ಗ್ರಾಮೀಣರಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರಯತ್ ರರಜ್ ಸಚಿವರಲಯ
ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ೆೆ: ಗ್ರಾಅಪ 115 ಜಿಪಸ 2011, ಬೆಂಗಳೂರತ, ದ್ಧನರಂಕ: 04-06-2011.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 (1993ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14) ಪರಕರಣ 72 ರಯ ಂದಿಗಯ
ಓದಲನದಂತಯ ಪರಕರಣ 311 ರಲ್ಲಿ ಪರದತ್ತವನದ ಅಧಿಕನರವನ್ನು ಚಲನಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರವು ಈ ಕಯಳಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ
ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ (ಒತ್ನತವರಿಗಳನ್ನು ತಯರವುಗಯ ಳಿಸನವ) ನಿಯಮಗಳು, 2011 ನ್ನು ಪರಸ್ನತಪಿಸಿ ಕರಡನ್ನು ಅಧಿಸ ಚರ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗನರಅಪ 115 ಜಿಪಸ 2011, ದಿರ್ನಂಕ: 28-04-2011 ರ ಮ ಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆಪತ್ರದ ವಿಶಯೇಷ ಪತ್ರರಕಯಯ ಭನಗ IV-A ಸಂಖ್ಯೆ:
450 ದಿರ್ನಂಕ: 28-04-2011 ರಲ್ಲಿ ಪರಕಟಿಸಿದನು, ಆ ಮ ಲಕ ಬನಧಿತ್ರನಗನವ ಸಂಭವವಿರನವ ವೆಕ್ತತಗಳಿಂದ 15 ದಿನ್ಗಳಯೊ ಳಗನಗಿ
ಆಕ್ಯೇಪಣಯ ಮತ್ನತ ಸಲಹಯಗಳನ್ನು ಆಹನಾನಿಸಿ ಪರಕಟಿÀಸಿರನವುದರಿಂದ:
ಮತ್ನತ ದಿರ್ನಂಕ: 28-04-2011 ರ ವಿಶಯೇಷ ರನಜ್ೆಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕರಿಗಯ ಲಭೆವನಗನವಂತಯ ಮನಡಿರನವುದರಿಂದ:
ಸದರಿ ಕರಡನ ನಿಯಮದ ಬಗಯೆ ರನಜ್ೆ ಸಕನಾರಕಯೆ ಯನವುದಯೇ ಸಲಹಯಗಳು ಬನರದಿರನವುದರಿಂದ:
ಈಗ 1993 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ (ಅಧಿನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14) 311 ರ್ಯೇ ಪರಕರಣದ ಮ ಲಕ ಪರದÀತ್ತವನದ
ಅಧಿಕನರಗಳನ್ನು ಚಲನಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರವು ಈ ಕಯಳಕಂಡಂತಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸನತ್ತದಯ.

ನಿಯಮಗಳು
(1) ಹೆಸರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ.- (1) ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ (ಒತ್ನತವರಿಗಳನ್ನು

ತಯರವುಗಯ ಳಿಸನವ) ನಿಯಮಗಳು, 2011 ಎಂದನ ಕರಯಯತ್ಕೆದನು;

(2) ಇದನ ರನಜ್ೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ ಜನರಿಗಯ ಬರತ್ಕೆದನು.
(2) ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ.- ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂದಭಾಕಯೆ ಬಯೇರಯ ಅರ್ಾದ ಅಗತ್ೆವಿರದಿದುರಯ,
(ಅ) ``ಅಧಿನಿಯಮ`` ಎಂದರಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 (1993 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ

ಸಂಖ್ಯೆ 14)

(ಆ) “ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕರರ” ಎಂದರಯ ತನಲ ಿಕನ ಪಂಚನಯತ್ರಯ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿ ಅರ್ವನ ಈ ನಿಯಮಗಳ
ಉದಯುೇಶಗಳಿಗನಗಿ ಸಕನಾರವು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರವಯಂದನ ಅಧಿಸ ಚಿಸಲಪಟಟ ಅಧಿಕನರಿ.
(ಇ) “ನಮೂನೆ” ಎಂದರಯ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗಯ ಅನ್ನಬಂದಿಸಲನದ ನ್ಮ ರ್ಯ
(ಈ) ``ಪಾಕರಣ`` ಎಂದರಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಕರಣ.

(3) ಅಡೆತ್ಡೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿಗಳನತು ತೆಗ್ೆದತ ಹರಕಲತ ಅಜಿಥ.-(1) ಯನಕತವನಗಿ ಅಧಿಕೃತ್ರ್ನಗಿಲಿದ ಯನವುದಯೇ ವೆಕ್ತತಯನ
ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತ್ರ/ಪ್ಯರಂಬಯ ಕ್ ಭ ಮಿ, ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕ ಬೇದಿಗಳು, ಸಥಳ, ಅನ್ನಪಯನಕತ ಭ ಮಿ, ಕನಲನವಯಗಳುÀ, ಕಯರಯÀಗಳು, ಆಟದ
ಮೈದನನ್, ಉದನೆನ್ವನ್ಗಳು ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕರ ಉಪಯೇಗಕನೆಗಿ ಇರಿಸಿರನವ ಪರದಯೇಶ, ಸಮಶನನ್ ಅರ್ವನ ರನದರಭ ಮಿ, ಖ್ನಸಗಿ
ಸಾತನತಗಿಲಿದ ಯನವುದಯೇ ಬೇದಿ, ನಿವಯೇಶನ್ ಅರ್ವನ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿರನವ ಯನವುದಯೇ ತಯರಯದ ಚರಂಡಿ, ಗಟನರ, ಗನರಮಸ್ನರ ಚರಂಡಿ ಅರ್ವನ
ಮೇಲನಕನಲನವಯ ಅರ್ವನ ಅವುಗಳ ಹಯ ರಗಯ ಅರ್ವನ ಮೇಲಯ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಯನವುದಯೇ ಒತ್ನತವರಿ ಅರ್ವನ ಅಡಯತ್ಡಯಗಳನ್ನು ಉಂಟನ
ಮನಡಿದುರಯ ಅರ್ವನ ಉಂಟನ ಮನಡಲನ ಮನಂದನಗಿದುರಯ ಮತ್ನತ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಕರಣ 72 ರ ಉಪ ಪರಕರಣ (1) ಮತ್ನತ (2) ರಲ್ಲಿ
ನಿದಿಾಷಟಪಡಿಸಿದಂತಯ ಗೃಹಬಳಕಯಗನಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸನವ ಮರಳನ್ನು ಹಯ ರತ್ನಪಡಿಸಿ ಮಣನು, ಮರಳು ಅರ್ವನ ಇತ್ರಯ ಸ್ನಮಗಿರಗಳನ್ನು
ತಯಗಯದನ ಹನಕ್ತದರಯ ಅರ್ವನ ಅದರ ಮೇಲಯ ಯನವುದಯೇ ಒತ್ನತವರಿಯನ್ನು ಮನಡಿರನವುದನ ಯನವುದಯೇ ವೆಕ್ತತಗಯ ಕಂಡನಬಂದಲ್ಲಿ ಆತ್ನ್ನ
ವಿಷಯನನ್ನಗನಣವನಗಿ ಪಂಚನಯಿತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕನರಿ ಅರ್ವನ ಗನರಮ ಲಯಕನೆಧಿಕನರಿ ಇವರಿಗಯ ಅಡಯತ್ಡಯ ಮತ್ನತ ಒತ್ನತವರಿಯ ನಿದಿಾಷಟ
ವಿವರಗಳಯೊ ಂದಿಗಯ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕೆದನು.
(2) ಉಪ ನಿಯಮ (1) ರನ್ಾಯ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಂಚನಯಿತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕನರಿ ಅರ್ವನ ಗನರಮ
ಲಯಕನೆಧಿಕನರಿಯನ ತ್ನ್ು ವರದಿ ಮತ್ನತ ಅಗತ್ೆ ದನSಲಯಗಳಯೊ ಂದಿಗಯ ಅಜಿಾಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರಕಯೆ ಆದಷನಟ ಶೇಘ್ರವನಗಿ ಮತ್ನತ ಅಜಿಾ
ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ 15 ದಿನ್ಗಳಯೊ ಳಗನಗಿ ರವನನಿಸತ್ಕೆದನು.
(3) ಪಂಚನಯಿತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕನರಿ ಅರ್ವನ ಗನರಮ ಲಯಕನೆಧಿಕನರಿ ಇವರನಗಳಿಗಯ ಯನಕತವನಗಿ ಅಧಿಕೃತ್ರ್ನಗಿಲಿದ
ಯನವುದಯೇ ವೆಕ್ತತಯನ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತ್ರ/ಪ್ಯರಂಬಯ ಕ್ ಭ ಮಿ, ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕ ರಸ್ಯತ, ಸಥಳ, ಅನ್ನಪಯನಕತ ಭ ಮಿ, ಕನಲನವಯಗಳು,
ಕಯರಗಳು, ಆಟದ ಮೈದನನ್, ಉದನೆನ್ವನ್ಗಳು ಸ್ನವಾಜ್ನಿಕರ ಉಪಯೇಗಕನೆಗಿ ಇರಿಸಿರನವ ಪರದಯೇಶ, ಸಮಶನನ್ ಅರ್ವನ
ರನದರಭ ಮಿ, ಖ್ನಸಗಿ ಸಾತನತಗಿಲಿದ ಯನವುದಯೇ ಬೇದಿ, ನಿವಯೇಶನ್ ಅರ್ವನ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿರನವ ಯನವುದಯೇ ತಯರಯದ ಚರಂಡಿ, ಗಟನರ,
ಗನರಮಸ್ನರ ಚರಂಡಿ ಅರ್ವನ ಮೇಲನಕನಲನವಯ ಅರ್ವನ ಅವುಗಳ ಹಯ ರಗಯ ಅರ್ವನ ಮೇಲಯ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಯನವುದಯೇ ಒತ್ನತವರಿ
ಅರ್ವನ ಅಡಯತ್ಡಯಗಳನ್ನು ಉಂಟನ ಮನಡಿದುರಯ ಅರ್ವನ ಉಂಟನ ಮನಡಲನ ಮನಂದನಗಿದುರಯ ಮತ್ನತ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಕರಣ 72 ರ ಉಪ
ಪರಕರಣ (1) ಮತ್ನತ (2) ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟಪಡಿಸಿದಂತಯ ಗೃಹಬಳಕಯಗನಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸನವ ಮರಳನ್ನು ಹಯ ರತ್ನಪಡಿಸಿ ಮಣನು, ಮರಳು
ಅರ್ವನ ಇತ್ರಯ ಸ್ನಮಗಿರಗಳನ್ನು ತಯಗಯದನ ಹನಕ್ತದರಯ ಅರ್ವನ ಅದರ ಮೇಲಯ ಯನªÅÀದಯೇ ಒತ್ನತವರಿಯನ್ನು ಮನಡಿರನವುದನ ಕಂಡನ
ಬಂದರಯ ತನರ್ನಗಿಯೇ ಅಗತ್ೆ ದನಖಲನತ್ರಗಳಯೊ ಂದಿಗಯ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರಕಯೆ ಆದಷನಟ ಶೇಘ್ರವನಗಿ ಮತ್ನತ ಅಂತ್ಹ ಅಡಯತ್ಡಯ ಹನಗ
ಒತ್ನತವರಿಗಳು ಅವರ ಗಮನ್ಕಯೆ ಬಂದ 15 ದಿನ್ಗಳಯೊ ಳಗನಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸತ್ಕೆದನು.
(4) ವಿಚರರಣೆ ನಡೆಸತವಿಕೆ.- (1) ಮೇಲಯ ನಿಯಮ (3) ರಲ್ಲಿನ್ ಉಪ ನಿಯಮ (2) ಅರ್ವನ (3) ರಲ್ಲಿರನವಂತಯ ಅಜಿಾಯನ್ನು
ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ ತ್ರನವನಯ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ವಿಚನರಣಯಯ ದಿರ್ನಂಕ ಮತ್ನತ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಗಯ ಳಿಸಿ ನ್ಮ ರ್ಯ-ಎ ರಲ್ಲಿ
ಸ ಚರ್ಯಯನ್ನು ಅಡಯತ್ಡಯ ಮತ್ನತ ಒತ್ನತವರಿಯನ್ನು ಉಂಟನ ಮನಡಿರನವ ವೆಕ್ತತಗಯ ಮತ್ನತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಂಚನಯಿತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿಕನರಿ
ಅರ್ವನ ಗನರಮ ಲಯಕನೆಧಿಕನರಿಗಯ ಜನರಿಗಯ ಳಿಸತ್ಕೆದನು.
(2) ನಿಗದಿಗಯ ಳಿಸಿದ ದಿರ್ನಂಕದಂದನ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರಿಯನ ಎರಡ
ಅಡಯತ್ಡಯ ಮತ್ನತ ಒತ್ನತವರಿಯ ಬಗಯೆ ಒಟನಟರಯಯನಗಿ ತ್ರೇಮನಾನಿಸತ್ಕೆದನು.

ಕಡಯಯ ವೆಕ್ತತಗಳ ಅಹವನಲನ್ನು ಕಯೇಳಿ ನ್ಂತ್ರ

(3) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಕರಣ 72 ಉಪ ಪರಕರಣ (1) ಮತ್ನತ (2) ರಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟಪಡಿಸಿದಂತಯ ಅಡಯತ್ಡಯ
ಮತ್ನತ ಒತ್ನತವರಿ ಆಗಿದಯ ಎಂದನ ತ್ರೇಮನಾನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸ ಕತ ಆದಯೇಶಗಳನ್ನು ಹಯ ರಡಿಸತ್ಕೆದನು ಮತ್ನತ ಆದಯೇಶದ ಪರತ್ರಗಳನ್ನು ಅಡಯತ್ಡಯ
ಮತ್ನತ ಒತ್ನತವರಿಯನ್ನು ಉಂಟನ ಮನಡಿರನವ ವೆಕ್ತತಗಯ ಜನರಿಗಯ ಳಿಸತ್ಕೆದನು.
(4) ಉಪ ನಿಯಮ (3) ರಲ್ಲಿ ತ್ರಳಿಸಿರನವಂತಯ ಅಡಯತ್ಡಯ ಮತ್ನತ ಒತ್ನತವರಿ ಆದಯೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗಯ ಳಿಸಿರನವ ವೆಕ್ತತಯನ
ಆದಯೇಶದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗಯ ಅಂತ್ಹ ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ಅಡಯತ್ಡಯ ಮತ್ನತ ಒತ್ನತವರಿಗಳನ್ನು ತಯರವುಗಯ ಳಿಸತ್ಕೆದನು.
ಆದಯೇಶದಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷಟಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಳಗಯ ಆದಯೇಶವನ್ನು ಪ್ನಲ್ಲಸಲನ ಆ ವೆಕ್ತತಯನ ವಿಫಲರ್ನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಅಂತ್ಹ
ಅಡಯತ್ಡಯ ಮತ್ನತ ಒತ್ನತವರಿಗಳನ್ನು ತಯರವುಗಯ ಳಿಸತ್ಕೆದನು ಮತ್ನತ ಅದಕಯೆ ತ್ಗಲನವ ವಯಚಚವನ್ನು ಅಡಯತ್ಡಯ ಮತ್ನತ ಒತ್ನತವರಿ ಉಂಟನ
ಮನಡಿದ ವೆಕ್ತತಯಿಂದ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರಕರಣದ 199 ರನ್ಾಯ ವಿಧಿಸಲನದ ತಯರಿಗಯಯಂದನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಸ ಲ್ಲ ಮನಡತ್ಕೆದನು.
(5) ಮೀಲಮನವಿ.- (1) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ನರಧಿಕನರವು ಹಯ ರಡಿಸಿದ ಆದಯೇಶದಿಂದ ಬನಧಿತ್ರ್ನದ ವೆಕ್ತತಯನ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಜಿಲನಿ
ಪಂಚನಯಿತ್ರಯ ಮನಖೆ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗಯ ಆದಯೇಶ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ ದಿರ್ನಂಕದಿಂದ 30 ದಿನ್ಗಳಯೊ ಳಗನಗಿ ಮೇಲಮನ್ವಿ
ಸಲ್ಲಿಸಬಹನದನ.
(2) ಮನಖೆ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಯನ ಅಹವನಲನ್ನು ಹಯೇಳಿಕಯ ಳಳಲನ ಅವಕನಶ ಕಯ ಟಟ ತ್ರನವನಯ ಮತ್ನತ ಅದನ
ಸ ಕತವಯಂದನ ಭನವಿಸನವಂರ್ ವಿಚನರಣಯಯನ್ನು ಮನಡಿದ ತ್ರನವನಯ ಮೇಲಮನ್ವಿಯನ್ನು ತ್ರೇಮನಾನಿಸಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಅವರ
ತ್ರೇಮನಾನ್ವು ಅಂತ್ರಮವನಗಿರತ್ಕೆದನು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೆಪ್ನಲರ ಆಜ್ಞನನ್ನಸ್ನರ ಮತ್ನತ
ಅವರ ಹಯಸರಿನ್ಲ್ಲಿ,
ಸವಣಥಲತರ ಎಂ ಭಂಡರರೆ
ಸಕನಾರದ ಅಧಿೇನ್ ಕನಯಾದಶಾ,
ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿು ಮತ್ನತ ಪಂ.ರನಜ್ ಇಲನಖ್ಯ.

ನಮೂನೆ - ಎ
[ನಿಯಮ 4 ರ ಅನವಯ]
ಗಯ:
ಶರೇಮತ್ರ/ಶರೇ______________________
______________________________
______________________________
ಸ ಚರ್ನ ಪತ್ರ

ಶರೇಮತ್ರ/ಶರೇ ________________________________ ಆದ ನಿೇವು _____(ಆಸಿತಯ ವಿವರಣಯ) ಗಯ ____________
ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತ್ರಗಯ ಸ್ಯೇರಿದ __________ (ಪರದಯೇಶದ ಅಳತಯ) ನಿವಯೇಶನ್ವನ್ನು _______ ಮನಡನವುದರ ಮ ಲಕ ಒತ್ನತವರಿ
ಮನಡಿರನತ್ರತೇರಿ.
ನಿೇವು ದಿರ್ನಂಕ: ___________ ರಂದನ _______ ಗಂಟಯಗಯ _______ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಯಳಗಯ ಸಹಿ ಮನಡಿರನವ ಪ್ನರಧಿಕನರದ
ಮನಂದಯ ನಿೇವನಗಲ್ಲೇ ಅರ್ವನ ನಿಮಿಮಂದ ರ್ನಮನಿದಯೇಾಶನ್ಗಯ ಂಡ ಪರತ್ರನಿಧಿಯನಗಲ್ಲೇ ಈ ಒತ್ನತವರಿಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚನರಣಯಗಯ
ಹನಜ್ರನಗತ್ಕೆದನು.
ಈ ಮೇಲಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿರ್ನಂಕ ಮತ್ನತ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಅಹವನಲ್ಲಗಯ ಪೂರಕವನದ ದನಖಲನತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ನರಧಿಕನರದ
ಮನಂದಯ ಹನಜ್ರನಪಡಿಸತ್ಕೆದನು.
ಈ ರ್ಯ ೇಟಿೇಸ್ನ್ಲ್ಲಿ ತ್ರಳಿಸಿರನವಂತಯ ನಿೇವನಗಲ್ಲೇ ಅರ್ವನ ನಿಮಿಮಂದ ರ್ನಮನಿದಯೇಾಶನ್ಗಯ ಂಡ ಪರತ್ರನಿಧಿಯನಗಲ್ಲೇ
ಹನಜ್ರನಗದಿದುಲ್ಲಿ ಮೇಲಯ ತ್ರಳಿಸಿರನವ ಒತ್ನತವರಿಯನ್ನು/ಬಯೇಡಿಕಯಯನ್ನು ನಿಮಮ ಗಯೈರನಹನಜ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ೆರ್ಾಗಯ ಳಿಸಲನಗನವುದನ.
ದಿರ್ನಂಕ:__________________
ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕರರ.

