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11. ಪ��ಾ�ಪಕ�ೇ               �ಾರ�ೕಯ ��ಾ�    ಎನ್ ಆರ್ ಐ (ಅ��ಾ� �ಾರ�ೕಯ)              �ಐಓ (�ಾರ�ೕಯ ಮೂಲದ ವ���)              ��ೇ� �ಾ��ೕಯ

              ಇತ�ೆ (���ಷ�ಪ��) _______________

(ದಯ�ಟು� ಅನ���ದ�ೆ ಎನ್ ಆರ್ ಐ/�ಐಒ/��ೇ� �ಾ��ೕಯ ಪ��ಾ�ವ�ಯನು� ಭ���ಾ�. ಎನ್ ಆರ್ ಐ/�ಐಒ/��ೇ� �ಾ��ೕಯ�ಾ�ದ��ೆ, ಎ�ಾ� ಪತ� ವ�ವ�ಾರ ಮತು� ಸಂವಹನವನು� 
ಎನ್ ಆರ್ ಐ/�ಐಒ/��ೇ� �ಾ��ೕಯ ಪ��ಾ�ವ�ಯ�� ಅಂತಹ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಒದ�ಸ�ಾದ ��ಾಸ�ೆ� ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ)

ಆ�ೋ-�ೆ��ಂಗ್ �ಾಮ್�

(ದಯ�ಟು� �ೕ�ನ ಉ�ೊ�ೕ�  �ಾ�ಂಕ್ �ಬ�ಂ� �ೆಸರು ಮತು� ಹು�ೆ�ಯನು� ನಮೂ��)

ರ�ೕ�ಯ ��ಾಂಕ ಮತು� ಸಮಯ/__________________________________________________ 

�ನಂ�ಯ ರ�ಾ�ೆಯ ��ಾಂಕ ಮತು� ಸಮಯ___________________________________________ 

�ಾ��/ಅ��ಯ ಸಂ�ೆ�

ಕ�ೇ� ಬಳ�ೆ�ಾ� �ಾತ�

ಇವರ ಮೂಲಕ ��ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ ______________________________________________________________

�ಾ��ಯ ಆ�ೋ-�ೆ��ಂಗ್ ನಂತರ �ೊಸ �ಾ���ಾರರ (ಅಂದ�ೆ �ಾ��ಯ ಅ�ಯ�� �ೕವ ಸುರಕಷ್�ೆ) �ವರಗಳ� 

�ೊಸ �ಾ���ಾರರ 
�ೕ�ೋ�ಾ�ಫ್

(ದಯ�ಟು� �ೕವ ಸುರಕಷ್�ೆಯ ಅ��ತ�ದ��ರುವ �ವರಗ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ ಇರುವ ಸ�ಳಗಳನು� �ಾತ� ಭ���ಾ�) 

1. ಪ�ಣ� �ೆಸರು �ದಲ �ೆಸರು

  ಮಧ�ದ �ೆಸರು

  �ೊ�ೆಯ �ೆಸರು

2. a) ಜನ� ��ಾಂಕ        b) �ಂಗ         ಪ�ರುಷ              ��ೕ 

3. ಸಂವಹನ ��ಾಸ  ಪ�ಸು�ತ ವಸ� ��ಾಸ  �ಾಶ�ತ ವಸ� ��ಾಸ

4. ಪ�ಸು�ತ ವಸ� ��ಾಸ  

 ಪ��ೇಶ/�ಾಲೂಕು/�ೆ��ಲ್       ನಗರ/��ೆ�

 �ಾಜ�         �ೇಶ

 �ನ್ �ೋಡ್

5. �ಾಶ�ತ ವಸ� ��ಾಸ 

 ಪ��ೇಶ/�ಾಲೂಕು/�ೆ��ಲ್       ನಗರ/��ೆ� 

 �ಾಜ�         �ೇಶ

 �ನ್ �ೋಡ್

6. ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�

 ಐಎಸ್ � �ೋಡ್ �ೊಂ��ೆ ��ೈಲ್

 ಐಎಸ್ � �ೋಡ್ �ೊಂ��ೆ 
ಪ�ಾ�ಯ ��ೈಲ್

 ಎಸ್ �� �ೋಡ್ �ೊಂ��ೆ ವಸ� �ೕನ್

 ಇ�ೕಲ್

7. ��ೆ�ೈ� ಸಂ�ೆ� (ಲಭ��ದ��ೆ)

8. �ಾ�ನ್ ಸಂ.

(�ಾ�ನ್ ಅನು� ಸ��ಸ�ದ��ೆ, �ಾಮ್� 60 ಅನು� ಒದ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ನಂತರ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾಖ�ೆಗಳ ಪ��ಯನು� ಸ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ)

               �ಾಸ್ �ೕಟ್�              �ಾಲಕರ ಪರ�ಾನ� �ೕಟರ್ ಐ� �ಾಡ್�              ಎನ್ ಆರ್ ಇ�ಎ ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾಡ್� �ಾ��ೕಯ ಜನಸಂ�ೆ� �ೋಂದ� �ೊರ��ದ ಪತ�

9. ತಂ�ೆಯ �ೆಸರು  �ದಲ �ೆಸರು 

  ಮಧ�ದ �ೆಸರು

  �ೊ�ೆಯ �ೆಸರು

10. �ಾ�ಯ �ೆಸರು  �ದಲ �ೆಸರು

  ಮಧ�ದ �ೆಸರು

  �ೊ�ೆಯ �ೆಸರು

��ಾಂಕ



�ಾಮ��ೇ��ತರ �ವರಗಳ�:

ಮರು�ಾವ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ೊಸ �ಾ���ಾರರ �ಾ�ಂಕ್ �ವರಗಳ�

12. a) �ಾ�ಸುವ �ಾಷ�

b) ಜ��ದ �ೇಶ       

d) �ಾಗ�ಕತ�       e) �ಾ��ೕಯ�ೆ

f) �ೆ��ೆ ವಸ� �ೇಶ

g) ��ೆ� ೆಗುರು�ನ ಸಂ�ೆ�

(�ಾರ�ೕ�ೕತ��ೆ �ನ್ ಸಂ�ೆ� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ�ರುತ��ೆ)

b) ಉ�ೊ�ೕಗ/ಕತ�ವ�ಗಳ ���ಷ� ಸ��ಾವ

c) ಸಂ�ೆ�/ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರ �ೆಸರು

d) ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತ/ಸಂ�ೆ�ಯ ಉದ�ಮದ ಪ�ಕೃ�

e) ಕ�ೇ� ��ಾಸ – �ೇಶ

      f) ಕ�ೇ� ��ಾಸ – ನಗರ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. �ೕವ� �ಾಜ�ೕಯ�ಾ� ಸ��ಯ�ಾ�ರುವ ವ����ಾ�ರು��ಾ (�ಇ�)?          �ೌದು            ಇಲ�

(�ಇ�ಗಳ� ಎಂದ�ೆ �ಾಜ�ೕಯ ಪಕಷ್/�ಾಜ�ಾರ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂಧ �ೊಂ�ದ ವ���ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ��ಾಲಯ / ಸ�ಾ�� / �ಾಜ� �ಾ�ಮ�ದ ಉದ�ಮಗಳ� / �ಾ��ಾಂಗ ವ�ವ�ೆ�/ 

��ಟ� / �ಾರತದ�� ಅಥ�ಾ ��ೇಶದ��ನ ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ��ಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರನು� �ೊಂ�ರುವ ವ���ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ದ �ಾಮಥ��ದ�� ಸಹವ��ಗಳ�)

�ೌ�ಾದ�ೆ, ದಯ�ಟು� �ವರಗಳನು� ಒದ�� ________________________________________________________________________________________________________________________________

15. �ಮ� �ೆಲಸದ ಸ��ಾವವ� ಹಣದ �ೇ�ೆಗಳ ವ�ವ�ಾರಗಳ�*/�ಾಜ� ನ�ೆಸು��ರುವ �ಾಟ�ಗಳ�/�ಾ���ೋಗಳ�/�ೇ�ಂಗ್ ಚಟುವ��ೆ/�ಾ�ಂ��ಂಗ್/ಕುದು�ೆ �ಾ�/ �ಾಭದ ಸಂ�ೆ�ಗಲ�ದ �ಾ� 

    ಕ�ಬ್/ಟ�ಸ್� ಗಳ�/�ಾ��ಗಳ�/ಸ�ಾ��ೇತರ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�/ �ಾ�ಾ�ಕ, �ಾ��ಕ, �ಾನ�ೕಯ �ಾರಣಗಳನು� ಪ��ಾರ �ಾಡಲು �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�/�ಯಲ್ ಎ�ೆ�ೕಟ್/ಆಭರಣ/

    ಅಮೂಲ��ಾದ ಅಥ�ಾ ಅ�ೆ ಅಮೂಲ��ಾದ ಕಲು�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ���ಪ್ �ತರಕರನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ�ೕ? �ೌದು               ಇಲ�

*ಹಣದ �ೇ�ೆ ವ�ವ�ಾರಗಳ� �ಾ�ಂಕ್  ಆ� �ೋಂದ��ಾಗದ ಕ�ೆ�� ��ಮಯ/�ಾ�ಾಟ�ಾರ/��ಮಯ ಮ�ೆ/ಮೂರ�ೇ ವ��� �ಾವ� ಪ����ಗಳ�/�ಾವ�/ಸಂಗ�ಹ ಏ�ೆಂಟ್ ಗಳ� 

ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡ �ೇ�ೆಗಳನು� �ೕಡುವ ಘಟಕಗಳ� / �ಾ�ೕಕತ�ದ �ಾಳ�ಗ�ಾ��ೆ

�ೌ�ಾದ�ೆ, ದಯ�ಟು� �ವರಗಳನು� ಒದ�� __________________________________________________________________________________________________

16. a. ಇ- ��ಾ �ಾ�ೆಯ ಸಂ�ೆ� (ಇಐಎ) _____________________________________________________________________________________________________  

 b. ಇಐಎ�ೆ �ಂಕ್ �ೊಂ�ರುವ ��ಾ �ೆ��ಟ�ಯ �ೆಸರು. 

 c. �ೕವ� ಇಐಎ �ಾ�ೆಯ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ, �ೕವ� ಒಂದನು� ರ�ಸಲು ಬಯಸು��ೕ�ಾ? �ೌದು            ಇಲ�

 �ೌ�ಾದ�ೆ, ದಯ�ಟು� ಆದ��ೆಯ ��ಾ �ೆ��ಟ�ಯನು� �ೆಸ��

�ೕ���ೆ �ಾಮ��ೇ��ತರ �ೆಸರು ಜನ� ��ಾಂಕ �ೕವವನು� ಸುರ�ತ�ೊ�ಸಲು 
ಸಂಬಂಧ

�ಂಗ ಸಂಪಕ� ಸಂ�ೆ�

�ಾ�ಾದರೂ �ಾಮ��ೇ��ತರು ಕ�� ವಯ��ನವ�ಾ�ದ��ೆ (18 ವಷ�ಗಳ �ೆಳ�ನ ವಯಸು�):

�ಾ��ಯ ಅವ� ಮು�ಯುವವ�ೆ�ೆ ಪ��ಾ�ಪದ ಹಂತ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� ಮರು�ಾವ�ಗಳ� / �ಾವ�ಗಳನು� �ೇರ�ಾ� �ೆಳ�ೆ �ೕಡ�ಾ�ರುವ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ೆ ವ�ಾ��ಸಲು 

�ಾನು �ನಂ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

ಗಮ�� - ದಯ�ಟು� �ೆಳ�ನ �ವರಗ��ೆಂ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ೆಂಬ�ತ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಸ���

�ಾ�ೆ�ಾರರ �ೆಸರು

  �ದಲ �ೆಸರು

  ಮಧ�ದ �ೆಸರು

  �ೊ�ೆಯ �ೆಸರು

  �ಾ�ಂಕ್ �ೆಸರು

  �ಾ�ೆಯ ಸಂ.

  ಐಎಫ್ ಎಸ್ � �ೋಡ್ 

  �ಾ�ೆಯ ��ಾಸ

�ಾ�ೆಯ ಪ��ಾರ          ಉ��ಾಯ                 �ಾ��               ಎನ್ ಆರ್ ಇ             ಎನ್ ಆರ್ ಓ
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�ಎಎಮ್ ಎಸ್ ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆಎಆರ್ ��ೈ ಎನ್ ಎಸ್ �ಎಲ್

13. a) ವೃ��                         ಉ�ೊ�ೕ�               �ವೃತ�ರು             ಗೃ��              ��ಾ���            �ಾ��ಾರದ �ಾ�ೕಕರು              ಇತ�ೆ (���ಷ�ಪ��) ______________

ಆ�ೋ-�ೆ��ಂಗ್ �ಾಮ್�

�ಎಎಮ್ ಎಸ್ ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆಎಆರ್ ��ೈ ಎನ್ ಎಸ್ �ಎಲ್

�ೕ���ೆ �ಾಮ��ೇ��ತರ �ೆಸರು ಜನ� ��ಾಂಕ �ೕವವನು� ಸುರ�ತ�ೊ�ಸಲು 
ಸಂಬಂಧ

�ಂಗ ಸಂಪಕ� ಸಂ�ೆ�

c) ಜ��ದ ನಗರ



(�ೊಸ �ಾ���ಾರರ ಸ�)

��ೕ�ಯಂ �ಾವ�ಯ ನ�ೕಕರಣ�ೆ� ಆದ��ೆ

�ೊಸ �ಾ���ಾರ�ಂದ �ೂೕಷ�ೆ

ಪ�ಕಟ�ೆ, ಈ �ಾಮ್� ಅನು� ��ನ��ಾ�/�ೆ�ೆ���ನ ಗುರು�ನ�� ಸ� �ಾ�ದ�ೆ:

�ೆನ�ಾ �ೆಚ್ ಎಸ್ �� ಓ�ಯಂಟಲ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ �ಾಮಸ್� �ೈಫ್ ಇನು��ೆನ್� ಕಂಪ� ���ೆಡ್ (IRDAI Regn. No. 136), �ಾ�� �ೇ�ಾ ��ಾಗ 2 �ೇ ಮಹ�, ಆ��ಡ್ ಬು���ೆಸ್ �ಾಕ್�, ��ಾಗ-48, �ೋ�ಾ� ರ�ೆ�, ಗುರು�ಾ�ಮ್-122018, ಹ��ಾಣ, 

�ಾರತ �ೋ ಕ�ೇ�: ಘಟಕ ಸಂ. 208, 2 �ೇ ಮಹ�, 2 �ೇ ಮಹ�, �ಾಂಚನ್ ಜುಂ�ಾ ಕಟ�ಡ, 18 ಬ�ಾ�ಾಂ�ಾ ರ�ೆ�, �ೊಸ  �ೆಹ� - 110 001, �ಾ���ೇಟ್ ಗುರುತು ಸಂ. - 

U66010DL2007PLC248825, ಸಂಪಕ� : 1800-103-0003 / 1800-180-0003 /+91 0124 4535099 (�ಾ�ಕ್�) / ಇ�ೕಲ್: customerservice@canarahsbclife.in, �ೆಬ್ �ೈಟ್ : www.canarahsbclife.com

           �ೆಕ್/��ಾ�ಂಡ್ �ಾ�ಫ್�            �ಾ�ಯ��ರುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ�/ಎನ್ ಎ��ೆಚ್           �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್�           ಇತ�ೆ ____________________

• �ಾನು, __________________________ _______________________________ ಅವರ ಮಗಳ�/ಮಗ�ಾ�ದು� _________________________________________ ಸಂ�ೆ��ರುವ ಅ��/�ಾ��ಯ 

       ಅ�ಯ�� �ೕವ ಸುರಕಷ್�ೆಯನು� �ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ��ಯ��ನ ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ �ೆ��ಂಗ್ �ೈ�ಷ��ದ ಪ��ಾರ, _____________________________________________ ಪ��ಾಮ�ೊಂ��ೆ �ಾನು 

       �ಾ���ಾರ�ಾ� ಗುರು�ಸಲ�ಡು�ೆ�ೕ�ೆ.

• ನನ� �ಾದ�ಯ ಸ�ಗಳನು� �ಾನು ಒದ���ೆ�ೕ�ೆ, �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾದ ��ಾ �ಾ��ಯ �ರುದ� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ. 

• �ಾನು/�ಾವ� ಹುಡುಕಲು/ ಸಂಗ��ಸಲು ಅಥ�ಾ/ಮತು� ನನ� �ೆ�ೈ� �ವರಗಳನು� (i) ಸ�ಾ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಯಂತ�ಣ ಅ��ಾರ, (ii) ��ಾ �ೆ��ಟ�ಗಳ� (iii) �ಇಎರ್ ಎಸ್ ಎಐ/

       ಯುಐ�ಎಐ (iv) ಮರು��ಾ�ಾರರು/ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�/ಆಸ��ೆ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಡ�ಾ����ಕ್ �ೇಂದ�ಗಳ�/ಅಥ�ಾ ��ಾ ಕಂಪ�ಗ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ೌಲ��ಾಪನ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

       ಮೂರ�ೇ ಪಕಷ್ಗಳ�, ಹಕು� ತ��ೆ/ ಒಪ�ಂದ, �ೆ�ೈ� ದೃ�ೕಕರಣ, �ಾ�� �ೇ�ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಶ ಮತು� ಅಂತಹ ಉ�ೆ�ೕಶಗ��ಾ� ಕಂಪ�ಯ ಅ��ಾರ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ.

• �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು�ಾ�ರ ��ಾನ/ಅಪ�ಾಧ ಚಟುವ��ೆಗಳ� / ಅಪ�ಾಧಗಳ ಆ�ಾಯ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾದ/ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ೕ�ಯಂಗಳ� ರ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು �ಾನು 

       �ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ಾನು ಅನುಸ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಮ� �ಾಂಡ�ಂಗ್ ಆಕ್�, 2002 ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಅನ��ಸುವ �ಾನೂನುಗ��ೆ �ಾನು ಅನುಗುಣ�ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಉ�ೊ�ೕಗ, 

       ವಸ�/ ಆ��ಕ ���, ಇತರ �ೕವ ��ಾ �ಾ��ಯ ���, �ೕವನ ಸುರ�ತ�ಾಗಲು �ೕವನದ �ಾ�ಾನ� ಆ�ೋಗ� ಅಥ�ಾ ಕಂಪ��ೆ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯ ರೂಪದ�� �ಾ�ದ �ಾವ��ೇ 

       �ೇ��ೆಗಳ�� �ಾನು ಸ���ದ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ �ಾನು ಒಪ���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು �ಾನು ಸಮ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� 

       �ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಆದ�ೆ ಈ �ದ�ರುವ �ಾ��ಯ ಆರಂಭದ ಅಥ�ಾ �ತರ�ೆಯ �ದಲು. ಈ ರೂಪದ�� ���ದ 

       �ೕಸ್� ಅಥ�ಾ ಇ�ೕಲ್ ಐ� ಮೂಲಕ ನನ�ೆ ಕಳ���ದ ಎ�ಾ� �ಾ�� / �ಾಖ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ "ಕಂಪ�" �ೆಬ್ �ೈಟ್ 

       ಮೂಲಕ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡ�ಾದ �ಾನ� �ಾಖ�ೆಗ�ಾ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು ಎಂದು �ಾನು ಖ�ತಪ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾನು__________________________________ _________________________________________ ಅವರ ಮಗ/ಮಗಳ�, ವಯಸ��ಾ�ದು� 

ಮತು� _________________________________________________________________ ನ�� �ಾ�ಸು��ದು� �ಾನು ಇದನು� ಓ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� 

___________________________________ �ಾ�ೆಯ�� ಅ���ಾರರ �ಾಮ್� ನ �ಷಯವನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ವ���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ಈ 

ಮೂಲಕ ಗಂ�ೕರ ದೃ�ೕಕರಣವನು� �ೂೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು ಸತ��ಾ� ಮತು� ಸ��ಾ� �ಾಖ���ೆ�ೕ�ೆ ಅವನು/ಅವಳ� �ೕ�ದ 

ಪ�����ಗಳ� ಮತು� ಆ ಅ���ಾರರು ಅ��ನ �ಷಯಗಳನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ��ಾ��ೊಂಡ ನಂತರ �ೕ�ೆ ಸ�/ಥಂಬ್ 

ಇಂ�ೆ�ಶನ್ ಅನು� ಲಗ����ಾ��ೆ.

 
�ಾನು____________________________________(�ೊಸ �ಾ���ಾರ) ಈ ಮೂಲಕ �ೇ��ೆ�ಾರರು �ವ��ದಂ�ೆ �ಾಮ್� ನ ಪ��ೆ�ಗಳ� 

ಮತು� ಉತ�ರಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು �ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಮೂಲ �ಾ���ಾರ�ಂದ ಸ��ಾಗ�ೇ�ಾದ ಪ�ಕಟ�ೆ (�ಾ��ಯ ಅ�ಯ�� �ೇಯರ್ ಆ� ಉ�ಯಲು ಮೂಲ �ಾ���ಾರರು �ೈನ್ 

ಇನ್ ಆ�ರುವ ಸಂದಭ�ಗಳ��)

�ಾನು �ೕ�ೆ ���ದ �ಾ�� ಸಂ�ೆ�ಯ ಅ�ಯ�� ಮೂಲ �ಾ���ಾರ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಈ�ಾಗ�ೇ ಕಂಪ��ೆ ಒದ��ದ �ವರಗಳ�� 

�ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆ�ಲ� ಎಂದು �ಾನು �ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅಲ��ೆ, �ಾ��ಯ ಅ�ಯ�� ಭ�ಷ�ದ ��ೕ�ಯಂ ಅನು� �ಾವ�ಸಲು 

�ಾನು ಮುಂದುವ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ �ೊಸ �ಾ���ಾರ��ೆ ________ �ಾರಣ�ಾ�� ಅದನು� �ಾವ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ� 

(ಗಮ��: ಮೂಲ �ಾ���ಾರರ �ವರಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ೆಯು ಸಂಭ��ದ ಸಂದಭ�ಗಳ��, �ಾವ�ಸುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅಥ�ಾ �ೇಯರ್ 

ಆ� ಮುಂದುವ�ಯಲು ಬಯ�ದ�ೆ �ೈಲ್ �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಪ��ೆ�ೕಕ �ೇಯರ್ ಪ��ಾ�ವ��ಂತಲೂ ಮೂಲ �ಾ���ಾರ�ಂದ �ನ��ಾ��ೆ)

(ದೃ�ೕಕೃತರ ಸ�)

(�ೊಸ �ಾ���ಾರರ ಸ�)

(ಮೂಲ �ಾ���ಾರರ ಸ�)
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