
ಮುಕ� �ಾ��ಾರ ಒಪ�ಂದಗಳ �ರುದ� ಜನರ ಪ���ೂೕಧದ ಇ��ಾಸದ��, 4
ನ�ಂಬ� 2019 �ನ�ನ��ಡ�ೕ�ಾದ �ನ�ಾ��. ಈ �ನ, �ೖತರು, �ಾ��ಕ
ಸಂಘಗ� ಮತು� �ಾ��ೕಣ ಸಮು�ಾಯಗಳ �ಾ�ೕ ಒತ�ಡ�� ಮ�ದು, �ಾರತದ
�ೕಂದ� ಸ�ಾ�ರ� �ಶ�ದ ಸಮಗ� ಮುಕ� �ಾ��ಾರ �ೕತ��ಾಗಲು ಉ��ೕ��ರುವ
�ಾ��ೕ�ಕ ಸಮಗ� ಆ��ಕ ಸಹ�ಾ�ತ�ದ�� (ಆ� �ಇ�) �ಾ�ೂ������ಂದ
�ಂ� ಸ�ಯಲು �ಧ���ತು. �ಾ�ಂ�ಾ� ನ�� ನ�ದ ಆ��ಾ� ಶೃಂಗಸ�ಯ��
�ಾ�ದ ಈ ಪ�ಕಟ�ಯು ಇ�ೕ ಪ��ೕಶದ�� ಮುಕ� �ಾ��ಾರ �ಾತುಕ�ಗಳ
�ೕ� ಪ��ಮ �ೕರುವ ನ��ಾ�ದು� ಏಷ�� �ಾರುಕ��ಯನು�
ಏ�ೕಕ�ಸುವ ಚಕ�ಗ�� ಒಂದು ��ಯನು� �ಾಕುತ�� - ಇದು ಕೃ� ವ�ವ�ಾರ
ಮತು� �ೕ�ೕಯ ಸಂ��ಗಳ ��ಾಸ��ಗಳನು� ಸ�ಷ��ಾ� �ಂಬ�ಸುತ��.
 
ಜ�ಾ�, ನೂ���ಂ� ಮತು� ಆ��ೕ��ಾದಂತಹ �ೕಶಗ� �ಾತುಕ��
ಮರ�ವಂ� �ಾರತವನು� ಮನ��ಸಲು ಎಲ� ಪ�ಯತ�ಗಳನು�
�ಾಡು��ದ�ರೂ, ಅ� ಯಶ���ಾಗುತ���ೕ ಎಂಬುದು ಇನೂ� ಸ�ಷ��ಾ�ಲ�.
ಸದ���, �ಹ�ಯ ��ಾ�ರ� �ಾರತದ ಲ�ಾಂತರ ಸಣ� ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರ
ಉ�ಾ�ದಕರು ಮತು� �ಾ��ೕಣ �ಾ��ಕ�� ಅ�ಾರ ಸ�ಾ�ಾನವನು� �ೕ��.
�ಾ�ಾದ� ಬ�ರಂಗ�ಾ� ನವ ಉ�ಾರ�ಾ�, ಬಂಡ�ಾಳ�ಾ� ಮತು� ಕ���
�ಾ�ಸುವಂ� ಸ�ಾ���ಾ� ಗುಣಲ�ಣಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ ಸ�ಾ�ರ� �ೖತರು
ಮತು� �ಾ��ಕರ ಒತ�ಡ�� ಮ��ದು� �ೕ�? ಅದನು� ಅಥ��ಾ��ೂಳ�ಲು, ಈ
�ಂ�ನ ದಶಕವನು� �ಾ� ಅಥ��ಾ��ೂಳ��ೕಕು.
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�ೖತ ಚಳವ�ಗಳ �ಾರ�ೕಯ ಸಮನ�ಯ
ಸ�� (ಐ��ಎ� ಎಂ) �ಾರತದ �ಾ
ವ�ಾ �ಾ�ಂ�ೕ��ಾ ಸದಸ�ರನು�
ಒಳ�ೂಂ��. ಇದು �ಾರತದ ಮುಖ� �ೖತ
ಸಂಘಟ�ಗ�ಾದ �ಾರ�ೕಯ ��ಾ�
ಯೂ�ಯ�, ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� �ೖತ ಸಂಘ,
�ೂ�� ದ�ಣ �ಾರತದ ಸಂಘಟ�ಗ�ಾದ
ತ�ಳ�ಾ �ವ�ಾ�ಗ� ಸಂಗ�
(ತ���ಾಡು), �ೕರಳ �ಂ�ನ�ಾ� �ೖತ
ಸಂಘ ಮತು� ಆ��ಾ� �ೂೕತ� ಮ�ಾ ಸ�ಾ
(�ೕರಳ) ಇ�ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂ��.
 
��ೕ� ಒಂದು ಸಮು�ಾಯ-�ಯಂ��ತ
ಮತು� �ೕವ�ೖ�ಧ� ಆ�ಾ�ತ ಆ�ಾರ
ವ�ವ��ಗ��ಾ� ಅವರ �ೂೕ�ಾಟಗಳ�� ಸಣ�
�ೖತರು ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ ಚ�ವ�ಗಳನು�
�ಂಬ�ಸಲು �ಲಸ �ಾಡುವ ಸಣ�
ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ �ಾ�ೂೕ��ೕಶ�ಲ�ದ
ಸಂ���ಾ��



�ಾಗ�ಕ ಆ��ಕ �ಕ���ನ ನಂತರ, ಬಂಡ�ಾಳ�ಾ� ಮತು� �ಾಗ�ೕಕರಣದ ��ೂೕಧ� ಪ�ಪಂಚ�ಾದ�ಂತ ���ೕರು��ದ�ಂ� ಮತು�
ಅ�ೕಕ �ೖ�ಾ��ೕಕರಣ�ೂಂಡ ಆ��ಕ�ಗಳ��ನ �ಾರುಕ��ಗ� �ೕ��ಯ ಕು�ತವನು� ಎದು�ಸು��ದ��, �ಾಗ�ಕ ಬಂಡ�ಾಳದ
ಪ�ವತ�ಕರು ತಮ� �ಾ��ಾರ�ಾ�� �ೂಸ ಭೂಪ��ೕಶಗಳನು� ಕಂಡು��ಯು�ದು ಅ��ಾಯ��ಾ�ತು. �ಶ�ದ ಜನಸಂ��ಯ 65
ಪ��ಶತದಷು� ���ಾ�ರುವ ಏ�ಾ�, ಸ�ಷ��ಾ� �ಲ��ಸ�ಾಗದ ಗಮನ ��ಯುವ �ಾರುಕ���ಾ��. ಏಷ�� �ಾರುಕ��ಯನು�
ಏ�ೕಕ�ಸು�ದು ಅವರ ಎದು��ರುವ ಸ�ಷ� ಆ���ಾ��, ಏ�ಂದ� ಇದು �ೕ�� ಕಂಡುಬರದ �ಳವ��ಯನು� �ೕಡುತ��.
 
�ಸ�ೕ ಸೂ�ಸುವಂ�, ಸರಕು ಮತು� �ೕ�ಗಳ �ಾ��ಾರ, ಹೂ��, ಆ��ಕ ಮತು� �ಾಂ��ಕ ಸಹ�ಾರ, �ೌ��ಕ ಆ��, ಸ���ಯ �ೕ�
ಮತು� ��ಾದ ಇತ�ಥ�ವನು� ಉ�ಾ�ೕಕರಣ�ೂ�ಸುವ ಆ� �ಇ� ತನ� �ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅ�ೕಕ �ೕತ�ಗಳನು� ಮುಟು�ತ��. ಈ
ಅ��ೂಡ� ಮುಕ� �ಾ��ಾರ ಒಪ�ಂದ� �ಶ� �ಾ��ಾರ ಸಂ�� (ಡಬು���ಒ) ಮತು� ಜ�ಾ�, ದ�ಣ �ೂ��ಾ, ಏ��ಾ�, �ಂ�ಾ��,
ಮ�ೕ�ಾ� ಮತು� �ೖ�ಾ�ಂ� ಗ�ಂ�� ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಎ� �ಎಗಳ ಅ�ಯ�� �ಾರತದ ಕಟು��ಾಡುಗಳನು� �ೕ� ಬಹು�ೕಕ ಎಲ�
ಪ��ೕಶಗಳ��ನ ಸುಂಕವನು� ��ದು�ಾಕುತ��. 1.3 ಶತ�ೂೕ� ಜನಸಂ��ಯನು� �ೂಂ�ರುವ �ಾರತ� ಆ� �ಇ� �ೕಶಗ�� ಒಂದು
�ೂಡ� �ಾರುಕ��ಯನು� �ೕಡುತ��, ಆದ��ಂದ �ಾರತ� ಆ� �ಇ�� �ೕಂದ��ಾ�ತು�.
 
1991 ರ�� �ಾರತ� ತನ� ಆ��ಕ�ಯನು� ಉ�ಾ�ೕಕರಣ�ೂ�ಸಲು �ಾ�ರಂ���ಾ��ಂದ, �ೕಶದ �ೕ�ಾ �ೕತ�ದ�� �ಾ� ಏ��
ಕಂ��, �ೂಸ�ಾ� ��ೕಮಂತ ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಮಧ�ಮ ವಗ�ವನು� ಮುನ����, ಆದ� �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶದ ಬಹು�ಾಲು ಜನರು -
�ಾ���ಾರರು, ಕೃ� �ಾ��ಕರು ಅಥ�ಾ ಸಣ�- �ಡುವ� �ೖತರು ಇವರನು� ತಲುಪಲು �ಣ�ಾ��ಾ��.
 
�ಾರತದ ಕೃ� �ೕತ�ದ �ೕ� ಉ�ಾ�ೕಕರಣದ ಪ��ಮ� ದುರಂತ�ಾ��. ಸು�ಾರು 50 ಪ��ಶತದಷು� �ಾ��ೕಣ ಕುಟುಂಬಗ�
�ಾಲದ��� ಮತು� ಸು�ಾರು 75 ಪ��ಶತದಷು� ಜನರು �ಂಗ�� 150 ಅ�ೕ�ಕ� �ಾಲ� �ಂತ ಕ�� ಸಂ�ಾದ�ಯ�� ಬದುಕು
ನ�ಸು���ಾ��.
 
ಈಗ ಮೂರು ದಶಕಗ�ಂದ, �ಾರತದ��ನ �ೖತರು ತಮ� ಉತ�ನ�ಗ�� �ೕಡುವ ಕ�ಷ� �ಂಬಲ ��ಯನು� ಸ�ಾ�ರ ���ಸ�ೕ�ಂದು
ಒ�ಾ��� �ೕ�����ಾ��. 1990 ರ ದಶಕ�ಂದ �ಾರತ� ಸ� �ಾ�ರುವ ��ನ� �ಾ��ಾರ �ಯಮಗ� ಮತು� ಪ�ಭುತ�ಗ�
ಸ�ಾ�ರಗ� �ಾ� �ಾಡು�ದನು� ತ�ಯು��ರು�ದ�ಂದ ಇದು ಸಂಭ��ಲ�. ಆದ��ಂದ, �ಾರತದ��, ಉ�ಾ�ೕಕರಣ� �ಲವ��
ಉತ�ಮ �ೕವನದ ಅವ�ಾಶವನು� ��ದ� �ಾಕಷು� ಜನರನು� ಸಂಕಷ��� ಈಡು�ಾ��, ಅವರ�� ���ನವರು �ಾ��ೕಣ ಪ��ೕಶದ
�ಾ��ಕರು ಮತು� �ೖತರು.
 
ಕ�ದ ಮೂರು ದಶಕಗಳ��, �ಾರ�ೕಯ �ೖತ ಚಳವ�ಯ ಸಮನ�ಯ ಸ�� (ಐ��ಎ� ಎಂ) ಅ�ಯ�� ಆ�ೕ�ಸ�ಾದ ಸಣ�
�ಡುವ��ಾರ �ೖತ ಸಂಘಗ� �ಾರ�ೕಯ ಸ�ಾ�ರ� ಡಬು���ಒ ಮತು� ಎ�ಾ� ಎ� �ಎಗಳನು� ಕೃ��ಂದ ದೂರ�ಡ�ೕ�ಂದು
ಸತತ�ಾ� ಒ�ಾ����. ಆ� �ಇ� �ಾತುಕ�ಗ� �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ಾಗ, ಐ��ಎ� ಎಂ ಒಂದು ಕೃ� �ೕತ�ದ �ೕ� ಈ ��ಾ
ಎ� �ಎಯ ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಮವನು� ಅ�ತು�ೂಂಡ �ದಲ�ಯವರು. 2014 ರ ಆರಂಭದ �ೕ��, ಅದು “�ಾರತ� 
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ಪ���ೂೕಧದ ಮೂಲ



ಆ� �ಇ�ಯನು� ತ��ಸ�ೕಕು” ಎಂಬ ಕ�ಯನು� �ಾ�ರಂ��ತು. 1 ��ಂಬ� 2014 ರಂದು, �ಹ� ಬ�ಯ ��ೕಟ� �ೂೕ�ಾ�ದ��
ನ�ದ 6 �ೕ ಸು��ನ ಆ� �ಇ� �ಾತುಕ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, ಐ��ಎ� ಎಂ �ಹ� �ಾಕ�� �ಡ�ೕಶ� ಮತು� ಎ� �ಎಗಳ
�ರುದ�ದ �ೕ��ಯ ಸದಸ��ೂಂ�� �ೂಡ� ಪ�ದಶ�ನ ನ�ಸಲು ಮುಂ�ಾ�ತು.
 
 
 

ಐ � � ಎ � ಎಂ  ಮ ತು�  ��ೕ �

ಐ��ಎ� ಎಂನ ���ೕಷ� ಸ�ಷ��ಾ�ತು�: “�ೂೕ�, �ೖ� ಉತ�ನ�ಗ�, ಅ��, �ಾದ� �ೖಲ, ರಬ�� ಮುಂ�ಾದ ��ಧ ಕೃ� ಸರಕುಗಳನು�
ರ�� �ಾಡುವ�� ಆ��ಾ� ಸದಸ�ರು ಮತು� ಆ� �ಇ�ಯ ಇತರ �ಾಲು�ಾರರು �ಶ� �ಾಯಕ�ಾ��ಾ��. ಆ��ೕ��ಾ ಮತು�
ನೂ���ಂ� ಕ�ಮ�ಾ� �ಚು�ವ� �ೂೕ� ಮತು� �ೖ� ಉತ�ನ�ಗಳನು� �ೂಂ�ರು�ದ�ಂದ ಅದನು� �ಾರತ�� ��ೖಸಲು ಮತು�
�ಾರತದ�� ಅವರ �ಾರುಕ�� ���ಸಲು ಶ��ಸು���. ಆ� �ಇ� ಅ�ಯ�� �ಾ��ೕ ಮುಂ�ನ ಸುಂಕ ಕ�ತ� �ಾರತದ �ೂೕ�
ಉ�ಾ�ದಕರು ಮತು� �ೖ� �ೖತರ �ೕ� �ೕವ� ಪ��ಮ �ೕರುತ��.”
 
ಆ �ನ ನ�ದ ಬೃಹ� ಪ�ದಶ�ನ� �ೕ�� �ಚು� ��ೕಂ��ೕಕೃತ ಮತು� �ರಂತರ �ೂೕ�ಾಟಗ�� �ಾರಣ�ಾ�ತು, ��ಧ
ಚ�ವ�ಗ�, ಒಕೂ�ಟಗ� ಮತು� �ೕತ�ಗಳ �ೕತೃತ�ದ�� �ಾರತ�ಾದ�ಂತ ಹರ�ತು. ಸ�ತಂತ� ಸಂ�ೂೕಧಕರು ಮತು� ಪ�ಗ�ಪರ
ಸ�ಾ��ೕತರ ಸಂ�ೂೕಧ�ಾ ಘಟಕಗಳ ಒಕೂ�ಟ�ಾದ ಎ� �ಎಗಳ �ರುದ�ದ �ೕ��, ಈ ಒಪ�ಂದದ ��ನ� �ಾಂ��ಕ ಅಂಶಗಳ ಬ��
ಚ�ವ�ಗ� ಮತು� ಒಕೂ�ಟಗಳನು� �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಡಲು, ���ೕ�ಸಲು, ��ಸಲು ಮತು� ��ಣ �ೕಡಲು ಒಗೂ��ತು� - ಆ� �ಇ�
ಸುತ��ನ ಸ�ಾ�ೂೕಚ�ಾ ಪ����ಯ��ಯೂ ಸಹ ರಹಸ��ಾ� ಮು��ಡ�ಾ�ತು�, ಮತು� �ಾ��ಯನು� ಪ�ಯು�ದು
ಕಷ�ಕರ�ಾ�ತು�. ಅ�ೕಕ �ಾ�, �ಾತುಕ�ಗಳ ಅ�ಯ�� ಒಪ�ಂದದ �ೂೕ���ಾದ ಅ�ಾ�ಯಗಳನು� ಅವಲಂ�� ಈ ಗುಂ�ಗ�
ಆ� �ಇ�ಯ ಪ��ಾವವನು� �ಣ��ಸ�ೕ�ಾ�ತು�.
 
ಏತನ��� �ೖತ ಚ�ವ�ಗ�ಾದ ಐ��ಎ� ಎಂ, �ಾ��ೕಯ ��ಾ� ಮ�ಾಸಂಘ ಮತು� ಅ�ಲ �ಾರತ ��ಾ� ಸಂಘಷ� ಸಮನ�ಯ
ಸ��ಯ ಸಜು��ೂ�ಸು��, ಪ���ಾ�ೂೕ��ಗ� ಮತು� ಮುಕ� ಪತ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ�ಾ�ರದ �ೕ� ಒತ�ಡ �ೕ�ತು. ಕೃ�ಯು �ಾರತದ
ಸಂ��ಾನದ ಅ�ಯ�� ಪ�ಭುತ�ದ �ಷಯ�ಾ�ದ�ರೂ, ಮತು� ಆ� �ಇಇ� ಅ�ಯ�� �ಾರತ� ತನ� ಕೃ� �ೕತ�ದ ಮತ�ಷು�
ಉ�ಾ�ೕಕರಣ�� ಬದ��ಾಗ�� ಎಂಬುದು ಸ�ಷ��ಾ�ದ�ರೂ ಸಹ, ಸ�ಾ�ರ� ಈ ಬ�� ಸಂಸತು� ಅಥ�ಾ �ಾಜ� �ಾಸ�ಾಂಗಗಳನು�
ಸಂಪ���ಲ� ಎಂದು ಅವರು ಆ�ೂೕ���ಾ��.
 
�ಾರತ ಸ� �ಾ�ದ ಇತರ ಎಲ� ಎ� �ಎಗಳ �ಷಯದ�� �ಾ�ದಂ�, ಒಪ�ಂದದ �ಾಧಕ-�ಾಧಕಗಳ ಕು�ತು �ಾ��ೕ ವರ�
ಪ�ಕ�ಸಲು ಸ�ಾ�ರ ��ಾಕ��ತು, ಅಥ�ಾ ಆ� �ಇ� �ಾ�� �ಾಭ�ಾಗ�� ಮತು� �ೕ� ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ಾ��ೕ
ಅಧ�ಯನವನು� ನ�ಸ�ಲ�. �ಾರತ� ��ಪ�ೕಯ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಇತರ ಏ�ಾ�ದ �ೕಶಗ�ಂ�� ಸ� �ಾ�ರುವ ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಮುಕ�
�ಾ��ಾರ ಒಪ�ಂದಗ� �ೕಶ�� �ೂಡ� �ಾಭಗಳನು� ಗ��ಲ� ಎಂದು �ಾವ�ಜ�ಕ ವಲಯದ��ನ �ಾ��ಯು ಈ�ಾಗ�ೕ ಸ�ಷ�ಪ���.
ಇದ�� ತ��ರುದ��ಾ�, ಅ� ಬಹು�ೕಕ ಎ�ಾ� ಆ� �ಇ� �ಾಲು�ಾರ�ೂಂ��, ��ೕಷ�ಾ� �ೕ�ಾ�ೂಂ�� �ೕವ� �ಾ��ಾರ �ೂರ��
 

ಐ��ಎ�ಎಂ  ಮತು�  ��ೕ�
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�ಾರಣ�ಾ��. ಎ� �ಎ �ಾಲು�ಾರ�ೂಂ��ನ �ಚು���ರುವ �ಾ��ಾರ �ೂರ�ಯು �ಾ��ೕ �ೂಸ ಎ� �ಎಗಳ �ರುದ�
��ೕಧವನು� ಒ�ಾ��ಸಲು ಬೃಹ� ಉದ�ಮದ ಗುಂ� �ಡ�ೕಶ� ಆ� ಇಂ�ಯ� �ೕಂಬ� ಆ� �ಾಮ�� ಅಂ� ಇಂಡ�� ಸಹ
ಒ�ಾ���ತು.
 
ಆ� �ಇ� �ೕವಲ �ೖತ�� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಕ�� �ಾತ�ವಲ�, �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾರ�ೕಯ ಉದ�ಮದ ���ಯನು� ಇನ�ಷು�
ಹದ��ಸುತ�� ಎಂಬುದು ಸ�ಷ��ಾ�ತು�.
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2016 ರ��, ಹಲ�ಾರು ಆ� �ಇ� ಸದಸ�ರು, ಅ�ಗ�ಂದ� ಆ��ೕ��ಾ, ಬೂ��, ನೂ���ಂ�, ಜ�ಾ�, ಮ�ೕ�ಾ�, �ಂ�ಾ��
ಮತು� ����ಂ, ಮ�ೂ�ಂದು ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ಯ ��ಾ �ಾ��ಾರ ಒಪ�ಂದ�ಾದ ���� ���� �ಾ� �ನ� �� (���) � ಸ�
�ಾ�ತು ಮತು� ಆ� �ಇ� ಮತು� ��� ನಡು�ನ �ಾಮರಸ��ಾ�� �ಾ��ಕ�ಾ� ಮುಂ�ಾ�ತು. ಏ�ಾ�ದ ��ಧ �ೕಶಗಳ�� ���
ಮತು� ಆ� �ಇ� ಎರಡನೂ� ��ೂೕ�ಸುವ �ಾಗ�ಕ ಸ�ಾಜ ಗುಂ�ಗ� ಪರಸ�ರ ತಲು�ದ� ಮತು� ಆ� �ಇ�ಯನು� ��ೂೕ�ಸಲು
��ಾಲ ಆ�ಾ�ತ ಒಕೂ�ಟ� �ೂರ�ೂ��ತು.
 
ಈ ಒಕೂ�ಟದ ಒಂದು ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಫ��ಾಂಶ�ಂದ� ಆ� �ಇ� ಸದಸ� �ಾಷ�ಗಳ��ನ ��ಧ ಗುಂ�ಗ�ಾದ�ಂತ �ಾ�� ��ಮಯ,
�ಾ�ಾನ� ಅ��ಾನವನು� ���ಸು�ದು ಮತು� �ಜ�ಾದ �ಾವ�ಜ�ಕ ಒತ�ಡವನು� ಸೃ��ಸು�ದು, ��ಧ �ೕತ�ಗ�� ಜಂ�
ಧ��ಯನು� ��ದು�ೂ���ದು: ಮ��ಯರು, �ೕನು�ಾರರು, �ೖತರು, �ಾ��ಾ�ಗ�, ಎ�ಐ� / ಏ��, �ೕ�ಾ ಉದ�ಮ �ಾ��ಕರು,
ಇ�ಾ��ಗ�ಂ�� �ಾ�ಸುವ ಜನರು. ಸ�ಾ�ೂೕಚಕರು ಮತು� �ಾಗ�ಕ ಸ�ಾಜದ ನಡು� ಸಂ�ಾದ ನ�ಸಲು ��ಧ ಸ�ಾ�ರಗಳ
�ೕ� ಒತ�ಡ �ೕರಲು ಸಹ ಇದು ಸ�ಾಯ �ಾ�ತು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾತುಕ� ಕರಡುಗಳ �ಜ�ಾದ ಪಠ�ಗ��ಾ�, �ಾಯ�ಕತ�ರು
�ಾ�� �ೂೕ��ಯನು� ಅವಲಂ�ಸ�ೕ�ಾ�ತು�.
 
ಹೂ��ಯ ಕು�ತು �ೂೕ���ಾದ ಕರಡು ಈ ಅ�ಾ�ಯ� �ೌ��ಕ ಆ�� ಅ�ಾ�ಯ�ೂಂ�� ಎಷು� ಹ��ರದ��� ಎಂಬುದನು�
ಬ�ರಂಗಪ��ತು. ಹೂ���ಾರ-�ಾಜ� ��ಾದ ಇತ�ಥ� (ಐಎ� �ಎ�) ಒಪ�ಂದದ �ಾಗ�ಾ�� ಎಂದು ಅದು ಗುಂ�ಗ�� ���ತು.
ಒಕೂ�ಟ� ಐಎ��ಎ� ಅನು� �ೖ�ಡುವ ಅ��ಾನವನು� �ಾ�ರಂ��ತು, ಅದು �ಜ�ಾದ ಪ��ಮವನು� �ೕ�ತು. ���ಂಬ� 2009
ರ��, ಮ�ೕ�ಾ�ದ ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ �ಾ��ಾರ ಮತು� �ೖ�ಾ��ಾ ಸ�ವರು ಐಎ� �ಎ� ಅನು� ಆ� �ಇ��ಂದ �ೖ�ಡ�ಾ�� ಎಂದು
�ೕ��ದರು, ಇದು �ಾ���ೕ� ��ಾಸ��ಗ�� �ೂಡ� �ೂ�ತವನು� ಸೂ�ಸುತ��. 6 ಇದು �ಾರತ�� �ೂಡ� ಪ��ಾರ�ಾ��
ಏ�ಂದ� ಆ� �ಇ� �ರುದ� �ಾಖ�ಾದ ಎ�ಾ� ಐಎ� �ಎ� ಪ�ಕರಣಗಳ�� 40 ಪ��ಶತದಷು� ಗು��ಾ�� �ೕಶಗ� ಮತು�
�ಾರತದ �ರುದ� ಇನೂ� ಒಂಬತು� ಐಎ� �ಎ� ಹಕು�ಗ� �ಾ� ಉ���. �ಾಸ�ವ�ಾ�, 1994 �ಂ�ೕ�� ಹೂ���ಾರರು
ಪ���ಾ��ದ ಕ�ಷ� 12.3 ��ಯ� ಯುಎ� �ಾಲಗ��ಂ�� �ಾರತ� ಅಗ��ಾ�ನದ���.
 

ಐ��ಎ�ಎಂ  ಮತು�  ��ೕ�

ಗ�ಗಳನು� �ೕ�ದ ಒಗ�ಟು�

ಇಂ�ೂೕ�ೕ�ಾ� �ೂ�ೕಬ� ಜ��ೕ�  ನ��ದ  ಆ� �ಇ� �ರುದ�ದ  ಪ��ಭಟ� 



ಜನರ ಚಳವ�ಯ�� ಮ�ೂ�ಂದು ಪ�ಮುಖ �ಜಯ� �ಾ�ಾ�ಕ ಚ�ವ�ಗಳ ಒತ�ಡದ ನಂತರ, �ೂಸ ಸಸ� ಪ��ೕದಗಳ
ಸಂರ���ಾ� (ಯು�ಒ�) ಒಕೂ�ಟ�� �ೕರಲು ಅಥ�ಾ �ಾ��ೕಯ �ಾನೂನುಗಳ�� ಯು�ಒ� �ಬಂಧ�ಗಳನು� �ಾ�� ತರಲು
ಆ� �ಇ� ಸದಸ�ರು �ಧ����ಾಗ �ೂ��ತು. ಯು�ಒ� ಎನು��ದು �ೌ��ಕ ಆ�� �ಯಮಗಳ ��ೕಷ ಗುಂ�ಾ�ದು�, �ೕಜ
ಕಂಪ�ಗಳನು� �ೖತರು �ೕಜಗಳನು� ಉ�ಸು�ದು �ಾನೂನು�ಾ�ರ�ಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ ರ�ಸುತ��. �ಬ�ವ� 2019 ರ��, �ಾರ�ೕಯ
�ಾಗ�ಕ ಸ�ಾಜ ಗುಂ�ಗ� ಮತು� ಐಐ�ಎ� ಎಂ �ೖತ ಸಂಘಗ� ಮ�ೕ�ಾ�, ಇಂ�ೂೕ�ೕ�ಾ� ಮತು� ����ೂೕ ಗುಂ�ಗ�ಂ��
ಆ�ಾ ಸ�ಾ�ರಗ�� ಮುಕ� ಪತ�ಗಳನು� ಬ�ಯಲು ಮುಂ�ಾದ�, ಆ� �ಇ� �ಾತುಕ�ಗಳ�� ಯು�ಒ� �ೕಪ���ೂ��ವ ಅಥ�ಾ
�ಾಯ�ಗತ�ೂ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� ಒಳ�ೂಂ�ಲ� ಎಂದು ಒ�ಾ��� �ೖತರ ಹಕು�ಗಳನು� �ಾ��ಾಡುತ��. ಯು�ಒ�ಯನು�
ಆ� �ಇ��ಂದ �ೖ�ಡ�ಾ�� ಎಂದು �ೖ�ಾ�ಂ� ನ ಮುಖ� ಸ�ಾ�ೂೕಚಕರು 13 ಜೂ� 2019 ರಂದು ನ�ದ ಸ�ಯ�� �ಾಗ�ಕ
ಸ�ಾಜ ಗುಂ�ಗ�� �ಾ�� �ೕ�ದರು. ಇದನು� ಅ�ೌಪ��ಕ�ಾ� ಇತರ ಸ�ಾ�ರಗ� ದೃಢಪ��ದ�.
 
 
 

ಐ��ಎ�ಎಂ  ಮತು�  ��ೕ�

ಜು�ೖ 2017 ರ�� �ಾರತ� 19 �ೕ ಸು��ನ �ಾತುಕ�ಗಳನು� �ೖದ�ಾ�ಾ� ನ�� ಆ�ೕ��ದ��ಂದ ಆ� �ಇ� �ರುದ�ದ
�ೂೕ�ಾಟದ ಒಂದು ಪ�ಮುಖ �ಣ ಬಂ�ತು. ದ�ಣ �ಾರತದ �ಾಜ�ಗ�ಂದ �ಾ�ಪಕ�ಾದ �ೕತ�ಗಳನು� ಪ����ಸುವ ಜನರ
ಚ�ವ�ಗ�, ಏ��� 1-2, 2017 ರಂದು �ಂಗ��ನ�� ಒಟು�ಗೂ�ದ�, ಆ� �ಇ� ಮತು� ಜು�ೖನ�� �ೖದ�ಾ�ಾ� ನ��
ನ�ಯುವ ಸ�ಯನು� ��ೂೕ�ಸಲು �ಾಯ�ತಂತ�ವನು� ರೂ�� ��ಾಲ ಒಕೂ�ಟವನು� ರ��  “�ಾರತ ಆ� �ಇ�ಯನು�
ತ��ಸ�ೕಕು.” ಎಂದು ಕ� �ೕ�ದರು.
 
21 �ಂದ 26 ಜು�ೖ 2017 ರಂದು, "ಎ� �ಎ ಮತು� ಆ� �ಇ� �ರುದ� ಜನರ ಪ���ೂೕಧ �ೕ��" �ೕತೃತ�ದ �ಾ��ೕ�ಕ �ಾ��ಾರ
ಒಪ�ಂದದ �ರುದ� �ೖದ�ಾ�ಾ� �ಾ� ಜನಸಮೂಹ�� �ಾ��ಾ�ತು, ಅ�� ��ಧ ಸಂಘಟ�ಗ� ಮತು� ಸಮು�ಾಯಗಳನು�
ಪ����ಸುವ �ಾ�ಪಕ�ಾದ �ಾಮೂ�ಕ ಚ�ವ�ಗ� �ಾಗವ��ದ��. �ೖತರು, ಕೃ� �ಾ��ಕರು, �ಾ�� �ಾಕ��ಾರರು, �ೖ�
�ೖತರು, �ೂೕಟ �ಾ��ಕರು, ಮ��ಾ �ೖತರು, �ೕನು �ಲಸ�ಾರರು, �ಾ��ಕ ಸಂಘಗ�, �ೖ�ಾ��ಾ ಮತು� ಗ��ಾ�� �ಾ��ಕರು,
�ೕ� ಬ� �ಾ��ಾ�ಗ�, ಅ�ೌಪ��ಕ �ಾ��ಕರು, �� ಮತು� �ಾ�ಂ� �ೌಕರರು, �ಾವ�ಜ�ಕ �ೕ�ಾ �ೌಕರರು, ��ಾ���ಗ�,
ಐ� ಎಂ��ಯ� ಗ�, ��ಾನ ��ಕರು, ವ�ೕಲರು, ಪ�ಸರ ಮತು� �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಯ�ಕತ�ರು, ಎ� ಐ� �ಾ��� ವ���ಗ�,
ಮ��ಾ ಸಂಘಟ�ಗ�, ದ�ತರು, ಆ��ಾ�ಗ� ಮತು� ��ೂೕ��ೖ�-ಬುಡಕಟು� ಜ�ಾಂಗದವರು - ಎಲ�ರೂ �ೕ��ೂಂಡರು.
 
ಈ ಅಂತರ-ವಲಯ ಐಕಮತ�� ಆ� �ಇ�ಯ ಸು�� ಮತು� ಅ�ಾಯಗಳನು� �ಾ��ಾಂತರ�� ತಂ�ತು. ಮುಕ� �ಾ��ಾರ ಒಪ�ಂದ�
ಸಂಭ��ದಂ�, �ಾ��ೕಣ ಸಮು�ಾಯಗಳ��ನ ಜನರು �ೕ�ಾ �ಾಂ��ಕ ಸಮ��ಯ ಬ�� �ವ��ಾ��ಾ� �ೂಡ���ೂಂ��ಾ��.
ಮುಕ� �ಾ��ಾರ ಒಪ�ಂದಗಳ �ರುದ� ಪ��ರ �ಾಡು�ಾಗ ಆ�ಾ�� ಎದು�ಾಗುವ ಒಂದು �ೂಂದ� ಎಂದ� ಅ�ಗಳ ಪ��ಮಗ�
ಅಥ�ಾ ಪ��ಮಗ� ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� ಸ�ಷ��ಾ�ಲ�, ಆದ� �ೕ�ಾ�ವ�ಯ�� �ಾ��ೕಣ �ೕವನವನು� �ಾ��ಾಡುತ��.
ಆದ��ಂದ ಒಂದು ಸಮ��ಯ ಸುತ� ಜನರನು� ಸಂಘ�ಸು�ದು, ಅದರ ಪ��ಮ� ಒಂದು ದಶಕದ�� �ಾತ� �ೂೕಚ�ಸುತ��, ಅದು
�ಾ�ಾಗಲೂ ಸ�ಾ�ನ�ಾ���.
 
ಈ ಸಮಯದ�� ಅಲ��ದ�ರೂ ��ಧ ವಲಯಗಳ ��ಾಲ ಗುಂ�ಗ� ಮತು� ಚ�ವ�ಗ� ಒಕೂ�ಟಗ� �ೕ��ೂಂಡ� ಮತು� ಅ�ೕಕ
�ಾವ�ಜ�ಕ ಮತು� �ೕ�ೕಯ �ಾಸ� ವಲಯಗ� ಆ� �ಇ� �ರಸ��� ಒಂ�ೕ ಧ��ಯ�� �ಾತ�ಾಡು��ದ��.
 
ಆ� �ಇ� �ರುದ�ದ �ೂೕ�ಾಟವನು� ಸ��ೕಯ ಆಡ�ತ ಮಟ��� (ಪಂ�ಯ� ಮತು� �ಾ��) �ೂಂ�ೂಯ�ಲು ಐ��ಎ� ಎಂ
�ಾ�� 2019 ರ�� �ಹ�ಯ�� ಸ�ಾ�ೂೕಚ� ಮತು� �ಾಯ�ತಂತ� ಸ� ನ��, ಸ��ೕಯ �ಾ�ಗಳ�� ಪ��ರ �ಾಮ��ಗಳನು�
ಪ��ಾರ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಮೂ�ಕ �ಾಗೃ� ಮೂ��ತು. ವಷ���ೕ ಸು�ಾರು ಪ�� �ಂಗ�, ��ಧ ಚ�ವ�ಗ� �ೕ�ಾದ�ಂತ
ಪ��ಭಟ� ಮತು� ಸಜು��ೂ�ಸು��ಯನು� ಸಂಘ�ಸುತ��ೕ ಇದ��. ಅ�ೂ�ೕಬ� 24 ರಂದು, ಐ��ಎ�ಎಂ �ಾಷ��ಾ��
ಪ��ಭಟ�ಗಳನು� ಆ�ೕ��ತು, ಇದರ�� �ಾರತ� ಆ� �ಇ�ಯನು� ತ��ಸ�ೕ�ಂದು ಒ�ಾ��� ಲ�ಾಂತರ �ೖತರು �ೕ���ದರು.
ಐ��ಎ� ಎಂನ ಕ�ಮ�� ಕ�, “ಇದು �ೕವಲ ಅ��ತ�ದ �ಕ�ಟ�ನು� ಎದು�ಸು��ರುವ �ೖತರು �ಾತ�ವಲ� - �ಾಷ�ದ ಆ�ಾರ
�ಾವ��ೌಮತ�� ಅ�ಾಯದ���. ಕೃ�ಯನು� ಎ�ಾ� ಮುಕ� �ಾ��ಾರ ಒಪ�ಂದಗಳ �ಾ����ಂದ ದೂರ��ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾ�
ನಮ�ನು� ರ���ೂಳ��ೕಕು ಮತು� �ಾ� ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಆ� �ಇ�ಯನು� ತ�ಯ�ೕ�ಾ��.”
 
 

 
ಈ ನಡು�, �ೕ�ಗಳ�� ಆಂ�ೂೕಲನಗ� ಬಲಪ�ದು�ೂಂಡ�.



�ೕ�ಾ �ಾ�ಕ�� �ಂ�ಾ� ಆ� �ಇ� ಬ�� ���ನ ಸಂ��ಯ ವಲಯಗ� ಮತು� ಒಕೂ�ಟಗ� ಅ���ತ�ಾ�ದ��ಂದ �ೖತ�� �ಾರ�ೕಯ
ಉದ�ಮ�ಂದ �ಂಬಲ �ೂರ�ತು. ಅವರ�� �ಲವರು ಆ� �ಇ�ಯನು� ಬ�ರಂಗ�ಾ� ��ೂೕ��ದರು ಮತು� �ೕ�ಾದ
ಆಮದುಗ�ಂದ ತಮ�ನು� ರ���ೂಳ�ಲು ತಮ� ವಲಯವನು� �ೂರ�ಡ�ೕಕು ಅಥ�ಾ ತಮ� ಉತ�ನ�ಗಳನು� �ೂರ�ಡುವ ಪ��ಯ��
ಇಡ�ೕ�ಂದು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ�� ಮನ� �ಾ�ದರು. ಉಕು�, �ಾ����, �ಾಮ�, ಅಲೂ���ಯಂ, ಯಂ�ೂ�ೕಪಕರಣಗ�, �ಾಗದ,
�ಾಹನಗ�, �ಾ�ಾಯ�ಕಗ� ಮತು� ��ೂ�ೕ-�ಾ�ಾಯ�ಕಗಳ �ಷಯದ�� ಇದು ��ೕಷ�ಾ�ತು�. �ಾ��ಡ�ೕಶ� ಆ� ಇಂ�ಯ�
ಇಂಡ��ಯಂತಹ ಒಂಬತು� ಇತರ ಉದ�ಮಗ�, ಆ� �ಇ��ಂದ �ೂರಗು�ಯುವ ಮೂಲಕ �ೕ�ೕಯ ಉದ�ಮ�� ಉ�ೂ�ೕಗ,
�ಾ�ೕನ�� ಮತು� �ಾಮಥ��ವನು� ���ಸು�ದು ಒ��ಯದು ಎಂದು ಎ�� �ೂೕ��ದರು.
 
�ೖ� ವಲಯ, ಅದರಲೂ� ��ೕಷ�ಾ� ಅಮೂ� ನಂತಹ �ೖತ ಸಹ�ಾ� ಸಂ��ಗ� ಆ� �ಇ�� ಸಂ�ಣ� ��ೂೕಧ ವ�ಕ�ಪ��ದ��.
ನೂ���ಂ� ಮತು� ಆ��ೕ��ಾದ ಪ�ಬಲ �ೖ� ಕಂಪ�ಗ�� ಸುಂಕ ರ�ತ �ಾರುಕ�� ಪ��ೕಶವನು� �ೕಡು�ದು �ಾರ�ೕಯ �ೖ��
�ಾ��ಾರಕ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ�ಕ�ಪ��ದರು. ಸ�ಾ�ರ�ೂಳ�, ಮಂ��ಗ� �ೖ� ಸಹ�ಾ� ಸಂ��ಗ� ಎ��ರುವ ಕಳವಳಗಳನು�
ಪ��ಧ���ದರು.
 
ಇದು ಆ� �ಇ� ಒಪ�ಂದದ �ರುದ� �ೕರಳ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ �ಾಜ� ��ಾನಸ�ಯ�� �ಣ�ಯವನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸುವಷ�ರ ಮ���
�ೂೕ�ತು. ಆ��ಾ� ಮತು� ��ೕಲಂ�ಾ�ೂಂ��ನ �ಾರತದ ಎ��ಎಗ�ಂ�ಾ� �ೕರಳ� ಈ�ಾಗ�ೕ ತನ� ಆ��ಕ��, ��ೕಷ�ಾ�
�ೂೕಟ �ೕತ��� �ೕವ� �ಾ�ಯನು� ಕಂ��.
 
�ೖತರು ಮತು� �ಾ��ಕರ�� �ೂೕಪ ಮತು� ಅಸ�ಾ�ಾನವನು� ಗ��ಸು�ಾ�, �ಾರತದ �ಾ��ೕಯ �ಾಂ��� �ೕ�ದಂ� ಎ�ಾ� ��ೂೕಧ
ಪ�ಗ�  ಆ� �ಇ�ಯನು� �ೕವ��ಾ� ��ೂೕ��ದ� - �ಪ�ಾ�ಸ�ಂದ�, 2012 ರ�� ಅ��ಾರದ���ಾ�ಗ ಆ� �ಇ�
�ಾತುಕ�ಗಳನು� ಸ�ತಃ �ಾಂ��� �ಾ�ರಂ��ತು�.
 
ಇದು �ಾರ�ೕಯ ಆ��ಕ��, ��ೕಷ�ಾ� ಕೃ� ಮತು� ಸಣ� ಉದ�ಮಗ�� �ಾ��ಾರಕ�ಂದು �ಾ�ೕ�ಾ�� ಎಂದು �ಾರ�ೕಯ
ಮುಖ��ಾ��ಯ ಮತು� ಪ�ಗ�ಪರ �ಾಧ�ಮಗ� ಜನರ ಕಳವಳವನು� ���ಸುವ�� ಮತು� ಪ�ಸು�ತ ಎ� �ಎಗಳ ಪ��ಮಗಳನು� ಎ��
�ೂೕ�ಸುವ�� ಪ��ಮ�ಾ� ಮತು� ರಚ�ಾತ�ಕ �ಾತ�ವನು� ವ���. �ೂೕ�ಯ� �ೕ��ಾದ��, ��ೕಷ�ಾ� ��ಟ�, �ೕಸು��
ಅಥ�ಾ �ಾ��ಪ���, ಯುವ �ೖತರು �ಾಕಷು� ಸ��ಯ�ಾ�ದ�ರು. ಸ��ೕಯ �ಾ�ಗಳ�� �ಾ�ದ �ರು �ೕ��ಗಳನು� ಒಳ�ೂಂಡಂ�
ಆ� �ಇ� ಬ�� �ಾ�� �ಾಮ��ಗ� �ಾ�ಪಕ�ಾ� ಪ��ಾರ�ಾ�ದ��, �ಾಗೃ� ಮೂ��ದ� ಮತು� �ಾ��ೕಣ ಸಮು�ಾಯಗಳನು�
ಸಜು��ೂ��ದ�.
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�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗ�ಂದ �ೕ�ೕಯ �ೖ�ಾ��ಗಳವ��: ಆ� �ಇ�� �ಾರತದ ��ೂೕಧ
ಹರಡುತ��



ಆ� �ಇ� �ರುದ�ದ ತಳಮಟ�ದ �ಲು� �ಾಧ��ಾಗಲು �ಾರಣ�ಂದ� ಪ�� �ೕ�ತ �ೕತ�� �ಾ��ಾರ ಒಪ�ಂದ� ತಮ� �ೕ� �ೕ�
ಪ��ಮ �ೕರುತ�� ಎಂಬುದರ ಅ�� �ೂಂ�ತು�. ಮತು� ಅ�ೕಕ ��ಾಗಗಳ �ೂರ�ಾ�ಯೂ, ಈ �ಾ��ಾರ ಒಪ�ಂದದ �ರುದ�
�ಾರ�ೕಯ ಜನರು ಒಂ�ೕ ಧ��ಯ�� ಒಗ����ಂದ �ೂೕ�ಾ�ದರು ಮತು� ಪ���ಂದು ವಲಯ� ತನ� �ಾತ�ವನು�
ಪ��ಮ�ಾ��ಾ� �ವ���ತು. �ಾಜ� �ಾಜ�ಾ�ಗ� ಮತು� ��ಾ� �ೕಂದ�ಗಳ�� �ಚು� �ೕಂ��ೕಕೃತ�ಾ�ರುವ ಸಜು��ೂ�ಸು��ಯ
ಸ�ರೂಪ� ಆ� �ಇ� �ರುದ� �ಾವ�ಜ�ಕರ �ೂೕಪವನು� �ಲ��ಸ�ಾಗದಷು� �ೂಡ��ಾ�� ಮತು� ಅದು ಆಡ�ತ ಪ��� �ಾಜ�ೕಯ
�ೂ�ತವನು�ಂಟು �ಾಡುತ�� ಎಂದು ಸ�ಷ�ಪ��ತು.
 
�ೂ�ಯ�� �ೕಶದ ಪ��ಾನ ಮಂ��ಗ� ಆ� � ಇ � �ೖ�ಡ�ೕ�ಾ�ತು.
 
"�ಾಂ�ೕ�ಯ �ೖತನ� ಅಥ�ಾ ನನ� ಸ�ಂತ ಆತ��ಾ�ಯು ಆ� �ಇ�� �ೕರಲು ನನ� ಅನುಮ� �ೕಡು��ಲ�" ಎಂದು ನ�ೕಂದ� �ೕ�
ಅವರು �ಾರತದ �ಾಪ�ಾ�ಯನು� �ೕ�ಸು�ಾಗ �ೕ�ದರು.
 
ಮುಂ�ನ �ನಗಳ��, ಆ� �ಇ� ಸದಸ�ರು �ಾರತದ �ಲ� ಪ�ಮುಖ �ಾಳ�ಗಳನು� ಸ��ೂಂ�ಸಬಹುದು ಮತು� �ೕಶವನು� ಮ��
�ಾತುಕ�� ತರಲು ಪ�ಯ��ಸಬಹುದು. ಆದ� �ೖತ ಚ�ವ�ಗ� ಮತು� �ಾ��ಕ ಸಂಘಗಳ �ೕತೃತ�ದ ಆರು ವಷ�ಗಳ ಸು�ೕಘ�
ಸಜು��ೂ�ಸು��ಯು �ಾ��ೕಣ �ಾರತವನು� ಇನು� ಮುಂ� �ೕ�ಂದ� �ಾ� ಪ�ಗ�ಸಲು �ಡು��ಲ� ಎಂದು ಸ�ಷ�ಪ��� ಮತು�
ಇದನು� ಈಗ �ಾರತದ ಸ�ಾ�ೂೕಚಕರು ಮ�ಯಲು �ಾಧ��ಲ�.
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ಜನರ ಪ���ೂೕಧವನು� ��ಸುವ�� �ಾಠ
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