
E- Commerce (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವರಣಿಜ್ಯ) 

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವರಣಿಜ್ಯ ಅಥವರ ಇಂಟರ್ೆೆಟ್ ವರಣಿಜ್ಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ, ಅಂತರ್ರೆಲ್ವನ್ುು ಬಳಸುವ ಸರಕು 

ಅಥವರ ಸೆೇವೆಗಳ ಖರೇದಿ ಮತುು ಮರರರಟ ಮತುು ಈ ವಹಿವರಟುಗಳನ್ುು ನಿವೆಹಿಸಲ್ು ಹಣ ಮತುು ದತರುಂಶವನ್ುು ವರ್ರೆವಣೆ 

ಮರಡುವುದನ್ುು ಸೂಚಿಸುತುದೆ. ಆನ ಲೆೈನ ನ್ಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಉತಪನ್ುಗಳ ಮರರರಟವನ್ುು ಉಲೆಿೇಖಿಸಲ್ು ಇಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ಅನ್ುು ಹೆಚ್ರಾಗಿ 

ಬಳಸಲರಗುತುದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅಂತರ್ರೆಲ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಸುಗಮವರಗುವ ಯರವುದೆೇ ರೇತಿಯ ವರಣಿಜ್ಯ ವಹಿವರಟನ್ುು ಸಹ 

ವಿವರಸುತುದೆ. 

Types of E Commerce (ಇ ವರಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಕ್ಟ್ರರಗಳು) 

6 ವಿಭಿನ್ು ರೇತಿಯ ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ವಯವಹರರಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲರಿ ಪ್ರಕ್ಟ್ರರಗಳ ಬರ್ೆೆ ತಿಳಿಯಲ್ು ಮುಂದೆ ಓದಿ. 

ಬಿ 2 ಬಿ - ವಯವಹರರದಿಂದ ವಯವಹರರಕ್ಟ್ೆೆ 

ಬಿ 2 ಸಿ - ರ್ರರಹಕರರ್ೆ ವಯವಹರರ 

ಸಿ 2 ಸಿ - ರ್ರರಹಕರಂದ ರ್ರರಹಕ 

ಸಿ 2 ಬಿ - ರ್ರರಹಕರಂದ ವಯವಹರರ 

ಬಿ 2 ಜಿ - ಸಕ್ಟ್ರೆರಕ್ಟ್ೆೆ ವಯವಹರರ 

ಸಿ 2 ಜಿ - ರ್ರರಹಕನ್ು ಆಡಳಿತಕ್ಟ್ೆೆ ಅಥವರ ರ್ರರಹಕನ್ು ಸಕ್ಟ್ರೆರಕ್ಟ್ೆೆ 

ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸ ೆ ರ್ರಗಿ ಅಂತರ್ರೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯಂದು ವಹಿವರಟನ್ುು ಮೇಲ್ಲನ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ರರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಗಿ 

ವಗಿೇೆಕರಸಬಹುದು. 

ಬಿ 2 ಬಿ 

ಬಿ 2 ಬಿ, ಅಥವರ ಬಿಸಿರ್ೆರ್ಸ ಟು ಬಿಸಿರ್ೆರ್ಸ, ಅತಿದೊಡಡ ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ಮರದರ. ಈ ಮರದರಯಲ್ಲಿ, ಮರರರಟರ್ರರರು ಮತುು 
ಖರೇದಿದರರರು ಎರಡೂ ವರಯಪರರ ಘಟಕಗಳರಗಿವೆ. 
 

ಈ ಮರದರಯು ಚಿಲ್ಿರೆ ವರಯಪರರ ಅಥವರ ಸಗಟು ವರಯಪರರ ಅಥವರ ಸಗಟು ವರಯಪರರ ಮತುು ತಯರರಕರ ನ್ಡುವಿನ್ 
ವಹಿವರಟುಗಳನ್ುು ವಿವರಸುತುದೆ. 
 

ಅಲ್ಿದೆ, ಬಿ 2 ಬಿ ವಯವಹರರ ಮರದರಯ ವಯವಹರರವು ಬಿ 2 ಸಿ ಮರದರಗಿಂತ ಹೆಚಿಾನ್ದರಗಿದೆ. 
ಬಿ 2 ಬಿ ಮರದರಗಳ ಕ್ಟ್ೆಲ್ವು ಉದರಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಬರಬರ (ವರಯಪರರ ವರಯಪರರ ವೆೇದಿಕ್ಟ್ೆರ್ೆ ವಿಶವದ ಅತಿದೊಡಡ ಆನ ಲೆೈನ 
ವಯವಹರರ), ಅಮರ್ರನ ವರಯಪರರ, ಐಬಿಎಂ, ಬೊೇಯಂಗ್, ಎಕ್ಟ್ರಾರ್ೊೊಬಿಲ್ ಕ್ಟ್ರರ್ಪೆರೆೇಶನ ಮತುು ಇನ್ುಷ್ುು .. ಬಿ 2 ಬಿ ಮರದರಯ 
ಪ್ರಯೇಜ್ನ್ಗಳು 
 



ಆಮದು ಮತುು ರಫ್ತು ಉತಪನ್ುಗಳು 
ಆನ ಲೆೈನ ನ್ಲ್ಲಿ ವಯವಹರರವನ್ುು ರ್ಪರೇತರಾಹಿಸುತುದೆ 
ವರಯಪರರ ಮರಗೆದರ್ಶೆಗಳನ್ುು ಇರಸಿ 

ಖರೇದಿದರರರು ಮತುು ಪ್ೂರೆೈಕ್ಟ್ೆದರರರನ್ುು ನಿರ್ೆರಸಿ 

ಬಿ 2 ಬಿ ಮರದರಯ ವೆೈರ್ಶಷ್ುಯಗಳು 
 

ದಿೇಘೆ ಮರರರಟದ ಚಕರ 
ಹೆಚುಾ ಸಂಕೇಣೆ ಮರದರ ಮತುು ಗುರ ಮರರುಕಟ್ೆು 
ಕಡಿಮ ಬೆಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ 
ಸರಾಪಿತ ಮರಕ್ಟ್ೆೆಟಂಗ್ ತಂತರವು ವರಯಪರರ ಮರಗೆಗಳನ್ುು ಕ್ಟ್ೆೇಂದಿರೇಕರಸಿದೆ 
ಭರವರ್ರತೊಕ ಮತುು ಪ್ರಚ್ೊೇದರ್ೆಯ ಖರೇದಿರ್ೆ ಕಡಿಮ ಸರಮಥಯೆ 

ಪ್ರತಿ ಮರರರಟಕ್ಟ್ೆೆ ಹೆಚಿಾನ್ ಆದರಯ 

ರ್ರರಹಕರು ಹೆಚಿಾನ್ ಡೆೇಟ್ರವನ್ುು ಬಯಸುತರುರೆ 
ಬಹು ಬಳಕ್ಟ್ೆದರರರು ಮತುು ಬಳಕ್ಟ್ೆದರರರ ID ಗಳು 
ಬಿ 2 ಸಿ 

ಬಿ 2 ಸಿ ವಯವಹರರವು ಸರಮರನ್ಯ ವಿರ್ವರಗಿದೆ. ಇದು ದಪ್ಪವರದ ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ಮರರುಕಟ್ೆುಯರಗಿದೆ. 
 

ಬಿ 2 ಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರ್ರರಹಕರರ್ೆ ವಯವಹರರವು ಅತಯಂತ ಸರಮರನ್ಯ ಮತುು ದಪ್ಪವರದ ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ 
ಮರರುಕಟ್ೆುಯರಗಿದೆ. ಈ ಆನ ಲೆೈನ ಮರದರಯಲ್ಲಿ, ವಯವಹರರವು ವೆೈಯಕುಕ ರ್ರರಹಕರರ್ೆ ಮರರರಟವರಗುತುದೆ. ಈ ವಯವಹರರ 
ಮರದರ ರ್ರರಹಕರೊಂದಿರ್ೆ ರ್ೆೇರ ಸಂವರದವನ್ುು ನಿೇಡುತುದೆ. 
ಈ ಮರದರಯು ಮರರರಟರ್ರರರು ಮತುು ಚಿಲ್ಿರೆ ವರಯಪರರಗಳಿಂದ ಕ್ಟ್ೆಲ್ಸ ಮರಡುತುದೆ ಇದರಂದ ಅವರು ತಮೊ ಸರಕುಗಳನ್ುು 
ಇಂಟರ್ೆೆಟ್ ಬಳಕ್ಟ್ೆದರರರರ್ೆ ಮರರರಟ ಮರಡಬಹುದು. ಇದು ಸರಂಪ್ರದರಯಕ ಚಿಲ್ಿರೆ ಮರದರ, ಆದರೆ ಭೌತಿಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ್ 
ವಯವಹರರವನ್ುು ಆನ ಲೆೈನ ನ್ಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಸಲರಗುತುದೆ. 
 

ಬಿ 2 ಸಿ ಮರದರಗಳ ಕ್ಟ್ೆಲ್ವು ಉದರಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ವರಲ್-ಮರಟ್ೆ, ಸೆುೇಪ್ಲ್ಾ, ಟ್ರರ್ೆೆಟ್ ಮತುು ಆರ ಇಐ. 
ಬಿ 2 ಸಿ ಯ ಪ್ರಯೇಜ್ನ್ಗಳು 
 

ಸರಾಪಿತ ಮರರುಕಟ್ೆು ಅವಕ್ಟ್ರಶಗಳ ವಿಸುರಣೆ 
ಮರರುಕಟ್ೆುಯ ರ್ರಗವನ್ುು ರ್ರಗತಿಕ ಪ್ರಮರಣದಲ್ಲಿ ವಿಸುರಸುವುದು 
ಹೆಚಿಾನ್ ರ್ರರಹಕ ನಿಷ್ೆ ೆ
ಅಗೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಹಿವರಟು 
ಬಿ 2 ಸಿ ಯ ವೆೈರ್ಶಷ್ುಯಗಳು 
 

ಅಥೆಮರಡಿಕ್ಟ್ೊಳಳಲ್ು ಸುಲ್ಭ 



ಸಣಣ ಮರರರಟ ಚಕರ 
ಗುರ ಮರರುಕಟ್ೆುಯನ್ುು ತೆರವುರ್ೊಳಿಸಿ 

ಕಡಿಮ ಅಪರಯ ಮತುು ಪ್ರವೆೇಶದ ವೆಚಾಗಳು 
ಭರವರ್ರತೊಕ ಮತುು ಪ್ರಚ್ೊೇದರ್ೆಯ ಖರೇದಿರ್ೆ ಸಂಭರವಯ 
ಸರಮೂಹಿಕ / ರ್ರರಹಕ ಮರರ್ಯಮ ಮರಕ್ಟ್ೆೆಟಂಗ್ ತಂತರ 
ಬೆಲೆ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರ್ರರಹಕರು 
ಸಿ 2 ಸಿ 

ಬಿ 2 ಬಿ ಮತುು ಬಿ 2 ಸಿ ಅಥೆಮರಡಿಕ್ಟ್ೊಳುಳವುದು ಸುಲ್ಭ. ಹರರ್ರದರೆ ಸಿ 2 ಸಿ ಹೆೇರ್ೆ ಕ್ಟ್ರಣುತುದೆ? 

 

ಸಿ 2 ಸಿ ಅಥವರ ರ್ರರಹಕರಂದ ರ್ರರಹಕ ವಯವಹರರ ಮರದರ ಇಬಬರು ರ್ರರಹಕರ ನ್ಡುವಿನ್ ವಹಿವರಟನ್ುು ಒಳರ್ೊಂಡಿರುತುದೆ. ಇದನ್ುು 
ರ್ರಗರಕನಿರ್ೆ ರ್ರಗರಕ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲರಗುತುದೆ. ಈ ಮರದರಯ ಸರಮರನ್ಯ ಉದರಹರಣೆಯಂದರೆ ಆನ ಲೆೈನ ಹರರಜ್ು, ಅಲ್ಲಿ 
ರ್ರರಹಕ ಅಥವರ ಸಂದಶೆಕನ್ು ವಸುುವನ್ುು ಮರರರಟಕ್ಟ್ೆೆ ರ್ಪೇರ್ಸು ಮರಡುತರುರ್ೆ ಮತುು ಅದನ್ುು ಖರೇದಿಸಲ್ು ಇತರ ರ್ರರಹಕ 
ಬಿಡ ಗಳನ್ುು ನಿೇಡುತರುರ್ೆ. ಆದರಗೂಯ, ಮೂರರ್ೆೇ ವಯಕುಯು ಸರಮರನ್ಯವರಗಿ ಆಯೇಗವನ್ುು ವಿಧಿಸುತರುರ್ೆ. 
 

ಅಲ್ಿದೆ, ಸಿ 2 ಸಿ ವಯವಹರರ ಅಥವರ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ಹೊಂದಲ್ು ಅಪರರ ಯೇಜ್ರ್ೆ ಮತುು ಮರಕ್ಟ್ೆೆಟಂಗ್ ಅಥೆವರಗುತುದೆ. ಸೆೈಟ್ ಗಳು 
ರ್ರರಹಕರನ್ುು ಹೊಂದಿಸಲ್ು ಮರ್ಯವತಿೆಗಳರಗಿ ಕ್ಟ್ರಯೆನಿವೆಹಿಸುತುವೆಯರದರೂ, ಅವರು ಆನ ಲೆೈನ ನ್ಲ್ಲಿ ರ್ಪೇರ್ಸು ಮರಡುವ 
ಉತಪನ್ುಗಳ ಗುಣಮಟುವನ್ುು ಪ್ರರ್ಶೇಲ್ಲಸುವುದಿಲ್ಿ. 
 

ಈ ಮರದರಯ ಕ್ಟ್ೆಲ್ವು ಉದರಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟ್ೆರೇಗ್ಾ ಲ್ಲರ್ಸು, ಇಬೆೇ ಮತುು ಒಎಲ್ ಎಕ್ಾ ಸೆೇರವೆ. 
ಸಿ 2 ಸಿ ಯ ಪ್ರಯೇಜ್ನ್ಗಳು 
 

ಮರ್ಯವತಿೆ ಇಲ್ ಿ

ಕಡಿಮ ವಹಿವರಟು ವೆಚಾ 
ಗಡಿಯರರ ಲ್ಭಯತೆಯನ್ುು ಪ್ೂಣೆರ್ೊಳಿಸಿ 

ವೆೈಡ ರೇಚ್ 

ಸಿ 2 ಸಿ ಯ ವೆೈರ್ಶಷ್ುಯಗಳು 
 

ರ್ೆರ್ೊೇಶಬಲ್ ಮರರುಕಟ್ೆು ಆಧರರತ ಬೆಲೆ 
ಸರಳ ಖರೇದಿ ಪ್ರಕರಯ 

ಭರವರ್ರತೊಕ ಮತುು ಅಗತಯಗಳ ಆಧರರದ ಮೇಲೆ ಖರೇದಿರ್ೆ ಸಂಭರವಯ 
ಸಿ 2 ಬಿ 

ಸಿ 2 ಬಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರ್ರರಹಕರಂದ ವಯವಹರರಕ್ಟ್ೆೆ ರ್ರರಹಕರು ತಮೊ ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು ಅಥವರ ಉತಪನ್ುಗಳನ್ುು ವಯವಹರರಕ್ಟ್ೆೆ 
ಮರರರಟ ಮರಡುವುದನ್ುು ಒಳರ್ೊಂಡಿರುತುದೆ. ಇದು ಸರಸುಮರರು ದೊಡಡ ವಯವಹರರಕ್ಟ್ೆೆ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಏಕ್ಟ್ೆೈಕ 
ಮರಲ್ಲೇಕತವದಂತೆಯೇ ಇರುತುದೆ. 



 

ರ್ರವು ಕ್ಟ್ೆಲ್ವು ಸಿ 2 ಬಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ಉದರಹರಣೆಗಳನ್ುು ಸವಲ್ಪ ರ್ೊೇಡೊೇಣ. 
 

ಸಿ 2 ಬಿ ಯನ್ುು ಇತರ ವಯವಹರರ ಮರದರಗಳಿಂದ ಬೆೇಪ್ೆಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷ್ಯವೆಂದರೆ ರ್ರರಹಕರು ಉತಪನ್ುಗಳಿರ್ೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ುು 
ರಚಿಸುತರುರೆ. ಅಲ್ಿದೆ, ಮರದರಯು ಸವತಂತೊರೇದೊಯೇಗಿಗಳ ಅಗತಯವನ್ುು ಪ್ೂರೆೈಸುತುದೆ, ಅವರು ರ್ರರಹಕರು ನಿೇಡುವ ಕ್ಟ್ರಯೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ಟ್ೆಲ್ಸ ಮರಡುತರುರೆ. 
 

ಆದರಗೂಯ, ಕ್ಟ್ರನ್ೂನ್ುಬದಧ ಸಂಕೇಣೆತೆಗಳಿಂದರಗಿ ಈ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ಗಳಿರ್ೆ ಯೇಜ್ರ್ೆ ಅಗತಯವಿರುತುದೆ. 
 

ಸಿ 2 ಬಿ ಉದರಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಆಡೆಾನಾ, ಕಮಿಷ್ನ ಜ್ಂಕ್ಷ್ನ ಮತುು ಅಮರ್ರನ ಸೆೇರವೆ. ಫೇಟ್ೊಲ್ಲಯರ ಸಹ ಉತುಮ ಸಿ 
2 ಬಿ ಉದರಹರಣೆಯರಗಿ ಹೊರಹೊಮುೊತಿುದೆ .. 
ಬಿ 2 ಜಿ 

ಸಕ್ಟ್ರೆರದಿಂದ ವಯವಹರರವನ್ುು ಆಡಳಿತ ವರಣಿಜ್ಯಕ್ಟ್ೆೆ ವರಯಪರರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲರಗುತುದೆ. ಈ ಮರದರಯಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಟ್ರೆರ ಮತುು 
ವಯವಹರರಗಳು ವೆಬ ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದಕೆಂತ ಹೆಚುಾ ಪ್ರಣರಮಕ್ಟ್ರರಯರಗಿ ಪ್ರಸಪರ ವಯವಹರರ ಮರಡಲ್ು ಕ್ಟ್ೆೇಂದರ 
ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ಗಳನ್ುು ಬಳಸುತುವೆ. 
 

ಈ ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ಮರದರಯನ್ುು ಸರವೆಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯದ ಮರಕ್ಟ್ೆೆಟಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲರಗುತುದೆ, ಅಂದರೆ ಮರಕ್ಟ್ೆೆಟಂಗ್ 
ಸೆೇವೆಗಳು ಮತುು ಉತಪನ್ುಗಳನ್ುು ಅರ್ೆೇಕ ಸಕ್ಟ್ರೆರ ಮಟುಗಳಿರ್ೆ ಮರರರಟ ಮರಡುತುದೆ. ಈ ವೆೇದಿಕ್ಟ್ೆಯಂದಿರ್ೆ, ವಯವಹರರಗಳು 
ಟ್ೆಂಡರ ಹರರಜ್ು, ಮತುು ಅಜಿೆ ಸಲ್ಲಕಿ್ಟ್ೆ ಸೆೇರದಂತೆ ಸಕ್ಟ್ರೆರ ಅವಕ್ಟ್ರಶಗಳನ್ುು ಬಿಡ ಮರಡಬಹುದು ... 
ಸಿ 2 ಜಿ 

ರ್ರರಹಕರು ಆಡಳಿತಕ್ಟ್ೆೆ ಅಥವರ ರ್ರರಹಕರಂದ ಸಕ್ಟ್ರೆರ ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ಮರದರರ್ೆ ಪ್ರತಿಕರಯಯನ್ುು ರ್ಪೇರ್ಸು ಮರಡಲ್ು ಅಥವರ 
ಸರವೆಜ್ನಿಕ ವಲ್ಯಗಳಿರ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮರಹಿತಿಯನ್ುು ರ್ೆೇರವರಗಿ ಸಕ್ಟ್ರೆರ ಆಡಳಿತ ಅಥವರ ಅಧಿಕ್ಟ್ರರಗಳಿರ್ೆ ಕ್ಟ್ೊೇರಲ್ು 
ರ್ರರಹಕರರ್ೆ ಅನ್ುವು ಮರಡಿಕ್ಟ್ೊಡುತುದೆ. 
 

ಉದರಹರಣೆರ್ೆ, ನಿೇವು ಸಕ್ಟ್ರೆರ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ಮೂಲ್ಕ ವಿದುಯತ್ ಬಿಲ್ ಪರವತಿಸುವರಗ, ಆರೊೇಗಯ ವಿಮಯ ಪರವತಿ, ತೆರರ್ೆ 
ಪರವತಿಸುವುದು ಇತರಯದಿ. 

The most common Applications of E-commerce (ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸ ೆನ್ ಸರಮರನ್ಯ ಅಪಿಿಕ್ಟ್ೆೇಶನ ಗಳು) 
ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಸಗಟತ 
 

ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ಚಿಲ್ಿರೆ ಮತುು ಸಗಟು ವರಯಪರರದಲ್ಲಿ ಹಲ್ವರರು ಅನ್ವಯಕ್ಟ್ೆಗಳನ್ುು ಹೊಂದಿದೆ. 
 

ಇ-ಚಿಲ್ಿರೆ ವರಯಪರರ ಅಥವರ ಆನ-ಲೆೈನ ಚಿಲ್ಿರೆ ವರಯಪರರ ಎಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಟ್ರಯಟಲರಗ್ ಮತುು ಶರಪಿಂಗ್ ಕ್ಟ್ರಟ್ೆ 
ಮರದರಯನ್ುು ಬಳಸಿಕ್ಟ್ೊಂಡು ವಿರ್ರಯಸರ್ೊಳಿಸಲರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಳಿರ್ೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ವಯವಹರರದಿಂದ ರ್ರರಹಕರಂದ 
ಸರಕುಗಳನ್ುು ಮರರರಟ ಮರಡುವುದು. 
 



ಸೆೈಬರ ಮರಲ್ ಒಂದೆೇ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ಆಗಿದುು ಅದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ೆೆಟ್ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ು ಉತಪನ್ುಗಳು ಮತುು ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು 
ನಿೇಡುತುದೆ. ಇದು ವೆಬ ಬೌರಸರ ಮೂಲ್ಕ ರ್ರರಹಕ ಮತುು ಮರರರಟರ್ರರರನ್ುು ಒಂದು ವಚುೆವಲ್ ರ್ರಗಕ್ಟ್ೆೆ ಆಕರ್ಷೆಸುತುದೆ. 
ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ಚಿಲ್ಿರೆ ಮತುು ಸಗಟು ವರಯಪರರದಲ್ಲಿ ಹಲ್ವರರು ಅನ್ವಯಕ್ಟ್ೆಗಳನ್ುು ಹೊಂದಿದೆ. 
 

ಇ-ಚಿಲ್ಿರೆ ವರಯಪರರ ಅಥವರ ಆನ-ಲೆೈನ ಚಿಲ್ಿರೆ ವರಯಪರರ ಎಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಟ್ರಯಟಲರಗ್ ಮತುು ಶರಪಿಂಗ್ ಕ್ಟ್ರಟ್ೆ 
ಮರದರಯನ್ುು ಬಳಸಿಕ್ಟ್ೊಂಡು ವಿರ್ರಯಸರ್ೊಳಿಸಲರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಳಿರ್ೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ವಯವಹರರದಿಂದ ರ್ರರಹಕರಂದ 
ಸರಕುಗಳನ್ುು ಮರರರಟ ಮರಡುವುದು. 
 

ಸೆೈಬರ ಮರಲ್ ಒಂದೆೇ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ಆಗಿದುು ಅದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ೆೆಟ್ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ು ಉತಪನ್ುಗಳು ಮತುು ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು 
ನಿೇಡುತುದೆ. ಇದು ವೆಬ ಬೌರಸರ ಮೂಲ್ಕ ರ್ರರಹಕ ಮತುು ಮರರರಟರ್ರರರನ್ುು ಒಂದು ವಚುೆವಲ್ ರ್ರಗಕ್ಟ್ೆೆ ಆಕರ್ಷೆಸುತುದೆ. 
ಮರಕ್ಟ್ೆೆಟಂಗ್: 
ಮತೊುಂದು ಅಪಿಿಕ್ಟ್ೆೇಶನ ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ಮರಕ್ಟ್ೆೆಟಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 
ರ್ರರಹಕರ ನ್ಡವಳಿಕ್ಟ್ೆ, ಆದಯತೆಗಳು, ಅಗತಯಗಳು ಮತುು ಖರೇದಿ ಮರದರಗಳ ಬರ್ೆೆ ಡೆೇಟ್ರ ಸಂಗರಹಣೆ ವೆಬ ಮತುು ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ 
ಮೂಲ್ಕ ಸರರ್ಯ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ, ಸಮರಲೊೇಚರ್ೆ, ಉತಪನ್ು ವೆೈರ್ಶಷ್ುಯ ವರ್ೆರ್ೆ ಮತುು ರ್ರರಹಕರೊಂದಿಗಿನ್ ಸಂಬಂರ್ದಂತಹ 
ಮರಕ್ಟ್ೆೆಟಂಗ್ ಚಟುವಟಕ್ಟ್ೆಗಳಿರ್ೆ ಇದು ಸಹರಯ ಮರಡುತುದೆ. 
 

ಹಣಕಾಸತ: 
 

ಹಣಕ್ಟ್ರಸು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ಅನ್ುು ಹೆಚಿಾನ್ ಪ್ರಮರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತಿುವೆ. 
 

ರ್ರರಹಕರು ತಮೊ ಉಳಿತರಯ ಮತುು ಸರಲ್ ಖರತೆಗಳ ಬರಕಗಳನ್ುು ಪ್ರರ್ಶೇಲ್ಲಸಬಹುದು, ಹಣವನ್ುು ತಮೊ ಇತರ ಖರತೆರ್ೆ 
ವರ್ರೆಯಸಬಹುದು ಮತುು ಆನ ಲೆೈನ ಬರಯಂಕಂಗ್ ಅಥವರ ಇ-ಬರಯಂಕಂಗ್ ಮೂಲ್ಕ ತಮೊ ಬಿಲ್ ಪರವತಿಸಬಹುದು. 
ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸ ೆನ್ ಮತೊುಂದು ಅನ್ವಯವೆಂದರೆ ಆನ-ಲೆೈನ ಸರುಕ್ ಟ್ೆರೇಡಿಂಗ್. ಅರ್ೆೇಕ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ಗಳು ಸುದಿು, ಚ್ರಟ್ೆ, ಕಂಪ್ನಿಯ 
ರ್ಪರಫೆೈಲ್ ಬರ್ೆೆ ಮರಹಿತಿ ಮತುು ಷ್ೆೇರುಗಳ ವಿಶೆಿೇಷ್ಕ ರೆೇಟಂಗ್ ರ್ೆ ಪ್ರವೆೇಶವನ್ುು ಒದಗಿಸುತುವೆ. 
ಉತ್ಾಾದನೆ: 
ಕಂಪ್ನಿಯ ಪ್ೂರೆೈಕ್ಟ್ೆ ಸರಪ್ಳಿ ಕ್ಟ್ರಯರೆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ಅನ್ುು ಸಹ ಬಳಸಲರಗುತುದೆ. 
 

ಕ್ಟ್ೆಲ್ವು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸರಕುಗಳನ್ುು ಖರೇದಿಸಲ್ು ಮತುು ಮರರರಟ ಮರಡಲ್ು, ವರಯಪರರ ಮರರುಕಟ್ೆುಯ ಮರಹಿತಿಯನ್ುು ಮತುು 
ದರಸರುನ್ು ನಿಯಂತರಣದಂತಹ ಕಚ್ೆೇರ ಮರಹಿತಿಯನ್ುು ಹಿಂದಕ್ಟ್ೆೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನಿಮಯವನ್ುು ರೂಪಿಸುತುವೆ. 
 

ಇದು ವರಯಪರರ ಸಮುದರಯದ ಸದಸಯರಲ್ಲಿ ಕಚ್ರಾ ವಸುುಗಳು ಮತುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಸರಕುಗಳ ಹರವನ್ುು ವೆೇಗರ್ೊಳಿಸುತುದೆ. 
ಕ್ಟ್ರಯೆತಂತರದ ಮತುು ಸಪಧರೆತೊಕ ಸಮಸೆಯಗಳಿರ್ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿರ್ ಸಮಸೆಯಗಳು ವಯವಹರರ ಮರದರಗಳ ಅನ್ುಷ್ರೆನ್ವನ್ುು 
ಮಿತಿರ್ೊಳಿಸುತುವೆ. 
ಕಂಪ್ನಿಗಳು ತಮೊ ಪ್ರತಿಸಪಧಿೆಗಳನ್ುು ನ್ಂಬದಿರಬಹುದು ಮತುು ಸರಮೂಹಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನಿಮಯ ಕ್ಟ್ೆೇಂದರಗಳಲ್ಲಿ 
ಭರಗವಹಿಸಿದರೆ ವರಯಪರರ ರಹಸಯಗಳನ್ುು ಕಳೆದುಕ್ಟ್ೊಳಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವಿರಬಹುದು. 



 

ಹರಾಜತ: 
ರ್ರರಹಕರಂದ ರ್ರರಹಕ ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ಎನ್ುುವುದು ರ್ರರಹಕರಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತುು ಸೆೇವೆಗಳನ್ುು ರ್ೆೇರವರಗಿ ಮರರರಟ ಮರಡುವುದು. 
 

ಇದು ಬಿಡಿಡಂಗ್ ಅನ್ುು ಒಳರ್ೊಂಡಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹರರಜ್ನ್ುು ಸಹ ಒಳರ್ೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡಿಡಂಗ್ ಎನ್ುುವುದು ವಿಶೆೇಷ್ ರೇತಿಯ 
ಹರರರ್ರಗಿದುು, ಇದು ನಿರೇಕ್ಷಿತ ಖರೇದಿದರರರರ್ೆ ಐಟಂರ್ೆ ಬಿಡ ಮರಡಲ್ು ಅನ್ುವು ಮರಡಿಕ್ಟ್ೊಡುತುದೆ. 
ಉದರಹರಣೆರ್ೆ, ನಿಗದಿತ ದಿರ್ರಂಕ ಮತುು ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ನಿದಿೆಷ್ು ಮರಗೆದಲ್ಲಿ ಆಸನ್ದ ಬೆಲೆಯನ್ುು ಉಲೆಿೇಖಿಸಲ್ು 
ವಿಮರನ್ಯರನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ರ್ರರಹಕರರ್ೆ ಅವಕ್ಟ್ರಶವನ್ುು ನಿೇಡುತುವೆ. 
 

Limitations or Disadvantages of Electronic Commerce (ಎಲೆಕಾಾನಿಕ್ ವಾಣಿಜಯದ 
ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅನಾನತಕೂಲ್ಗಳು) 
ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ರ್ರರಹಕರು, ವಯವಹರರ, ಸಮರಜ್ ಮತುು ರರಷ್ಾಕ್ಟ್ೆೆ ಅರ್ೆೇಕ ಅನ್ುಕೂಲ್ಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುತುದೆಯರದರೂ, ಇನ್ೂು ಕ್ಟ್ೆಲ್ವು 
ಕ್ಟ್ರಳಜಿಯ ಕ್ೆೇತರಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸಬೆೇಕ್ಟ್ರಗಿದೆ. ಕ್ಟ್ೆಳಗಿನ್ವುಗಳು ಇ-ಕ್ಟ್ರಮಸುೆ ಕ್ಟ್ೆಲ್ವು ಮಿತಿಗಳು ಅಥವರ ಅರ್ರನ್ುಕೂಲ್ಗಳು. 

1. ಭದರತ್ೆ 
ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸ ೆನ್ ದೊಡಡ ನ್ೂಯನ್ತೆಯಂದರೆ ಭದರತೆಯ ವಿಷ್ಯ. ಡೆೇಟ್ರ ಗೂ ry ಲ್ಲಪಿೇಕರಣಕ್ಟ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲ್ವರರು 
ಸುಧರರಣೆಗಳನ್ುು ಮರಡಲರಗಿದುರೂ ಸಹ, ವೆೈಯಕುಕ ಮತುು ಹಣಕ್ಟ್ರಸಿನ್ ಮರಹಿತಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸಲ್ು ಜ್ನ್ರು ಭಯಪ್ಡುತರುರೆ. 
ಕ್ಟ್ೆಲ್ವು ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವಹಿವರಟು ನ್ಡೆಸುವ ಸರಮಥಯೆವನ್ುು ಹೊಂದಿಲ್ಿ. ಕ್ಟ್ೆರಡಿಟ್ ಕ್ಟ್ರಡೆ ಮರಹಿತಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವ 
ಭಯ ಮತುು ಗುರುತಿನ್ ಅಪರಯವು ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ಬೆಳವಣಿರ್ೆಯನ್ುು ಮಿತಿರ್ೊಳಿಸುತುದೆ. 

2. ಗೌಪ್ಯತ್ೆಯ ಕೊರತ್ೆ 
ಅರ್ೆೇಕ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆನ ಲೆೈನ ವಹಿವರಟರ್ೆ ಅಥವರ ಆನ ಲೆೈನ ಗುರುತನ್ುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಹೆಚಿಾನ್ ಎನ ಕರಪ್ಶನ 
ಹೊಂದಿಲ್ಿ. ಕ್ಟ್ೆಲ್ವು ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ಗಳು ರ್ರರಹಕರ ಅನ್ುಮತಿಯಲ್ಿದೆ ಕ್ಟ್ರನ್ೂನ್ುಬರಹಿರವರಗಿ ಅಂಕಅಂಶಗಳನ್ುು ಸಂಗರಹಿಸುತುವೆ. 

ರ್ೌಪ್ಯತೆಯ ಕ್ಟ್ೊರತೆಯು ವರಣಿಜ್ಯ ವಹಿವರಟುಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸಲ್ು ಜ್ನ್ರನ್ುು ಇಂಟರ್ೆೆಟ್ ಬಳಸಲ್ು ನಿರುತರಾಹರ್ೊಳಿಸುತುದೆ, 

3. ತ್ೆರಿಗೆ ಸಂಚಿಕೆ 
ಖರೇದಿದರರ ಮತುು ಮರರರಟರ್ರರ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿರುವರಗ ಮರರರಟ ತೆರರ್ೆ ಮತೊುಂದು ದೊಡಡ ವಿಷ್ಯವರಗಿದೆ. 
ಖರೇದಿದರರ ಮತುು ಮರರರಟರ್ರರ ವಿವಿರ್ ರರಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿದರುಗ ಮರರರಟ ತೆರರ್ೆಯ ಲೆಕ್ಟ್ರೆಚ್ರರವು ಸಮಸೆಯಗಳನ್ುು 
ಉಂಟುಮರಡುತುದೆ. ವೆಬ ಖರೇದಿಗಳು ತೆರರ್ೆಯಂದ ಮುಕುವರಗಿದುರೆ ಭೌತಿಕ ಮಳಿರ್ೆಗಳು ವಯವಹರರವನ್ುು ಕಳೆದುಕ್ಟ್ೊಳುಳತುವೆ 
ಎಂಬುದು ಇರ್ೊುಂದು ಅಂಶ. 

4. ಭಯ 

ಕ್ಟ್ರಗದರಹಿತ ಮತುು ಮುಖರಹಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜ್ಗತಿುನ್ಲ್ಲ ಿ ಕ್ಟ್ರಯೆನಿವೆಹಿಸಲ್ು ಜ್ನ್ರು ಭಯಪ್ಡುತರುರೆ. ಕ್ಟ್ೆಲ್ವು ವರಯಪರರ 
ಸಂಸೆಾಗಳಿರ್ೆ ಭೌತಿಕ ಅಸಿುತವವಿಲ್ಿ, ಅವರು ಯರರೊಂದಿರ್ೆ ವರಣಿಜ್ಯ ವಹಿವರಟು ನ್ಡೆಸುತಿುದರುರೆಂದು ಜ್ನ್ರರ್ೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಿ. ಈ ಅಂಶವು 
ಖರೇದಿರ್ೆ ಭೌತಿಕ ಮಳಿರ್ೆಗಳನ್ುು ಆಯೆ ಮರಡಲ್ು ಜ್ನ್ರನ್ುು ಮರಡುತುದೆ. 



5. ಉತ್ಾನನ ಸೂಕುತ್ೆ 
ಉತಪನ್ುಗಳನ್ುು ಖರೇದಿಸಲ್ು ಜ್ನ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿತರಗಳನ್ುು ಅವಲ್ಂಬಿಸಬೆೇಕ್ಟ್ರಗುತುದೆ. ಕ್ಟ್ೆಲ್ವೊಮೊ, ಉತಪನ್ುಗಳನ್ುು 
ತಲ್ುಪಿಸಿದರಗ, ಉತಪನ್ುವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿತರಗಳ ೆಂದಿರ್ೆ ಹೊಂದಿಕ್ಟ್ೆಯರಗುವುದಿಲ್ಿ. ಅಂತಿಮವರಗಿ, ಇದು ಖರೇದಿದರರರ 
ಅಗತಯಗಳಿರ್ೆ ಸರಹೊಂದುವುದಿಲ್ಿ. ‘ಸಪಶೆ ಮತುು ಭರವರ್ೆ’ ಕ್ಟ್ೊರತೆಯು ಜ್ನ್ರನ್ುು ಆನ ಲೆೈನ ಶರಪಿಂಗ್ ನಿಂದ ತಡೆಯುತುದೆ. 

 

6. ಸಾಂಸೃತಿಕ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳು 
ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ಪ್ರಪ್ಂಚದರದಯಂತದ ರ್ರರಹಕರನ್ುು ಆಕರ್ಷೆಸುತುದೆ. ಜ್ನ್ರ ಅಭರಯಸ ಮತುು ಸಂಸೃತಿ ರರಷ್ಾದಿಂದ ರರಷ್ಾಕ್ಟ್ೆೆ 
ಭಿನ್ುವರಗಿರುತುದೆ. ಅವರು ಭರಷ್ರ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ೂು ಒಡುಡತರುರೆ. ಹಿೇರ್ರಗಿ, ಸಂಸೃತಿಯಲ್ಲಿನ್ ವಯತರಯಸಗಳು ವಯವಹರರ ಮತುು 
ರ್ರರಹಕರರ್ೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ುು ಸೃರ್ಷುಸುತುವೆ. 

 

7. ಹೆಚಿಿನ ಕಾಮಿಿಕ ವೆಚ್ಿ 
ಸಂಸೆಾಯ ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ಗಳನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲ್ು ಮತುು ನಿವೆಹಿಸಲ್ು ಹೆಚುಾ ಪ್ರತಿಭರವಂತ ಮತುು ತರಂತಿರಕವರಗಿ ಅಹೆವರದ 
ಉದೊಯೇಗಿಗಳ ಅಗತಯವಿದೆ. ಅಂತರ್ರೆಲ್ವು ಬಹಳಷ್ುು ಉದೊಯೇರ್ರವಕ್ಟ್ರಶಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವುದರಂದ, ಪ್ರತಿಭರವಂತ 

ರ್ೌಕರರನ್ುು ಉಳಿಸಿಕ್ಟ್ೊಳಳಲ್ು ವರಯಪರರ ಸಂಸೆಾಗಳು ಸರಕಷ್ುು ಖಚುೆಗಳನ್ುು ಮರಡಬೆೇಕ್ಟ್ರಗುತುದೆ, 

 

8. ಕಾನೂನತ ಸಮಸೆಯಗಳು 
ಇ-ಕ್ಟ್ರಮರ್ಸೆ ವಹಿವರಟುಗಳನ್ುು ನಿಯಂತಿರಸುವ ಸೆೈಬರ ಕ್ಟ್ರನ್ೂನ್ುಗಳು ಹೆಚುಾ ಸಪಷ್ುವರಗಿಲ್ ಿ ಮತುು ದೆೇಶದಿಂದ ದೆೇಶಕ್ಟ್ೆೆ 
ಬದಲರಗುತುವೆ. ಈ ಕ್ಟ್ರನ್ೂನ್ು ಸಮಸೆಯಗಳು ಜ್ನ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿರ್ೆ ಪ್ರವೆೇರ್ಶಸುವುದನ್ುು ತಡೆಯುತುವೆ. 

 

9. ತ್ಾಂತಿರಕ ಮಿತಿಗಳು 
ಕ್ಟ್ೆಲ್ವು ರ್ಪರೇಟ್ೊೇಕ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಪ್ಂಚದರದಯಂತ ಪ್ರಮರಣಿೇಕರಸಲ್ಪಟುಲ್ಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಿತರಗಳನ್ುು ತೊೇರಸಲ್ು ಮರರರಟರ್ರರ 
ಬಳಸುವ ಕ್ಟ್ೆಲ್ವು ಸರಫ್ು ವೆೇರ ಸರಮರನ್ಯವಲ್ಿ. ಪ್ರಮರಣಿತ ಸರಫ್ು ವೆೇರ ಕ್ಟ್ೊರತೆಯಂದರಗಿ ನಿದಿೆಷ್ು ಪ್ುಟದ ಮೂಲ್ಕ ಬೌರರ್ಸ 

ಮರಡಲ್ು ಸರರ್ಯವರಗದಿರಬಹುದು. ಸರಕಷ್ುು ದೂರಸಂಪ್ಕೆ ಬರಯಂಡ ವಿಡು ಸಹ ತರಂತಿರಕ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ುು ಉಂಟುಮರಡಬಹುದು. 
 

9. ಬೃಹತ್ ತ್ಾಂತಿರಕ ವೆಚ್ಿ 
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಯವಹರರವನ್ುು ಸರಂಪ್ರದರಯಕ ವಯವಹರರದೊಂದಿರ್ೆ ವಿಲ್ಲೇನ್ರ್ೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ು. ತರಂತಿರಕ ಮೂಲ್ಸೌಕಯೆವು 
ದುಬರರಯರಗಬಹುದು ಮತುು ಬದಲರಗುತಿುರುವ ತಂತರಜ್ಞರನ್ದೊಂದಿರ್ೆ ವೆೇಗವನ್ುು ಉಳಿಸಿಕ್ಟ್ೊಳಳಲ್ು ಭರರ ವೆಚಾವನ್ುು 

ಮರಡಬೆೇಕ್ಟ್ರಗುತುದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜ್ಗತಿುನ್ಲ್ಲ ಿ ಸಪಧರೆತೊಕವರಗಿ ಉಳಿಯಲ್ು ತರಂತಿರಕ ಪ್ರಗತಿರ್ೆ ಹೆಚಿಾನ್ ಹಣವನ್ುು 

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುವುದು ಅವಶಯಕ. 
 
 


