
 

                                                                                                                    

 

                                                          

                                                                                

 

     

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �ಾ� ಪ�ತರ 	ೕ� ಬದ�ಾವ�ೆಗ��ೆ ಪ.	ೕ��ಾರರು ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಯ� !ಾನ 

�ಾ� ಇರುವ ಪ�ತರ 

	ೕ�ಯ�#ನ $ಾವ%�ೇ 

ಬದ�ಾವ�ೆ�ಾ&    

ಹ()ರದ $ಾವ%�ೇ ಬ*ೕ-,ೕ-ೋ /ೇ0ಾ �ೇಂದ2�ೆ3 �ೋ& 4ಮ6 

ಪ.	ೕ.ಯ 78(ಯನು9  ಪ�:ೕ�7  (�ಾ2<ಾಂತರ ಪ2�ೇಶದವರು ಅವರ �ಾ2ಮ 

ಪಂ>ಾ?( ಕAೇ��ೆ �ೋಗುವ%ದು.) 

 4ಮ6 ಪ.	ೕ.ರ�ಾC&ದC�#, $ಾವ%�ೇ 

ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಅವ�ಾಶ ಲ#., 4ೕವ%  �ೊಸ 

ಪ.	ೕ.�ಾ& ಆF �ೈF ಅH� ಸ�#ಸIೇಕು.                                             

4ಮ6 ಪ�ತರ 	ೕ� >ಾ�)ಯ�#ದC�#  ತಮ�ೆ ಈ 

�ೆಳ&ನ  $ಾವ%�ೇ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಅವ�ಾಶ �ೆ. 

 Lಾಸ ಬದ�ಾವ�ೆ, ಸದಸMರ �ೆಸರು /ೇಪ�Nೆ/Iೇಪ�Nೆ, ,ೕ-ೋ ಮತು) 

ಬ*ೕP�2Q /ೇ�ಸುವ%ದು,ಸದಸMರ  ವರದ�# $ಾವ%�ೇ (ದುCಪ�- --ಇವ%ಗಳ 

ಅಗತM ದC�# 

Rಾವ% ಈಗ 0ಾ7ಸುವ ಮSೆಯ ಇ()ೕ	ನ  ದುMT Uಲು# ಮತು) ಅಗತM ಬದ�ಾವ�ೆ�ಾ& �ೋ��ೆ 

�ಾಖ�ೆಗLWೆಂX�ೆ /ೇ0ಾ�ೇಂದ2ದ�#Yೕ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು9 <ಾ�7�ೊಂಡು ಕಂಪ[Mಟ] ಮುX2ತ 

7^ೕಕೃ(ಯನು9 ಪNೆ?�. 

ಈ �ೕ( ಬದ�ಾ?ಸು0ಾಗ 4ಮ6 

ಪ.	ೕ.”RಾRಾ3�ಕ”0ೇ ಅಥ0ಾ 

“cಾಯಂ” ಪ.	ೕ.Yೕ ಎಂದು 

(�ದು�ೊ�e. 

� cಾಯಂ ಪ.	ೕ.$ಾ&ದC�# (ದುCಪ�ಗಳ ನಂತರ /ೇ0ಾ 

�ೇಂದ2ದ�# ಪNೆದ 7^ೕಕೃ( ಮತು) �ಾ� ಪ.	ೕ.*ಂX�ೆ ಆ�ಾರ 

ಕAೇ��ೆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖMಸ8ರು �ೋ& ಪ�ಷgತ ಪ.	ೕ. 

ಪNೆ?�. 

 

� RಾRಾ3�ಕ ಪ.	ೕ.$ಾ&ದC�#, ಆ�ಾರ ಕAೇ�?ಂದ�ೇ 

ಪ.	ೕ.ಪNೆದು�ೊಳeಲು (�7 4ಮ�ೆ ಎh.ಎi.ಎh. ಮೂಲಕ 

ಸಂ�ೇಶ ಬರುವವjೆಗೂ �ಾಯುವ%ದು. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RಾRಾ3�ಕ ಪ.	ೕ.�ೊಂXರುವವರು  cಾಯಂ ಪ.	ೕ.ಪNೆಯಲು SMS ಸಂ�ೇಶ ಬಂದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ 

ಮುಖMಸ8ರು <ಾತ2 ಈಗ 4ಮ6 ಬ� ಇರುವ ಪ.	ೕ.*ಂX�ೆ ಕAೇ��ೆ �ೋ&, 4ಮ6 ಬ*ೕP�2Q 

�ೊಂ�ಾm�ೆ <ಾ�, ಈ&ನ ಪ.	ೕ.0ಾಪಸು 4ೕ�, �ೊಸ ಪ.	ೕ. ಶುಲ3 ರೂ.20  pಾವ(7 �ೊಸ ಪ�ಸgತ 

ಪ.	ೕ.ಪNೆಯು �. 

4ಮ6 ಕುಟುಂಬವ% ಈ&ರುವ Rಾಲೂ#ಕು/ವಲಯXಂದ Iೇjೆ Rಾಲೂ#ಕು/ವಲಯ�ೆ3 

ವ�ಾ�ವ�ೆ$ಾಗIೇqದC�# ಪ.	ೕ.ಯನು9 ವ�ಾ�?ಸುವ  !ಾನ: 

4ಮ6ದು �ಾ� >ಾ�)ಯ�#ರುವ  

ಪ.	ೕ.$ಾ&ರIೇಕು. 
4ಮ6 ಪ.	ೕ. ತರ�ೆ$ಾ&ರುವ ಆ�ಾರ ಕAೇ��ೆ sೇ� 4ೕ�, �ಾ� 

ಪ.	ೕ.*ಂX�ೆ ವ�ಾ�ವ�ೆ�ಾ& �ೋ��ೆ ಸ�#7, ಆF �ೈF 

ವ�ಾ�ನ�ೆ ಸ8ಳದ� #ೇ <ಾ�7, ಸjೆಂಡ] ಸ��t�ೇu ಪNೆ?�. 

ವ�ಾ�ವ�ೆ$ಾ& �ೋಗುವ Rಾಲೂ#ಕು ಮತು) H� #ೆಯ �ೆಸರನು9 

ತvwಲ#�ೇ (�ಸುವ%ದು ಕNಾxಯ. 

ಸjೆಂಡ] ಸ��t�ೇu SೊಂX�ೆ 4ೕ ೕಗ 0ಾಸ ರುವ �ೊಸ Rಾಲೂ#ಕು/ವಲಯ 0ಾMv)ಯ $ಾವ%�ೇ 

“/ೇ0ಾ�ೇಂದ2”�ೆ3 �ೋ& , 4ಮ6 yIೈz ನಂಬ], ಮSೆಯ  ದುMT ಆ].ಆ]. ನಂಬ], ಅ��ೆ ಅ4ಲ 

 ವರಗLWೆಂX�ೆ 4ಮ6 ಪ.	ೕ.ಯ  ವರ Rೆjೆದು, ಅದರ�# ಈ&ನ  Lಾಸ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸMರ  ವರ, 

,ೕ-ೋ,ಬ*ೕP�2Q , ಇRಾMX  ವರಗಳನು9 ಪ�:ೕ�7, ಅಗತM ದC�# (ದುCಪ�ಗಳನು9 <ಾ�7 ಆF 

�ೈF ಅ{ �ೋ| <ಾ�7. �ಾಗೂ ಈ ಬ�ೆ} ಕಂಪ[Mಟ] ಮುX2ತ 7^ೕಕೃ( ಪNೆ?�. 

7^ೕಕೃ(*ಂX�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಆ�ಾರ ಕAೇ��ೆ sೇ� 4ೕ�, 

�ೊಸ ಪ.	ೕ.ಪNೆ?�. 

 .ಸೂ.: 1) �ೊರ jಾಜMXಂದ ಸjೆಂಡ] ಅಥ0ಾ ��ಷF ಪತ2 ಪNೆದವರು �ೊಸ ಪ.	ೕ.�ಾ& ಆF ಅH�ಯSೆ9ೕ ಸ�#ಸIೇಕು.                                              

2) ಪ�ತರ 	ೕ��ಾರರ ಬ� ಇರುವ%ದು RಾRಾ3�ಕ ಪ�ತರ 	ೕ� ಆ&ದC�#, ಅದನು9 cಾಯಂ �ೊ�7ದ ನಂತರ0ೇ ವ�ಾ�ವ�ೆ 

<ಾ��ೊಳeಲು ಅವ�ಾಶ ರುತ)�ೆ. 


