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ಕ"ದ ವಷ& 'ೕ)* +,-ನ ಮಧ1 ದ23 , 4ಸ6ಂತ ಇ-:ಮ;& <ಪ> ತನ?  ಇ@ೕ 

AಲCಣವE?  ಇಂ-3 ೕF >ಂದ ಕನ? ಡI JKLM NರPೕಯ NRಗTU ಅEWದ 

X,ವ Yೕಜ[ಯE?  ಅತ1 ಂತ ತ\ KತW- ]ಣ&^Tಸ_`ab . cd-, eE ಅ>f 

JKLM ಅgಕ )h1 i&ಗಳE?  ಈ Yೕಜ[ಯ23  JKl'ಂm. nTUo pಂದ 

6Pq ಯವrU, est  PಂಗuಗಳವrU ಅ)vq ಂತW- wಲಸ X,Pb ದx  ಅ>f U ಎರ, 

ಲz {|ದ[}pa. ಇಂತಹ ಅr:2ಕ �Pb ಯ ಅವ:ಶಗu )�ಲW-, ಕ"ದ wಲ� 

ವಷ&ಗಳ23 , )�ಷW- NR ಮab  )ಷ}����  ವಲಯದ23  ಅ��ಗq  

ಬದ�ವ�}-�.  

ಅ./0ಕ 2ಲಸವ67  ಏ2 9ಡ;<?  

�Xನ1 W- )h1 i&ಗu �z�ಕ ಪq �ಚದ �ರ-ನ �ೕವನವE?  ಮra ಬ���� 

ಸಹಜ. ಆದr, ಒಂ� zಣ Yೕ�l; ಅr:2ಕ ಉ�1 ೕಗಗu >ಮ� E?  �Pb ಪರ �ೕವನ:t - 

lದ� ಪ@��ದರ �MU >ಮ�  ವ1 b̀ ತ\ ದ �ಲ1 ವE?  ��� l ಒಂ� �ಸ ಜಗತb [? ೕ 
>ಮU ಪKಚp�ತb �. ಪq �ಖW-,  zಣI ಒಂ� W1 |ರW-¡ವ ಈ 

:ಲಘಟ¤ ದ23 ,   zಣದ >ವ&ಹ� �¥K}-¡�ದKಂದ, >ಮ�  ಅr:2ಕ ಆhಯ 

�¦ಂಬದ ಹಣ:lನ �rಯE?  ಕ@§ X,ತb �.   

=ವ >ೕ@ಯ ಉBC ೕಗಗE? 

ಆ ẗ ಯ23  )�ಲM ಮab  ©)ಧ1 Mp¡ವ :ರಣ�ಂದ )h1 N1 ಸದ ªತರ >ಮ�  

�Pb Yೕಜ[ಯ ಅE«ಣW- ಅr:2ಕ wಲಸವE?  ಆKl'ಳ¬ ಬ�.  

AಲCಣಗu, ¥3 ® ಗu, )ೕ@YಗTd- )ಷ}���� : NR ಮab   ಬರವ�Uಯ23  

ಪKಣPpದx r ಮ[pಂದ¯ Xಡಬhದ ಅgಕ ಅವ:ಶಗT°. �ಲ )ಷಯದ 

ಬರವ�U, ಅlb ತ\ ದ23 ¡ವ )ಷಯವE?  @�ಟ2ೕಕರಣ^T�ವ :ಯ&ಗu �ಭhಯಕ 

ಮab  ²+b ಕರ. 

NRಯ J°ಗu: 4�³ ನ _@wp¡ವ ಮ b́ ಂ� {µ¶ತ w· ೕತq °ಂದr ಅEWದ, 

q̧ >¹ t ºಪ· », W¼; ಓವ¾, ಉಪ ೕ¿&wಗu ಇC1 �.  

ದCb ಂಶ >ವ&ಹ�: ಉತÀ ನ? ಗಳE?  X¡ಕÁ¤  Xಡs <ಪ>ಗu dq ಹಕರ 

ದCb ಂಶವE?  W1 ಪಕW- ಬಳ�ತb °. cd-, wಲ� ದಶಕಗTಂದÂ ದCb ಂಶದ ರಚ[, 

{ಗq ಹ�, ಪKಷt ರ� ಮab  >ವ&ಹ� w· ೕತq ಗಳ23 Ã  )h1 i&ಗಳE?  

>Yೕ�ಸ�«ತb �.  



dq ಹಕ {µ¶ತ {Äೕಧ[ ಮab  J°ಗu: dq ಹಕರ XÅP, ಒಲ�, ಅ�|q ಯ, 

ಪq P q̀ ¨ ಮab  ಆದ1 Mಯ ಅಧ1 ಯನ ಇC1 �ಗಳE?  ಒಳ^ಂ@¡ತb �. 

X¡ಕÁ¤ ಯ ಚ¦ವÆwಗu: �ಸ ಉತÀ ನ? ಗಳ Ç,ಗm ಮab  ಪq Èರ, ವ�b  ಪq ದಶ&ನ, 

ಸ§� ೕಳನ ಇC1 �ಗÉತಹ X¡ಕÁ¤ ಯ ಚ¦ವÆwಗTU ಅ�À ವ¶ಯ23  �ಕÊ¤  

{ಪË� ಲಗಳE?  'q ೕ@ೕಕK�ವ :ಯ&ಗಳ23 Ã )h1 i&ಗಳE?  

>Yೕ�ಸ�«ತb �. ÆwÆಂ®, ಅPiಗಳ �\ ಗತ, Ì2\ Èರ� ಮab  >ವ&ಹ�Íತಹ 

ಅgಕ w· ೕತq ಗಳ23  )h1 i&ಗಳ >Yೕಜ[ ಉಪÎಕb . 

ಆPಥ1 ದ J°ಗu: rÐ¤ ೕrಂÑ ಗu ಮab  wÒಗu ಎಂ�>ಂದÂ )h1 i&ಗTU 

ಅr:2ಕ ಉ�1 ೕಗಗಳE?  >ೕ,ವ �ಂಪq hpಕ �ಲW-�. ಈಗ ಬದ�«Pb ¡ವ 

�ೕವನ �2pಂದ ಈ w· ೕತq ಗಳ ಅ���� }- )h1 i&ಗTU ಅವ:ಶಗu ಇË?  

4È³ -�. 

Xಧ1 ಮ: �ದq ಣ, ಎÓ:¤ º>Ô¹  ಮab  ಆ» Õ» Xಧ1 ಮಗಳ ಪq ಸರ� >ÖತರW- 

4È³ «Pb ¡�ದKಂದ ಈ w· ೕತq ದ23 ನ ಅವ:ಶಗ× ಸಹ )�ಲW-�.  

Øೕಧ[: AÙ ನ ಮab  Úಶಲ1 ಗಳE?  Û¡�^T��ದರ �MU  Îವ )h1 i&ಗTU 

Üೕಧ[ X,�� ಆi&ಕW-Ã �ಭhಯಕ.  

ಇಂತಹ ಅr:2ಕ ಉ�1 ೕಗಗTಂದ PಂಗTU  10000 �)ರ�ಂದ   40000 �)ರದವrU 

{|�ಸಬ�. cd-, :¯Ý ಮab  cÞ¤ f ßಲt ಗu, �ಸb ಕಗu, 4Û³ ವK 

'ೕ; &ಗu JKLM ಅgಕ ಖÛ&°ಚ³ ಗTU ಈ ಆhಯ [ರWಗಬಲ3 �. 

 

ಉಜ\ ಲ ಭ)ಷ1 ದ ಕನ�ಗಳE?  :àPb ¡ವ )h1 i&ಗu ಈ ಅವ:ಶಗಳ 

ಸ�ಪYೕಗ�ಂದ �\ ವáÇಗâ- ಆತ� )v\ ಸ�ಂದ �z�ಕ ಮab  �Pb �ೕವನದ23  

ಪq ಗPಯE?  �¶ಸಬ�.  


