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1 ಮಾರ್್ದರ್ಶ್ ತತವ 
 

RBI ಅದರ ಸ್ುತೆ್ ತೋಲೆ DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 ದಿನ್ಾಂಕ ಜ್ನ್ 26, 2003 ಮತ್ುತ 
ಪ್್ಯರ್ಗ್್ಾಫ್ 11.4 (i) RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013 -14 ಮೋ 12, 2014 ರಾಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್್ಗಳಿಗ್ೆ 
ಚೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯದೆ್ ಾಂದಿಗ್ೆ ಖ್ತೆಗಳ ಕ್ಯ್ಾಚರಣೆಗ್ೆ ಒಾಂದು ಷರತ್ತನ್ುು ಪರಿಚಯಿಸ್ಲು ಸ್ಲಹೆ ನೋಡಿದುು, ಒಾಂದು ಕೆ್ೋಟಿ 

ಮತ್ುತ ಅದಕ್ಕಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಮೌಲಯದ ಚೆಕ್್ಗಳು ಅಮ್ನ್ಯಗ್ೆ್ ಾಂಡಲಿಿ , ಹಣಕ್ಸಿನ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪಾತಿಗ್್ಾಹಿಯ ನದಿಾಷಟ 
ಖ್ತೆಯಲಿಿ ನ್ಲುಕ ಸ್ಾಂದಭ್ಾಗಳಲಿಿ ಹಣ ತೆಗ್ೆಯುವ ಪಾಯತ್ು ಮ್ಡಲ್ಗಿದುು, ಖ್ತೆಯಲಿಿ ಸ್ಕಷುಟ ಹಣದ 

ಕೆ್ರತೆಯಿದುರೆ, ಆ ವಷಾದಲಿಿ ಯ್ವುದೆೋ ಹೆ್ ಸ್ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ುು ನೋಡಲ್ಗುವುದಿಲಿ. ಇದಲಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ತ್ನ್ು 
ವಿವೆೋಚನೆಯಿಾಂದ ಪಾಸ್ುತತ್ ಖ್ತೆಯನ್ುು ಮುಚುಿವುದನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದು. 
 

ಈಗ, RBI ತ್ನ್ು ಸ್ುತೆ್ ತೋಲೆ ಸ್ಾಂಖೆಯ DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 ದಿನ್ಾಂಕದ ಆಗಸ್ಟಟ 04, 2016 ರ 

ಪಾಕ್ರ ಖ್ತೆದ್ರರಿಾಂದ ಚೆಕ್್ಗಳ ಅಮ್ನ್ಯವ್ದ ಖ್ತೆಯಲಿ ಿ ಅವರ ಪಾತಿಕ್ಾಯೆಯನ್ುು ನರ್ಾರಿಸ್ಲು ಬ್ಯಾಂಕ್್ಗಳ 

ವಿವೆೋಚನೆಗ್ೆ ಬಿಡಲು ನರ್ಾರಿಸಿದೆ. 
ಆ ನಟಿಟನ್ಲಿಿ, DBS ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಾಂಡಿಯ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (DBIL) ಚೆಕ್ ರಿಟನ್ಾ ನೋತಿಯನ್ುು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಾಂತೆ ರಚ್ಚಸಿದೆ. 

 

2  ನೋತಿ 

 

ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಅಮಾನ್ಯವಾರ್ುವಿಕೆಯ ಘಟನೆರ್ಳ ೆೊಂದಿಗೆ ವಯವಹರಿಸುವುದು 
 

i. ಚೆಕ್ - ಪುಸ್ತಕವನ್ುು ನೋಡುವ ಸ್ಮಯದಲಿಿ ಗ್್ಾಹಕರು ತ್ಮಮ ಪ್್ವತಿಯ ಬದಧತೆಯನ್ುು ಮ್ನ್ಯವ್ಗಿಸ್ಲು 
ಖ್ತೆಯಲಿಿ ಸ್ಕಷುಟ ಹಣವನ್ುು ನವಾಹಿಸ್ುವುದನ್ುು ಖ್ಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ್ಳುುವುದು ಅವರ ಜವ್ಬ ು್ರಿ ಎಾಂದು 
ತಿಳಿಸ್ಲ್ಗುತ್ತದೆ. 

 

ii. ಅಸಿತತ್ವದಲಿಿರುವ ಖ್ತೆಗಳ ಕ್ಯ್ಾಚರಣೆಗ್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಕೆಳಗ್ೆ (iv) ನ್ಲಿಿ ಉಲೆೋಿಖಿಸ್ಲ್ದ 

ಷರತ್ುತಗಳನ್ುು ಪರಿಚಯಿಸ್ುವ ಉದೆುೋಶಗಳಿಗ್್ಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ್ ಸ್ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ುು ನೋಡುವ ಸ್ಮಯದಲಿಿ, 
ಹೆ್ ಸ್ ಷರತ್ುತಗಳ ಘಟಕಗಳಿಗ್ೆ ಸ್ಲಹೆ ನೋಡುವ ಪತ್ಾವನ್ುು ನೋಡಬಹುದು. ಚೆಕ್ ಬುಕ್್ನ್ 1 ನೆೋ ಪುಟದಲಿಿ ಮತ್ುತ 
ಗ್್ಾಹಕರಿಗ್ೆ ನೋಡಲ್ದ ಚೆಕ್ ಬುಕ್್ನ್ ಲಗತಿತಸ್ಲ್ದ ರಿಕ್ವಸಿಷನ್ ಸಿಪಿ್ನ್ಲಿಿಯ್ ಇದನ್ುು ಉಲೆಿೋಖಿಸ್ಲ್ಗಿದೆ. 

 

iii. ಹಣಕ್ಸಿನ್ ವಷಾದಲಿಿ ಪಾತಿಗಾಹಿಯ ನದಿಾಷಟ ಖ್ತೆಯಲಿಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ುು ಐದನೆೋ ಬ್ರಿಗ್ೆ ಅಮ್ನ್ಯಗ್ೆ್ ಾಂಡರೆ, 
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಾಂಬಾಂರ್ಪಟಟ ಘಟಕಕೆಕ ಎಚಿರಿಕೆಯ ಸ್ಲಹೆಯನ್ುು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ುತ ಚೆಕ್್ಗಳನ್ುು ನೋಡುವ 

ಮೊದಲು ಖ್ತೆಯಲಿ ಿಸ್ಕಷುಟ ನ್ಗದನ್ುು ಕ್ಯುುಕೆ್ಳುಲು ವಿನ್ಾಂತಿಸ್ಬಹುದು. 
 

iv. ಗ್್ಾಹಕರಲಿಿ ಆರ್ಥಾಕ ಶಿಸ್ತನ್ುು ಜ್ರಿಗ್ೆ್ ಳಿಸ್ುವ ದೃಷ್ಟಟಯಿಾಂದ, ಖ್ತೆಯಲಿಿ ಸ್ಕಷುಟ ಹಣದ ಕೆ್ರತೆಯಿಾಂದ್ಗಿ 

ಒಾಂದು ವಷಾದಲಿಿ ಆರು ಸೊಂದರ್್ರ್ಳಲಿಿ ಪಾತಿಗಾಹಿಯ ನದಿಾಷಟ ಖ್ತೆಯಲಿಿ ಡ್್ಾ ಮ್ಡಿದ ಚೆಕ್್ 
ಅಮ್ನ್ಯಗ್ೆ್ ಾಂಡರೆ, ಅಾಂತ್ಹ  ಖ್ತೆಗಳ ಕ್ಯ್ಾಚರಣೆಗ್ೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷರತ್ತನ್ುು ಪರಿಚಯಿಸ್ುತಿತದೆ ಅದೆೋನೆಾಂದರೆ 
ಗ್್ಾಹಕರು ಚೆಕ್-ಪುಸ್ತಕದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ುು ಪಡ್ೆಯುವುದನ್ುು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನರ್ಕರಣೆ ಮ್ಡುತ್ತದೆ. 
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ಮತ್ತಷುಟ ಖ್ತೆಯನ್ುು ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಲ್ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಸ್್ಕ್ಷ್ಮವ್ಗಿ ಮೋಲಿವಚ್ರಣೆ ಮ್ಡಲ್ಗುತ್ತದೆ. 
ಕ್ಯ್ಾಚರಣೆ ತ್ಾಂಡವು ಎಲ್ಿ ಶ್ಖೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಟನ್ಾ ಚೆಕ್ ಡ್ೆೋಟ್ವನ್ುು ಮೋಲಿವಚ್ರಣೆ ಮ್ಡುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಅದೆೋ 
ಖ್ತೆಯಲಿಿ ಸ್ಕಷುಟ ಹಣವಿಲದಿ ಕ್ರಣ ಹಣಕ್ಸ್ು ವಷಾದಲಿಿ ರಿಟನ್ಾ ನದಶಾನ್ಗಳ ಆಧ್ರದ ಮೋಲೆ 
ಗ್್ಾಹಕರಿಗ್ೆ ಲಗತಿತಸ್ಲ್ದ ಅನ್ುಬಾಂರ್ಗಳ ಪಾಕ್ರ ಪತ್ಾಗಳನ್ುು ಕಳುಹಿಸ್ುತ್ತದೆ.   
 

v. ಸ್್ಕತವೆಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ 15 ದಿನ್ಗಳವರೆಗ್ೆ ಸ್ಕಷುಟ ಸ್್ಚನೆಯನ್ುು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ುತ ಶುಲಕಗಳು 
/ ಬ್ಕ್ಗಳು ಯ್ವುದ್ದರ್ ಇದುರೆ ಮತ್ುತ ಉಳಿದ ಬ್ಕ್ಯನ್ುು ಪ್ೆೋ ಆಡಾರ್ / ಡ್್ಾಫ್ಟ ಮ್ಲಕ ನೆ್ ೋಾಂದ್ಯಿತ್ 

ಅಾಂಚೆ ಮ್ಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ್ ದ್ಖ್ಲೆಯ ವಿಳ್ಸ್ಕೆಕ ರವ್ನೆ ಮ್ಡುವ ಮ್ಲಕ ಖ್ತೆಯನ್ುು 
ಮುಚಿಬಹುದು.ಗ್್ಾಹಕರು ಕೆಾಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ುು ಪಡ್ೆಯುವ ಖ್ತೆಗಳಲಿ ಿಮೊಂಜ್ರಾತಿ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು / RM 

ಅನ್ುಮತಿಯಾಂದಿಗ್ೆ ಖ್ತೆಯನ್ುು ಮುಚಿಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದೆುೋಶಿಸಿದರೆ ಇದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಎಚಿರಿಕೆಯ ಸ್ಲಹೆಯನ್ುು 
ನೋಡಲ್ಗುತ್ತದೆ. 
 

vi. ಕ್ಿಯರಿಾಂಗ್ ಹೌಸ್ಟ ಅಥವ್ ಡ್್ಾವಿೋ ಬ್ಯಾಂಕ್್ನಾಂದ ರಿಟನ್್ಾಗಳನ್ುು ಬ್ಯಾಂಕ್್ಗ್ೆ ಹಸ ತ್ಾಂತ್ರಿಸ್ುವ ಮುಾಂದಿನ್ 

ವಯವಹ್ರ ದಿನ್ದೆ್ ಳಗ್ೆ "ಸ್ಕಷುಟ ಹಣವಿಲಿ" ಎಾಂದು ಅಮ್ನ್ಯವ್ಗುವ ಕ್ರಣವನ್ುು ಸ್್ಚ್ಚಸ್ುವ ಚೆಕ್ ರಿಟನ್ಾ 

ಮಮೊದೆ್ ಾಂದಿಗ್ೆ ಎಲ್ಿ ಚೆಕ್ ರಿಟನ್್ಾಗಳನ್ುು ಪ್್ವತಿಸ್ುವವರಿಗ್ೆ / ಹೆ್ ಾಂದಿರುವವರಿಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸ್ಲ್ಗುತ್ತದೆ. 
 

vii. INR 1 ಕೆ್ೋಟಿ ಮತ್ುತ ಅದಕ್ಕಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಪಾತಿ ರಿಟನ್ಾ ಚೆಕ್್ಗ್ೆ ಸ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಡ್ೆೋಟ್ ಮತ್ುತ ಸ್ಟಕ್ 

ಎಕ್ಸ್ಚೆೋಾಂಜ್ಗಳ ಪರವ್ಗಿ ಡ್್ಾ ಮ್ಡಲ್ದ ಚೆಕ್್ಗಳಿಗ್ೆ ಯ್ವುದೆೋ ಮೊತ್ತವನ್ುು QSC (ತೆೈಮ್ಸಿಕ ಸ ಥ್ಯಿ 

ಸ್ಮಿತಿ) ಮುಾಂದೆ ಕಕ್ಷಿಯ ಹೆಸ್ರು, ಮೊತ್ತದಾಂತ್ಹ ವಿವರಗಳ ೆಾಂದಿಗ್ೆ ಪಾತಿ ಹಣಕ್ಸ್ು ತೆೈಮ್ಸಿಕಕೆಕ ಚೆಕ್, ರಿಟನ್ಾ 

ಕ್ರಣ, ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಂಜ್ರು ಮತ್ುತ ಇಲಿಿಯವರೆಗ್ೆ ಹಿಾಂತಿರುಗಿದ ನದಶಾನ್ಗಳನ್ುು ಇರಿಸ್ಲ್ಗುತ್ತದೆ. 
 

3 ಮುಖ್ಯ ಹೆ್ ಣೆಗಾರಿಕೆರ್ಳು 
 

ಕಾರ್ಾ್ಚರಣೆರ್ಳು 

i. ಕ್ಿಯರಿಾಂಗ್ ಹೌಸ್ಟ ಅಥವ್ ಡ್್ಾವಿೋ ಬ್ಯಾಂಕ್್ನಾಂದ ರಿಟನ್್ಾಗಳನ್ುು ಬ್ಯಾಂಕ್್ಗ್ೆ ಹಸ ತ್ಾಂತ್ರಿಸ್ುವ ಮುಾಂದಿನ್ 

ವಯವಹ್ರ ದಿನ್ದೆ್ ಳಗ್ೆ "ಸ್ಕಷುಟ ಹಣವಿಲ"ಿ ಎಾಂದು ಅವಮ್ನ್ಕೆಕ ಕ್ರಣವನ್ುು ಸ್್ಚ್ಚಸ್ುವ ಚೆಕ್ ರಿಟನ್ಾ 

ಮಮೊದೆ್ ಾಂದಿಗ್ೆ ಎಲ್ಿ ಚೆಕ್ ರಿಟನ್್ಾಗಳನ್ುು ಪ್್ವತಿಸ್ುವವರಿಗ್ೆ / ಹೆ್ ಾಂದಿರುವವರಿಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸ್ಲ್ಗುತ್ತದೆ. 

 

ii. ಕ್ಯ್ಾಚರಣೆ ತ್ಾಂಡವು ಎಲ್ಿ ಶ್ಖೆಗಳಿಗ್ೆ ರಿಟನ್ಾ ಚೆಕ್ ಡ್ೆೋಟ್ವನ್ುು ಮೋಲಿವಚ್ರಣೆ ಮ್ಡುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಅದೆೋ 
ಖ್ತೆಯಲಿಿ ಸ್ಕಷುಟ ಹಣವಿಲಿದ ಕ್ರಣ ಹಣಕ್ಸ್ು ವಷಾದಲಿಿ ರಿಟನ್ಾ ನದಶಾನ್ಗಳ ಆಧ್ರದ ಮೋಲೆ 
ಗ್್ಾಹಕರಿಗ್ೆ ಲಗತಿತಸ್ಲ್ದ ಅನ್ುಬಾಂರ್ಗಳ ಪಾಕ್ರ ಪತ್ಾಗಳನ್ುು ಕಳುಹಿಸ್ುತ್ತದೆ. 

 

4 ಆಡಳಿತ 

 

4.1 ಮಾಲಿೋಕತವ ಮತುು ಅನ್ುಮೋದಿಸುವ ಪಾಾಧಿಕಾರ 
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ಈ ನೋತಿಯು T&O ಒಡ್ೆತ್ನ್ದಲಿದಿೆ ಮತ್ುತ ಮಾಂಡಳಿ ಅಥವ್ ನಯೋಜಿತ್ ಸ್ಮಿತಿಯಿಾಂದ ಅನ್ುಮೊೋದಿಸ್ಲ್ಗಿದೆ. 
ಯ್ವುದೆೋ ಬದಲ್ವಣೆಗಳು ವಸ್ುತನಷಠವಲಿ, ಆದರೆ ಪ್್ಾಸ್ಾಂಗಿಕ ಅಥವ್ ಆಡಳಿತ್ತ್ಮಕ ಸ್ವರ್ಪದಲಿಿ, 
ಅನ್ುಮೊೋದಿಸ್ುವ ಪ್್ಾಧಿಕ್ರದಿಾಂದ ಸೆೈನ್-ಆಫ್ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. 

 

4.2 ವಿಚಲನ್ರ್ಳು 

 

NIL 

  

4.3 ಸಮೋಕ್ಷೆ 
 

ಅಗತ್ಯವಿದುಲಿ ಿನೋತಿಯನ್ುು ವ್ಷ್ಟಾಕ ಆಧ್ರದ ಮೋಲೆ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಬೆೋಕು. 
  



 
 

 Page 4 of 5 

ಅನ್ುಬೊಂಧ 1  ಪದಕೆ್ೋಶ 

 

ಅನ್ವಯಿಸ್ುವುದಿಲ ಿ

 

ಅನ್ುಬೊಂಧ 2 ಸೊಂಬೊಂಧಿತ ನೋತಿರ್ಳು ಮತುು ಮಾನ್ದೊಂಡರ್ಳು 
 

ಚೆಕ್ ರಿಟನ್ಾ - ಪಾಕ್ಾಯೆ ಟಿಪಪಣಿ 

 

ಅನ್ುಬೊಂಧ 3 ರ್ಾವುದೆೋ ಹೆಚುುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಗ್ರಾರ್ಳು 
 
NIL 
 

ಅನ್ುಬೊಂಧ 4 ವಿಚಲನ್ರ್ಳು 
 

ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ 

ದಿನಾೊಂಕ 

ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ 

ದಿನಾೊಂಕ 

ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ 

ದಿನಾೊಂಕ 

ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ 

ದಿನಾೊಂಕ 

ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾೊಂಕ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾೊಂಕ 

      

    
 

 

      

      

 

ಅನ್ುಬೊಂಧ 5 ಆವೃತಿು ಇತಿಹಾಸ 

 

ಆವೃತಿು ಆವೃತಿು ಆವೃತಿು 

1.0  ಪಾಕಟವ್ದ ನೋತಿ 

2.0 
29-ಮ್ರ್ಚಾ-

2017 

RBI ಅದರ ಸ್ುತೆ್ ತೋಲೆ DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 ದಿನ್ಾಂಕ 

ಜ್ನ್ 26, 2003 ಮತ್ುತ ಪ್್ಯರ್ಗ್್ಾಫ್ 11.4 (i) 

RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013 -14 ಮೋ 12, 2014 ರಾಂದು 
ಬ್ಯಾಂಕ್್ಗಳಿಗ್ೆ ಚೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೆ್ ಾಂದಿರುವ ಖ್ತೆಗಳ ಕ್ಯ್ಾಚರಣೆಗ್ೆ ಒಾಂದು ಷರತ್ತನ್ುು 
ಪರಿಚಯಿಸ್ಲು ಸ್ಲಹೆ ನೋಡಿದುು, ಒಾಂದು ಕೆ್ೋಟಿ ಮತ್ುತ ಅದಕ್ಕಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಮೌಲಯದ ಚೆಕ್್ 
ಅಮ್ನ್ಯಗ್ೆ್ ಾಂಡರೆ, ವಷಾದ ಹಣಕ್ಸಿನ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪಾತಿಗಾಹಿಯ ನದಿಾಷಟ ಖ್ತೆಯಲಿಿ 

ನ್ಲುಕ ಸ್ಾಂದಭ್ಾಗಳಲಿ ಿಡ್್ಾ ಮ್ಡಲ್ಗಿದುು ಖ್ತೆಯಲಿಿ ಸ್ಕಷುಟ ಹಣದ 

ಕೆ್ರತೆಯ್ಗಿದುರೆ ಯ್ವುದೆೋ ಹೆ್ ಸ್ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ುು ನೋಡಲ್ಗುವುದಿಲಿ. ಇದಲಿದೆ, 
ಬ್ಯಾಂಕ್ ತ್ನ್ು ವಿವೆೋಚನೆಯಿಾಂದ ಪಾಸ್ುತತ್ ಖ್ತೆಯನ್ುು ಮುಚುಿವುದನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದು. 
 

ಈಗ, RBI ತ್ನ್ು ಸ್ುತೆ್ ತೋಲೆ ಸ್ಾಂಖೆಯ DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 

ದಿನ್ಾಂಕದ ಆಗಸ್ಟಟ 04, 2016 ರ ಪಾಕ್ರ ಖ್ತೆದ್ರರಿಾಂದ ಚೆಕ್್ಗಳ ಅಮ್ನ್ಯಗ್ೆ್ ಾಂಡ 
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ಖ್ತೆಯಲಿ ಿಅವರ ಪಾತಿಕ್ಾಯೆಯನ್ುು ನರ್ಾರಿಸ್ಲು ಬ್ಯಾಂಕ್್ಗಳ ವಿವೆೋಚನೆಗ್ೆ ಬಿಡಲು 
ನರ್ಾರಿಸಿದೆ. 

3.0 29-ಅಗಸ್ಟಟ-2018 ಅಕ್ಷ್ರದ ಮ್ದರಿಗಳಲಿಿ ಬದಲ್ವಣೆ. 

4.0 26-ಜ್ನ್-2019 
ಮೊದಲ ಸ್ಾಂಚ್ಚಕೆ (ಡಿಬಿಎಸ್ಟ ಇಾಂಡಿಯ್ವನ್ುು ಸ್ಾಂಪೂಣಾ ಸ್ವಮಯದ ಅಾಂಗಸ್ಾಂಸೆಥಯ್ಗಿ 

ಸ್ಾಂಯೋಜಿಸಿದ ನ್ಾಂತ್ರ). 

 


