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몭ಎಂಆ몭ಯು 몭ಾನೂನು ಸ몭몭ೕಳನದ몭몭 ತ몭ರ ಅ몭몭ಾ몭ಯ
• 몭ಎಂಆ몭 ಯೂ몭ವ몭몭몭ಯ ಸೂ몭몭 ಆ몭 몭ೕಗ몭 ಸ몭몭ೕ몭 ಆ몭ೕ몭몭ದ몭 ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ ಸ몭몭ೕಳನವ몭
몭ಾ몭ಾವರಣ ಬದ몭ಾವ몭, 몭ಾ몭몭ೕಯ ಭದ몭몭, 몭ಾನವ ಹಕು몭ಗಳ몭 ಮತು몭 ಇ-몭ಾಮ몭몭 ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರ
몭ಾತುಕ몭ಗಳ 몭ೂಸ ಅಂಶಗ몭ಾ몭 몭ೂರ몭ೂ몭몭몭

Mang



몭ಂಗಳ몭ರು: ಹ몭ಾ몭ಾನ ಬದ몭ಾವ몭, 몭ಾ몭몭ೕಯ ಭದ몭몭 ಮತು몭 몭ಾನವ ಹಕು몭ಗಳ몭 ಮುಂ몭ಾದ 몭ಾ몭몭ಾ몭ೕತರ
몭ಷಯಗಳ몭 ಭ몭ಷ몭ದ ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರ 몭ಾತುಕ몭ಗಳ몭몭 ಪ몭몭ಾ몭ಸ몭몭 ಮತು몭 21몭ೕ ಶತ몭ಾನದ
ಸ몭ಾಲುಗಳನು몭 ಪ몭몭ಫ몭ಸುವ ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರದ 몭ಯಮಗಳ 몭ೖ몭몭 ಅ몭몭ೕ몭 ಆಗುವ ಅಗತ몭몭몭. ಇ몭ಾಮ몭몭 ಮುಂದುವ몭ಯ몭몭 ಮತು몭 몭ಾ몭몭ಾರದ 몭몭ಟ몭ೕಕರಣ ಬಹುಪ몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರದ ವ몭ವ몭몭ಯನು몭
ಬದ몭ಾ몭ಸ몭몭.
몭ಎಂಆ몭 ಯೂ몭ವ몭몭몭ಯ ಸೂ몭몭 ಆ몭 몭ೕಗ몭 ಸ몭몭ೕ몭ನ몭몭 ನ몭ದ ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರ 몭ಾನೂನು,
2021ರ 몭ೂಸ ಪ몭ವೃ몭몭ಗಳ ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ ಸ몭몭ೕಳನದ몭몭 몭ಾಗ몭ಕ 몭ಾ몭몭ಾರದ ಇಬ몭ರು ಪ몭몭ಾ몭ತ ತ몭몭ಾದ 몭ಾ.몭ಾ몭
ಭ몭ಾ ಮತು몭 몭ಾ.몭ೕಟ몭 ಎ몭.ಎ몭. 몭몭 몭몭 몭ಾ몭 ಈ ಸ몭ಾಲುಗಳ ಕು몭ತು 몭ಾತ몭ಾ몭 몭ಾಗವ몭몭ದ몭ವ몭몭
ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರ 몭ಾನೂ몭ನ ಪ몭ವೃ몭몭ಗಳ ಕು몭ತು 몭몭ಯಲು 몭ರ몭ಾದರು.
ಆಶಯ 몭ಾಷಣ 몭ಾ몭ದ 몭몭몭.ಭ몭ಾ ಯೂ몭ವ몭몭몭 ಆ몭 ಕ몭ಾ몭몭 ಅಂ몭 ಸೂ몭몭 ಆ몭 몭ಾದ 몭몭몭몭ೕ몭몭 몭몭몭ಂ몭몭몭몭
몭몭몭몭ಸ몭 ಆ몭몭ಾ몭몭. ಅವರು ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರ 몭ಾನೂ몭ನ 몭ಶ몭ದ ಮುಂಚೂ몭ಯ ಪಠ몭ಪ몭ಸ몭ಕ,
ಇಂಟ몭몭ಾ몭ಷನ몭 몭몭ೕ몭 몭ಾ: ಎ 몭ಾಂಪ몭몭몭몭몭 몭몭몭몭ಬು몭 ಕೃ몭몭ಾರರೂ ಆ몭ದು몭 ಇದು 몭ಾಗ몭ಕ몭ಾ몭 100 몭ಾನೂನು
몭ಾ몭ಗಳ몭몭 ಅಧ몭ಯನದ ಆಕರಗ몭ಂಥ몭ಾ몭 ಬಳ몭몭ಾಗು몭몭몭, ಮತು몭 ಆಧು몭ಕ 몭ಾ몭몭 (GATT) 몭ಾನೂ몭ನ ಕು몭몭ಾದ
몭ದಲ ಕೃ몭몭ಾ몭몭.
몭몭몭.몭ೕಟ몭 ಎ몭.ಎ몭. 몭ಾ몭몭 몭몭 몭ಾ몭 ಅವರು ಉ몭ಾ몭ಟ몭ಾ 몭ಾಷಣ 몭ಾ몭ದರು. ಅವರು ವ몭몭몭 몭몭ೕ몭
ಇ몭몭몭ಟೂ몭몭 (ಡಬೂ몭 몭몭ಐ)ನ ಸ몭몭ೕ몭 몭몭ೕ몭ಶಕ몭ಾ몭몭ಾ몭몭 ಮತು몭 몭몭ಟ몭몭몭ಂ몭ನ ಯೂ몭ವ몭몭몭 ಆ몭 ಬ몭ನ몭
ಇಂಟ몭몭ಾ몭ಷನ몭 ಇಕ몭ಾ몭몭 몭ಾ 몭몭몭몭ಸ몭 ಆ몭몭ಾ몭몭. ಅವರು 몭ಶ몭 몭ಾ몭몭ಾರ ಸಂ몭몭(ಡಬೂ몭 몭몭ಒ)ಯ 몭ೕಲ몭ನ몭
ಸಂ몭몭ಯ ಸದಸ몭 몭ಾಗೂ ಅಧ몭몭ರೂ ಆ몭몭ಾ몭몭.
몭몭몭. ಭ몭ಾ ಯು.ಎ몭., 몭ಾರತ, ಜ몭ಾ몭 ಮತು몭 몭ೕ몭ಾ ಪ몭ಮುಖ몭ಾ몭ರುವ ಇಂ몭ೂ 몭몭몭몭 ಪ몭몭ೕಶದ몭몭 몭ಾ몭몭ಾರದ
ಸ몭ಾಲುಗಳ ಕು몭ತು 몭몭ೕ몭몭ದರು. ಅವರು ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರ 몭ಾತುಕ몭ಗಳ몭 ಈಗ 몭ಾ몭몭ೕಯ ಭದ몭몭,
ಸ몭몭ೕಯ ದೃ몭몭몭ೂೕನಗಳ몭 ಮತು몭 몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ೌಲ몭ಗಳನೂ몭 ಒಳ몭ೂಂ몭몭 ಎಂದರು.
몭ಾ몭몭ಾರ ಒಪ몭ಂದಗಳ몭몭 몭ೂಸ ಅಂಶಗಳ몭 몭ಾನವ ಹಕು몭ಗ몭몭 몭ೕ몭몭, ಮ몭몭ಯ몭몭 ಸ몭ಾನ ಅವ몭ಾಶಗಳ몭 ಮತು몭
ಅಲ몭ಸಂ몭ಾ몭ತರು 몭ಾಗೂ 몭ಾ몭ಾ몭ಕ ಗುಂಪ몭ಗಳ 몭ಾರತಮ몭ಗಳ ಅಂಶಗಳ몭 ಒಳ몭ೂಂ몭몭 ಎಂದರು.
몭ಾರತದ ಕು몭ತು ಅವರು 몭ಾರತವ몭 몭ಾ몭몭ೕ몭ಕ 몭ಾ몭몭ಾರ ಒಪ몭ಂದಗಳನು몭(ಆ몭몭ಎ) ಒ몭몭몭ೂಳ몭몭ೕಕು ಮತು몭
ಸ몭몭ಯ몭ಾ몭 몭ಾಗವ몭ಸ몭ೕಕು ಎಂದರು. 몭ಾರತವ몭 몭ೕ몭ಾ ಪ몭몭ಾ몭 몭ಾತ몭 ವ몭몭ರುವ ಆ몭몭ಎ 몭ೕರಲು
ಉತು몭ಕ몭ಾ몭ಲ몭 ಎಂದರು. 몭몭몭.ಭ몭ಾ ಅವರು ಸ몭몭ೕಯ ಸು몭ಾರ몭ಗಳನು몭 ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರ몭ಂದ
몭ೕವ몭몭ೂ몭ಸಬಹುದು ಎಂದರು.
몭몭몭. 몭ೕಟ몭 몭ಾ몭몭 몭몭 몭ಾ몭 몭ಾಂ몭ಾ몭몭ಕದ ಪ몭몭ಾಮವ몭 ಅ몭ಾಧ몭ಾ몭몭 ಆದ몭 ಆತಂಕ ಪ몭몭ದ몭몭몭ಂತ ಕ몭몭

몭몭몭. 몭ೕಟ몭 몭ಾ몭몭 몭몭 몭ಾ몭 몭ಾಂ몭ಾ몭몭ಕದ ಪ몭몭ಾಮವ몭 ಅ몭ಾಧ몭ಾ몭몭 ಆದ몭 ಆತಂಕ ಪ몭몭ದ몭몭몭ಂತ ಕ몭몭
ಇದು몭 몭ಶ몭ದ 몭몭몭 몭ೕ.3.8ರಷು몭 ಕು몭몭몭 ಆದ몭 ಈ ಕು몭ತ 몭ೕ.6ರಷು몭 ಎಂದು ಅಂ몭ಾ몭ಸ몭ಾ몭ತು몭. 몭ಶ몭ದ ಆ몭몭ಕ
ಪ몭ನ몭몭ೕತನ ತ몭몭ತ몭ಾಗುತ몭몭 ಆದ몭 ಅದು ಅಸ몭ಾನ몭ಾ몭ರುತ몭몭 ಎಂಬ ಭರವ몭 ವ몭ಕ몭ಪ몭몭ದರು. 몭ಾರತವ몭 ಸಣ몭 ಪ몭ಟ몭
ಅ몭ತ몭ಗ몭몭ಂ몭몭 ಆ몭몭ಕ ಪ몭ನ몭몭ೕತನ ಕಂ몭몭 ಎಂದರು.

Read This in English
ಅವರು 21몭ೕ ಶತ몭ಾನದ ಸ몭ಾಲುಗಳನು몭 ಪ몭몭ಫ몭ಸುವ ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರ 몭ಯಮ ಪ몭ಸ몭ಕದ ಅ몭몭ೕ몭몭
ಆವೃ몭몭ಯ ಅಗತ몭몭몭 ಎಂದರು. ಅವರು ಇ-몭ಾಮ몭몭 ಉ몭ಯುತ몭몭 ಮತು몭 몭ಾ몭몭ಾರದ 몭몭ಟ몭ೕಕರಣ ಬಹುಪ몭ೕಯ
몭ಾ몭몭ಾರ ವ몭ವ몭몭ಯನು몭 ಬದ몭ಾ몭ಸ몭몭 ಎಂದರು.
몭ಶ몭 몭ಾ몭몭ಾರ ಸಂ몭몭ಯ ತ몭몭ಾದ ಅವರು ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರದ ಸ몭ಾಲುಗಳ몭 몭ಾ몭ಾವರಣ ಬದ몭ಾವ몭 ಮತು몭
ಆ몭몭ಕ ಅ몭ವೃ몭몭ಯ 몭ಾ몭ಸ몭ಕ ಸು몭몭ರ몭몭ಾ몭몭 ಎಂದರು. ಆ몭ಾಯದ 몭ಾರತಮ몭 ಮತು몭 ಜನ몭몭ಯ
몭ಾಜ몭ಾರ몭ಗ몭ಂದ ಆ몭몭ಕ ಅ몭ವೃ몭몭ಯ 몭ಾ몭ಾ몭ಕ ಸು몭몭ರ몭ಗಳ몭 ಇತ몭 ಅ몭ತ몭ಗ몭ಾ몭몭 ಎಂದರು. 몭몭몭. 몭ೕಟ몭
몭ಾ몭몭 몭몭 몭ಾ몭 ಯು.ಎ몭 ಮತು몭 몭ೕ몭ಾ ನಡು몭 ಸೂಪ몭ಪವ몭 몭ಾಗ몭ಕ 몭ಾಜ몭ೕಯ 몭ಕ몭ಟು몭 몭ಶ몭 몭ಾ몭몭ಾರದ
ಎದುರು ಇರುವ ಮ몭ೂ몭ಂದು ಪ몭ಮುಖ ಸ몭ಾ몭ಾ몭몭 ಎಂದರು.
몭몭몭ನ 몭ವರಗ몭몭 ಸಂಪ몭몭몭:
몭몭ೕ몭몭 몭.ಆ몭., ಅ몭몭몭ಂ몭 몭몭몭몭ಸ몭, 몭ಎಂಆ몭 몭ಾ ಸೂ몭몭 몭ಂಗಳ몭ರು
몭: 9845436878

(ಉಪಯುಕ몭 ನೂ몭몭)
‘ಉಪಯುಕ몭 ನೂ몭몭’ 몭ೕ몭ಬು몭 ಪ몭ಟ 몭ೖ몭 몭ಾ몭
ಉಪಯುಕ몭 ನೂ몭몭 몭ಾಟ몭몭 ಗೂ몭몭몭 몭ೕರಲು ಈ 몭ಂ몭 몭몭몭 몭ಾ몭

CMRU

INTERNATIONAL TRADE

NON-TRADE ISSUES

ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರ

몭ಎಂಆ몭ಯು

ಹ몭ಾ몭ಾನ ಬದ몭ಾವ몭

SHARE

 0













 PREVIOUS POST
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ಉ몭ಾ몭ವರ 몭ೕತು몭 몭ೕ몭 ತ몭몭ೂೕ몭몭 몭ಎ몭ಾ몭몭몭몭 ಬ몭 몭몭몭: ಹಲವ몭몭...
 May 29, 2020  0

ಉಡು몭: ಮಂಗಳ몭몭몭ಂದ 몭ಳ몭ಾ몭몭 몭ೂರ몭ದ몭 몭ಎ몭ಆ몭몭몭 ಬ몭ೂ몭ಂದು ಇಂದು 몭ಳ몭몭 ಉ몭ಾ몭ವರದ ಬ몭 몭ಾ몭몭ೕಯ
몭몭ಾ몭몭 66ರ...
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ಮೂ몭ನ몭몭 ರಕ몭몭ಾ몭ವ몭ಾದ몭 ಏನು 몭ಾಡ몭ೕಕು…?

몭몭ಲು ಬ몭ದು ಇಬ몭ರು ಮಕ몭ಳ 몭몭몭 ಗಂ몭ೕರ
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몭ತ몭 ಪಂ몭ಾಂಗ (21-04-2021)
 April 21, 2021  0
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ABOUT US
ಉಪಯುಕ몭.몭ಾಂ ಆಧು몭ಕ 몭몭ಟ몭 몭ಾಧ몭ಮಗಳ 몭ಾ몭ನ몭몭 몭ೂಸ몭ಾ몭 몭ೕಪ몭몭몭ಾ몭ರುವ 몭몭 몭몭ೕಟ몭몭. ಒಂ몭ೕ ವಷ몭ದ몭몭
12 ಲ몭ಕೂ몭 ಅ몭ಕ 몭ೕ몭몭ಯನು몭 ಪ몭ದು 몭ೕಗ몭ಂದ 몭몭ಯು몭몭ರುವ 몭ಾಧ몭ಮ. 몭ಎ몭몭 몭몭ಟ몭 몭ೕ몭몭ಾ 몭ೂಲೂ몭ಷ몭몭
ವ몭몭ಂದ ಇದು ಪ몭ಕಟ몭ಾಗು몭몭몭. ಪ몭몭몭 몭ಾಗೂ 몭몭ಟ몭 몭ಾಧ몭ಮ 몭ೕತ몭ದ몭몭 22 ವಷ몭ಗಳ ಸಮೃದ몭 ಅನುಭವ 몭ೂಂ몭ರುವ
ಪತ몭ಕತ몭 ಚಂದ몭몭ೕಖರ ಕುಳಮವ몭 ಇದರ ಸಂ몭ಾದಕರು. 몭ಸ몭ೕ 몭ೕಳ몭ವಂ몭 ಎಲ몭몭ಗೂ ಉಪಯುಕ몭몭ಾ몭ರುವಂ몭 ಈ ನೂತನ 몭몭
몭ಾಧ몭ಮವನು몭 몭몭ಸುವ몭ದು ನಮ몭 ಗು몭 ಮತು몭 몭몭ೕಯ. ಮಂಗಳ몭ರು ಮ몭ಾನಗರವನು몭 몭ೕಂದ몭몭ಾ몭몭몭 ಪ몭ಕಟ몭ಾಗುವ
ಉಪಯುಕ몭.몭ಾಂ ಸ몭몭ೕಯ ಸು몭몭, 몭ಾ몭몭, ಕ몭-ಸಂಸ몭몭몭, 몭ಾ몭ಾ 몭ೖ몭ಧ몭ಗ몭몭 몭몭몭ನ ಒತು몭 몭ೕಡುತ몭몭. 몭ಾ몭ಂದು 몭ಾ몭몭ೕಯ,
ಅಂ몭ಾ몭ಾ몭몭ೕಯ ಸು몭몭ಗಳ몭, 몭몭ಾನ ಮತು몭 ತಂತ몭몭ಾನ, 몭ಾ몭ಜ몭 ಮತು몭 ಉದ몭ಮ, 몭몭ೕ몭 ಮತು몭 ಮನರಂಜ몭, 몭ೖರ몭 ಸು몭몭ಗಳ몭,
몭몭ೕ몭ೂೕಗಳ몭, 몭ೕ몭몭ೕ ಸು몭몭ಗಳ몭 ಮತು몭 ಇನ몭ಷು몭 ಸಮೃದ몭 ಓ몭ನ ಅನುಭವ몭몭 ಇ몭몭 몭ೂರ몭몭ಾಗದು. ಗುಣಮಟ몭 ಮತು몭
ಪ몭몭몭ೂೕದ몭ಮದ ಮೂಲ 몭몭ಾ몭ಂತಗ몭몭ಂ몭몭 몭ಾ몭 몭ಾ몭몭ೂಳ몭몭 몭ಮ몭 ಅಂ몭ೖಯ몭몭ೕ ಎಲ몭 몭ಾ몭몭ಗಳನೂ몭 몭ೕಡುವ몭ದು ನಮ몭
ಉ몭몭ೕಶ. ನಮ몭 ಎಲ몭 몭몭ೕ몭ಯ ಓದುಗ, ಬಳ몭몭ಾರರ몭몭 ನಮ몭 몭ನಮ몭 몭ನಂ몭 ಇ몭몭ೕ, ಬ몭몭 ನ몭몭ಂ몭몭몭, ನಮ몭ನು몭 몭ಂಬ몭몭;
ಜ몭ಗೂ몭 몭몭몭ೕಣ.
Contact us: editor@upayuktha.com

FOLLOW US










@2019 - Upayuktha News. All Right Reserved. Designed and Developed by RajasDigital

