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Œగ1ౖన ఒక సంŽ$ సం†తం.
•లMr: #$ంY -ంv PPI ల- m-n> / m-n> VWన వ$Y
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gదiౖన వj
k lల- మ@A _వల- m-n> Vయz<{ అ• ‘’“L.
2. #$ం& -ంv '()*+ ఇ-./01ంP” m-n> VWన '()*+ కస/మr |క} ఆ•b–షˆ:
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అš›
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X<wగxL’ స¬-క ‰గ®తk> ¯j4‘a. Iˆ |క} œలbv -ంv ప(త$°ం\ ±x ప²°ం\ ఉత³న”మ´$ ఏ
ప@¶=లY అ*G కస/మr #ధ$త వ·ం6a. ఉంPం¸ మ@A / ±x ¹ద@కం |క} అన¨K@క ఉపwగం
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•లMT
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కÈ{/ X« ±x ఇతర ఇ[®WW/ã¢ శ{y నష/ం ±x బలవంతం.
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