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Hon’ble Prime Minister,
Sub: Regarding demonetization of 500 and 1000 Rupee Notes.
Ref: Our letter dated 12.01.2016 regarding suggestions to tackle black
Money within India.

We welcome Your Honour’s decision of demonetization of 500 and 1000 Rupee Notes
with effect from 8th November 2016. We appreciate the initial good intent behind the
decision.

But the new intents now getting promoted, i.e. promoting cashless

transactions could have been done in a humanitarian and dignified manner. In the
letter under reference, we had mentioned that:

According to the Socio economic and caste census for rural
India, 75 per cent of 17.9 crore households in rural India, the
monthly income of the highest-earning member is less than
Rs.5,000. Considering this, majority of the Indian population do
not need currency of higher denomination for their day to day
transactions. Thus, by demonetizing Notes of Rs. 1000 and Rs.
500, the black money stashed in the basement of the fraudsters,
realtors, betting , so-called Swiss Banks of India which include
religious institutions, educational institutions etc., can be made
worthless in one go. The ceiling limit fixed should be such that
exchange of the Notes without revealing their source becomes
difficult thereby putting an end to the circulation of most of the
unaccounted money.

We had put forth that the poor of this country do not need notes of higher
denomination and with the ban of 500 and 1000 rupee notes, we were expecting more
of 50 and 100 rupee notes and a new denomination note of less than 500 rupees, may
be a 200 or 300 rupee note and certainly did not expect new 500 and 2000 rupee notes.
But we believed that being aware of the havoc of black money, Your Honour would
have taken all possible measures, which any reasonable person would expect to
prevent misuse of the new notes of higher denomination. This included not involving
the very corrupt bureaucrats from the departments concerned to implement the fight
against black money and corruption, who were encouraging black money hoarders.
But the recent shocking revelations in the media of crores of money in 2000 rupee
notes being found with few individuals more than confirms that the purpose of
demonetisation cannot be achieved. We are sure Your Honour has full information
about the fact that what has reported in the media is just a fraction of the enormous
black money in the form of new 2000 notes hoarded by people against whom Your
Honor wanted to wage a war. The 2000 rupee notes have only made handling and
hoarding of black money much easier. The huge gap between 100 rupee note and the
2000 rupee note can only be interpreted as to make black money hoarding easy. The
only pathetic impact of the note ban has been that the honest, poor and middle class
citizens have been put to hardship, not to mention frequent humiliations and other
things including and police atrocities against them and deaths. The end result is that
the corrupt who are hoarding huge quantity of black money in new notes are having
the last laugh instead of losing sleep. We sincerely feel that now the withdrawal of
2000 rupee notes will be another Herculean task which would need strict monitoring,
which the system is not capable of with the same set of officers in all major
departments and banks including the Reserve Bank of India.

It is relevant to mention here the fact that in the 2007 report of land grabbing given
under my Chairmanship, the names of judges of Hon’ble Karnataka High Court and
the Supreme Court of India who had obtained land illegally had been mentioned. Lack
of action against them resulted in enormous grabbing of public lands of about
4,00,000 acres valued at Rs. 4,00,000 crores in Karnataka by creating fictitious
documents in connivance with corrupt officers/officials. Action against illegality by
judges would have certainly put a fear in the minds of other land grabbers. If such is
the magnitude of public land grabbed in Karnataka alone, the public lands grabbed
all over India is too huge to even imagine. The value of public lands criminally
grabbed in Karnataka alone is more than the black money of 3.5 lakh crores which
was expected to be wiped out from the entire country by the demonetization. We are
of the opinion that since a significant percentage of black money is in real estate
transactions, that too by grabbing public land illegally, this should be addressed in
a war footing manner.

Further, it is very unfortunate that the non-implementation of the Lokpal Act and the
Whistle-blowers’ Protection Act , though passed more than two years back has
certainly undermined the fight against black money and corruption.

Under these circumstances, we request Your Honour to first publish the movable and
immovable assets in the names of All India Service officers, their family and other
close relatives and all such officers who have been involved in the recent fight
against black money. Not doing so has only resulted in strengthening the black
money hoarding network involving all the four pillars of democracy.

We sincerely hope that at least now before making another move against black
money hoarders, Your Honour would address the serious issues raised in this letter
and the letter under reference.

Thanking you,
Yours sincerely,

(A.T. Ramaswamy)
Convener
Sri Narendra Modi
Hon’ble Prime Minister of India,
South Block, Raisina Hill,
New Delhi-110011.

Copy to:
1. Sri Arun Jaitley, Hon’ble Finance Minister, Ministry of Finance, Department of
Economic Affairs, North Block, New Delhi – 110 001.
2. Dr. Urjit Patel, Governor , Reserve Bank of India, RBI Main Building, Shahid
Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai – 400 001.

09.12.2016
ಗೌರವಾನ್ವಿ ತ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳೇ ,
ವಿಷಯ: ರೂ. 500 ಮತ್ತು 1000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಉಲೆಲ ೋಖ: ಭಾರತದಲ್ಲಲ ನ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ನ್ವಯಂತಿರ ಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಮ ಸಮಿತಿಯು ಬರೆದ
ದಿನಾಂಕ 12.01.2016 ರ ಪ್ತರ
ದಿನಾಂಕ 08.11.2016 ರಾಂದ ರೂ. 500 ಮತ್ತು 1000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಪ್ಡಿಸಿರುವ ತಮಮ
ನ್ವಧಾಾರವನ್ನು
ನವು ಸ್ವಿ ಗತಿಸುತ್ು ೋವೆ. ನ್ವರ್ದಾರದ ಹಾಂದಿರುವ ಮೂಲ ಉತು ಮ ಉದ್ು ೋಶವನ್ನು
ಶ್ಲಲ ಘಿಸುತ್ು ೋವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಉತ್ು ೋಜಿಸಲು ಡುತಿು ರುವ ಹಣವಿಲಲ ದ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಹಸ ಆಶಯವನ್ನು
ಒಾಂದ್ದ ಮಾನವಿೋಯ ರೋತಿಯಲ್ಲಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಗೌರವಕೆೆ ಧಕೆೆ ಬಾರದ ರೋತಿಯಲ್ಲಲ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು .
ಉಲೆಲ ೋಖಿತ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಲ ನವು ಈ ರೋತಿ ಬರೆದಿದ್ು ವು:
1000 ಮತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದ್ದ. Socio
economic and caste census for rural India ಪ್ರ ಕಾರ ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಲ 17.9 ಕೋಟಿ
ಕುಟುಾಂಬಗಳಲ್ಲಲ
ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಕುಟುಾಂಬಗಳಲ್ಲಲ
ಅತಯ ಧಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಸದಸಯ ನ
ಮಾಸಿಕ ಆರ್ದಯ Rs.5,000ಕ್ೆ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಗಣಿಸಿದರೆ, ಭಾರತಿೋಯ

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಬಹುಪಾಲು ಜನರಗ್ಗ ತಮಮ ದಿನದ ವಹವಾಟುಗಳಿಗ್ಗ ಹೆಚ್ಚಿ ನ
ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಅಗತಯ ವಿಲಲ . ಹೋಗ್ರಗಿ, 1000 ರೂ. 500ರೂ ನೋಟುಗಳನ್ನು
demonetize ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವಂಚನೆಯಿಾಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ , ರಯಲ್ ಎಸ್ು ೋಟ್
ಕಪ್ಪು ಹಣ , ಭಾರತದ ಸಿಿ ಸ್ ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಗಳು ಎಾಂದ್ದ ಕರೆಯಲು ಡುವ ಧಾಮಿಾಕ
ಸಂಸ್ೆ ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ೆ ಗಳು ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳಿಗ್ಗ ಸೇರದ ನೆಲಮಾಳಿಗ್ಗಯಲ್ಲಲ ಬಚ್ಚಿ ಟು
ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಒಾಂದೇ ಸ್ವರ ನ್ವಷು ರ ಯೋಜಕ ಮಾಡಬಹುದ್ದ. ಇದಕೆೆ ಕಡುವ
ಸಿೋಲ್ಲಾಂಗ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸರಯಾಗಿರಸಿದರೆ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ವಿವರಸಲು
ಕಷು ವಾಗುವುದರಾಂದ ಬಹುತೇಕ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಗ್ಗ ಕನೆ ಹಾಡಬಹುದ್ದ.
ನವು
ಈ ದೇಶದ ಬಡ ಜನರಗ್ಗ ರೂ. 500 ಮತ್ತು 1000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಅವಶಯ ಕತ್
ಇಲಲ ವೆಾಂಬುದನ್ನು
ಹೇಳಿದ್ು ವು. ನವು ರೂ. 50 ಮತ್ತು
100 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿ ನ
ಮುದರ ಣವನ್ನು
ಹಾಗೂ 500 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟಿಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆ , ಅಾಂದರೆ , ರೂ. 200 ಅಥವಾ 300
ಮುಖಬೆಲೆಯ
ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು
ನ್ವರೋಕ್ಿ ಸಿದ್ು ವು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೂ. 2000
ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನ್ವರೋಕ್ಿ ಸಿರಲ್ಲಲಲ . ಆರ್ದಗೂಯ , ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಕರಾಳ ಮುಖ ಅರತಿರುವ
ತ್ಯವು,
ಒಾಂದ್ದ ಸಮಂಜಸ ವಯ ಕ್ು
ನ್ವರೋಕ್ಿ ಸುವ ರೋತಿಯಲ್ಲಲ , ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಮುಖಬೆಲೆಯ
ನೋಟಿನ
ಚಲಾವಣೆಯಿಾಂದ ಉದಭ ವಿಸಬಹುರ್ದದ ಎಲಾಲ ದ್ದಷು ರಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕರ ಮಗಳನ್ನು
ತ್ಗ್ಗದ್ದಕಳುು ವಿರೆಾಂದ್ದ ನಂಬಿದ್ು ವು. ಕಪ್ಪು ಹಣ ನ್ವಯಂತರ ಣಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ಇಲಾಖ್ಯಗಳಲ್ಲಲ , ಕಪ್ಪು
ಹಣವನ್ನು
ಸಂಗರ ಹಸಲು
ಉತ್ು ೋಜಿಸುತಿು ದು
ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು
ಈಗ ಕಪ್ಪು
ಹಣ ನ್ವಯಂತಿರ ಸುವ
ಕಾಯಾಕರ ಮದಲ್ಲಲ ತೊಡಗಿಸುವುದಿಲಲ ವೆಾಂಬುದನ್ನು ನ್ವರೋಕ್ಿ ಸಿದ್ು ವು. ಆದರೆ ರೂ. 2000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಹಸ
ನೋಟುಗಳು ಕೆಲವೇ ವಯ ಕ್ು ಗಳಲ್ಲಲ ಸಂಗರ ಹವಾಗುತಿು ರುವ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿೋಳಿಸುವ ಸುದಿು ಗಳು ಮಾಧಯ ಮಗಳಲ್ಲಲ
ಪ್ರ ಸ್ವರವಾಗುತಿು ರುವುದನ್ನು
ನೋಡಿರ್ದಗ , ನೋಟು ರದು ತಿಯ ಆಶಯ ಕೈಗೂಡುವುದಿಲಲ ವೆಾಂಬುದ್ದ
ಸು ಷು ವಾಗುತು ದ್. ಅದರೆ ಮಾಧಯ ಮಗಳಲ್ಲಲ ಬಹರಂಗವಾಗುತಿು ರುವುದ್ದ ಕೇವಲ ಅಲು ಪ್ರ ಮಾಣರ್ದಗಿದ್ದು ,
ಇನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಲ ಕಳು ದಂಧೆ ನಡೆದಿರುವ ವಿಷಯ ತಮಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ ಎಾಂದ್ದ ನಂಬಿದ್ು ೋವೆ.
ರೂ.2000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಕಪ್ಪು ಹಣದ ನ್ವವಾಹಣೆ ಮತ್ತು
ಸಂಗರ ಹಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನು
ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದ್. ರೂ. 100 ಮತ್ತು 2000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ನಡುವೆ ಅಾಂತರ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಿದ್ದು
, ಇದ್ದ ಕೇವಲ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಸಂಗರ ಹಣೆಗ್ಗ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗಲು ಮಾಡಿರುವಂತ್ ವಿಶ್ಲ ೋಷಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.
ಇದರಾಂರ್ದದ ಕರುಣಾಜನಕ ಪ್ರಣಾಮವೆಾಂದರೆ, ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧಯ ಮ ವಗಾದ ಜನರು
ತೊಾಂದರೆಗೊಳಗ್ರಗಿ,
ಅಪ್ಮಾನ,
ಪೊಲ್ಲೋಸ್
ದೌಜಾನಯ
ಸಹಸಿಕಳುು ವುದಲಲ ದ್,
ಕೆಲವು
ಸ್ವವುಗಳಾಗಿರುವುದ್ದ ವಿಷಾಧನ್ವೋಯ. ಒಟ್ಟು ರೆ, ಇದರ ಅಾಂತಿಮ ಫಲ್ಲತ್ಯಾಂಶ ಏನೆಾಂದರೆ, ಕಪ್ಪು ಹಣ
ಸಂಗರ ಹಸಿಟಿು ದು ವಯ ಕ್ು ಗಳು ತಮಮ ನೆಮಮ ದಿ ಕಳೆದ್ದಕಳುು ವ ಬದಲು ಕನೆಯ ಅಟು ಹಾಸದ ನಗ್ಗಯನ್ನು
ಬಿೋರುತಿು ರುವುದ್ದ. ಈಗ ರೂ. 2000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಾಂಪ್ಡೆಯುವುದ್ದ ಇನು ಾಂದ್ದ
ಕಷು ಸ್ವಧಯ ವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು , ಇದೇ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹಾಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು ಇಲಾಖ್ಯಗಳ,
Reserve Bank of India ಒಳಗೊಾಂಡಂತ್ , ಈಗಿರುವ ವಯ ವಸ್ೆ ಯು ಅದನ್ನು ನ್ವಭಾಯಿಸುವ ಸಿೆ ತಿಯಲಲ ಾಂತೂ
ಇಲಲ ಎಾಂಬುದ್ದ ನಮಮ ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾದ ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ್.
ಇಲ್ಲಲ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಸೂಕು ವಾದ ಇನು ಾಂದ್ದ ವಿಷಯವೆಾಂದರೆ 2007ರಲ್ಲಲ ನನು ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಲ ನ್ವೋಡಿದ
ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಲ , ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪ್ಡೆದ, ಉಚಿ ನಯ ಯಾಲಯಗಳ ಮತ್ತು
ಸರ್ೋಾಚಿ ನಯ ಯಾಲಯದ ಹಲವಾರು ನಯ ಯಾಧಿೋಶರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು
ಕಡಲಾಗಿದ್. ಅವರುಗಳ
ವಿರುದಧ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸದ ಪ್ರಣಾಮವಾಗಿ ಕನಾಟಕ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ಸುಮಾರು ೪ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
ಬೆಲೆಬಾ ಳುವ 4 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗ್ಗ
ಅಧಿಕಾರ /ನೌಕರರ ಸಹಯೋಗದಿಾಂದ ಸುಳುು ರ್ದಖಲೆ
ಸೃಷಿು ಸಿಕಾಂಡು ಭೂಗಳು ರು ದೋಚ್ಚರ್ದು ರೆ. ಅಕರ ಮವೆಸಗಿದು ನಯ ಯಾಧಿೋಶರ ವಿರುದಧ ಕರ ಮಗಳಾಗಿದು ರೆ,
ಭೂಗಳು ರಗ್ಗ ಭಯ ಹುಟುು ವಂತ್ಯಗುತಿು ತ್ತು . ಕನಾಟಕ ರಾಜಯ ಒಾಂದರಲ್ಲಲ ಯೇ ಇಷ್ಟು ಪ್ರ ಮಾಣದಲ್ಲಲ
ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ಯಾಂದರೆ, ಇಡಿೋ ದೇಶದಲ್ಲಲ
ಆಗಿರಬಹುರ್ದಯದ
ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಪ್ರ ಮಾಣವು
ಊಹಸಲಾರದಷ್ಟು ದಡಡ ರ್ದಗಿರುತು ದ್. ನೋಟು ರದಧ ತಿಯಿಾಂದ ದೇಶ್ಲದಯ ಾಂತ ಅಳಿಸಲು ಆಶಿಸಿದು 3.5 ಲಕ್ಷ
ಕೋಟಿ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಮೊತು ಕ್ೆ ಾಂತಲೂ ಕನಾಟಕದಲ್ಲಲ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಕಾಾರ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ
ಅಧಿಕವಾಗಿರುತು ದ್. ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಪ್ರ ಮುಖ ಭಾಗ ಭೂ ಅವಯ ವಹಾರಗಳಿಗ್ಗ ಸಂಬಂದಿಸಿದ್ದು , ಅದರಲೂಲ
ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಸಕಾಾರ ಭೂಮಿಗ್ಗ ಸುಳುು ರ್ದಖಲೆ ಸೃಷಿು ಸಿಕಾಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಹಣವಾಗಿರುವುದರಾಂದ, ಈ
ಗಂಭಿೋರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಲ ಕರ ಮಗಳಾಗಬೇಕೆಾಂಬುದ್ದ ನಮಮ ಸು ಷು ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ್.
Lokpal ಮತ್ತು Whistle-blowers’ Protection ಕಾಯು ಗಳು ಜಾರಗ್ಗ ಬಂದ್ದ ಎರಡು ವಷಾಗಳೇ ಕಳೆದಿದು ರೂ
, ಅವುಗಳನ್ನು ಅನ್ನಷಾಾ ನಗೊಳಿಸದಿರುವುದ್ದ, ಕಪ್ಪು ಹಣ ಮತ್ತು ಭರ ಷಾು ಚ್ಚರದ ವಿರುದಧ ದ ಸಮರವನ್ನು
ದ್ದಬಾಲಗೊಳಿಸಿದ್.

ಈ ಹನೆು ಲೆಯಲ್ಲಲ , ಎಲಾಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳ, ಅವರ ಕುಟುಾಂಬದವರ ಮತ್ತು
ಅವರ ನ್ವಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಹೆಸರನಲ್ಲಲ ರುವ, ಮತ್ತು ಈಗ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಪ್ತ್ು ಹಚ್ಚಿ ವಲ್ಲಲ ತೊಡಗಿರುವ
ಎಲಾಲ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಸಿೆ ರಾಸಿೆ ಹಾಗೂ ಚರಾಸಿೆ ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರ ಕಟಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ದ ತಮಮ ಲ್ಲಲ
ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ು ೋವೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿರುವ ಪ್ರಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಿ ದ ನಲೂೆ ಅಾಂಗಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಸಂಗರ ಹಸುವ ಕಳು ದಂಧೆಕೋರರ ಜಾಲವು ಬಲ್ಲಷಾ ಗೊಾಂಡಿದ್.
ಈಗಲಾದರೂ, ತ್ಯವು ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿರುದಧ ತ್ಗ್ಗದ್ದಕಳುು ವ ಇನು ಾಂದ್ದ ನ್ವಧಾಾರಕೂೆ
ಮುನು , ಈ
ಪ್ತರ ದಲ್ಲಲ ಹಾಗೂ ಉಲೆಲ ೋಖಿತ ಪ್ತರ ದಲ್ಲಲ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ಗಂಭಿೋರ ಅಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಸಿ ಸೂಕು
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ತ್ಗ್ಗದ್ದಕಳುು ತಿು ೋರೆಾಂದ್ದ ಭಾವಿಸುತ್ು ೋವೆ.
ವಂದನೆಗಳಾಂದಿಗ್ಗ,
ತಮಮ ವಿಶ್ಲಿ ಸಿ,
(ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ವಿ ಮಿ)
ಸಂಚ್ಚಲಕರು

