ఒక తృ�య సంరకష్ణ ��ంద్రంల� ఏ��కృత �ేట�బ�స్ను ఉప���ం� ���డ్
అనుమ��త�డ�/ధృ�క��ంచబడ్డ ��సుల�్ల ప���ల��త్మక అధయ్య��ల�
వ�జన ��గ�ల ��రక� సమ్మ� �ె�యజ�య� పత్రం

అధయ్యన సంఖయ్: ____________ ���� ��ర�: _____________________________________

ప�ట�్టన �ే�� / వయసుస్: ___________________________
(i)

(ii)

(iii)

���� ఇంట� ��ర�: __________________

��ౖన �ెల�పబ��న ���డ్ �ేట�బ�స్ ��రక� ____ ����ఖు గల సమ���ర ప��్ర�న్ ��ను చ��� అర్థ ం

�ేసుక���న్ను మ��య� ప్రశన్ల� అడగ����� అవ�ాశం క��� ఉ��న్ను అ� ��ను
ధు్ర�క��సత్ ు��న్ను. [ ]

అధయ్యనంల� ��ను / �� బంధువ� �ాల�గ్నడం స్వచ్ఛందం�ా ఉంట�ంద� మ��య� �� ��ౖదయ్

సంరకష్ణ ల��� చట్ట పర���న హక�్కల� ప్ర���తం �ాక�ం��, ఏ �ారణం �ెపప్క�ం��, ఎప�ప్�ె�
ౖ �
ఉపసంహ��ంచుక��� ��్వచ్ఛ ��క� ఉంద� ��ను అర్థ ం �ేసుక���న్ను. [ ]

��ను అధయ్యనం నుం�� ఉపసంహ��ంచుక�నన్ తర��ాత క���, ����్ట య
ి న్ ��ౖదయ్ క���ాల ��ౖ�క
�ల�వల

క�ట�,

ప����ధ��

�ధుల

సంస్థ

మ��య�

�యంత్రణ����ార�లక�

ప్రసత్ ుత

అధయ్య����� సంబం��ం� ల��� ����� సంబం��ం�న త�ా్వ� అధయ్యనం గ���ం� �� ఆ��గయ్

�వ�ాలను చూడ�����, �� అనుమ� అవసరం ల�ద� ��ను అర్థ ం �ేసుక���న్ను. ��ను ఈ
��ల��య్��� అం��క��సత్ ు��న్ను. ఏ�ే�న
� పప్ట���, ప్రచు��ంచబ��న ల��� �డ�దల �ే�ిన ఏ�ై��

సమ���రంల� �� గ���త్ంప� మ�డవ వయ్��త్�� �ె�య�ేయబడద� ��పయ్ం�ా ఉంచబడ�త�ంద�

(iv)

��ను అర్థం �ేసుక���న్ను. [ ]

ఈ అధయ్యనం నుం�� ఉతప్నన్మ��య్ ఏ�ై�� సమ���రం ల��� ఫ���ల ����ా�న్

ప���తం �ేయక�డద� అల��� ఎల�ంట� ఉప�గం అ��� �ా�ీత్ య
ప్ర�జనం(ల) ��సం మ�త్ర��
�

అ� ��ను అం��క��సత్ ు��న్ను. [ ]
(v)

�� �క్క �ల్వ �ే�ిన రకత్ ం/కణ�ల� మ��య� ఇతర �వ నమ���లను తదుప�� అధయ్య��ల

��సం ఉప���ంచట���� ��ను అం��క��సత్ ు��న్ను. ఇ�� ��క� / �� బంధువ�లక� అం��ం�ే

���తస్క� స�యపడక�� వచు్చ �ా� భ�షయ్త�
త్ ల� ��గ�లక� స�యకరం�ా ఉంట�ంద� ��ను

(vi)

(vii)

అర్థం �ేసుక���న్ను. [ ]

�ె�య�ే�ిన సమ్మ� �క్క ఆ���-దృశయ్ ���ా��్డంగ్ ఉండవచు్చన� ��క� �ెల�సు. [ ]

��ౖ అధయ్యనంల� �ాల�గ్న����� ��ను అం��క��సత్ ు��న్ను. [ ]

�ాల�గ్���ా�� సంతకం (ల��� బ� టన��ల� మ�ద్ర)
�ే��: _____/_____/______

సంతకం �ే�ిన వయ్��త్ ��ర�: _________________________________

సంతకం:

ల���

చట్ట బదధ్ ం�ా ఆ�ద�గయ్���న ప్ర���� �క్క సంతకం (ల��� బ� టన��ల� మ�ద్ర)
�ే��: _____/_____/______

సంతకం �ే�ిన వయ్��త్ ��ర�: _________________________
సంతకం

ప����ధక�� సంతకం_________________________
�ే��_____/_____/______

ఆధయ్యన ప����ధక�� ��ర�_________________________

�ా�� �క్క సంతకం ల��� బ� టన��ల� మ�ద్ర: ___________________________
�ే��: _____/_____/_______
సంతకం

�ా�� ��ర� & �ర���మ�: ______________________________

