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1.�ೕ��:- �ಾ� �ೕ�ಾ�� �ೕ��
ಅವರದು ಅಥ��ಾಸ� ದ��  ಒಂದು
�ರಪ��ತ �ಸರು ಅವರು ಇಪ�ತ��ೕ
ಶತ�ಾನ ಕಂಡ ಅತ�ಂತ ಪ��ಾ�
ಅಥ��ಾಸ���ಾ��ಾ��. ಇವರ ಕೃ� “ದ
ಜನರ� �ಯ� ಆ� ಎಂ����ಂ�
ಇಂಟ��� ಅಂ� ಮ�” ಅವರನು� ಯಶಸು�
ಮತು� ಜನ��ಯ�ಯ ಉತು�ಂಗ
ಮಟ����ಸುತು .ಇವರ ಉ�ೂ�ೕಗ ��ಾ�ಂತ
ಸಮಗ� ಅಥ�ಶಸ� ಎಂದು ಪ���� ಪ��ತು
ಇದು ಎಲ� ಅಂಶಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುತ��.
ಅದನು� ಈ �ಳ� ಸಂ�ಪ��ಾ�
�ವ�ಸ�ಾ��





�ಾ� �ೕ�ಾ�� �ೕ��, (ಜನನ ಜೂ� 5,
1883, �ೕಂ����, �ೕಂ���� �ೖ�, ಇಂ��ಂ�
April ಏ��� 21, 1946, ���, ಸ���
�ಧನ�ಾದರು), ಇಂ��� ಅಥ��ಾಸ��,
ಪತ�ಕತ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು�ಾರ, ಆ��ಕ
��ಾ�ಂತಗ�� (�ೕ�ೕ�ಯ� ಅಥ��ಾಸ�)
�ಸರು�ಾ��ಾ��  �ೕಘ��ಾಲದ
�ರು�ೂ�ೕಗ.  ಅವರ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ ಕೃ�,
� ಜನರ� �ಯ� ಆ� ಎಂ�ಾ���ಂ�,
ಇಂಟ��� ಅಂ� ಮ� (1935–36),
ಸ�ಾ�ರದ �ಾ��ೕ�ತ ಪ�ಣ� ಉ�ೂ�ೕಗ
�ೕ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಆ��ಕ
�ಂಜ�ತ�� ಪ��ಾರವನು� ಪ���ಾ��ತು.



• ���� ಮತು� ಆರಂ�ಕ ವೃ��
 �ೕ�� ಮಧ�ಮ ಸಮೃದ� ಕುಟುಂಬದ�� ಜ��ದರು.
ಅವರ ತಂ� �ಾ� ���� �ೕ��
ಅಥ��ಾಸ���ಾ�ದ�ರು ಮತು� ನಂತರ �ೕಂ���� ನ
�ಂ�� �ಾ�ೕ�ನ�� �ೖ��ಕ ಆಡ�ತ�ಾರ�ಾ�ದ�ರು.
1902 ರ�� �ೕ�� ಪ��ೕ��ದ ಅ�ೕ
�ಶ���ಾ�ಲಯದ �ದಲ ಮ��ಾ ಪದ�ೕಧರರ��
ಅವರ �ಾ� ಒಬ�ರು.
• ಪ�ಮುಖ �ೂಡು�ಗಳ�
 �ೕಂ���� ನ�� �ೕ�� ನ �ಾ�� ��ನ��ಾ�ತು�.
ಸ��ಾ�ತ�ಕ �ಾರುಕ��ಗಳ� �ೕ�
�ಾಯ��ವ��ಸುತ��, ವ�ವ�ಾರಗಳ� �ೕ�
�ಾಯ��ವ��ಸುತ�� ಮತು� ವ���ಗಳ� ತಮ�
ಆ�ಾಯವನು� �ೕ� ಖಚು� �ಾ�� ಎಂಬುದನು�
�ವ�ಸುವ �ೂಡ�, ಖ�ತ�ಾದ ಕೃ�ಗಳ �ೕಖಕ�ಾದ



�ಾಷ�� ಮತು� ಸಹ ಅಥ��ಾಸ�� ಎ.
�.��ೌ ಅವರ ಅತ�ಂತ ಅದು�ತ
��ಾ��� ಎಂದು ಅವರನು�
�ೌರ�ಸ�ಾ�ತು.  � ಎಕ�ಾ��
�ಾ��ೕ��ನ�� ಆ� � �ೕ�
ಪ�ಕಟ�ಾದ ನಂತರ, �ೕ�� ತನ�
ಉಪ�ಾ�ಸ ಹು��� �ಾ�ೕ�ಾ�
�ೕ�ದರು ಆದ� �ಂ�� �ಾ�ೕ�ನ
ಸಹವ���ಾ� ಉ�ದು�ೂಂಡರು,
�ೕಂ���� ಮತು� ಲಂಡ� ನಡು� ತಮ�
ಸಮಯವನು� ಹಂ��ೂಂಡರು.



3.ಪ��ಾಮ�ಾ� �ೕ��ಯ
��ಾ�ರ:-  ಈ ತತ�ವ� ಎರಡು
ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗ�ಂದ
�ಧ��ಸಲ�ಡುತ�� ಅವ�ಗ�ಂದ�
•ಸಮಗ� �ೕ�� �ಂಬಕ
•ಸಮಗ� ಪ��ೖ� �ಂಬಕ
•ಸಮಗ� �ೕ�� �ಂಬಕ:-  ಒಟು�
�ೕ��ಯ (AD) ಪ�ಕಲ��ಯು
ಆ��ಕ�ಯ�� ಸರಕು ಮತು�
�ೕ�ಗಳ ಒಟು� �ೕ��ಯನು�
ಸೂ�ಸುತ�.



���ಷ� ಅವ�ಯ��ನ ಆ��ಕ�ಯ ಒಟು�
ಖಚು�ಇದು  ಒಳ�ೂಂ��:
1.ಮ�ಯವರ ಬಳ� �ೕ�� (c)
2.ಹೂ�� �ೕ��, ಅಂದ�, �ಾ��ಾರ
ಸಂ��ಗ�ಂದ ಬಂಡ�ಾಳ ಸರಕುಗಳ �ೕ�� (I).
3.ಸ�ಾ�� ಖಚು� (g)
4.Foreign ��ೕಶ�ಂದ �ವ�ಳ ಆ�ಾಯ
(xm).
�ೕ� �ಾಂ�ೕ�ಕ�ಾ�,AD = C + I + g+(x-m)
ಒಟು� �ೕ�� ಅಥ�ಾ ಒಟು� �ೕ��ಯ ��
ಎಂದು ಕ�ಯಲ�ಡುವ �ತ�ವ� ಒಟು�
ರ�ೕ�ಗಳ �ತ��ಾ�ದು�, ���ಷ� ಸಂ��ಯ
ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳ�



ಉ�ಾ��ಸುವ ಉ�ಾ�ದ�ಯ
�ಾ�ಾಟ�ಂದ ಎ�ಾ� ಸಂ��ಗಳ�
��ೕಕ�ಸಲು ��ೕ�ಸುತ��.
ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳ ಸಂ��ಯ��
�ಚ�ಳ�ೂಂ�� ಒಟು� �ೕ��
��ಾ�ಗುತ��.  �ತ� 1 ರ��
�ೂೕ��ರುವಂ� ಒಟು� �ೕ��ಯ
�ಾಯ� ಕ�� �ಚು���ರುವ
ವಕ��ೕ��ಾ��.
 





OL1 ಉ�ೂ�ೕಗದ ಮಟ�ದ�� ಒಟು�
��ೕ�ತ ರ�ೕ�ಗಳ� D1L1 ಎಂದು
�ೂೕಡಬಹುದು.  OL2 �
ಉ�ೂ�ೕಗದ ಮಟ�ವನು�
���ಸುವ�ದ�ೂಂ�� ಒಟು� ��ೕ�ತ
ರ�ೕ�ಗಳ� D2L2 � ��ಾ�ಗುತ��.
OLf ಸಂಪ�ಣ� ಉ�ೂ�ೕಗ
ಮಟ��ಾ��.  ಆರಂಭದ�� ಒಟು�
�ೕ��ಯ �ಾಯ�ವ� (ಎ�ಎ�)
�ೕವ��ಾ�



ಏರುತ��, ಏ�ಂದ� ಉ�ೂ�ೕಗದ
ಸಂ��ಯ��ನ �ಚ�ಳವ� ಸ�ಾಜದ
ಖ��ನ�� �ಚ�ಳ�� �ಾರಣ�ಾಗುತ��,
ಇದ�ಂ�ಾ� ಉ�ಾ�ದಕರ ��ೕ�ತ �ಾ�ಾಟ
ರ�ೕ� ��ಾ�ಗುತ��.  ಉ�ೂ�ೕಗ, ಆ�ಾಯ,
ಖ��ನ�� ���ನ ಏ�� ಇಲ� ಮತು�
ಆದ��ಂದ ಆ��ಕ�ಯು ಪ�ಣ�-
ಉ�ೂ�ೕಗದ ಸ�ೕಪ ತಲುಪ���ದ�ಂ�
ಉ�ಾ�ದಕರ ��ೕ�ತ �ಾ�ಾಟ ರ�ೕ�ಗಳ�.
ಆ��ಕ�ಯು ಪ�ಣ�-ಉ�ೂ�ೕಗದ ಸ�ೕಪ
ತಲುಪ���ದ�ಂ� ADF �ೕ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ�
����ಾ�ಪಕ (ಅಡ�) ಆಗುತ��.



 �ೕ�� ನ ಒಟು� �ೕ�� ಆ�ಾಯ
�ಣ�ಯದ ��ಾ�ಂತವ� ಸ�ಾಜದ
�ೕ�ತ �ಚ��ಾ��.  �ೖ��-
�ೕ� ಆ��ಕ�ಯ�� ಇದು ಬಳ�
�ಚ� (�) ಮತು� ಹೂ�� �ಚ� (ಐ)
ಅನು� ಒಳ�ೂಂ��.
•ಒಟು� ಪ��ೖ�ಯ:-  ಒಟು�
ಪ��ೖ�ಯನು� ಉ�ಾ�ದ�ಯ �ೌ�ಕ
ಮತು� �ಾಂ��ಕ ಪ����ಗ�ಂದ
�ಧ��ಸ�ಾಗುತ��.  ಆ�ಾಗೂ�, ಈ
ಪ����ಗಳ� ಅ�ಾ�ವ�ಯ��



��ರ�ಾ�ರುತ��.  ಅದರಂ�, �ಾಂ��ಕ
ಪ����ಗಳನು� ಗಮ��ದ�, �ಾ��ಕರ
ಉ�ೂ�ೕಗವನು� ���ಸುವ�ದ�ಂದ �ಾತ�
ಅ�ಾ�ವ�ಯ�� ಉ�ಾ�ದ� ��ಾ�ಗುತ��.
ಒಟು� ಪ��ೖ� ಅಥ�ಾ ಒಟು� ಪ��ೖ� ��
ಎಂದು ಕ�ಯಲ�ಡುವ ಒಟು� ರ�ೕ�ಗಳ
�ತ�ವ� ಎ�ಾ� ಸಂ��ಗಳ� �ಲಸ �ಾಡುವ
���ಷ� ಸಂ��ಯ �ಾ��ಕ�ಂದ
ಉತ����ಾಗುವ ಉ�ಾ�ದ�ಯ �ಾ�ಾಟ�ಂದ
��ೕಕ�ಸಲು ��ೕ�ಸ�ೕಕು.  �ೕ� �ೕ�ಯ��
�ೕಳ�ವ��ಾದ�, ಒಟು� ಪ��ೖ� �� ಎಂದ�
���ಷ� ಸಂ��ಯ �ಾ��ಕರನು�
�ೕ���ೂಳ��ವ ಮೂಲಕ ��ಾ�ಪಕರು
�ಾಡುವ ಒಟು� ಉ�ಾ�ದ�ಾ �ಚ�.



�ಸ�ಂಶಯ�ಾ�, ಉ�ೂ�ೕ�ಗಳ
ಸಂ��ಯ��ನ �ಚ�ಳ�ೂಂ��
ಒ�ಾ�� ಪ��ೖ� �� ��ಾ�ಗುತ��.
ಒಟು� ಪ��ೖ� �ಾಯ� �ೕ�ಯು
 ಏರು��ರುವ ವಕ��ೕ��ಾ��
ಮತು� ಪ�ಣ� ಉ�ೂ�ೕಗದ�� (OLF)
ಇದು �ತ� 2 ರ�� �ೂೕ��ರುವಂ�
ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅ���ಷ� (ಲಂಬ)
ಆಗುತ��.
 





ಒ�ಾ�� ಪ��ೖ� �� ಅಥ�ಾ ಉ�ಾ�ದ�ಾ
�ಚು�ವ OL1 ಉ�ೂ�ೕಗದ ಮಟ�ದ�� S1L1
ಎಂದು �ೂೕಡಬಹುದು.  ಇದು OL2 �
ಉ�ೂ�ೕಗದ ಮಟ�ವನು� ���ಸುವ�ದ�ೂಂ��
S2L2 � ��ಾ�ಗುತ��.  ಆರಂಭದ��, ಶ�ಮವ�
�ೕರಳ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಒಟು� ಪ��ೖ� �ಾಯ�
(ಎಎ� ಎ�) ��ಾನ�ಾ� ಏರುತ�� ಮತು�
ಇದ�ಂ�ಾ� ಉ�ಾ�ದ�ಾ �ಚ�ವ� ��ಾನ�ಾ�
��ಾ�ಗುತ��.  ಆ��ಕ�ಯು ಪ�ಣ�
ಉ�ೂ�ೕಗದ ಸ�ೕಪ ತಲುಪ���ದ�ಂ� �ಾರೂ�
�ಚ� �ೕವ��ಾ� ಏರುತ��.  ಆದ��ಂದ
ಎಎ�ಎ� �ೕವ��ಾ� ಏರುತ�� ಮತು� ಪ�ಣ�
ಉ�ೂ�ೕಗದ�� (OLF) ಅದು ಸಂಪ�ಣ��ಾ�
ಅ���ಷ� (ಲಂಬ) ಆಗುತ��



ಪ�ಣ�-ಸಮ�ೂೕಲನದ  ಉ�ೂ�ೕಗದ
�ಣ�ಯ
�ೕ�� ಪ��ಾರ, ಒಟು� ಪ��ೖ� �� ಮತು� ಒಟು�
�ೕ��ಯ ��ಯ ನಡು�ನ ಅಂತರವನು�
��ದು�ಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ�ಣ�
ಉ�ೂ�ೕಗವನು� �ಾ�ಸಬಹುದು.  ಆ�ಾಗೂ�,
ಪ�ಣ� ಉ�ೂ�ೕಗವನು� �ಾ�ಸಲು
ಎಎ�ಎ� ಅನು� �ಳ�� ಎ�ಯಲು
��ೌ�ಯ� �ೕತನ ಕ�ತ ಪ��ಾರವನು�
ಅವರು �ರಸ���ದರು.  ಇದು ಅವರ ಪ��ಾರ,
ಸಂ�ಾವ� �ಾ�ಹಕರ ಆ�ಾಯವನು�
ಕ���ೂ��ದ� ಒ�ಾ�� �ೕ��ಯನು�
ಮತ�ಷು� ಕ�� �ಾಡುತ��.  ಸಂ�ಪ��ಾ�
�ೕಳ�ವ��ಾದ�, ಆ��ಕ�ಯು ���ನ



�ರು�ೂ�ೕಗ ಮತು� ಕ��
�ೕ��ಯ �ಟ� ವಲಯದ��
����ಾ��ೂಳ��ತ��.  ಮ�ೂ�ಂ��,
ಎ�ಎ� ಅನು� �ೕಲ�� ತಳ��ವ
�ೕ�ಯು ಆ��ಕ�ಯನು� ���ನ
�ೕ�� ಮತು� ���ನ �ೕ�� ಮತು�
���ನ ಉ�ೂ�ೕಗದ ಸದು�ಣ ಚಕ���
ತಳ��ತ��.  ಇದನು� �ತ� 4 ರ��
�ೂೕ�ಸ�ಾ��.





ಉ�ೂ�ೕಗದ ಸದು�ಣ ಚಕ��� ತಳ��ತ��.  ಇದನು�
�ತ� 4 ರ�� �ೂೕ�ಸ�ಾ��
 ಒಟು� ಪ��ೖ� ��ಯ ಪ�ಣ�-ಉ�ೂ�ೕಗ
ಮಟ� ಮತು� ಒಟು� �ೕ��ಯ ��ಯ ಮಟ�ಗಳ
ನಡು�ನ ಅಂತರವ� ಈಗ ಎ�ಎ� ಅನು�
ಎ�ಎ� � �ೕಲ�� ವ�ಾ��ಸುವ ಮೂಲಕ
ತುಂ�� ಎಂದು �ೂೕಡಬಹುದು.  ಆ��ಕ�ಯು
ಈಗ ಪ�ಣ�-ಉ�ೂ�ೕಗ ಸಮ�ೂೕಲನದ
ಹಂತದ��� ಮತು� ಸಮ�ೂೕಲನದ
ಉ�ೂ�ೕಗವ� ಒಎ�ಎ� ಆ��.
ಎ�ಎ� ಅನು� �ೕಲ�� ಬದ�ಾ�ಸಲು
�ಾಕಷು� ಆ��ಕ ಪ��ೂೕದ�ಯನು�
ರ�ಸಬಹುದು ಎಂದು �ೕ�� �ಾ��ದರು:
 



ಹಣ�ಾಸು �ೕ�: ಬ��ದರಗಳ�� ಕ�ತ
 2. ಹಣ�ಾ�ನ �ೕ�: ಸ�ಾ�ರದ ಖ��ನ�� �ಚ�ಳ
 ಆ�ಾಗೂ�, �ೕ�� �, ಆ��ಕ �ನ��ಯ
ಪ����ಗಳ�� ���ೕಯ �ೕ�ಯು ಕ��
ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ��.  ಸಮು�ಾಯದ ದ�ವ��
ಆದ��ಯ �ೕ�ಯು ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ����ಾ�ಪಕ
(ಸಮತಲ) ಆ�ರು�ಾಗ ಇದು ಒಂದು
ಸ���ೕಶ�ಾ��.  ಆದ��ಂದ, ಈ�ಾಗ�ೕ ಕ��
ಮಟ�ದ��ರುವ ಬ��ದರವನು� ಹಣ ಪ��ೖ�ಯ
�ಸ�ರ�ಯ ಮೂಲಕ ಮತ�ಷು� ಕ�� �ಾಡಲು
�ಾಧ��ಲ�.  �ೕ�ಾ�, �ಸ�ರ�ಾ ಹಣ�ಾಸು
�ೕ�ಯು ಹೂ��ಯನು� ��ದು�ೂಳ��ವ ಮೂಲಕ
ಆ��ಕ ಪ��ೂೕದ�ಯನು� ಉ�ಾ��ಸುವ��
�ಫಲ�ಾಗುತ��.  ಮ�ೂ�ಂ��, ಒ�ಾ��
�ೕ��ಯ�� �ೕಲ�� ಬದ�ಾವ�ಯನು�



�ಾ�ಸಲು �ಸ�ರ�ಾ ಹಣ�ಾ�ನ �ೕ�ಯು
�ಚು� ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�� ಮತು� ಆ
ಮೂಲಕ ಪ�ಣ� ಉ�ೂ�ೕಗ ಮತು� ಉ�ಾ�ದ�.
ಆ�ಾಯ ಮತು� ಉ�ೂ�ೕಗದ �ೕ�
ಸ�ಾ�ರದ ಖ��ನ ಪ��ಾವವನು� �ವ�ಸಲು
�ೕ�� ಹೂ�� ಗುಣಕ ��ಾ�ಂತವನು�
ಅ�ವೃ��ಪ��ದರು.
 ಆದ��ಂದ, �ೕ�� �ೌಂಟ�ೖ���ಕ� ಹಣ�ಾ�ನ
�ೕ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ�ಾ�ರದ ಹಸ��ೕಪವನು�
ಪ���ಾ��ದರು.  �ಾಷ�ದ ಆ��ಕ�ಯು
ಆ��ಕ �ಂಜ�ತ�ಂದ ಬಳಲು��ರು�ಾಗ
ಅಥ�ಾ ���ನ �ರು�ೂ�ೕಗ ಮತು� ಕ��
ಒಟು� �ೕ��ಯ �ಟ�



ಚಕ�ದ�� �ಲು��ಾಗ ಮತು� ���ಗಳನು�
���ಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೂೕಚನದ
ಹಣ�ಾ�ನ �ೕ�ಯನು� ���ಸುವ ಮೂಲಕ
ಅಥ�ಾ ಉತ�ಷ�ದ ಸಮಯದ��
ಹಣದುಬ�ರವನು� �ಗ��ಸಲು ಸ�ಾ�ರದ
���ೕಗವನು� ಕ�ತ�ೂ�ಸು�ಾಗ
�ಸ�ರ�ಾತ�ಕ ಹಣ�ಾ�ನ �ೕ� ಅಥ�ಾ �ೂರ�
ಖಚು� ಎಂದು ಅವರು ಸಲ� �ೕ�ದರು.
�ಾರುಕ�� ಶ��ಗಳ� ಅದನು� �ೕ�ಾ�ವ�ಯ��
�ಾಯುವ ಬದಲು ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಅ�ಾ�ವ�ಯ��
ಸಮ��ಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸ�ೕಕು ಎಂದು ಅವರು
�ಾ��ದರು, ಏ�ಂದ� "�ೕ�ಾ�ವ�ಯ��
�ಾ�ಲ�ರೂ ಸ����ೕ�".



• �ೕ�ಗಳ�
1. ಬಂಡ�ಾಳ�ಾ� ��ಾ�ಂತ
2. �ೕವಲ ಮುಗ���ನ ಅಥ��ಾಸ�
3. ಆ�ಾ�ವ� ��ಾ�ಂತ
4. �ಾವ���ಕವಲ�
5. ಪ�ಪ�ಣ� �ೖ��ೕ� ಕಲ��
6. ಸೂ�� ಪ�ಗಣ� ಇಲ�
7. ಮು��ದ ಆ��ಕ�
8. ಚಲನತ�ಕವಲ�
9. �ಾಪನ ಘಟಕದ ಆ�� ಸ��ಲ�
10. ಹೂ�� ಅ�ೕತ�ಾದ �ಾ�ಶಸ�
 



•ಮಹತ�:
•ಅಸಮ�ೂೕಲನ ಮುಂಗಡ ಪತ�
•ಸ�ಾ�ರದ ಹಸ��ೕಪ
•�ಾವ�ಜ�ಕ �ಾಮ�ಾ� �ೕಜ�
•ಹಣ�ಾ�ನ �ೕ�
•ಪ��ೂೕ�ೂ�ೕಗ �ೕ�
•�ಾ��ೕಯ ಆ�ಾಯದ ��ಾ��ಾರ
•�ೖದ��ಕ ಮಹತ�
 



 5.ಉಪಸಂ�ಾರ:-
�ೕ� �ೕ  ಎಂ.�ೕ�� ಅವರು �ಾ��ೕ�ಕ
ಆಡ�ತ ಮತು� �ೂೕರ�ಗಳ�ೕ�
�ಾಢ ಪ��ಾವ �ೂಂ��ಾ��. ಅವರು ಆ��ಕ
�ಂತ�ಾ ಕ�ಮದ�� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾ�ಂ�ಯನು�
�ಾ��ಾ��. ��ಾ��� �ೕಳ�ವಂ� “�ೕ��
ಅವರು ���ೕಷ�ಯ�� �ೂಸ �ಾಧನ ಗಳನೂ�
�ೕವಲ ಅವ�ಗಳ ಸೃ��ಯ��ನ ಮಮ��ೂೕಸ�ರ
ಸೃ���ಲ� ಅವರ �ಂತ�ಗಳ� ಪ�ಾ�ೕ�ಕ�ಾ�
��ೕಷ ಮಹತ�ವನು� �ೂಂ�� �ಾಗೂ
ಅವ�ಗಳನು� �ಾಜ�ಾಂ��ಕರು �ಜ �ೕವನ��
ಪ�ವ����ಾ�� ಸಹ”.
 


