
             ప����ధనల� �ాల�గ �్�ందుక సమ్మ �ె��� �నన పత్� 

ఈ ప����ధన అధయ్ననంల �ాం�గ ్�ంల �మ్మ� ��రడన జ����న��.  ఈ అధయ్ననంల �ాం�గ ్�నందుక �ర� సమ్మ �ెమ్జ�్��ల�� మ�నంద, ఈ 

అధయ్్�ల�� సనబన��న�న �వరణనద �ుక అర్మమ�య ��షంల �ర� �ెంకసద��వడన మ�ఖయన. ఈ సమ్మ పతన్ం�� సనతున �ే్డన ��్�ా �ర� ��గ�వ �ెమంిన 

జ����ంలల �ాట��� అన���ారన �ెమంినట�్ . 

ట�్రన ం�టర �ా ఉన�ే వయ��� ఈ అధయ్నన �ేసద� న� ప����ధుకంల్  ఒు��� ఉనడవచద్ ం��� �ా�� పమ్ల�� అమ ఉన�ొచద్, �ార� �ుక ��గ�వ �ెమంిన �ష్�ంక 

�వ��న� ఉనట�ర�: 

1. ప����ధన ఉ�ేద్న, ���నన, ఈ ప����ధన ఎ్��్ళ్  ��న�ాగ�త�న��;

2. పర్జ్�ంుక సనబన��న�న ���్�ంక; 

3. ఏ���్� స��త�ున�ా ఊ��న�నం��న మ�ప�ప(ఈ సమ్నంల �ెమ�ిన మ�ప�ప), ప����ధన ��్�ా ుమ�� పర్జ్�ంక, అ��ు�ాయంక;

4. ఏ���్� ఇతర పర్జురర��న ప�్�యమ��్ ���్�ంక ం��� ���తనంక; మ��్�

5. ��పయత ఎం� �ా�ాడటడన జర�గ�త�న��

ఈ అధయ్�ల� సూ�న�నప�పడడ �ట� గ���న� �ుక �ెమ్జ�్డన జ����న��: 

1. ఈ ప����ధన సనంరభన�ా �ా్ప���ే ��ల�� అనందబ�ట�ంల ఉన�ే ���ంయ ���తన ం��� ప���రన;

2. అనద��ల మ�ప�పంక ఏరప�ే అవ�ా�ాంక (ఈ సమ్నంల �ెమ్ల మ�ప�పంక)

3. � ��గ�ా్మయన వందల ప����ధుకడడ �ెం�ప సనంరభన ��ట��ేసదుకన�ప�పడడ

4. �ం�� ఏ�ె�్� అంనప� ఖర�్ ప��నప�పడడ; 

5. �ాం�గ న�ాంల �ర� లర్మనచదుకన� సనంరభనంల ఏన జర�గ�త�న��;

6. ునద��న���త�  �ష్�ంక �ుక �ెమ్జ��ినప�పడడ �ర� ��గ�ా్��ా ఉన�ేనందుక చూం� సమ్మం�� అ� ప�్�వన చూంినప�పడడ; మ��్�

7. ఈ అధయ్ననంల ఎనత మన�� వయుక� ంక �ాం�గ నట�్��ర�

�ర� ____________________ , ంి్లనప్ ఇ్�్�ి్��టర(PI)నద __________________________ ంగగర ుంవవచ్ల �ుక �ెమ్జ�్డన జ����న��. 

అం���, ఈ అధయ్్�ల�� సనబన��న� మ��్�  అమ్� �� �్  ఇరన �ి్టటయషన్ ��వ�య బ� ర�్  అ��్ల��్ ష్ర ఆ�ీసదుక సనబన��న�న సమసయంక ం��� ప్�ంక ఉ్��,   

ప����ధనంల ��గ�ా్��ా � హుక్ంుక సనబన��న�న ప్్ �ంక ఏర��్� ఉ్�� ం��� �ర� �ా్ప���ే ఏన �ే్�ం్� ��ల�� సనబన��న� ప్్ �ంుక �ర� 612-

262-4920 ంల సనప�్�నచవచద్. 

ఈ ప����ంనంల �ాం�గ నడన స్చచనంమల, �ర� ఇనందంల �ాం�గ ్�నందుక మరస్��న�్� ం��� �ాం�గ నట�నల �ెంిప ఆ త�ా్త వందనదుక్�� �ం�� ఎట�వనట� 

జ��మ�్� ���నచడన జరగంద, అం��� �ుక అన� ేపర్జ్�ంక ��ంలపవడన జరగంద. 

�ర� ఇనందంల ��గ�ా్��ా ఉన�ేనందుక అన��ు����� , �ుక సనతున �ే�ిన ఈ ప��్ల�� సనబన��న�న �ాంీ, ప����ధనుక సనబన��న�న మ�తప�ర్ు �ా�ాన్న

ఇన��్ల ంల అనంజ�్డన జర�గ�త�నంల �ుక �ెమ్జ�్డన జ����న��. 

ఈ పతన్ం�� సనతున �ే్డన ప����ధన అధయ్నన సహ ం��న �ెమంిన సమ���రమన�� �ుక మ��ున�ా �ెమ్జ�్డన జ����నంల, �ర� స్చచనంన�ా ఇనందంల

�ాం�గ ్�నందుక అన��ు��న��రల అర్న. 

�ాం�గ ్� వయ��� సనతున/చట్బందన�ా గ����నప� ఉన� పమ్ల��/సనబనధన  �ే��& సమ్న

�ా�ం సనతున �ే��& సమ్న

Telugu


