´ం {యడంE 
³గం� õmi ంn అ'ØFo, 5ట-, KUH#P  తm� దం¹º X �U KUH#P  
+#న�¹ అం|+సం జ#Ì చరwE �#F xðì ½f {యడం ÉరW 
ఒక సs�ïF´ ఏO¸{�_ h;

3. సs�శం జ#�న 24 గంటE� �, KUH#V ° మ#Z తm� దం¹º లW 
కq మ�క9 ణ చరH ¾క2 OతÂరvక ఉత_ hvలL అంద)�_ h. ఒక�ళ 
స¬ంÍ {eల½? FరË యం అ©¥, ఆ స¬న® � gfF´, అం|EF 
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FబంధనలÜ x¸ ఆ FరË eF´ అ¯X {}W½ హW2L 
Å#ంT(వ#_ o_ ) ²· ఆ ఉత_ hvలE {రwడం జhÅ¤ం).

10 కంü ఎW2వ å3ల స¬న® � 1TంTన�¹, õmi ంn అ'ØFo, 5ట-, KUH#P  
తm� దం¹º లW అ`y�X మ#Z సంబం�త �g9 :లL,
సs�శం జ#Ì సమయం మ#Z ప/ ?శం మ#Z 1Tత స¬న® � వHవ� 
gfF´ OతÂరvక ఉత_ hvల JపంE అంద)�_ h.  õmi ంn అ'ØFo, 5ట- Ü 
gనoø�l E, KUH#V  �స_ �ల అత'/ఆã Þర® � ఇవv·F° మ#Z అత¹/
ఆãW KhదP ం � ఇవv బడi  �g9 : ల Å#ంT Æmయ)య·F° 
అLమ�ంచబ¹¤ం). సs�శం వద@ , తన వద@  ఉన´ ఏÔ� �g9 :లL 
ప/ ద#ôంచ·F° �U తన తర�న ఎవ�� �Hయ F��X �U తనW నTwన 
�#F తన తh�న x/ �FధHం వ¶ం{f {య·F° KUH#V ° హW2 
ఉం¸ం). ఈ హW2X అ¯X +సం జ#Ì తదనంతర సs�ïలEm 
వ#_ �_ ©.

KUH#P , Û/ Flx3 �U తm� దం¹º X ఈ అ«HయంE Æmయ)4న వHవ�Eపల 
సs�శం g�క»¥, పరసరం సమØ�ంTన సమయంE అÇ,  సs�ïF´ 
ఏO¸{}+వQw.

సs�శం జ#�న 24 గంటలE�, KUH#P ° మ#Z తన తm� దం¹º లW õmi ంn 
అ'ØFo, 5ట- ¨}Wన´ FరË యం Å#ంT మ#Z వ#_ ¬_  అ¯3 {}+వ·F° 
గల �# హW2L Æmయపh�_ h. 

అÐ]q  $

KUH#V  వయ} 18 ఏhß �క»©న�¹ sత/ ç ఆ KUH#V  తm� తం¹º X 
కq మ�క9 ణ చరHలW సంబం�ంTన అ¯3l {em. 18 ఏhß UÇ¥ KUH�V  
అ¯X {}+వQw.

సgల]�aక స¤]నÛ న�  సందరôం< అÐ]q (6 _ంy 10 Éß$)
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స¬ంÍ అ©న FరË యం అం|Wన´ 24 గంటE� � ఒక�ళ స¬న® � 6 Lం' 10 
å3ల వHవ�E ఉంü FరË యం ¨}Wన´ õmi ంn అ'ØFo, 5ట- L 
సంప/ )ంచడం UvO అ¯X {యవQw.

స¬ంÍ {4న _m FరË eF´ õmi ంn Û/ Flx3 gWం· ఒక అ'ØFo, 5ట-   
¨}WF ఉంü, ఆ ఆ¯XL õmi ంn Û/ Flx3 Kం.h, ñh గత FరË eF´ 
సÚ°9 ంT ఒక�ళ Û/ Flx3  W తపFస# అFÛo_  KUH#P F, తm� దం¹º లL కm4 
అ¯3 ÉరW ÿ'}L అం|Wన´ øం¹ 123 పF)�E�  తన FరË యం 
Æmయ)1_  KUHhP F తm� దం¹º లW ఒక ÿ'}L అం)�_ h. ఇక ఈ 
KషయంE ఇ? అం�మ FరË యం అ�¤ం).

స¬ంÍ {o అం�మ FరË eF´ õmi ంn Û/ Flx3 ¨}WF ఉంü, అ�¹ ఆ 
అ¯XL:

• ఎmãంటþ �V © వద@  (Ìq ¹X K-5) – అ4¬, ంû 1ప#ం$ంbంû ఆÑ 
ఎmãంటþ ¬క9 �.

• ¬కండþ �V © వద@  (Ìq ¹X 6-12) – అ4¬, ంû/'ÂH' 1ప#ం$ంbంû.

§న ఇవvబ'న వ#_ ం{ వHW_ X గత FరË eF´ సÚ°9 ంT �#° అవసరమFÛo_  
KUH#V F మ#Z తm� దం¹º లL కm4 �h అ¯3 అం|Wన´ 3 å3E� � ఆ 
అ¯X§ తమ FరË eF´ Æmయ)1_  KUH#V  తm� దం¹º లW పంÛ�_ h. ఇక ఈ 
KషయంE ఇ? అం�మ FరË యం అ�¤ం).

6ర7 �aక స¤]నÛ న�  øర" అÐ]q (10 Éßల కంÌ ఎ"#వ)

10 å3ల కంü ఎW2వ F'KF కm� ఉన´ స¬న® �  L అÇ,  స¬న® � FరË eF´ 
¨}Wన´ Û/ Flx3  L స¬న® � ÿ'} అం|Wన´ 24 గంటE� � సంప/ )ంT 
అ¯3 {}+వQw.

దశ 1:  o0 5pOq ® స°కS  (వ&3 V3 )

స¬ంÍ {4న FరË eF´ õmi ంn Û/ Flx3 gWం· ఒక అ'ØFo, 5ట-   ¨}WF 
ఉంü, ఆ ఆ¯XL õmi ంn Û/ Flx3 Kం.h, ñh గత FరË eF´ సÚ°9 ంT 
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ఒక�ళ Û/ Flx3  W తపFస# అFÛo_  KUH#V F, తm� దం¹º లL కm4 అ¯3 
ÉరW ÿ'}L అం|Wన´ øం¹ 123 పF)�E�  తన FరË యం Æmయ)1_  
KUH#V  తm� దం¹º లW ఒక ÿ'}L అం)�_ h. 

స¬ంÍ {o అం�మ FరË eF´ õmi ంn Û/ Flx3 ¨}WF ఉంü, అ�¹ ఆ 
అ¯X Þంట½ øండవ దశW {రwబ¹¤ం).

దశ 2:  అ�¤� ంv sప&ంtంuంv ఆ� ఎaÇంట£ ఇ�  స� ^కS � r- 
అ�¤� ంv/yÜ*È 1ప#ంbం$ంÍ { సÚక9

స¬ంÍ {o అం�మ FరË eF´ õmi ంn Û/ Flx3 ¨}WF ఉంü, అ�¹ ఆ 
అ¯XL:

• ఎmãంటþ �V © వద@  (Ìq ¹X K-5) – అ4¬, ంû 1ప#ం$ంbంû ఆÑ 
ఎmãంటþ ¬క9 �.

• ¬కండþ �V © వద@  (Ìq ¹X 6-12) – అ4¬, ంû/'ÂH' 1ప#ం$ంbంû.

ÎకHం కm�Zన´ పg9 ల �#F §న ఇవvబ'న అ'ØFo, 5ట- B¹ xఠïల 
పF )�E� � కm4 �}L సÚ°9 �_ h. ఆ సs�శం జ#�న 24 గంటE� � 
అ4¬, ంû 1ప#ం$ంbంû ఆÑ ఎmãంట, þ ఇ�  స, 5క9 � �U అ4¬, ంû/
'ÂH'  1ప#ం$ంbంû õmi ంn Û/ Flx3 ¨}Wన´ FరË eF´ J� 
పh1_ , �రగO1_ , �U సవ#1_  KUH#P ° మ#Z తన తm� దం¹º లW Oత 
Âరvక ÿ'}L అంద)�_ h. ఈ �/ త Âరvక ÿ'}E 3 వ దశW ఆ 
FరË eF´ అ¯X {}Wk KUH#V  హW2L Å#ంT ²· Kవ#}_ ం).

దశ 3:

అ4¬, ంû 1ప#ం$ంbంû ఆÑ ఎmãంటþ ఇ�  స, 5క9 �(ఎmãంటþ-�V © 
KUHhP ల ÉరW) �U అ4¬, ంû/'ÂH' 1ప#ంbం$ంÍ (¬కండþ �V © 
KUHhP ల É రW ) ¨}Wన´ FరË eF´ ఒ క KUH #P  తm� దం¹º X 
1ప#ం$ంbంû వద@  అ¯3 {}+వQw. అf {య·F°, సదh KUH#P  
తm� దం¹º X ఆ అ¯3 ÿ'}L øం¹ å3E� � అ4¬, ంû 1ప#ం$ంbంû 
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ఆÑ ఎmãంటþ ఇ�  స, 5క9 �(ఎmãంటþ-�V © KUHhV ల ÉరW) �U అ4¬, ంû/
'ÂH' 1ప#ంbం$ంÍ (¬కండþ �V © KUHhP ల ÉరW) W అంద)em.

ఒక�ళ 1ప#ం$ంbంû  W అవసరమFÛo_ ,ఆ KషయంE అం�మ FరË యం 
¨}+వ·F° KUH#P , తm� దం¹º X, మ#Z మøవ�� ఇతర వHW_ లÜ ఒక 
సs�ïF´ ఏO¸ {యవQw. ఆ సs�శం జ#�న D¹ xఠïల 
పF)�E� �(వ#_ o_ ) �U KUH#V  తm� దం¹º ల Lం' అ¯3  L అం|Wన´ 
B¹ å3E� � గత FరË eF´ J� పh1_ , �రగO1_ , �U సవ#1_  
KUH#V ° మ#Z తన తm� దం¹º లW �/ త Âరvక ÿ'}L అంద)�_ h. 
sప&ంtంuంv 5ర8యí అంGమం.

ఉ-gసన

ఉUvసనW Å# gవ·F° ఎవ�� KUH#V  ప#గ;ంచబ'¥, õmi ంn 
అ'ØFo, 5ట-:

1. ñ�¥ KUH#P , õmi ంÅL K'T Þళ� క Dం? KUH#V  స¬న® �  W 
Å�న �̧ , తL ఉUvసనW Åర¦H అవgశం �ం'ంÅE ఉన´ �̧  
KUH#P  తm� దం¹º లW Æmయ)em.

2. ఒక�ళ ఉUvసన 1Tంచబ'¥ UFF B¹ å3E� �అ FOP #ంT 
అం|W సంబం�ంTన �/ తÂరvక 4DhlL 1ప#ం$ంbం¸W 
పంxm.

3. KUH#V  తm� దం¹º లW (�U 18 సంవతlOల కంü �ద@  ��¥ KUH#V °) 
ఈ OతÂరvక ÿ'}L అం)ం¼m - 

a. అ`y�X మ#Z సంబం�త �g9 :«OX;
b. ఉUvసన ¶య#ంn ¾క2 సమయం మ#Z ప/ ?శం:
c. ఉUvసన ¶య#ంn ప/ °q య ¾క2 ఒక Kవరణ; మ#Z

4. KUH#V  �U తన తm� దం¹º ల{ అం|W అభH#P ంచబ'¥ , 
అ`y�X, సంబం�త �g9 :«OX, ప/ �x)త ఉUvసన, 
¶య#ంn ప/ °q య , �U సంబం�త KషeలL Å#ంT 
చ#wంచ·F°KUH#P , తన తm� దం¹º X మ#Z õmi ంn అ'ØFoN ట-  W 
త�న�h� అFÛం{ మøవ�� వHW_ ల{ ఒక సs�శDL 
Fరv¶ంచవQw
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 õmi ంn అ'ØFo, 5ట- 4DhlL అం|Wన´ ఐ| xఠïల పF)�E� � 
õషeF´ సÚ°9 ంచ·F° 1ప#ం$ంbంû �U తన FZW_ �న �h 
సంఘటనE ÎకHం కm�Zన´ పg9 ల �#Ü ఒక ¶య#ంn ప/ °q యL 
Fరv¶�_ h. KUH#P , 1ప#ం$ంbంû, �U తm� దం¹º X F#@ ష,  వHవ�E� 
సs�శం g�క»¥ ,పరసరం సమØ�ంTన సమయంE ¶య#ంn  L 
ఏO¸{}+వQw.  పరసరం సమØ�ంచబ'న సమయం ఏ ¶య#ంn �U 
అ¯3 gల వHవ�0� ప/ �Hs´యం� ఉండవQw.

ఆ ¶య#ంn జ#�న B¹ xఠïల పF )�E� � 1ప#ం$ంbంû �U 
�# FZW_ X õmi ంn అ'ØFo, 5ట- ¨}Wన´ FరË eF´ సమ#V 1_ , 
�రగO1_ , �U సవ#1_  KUH#P ° మ#Z తన తm� దం¹º లW Oత Âరvక 
ÿ'}L అంద)�_ h.

అÐ]q  $

ªన- KUH#P  తm� దం¹º X �U 18 సంవతlOX �U అంతకంü ఎW2వ 
వయ}న´ KUH#V ,ఉUvసన పXWQ 1ప#ం$ంbంû ¨}Wన´ FరË eF´ 
అ¯3 {1_  అ¯X ¾క2 mBతÂరvక ÿ'}L అంద)1_  ఉUvసన 
¾క2 mBత Âరvక ÿ'}L అం|Wన´ øం¹ xఠïల పF )�E� � ¿-i  
ఆÑ ఎ¹H�ష�  W అ¯3 {}+వQw.  త|ప# �«రణ FOP #త ¿-i  
సs�శం వద@  ./ 0 ¿-i  ఆÑ ఎ¹H�ష� Dం| ఒక ¶య#ంn 
Fరv¶ంచబ¹¤ం). ./ 0 ¿-i  ఆÑ ఎ¹H�ష� KUH#@ ° మ#Z తన 
తm� దం¹º లW తన FరË eF´ ¶య#ంn D�4న B¹ xఠïల )�E� � 
mBతÂరvకం� Æmయ)}_ ం).

./ 0 ¿-i  ఆÑ ఎ¹H�ష� ఎవ�� KUH#P W ఉUvసన పm°నట� ©¥, ఆ 
KUH#P  ఉx�F Mందడం ÉరW �U తన చ|�L Éన��ంచడం ÉరW 
తదనంతర sరì దరôక�vF´ మ#Z ఆEచనలL �U సpeF´ 
Mందగలగ·F° ఒక స#యÅ ఏజ/l వద@ W #ఫర3 ÉరW 123 jFlల-  { 
#ఫ- {యబడటం జhÅ¤ం).  
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సవ#ంTన xఠïల ప/ వర_ న Fయsవ¡EF 1311 మ#Z 1311 ఎ ¬క9 న� E 
Æmయప#wన �̧ �, సవ#ంTన xఠïల ప/ వర_ న Fయsవ¡ ప/ gరం ఉUvసన 
Mం)న KUHhP X చట_ పరªన M/ Kజన� W అLÅణం� య«తధ 4V � ÉరW 
ÛÇష� UఖX {}+వQw.

Zయ&ం� ప0 FQ య$

1ప#ం$ంbంû మ#Z ./ 0 ¿-i  ఆÑ ఎ¹H�షన�  వద@  ¶య#ంn 
జhÅ¤న´ సమయంE జ#�న �స_ వ సంఘటనLÅ#ంT తన 
అ`x/ eలL Æmయ)య·F° మ#Z తనW వH��కం� అం)ంచబ'న 
�g9 :«OలL Å#ంT ÆX}+వ·F° KUH#P  అLమ�ంచబడ�h. 
¶య#ంn వద@ , తన వద@  కm�ఉన´ ఏÔ� �g9 :లL ప/ ద#ôంచ·F° �U 
ఎవ�� �Hయసంబంధ వHW_ లL �U తనW నTwన �#F తన తh�న 
x/ �FధHం వ¶ం{f {య·F° KUH#P  హW2L కm� ఉం.h . 
ప/ °qeపరªన ప#గణ�ంïX అవసరమ��© g�న gq � ఎ�I c½ష� 
అLమ�ంచబ¹¤ం).
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అ«Hయం 12 
     _______________________________ 

»�*[ల ప0 FQ య

»�*[ల ప0 FQ య

�OH| అన� ఒక వHవ�V Ûత xఠïల K«నం �U Fబంధన 
ఉల� ంÄంTన �̧ , త�� వ#_ ంTన �̧  �U త�న þ�E ప/ వ#_ ంచక»©న �̧ , 
�U ఒక�ళ �L ఏý� కq మ�క9 ణ వHవpరంE అసDTతం� 
ప#గ;ంచబ¹¤న´ �̧  �U ఏý� F#@ ష,  ప/ °q యW �రస2#ంచబ'న �̧  
³KంTన సందరFంE ఒక KUH#V  {o ఆåపణ. కq మ�క9 ణ సంబం�త K�Uల 
అ¯3 లÜ వHవహ#ం{ ప/ °q య 54 వ #1E ÆXపబ'ం).

అనÍ�&క »�*[ ప0 FQ య

ఒక KUH#P  అ¯3/�OH| ప�/ F´ UఖX {య·F° Dం? KUH#P  తనWన´ 
సమసHL �, Ñ సGHF{ చ#wంచ·F° »/ తl¶ంచబడ�h. ఒక �OH|L 
అన�g#కం� ప#ష2#ంచడంE {o ప/ యత´ంE సvతంత/  �He�g#(ò 
123 sత/ ç) ఒక సpయం gగలh మ#Z KUH#P  +#¥ సs�ïF° ఒక 
�, Ñ సGH'F Ü¹� పంÛ�_ h. సvతంత/  �He�g#Ü సంప/ )ంచడం 
KUH#P  [ధHత.

అ�క సంఖHEF �OH|ల/´ ఈ JపంE½ ప#ష2#ంచబడ�యF 
ఆ�ంచబ'ం). ఈ అన�g#క K«నం సఫలం gక»¥ �U ప#4V �° 
వ#_ ం{)� �క»�, KUH#V  ఈ °ం) Kధం� అ�g#క �OHఅ| ప/ °q యలL 
6దX�ట_ వQw.

అÍ�&క »�*[ ప0 FQ య
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KUH#P  ఒక x/ s;క KUH#P  �రH| ప�/ F´ xఠïల xలక K³గం Lం' 
Mం) అం|E అ'�న KవOలL Â#_ {4 Û/ Flx3  W సంఘటన జ#�న 
B¹ å3E� � అంద)em.

UఖX {4న B¹ xఠïల పF )�E� � ñ�నంత తvర� సమసHL 
ప#ష2#ంచడం ÉరW Û/ Flx3, KUH#P  మ#Z �, Ñ సGH'F సs�శం ÉరW 
ÛX�_ h. KUH#V Ü x¸ ఆ సs�ïF° తన తm� దం¹º X మ#Z/�U 
సvతంత/  �He�g#F ¨}WOవQw. Û/ Flx3 అత'/ఆã FరË eF´ 
�OH| పత/ D§ B¹ xఠïల పF )�E� �,KUH#P °, తm� దం¹º లW 
మ#Z �, Ñ సGHF° �/ తÂరvకం� Æmయ)�_ h.

ఒక అ�g#క �OH|W సంబం�ంTన త�¹ FరË eF´ KUH#V � �OH| 
ప�/ F´ FంÛ UFF Û/ Flx3 FరË యం Þల� '{4న øం¹ xఠïల 
పF)�E� � Û/ Flx3  W అంద)యడం UvO 1ప#ం$ంbంû ఆÑ 
ఎmãంటþ ఇ�  స, 5క9 �(ఎmãంటþ-�V © KUHhP ల ÉరW) �U అ4¬, ంû/
'ÂH' 1ప#ంbం$ంÍ (¬కండþ �V © KUHhP ల ÉరW) వద@  అ¯3 
{}+వQw. అ¯3 Å#ంTన అభHరV న తన{  vక#ంచబ'ందF Û/ Flx3, 
త�న అ4¬, ంû 1ప#ంÆంbం¸W 1T�_ h.

అ4¬, ంû 1ప#ం$ంbంû ఆÑ ఎmãంటþ ఇ�  స, 5క9 � �U అ4¬, ంû/
'ÂH' 1ప#ం$ంbంû ఆÑ ¬కండþ ఇ�  స, 5క9 �            Xñ�నంత తvర� 
KషeF´ ప#ష2#ంచ·F° KUH#P F, �, Ñ సGH'F, మ#Z Û/ Flx3  L 
అభHరP న అం|Wన´ ఐ| xఠïల పF)�E� � కm4 s.� డ�h. KUH#V Ü 
x¸ ఆ సs�ïF° తన తm� దం¹º X మ#Z/�U సvతంత/  �He�g#F 
¨}WOవQw.

అ4¬, ంû 1ప#ం$ంbంû ఆÑ ఎmãంటþ ఇ�  స, 5క9 � �U అ4¬, ంû/
'ÂH' 1ప#ం$ంbంû ఆÑ ¬కండþ ఇ�  స, 5క9 � KUH#P  �OH| పత/ ంE 
xðì న´�రంద#t �#F కm4న B¹ xఠïల పF )�E� � తన FరË eF´ 
Æmయ)�_ h.

ఒక KUH#P  అ4¬, ంû 1ప#ం$ంbంû ఆÑ ఎmãంటþ ఇ�  స, 5క9 � �U 
అ4¬, ంû/'ÂH' 1ప#ం$ంbంû ఆÑ ¬కండþ ఇ�  స, 5క9 �            ల FరË eF´ ఒక 
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KUH#P  �OH| ప�/ F´ FంÛ UFF ఆ FరË యం ÞXవ'న B¹ å3E� � 
Û/ Flx3  W �#� అంద)యడం UvO అ¯3 {}+వQw. అ¯3 Å#ంTన 
అభHరP న తన{  vక#ంచబ'ందF Û/ Flx3, అ4¬, ంû 1ప#ం$ం¹W 
1T�_ h.

అ4¬, ంû/'ÂH' 1ప#ం$ంbంû ఆÑ ¬కండþ ఇ�  స, 5క9 �            X ñ�నంత 
తvర� KషeF´ ప#ష2#ంచ·F° KUH#V F, �, Ñ సGH'F Û/ Flx3  L 
మ#Z అ4¬, ంû 1ప#ం$ంbంû ఆÑ ఎmãంటþ ఇ�  స, 5క9 �         L అభHరP న 
అం|Wన´ ఐ| xఠïల పF)�E� � కm4 s.� డ�h. KUH#V Ü x¸ ఆ 
సs�ïF° తన తm� దం¹º X మ#Z/�U సvతంత/  �He�g#F 
¨}WOవQw. అ4¬, ంû 1ప#ం$ంbంû ఆÑ ¬కండþ ఇ�  స, 5క9 � తన 
FరË eF´ సంఘటనE ÎకHం కm�Zన´ పg9 ల �#° Æmయ)�_ h.

అ�¤� ంv/yÜ*È sప&ంtంuంv ఆ� ¤కండ£ ఇ�  స� ^కS � 5ర8యం 
అంGమంI ప&గ�ంచబy అ5? ప�S ల ki అం[" అం9క&ం®W 
®K3 ంj.

అÐ]q/»�*[ల ప0 FQ య" సంబంÍం}న అదనm k*ఖ*$.

Û/ Flx3 దృµ, E xఠïలE KUH#V  ఉండటం ప/ sదకరం మ#Z pFకరం� 
ఉన´�¹ అ¯3 సమయంE �«రణ xఠïల ప/ °q యలW Eబ' KUHhV X 
xఠïల Lం' _ల�ంచబడవQw.

Û/ Flx3, అ4¬, ంû 1ప#ం$ంbంû ఆÑ ఎmãంటþ ఇ�  స, 5క9 � �U 
అ4¬, ంû/'ÂH' 1ప#ం$ంbంû ఆÑ ¬కండþ ఇ�  స, 5క9 �         Xఅం|[¸E 
�క»¥ �OH| ప/ °q య సమయంE �# ప/ �FóX �# తh�న 
వHవహ#ంచవQw.

అF´ పg9 ల �# హW2లL సంర°9 ంచ·F° అF´ #ghi X, F�)కX మ#Z 
చరHX !పHం� ప#గ;ంచబడ�©. ఒక అ¯3 మ#Z/�U �OH| ¾క2 
ఏ #ghi  ²· KUH#P  4ఎ-60 E ఉంచబడ|.
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ఒక సs�శం Fరv¶ంచ·F° �U ఒక FరË యం ¨}+వ·F° ఒక 
అ'ØFo, 5ట- Kఫలª¥ �OH| Uనంతట? త|ప# �V ©° బ)M 
Ïం|¤ం). 

అ¯3 మ#Z/�U �OH| ప/ °q యEF ఏý� సందరFంE పరసర 
అంÖgరం§ సమయ ప#c¤లL �ంQ+వQw.
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పద�లం
     _______________________________ 
ప/ వర_ న ఒపందD  KUH#V , KUH#V  తm� దం¹º X మ#Z Û/ Flx3 Ü 
{}W½ ఒక OతÂరvక ఒపందD, ఇ) ఒక ప/ వర_ �Zత సమసHL 
స#)ద@ ·F° xÇంచవల4న FబంధనలL Å#ంT ÆX�¤ం).

+� di  gHంప�  ¬ల� మంÓh అ©¥ తప c�mన సమeE�  xఠïలE 
KUHhP లందJ ఉంÈ ప/ ?శం.

â0 ,ం� హ"#ల Gరస#రణ ఒక F#@ ష,  సమయంE 12XW �/ Kంn {}Wంb 
Oవ·F´ �రస2#ంచడం.

ytనÛ � ఒక KUH#V F పరH�°9 త ప/ ?శంE ఉంచడం

కq మ�క9 ణ M/ aష� గత ప/ వర_ న పరªన సమసHల gరణం� ఒక KUH#V  M/ aషÿ�  
ఉంb gల వHవ�.  కq మ�క9 ణ M/ aష� అ½) ఒక అంÖgరyగH కq మ�క9 ణ 
ప/ °q య, ఇం|E ఒక KUH#P  �ంస27�క gరHకqsలE xðì న·F°, #/ క9 Wల 
Dం| ప/ దరôనmవv·F° �U ఏ �V ©Em 123 '4, 56,   W x/ �FధHం 
వ¶ంచ·F° అLమ�ంచబడక»వQw.

ఉ-gసన   ఒక KUH#V F xఠïల Lం' 60 కంü ఎW2వ å3ల x¸ 
��2mకం� �Uఅ ïశvతం� _ల�ంచడం (MCL 380.1310).

ఇ� -123 స¬]]న® �  KUH#P  F#@ ష,  అవసOలL ¨రwడం ÉరW 
JMం)ంచబ'న ఒక KUH#V ° అం)ం{ అ÷�  ãంû. ఈ అ÷�  ãంû KUH#P  
చ|�¤న´ xఠïల వద@  g/ మ�ý� ప/ ?శం వద@  g/ ఉండవQw.

సgతంత0  4*AÍ�&    కq మ�క9 ణ వHవpOX cనp©ంT KUHhP X �# 
హW2లL కm�ఉంÈట �̧  -డగmÌ ఒక సvతంత/  వH°_ .

Å�ంv Ý`»¹ష� తm� దం¹º లL %�, ఉత_ రం �U కలవడం UvO 
సంప/ )ంచడం.
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³7క Vk సంసe ల" &ఫరq  ఒక ప/ Gతv �U §/ �û �szక o� సంసV  
Lం' ఒక KUH#V  +� 4Dhl

#ఫర3 ¸ +-�, ఒక అ`yగ చట,  వH��క చరHL Å#ంT త�న �Hయ సంసV  
ఎ|ట అ`y�F´ UఖX {Zట. 

తరగG _ం} $లbంm ఒక KUH#V  ప/ వర_ న ¨వ/  ప/ sదకరం� ప#ణcంT 
అన�g#క ప#]2రం తగ| అFÛంTన�¹.

మందaంm అంÖgరం gF ప/ వర_ న Å#ంT :� �̧  �¹Q ఇ{w mBత 
ఉత_ hvX, ఇం|E సxఠïల హW2ల _ల�ం� �U త�ì ం� ఉండవQw.

Ê_క" JKø_ట/mన³e పనn �బ��న´, »©న �U vం�mంచబ'న 
ఆ}_ X �U వ}_ �లL �#� Mం|+వడం �U �Ç ÉరW Ïm� ం�X 
Mందడం.

³?; స¤]నÛ �  ?శంEF చ., లకLÅణం� ఒక ఉx«HZF UvO ఒక 
KUH#P ° �þ{యబÈ ఒక కq మ�క9 £Zత స¬న® �. 

చట� పరPన అGకQ మణ ?శ చ., F´(ïస�F´) అ�కq cంచ·F´ కm� ఉంÈ ఒక 
KUH#V  చరH.

స¤]నÛ �   ఒక KUH#V  తరగ¤లW pజh gవ.F° �/, xఠïల ఆవరణంE 
ఉండ.F° �/ ఏÔ� �ంస27�క gరHకqsలE xðì న·F° �/ �U 
pజరవv·F° �/ అLమ� �F 60 å3ల కంü తW2వ వHవ� కల ఒక FOP #త 
gల వHవ� (MCL 380.1310).

ఆలస*ంI �వడం తరగ� ఉx«HZల UvO FరvTంచబ'న 4ùHX 
ప/ gరం ఒక తరగ� x/ రంభªన�¹ ఆ సమeF° తన తరగ�E �U 
�V నంE ఉండక»వడం.

వ�# అÆ�  Çంv KUH#V { Â#_ {యబడవల4న ఒక పF మ#Z '$న® �  W 
Å�న�¹ అ? సsన gfF° ప/ �Hs´యం� ఇTwన పF.
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పF )నం ప/ జలW oవ {ZటW ./ 0 123 '4, 56,  xలక gOHలeX 
Æ#T ఉన´ å3. ఒక పF )నం అంü అం|E À�gల� మ#Z �సK 
¬ల�X వంÇ xఠïలX Fరv¶ంచబడF å3X ²· ఉండవQw.  
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./ 0 123 '4, 56,  ¾క2 KUHhV X, తm� దం¹º X మ#Z íhX:

చట, ం ప/ gరం అLమ�ంచబ'¥½ తప mంగ ఆ«రం� ఏ వH°_{ ఎం|EÁ� 
xðì నWం· అవå�ంచబడటం �/, ఏÔ� ప/ yజ�X MందWం· �రస2#ంచబడటం 
g/, �U ఏý� KUHసంబంధ gరHకq sలE �U ప/ Gతv ఆ#P క సహgOలL 
అం|+వడంE Kవక9  -పబడ²డదF KUH సంబంధ సవరణX 1972 EF äÇ3 IX 
Æmయ)}_ ం).

ఏ Kధం�ÁనపÇt అంగÔకలHం కm�న �వలం ఆ అంగÔకలHం gరణం� ఏ వH°_{ 
ఎం|EÁ� xðì నWం· అవå�ంచబడటం �/, ఏÔ� ప/ yజ�X MందWం· 
�రస2#ంచబడటం g/, �U ఏý� KUH సంబంధ gరHకqsలE �U ప/ Gతv ఆ#P క 
సహgOలL అం|+వడంE Kవక9  -పబడ²డదF �నO�స చట, ం 1973 EF ¬క9 � 504 
Æmయ)}_ ం).

ఏ వH°_  ²· mంగ మ#Z అంగÔకలH gర£లÜ T°తl² <రమవడం �U 
Mందక»వడం �U UF gరHకqsలE �U ఉx�కలనE Kవక9  -పబడ²డద½? 
./ 0 123 '4, 56,  ¾క2 K«నD. äÇ3 IX మ#Z ¬క9 � 504  W Eబ' ఉం¸న´ �̧  
FOP #ంQ+వ·F° ./ 0 123 '4, 56,  UF KUHసంబంధ మ#Z ఉx� gరHకqsలL 
కqsవóలE సÚ°9 }_ ం).

mంగ �U అంగÔకfHల ఆ«రం� Kవక9  -పబ'న �̧  ఆåÛం{ KUHhP X,ఉâHÅX �U 
సsజంEF సGHX {o �OH|లW Þంట½ స9¤కªన ప#]2OలL 
అం)ంచగలగ·F° ./ 0 123 '4, 56,  ఒక �OH|ల ప/ °q యL x/ రం`ంTం). °q ంద 
ఇవvబ'న సందOFల ÉరW �OH|ల ప/ °q య, xఠïల gOHలయం వద@  �U äÇ3 IX 
మ#Z ¬క9 � 504 ల సమనvయకర_ లL సంప/ )ంచడం UvO MందవQw. öF° అదనం� 
�తH {Fû  W Ïం)న ఒక 123 '4, 56,  ఉâH� ఉమØ' �తH ఒపందDE అం)ంచబ'న 
�OH|ల ప/ °q య UvO ఒక �OH|L ప#ష2#ం{ ప/ °q యL x/ రం`ంచవQw. 

చట, పరªన FబంధనలW Eబ', ./ 0 '4, 56,  123, అ4¬, ంû 1ప#ం$ంbంû ఫ- 
ఎంx� � సþv¬� Àq . ÎOi � p#�  L äÇ3 IX W సమనvయకర_ �m మ#Z �øక, - ఆÑ 
¬ష3 ఎ¹H�ష� Àq  "4lg gH#య-         L ¬క9 � 504 సమనvయకర_ �m FయcంTం).  ఏÔ� 
ప/ శ´X, 1చనX �U �OH|X అం)ం¼mlన�h:

cస, - ÎOi � p#�
అ4¬, ంû 1ప#ం$ంbంû ఫ- ఎంx� � సþv¬�

äÇ3 IX సమనvయకర_

c�. "4lg gH#య-
�øక, - ఆÑ ¬ష3 ఎ¹H�ష�

 ¬క9 � 504 సమనvయకర_
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