
 1منسلکہ دستاویز 

 گروپ ارکان کو نوٹس

 سپریم کورٹ آف وکٹوریہ، آسٹریلیا

 ایکشن کالس( Manus Island) لینڈ آئی مینس

 ہے؟کیا  نوٹس یہ .1

 

( پر رکھے گئے افراد کی مناسب دیکھ بھال سنٹر'میں "مینس آئی لینڈ ریجنل پروسیسنگ سنٹر" )' 4112دسمبر 

مینس سپریم کورٹ آف وکٹوریہ میں ایک گروہی مقدمہ یا گروپ پروسیڈنگ )'میں مبینہ ناکامی کی بنیاد پر 

نے '( مدعی)'( دائر کیا گیا تھا۔ مینس آئی لینڈ کالس ایکشن جناب ماجد کرامی کماسائی 'آئی لینڈ کالس ایکشن

 (Broadspectrum)براڈ سپیکٹرم  اور لمیٹڈ پرائیویٹ آسٹریلیا( G4S) ایس فور جی آسٹریلیا، آف ویلتھ کامن

 دائر کیا ہے۔ خالف کے '(مدعا علیہان)' لمیٹڈ آسٹریلیا( پرائیوٹ)

 

میں، سپریم کورٹ آف وکٹوریہ نے حکم دیا تھا کہ مینس آئی لینڈ کالس ایکشن کے شروع ہونے کے  4112

آپ یہ نقل  ( شائع کیا جائے۔ اگر آپ کو پچھلے نوٹس کی نقل درکار ہے توپچھال نوٹس'بارے میں ایک نوٹس )'

-http://www.slatergordon.com.au/classکی ویب سائٹ  (Slater and Gordon) گورڈن اینڈ سلیٹر

actions/current-class-actions/manus   سے حاصل کرسکتے ہیں۔ 

 

نومبر  41مینس آئی لینڈ کالس ایکشن میں حال ہی میں اضافی الزامات شامل کئے گئے ہیں کہ مدعا علیہان نے 

کسی بھی شخص سنٹر میں رکھے گئے تک کسی بھی عرصے کے دوران  4112مئی  44سے لے کر  4114

 '(۔ 'نظر بند افرادرکھا ہے )میں  غلط طور پر قیدکو 

 

 دیا حکم کا کرنے شائع وک نوٹس اس لئے کے پہنچانے معلومات کو لوگوں یسےا نے وکٹوریہ آف کورٹ سپریم

 احتیاط نوٹس یہ کو آپاس ایکشن سے متاثر ہوسکتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ اس گروپ کے رکن ہوں۔  جو ہے

 کو عدالت وہ ہیں سواالت بھی کوئی جو کے آپ میں بارے کے معامالت درج میں نوٹس اس چاہئے۔ پڑھنا سے

 قانونی کو آپ تو آئی نہیں سمجھ کو آپ جو ہے درج بات ایسی کوئی میں اس اگر چاہئیں۔ جانے بھیجے نہیں

 چاہئے۔ کرنی حاصل مشاورت

 

 یا ہیں سکتے مانگ سے مینجمنٹ سنٹر آپ تو چاہئے نقلترجمہ شدہ کسی اور زبان میں  کی نوٹس اس کو آپ اگر

 تفصیالت کی رابطے کے جس ہیں کرسکتے رابطہ سے (Slater and Gordon) گورڈن اینڈ سلیٹر فرم الء آپ

 ہیں۔ درج میں 14 پیراگراف نیچے

 

 ہے؟ تبدیل ہواکیا  .2

نومبر  12مدعا علیہان مینس آئی لینڈ کالس ایکشن جب سے شروع ہوا ہے اس میں الزامات لگائے گئے ہیں کہ 

افراد کو مندرجہ ذیل کی فراہمی میں تک سنٹر میں رکھے جانے والے  1122دسمبر  21سے لے کر  1121

 کوتاہی برتتے رہے ہیں:

 

a. پانی اور خوراک؛ 

b. رہائش؛ 

c. صحت کی دیکھ بھال کی خدمات؛ 

d. سکیورٹی 

کوتاہی کا شکار ہونے والے گروپ کے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس کوتاہی کی وجہ سے نظر بند افراد )'

 ۔ضرر  پہنچا\زخمی ہوئیتعداد  کی ایک( ’the ‘Negligence Group Members –' ارکان



کو مدعی نے دعوے کا ایک ترمیم شدہ بیان جمع کروایا جس میں اضافی الزام شامل تھا کہ  4112اگست  1

یہ الزام ایسے تمام افراد کی جانب سے  کیا تھا۔ غلط طور پر قیدمدعا علیہان نے نظر بند افراد کو سنٹر میں 

غلط طور پر قید شدہ تک سنٹر میں رکھا گیا تھا )' 4112مئی  14ے س 4114نومبر  41لگایا گیا ہے جنہیں 

اگر آپ کو ان تاریخوں کے (۔ ’the ‘False Imprisonment Group Members –گروپ کے ارکان' 

 درمیان کسی بھی وقت سنٹر میں رکھا گیا تھا تو آپ اس کالس ایکشن سے متاثر ہوسکتے ہیں۔ 

کوتاہی برتنے کے الزامات کے مقابلے میں غلط طور پر قید کرنے کے الزامات زیادہ لمبے عرصے کا احاطہ 

مزید برآں، غلط طور پر قید شدہ گروپ کا رکن شمار کئے جانے کے لئے الزمی نہیں ہے کہ آپ کرتے ہیں۔ 

سنٹر میں رکھا گیا تھا۔ یہ کافی ہے کہ متعلقہ عرصے کے دوران آپ کو  کو کوئی خصوصی ضرر پہنچا ہو۔

لہذا، اگر آپ اس پہلے مینس کالس ایکشن سے متاثر نہیں بھی ہوتے تھے تو ہوسکتا ہے کہ آپ اب اس 

 کاروائی میں گروپ کے رکن ہوں۔

  نظام قانونی کا آسٹریلیا .3

 

 یا شخص، دوسرے ایک میں صورت ایسی کو( ہے کہاجاتا مدعی جسے) شخص ایک نظام قانونی کا آسٹریلیا

 ہے دیتا اجازت کی کرنے دائر دعوی کا تالفی مالی خالف کے( ہے جاتا کہا علیہ مدعاجسے ) حکومت یا کمپنی

 ہے ہوا نقصان اسے یا ہے لگی چوٹ\زخم اسے سے وجہ کی کےطرزعمل علیہ مدعا کہ ہو ماننا کا مدعی جب

 ہو۔موجود  بنیاد مناسب کی دعووں یا دعوے اور

 

 ان ہیں کرتی پیروی کی کار طریقۂ جن عدالتیں ہیں۔ مختار خود اور آزاد سے حکومت عدالتیں تمام میں آسٹریلیا

 اصول قانونی پر ثبوتوں ان اور کرنے تیار ثبوت میں ان ہیں۔ ضوابط و قوائد واضح پاس کے ان میں بارے کے

 جاسکے۔ کیا فیصلہ کا کیس مطابق کے قانون تاکہ ہیں شامل ضوابط و قوائد کے کرنے الگو

 

 ہے؟ کیا ایکشن کالس .4

 کے لوگوں اور سے جانب اپنی نے( ہے جاتا کہا مدعی جسے) شخص ایک جو ہے ایکشن ایسا ایک ایکشن کالس

 مدعا یا علیہ مدعا جنہیں) اشخاص یا شخص دوسرے کسی سے جانب کی"( ارکان کے گروپ)" گروپ ایک

 کے علیہان مدعا یا علیہ مدعا کے ارکان کے گروپ اور مدعی کہ جب ہو کیا دائر خالف کے( ہے جاتا کہا علیہان

 ہوں۔ جات دعوی جلتے ملتے خالف

 نہیں دار ذمہ پر طور انفرادی کے اخراجات کے کرنے دائر ایکشن ارکان کے گروپ میں ایکشن کالس ایک

 ہے۔ ہوتا دار ذمہ کا اخراجات ہی مدعی صرف میں ایکشن کالس ہوتے۔

 

 جب سوائےما ہیں ہوتے پابند کے تصفیے یا فیصلے کسی والے جانے دیئے پر ایکشن کالس ارکان کے گروپ

 :کہ ہے مطلب کا اس ہو۔ کرلی اختیار علیحدگی سے کاروائی نے ںوانہ

 

a) مدعا سے جانب کی عدالت یا رقم کسی کی تصفیے ارکان کے گروپ تو ہے ہوتا کامیاب ایکشن کالس اگر 

 ہیں۔ ہوسکتے اہل کے حصے میں جرمانے والے جانے کئے کو علیہلن

b) اور گے؛ ہوں پابند کے فیصلے اس ارکان کے گروپ تو ہے ہوتا ناکام ایکشن کالس اگر 

c) مقدموں  قانونی علیحدہ خالف کے علیہان مدعا ارکان کے گروپ ہو، نتیجہ بھی کوئی کا ایکشن کالس چاہے

  ہو۔ کرلی اختیار علیحدگی سے ایکشن کالس نے انہوں جب سوائےما کرسکتے، نہیں جات دعوی کوئی میں

 

 ہیں؟ رکن کے گروپ آپ کیا .5

آپ اس صورت میں غلط طور پر قید کئے گئے گروپ کے رکن ہیں جب مدعا علیہان نے یا ان کی جانب سے 

سنٹر آپ کو تک کے عرصے کے دوران کسی بھی وقت  4112مئی  14سے  4114نومبر  41کسی اور نے 

 رکھا تھا۔ روک میں 



 دسمبر 11 سے 4114 نومبر 41 جب ہیں بھی رکن کے گروپ کوتاہی کا شکار ہونے والے میں صورت اس آپ

 :وقت بھی کسی درمیان کے 4112

 

a) 8591 ایکٹ مائیگریشن کو آپ (Cth) اور کسی سے جانب کی اس یا نے آسٹریلیا آف ویلتھ کامن تحت کے 

  تھا؛ کیا منتقل میں سنٹر اور تھا لیا میں حراست نے

b) سکیورٹی اندرونی خدمات، کی صحت رہائش، پانی، اور خوراک مناسب سے جانب کی علیہ مدعا کسی 

 یا چوٹ ذاتی کو آپ میں نتیجے کے جانے کئے نہ احتیاط مناسب میں کرنے فراہم سکیورٹی بیرونی یا\اور

 اور؛ (یا ذہنی نقصان ہوا تھا\جسمانی اور) تھا لگا زخم

c) کا کرنے اختیار علیحدگی سے جانب کی رکن کے گروپ' آپ نے پچھلے نوٹس کے ساتھ منسلک شدہ 

مکمل کرکے سپریم کورٹ آف وکٹوریہ کے  (’Notice of opting out by group member‘' )نوٹس

بھیج کر کارروائی سے علیحدگی اختیار  سے پہلے 1122جنوری  21( کوProthonotaryہیڈ منشی )

 نہیں کی

 Slater) گورڈن اینڈ سلیٹر کو آپ تو نہیں یا ہیں رکن کے گروپ آپ آیا کہ ہیں شکار کا ابہام میں بارے اس آپ اگر

and Gordon )یا چاہئے کرنا فون پر 6807 9602 3 61 0011 لئے کے رابطے سے 

manus@slatergordon.com.au مشاورت قانونی اپنی بغیر کے تاخیر کسی یا چاہئے کرنی میل ای پر 

 چاہئے۔ کرنی حاصل

 ہے؟ مطلب کیا کا کرنے اختیار علیحدگی .6

 

  کی ان لئے کے کرنے دائر ایکشن کالس سے جانب کی ارکان کے گروپ کو مدعی میں ایکشن کالس ایک

  ہوتی۔ نہیں ضرورت کی کرنے شناخت کو ممبر گروپ انفرادی ایک یا کرنے حاصل رضامندی

 

 ہیں۔ کرسکتے ختم رکنیت اپنی سے گروپ کرکے اختیار علیحدگی سے ایکشن کالس ارکان کے گروپ تاہم،

 آپ" 11 پیراگراف نیچے وضاحت میں بارے کے اس ہیں، کرسکتے اختیار علیحدگی کیسے ارکان کے گروپ

 ہے۔ گئی دی میں" ہیں؟ کرسکتے اختیار علیحدگی سے ایکشن کالس ایک کیسے

 

 دیا ہے تو؟ جمع کروا 'نوٹس کا کرنے اختیار علیحدگی سے جانب کی رکن کے گروپ'اگر آپ نے پہلے سے  .7

' نوٹس کا کرنے اختیار علیحدگی سے جانب کی رکن کے گروپ' منسلک شدہاگر آپ نے پچھلے نوٹس کے ساتھ 

(‘Notice of opting out by group member’) ل کرکے سپریم کورٹ آف وکٹوریہ کے ہیڈ منشی مکم

(Prothonotaryکو )سے پہلے بھیج دیا ہے تو آپ کو کوتاہی کا شکار ہونے والے گروپ  1122جنوری  21

علیحدگی کا رکن نہیں گردانا جائے گا کیونکہ آپ نے مدعی کی جانب سے دائر کردہ کوتاہی کے کلیم سے 

 ۔ےاختیار کرلی ہ

مکمل کرکے بھیج دیا ہے اور  'نوٹس کا کرنے اختیار علیحدگی سے جانب کی رکن کے گروپ'اگرچہ، آپ نے 

کوتاہی کا شکار ہونے والے گروپ کے رکن نہیں رہے تاہم آپ غلط طور پر قید کئے گئے آپ مزید طور پر 

علیحدگی اختیار کرنا چاہتے  بھیگروپ کا رکن رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ غلط طور پر قید کئے گئے گروپ سے 

ابہام کا اس بارے میں ئے اقدامات پر عمل کریں۔ اگر آپ میں بتائے گ 21ہیں تو براہ مہربانی نیچے سیکشن 

اس کارروائی سے ماضی میں علیحدگی اختیار کی تھی یا نہیں، یا اس کاروائی میں شکار ہیں کہ آیا آپ نے 

پر بات اپنی دستیاب صورتوں اپنی حیثیت کے بارے میں آپ کے کوئی سواالت ہیں تو سلیٹر اینڈ گورڈن سے 

 ۔نیچے دی گئی تفصیالت کے ذریعے رابطہ کریں چیت کرنے کے لئے

 ہوگا؟ کیا میں صورت ایسی تو ہیں کرتے فیصلہ کا رہنے رکن کا گروپ آپ اگر .8

 ایکشن کالس اگر کرلی۔ اختیار علیحدگی نے آپ اگر ماسوائے گے، ہوں پابند کے نتیجے کے ایکشن کالس آپ

 نتیجے کے تصفیے یا فیصلے حکم، کسی والے ہونے میں حق کے ارکان کے گروپ اور مدعی تو ہوگیا کامیاب



 امید کو آپ جتنی ہوئی نہ کامیابی اتنی یا ہوگیا ناکام ایکشن اگر گے۔ ہوں دار حصہ آپ میں فائدے والے ہونے سے

 کرسکیں۔ نہ دائر مقدمہنیا  کوئی پر بنیاد کی دعوے اساپنے طور پر  آپ کہ ہے ہوسکتا تو تھی

 گے؟ ہوں دار ذمہ کے اخراجات قانونی آپ کیا .9

 کسی آپ میں صورت کی رکھنے قائم رکنیت کی گروپ محض لئے کے کرنے معلوم جواب کے سواالت مشترک

 :تاہم گے۔ ہوں نہیں دار ذمہ کے ادائیگی کی اخراجات قانونی کے طرح

a) یا کرنے تیار کو دعوے ذاتی کے آپ میں سلسلے کے معامالت مخصوص متعلقہ سے دعوے کے آپ اگر 

 اینڈ سلیٹر آپ لئے کے کرنے کام یہ تو ہے ضرورت کی کرنے کام کوئی لئے کے دینے شکل حتمی اسے

 اینڈ سلیٹر پر شرائط جن ہیں۔ کرسکتے حاصل خدمات کی وکالء دیگر یا( Slater and Gordon) گورڈن

 دی ےچنی سے ان نقل کی شرائط ان ہیں کررہی کام میں ایکشن کالس اس( Slater and Gordon) گورڈن

 ہے؛ جاسکتی کی حاصل سے مدد کی تفصیالت کی رابطے گئی

b) ایسی تو ہے ملتا تالفی زر کوئی کو آپ میں نتیجے کے ےیتصف یا فیصلے حکم، کسی میں ایکشن کالس اگر 

 میں کرنے اداکا حصہ  اخراجات حصہ کچھ کا تالفی زر اس کہ ہے سکتی دے حکم عدالت میں صورت

 اور جائے؛ کیا استعمال

c) ہوسکتا تو ہے ہوتا ایسا میں ایکشن کالس اس اگر ہے۔ ہوجاتا تصفیہ باہر سے عدالتوں اکثر پر ایکشنز کالس 

 کرسکیں۔ وصول حصہ سےاپنا میں رقم کی تصفیے بغیر کے وکیل کسی آپ کہ ہے

 

 ہیں؟ سکتے کر اختیار علیحدگیکیسے  سے ایکشن کالس آپ .11

 آپ اگر ۔ہوگی کرنی اختیار علیحدگی سے ایکشن کالس کو آپ تو چاہتے رہنا نہیں رکن کے گروپ آپ اگر

 کسی والے ہونے میں نتیجے کے اس یا پابند کے تصفیے یا فیصلے حکم، کسی آپ تو ہیں کرتے اختیار علیحدگی

 ہوگی۔ آزادی کی کرنے دائر دعوی اپنا خالف کے علیہان مدعا کو آپ لیکن گے، ہوں نہیں دار حصہ میں فائدے

 کو آپ پہلے سے کرنے اختیار علیحدگی تو ہیں چاہتے کرنا دائر خود دعوی اپنا خالف کے علیہان مدعا آپ اگر

 کرنی حاصل خود مشاورت قانونی اپنی میں بارے کے مدت کی وقت والے ہونے الگو پر اس اور دعوے اپنے

 چاہئے۔

 میں( 18AB فارم) فارم گئے دکھائے نیچے کو آپ تو ہیں چاہتے کرنا اختیار علیحدگی سے ایکشن کالس آپ اگر

 Notice of opting out by group‘' )نوٹس کا کرنے اختیار علیحدگی سے جانب کی رکن کے گروپ'

member’ )فارم یہ کو آپپھر  ۔ہوگا کرنا مکمل Prothonotary of the Supreme Court of Victoria کو 

436 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia کے گروپ: اہم ہوگا۔ بھیجنا واپس پر 

 تک Prothonotary پہلے سے اس یا 6116نومبر  11 نوٹس کا کرنے اختیار علیحدگی سے جانب کی رکن

 ہوگا۔ نہیں مؤثر یہ وگرنہ چاہئے، جانا پہنچ

 گروپ کو آپ تو ہیں چاہتے کرنا اختیار علیحدگی سے ایکشن کالس آپ اور ہیں اہل کے رکنیت کی گروپ آپ اگر

 چاہئے۔ کرانا جمع نوٹس کا کرنے اختیار علیحدگی سے جانب کی رکن کے

 چاہئے۔ کرنا پر فارم علیحدہ کو رکن ہر کے گروپ

 ہیں؟ سکتے قائم رکھ یترکن یک گروپ طرح کس آپ .11

 کی آپ مدعی ۔ہے نہیں ضرورت کی کرنے کچھ کو آپ وقت اس تو ہیں چاہتے یت قائم رکھنارکن یک گروپ آپ اگر

 دعوت کو آپ تاہم، ۔مناسب سمجھے عدالت تک جب گا رکھے جاری تک وقت اس کاروائی کی مقدمے سے جانب

 رابطے گئی دی نیچے سے ،(Slater and Gordon) گورڈن اینڈ سلیٹر وکالء، کے مدعی آپ کہ ہے جاتی دی

 میں مستقبل تاکہ کروائیں اندراج اپنا پر طور کے رکن کے گروپ اور کریں رابطہ سے مدد کی تفصیالت کی

 جاسکیں۔ بھیجے پر پتے ترجیحی کے آپ نوٹسز میں بارے کے ایکشن کالس

 



 ہیں؟ کرسکتے حاصل سے کہاں نقول کی دستاویزات متعلقہ آپ .16

 جمع میں مستقبل اور بیانات، شدہ ترمیم کوئی اور بیان کا دعوے پچھال نوٹس، بشمول نقول، کی دستاویزات متعلقہ

 :ہیں جاسکتی کی حاصل سے یہاں دستاویزات دفاعی جوابی والی جانے کرائے

a) سے دیکھنےپر  سائٹ ویب کی وکٹوریہ آف کورٹ سپریم میں سلسلے کے مقدمے اس :

http://www.supremecourt.vic.gov.au/home/law+and+practice/class+actions/manus

+island+detention+class+action سے کوارڈینیٹر ایکشنز کالس میل ای بذریعہ یا 

scvclassactions@supremecourt.vic.gov.au یا سے؛ کرنے رابطہ پر 

b) سے دیکھنے دستاویزات یہ پر سائٹ ویب کی گورڈن اینڈ سلیٹر 

actions/manus-class-actions/current-http://www.slatergordon.com.au/class سلیٹر یا 

 3 61 0011 فون بذریعہ یا //:www.slatergordon.com.auhttp سائٹ ویب بذریعہ سے گورڈن اینڈ

 سے۔ کرنے رابطہ manus@slatergordon.com.au میل ای بذریعہ یا 6807 9602

 شکار کا ابہام میں بارے کے چیز کسی آپ اگر کریں۔ غور سے احتیاط پر معامالت باال مندرجہ مہربانی برائے

 یا فون بذریعہ پر 6807 9602 3 61 0011 سے گورڈن اینڈ سلیٹرچاہئے کہ  کو آپ تو ہیں

manus@slatergordon.com.au کریں۔ حاصل مشاورت قانونی اپنی یا کریں رابطہ میل ای بذریعہ پر 
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 18AB فارم

 18A.04 عدہ قا

 نوٹس کا کرنے اختیار علیحدگی سے جانب کی رکن کے گروپ

 میں میلبورن وکٹوریہ آف کورٹ سپریم
 ڈویژن الء کامن
 (MAJOR TORTS LIST) لسٹ ٹارٹس میجر

SCI 2014 06770 

 مابین

 مدعی     (MAJID KARAMI KAMASAEE) کماسائی کرامی ماجد

 -اور-

 علیہان مدعا       دیگر اور آسٹریلیا آف ویلتھ کامن دی

 

 The Prothonotary :بنام
 مدعی 
 علیہان مدعا 

 

 سپریم رکن ایک کا گروپ میں مقدمے باال مندرجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(لکھیں نام) میں،

 ہوں۔ کررہا اختیار علیحدگی سے مقدمے اس میں کہ ہوں دیتا نوٹس تحت کے 33J(2) سیکشن کے 1986 ایکٹ کورٹ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:بتاریخ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: دستخط کے وکیل کے اس یا رکن کے گروپ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: پتہ کا رکن کے گروپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       

 


