








































 

 

 

    DEPARTMENT OF ORTHODONTICS 

INFORMED CONSENT 

 

I hereby authorize Dr. Yasodipta Subhadarshini to perform clinical/ laboratory/ 

other applicable investigations/ procedures upon me, with regard to the proposed 

scientific research, “ASSESSMENT AND COMPARISON OF BONE REMODELING 

ACTIVITY AND PAIN IN CONVENTIONAL AND SELF-LIGATING BRACKETS” 

undertaken by him. 

I have been informed about: 

• The identity of the research team members & their responsibilities. 

• The aims and methods of the proposed research. 

• The purpose of the proposed research is - To evaluate & compare bone 

remodeling activity in Conventional and Self-Ligating brackets using salivary 

biomarkers – ALP (Alkaline Phosphatase) and TRAP (Tartrate- resistant acid 

phosphatase) & their subjective pain assessment. 

• The fact that there may be no tangible benefits to myself after having 

undergone an oral examination and provided my saliva sample. 

• The benefits of this research adding to the existing scientific knowledge in 

this field that might reasonably be expected as an outcome of the proposed research 

without having a direct benefit to me. 

• Any foreseeable extent of information on possible current and future uses of 

the data generated from the proposed research is likely to be used for secondary 

purposes or would be shared with others, maintaining confidentiality. 

If any unforeseen condition should arise during the course of the research, calling 

for judgment or for procedures in addition to or different from those now 

contemplated, I further request and authorize the investigator(s) to do whatever 

may be deemed advisable. 

Further, I have been informed of methods of treatment for my orthodontic 

condition, if any required. 

I consent to photographs of my oral and facial structures and their publication for 

educational and scientific purposes. 

I have volunteered with the freedom to participate and to withdraw from the 

proposed research at any time without penalty or loss of benefits. 



 

 

 

I further understand that the proposed research may have no direct tangible 

benefits to me and the results of the research may/ will further scientific knowledge 

for the betterment of the general population. 

I have not travelled interstate or abroad, or come in contact with a person who may 

have been positive for COVID – 19 virus. I have no history of cough, sore throat or 

breathlessness in the last 2 weeks and in case any of the above sysmptoms arise 

within 2 weeks of sample collection, I will duly get myself tested for the same.  

I certify that I have had an opportunity to read and fully understand the terms and 

words within the above informed consent and explanation referred to or made, 

before I signed.  

Note: If I do not understand the English language, this informed consent was made 

aware to me in the language of my choice. 

 

Name and Signature of Principal Investigator (PI):   

Dr. Yasodipta Subhadarshini 

 

Name and Signature of Volunteer/Patient:   

        

Name and Signature of Witness: 



 

 

 

  ಆರ್ಥೊಡಾಂಟಿಕ್್ಸ  ಇಲಾಖೆ 

ಮಾಹಿತಿ ಕನ್್ ಾಂಟ್ 

  

ನಾನು ಇದರ ಅಧಿಕಾರ ಡ  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಂಶೋ ಡ. ಯಸೋಡಿಪ್ಾ  

ಸುಭದರ್ಶೊನಿಧನ್, "ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ನ ಮತ್ತಾ  ಹೋಲಿಕೆ ಮೂಳೆ ಪುನರೊಚನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ನೋವು ಸ್ತಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಮತ್ತಾ  ಸ್ವ ಯಂ ಬಿಗಿಯುವುದು ಆವರಣ" ತಾನು 

ಕೈಗಾಂಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನನನ  ಮೇಲೆ ವೈದಯ ಕೋಯ / ಪ್ರ ಯೋಗಾಲ್ಯದ / 

ಇತರ ಅನವ ಯವಾಗುವ ತನಿಖೆಗಳು / ಕಾಯೊವಿಧಾನಗಳನುನ  . 

ಇದರ ಬಗೆ್ಗ  ನನಗ್ಗ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ: 

•ತಂಡ  ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಸ್ದಸ್ಯ ರ ಗುರುತ್ತ ಮತ್ತಾ  ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಗಳು.              

• ಗುರಿಗಳನುನ  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಪ್ರಿಶೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳು.              

• ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಪ್ರಿಶೋಧಕ ಉದೆಾ ೋಶ - ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ನ ಮತ್ತಾ  ಮೂಳೆಯ 

ಹೋಲಿಸ್ಲು ಹಸ್ರೂಪ್ ಸ್ತಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಮತ್ತಾ  ಜೊಲುು  ಬಯೋಮಾಕೊರ್ಸೊ 

ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಸ್ವ ಯಂ ಬಿಗಿಯುವುದು ಆವರಣಗಳಲಿು  ಚಟುವಟಿಕೆ - ಎಎಲಿಿ  

(ಆಲ್ಕ ಲೈನ್ ಫಾಸ್ಫ ೋಟೇರ್ಸ) ಮತ್ತಾ  ಟ್ರ್ರ ಯ ಪ್ (ಟ್ರ್ರ್ಟರ ೋೊಟ್ - ಆಮು ನಿರೋಧಕತೆಯ 

ಫಾಸ್ಫ ೋಟೇರ್ಸ) ಮತ್ತಾ   ತಮಮ  ವಯ ಕಾ ನಿಷ್ಠ  ನೋವು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ನ.              

• ವಾಸ್ಾ ವವಾಗಿ ನನಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಸಿ್ ಷ್ಟ ವಾದ ಅನುಕೂಲ್ಗಳನುನ  ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಿೋಕೆೆ  

ಕೈಗಾಂಡ ಮತ್ತಾ  ನನನ  ಜೊಲುು  ಮಾದರಿ ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಇರಬಹುದು ಎಾಂದು 

ಕೆೆೋತರ   ಈ ಕೆೆೋತರ ದಲಿು  ಅಸಿಾ ತವ ದಲಿು ರುವ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಜ್ಞಾ ನವನುನ  ಸೇರಿಸುವ ಈ 

ಸಂಶೋಧನ್ಯ ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳು ನನಗ್ಗ ನೇರ ಪ್ರ ಯೋಜನವನುನ  ಪ್ಡೆಯದೆ 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಸಂಶೋಧನ್ಯ ಫಲಿತಾಾಂಶವಾಂದು ಸ್ಮಂಜಸ್ವಾಗಿ 

ನಿರಿೋಕೆಸ್ಬಹುದು.              

• ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಪ್ರಿಶೋಧಕ ಪ್ಡೆದ ದತಾ ವನುನ  ಸಂಭವನಿೋಯ ಪ್ರ ಸುಾ ತ ಮತ್ತಾ  ಭವಿಷ್ಯ ದ 

ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಯಾವುದೇ ನಿರಿೋಕೆತ ಮಟಿಟ ಗ್ಗ ಸ್ತಧಯ ತೆಯಿದೆ ದ್ವವ ತಿೋಯ 

ಉದೆಾ ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಲಾಗುತಾ ದೆ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯ ತೆಯನುನ  ಕಾಪಾಡಿಕಳುು ವುದು 

ಇತರರಾಂದ್ವಗ್ಗ ಹಂಚಿಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ ಎಾಂದು ಸಂಶೋಧನ್ಯ ಸ್ಮಯದಲಿು  ಯಾವುದೇ 

ಅನಿರಿೋಕೆತ ಸಿಿ ತಿ ಉದಭ ವಿಸ್ಬೇಕಾದರೆ, ತಿೋಪ್ೊನುನ  ಅಥವಾ ಕಾಯೊವಿಧಾನಗಳನುನ  ಈಗ 

ಆಲೋಚಿಸಿದವರಿಗಿಾಂತ ಭಿನನ ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಿನನ ವಾಗಿ 

ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ಲ್ಹೆಗಾರರೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದಾದ 

ಯಾವುದನಾನ ದರೂ ಮಾಡಲು ನಾನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ (ಗಳನುನ ) ಗ್ಗ ವಿನಂತಿಸುತೆಾ ೋನ್ 

ಮತ್ತಾ  ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡುತೆಾ ೋನ್ . 

ಇದಲ್ು ದೆ, ನನನ  ಆರ್ಥೊಡಾಂಟಿಕ್ಸ ಸಿಿ ತಿಗ್ಗ ಏನಾದರೂ ಅಗತಯ ವಿದಾ ರೆ ಚಿಕತ್ೆ ಯ 

ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ನನಗ್ಗ ತಿಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ನನನ  ಮೌಖಿಕ ಮತ್ತಾ  ಮುಖದ ರಚನ್ಗಳ s ಾ ಯಾಚಿತರ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತಾ  

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಉದೆಾ ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರ ಕಟಣೆಗ್ಗ ನಾನು ಒಪಿು ತೆಾ ೋನ್. 



 

 

 

ದಂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳ ನಷ್ಟ ವಿಲ್ು ದೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಯದಲಿು  ಭಾಗವಹಿಸ್ಲು 

ಮತ್ತಾ  ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಸಂಶೋಧನ್ಯಿಾಂದ ಹಿಾಂದೆ ಸ್ರಿಯುವ ಸ್ತವ ತಂತರ ಯ ದಾಂದ್ವಗ್ಗ ನಾನು 

ಸ್ವ ಯಂಪ್ರ ೋರಿತರಾಗಿದೆಾ ೋನ್. 

ಪ್ರ ಸ್ತಾ ವಿತ ಸಂಶೋಧನ್ಯು ನನಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಸಿ್ ಷ್ಟ  ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳನುನ  

ಹಾಂದ್ವಲ್ು  ಎಾಂದು ನಾನು ಮತಾ ಷ್ಟಟ  ಅಥೊಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆಾ ೋನ್ ಮತ್ತಾ  ಸಂಶೋಧನ್ಯ 

ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳು ಸ್ತಮಾನಯ  ಜನಸಂಖೆಯ ಯ ಸುಧಾರಣೆಗ್ಗ ಮತಾ ಷ್ಟಟ  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ 

ಜ್ಞಾ ನವನುನ  ನಿೋಡಬಹುದು. 

ನಾನು ಅಾಂತರರಾಜಯ  ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲಿು  ಪ್ರ ಯಾಣಿಸಿಲ್ು , ಅಥವಾ COVID - 

19 ವೈರರ್ಸ್ಗ್ಗ ಧನಾತಮ ಕವಾಗಿರಬಹುದಾದ ವಯ ಕಾ ಯಾಂದ್ವಗ್ಗ ಸಂಪ್ಕೊಕೆಕ  ಬಂದ್ವಲ್ು  . ಕಳೆದ 

2 ವಾರಗಳಲಿು  ನನಗ್ಗ ಕೆಮುಮ , ನೋಯುತಿಾ ರುವ ಗಂಟಲು ಅಥವಾ 

ಉಸಿರಾಟದ ಇತಿಹಾಸ್ವಿಲ್ು  ಮತ್ತಾ  ಮಾದರಿ ಸಂಗರ ಹಣೆಯ 2 ವಾರಗಳಲಿು  ಮೇಲಿನ 

ಯಾವುದೇ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಉದಭ ವಿಸಿದಲಿು , ನಾನು ಅದಕಾಕ ಗಿ ಪ್ರಿೋಕೆಸಿಕಳುು ತೆಾ ೋನ್. 

ನಾನು ಸ್ಹಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಸೂಚಿಸಿದ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಿನ 

ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳು  ಒಪಿ್ಪ ಗ್ಗ ಮತ್ತಾ  ವಿವರಣೆಯಳಗಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಾ  ಪ್ದಗಳನುನ  

ಓದಲು ಮತ್ತಾ  ಸಂಪೂಣೊವಾಗಿ ಅಥೊಮಾಡಿಕಳು ಲು ನನಗ್ಗ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಾಂದು 

ನಾನು ಪ್ರ ಮಾಣಿೋಕರಿಸುತೆಾ ೋನ್. 

ಗಮನಿಸಿ: ನನಗ್ಗ ಇಾಂಗಿು ಷ್ ಭಾಷೆ ಅಥೊವಾಗದ್ವದಾ ರೆ, ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳು  

ಸ್ಮಮ ತಿಯನುನ  ನನನ  ಆಯ್ಕಕಯ ಭಾಷೆಯಲಿು  ನನಗ್ಗ ತಿಳಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

  

ಪ್ರ ಧಾನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ (ಪ್ಪಐ) ಹೆಸ್ರು ಮತ್ತಾ  ಸ್ಹಿ:  

ಡ ಯಸೋಡಿಪ್ಾ  ಸುಭದರ್ಶೊನಿ 

  

ಸ್ವ ಯಂಸೇವಕ / ರೋಗಿಯ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ತಾ  ಸ್ಹಿ:  

  

ಸ್ತಕೆಯ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ತಾ  ಸ್ಹಿ: 

     



 

 

 

DEPARTMENT OF ORTHODONTICS 

PATIENT INFORMATION SHEET 

STUDY TITLE: ASSESSMENT AND COMPARISON OF BONE 

REMODELING ACTIVITY AND PAIN IN CONVENTIONAL AND SELF- 

LIGATING BRACKETS. 

 

RESEARCHER - Dr. Yasodipta Subhadarshini (PG - Dept. of Orthodontics) 

 

GUIDED BY- Dr. Anand K Patil (Professor & H.O.D - Dept. of Orthodontics) 

 

INVITATION 

You are being invited to take part in a research study. Before you decide it is 

important for you to understand why the research is being done and what it will 

involve. Please take time to read the following information carefully and discuss it 

with others if you wish. Ask us if there’s anything that is not clear or if you would 

like more information. Take time to decide whether or not you would like to be a 

part of this study.Thank you for reading this information. 

 

What is the purpose of the study? 

We are conducting a study to assess & compare bone remodeling activity and pain 

in 2 different bracket systems during the period of treatment. 

 

Why have I been chosen? 

You have been invited to take part in this study because you are undergoing 

orthodontic treatment using either of the 2 bracket systems that has been taken into 

consideration for the above mentioned study. 

 

Do I have to take part? 

Participation is entirely voluntary, if you decide to take part you will be given a 

copy of this information sheet and asked to sign a consent form. You will be free 

to withdraw from this study anytime. The decision to withdraw or not to take part 

in this study will not affect the standard of care you receive. 

 

What will happen to me if I take part? 

If you decide to take part, we will be collecting fluid sample i.e saliva through a 

noninvasive procedure and send it for testing . 
 
 



 

 

 

                                ಆರ್ಥೊಡಾಂಟಿ ಸಿಎಸ್ ಇಲಾಖೆ 

ರೋಗಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಳೆ 

ಅಧ್ಯ ಯನದ ಶೋರ್ಷೊಕೆ : ಸಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವ ಯಂ-ಬಂಧಿಸುವ 

ಬ್ರರ ಕೆಟ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬೋನ್ ರಿಮೋಡೆಲ್ಲಾಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ನ 

ಮತ್ತು  ಹೋಲ್ಲಕೆ. 

  

ಸಂಶೋಧ್ಕ - ಡಾ. ಯಸೋಡಿಪ್ತ  ಸುಭದರ್ಶಿನಿ (ಪಿಜಿ - ಆರ್ಥಿಡಾಾಂಟಿಕ್್ಸ  ಇಲಾಖೆ) 

  

ಮಾಗೊದರ್ೊನ - ಡಾ. ಆನಂದ್ ಕೆ ಪಾಟಿೋಲ್ ( ಪ್ರೊ ಫೆಸರ್ ಮತ್ತತ  ಎಚ್ಒಡಿ - 

ಆರ್ಥೋಿ ಡಾಂಟಿಕ್್ಸ  ವಿಭಾಗ ) 

  

ಆಹಾವ ನ 

ನಿೋವು ಆಹ್ವಾ ನಿಸಲಾಗುತ್ತತ ದೆ ಒಾಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧಯ ಯನದಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಲು. ನಿೋವು ಮೊದಲು ನಿಧಿರಿಸಲು ಅದು 

ಸಂಶೋಧನೆ ಏಕೆ ನಡೆಯುತ್ತತ ದೆ ಮತ್ತತ  ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತ ದೆ ಎಾಂಬುದನುು  

ನಿೋವು ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ  

ಒಳಗಾಂಡಿರುತ್ತ ದೆ . ದಯವಿಟ್ಟು  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು  ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಾಂದ 

ಓದಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು  ಮತ್ತತ  ಚ್ರ್ಚಿಸಿ 

ಜೊತೆ ನಿೋವು ಬಯಸಿದರೆ ಇತ್ರರು. ನಮಮ ನುು  ಕೇಳ್ಳ ಅಲಿ್ಲ  ' ಗಳ್ಳ ಸಪ ಷ್ು ವಾಗಿಲಿ್  

ಏನು ಎಾಂದು ಅರ್ವಾ ನಿೋವು ಬಯಸಿದಲಿ್ಲ  ಹೆರ್ಚಚ ನ 

ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗಿ. ಈ ಅಧಯ ಯನದ ಭಾಗವಾಗಲು ನಿೋವು 

ಬಯಸುತ್ತತ ೋರೋ ಇಲಿ್ವೋ ಎಾಂದು ನಿಧಿರಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು  . ಈ 

ಮಾಹಿತ್ತಯನುು  ಓದಿದದ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳ್ಳ . 

  

ಅಧ್ಯ ಯನದ ಉದ್ದ ೋರ್ವೇನು? 

ನಾವು ಅಧಯ ಯನ ನಿವಿಹಿಸುತ್ತತ ವೆ ನಿರ್ಿಯಸಲು ಮತ್ತತ  ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆ ಮತ್ತತ  

ನೋವು ಹೊಸರೂಪ್ ಮೂಳೆಯ ಹೊೋಲ್ಲಸಿ ರಲಿ್ಲ  2 ರ್ಚಕಿತ್ೆಯ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ವಿವಿಧ ಬ್ರೊ ಕೆಟ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳ್ಳ. 

  

ನನನ ನುನ  ಏಕೆ ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ? 

ಈ ಅಧಯ ಯನದಲಿ್ಲ  ಪಾಲ್ಗೊ ಳು ಲು ನಿಮಮ ನುು  ಆಹ್ವಾ ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಾಂದರೆ 

ನಿೋವು ಮೇಲೆ ತ್ತಳ್ಳಸಿದ ಅಧಯ ಯನಕೆಾ  ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡ 2 ಬ್ರೊ ಕೆಟ್ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದನುು  ಬಳಸಿ ಆರ್ಥಿಡಾಾಂಟಿಕ್ಸ ರ್ಚಕಿತ್ೆ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದಿದ ೋರಿ . 

  

ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕೇ? 



 

 

 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಿವಾಗಿ ಸಾ ಯಂಪ್ೊ ೋರಿತ್ವಾಗಿದೆ , ನಿೋವು 

ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಧಿರಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತ್ತ ಹ್ವಳೆಯ ನಕಲ್ನುು  

ನಿೋಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತತ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಪ್ತ್ೊ ಕೆಾ  ಸಹಿ ಹ್ವಕುವಂತೆ 

ಕೇಳಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ನಿೋವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕ್ಕದರೂ ಈ 

ಅಧಯ ಯನದಿಾಂದ ಬುದಿಿವಂತ್ತಕೆ ಪ್ಡೆಯಲು ಮುಕತ ರಾಗುತ್ತತ ೋರಿ. ಭಾಗವಹಿಸಲು 

ಹಿಾಂದಕೆಾ  ಅರ್ವಾ ನಿರ್ಧಿರ ಈ ಅಧಯ ಯನದಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವುದಿಲಿ್  ನಿೋವು 

ಸಿಾ ೋಕರಿಸುವ ರ್ಚಕಿತ್ೆಯ ಗುರ್ಮಟ್ು ವನುು  ಪ್ರಿಣಾಮ. 

  

ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ು ದ್? 

ನಿೋವು ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಧಿರಿಸಿದದ ರೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಎಲ್ ದೊ ವ ಮಾದರಿಯನುು  

ಸಂಗೊ ಹಿಸುವ ಎಾಂದು ಅಾಂದರೆ ಲಾಲಾರಸ ಒಾಂದು ಮೂಲ್ಕ 

ಆಕೊ ಮರ್ಕ್ಕರಿಯಲಿ್ದ ವಿರ್ಧನ ಮತ್ತತ  ಅದನುು  ಪ್ರಿೋಕೆೆ ಗೆ ಕಳ್ಳಹಿಸಿ. 
 




