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ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಾಕತೆ – ಒಂದು   ಸ್ಥೂಲ ಸ್ಮೀಕ್ಷೆ 

1. ಪೀಠಿಕೆ 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ  ವ್ಾವ್ಸ್ೊಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
3. ಕರ್ನಾಟಕದ ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳು 

• ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಥ ಸ್ಂಪ್ತ್ುು 
• ಅರಣಾ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲ 

• ಜಲಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲ 

• ಖನಿಜ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳು 
• ಇಂಧನ್ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳು 

   4.ಉಪ್ಸ್ಂಹನರ 

 

1. ಪೀಠಿಕೆ:- ಜಗತ್ತುನ್ ಅತ್ಾಂತ್ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಜನಪ್ರಭುತ್ವ 
ರನಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗಗಳಿಕೆಗೆ ಪನತ್ರವನರ್ಗರುವ್ ಭನರತ್ದ 8 

ರ್ೆೀ ಅತ್ತೀ ದೆಥಡ್ಡ ರನಜಾವನರ್ಗರುವ್ ಕರ್ನಾಟಕವ್ು 



ದೆೀಶದ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಾವ್ಸ್ೊಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ನೂನ್ ಅದು 
ಹೆಥಂದಿದೆ. ಕನವೆೀರಿ, ಕೃಷ್ನಾ, ತ್ುಂಗಭದರ ರ್ೆೀತನರವ್ತ್ತ 
ಮುಂತನದ ಪ್ರಮುಖ  ನ್ದಿಗಳು,ಅಪನರ ಖನಿಜ 
ಸ್ಂಪ್ತ್ುು, ಹಲವ್ರು ಪ್ವ್ಾತ್ ಶೆರೀಣಿಗಳು, ಅರಣಾ ಮತ್ುು  
ಪನರಣಿ ಸ್ಂಪ್ತ್ುು ಹೆಥೀಂದಿರುವ್ ಕರ್ನಾಟಕವ್ು 
ಆರ್ಥಾಕವನರ್ಗ, ಸ್ನಮನಜಿಕವನರ್ಗ, ರನಜಕೀಯವನರ್ಗ 
ಮತ್ುು 
ಸ್ಂಸ್ೃತ್ತಕವನರ್ಗ ದೆೀಶದ ಎಲಿರ ಗಮನ್ ಸ್ೆಳೆಯುತ್ತುದೆ. 
ಇತ್ತುೀಚಿನ್ ವ್ಷ್ಟ್ಾಗಳಲ್ಲಿ  ತನಂತ್ತರಕ ಮತ್ುು ಜೆೈವಿಕ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಧಿಸಿದ ಆದುುತ್ 
ಪ್ರಗತ್ತಯಂದನರ್ಗ  ಈಗ ವಿಶವದ ಎಲಿರ ಗಮನ್ವ್ನ್ುು 
ತ್ನ್ುತ್ು ಸ್ೆಳೆಯುತ್ತುದೆ. ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಪ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೃದುವನರ್ಗ 
ಸ್ನಗುತ್ತುರುವ್ ನ್ಮೂರನಜಾವ್ು ಆರ್ಥಾಕ, ಸ್ನಮನಜಿಕ, 
ರನಜಕೀಯ ಮುಂತನದ ಅರ್ೆೀಕ ಜವಲಂತ್ ಸ್ಮಸ್ಾಗಳ 
ಸ್ುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಕೆಥಂಡ್ಥ ವೆೈವಿಧಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ುು 
ಸ್ನಧಿಸ್ಲು ಪ್ರಯತ್ತುಸ್ುತ್ತುದೆ. 
 

2.ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ  ವ್ಾವ್ಸ್ೊಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:- 



• ಕೃಷಿಯ ಪ್ರದಾನ್ಾತೆ 
• ಏರಿಕೆಯನಗುತ್ತುರುವ್ ತ್ಲನದಯ 

• ಜನ್ಸ್ಂಖೆಾೀಯ ತ್ತೀವ್ರ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ 
• ಆದನಯ ಅಸ್ಮನನ್ತೆ ಮತ್ುು ಬಡ್ತ್ನ್ 

• ನಿರುದೆಥಾೀಗ 

• ಹೆಚಿಿರುವ್ ಬಂಡ್ವನಳ ಪ್ೂರೆೈಕೆ 
• ತನಂತ್ತರಕ ಸ್ುಧ್ನರಣೆ 
• ಉದಾಮ ಶೀಲರ ಕೆಥರತೆ 
• ಬಳಕೆಯನಗದಿರುವ್  ಸ್ಂಪ್ನ್ುೂಲಗಳ  ಅಸಿುತ್ವ 
• ಸ್ನರಿಗೆ ಸ್ಂಪ್ಕಾಗಳ ಕೆಥರತೆ 
• ದವಂದವ ಆರ್ಥಾಕತೆ 
• ಮಶರ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಾವ್ಸ್ೊ 
• ಕನಮಾಕರ ಅದಕ್ಷತೆ 
• ಅದಕ್ಷ ಆಡ್ಳಿತ್ 

• ಪ್ರಿಸ್ರ ರ್ನಶ 

 

ಕರ್ನಾಟಕದ ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳು 



(Natural Resources of Karnataka) 

ಕರ್ನಾಟಕದ ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳು 

 

 ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವ್ೃದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪನತ್ರ 
ವ್ಹಿಸ್ುತ್ುವೆ.ಹೆೀರಳ 

ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲ ಹೆಥಂದಿರುವ್ ರನಜಾ ಅಥವನ 

ದೆೀಶವನದರು ತ್ವರಿತ್ ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಯನ್ುು ಸ್ನಧಿಸಿ 
ಶರೀಮಂತ್, ಬಲ್ಲಷ್ಟ್ಟವ್ು ಆಗಬಲದಿು ಆದರೆ ಲಭಾವಿರುವ್ 

ಸ್ಂಪ್ನ್ೂಗಳು ವ್ಾವ್ಸಿೂತ್ವನರ್ಗ ಮತ್ುು ಸ್ಮಪ್ಾಕವನರ್ಗ 
ಬಳಸಿಕೆಥಳಳಬೆೀಕಶೆಟೀ. ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಸ್ಂನ್ಥೂಲ ಳ 

ಕೆಥರತೆಯನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸ್ುತ್ತುರುವ್ ಯನವ್ುದೆೀ ರನಜಾ 
ಅಥವನ ದೆೀಶ  

ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ್  ಸ್ನಧಾತೆಗಳೆೀ ಹೆಚ್ುಿ. 

 

ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳ ಅಥಾವಿವ್ರಣೆ:- 



ಪ್ರಕತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಗಾದ ಕೆಥಡ್ುಗೆ ರಥಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ುಕಕಟೆಯನರ್ಗ 
ಸಿಗುವ್  

ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲ ಗಳನ್ುು ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಸ್ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲ' 
(ಸ್ನವಭನವಿಕ ಸ್ಂಗಥಲ) ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲನಗುತ್ುದೆ . 

ಈ ಸ್ಂಪ್ನ್ಲಗಳು ಮನನ್ವ್ನಿಗೆ ಉಚಿತ್ವನರ್ಗ ಲಭಾವಿವೆ. 
ಆದದರಿಂದ ಅದು ನಿಸ್ಗಾದ ಅಮಥಲಾ ಕೆಥಡ್ುಗೆಗಳನರ್ಗವೆ . 
ಭಥಮ, ಹವನಮನನ್, ಅರಣಾ, ಜಲಸ್ಂಪ್ತ್ುು, ಮತ್ಸ್ಾ 
ಸ್ಂಪ್ತ್ುು ,ಖನಿಜಗಳು , ಮಣುಾ ಮಳ ,ೆ ಮೃಗಗಳು, ತೆೈಲ 
ಮುಂತನದವ್ು ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಸ್ಂಪ್ನ್ಗಳಿಗೆ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನರ್ಗವೆ. 

ಈ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ನ್ುು ರ್ೆೀರವನರ್ಗ ಅವ್ುಗಳ 

ಮಥಲರಥಪ್ದಲ್ಲಿಯೀ ಬಳಸ್ಹುದು ಹನಗಥ ಕೆಲವ್ನ್ುು 
ಅವ್ುಗಳ ಮಥಲರಥಪ್ವ್ನ್ುು  ಬದಲ್ಲಸಿ ಬಳಸ್ಬಹುದು. 

 

ಪ್ರಕನರಗಳು ( Kiande) 



ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳನ್ುು ವಿವಿಧ ಆಧ್ನರದಲ್ಲಿ 
ವಿಂಗಡಿಸ್ಬಹುದನರ್ಗದೆ. ಅವ್ುಗಳಶೆ ೀಧರ್ೆಯ ಆಧ್ನರದ 
ಮೀಲೆ ಎರಡ್ು ಪ್ರಕನರಗಳರ್ನುರ್ಗ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬಹುದು. 
ಅವ್ುಗಳೆಂದರೆ 

1) ವ್ಾಕು ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳು / known resources ) ಮತ್ುು 

4) ಅವ್ಕು ಅಥವನ ಸ್ುಪ್ು ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳು  (unknown 

resources) 

 ವ್ಾಕು ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳೆಂದರೆ ಈಗನಗಲೆೀ ಶೆ ೀಧಿಸ್ಲಪಟುಟ 
ಬಳಕೆಯನಗು ಸ್ಂಪ್ನ್ುಲಗಳು. 

ಅವ್ಕು ಅಥವನ ಸ್ುಪ್ು ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗ ಳಂದರೆ ಇದು 
ಕೆಥಧಿಸ್ಲಪಡ್ಬೆೀ ಕನದ ಭಥಮಯ ಒಳಗೆ ಅಡ್ರ್ಗರುವ್ 
ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳು. 

• ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಸ್ಂನ್ಥೂಲಗಳನ್ ಮಹತ್ವ :- 
1.ಕೃಷಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ. 
2.ಕೆೈಗನರಿಕೆ ಅಭಿವ್ೃದಿದ 
3. ಸ್ನರಿಗೆ ಸ್ಂಪ್ಕಾಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 
4.ವನಾಪನರ ಮತ್ುು ವನಣಿಜಾ ಪ್ರಗತ್ತ 



5.ವಿದೆೀಶ ವಿನಿಮಯದ ಗಳಿಕೆ 
6.ಜಿೀವ್ನ್ ಮಟಟದ ಸ್ುಧ್ನರಣೆ 
7. ಸ್ವನಾಂರ್ಗೀಣ ಅಭಿವ್ೃದಿ ಿ

 

 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಯ ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ 
ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳು ಲಭಾವಿದೆ  ಮುಖಾವನರ್ಗ, 

1) ಭಥ ಸ್ಂಪ್ತ್ುು 

2) ಅರಣಾ ಸ್ಂಪ್ತ್ುು 

3) ಜಲ ಸ್ಂಪ್ತ್ುು 

4) ಖನಿಜ ಸ್ಂಪ್ತ್ುು ಹನಗಥ 

5) ಶಕು ಸ್ಂಪ್ತ್ುು, ಎಂದು ವ್ರ್ಗಾಕರಿಸ್ಬಹುದು. 

 

2.1 ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಥ ಸ್ಂಪ್ತ್ುು 

(Land resources of Karnataka) 



ಎಲನಿ ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳಲೆಿೀ ಭಥಮಯು ಅತ್ಾಂತ್ 
ಮಹತ್ವ 

ಮನನ್ವ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ಜಿೀವಿಗಳು ಬದುಕಲು 
ಆಶರಯಸ್ುವ್ುದನ್ುು ಭಥಮಗೆ ಮನನ್ವ್ನ್ು ಬದುಕಲು 
ಅಗತ್ಾವಿರುವ್ ಪನರಥಮಕ ಉತನಪದಕ ಚ್ಟುವ್ಟಿಕೆಗೆ 
ಭಥಮಯ ಒಂದು ನ್ವಿೀಕರಿಸ್ಬಹುದನದ 
ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲವನರ್ಗದುದ ಅದರ ಮೀಲೆ ಅಸ್ಂಖಾ 
ಜಿೀವಿಗಳುವನಸಿಸ್ುತ್ತುವೆ. 

• |ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಥಬಳಕೆ (Land utilisation in 

Karnataka) 

• ಮಣಿಾನ್ ವಿಧಗಳು 

1.ಕಪ್ುಪ ಮಣುಾ 

2. ಕೆಂಪ್ು ಮಣುಾ 
3. ರೆೀವೆ ಮಣುಾ 
4. ಜಂಬು ಮಣುಾ 

 



• ಭಥ ಸ್ವೆತ್:- ಭಥಸ್ವೆತ್ದ ಅಥಾ ಮಣಿಾನ್  
ಫಲವ್ತ್ುತೆಯ ನ್ಷ್ಟ್ಟವ್ನ್ುು ಸ್ವೆತ್ ಎನ್ುಲನಗುತ್ುದೆ. 
ಅಂದರೆ, ಮಣಿಾನ್ ಫಲವ್ತನುದ 
ಮ ಲಪದರ ರ್ನಶ ವನಗುವ್ ಕರೀಯಯ ಆಥವನ ಅವ್ನ್ತ್ತ 
ಹೆಥಂದುವ್ುದು ಭಥಸ್ವೆತ್ವನಗುತ್ುದೆ. ಭಥಸ್ವೆತ್ದ 
ಸ್ನಿುವೆೀಶದ ಮಳ  ೆಅಥವನ ಗನಳಿಯಂದ ಮಣಿಾನ್ 
ಮೀಲಪದರು ತೆೀಲ್ಲ ಹೆಥೀದನಗ ಹಳಳ ಅಥವನ ಕೆಥರಕಲು 
ರಥಪ್ುಗೆಥಳುಳತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಮಣಿಾನ್ ಫಲವ್ತ್ುತೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೆಥರತೆ ಉಂಟನಗುತ್ುದೆ ಎಂಡ್ು ಹೆೀಳಬಹುದು. 
 

ಭಥ ಸ್ವೆತ್ಕೆಕ ಕನರಣಗಳು 
1. ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಕನರಣಗಳು 
1. ಪ್ರವನಹಗಳು 
11. ಬಲ್ಲಷ್ಟ್ಟ ಸ್ೆಳೆತ್ 
ill, ಚ್ಂಡ್ಮನರುತ್ 
jv, ಇರನಕನರ ಮಳ  ೆ

 
2. ಮನನ್ವ್ ನಿಮಾತ್ ಕನರಣಗಳು 



1.ದೆಥೀಷ್ಟ್ಪ್ೂರಿತ್ ಸ್ನಗುವ್ಳಿ ಪ್ದಿತ್ತ 
2.ಅತ್ತಯನದ ಹುಲುಿ ಮಯಸ್ುವಿಕೆ 
3.ಅರಣಾ ರ್ನಶ 
4.ದೆಥೀಷ್ಟ್ಪ್ೂರಿತ್ ನಿೀರನವ್ರಿಯ ಪ್ದಿತ್ತ 

 
* ಭಥ ಸ್ರನ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ 
ಭಥ ಸ್ನರ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಭಥಸ್ವೆತ್ವ್ನ್ುು 
ತ್ಡೆಗಟುಟವ್ುದು ಮತ್ುು ಮಣಿಾನ್ ಫಲವ್ತ್ುತೆ 
ಸ್ುಧ್ನರಿಸ್ುವ್ುದು. 
 

• ಭಥ ಸ್ನರ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕರಮಗಳು(Methods and 

measures of soil conservation) 

ಭಥಸ್ನರವ್ನ್ುು ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ುವ್ ಕೆಲವ್ು ಕರಮಗಳೆಂದರೆ; 
1. ಅರಣಿೀಕರಣ (Afforestation) 

2. ಅತ್ತಯನದ ಹುಲುಿ ಮೀಯಸ್ುವಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, 
3. ಪ್ರವನಹವ್ನ್ುು ತ್ಡೆಗಟಟಲು ಒಡ್ುಡ ನಿಮನಾಣ. 
4. ವಿವಿಧ ವ್ಷ್ಟ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳ  ೆಬೆಳೆಯುವ್ ಆವ್ತ್ಾ 
ವಿಧ್ನನ್  



5. ನಿೀರು ಬಸಿಯುವಿಕೆಯನ್ುು ತ್ಡೆಯಲು ಚ್ರಂಡಿ 
ನಿಮನಾಣ. 
6. ಲವ್ಣಿೀಭವ್ನ್ಗೆಥಂಡ್ ಮತ್ುು ನಿೀರು ಬಸಿಯುವಿಕೆಗೆ 
ಒಳಗನದ ಭಥಮಯನ್ುು  ಮರುಬೆೀಸ್ನಯಕೆಕ 
ಒಳಪ್ಡಿಸ್ಲು ಪ್ುನ್ರ  ಸ್ನಗುವ್ಳಿ ಯೀಜರ್ೆಯ ಜನರಿ. 
7. ಒಡ್ುಡಗಳು, ಕಟೆಟಗಳು, ಆಣೆಕಟುಟಗಳು 
ಮುಂತನದುವ್ನ್ುು ನಿಮಾಸ್ುವ್ ಮಥಲಕ ನಿೀರಿನ್  
ಹರಿಯುವಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ. 
8. ಮಣಿಾನ್ ಫಲವ್ತ್ುತೆಯನ್ುು ಹೆಚಿಿಸ್ಲು ರಸ್ಗೆಥಬಬರ 
ಮತ್ುು ಸ್ನವ್ಯವ್ ಗೆಥಬಬರಗಳ ಬಳಕೆ. 
9. ವೆೈಜ್ಞನನಿಕ ಬೆೀಸ್ನಯ ಕರಮದ ಆಳವ್ಡಿಕೆ, ಇತನಾದಿ. 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಥಸ್ನರ ಸ್ಂರಕ್ಷಣನ ಕನಯಾವ್ನ್ುು 
ಕೃಷಿ ಇಲನಖೆಯು ಕೆೀಂದರ ಸ್ಕನಾರದಕೆೀಂದರ ಭಥಸ್ನರ 
ಸ್ಂರಕ್ಷಣನ ಮಂಡ್ಳಿ (Central soil conservation 

Board) ಯ ತನಂತ್ತರಕ 
ಹನಗಥ ಹಣಕನಸ್ು ರ್ೆರವಿನ್ ಮಥಲಕ ಕೆೈಗೆಥಂಡಿದೆ. 

 



2.2 ಅರಣಾ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳು(Forest resources) 

ಅರಣಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಾಮಥಲಾ 
ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳನರ್ಗವೆ. ವೆೈವಿಧಾಮಯವ್ನ್ಸ್ಂಪ್ತ್ುನ್ುು 
ಹೆಥಂದಿರುವ್ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ತೆೀಗ, ಬೀಟೆ, ಶರೀಗಂಧ, ಹೆಥರ್ೆು, 
ನ್ಂದಿ, ದೆೀವ್ದನರು ಮುಂತನದ ಬೆಲೆಬನಳುವ್ ಮರಗಳೂ, 
ಕನಗದ ಉದಾಮಕೆಕ ಅವ್ಶಾವನದ ಬದಿರು ಲಭಾವಿವೆ. 

ಅತ್ಾಮಥಲ ರ್ಗಡ್ಮಥಲ್ಲಕೆಯ ಸ್ಸ್ಾಗಳು ರನಜಾದ 
ಅರಣಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ು ಬರುತ್ುವೆ. ಅಪನರಪನರಣಿ-ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ 
ಸ್ಂಕುಲವ್ನ್ುು ಹೆಥಂದಿರುವ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಅರಣಾಗಳು ಪ್ರಮುಖ 
ವ್ನ್ಾಜಿೀವಿತನಣಗಳನರ್ಗವೆ. 

 ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟುಟ ಭೌಗೆಥೀಳಿಕ ಪ್ರದೆೀಶ 190.50 ಲಕ್ಷ 
ಹೆಕೆಟೀರುಗಳನರ್ಗದುದ, 2014-15 ರಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸ್ಮೀಕ್ಷೆ 
ಪ್ರಕನರ ವನಸ್ುವ್ ಅರಣಾ ಪ್ರದೆೀಶವ್ು 30.73 ಲಕ್ಷ 
ಹೆಕೆಟೀರುಗಳನರ್ಗದೆ. 

ಇದು ಒಟುಟ ಭೌಗೆಥೀಳಿಕ ವಿಸಿುೀಣಾದ ಶೆೀ.22.60 
ರಷ್ನಟರ್ಗರುತ್ುದೆ. ಭನರತ್ದ ಅರಣಾ ಸ್ವೆೀಾಕ್ಷಣವ್ರದಿಯ 



ಪ್ರಕನರ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಅರಣಾವ್ನ್ುು ಆವ್ರಿಸಿರುವ್ ಒಟುಟ 
ಪ್ರದೆೀಶ 36194 ಚ್.ಕ.ಮೀಗಳು 

(2011) ಆರ್ಗದೆ. ರನಜಾದ ಎಲನಿ ಭನಗಗಳಲಥಿ ಅರಣಾವ್ು 
ಒಂದೆೀ ಸ್ಮರ್ನರ್ಗ ಆವ್ರಿಸಿಲಿ. ರನಜಾದಲ್ಲಿಹೆಚಿಿನ್ ಅರಣಾ 
ಪ್ರದೆೀಶವ್ು ಪ್ಶಿಮದ ಮಲೆರ್ನಡ್ು ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಂಡ್ುಬರುತ್ುದೆ. ಉತ್ುರ ಕನ್ುಡ್ 

ಜಿಲೆಿಯ ಒಟುಟ ಭಥಭನಗದ ಶೆೀ. 75.98 ಭನಗ ಅರಣಾದಿಂದ 
ಕಥಡಿದುದ, ಇದು ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ನೂನ್ ಪ್ಡೆದಿದೆ. 
ಬಜನಪ್ುರ ಜಿಲೆಿಯ ಶೆೀಕಡ್ 0.11 ಭನಗ ಮನತ್ರ ಅರಣಾದಿಂದ 
ಕಥಡಿದುದ, ಇದು ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ್ಟ ಸ್ನೂನ್ವ್ನ್ುು ಪ್ಡೆದಿದೆ. 
ಶೆೀಕಡನ 0.19 ಭನಗ ಮನತ್ರ ಅರಣಾದಿಂದ 
ಕಥಡಿರುವ್ಕೆಥಪ್ಪಳ ಜಿಲೆಿಯು ತ್ದನ್ಂತ್ರದ ಸ್ನೂನ್ ಪ್ಡೆದಿದೆ. 
ವಿವೆೀಚ್ರ್ೆಯಲದಿೆ ನಿರಂತ್ರ ಕನಡ್ು 
ರ್ನಶಮನಡ್ುತ್ತುರುವ್ುದರಿಂದ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ತ್ವನರ್ಗ 
ಅರಣಾದ ಪ್ರಮನಣ ಕಡಿಮಯನಗುತ್ತುದೆ. 

 

• ಅರಣಾ ಸ್ಂಪ್ತ್ತುನ್ ಪನರಮುಖಾತೆ:-  



1. ಕೃಷಿ ಅಭವ್ೃದಿ ಿ

2. ಕೆೈಗನರಿಕನಭಿವ್ೃದಿಿ 
3. ವಿದೆೀಶ ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಕೆ 
4. ಆದನಯ ಮತ್ುು ಉದೆಥಾೀಗ 
5. . ಉತ್ುಮ ಹವ್ಹವನಮನ 

6. ವ್ನ್ಾಮೃಗ ರಕ್ಷಣೆ 
7. ಸ್ಕನಾರಕೆಕ ಆದನಯ 
8. ಉರುವ್ಲು ಪ್ೂರೆೈಕೆ 

10. ಕನಲಕೆಕ ಸ್ರಿಯನರ್ಗ ಮಳ  ೆ

            11. ಪ್ರವನಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 

 

* ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣಾದ ವಿಧಗಳು 

1. ನಿತ್ಾ ಹರಿದವಣಾದ ಅರಣಾಗಳು 

2. ಮಶರ ಅರಣಾಗಳು 

3, ಎಲೆ ದುದುವ್ ಅರಣಾಗಳು 

4.ಕುರುಚ್ಲು ಅರಣಾಗಳು 



 

# ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕನಾರದ ಕೆಲವ್ು ಅರಣನಭಿವ್ೃದಿಿ 
ಕನಯಾಕರಮಗಳು 

1, ಕನಡ್ು ಬೆಳೆಸ್ುವ್ ಕನಯಾಕರಮ 

2 ಸ್ನಮನಜಿಕ ಅರಣನಾಭಿವ್ೃದಿಿ 

             3, ಶನಲನವ್ನ್ ಕನಯಾಮ 

4, ಗನರಮ ಅರಣಾ ಸ್ಮತ್ತಗಳ ರಚ್ರ್ೆ 

             5.ತೆಥೀಟ ಅರಣಿೀಕರಣ ಕನಯಾಕರಮ 

6. ವ್ನ್ವಿಕನಸ್ ಯೀಜರ್ೆ 

             7. ವ್ಲಯ ಯೀಜರ್ನ ಕನಯಾಕರಮಗಳು 

            8. ಅರಣಾ ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ುು ಸ್ಂಶೆ ೀಧರ್ೆ 

9. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಪ್ಪ ಅರಣಾ ಕೆೈಗನರಿಕನಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ 

 

ರನಷಿರೀಯ ಉದನಾನ್ವ್ನ್ಗಳು ಮತ್ುು ಆಭಯನರಣಾಗಳು 

(National parks and wildlife sanctuaries) 



ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ರನಷಿರೀಯ ಉದನಾನ್ವ್ನ್ಗಳು ಹನಗಥ 25 
ಅಭಯನರಣಾಗಳು ಇದು.ಇವ್ು ಒಟು 8384 ಚ್.ಕ.ಮೀಗಳನ್ುು 
ವನಾಪಸಿಕೆಥಂಡಿವೆ. ಇದು ರನಜಾದ ಒಟುಟ ಅರಣಾ ಪ್ರದೆೀಶಶೆೀ. 
19.3 ರಷ್ಟ್ುಟ ಆರ್ಗದೆ. ಈ ಉದನಾನ್ವ್ನ್ಗಳು ಮತ್ುು 
ಅಭಯನರಣಾಗಳು ನಿತ್ಾ ಹರಿದವಣಾದಅರಣಾ ಪ್ರದೆೀಶಗಳೂ 
ಸ್ೆೀರಿದಂತೆ ಕುರುಚ್ಲು ಕನಡ್ುಗಳವ್ರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಅರಣಾ 
ವೆೈವಿಧಾತೆಯುಳಳಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ವನಾಪಸಿಕೆಥಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ಜೆೈವಿಕ ಪ್ರಿಸ್ರ, ವಿರ್ನಶದ ಅಂಚಿನ್ಲ್ಲಿರುವ್ ಸ್ಸ್ಾ 
ಪನರಣಿ ಮತ್ುು ಪ್ಕ್ಷಿ ಸ್ಂಕುಲಗಳು ಕಂಡ್ು ಬರುತ್ುವೆ. ಒಟುಟ 
ಸ್ುಮನರು 5881 ಆರ್ೆಗಳು ಮತ್ುು 300 

ಹುಲ್ಲಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ರನಷ್ಟ್ರದ ಒಟುಟ ಆರ್ೆಗಳ ಸ್ಂಖೆಾಯ ಶೆೀ. 
25ರಷ್ಟ್ುಟ ಮತ್ುು ಹುಲ್ಲಗಳ ಒಟುಟಸ್ಂಖೆಾಯ ಶೆೀ. 20ರಷ್ಟ್ುಟ 
ರನಜಾದ ವ್ನ್ಾಧ್ನಮಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಆರ್ೆ ಮತ್ುು ಹುಲ್ಲಗಳಲಿದೆ 
ಅಪನರ 

ಸ್ಂಖೆಾಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ, ಕೃಷ್ಟ್ಾಮೃಗ, ಕರಡಿ, ಚಿರತೆ, ತೆಥೀಳ, 
ಕಡ್ವೆ, ಸಿಂಗಳಿೀಕ ಮುಂತನದ ಪನರಣಿಗಳಿವೆ. 

 



 

2.3 ಜಲಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳು 

(Water resources) 

- ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಸ್ಂಪ್ತ್ುುಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲ ಅತ್ಾಂತ್ 
ಪ್ರಮುಖವನದುದನರ್ಗದೆ. ಜಲಸ್ಂಪ್ತ್ುುಕೃಷಿ ಚ್ಟುವ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ಆಧ್ನರ ಸ್ುಂಭವಿದದಂತೆ. ಮನನ್ವ್, ಅಸ್ಂಖಾ ಪನರಣಿ, ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು 
ಮತ್ುು ಸ್ಸ್ಾ 

ಸ್ಂಕುಲಗಳು ಜಿೀವಿಸ್ಲು ನಿೀರನ್ುು ಅವ್ಲಂಬಸಿವೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕವ್ು ಸ್ನಕಷ್ಟ್ುಟ ಜಲಸ್ಂಪ್ತ್ುನ್ುುಹೆಥಂದಿದೆ. ಈ 
ಸ್ಂಪ್ತ್ತುನ್ ವ್ಾವ್ಸಿೂತ್ ಮತ್ುು ಸ್ಮಪ್ಾಕ ಬಳಕೆಯಂದ 
ರನಜಾದ ಕೆಲವ್ು ಭನಗಗಳಲ್ಲಿಕಂಡ್ು ಬರುತ್ತುರುವ್ ನಿೀರಿನ್ 
ಕೆಥರತೆಯನ್ುು ಸ್ರಿಪ್ಡಿಸ್ಬಹುದನರ್ಗದೆ. ಕೃಷಿ ಉತನಪದರ್ೆ 
ಮತ್ುು ಉತನಪದರ್ನ ಸ್ನಮಥಾಾದ ಹೆಚ್ಿಳವ್ು ಬಹುತೆೀಕ 
ನಿೀರಿನ್ ಲಭಾತೆಯನ್ುು ಅವ್ಲಂಬಸಿದೆ. ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗಥ ನಿೀರು ಅವ್ಶಾಕವನರ್ಗ ಬೆೀಕನಗುತ್ುದೆ. ನ್ಮೂ 
ರನಜಾದಲ್ಲಿ ನಿೀರು ವಿದುಾ ತ್  ಉತನಪದರ್ೆಯು ಪ್ರಮುಖ 
ಮಥಲವನರ್ಗದೆ. 



• ಮಥಲಗಳು:- ಎರಡ್ು ವಿಧಗಳಿವೆ 
1. ಮೀಲೆೈ ಜಲ 

2. ಅಂತ್ಜಾಲ  

• ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನ್ದಿಗಳು 
1. ಕನವೆೀರಿ 

2. ತ್ುಂಗಭದರ 
3. ಕೃಷ್ಟ್ಾ 
4. ಮಲಪ್ರಭನ 

5. ಘಟಪ್ರಭನ 

6. ಹೆೀಮನವ್ತ್ತ 

7. ಶರನವ್ತ್ತ 

8. ಕಪಲ 

9. ರ್ೆೀತನರವ್ತ್ತ 

10.ಭಿೀಮ 

 

 

 

 



2.4 ಖನಿಜ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳು(Mineral 

resources) 

ನಿಜಗಳ ಲಭಾತೆ ಆರ್ಥಾಕನಭಿವ್ೃದಿದಯ ದಿಕಕನ್ುು 
ನಿಧಾರಿಸ್ುತ್ುದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಖನಿಜಗಳು ಔದಾಮಕ 
ಮತ್ುು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತ್ತಯ ಆಧ್ನರ ಸ್ುಂಭಗಳು, 
ಖನಿಜಗಳು ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವ್ಶಾವನದ 
ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳನ್ುು ಪ್ೂರೆೈಸ್ುತ್ುವೆ. ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಮೃದಿವನರ್ಗರುವ್ ರ್ನಡ್ು 
ಅವ್ುಗಳನ್ುುವ್ಾವ್ಸಿೂತ್ವನರ್ಗ ಮತ್ುು ಸ್ಮಪ್ಾಕವನರ್ಗ 
ಬಳಸಿಕೆಥಂಡ್ು ತ್ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಾಕನಭಿವ್ೃದಿಯಿನ್ುು 
ಸ್ನಧಿಸ್ುವ್ುದುಸ್ನಧಾವಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವ್ು 
ಅಪನರವನದ ಖನಿಜ ಸ್ಂಪ್ತ್ುುಗಳನ್ುು ಹೆಥಂದಿದೆ. 
ಕೆಲವ್ು ಖನಿಜಗಳುಹೆೀರಳ ಪ್ರಮನಣದಲ್ಲಿ 
ಲಭಾವಿದದರೆ, ಕೆಲವ್ು ಖನಿಜಗಳು ಕಡಿಮ 
ಪ್ರಮನಣದಲ್ಲಿ ಲಭಾವಿವೆ. ರನಜಾವ್ುಆರ್ಥಾಕ 
ಮೌಲಾವ್ು ಸ್ುಮನರು 40 ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೆೀಪ್ಗಳನ್ುು 
ಹೆಥಂದಿದುದ, ಇವ್ು ರನಜನಾದಾಂತ್ ಒಂದೆೀ ಸ್ಮರ್ನರ್ಗ 
ಹಂಚಿಕೆಯನರ್ಗಲಿ. ಹೆಚಿಿನ್ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೆೀಪ್ಗಳು 



ಬಳನಳರಿ, ಶವ್ಮೊಗಗ, ಬೆಳಗನವಿ ವ್ಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಹನಗಥ ಧ್ನರವನಡ್ದ ಕೆಲ ಭನಗಗಳಲ್ಲ ಿ
ಕೆೀಂದಿರೀಕೃತ್ವನರ್ಗವೆ. ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಕಬಬಣ 

ಮನಾಂಗನಿೀಸ್,, ಕೆಥರೀಮೈಟ್, ಸಿಲ್ಲಕ, ಸ್ುಣಾದಕಲುಿ 
ಮುಂತನದ ಖನಿಜಗಳು 

ಹೆೀರಳವನರ್ಗ ಲಭಾವಿವೆ. ಸಿೀಸ್, ಗಂಧಕ, ತನಮರ, 
ಅಭರಕ ಮುಂತನದ ಖನಿಜಗಳು ಸ್ವಲಪ 
ಪ್ರಮನಣದಲ್ಲಲಿಭಾವಿವೆ. ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವ್ು 
ಚಿನ್ುವ್ನ್ುು ಉತನಪದಿಸ್ುವ್ ಏಕೆೈಕ ರನಜಾವನರ್ಗದೆ.   

1.ಚಿನ್ು 

2. ಬೆಳಿಳ 

3. ಕಬಬಣದ ಅದಿರು 

4. ಮನಾಂಗನಿೀಸ್ 

5.ಕೆಥರೀಮೈಟ್ 

6.ಬನಕೆಸೈಟ್ 

7.ತನಮರ 



 

 

 

 

 

2.5 ಇಂಧನ್ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳು (Energy 

resources) 

ಇಂಧನ್ ಅಥವನ ಶಕುಯು ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 
ಚ್ಟುವ್ಟಿಕೆಯ ಪನರಣವನಯು ಇದದಂತೆ. ಅದು 
ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಯನ್ುು ಮುಂದುವ್ರಿಸಿಕೆಥಂಡ್ು 
ಹೆಥೀಗಲು ಮತ್ುು ಜಿೀವ್ನ್ದ ಮಥಲ 

ಸ್ೌಲಭಾಗಳನ್ುು ಕಲ್ಲಪಸ್ಲು ಬೆೀಕರುವ್ ಅತ್ಾಂತ್ 
ಅವ್ಶಾದ ಮಥಲ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲವನರ್ಗದೆ. 
ಇಂಧನ್ವ್ುಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಯ ಬಹುದೆಥಡ್ಡ 
ಪ್ರಚೆಥೀದಕವನರ್ಗರುತ್ುದೆ ಹನಗು ಅದು ಇಲಿದೆ 
ಪ್ರಗತ್ತಯ ಚಿತ್ರಗಳುಉರುಳಲನರವ್ು. 

 



• ಇಂಧನ್ದ ಮಥಲಗಳು (Sources of energy) 

ಇಂಧನ್ವ್ನ್ುು ವಿವಿಧ ಮಥಲಗಳಿಂದ 
ಉತನಪದಿಸ್ಲನಗುತ್ತುದೆ. ಅವ್ುಗಳನ್ುು ಮಥರು 

ಗುಂಪ್ುಗಳನರ್ಗ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬಹುದು. ಅವ್ುಗಳೆಂದರೆ; 

1, ವನಣಿಜಾ ಮಥಲಗಳು (Commercial sources) 

ಕಲ್ಲಿದದಲು, ಪೆಟೆಥರೀಲ್ಲಯಂ, ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಅನಿಲ, ಜಲ 
ವಿದುಾತ್ ಇತನಾದಿಗಳು ಇಂಧನ್ದ ಮಥಲಗಳನರ್ಗವೆ 

2.ವನಣಿಜೆಾೀತ್ರ ಮಥಲಗಳು:- ಉರುವ್ಲು ಕಟಿಟಗೆ 
ದನ್ಕರುಗಳು,ಕೃಷಿಯ ಕಲೂಶ. 

3.ಹೆಥಸ್ ಮಥಲಗಳು:- ಸ್ಥಯಾನ್ ಬೆಳಕು, 
ಗಳಿ,ಸ್ಮುದರದ ಅಲೆಗಳು,ಅಣುಶಕು. 

1. ಕಲ್ಲಿದದಲು 
2. ಜಲವಿದುಾತ್ 

• ಶವ್ನ್ ಸ್ಮುದರ ಜಲ ವಿದುಾತ್ ಯೀಜರ್ೆ 
• ಶಂಷ್ನ. ಜಲ ವಿದುಾತ್ ಯೀಜರ್ೆ 
• ಶರನವ್ತ್ತ ಜಲ ವಿದುಾತ್ ಯೀಜರ್ೆ 



• ಕನಳಿ ನ್ದಿ ಜಲ ವಿದುಾತ್ ಯೀಜರ್ೆ 
• ಭದನರ ಜಲ ವಿದುಾತ್ ಯೀಜರ್ೆ 
• ವನರನಹಿ ಜಲ ವಿದುಾತ್ ಯೀಜರ್ೆ 

 

3. ಅಣುಶಕು.  
4. ಸ್ೌರಶಕು 
5. ಪ್ವ್ನ್ ಶಕು 
6. ಡಿೀಸ್ಲ್ 

 

 

 

Chapter-2 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನನ್ವ್ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲ 

 

• ಪೀಠಿಕೆ 
• ಜನ್ ಸ್ಂಖೆಾ ಸ್ಂಯೀಜರ್ೆ 
• ಜನ್ಸ್ಂಖನಾ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ ಗೆ ಕನರಣಗಳು 
• ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೆೀಶ ಮತ್ುು ತ್ಲನ ಉತ್ಪನ್ು 



• ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ೃದಿ ಿ

 

• ಪೀಠಿಕೆ:- ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಸ್ಂಖೆಾಯು 
ತ್ತೀವ್ರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತುದೆ. ರನಜಾವ್ು 
ಎದುರಿಸ್ುತ್ತುರುವ್ ಮುಖಾ ವನದ ಸ್ಮಸ್ೆಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಜನ್ಸ್ಂಖೆಾಯ ಹೆಚ್ಿಳವ್ೂ ಒಂದನರ್ಗದೆ. 
2011ರ ಜನ್ಗಣತ್ತಯ ಪ್ಕನರ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ 
ಅತ್ತೀ ಹೆಚ್ುಿ ಜನ್ಸ್ಂಖೆಾಯನ್ುು ಹೆಥಂದಿರುವ್ 
ರನಜಾವೆಂದರೆ ಉತ್ುರಪ್ರದೆೀಶ, ನ್ಂತ್ರದ 

ಸ್ನೂನ್ಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆದ ರನಜಾಗಳೆಂದರೆ 
ಕರಮವನರ್ಗ ಮಹನರನಷ್ಟ್ರ, ಬಹನರ, 
ಪ್ಶಿಮಬಂಗನಳ. ಆಂಧವ್ದೆೀಶಆಂಧವ್ದೆೀಶ, 
ಮಧಾಪ್ರದೆೀಶದ, ತ್ಮಳುರ್ನಡ್ು ಮತ್ುು 
ರನಜಸ್ನೂನ್, ಕರ್ನಾಟಕವ್ು ದೆೀಶದಲ್ಲಿ 
ಜನ್ಸ್ಂಖೆಾಯ ಗನತ್ರದಲ್ಲಿ 9 ರ್ೆಯ  ಸ್ನೂನ್ 
ಪ್ಡೆದಿದೆ. 2011ರ ಜನ್ಗಣತ್ತಯ ವ್ರದಿಯ 
ಪ್ರಕನರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ್ಸ್ಂಖೆಾ 



6,10,95,297 ಆರ್ಗದೆ (21ರಲ್ಲಿ 5,28,50,704). 
ಇದರಲ್ಲಿ 3,09,66,657 ಪ್ುರುಷ್ಟ್ರು ಹನಗಥ 
3,01,28,640 ಮಹಿಳೆಯರು. ಒಟುಟ 
ಜನ್ಸ್ಂಖೆಾಯ ಶೆೀ. 61.33ರಷ್ಟ್ುಟ ಅಂದರೆ 
374.69 ಲಕ್ಷ ಜನ್ರು ಗನರಮನಂತ್ರ 

ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ವನಸ್ವನರ್ಗದದರೆ, ಶೆೀ. 38.67 
ಭನಗ ಅಂದರೆ 236.25 ಲಕ್ಷ ಜನ್ರು ನ್ಗರ 
ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ವನಸಿಸ್ುತ್ತುದನದರೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಚ್. 
ಕ.ಮೀ.ಗೆ 275ರಷಿಟದದ ಜನ್ಸ್ನಂದರತೆ 2011ರಲ್ಲಿ 
319ಕೆಕೀರಿದುದ, ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಿಲೆಿಯು 
ಅತ್ತೀ ಜನ್ಭರಿತ್ ಹನಗಥ ಜನ್ಸ್ನಂದರತೆಯ 
ಜಿಲೆಿ ಎನಿಸಿಕೆಥಂಡಿದೆ.ಕೆಥಡ್ಗು ಜಿಲೆಯಿು ಅತ್ತೀ 
ಕಡಿಮ ಜನ್ಭರಿತ್ ಜಿಲೆಯಿನರ್ಗದದರೆ, ಗುಲಬಗಾ 
ಜಿಲೆಿಯು ಅತ್ ಹೆಚ್ುಿಜನ್ಸ್ನಂದರತೆ 
ಜಿಲೆಯಿನರ್ಗದೆ. 2001ರಲ್ಲಿ 964 ರಷಿಟದದ ಲ್ಲಂಗ 
ಪ್ರಮನಣವ್ು 2011ರಲ್ಲಿ 973ಕೆಕೀರಿದೆ. 2001ರಲ್ಲಿ 
ಒಟನಟರೆ ಶೆೀ. 66.64ರಷಿಟದದ ರನಜಾದ 



ಸ್ನಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮನಣವ್ು 2011ರಲ್ಲಿ ಶೆೀ. 
75.30ಕೆಕೀರಿದೆ.  
 

• ಜನ್ ಸ್ಂಖೆಾ ಸ್ಂಯೀಜರ್ೆ:- 
 

1. ಲ್ಲಂಗನನ್ುಪನತ್ 

2. ಗನರಮೀಣ ಮತ್ುು ನ್ಗರ ಸ್ಂಯೀಜರ್ೆ 
3. ಜನ್ಸ್ನಂದರತೆ 
4. ಸ್ನಕ್ಷರತನ ದರ 

5.  ಜಿೀವ್ನ್ ನಿರಿೀಕ್ಷೆ 
6. ಜಿಲನವಿನರು ಜನ್ಸ್ಂಖೆಾ 
7. ಜನ್ನ್ ಮತ್ುು ಮರಣ ಪ್ರಮನಣ 

 

• ಜನ್ಸ್ಂಖೆಾಯ ತ್ತೀವ್ರ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗೆ 
ಕನರಣಗಳು 

1. ಮರಣ ಪ್ರಮನಣದ ಇಳಿಕೆ 

1. ಸ್ನಂಕನರಮಕ ರೆಥೀಗಗಳ ಹತೆಥೀಟಿ 



2. ಬೀಕರ ಬರಗನಲಗಳ ಹತೆಥೀಟಿ 

3. ವೆೈದಾಕೀಯ ಸ್ೆೀವೆಗಳ ವಿಸ್ುರಣೆ 

4. ತ್ರ್ಗಗದ ಶಶುಮರಣ ಪ್ರಮನಣ 

5. ಮಲೆೀರಿಯ, ವಿಷ್ಟ್ಮಶೀತ್ ಜವರಗಳ 
ನಿಯಂತ್ರಣ 

6. ಶಕ್ಷಣ ಸ್ೌಲಭಾದ ವಿಸ್ುರಣೆ 

2. ಜನ್ನ್ ಪ್ರಮನಣದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕನರಣಗಳು 

1. ಆರ್ಥಾಕ ಅಂಶಗಳು 

1. ಕೃಷಿ ಪನರಧ್ನನ್ಾತೆ 

2. ಬಡ್ತ್ನ್ 

3. ನಿಧ್ನನ್ಗತ್ತಯ ನ್ಗರಿೀಕರಣ 

4. ಹಳಿಳಗಳ ಪನರಧ್ನನ್ಾತೆ 

5. ಕುಟುಂಬ ಯೀಜನ್ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗೆ 
ಹಿಂಜರಿಕೆ 

2. ಸ್ನಮನಜಿಕ ಅಂಶಗಳು 



1. ಸ್ನವ್ಾತ್ತರಕ ವಿವನಹ 

2. ಚಿಕಕ ವ್ಯಸಿಸನ್ಲ್ಲಿ ವಿವನಹ 

3. ಧ್ನಮಾಕ ಮತ್ುು ಸ್ನಮನಜಿಕ 
ಮೌಡ್ಾಗಳು 

4, ಅವಿಭಕು ಕುಟುಂಬ 

5. ಅನ್ಕ್ಷರತೆ 

6. ಬಹುಪ್ತ್ತುತ್ವ 

3. ಭೌಗೆಥೀಳಿಕ ಅಂಶಗಳು 

4. ಜನ್ಸ್ಂಖನಾ ಶಕ್ಷಣದ ಕೆಥರತೆ 

5. ರನಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳು 
 

• ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೆೀಶ ಮತ್ುು ತ್ಲನ ಉತ್ಪನ್ು:-  
1. ರನಜನಾದನಯ 

2. ತ್ಲನದನಯ 

 



1.ರನಜನಾದನಯ:-(State Domestic 

Product) 

ಒಂದು ರನಜಾವ್ು ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 
ಹೆಥಂದುತ್ತುದೆಯೀ ಅಥವನ ಇಲಿವೆೀ 
ಎಂಬುದನ್ುು ಆಳೆಯಲುಲಭಾವಿರುವ್  
ಮನನ್ದಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರನಜನಾದನಯವ್ು 
ಅತ್ಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖವನದುದು. 1951ರ 

ಜನರಿಯನದ ಆರ್ಥಾಕ ಯೀಜರ್ೆಗಳ 
ಫಲವನರ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಾವ್ಸಿುತ್ವನದ 
ಆನ್ 
ಯೀಜರ್ೆಗಳ ಅನ್ುಷ್ನಾನ್ಗೆಥಂಡ್ವ್ು. 
ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಗಣನಿೀಯ ಪ್ರಗತ್ತ ಸ್ನಧಿಸ್ಲನಯತ್ು. 
ವ್ಾವ್ಸಿೂತ್ವನದ ಮತ್ುು ವನಾಪ್ಕವನದ 
ಅಭಿವ್ೃದಿಿಯ ಚ್ಟುವ್ಟಿಕೆಗಳ 
ಕನರಣದಿಂದನರ್ಗ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ರನಜಾದಯವ್ು ವ್ಷ್ಟ್ಾದಿಂದ ವ್ಷ್ಟ್ಾಕೆಕ 
ಹೆಚ್ುಿತನು ಹೆಥೀಯತ್ು. 



ರನಜನದನಯದ ಹೆಚ್ಿಳವ್ು ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 
ಮನವ್ನ್ದ ಅಳತೆಗೆಥೀಲು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ 
ಎರಡ್ು ಮನತ್ತಲ ಿ

 

2. ಕರ್ನಾಟಕದ ತ್ಲನದನಯ 
(Percapita income) 

ರನಜನಾದನಯವ್ನ್ುು ರನಜಾದ ಒಟುಟ 
ಜನ್ಸ್ಂಖೆಾಯಂದ ಭನರ್ಗಸಿದರೆ 
ತನಲನದಯ 
ಲಭಾವನಗುತ್ುದೆ, ಅಂದರೆ ತ್ಲನದನಯ 
ಎಂಬುದು ವಿವಿಧ ಜನ್ರ ಸ್ರನಸ್ರಿ 
ಆಗನಯವನರ್ಗದೆ. ಈಆದನಯವ್ು 
ರನಜಾದ ಪ್ರಗತ್ತಯ ರ್ೆೈಜ ಚಿತ್ರಣವ್ನ್ುು 
ನಿೀಡ್ುತ್ುದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಲನದನಯವ್ು 
ಕನಲನನ್ಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿದೆಯನದರಥ 
ಜನ್ಸ್ಂಖೆಾಯ ಏರಿಕೆಯಂದನರ್ಗ 
ತ್ಲನದನಯ ಗಣನಿೀಯ 

ಹೆಚ್ಿಳವನರ್ಗರುವ್ುದಿಲಿ. ಆದರಥ ಸ್ಹ 



ಪ್ರಸ್ುುತ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಲನದನಯ 
ಸ್ನಕಷ್ಟ್ುಟ ಏರಿಕೆಯನರ್ಗದೆ. 
 

 

5. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ(Human 

development in Karnataka) 

ಯನವ್ುದೆೀ ಯೀಜರ್ೆ ಅಥವನ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಧ್ೆಥೀರಣೆಗಳ 
ಮಥಲ ಉದೆದೀಶ ಮನನ್ವ್ಆಭಿವ್ೃದಿಿಯನ್ುು 
ಸ್ನಧಿಸ್ುವ್ುದನರ್ಗರುತ್ುದೆ. ಈ ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 
ಎಂದರೆ "ಜನ್ರ ಆಯಕಯಪ್ರಿಧಿ ಯನ್ು ವಿಸ್ುರಿಸ್ುವ್ 
ಪ್ರಕರಯ'ಯನರ್ಗರುತ್ುದೆ. ಅಂದರೆ ಜನ್ರ ಆಯಕಗಳನ್ುು 
ವಿಸ್ುರಿಸ್ುವ್ಮತ್ುು ಜಿೀವ್ನ್ ಮಟಟವ್ನ್ುು ಹೆಚಿಿಸ್ುವ್ 
ಪ್ರಕರಯ ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಯನರ್ಗರುತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ತ್ುಂಬನ ಪ್ರಮುಖವನದುವ್ುಗಳು ಎಂದರೆ ದಿೀಘಾ 
ಮತ್ುು ಆರೆಥೀಗಾವ್ಂತ್ ಜಿೀವ್ನ್ 
ನ್ಡೆಸ್ುವ್ುದು,ಶಕ್ಷಿತ್ರನರ್ಗರುವ್ುದು ಮತ್ುು ಒಂದು 
ಉತ್ುಮ ಜಿೀವ್ನ್ಮಟಟವ್ನ್ುು ಸ್ನರ್ಗಸ್ುವ್ುದು. 
 

• ಮನನ್ವ್ ಆಭಿವ್ೃದಿಿ ಸ್ನಧರ್ೆಯ ಶೆರೀಣಿ 



ಸ್ಥಚಿ (HDi) ಮೌಲಾದ ಆಧ್ನರದ ಮೀಲೆ ವಿವಿಧ 
ದೆೀಶಗಳು 
ಮತ್ುು ರನಜಾಗಳನ್ುು ವಿವಿಧ ಗುಂಪ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಕೆಳರ್ಗನ್ಂತೆ ಸ್ೆೀಪ್ಾಡೆಗೆಥಳಿಸ್ಲನಗುತ್ುದೆ. 
1. ಅತ್ುಾನ್ುತ್ ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ೃದಿದ (Very high 

human development) : HDI ಮೌಲಾ0.788 
ರಿಂದ 0.938 ಹೆಥಂದಿರುವ್ ದೆೀಶಗಳು ಮತ್ುು 
ರನಜಾಗಳು ಈ ಗುಂಪಗೆ 
ಸ್ೆೀಪ್ಾಡೆಗೆಥಳುಳತ್ುವೆ. 
2 ಉನ್ುತ್ ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ೃದಿದ (High human 

development) : HDI ಮೌಲ 0.67 ದ 0.784 
ಹೆಥಂದಿರುವ್ ದೆೀಶಗಳು ಮತ್ುು ರನಜಾಗಳು ಈ 
ಗುಂಪನ್ಲ್ಲಿರುತ್ುವೆ. 
3 ಮಧಾಮ ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ೃದಿದ (Medium human 

development) : HDI ಮೌಲ.0.488 ರಿಂದ 0.699 
ಹೆಥಂದಿರುವ್ ದೆೀಶಗಳು ಮತ್ುು ರನಜಾಗಳು ಈ 
ಗುಂಪನ್ಲ್ಲಿರುತ್ುವೆ. 



        4 ಕನಿಷ್ಟ್ಾ ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ೃದಿದ (Low human 

development) :           hdi ಮೌಲಾ 0.140ರಿಂದ 0.470 
ಹೆಥಂದಿರುವ್ ದೆೀಶಗಳು ಈ ಗುಂಪನ್ಲ್ಲಿರುತ್ುವೆ. 

ಭನರತ್ ಸ್ಕನಾರದ ಯೀಜರ್ನ ಆಯೀಗವ್ು 2001 
ರಲ್ಲಿ ಮೊಟಟ ಮೊದಲ ಬನರಿಗೆ ರನಷಿರೀಯಮನನ್ವ್ 
ಅಭಿವ್ೃದಿದ ವ್ರದಿ (NHDR) ಯನ್ುು ತ್ಯನರಿಸಿತ್ು. ಈ 
ವ್ರದಿಯ ಪ್ರಕನರ ರನಷ್ಟ್ಟ ಮಟಟದ ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 
ಅನ್ುಸ್ಥಚಿ (HDI) ಮೌಲಾ 0.30 ರಿಂದ 0.470 ಮಟಟಕೆಕ 
ಹೆಚಿಿತ್ು. 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟಿಟಗೆ ಹೆೀಳುವ್ುದನದರೆ HDI ಮೌಲಾ 
1981 ರ 0.346 ರಿಂದ 2001 ರ ವೆೀಳೆಗೆ 0.478 ಗೆ 
ಹೆಚಿಿತ್ು. 1981 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ HDI ದಜೆಾ (Rank) 

6 ಆರ್ಗತ್ುು. ಇದು 2001 ರವೆೀಳೆಗೆ 7 ಕೆಕ ಕುಸಿಯತ್ು. ಈ 
ಅಂಕ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕನರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನಿಷ್ಟ್ಾ ಮನನ್ವ್ 
ಅಭಿವ್ೃದಿಿಯ 
ಗುಂಪನ್ಲ್ಲತಿ್ುು. 
 



2010 ರ ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ವ್ರದಿ (HDR) ಯ 
ವ್ರ್ಗಾಕರಣದ ಮೀರೆಗೆ ಕೆೀರಳ ರನಜಾವ್ು ಜನಗತ್ತಕ 
HD] ಮೌಲದೆಥಂದಿಗೆ ಮನದಾಮ ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ದಿ 
ಗುಂಪನ್ಲ್ಲತಿ್ುು. ಇನ್ುು ಈ ಗಥಂಪನ್ಲ್ಲದಿದ ಇತ್ರ 
ರನಜಾಗಳೆಂದರೆ : ಪ್ಂಜನಬ್, ಹಿಮನಚ್ಲ ಪ್ರದೆೀಶ, 
ಹಯನಾಣ ಮಹನರನಷ್ಟ್ರ, ತ್ಮಳುರ್ನಡ್ು, ಕರ್ನಾಟಕ, 
ಗುಜರನತ್ ಮತ್ುು ಪ್ಶಿಮ ಬಂಗನಳ, ಇನ್ುುಳಿದ 
ಒಂಬತ್ುು 
ರನಜಾಗಳನದ ಆಂಧರಪ್ರದೆೀಶ, ಅಸ್ನಸಂ, ಉತ್ುರ 
ಪ್ರದೆೀಶ, ರನಜನಸ್ನುನ್, ಜನಖಾಂಡ್,ಮಧಾಪ್ರದೆೀಶದ, 
ಛತ್ತುೀಸ್ ಘಡ್, ಬಹನರ ಮತ್ುು ಒರಿಸ್ನಸ ರನಜಾಗಳು 
ಕನಿಷ್ಟ್ಾ ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಯ ಗುಂಪನ್ಲ್ಲಿದದವ್ು. ಅಂದರೆ 
ದೆೀಶದ ಎಲನಿ ರನಜಾಗಳು ಮಧಾಮ ಇಲಿವೆ ಕನಿಷ್ಟ್ಟ 
ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 
ಗುಂಪನ್ಲ್ಲವಿೆ.2005 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾದ ಮನನ್ವ್ 
ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ವ್ರದಿ (HDR)ಯ ಮೀರೆಗೆ 
ಕರ್ನಾಟಕವ್ು0.65O HDI ಮೌಲಾದೆಥಂದಿಗೆ ಅಖಿಲ 
ಭನರತ್ ಮಟಟಕಕಂತ್ (0.621 HDI ಮೌಲಾ) 



ಉತ್ುಮಸ್ನೂನ್ದಲ್ಲತಿ್ುು. ದೆೀಶದ ಎಲನಿ ರನಜಾಗಳ ಪೆೈಕ 
ಕರ್ನಾಟಕ 7ರ್ೆೀ ಸ್ನೂನ್ದಲ್ಲಿದದರೆ ಕೆೀರಳ 
ರನಜಾವ್ುಮೊದಲ ಸ್ನೂನ್ದಲ್ಲಿತ್ುು. ಅಂತ್ರರನಷಿರೀಯ 
ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದುದ 120ರ್ೆೀ ಸ್ನೂನ್ವನದರೆ 
ಭನರತ್ದುದ 
127 ರ್ೆೀ ಸ್ನೂನ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನನ್ವ್ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 
ಸ್ನಧರ್ೆಯು ಹೆಚ್ುಿ ಕಡಿಮ ಈಜಿಪ್ಟಟ ದೆೀಶದಷ್ೆಟೀ 
 

ಇದೆೀ 2005 ರ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನನ್ವ್ 
ಅಭಿವ್ೃದಿದಯ ಸ್ನೂನ್ ರ್ೆರೆಯ ಪನಕಸ್ನುನ್,ರ್ೆೀಪನಳ, 
ಭಥತನನ್ ಮತ್ುು ಬನಂಗನಿದೆೀಶಕಕಂತ್ 
ಉತ್ುಮವಿತ್ುು.ಇತ್ತುೀಚಿನ್ UNDPಯ 2013 ರ ಮನನ್ವ್ 
ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ವ್ರದಿಯ ಮೀರೆಗೆ ಭನರತ್ವ್ು 2012ರಲ್ಲಿ 
0.554 HDI ಮೌಲಾದೆಥಂದಿಗೆ 136 ರ್ೆೀ ಸ್ನೂನ್ದಲ್ಲಿತ್ುು. 
ಇದೆೀ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನವೆಾ ದೆೀಶವ್ು 0.955 

HDIಮೌಲಾದೆಥಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ನೂನ್ದಲ್ಲಿ ಹನಗು 
೧.938 HDI ಮೌಲಾದೆಥಂದಿಗೆ ಆಸ್ೆರೀಲ್ಲಯನದೆೀಶವ್ು 
ದಿವೀತ್ತಯ ಸ್ನೂನ್ದಲ್ಲಿತ್ುು. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter -3 

 ಕೃಷಿ ಅಭವ್ೃದಿಿ 

(DEVELOPMENT OF AGRICULTURE) 

• ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಸ್ನೂನ್ 

• ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಥ ಸ್ುಧ್ನರಣೆ 
• ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ  ೆಮನದರಿ 

• ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತನಪದಕತೆ 
• ತೆಥೀಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು 
• ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೆೀಷ್ೊ ಕೃಷಿ 

• ಪ್ಶುಸ್ಂಗೆಥೀಪ್ರ್ೆ 

 

 



1. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಾಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಸ್ನೂನ್ 
(Place of Agriculture in Karnataka 

Economy) 

ಬಹುಹಿಂದಿನ್ ಕನಲದಿಂದಲಥ ಕೃಷಿ ರನಜಾದ ಪ್ರಧ್ನನ್ 
ಕಸ್ುಬನರ್ಗದೆ. ರನಜಾದ ಆರ್ಥಾಕ ರಚ್ರ್ೆಯು ಕೃಷಿಯ 
ಮೀಲೆ ನಿಂತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗಥ ಕೃಷಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಬೆರ್ೆುಲುಬುಎಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿತ್ವನರ್ಗರುವ್ುದರಿಂದ ಅದು ಅಭಿವ್ೃದಿಿಗೆಥಂಡ್ರೆ 
ಮನತ್ರ ರನಜಾಅಭಿವ್ೃದಿಿಗೆಥಂಡಿೀತ್ು, ಇಲಿವನದರೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಕೃಷಿಯನ್ುು ಅಪೆೀಕ್ಷಿಸಿ ರನಜಾ 
ಅಭಿವ್ೃದಿಿಗೆಥಳುಳವ್ುದುಕನ್ಸಿನ್ ಮನತೆೀ ಸ್ರಿ. ಹಿೀಗೆ 
ಕೃಷಿಯು ರನಜಾದ ಆರ್ಥಾಕ ವ್ಾವ್ಸ್ೊಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಾಂತ್ 
ಮಹತ್ವದ ಸ್ನೂನ್ ಪ್ಡೆದಿದೆ. 

1. ಕೃಷಿಯ ಪನರಮುಖಾತೆ:- 

1.ರನಜನಾದನಯದಲ್ಲಿ ದೆಥಡ್ಡ ಮಟು 

2.  ಗರಿಷ್ಟ್ಟ ಉದೆಥಾೀಗ 
3. ಆಹನರ ಪ್ೂರೆೈಕೆ 
4. ಕೆೈಗರಿಕನಭಿವ್ೃದಿ ಿ



5. ವಿದೆೀಶ ವನಾಪನರಕೆಕ ಕೆಥಡ್ುಗೆ 
6. ಸ್ಕನಾರಕೆಕ ಆದನಯ 
7. , ಆಯ-ವ್ಾಯ ಪ್ತ್ರದ ಮೀಲೆ ಪ್ರಭನವ್ 
8. ,ಅನ್ುಭೆಥೀಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವ 
9. ಬಂಡ್ವನಳ ಸ್ಂಚ್ಯನ್ದ ಮಥಲ 
10. ಪನರಣಿಗಲ್ಲಗೆ ಮೀವ್ು 
11. ಬೆಲೆ ಸಿೂರತೆ 
12. ತ್ೃತ್ತೀಯ ವ್ಲಯದ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ 
13. . ಕೆೈಗನರಿಕೆಥೀತ್ಪನ್ುಗಳಿಗೆ ಮನರುಕಟೆಟ 
14. ಉತ್ು ಮ ರನಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣನ ಶಕು 
15.  ರನಜಕೀಯ ಮತ್ುು ಸ್ನಮನಜಿಕ 

ಪನರಮುಖಾತೆ. 

2. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಥ ಸ್ುಧ್ನರಣೆ(Land Reforms in 

Karnataka) 

ಕೃಷಿ ಭರದದಗುಡಿಗೆ ತನಂತ್ತರಕ ಮುನ್ುಡೆಗಳಷ್ೆಟೀ ಮುಖಾವನರ್ಗ 
ಸ್ನಂಸಿೂಕ ಸ್ುಧ್ನರಣೆಗಳೂ ಆವ್ಶಾಕಹ ರು ಹನಜರಿ 
ಭಥಮನಲ್ಲಕತ್ವ, ಒಡೆತ್ನ್ದ ಅಭದರತೆ, ಭಥ ಹಿಡ್ುವ್ಳಿಗಳ 



ಸ್ವರಥಪ್, ವ್ಸ್ಥಲ್ಲ, ಅರ್ನರ್ಥಾಕ ಹಿಡ್ುವ್ಳಿಗಳ ಅಸಿುತ್ವ ಕೃಷಿ 
ಭಥಮಯ ವಿಭಜರ್ೆ ಮತ್ುು ಆದಿರೀಕರಣ 

ಮುಂತನದ ಸ್ನಂಸಿೂಕ ಅಂಶಗಳು ಕೃಷಿ ಉತನಪದರ್ೆ ಮತ್ುು ಪ್ರಗತ್ತ 
ಮೀಲೆ ದುಷ್ಟ್ಪರಿಣನಮ ಬೀರುತ್ುವೆ.ದೆಥೀಷ್ಟ್ಪ್ೂರಿತ್ ಸ್ನಂಸಿೂಕ 
ವ್ಾವ್ಸ್ೊಯು ಕೃಷಿ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗೆ ತ್ಡೆಯಡ್ುಡತ್ತುದೆ. ಈ 
ಹಿರ್ೆುಲೆಯಲ್ಲಸಿ್ನರಿಕ ದೆಥೀಷ್ಟ್ಗಳ ನಿವನರಣೆಯನಗದ ಹೆಥರತ್ು 
ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತ್ತ ಅಸ್ನಧಾದ ಮನತ್ು. ಅಂತ್ೃಹಸ್ನಂಸಿೂಕ 
ಸ್ುಧ್ನರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತ್ತಳಿಸಿದರು. 

• ಕರಮಗಳು:-  
1. ಜಮೀರ್ನದರಿ ಪ್ದಿತ್ತಯ ನಿಮಥಾಲರ್ೆ 
2. ಗೆೀಣಿ ಪ್ದತಿ್ತಯ ಸ್ುಧ್ನರಣೆ 

• ಗೆೀಣಿ  ನಿಯಂತ್ರಣ 

• ಹಿಡ್ುವ್ಳಿ ಭದರತೆ 
• ಭಥ ಒಡೆತ್ನ್ದ ಹಕುಕ 

3. ಭಥ ಹಿಡ್ುವ್ಳಿ ಯ ಮೀಲೆ ಗರಿಷ್ಟ್ಟ ಮತ್ತ ಹೆೀರಿಕೆ 
4. ಹಿಡ್ುವ್ಳಿ ಘನಿೀಕರಣ 

 



• ಭಥ ಸ್ುಧರಣನ ಕನಯಾಕರಮದ ವಿಮಶೆಾ 

1. ಕನನ್ಥನಿನ್ ತೆಥಡ್ಕುಗಳು 
2. ರನಜಕೀಯ ಇಚನಾ ಶಕುಯ ಕೆಥರತೆ 
3. ಅಧಿಕನರ ಷ್ನಹಿಯ ಉಪ್ಕ್ಷತೆ 
4. ಒತ್ುಡ್ದ ಅಭನವ್ 

5. ಭಥ ದನಖಲೆಗಳ ಅಭನವ್ 

 

 3. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ  ೆಮನದರಿ(Cropping Pattern in 

Karnataka):- ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲನಿ ಭನಗಗಳಲಥಿ ಒಂದೆೀ 
ರಿೀತ್ತಯ ಹವನಗುಣ ಮತ್ುು ಮಣಿಾನ್ ವಿಧಗಳಿಲಿ.ರನಜಾದ  ವಿವಿಧ 
ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ುಹವನಗುಣ ಪ್ರಿಸಿೂತ್ತಗಳು ಮತ್ುು ಮತ್ುು 
ಕೆಥಂಡ್ು ಬರುತ್ುದೆ, 

 ಅಯನ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ದೆಥರಕುವ್ ಮಣುಾ ಆದುನ್ ಫಲವ್ತ್ುತೆ, ಅಲ್ಲಿ 
ಬೀಳುವ್ ಮಳ  ೆಮುಂತನದ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಗಣರ್ೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಥಂಡ್ು 
ಬೆಳೆಯಬೆೀಕನದ ಬೆಳೆಯನ್ುು ನಿಧಾರಿಸ್ಲನಗುತ್ುದೆ.ರನಜನಾದಲ್ಲಿ 
ಬೆಳೆಯುವ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ುು ಎರಡ್ು ಗುಂಪ್ುಗಳನರ್ಗ ವಿಂಗಡಿಸ್ಲನರ್ಗದೆ. 
ಅವ್ುಗಳೆಂದು,(a) ಆಹನರ ಬೆಳೆಗಳು, (b) ಆಹನರೆೀತ್ರ ಬೆಳೆಗಳು, 



ಆಹನರದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕದಳ ಮತ್ುು ದಿವದಳ ಧ್ನನ್ಾಗಳು ಎಂದು 
ಎರಡ್ು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅಕಕ, ರನರ್ಗ, ಜೆಥೀಳ, ಗೆಥೀಧಿ, ಸ್ಜೆೆ, ನ್ವ್ಣೆ 

ಮುಂತನದವ್ುಗಳು ಪ್ರಮುಖವನದ ಏಕದಳ ಧ್ನನ್ಾಗಳನರ್ಗವೆ, 
ತೆಥಗರಿ, ಕಡ್, ಉದುದ ಅವ್ರಮೊದಲನದವ್ುಗಳು ಪ್ರಮುಖವನದ 
ದಿವದಳ ಧ್ನನ್ಾಗಳನರ್ಗವೆ. ಕರ್ನಾಟಕವ್ು ದೆೀಶದ ಒಟುಟಆಹನರ 
ಧ್ನನ್ಾಗಳ ಉತನಪದರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಶೆೀ. 5.59 ಭನಗವ್ನ್ುು 
ಹೆಥಂದಿದೆ.ಆಹನರೆೀತ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ುು ವನಣಿಜಾ ಬೆಳೆಗಳೆಂದಥ 
ಕರೆಯುತನುರೆ. ಕಬುಬ, ಹತ್ತು, 

ಹೆಥಗೆಸ್ೆಥಪ್ುಪ, ಶುಂಠಿ, ಎಣೆಾ ಕನಳುಗಳು ಮುಂತನದುವ್ು 
ಪ್ರಮುಖವನದ ಆಹನರೆೀತ್ರಬೆಳೆಗಳನರ್ಗವ್. ಕನಫಿ, ಚ್ಹ, ತೆಂಗು, 
ಅಡಿಕೆ, ಕತ್ುಳ ,ೆ ಮನವ್ು, ಬನಳ ,ೆ ದನರಕ್ಷಿ, ಏಲಕಕ, 
ಗೆಥೀಡ್ಂಬಮುಂತನದವ್ು ತೆಥೀಟದ ಬೆಳೆಗಳನರ್ಗವೆ. ರನಜಾದಲ್ಲಿ 
ಸ್ುಮನರು 17.64 ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟೀರುಗಳಷ್ಟ್ುಟ 

ಪ್ರದೆೀಶವ್ು ತೆಥೀಟಗನರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ವ್ೃತ್ವನರ್ಗದೆ. ರನಜಾದಲ್ಲಿ 
ಈ ಆಹನರ ಮತ್ುು ಹನರೆೀತ್ರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ು ಬೆಳೆಗಳನ್ುು 
ಹೆಚಿಿನ್ ಪ್ರಮನಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ, ಕೆಲವ್ು ಬೆಳೆಗಳನ್ುು 
ಕಡಿಮಪ್ರಮನಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲನಗುತ್ತುದೆ. 



 1.ಮುಂಗನರು ಬೆಳೆಗಳು :- ಖನರಿೀಫ್ ಎಂತ್ಲಥ ಕರೆಯುತನುರೆ 
ಮಳೆಗನಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳ  ೆಬೆಳೆದು ಬತ್ತುರ್ೆ ಮನಡಿ ಚ್ಳಿಗನಲದಲ್ಲಿ 
ಕಟನವ್ು. 

 

2. ಹಿಂಗನರು ಬೆಳೆಗಳು:- ರಬ ಎಂತ್ಲಥ ಕರೆಯಲನಗುತ್ುದೆ 
ಚ್ಳಿಗನಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳ  ೆಬೆಳೆದು ಬೆೀಸಿಗೆ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ   ಕಟನವ್ು 
ಮನಡ್ಲನಗುತ್ುದೆ. 

 

ಕಣಾಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ್ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು 

• ಆಹನರ ಬೆಳೆಗಳು 
1. ಭತ್ು 
2. ಜೆಥೀಳ 

3. ಗೆಥೀಧಿ 

4. ಮಕೆಕ ಜೆಥೀಳ 

5. ಸ್ಜೆ ೆ
• ವನಣಿಜಾ ಬೆಳೆಗಳು 

1. ಕಬುಬ 



2. ಹತ್ತು 
3. ತ್ಂಬನಕು 
4. ಎಣೆಾ ಕನಳುಗಳು 
5. ಕನಫಿೀ 
6. ಚ್ಹನ 

7. ಅಡಿಕೆ 
8. ತೆಂಗು 

 

 

 

4. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತನಪದಕತೆ 

Agricultural Productivity in Karnataka) 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧ್ನನ್ ರನಜಾ. ಇಲ್ಲಯಿ ಜನ್ರ ಮುಖಾ ಕಸ್ುಬು 
ಕೃಷಿಯೀ ಆರ್ಗದೆ. ಇತ್ತುೀಚಿಗೆ ತ್ತೀರನ ಹಿಂದುಳಿದಿದುದ ಅದು ಅರ್ೆೀಕ 
ಸ್ಮಸ್ೆಾಗಳನ್ುು ಎದುರಿಸ್ುತ್ತುದೆ. ಕೃಷಿರ್ಗರುವ್ ಅರ್ೆೀಕ 
ಸ್ಮಸ್ೆಾಗಳನ್ುು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವನದ ಸ್ಮಸ್ೆಾ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮ 

ಉತ್ಉತನಪದಯ ಸ್ಮಸ್ೆಾಯನರ್ಗದೆ. ಉತನಪದಕತೆ ಎಂದರೆ 
ಉತನಪದರ್ನ ಸ್ನಮಥಾವನರ್ಗದುದ ಇದನ್ುು ಎಕರೆವನರು 



ಉತನಪದಕತೆ ಮತ್ುು ಶರಮವನರು ಉತನಪದಕತೆಯ ಆಧ್ನರದ 
ಮೀಲೆ  ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಭಥಮಯ ಉತನಪದಕತೆಯು ಎಕರೆವನರು 
ಉತನಪದಕತೆ ಮತ್ುು ಎರಡ್ು ವಿಧ್ನನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬನ ಕಡಿಮಯದೆ. 
ಅಂದರೆ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತೀ ಎಕರೆಅವ್ುಗಳಲ್ಲಿನ್  
ಉತನಪದಿಸ್ಲನಗುವ್ ಆಹನರ ಸ್ನಮರ್ಗರಗಳ ಪ್ರಮನಣ ತ್ುಂಬನ 
ಕಡಿಮ ಇದೆ.ದಅದೆೀ ರಿೀತ್ತ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೆೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದೆಥಾೀಗದಲ್ಲಿರುವ್ 
ಪ್ರತ್ತೀ ಕನಮಾಕ ಉತನಪದಕ ಪ್ರತ್ತ ಆದನರದ ಮೀಲೆ ಹೆಥಲ್ಲಸಿ 
ಕೆಥಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮ ಇರುತ್ುದೆ. ರನಜಾದ ಶೆೀ. 50ಕಥಕ ಅಧಿಕ ಜನ್ರು 
ಜಿವ್ರ್ೆಥೀಪನಯಕೆಕ ಕೃಷಿಯರ್ೆುೀ ಅವ್ಲಂಬಸಿದದರಥ ಫಲ್ಲತನಂಶ 
ಮನತ್ರ ಅಷ್ೆಟೀನ್ಥ ಪ್ರಗತ್ತದನಯಕವನರ್ಗಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ಆಹನರ ಧ್ನನ್ಾಗಳ ಉತನಪದರ್ೆ 1970-71 ರಲ್ಲಿ57.46 ಲಕ್ಷ 
ಟನ್ುುಗಳಿದಿದತ್ು. ಇದು 2013-14ರ ಸ್ನಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ 131 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳಿಗೆ 
ಹೆಚಿಿತ್ು.ಉತನಪದರ್ನ ಗುರಿಗಥ ಹನಗಥ ಸ್ನಧರ್ೆಗಥ ಭನರಿೀ 
ವ್ಾತನಾಸ್ಗಳು ಕಂಡ್ುಬರುತ್ುವೆ. ಅಲಿದೆ ಪ್ರತ್ತ ಹೆಕೆಟೀರ ನ್ಲ್ಲಿ 
ಉತನಪದರ್ೆಯನಗುವ್ ಇಳುವ್ರಿ ಕಥಡ್ ಕಡಿಮ ಇರುತ್ುದೆ. 



ಗನಹರಣೆಗೆ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತ ಹೆಕೆಟೀರ ಗೆ ಉತನಪದರ್ೆಯನಗುವ್ 
ಆಹನರಧ್ನನ್ಾಗಳ ಇಳುವ್ರಿ13.0 ಕಂಟಲ್ ಆರ್ಗದದರೆ ಅದು 
ಪ್ಂಜನಬ್ ನ್ಲ್ಲಿ 40.2 ಕವಂಟನಲ್ ಆರ್ಗರುತ್ುದೆ.  

 

ಈ ಕಡಿಮ ಉತನಪದಕತೆಗೆ ಕನರಣಗಳು 

1, ಸ್ನಮನಜಿಕ ಕನರಣಗಳು 

• . ಸ್ನಮನಜಿಕ ವನತನವ್ರಣ 

•  ಅನ್ಕ್ಷರತೆ 
• ಅಜ್ಞನನ್ 

•  ಮೌಡ್ಾತೆ 
•  ಅತನಕಾಕ ನ್ಡ್ವ್ಳಿಕೆ 
•  ಜನತ್ತ ಪ್ದತಿ್ತ 

2. ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಕನರಣಗಳು 

• ಅನಿಶಿತ್ ಮಳ  ೆ

• ನಿಸ್ಗಾದ ಪ್ರಭನವ್ 

• ಭಥ ಸ್ವೆತ್ 

• ಫಲವ್ತ್ುತೆಯ ನ್ಷ್ಟ್ಟ 



•  ಕರಮಕೀಟಗಳು ಮತ್ುು ಬೆಳಿರೆಥೀಗಗಳು 
• . ಅರಣಾರ್ನಶ 
•  ರ್ೆೈಸ್ರ್ಗಾಕ ಪ್ರಕೆಥೀಪ್ಗಳು 

3. ತನಂತ್ತರಕ ಕನರಣಗಳು 

•  ಹಳೆಯ ಮತ್ುು ಅವೆೈಜ್ಞನನಿಕ ಕೃಷಿ ಪ್ದಿತ್ತಗಳು 
•  ನಿೀರನವ್ರಿ ಸ್ೌಲಭಾಗಳ ಕೆಥರತೆ 
•  ರಸ್ಗೆಥಬಬರಗಳ ಕೆಥರತೆ 
• ಉತ್ುಮ ಬತ್ುರ್ೆ ಬೀಜಗಳ ಅಭನವ್ 
•  ಕರಮರ್ನಶಗಳ ಕೆಥರತೆ 

4.ಸ್ನಂಸಿೂಕ ಕನರಣಗಳು 

• ಸ್ಣಾ ಹಿಡ್ುವ್ಳಿಗಳು 
•  ಆಧಿಕ ಒತ್ುಡ್ 

5 ಆರ್ಥಾಕ ಕನರಣಗಳು 

• ಸ್ನಲ ಸ್ೌಲಭಾದ ಕೆಥರತೆ 
•  ಮನರುಕಟೆಟ ಸ್ೌಲಭಾದ ಕೆಥರತೆ 
• ಉತೆುೀಜಕಗಳ ಅಭನವ್ 



•  ವೆೈಜ್ಞನನಿಕ ಬೆಲೆಯ ಅಭನವ್ 
• ಗನರಮೀಣ ಋಣಭನರ 

 

* ಉತನಪದಕತೆಯನ್ುು ಸ್ುಧ್ನರಿಸ್ುವ್ ಕರಮಗಳು 

1. ಭಥ ಸ್ುಧ್ನರಣೆಯ ಸ್ಮಪ್ಾಕ ಅನ್ುಷ್ನಾನ್ 

2. ನಿೀರನವ್ರಿ ಸ್ೌಲಭಾದ ವಿಸ್ುರಣೆ 

3. ಉತ್ುಮ ಬತ್ುರ್ೆ ಬೀಜಗಳ ಪ್ೂರೆೈಕೆ 

4. ರಸ್ಗೆಥಬಬರಗಳ ಪ್ೂರೆೈಕೆ 

5. ಸ್ಸ್ಾ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ 

6. ಯನಂತ್ತರೀಕೃತ್ ಬೆೀಸ್ನಯ 

7. ಸ್ನಲ ಸ್ೌಲಭಾಗಳು 

8. ಮನರುಕಟೆಟ ಸ್ೌಲಭಾ 

9, ಉತೆುೀಜಕಗಳು 

10. ಉತ್ುಮ ನಿವ್ಾಹಣೆ 

11. ಕೃಷಿ ಸ್ಂಶೆ ೀಧರ್ೆ 



12. ದೆಥಡ್ಡ ಹಿಡ್ುವ್ಳಿಯ ರಚ್ರ್ೆ 

13. ಅನ್ಕ್ಷರತೆಯ ನಿವನರಣೆ 

14. ಅಧಿಕ ಜನ್ರ ವ್ಗನಾವ್ಣೆ 

15. ಸ್ಣಾ ಮತ್ುು ಗೃಹ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 

16. ಸ್ನರಿಗೆ-ಸ್ಂಪ್ಕಾ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 

17. ಭಥ ಸ್ನರ ಸ್ಂರಕ್ಷಣೆ 

18. ತ್ತೀಕ್ಷಯ ಬೆೀಸ್ನಯಕೆಕ ಪ್ರೀತನಸಹ 

19. ಸ್ಹಕನರಿ ಬೆೀಸ್ನಯದ ಅಳವ್ಡಿಕೆ 

 

 

6, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೆೀಷ್ೊ ಕೃಷಿ 

(Seri culture in Karnataka) 

ರೆೀಷ್ೊಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖವನದ ಪ್ರಮುಖ 

ಬೆಳೆಯನರ್ಗದೆ. ರೆೀಷ್ೊ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಅಗರಸ್ನೂನ್ ಪ್ಡೆದಿರುವ್ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರೆೀಷ್ೆ ಉದಯಪನತ್ ಮರು ಮುಂದಿದೆ .ಕರ್ನಾಟಕದ 



ಕೆಲ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲಥಿ ಮುಖಾವನರ್ಗ ಕೆಥೀಲನರ ಮತ್ುು 
ಬೆಂಗಳೂರು 

ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಿಲ್ಕ ಮತ್ುು 'ಮಲ್ಕ ಗಳು ರೆೈತ್ರ 
ನಿತ್ಾ ಜಿೀವ್ನ್ದ ಉಸಿರನರ್ಗ  ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಉದೆಥಾೀಗ ಕಲ್ಲಪಸ್ುವ್ಲ್ಲಿ 
ಮತ್ುು ಆದನಯ ತ್ರುವ್ಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡ್ು ಕಸ್ುಬುಗಳು ಪ್ರಮುಖ 

ಪನತ್ರವ್ಹಿಸ್ುತ್ತುವೆ. ದೆೀಶದ ಒಟುಟ ರೆೀಷ್ೊ ರಪ್ಪ ವಿದೆೀಶ ವಿನಿಮಯ 
ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1/3 ಭನಗಕಕಂತ್ಲಥ ಅಧಿಕ ವನಲನ್ುು ಕರ್ನಾಟಕ 
ರೆೀಷ್ೊ ಉದಾಮ ಹೆಥಂದಿರುವ್ುದು ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಈ 

ಉದಾಮದ ಸ್ನೂನ್ವ್ನ್ುು ತ್ತಳಿಯಪ್ಡಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

ರೆೀಷ್ೊ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಗತ್ತ 

* ರೆೀಷ್ೊ ಕೃಷಿಯನ್ುು ರನಜಾದುದ ಹಲವನರು ವ್ಷ್ಟ್ಾಗಳಿಂದ 
ಅನ್ುಸ್ರಿಸಿಕೆಥಂಡ್ು ಬರಲನಗುತ್ತುದೆ.2013ರ ಸ್ೆಪೆಟಂಬರ 
ಅಂತ್ಾದಲ್ಲಿ ರನಜಾದಲ್ಲಿ 78 ಸ್ನವಿರ ಹೆಕೆಟೀರು ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ 
ಹಿಪ್ುಪರ್ೆೀರಳ  ೆಬೆಳೆಯನ್ುು ಬೆಳೆಯಲನರ್ಗದಿದತ್ು. 2012-13ರ 
ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 9.63 ಲಕ್ಷ ಜನ್ರು ರೆೀಷ್ೊ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಉದೆಥಾೀಗ 
ಪ್ಡೆದಿದದರು. ಇದೆೀ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಚನಿ ರೆೀಷ್ೊಯ ಉತನಪದರ್ೆ 
7063 ಮಟಿರಕ್ ಟನ್ುುಗಳನರ್ಗತ್ುು.  



 

ರೆೀಷ್ೊ ಉದಾಮದ ಸ್ಮಸ್ೆಾಗಳು (Problems of silk 

industry) 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೆೀಷ್ೊ ಉದಾಮವ್ು ಹಲವನರು ಸ್ಮಸ್ೆಾಗಳನ್ುು 
ಎದುರಿಸ್ುತ್ತುದೆ. ಅವ್ುಗಳನ್ುು ಈ ಮುಂದಿನ್ಂತೆ 
ಪ್ಟಿಟಮನಡ್ಬಹುದು: 

1. ರೆೀಷ್ೊ ಉತ್ಪನ್ುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತ್ 

2. ವ್ಾವ್ಸಿೂತ್ವನರ್ಗಲದಿ ಮನರುಕಟೆಟ 

3. ಸ್ಥಕು ಸ್ೌಲಭಾಗಳ ಅಭನವ್ 

4. ಬಂಡ್ವನಳದ ಸ್ಮಸ್ೆಾ 

- 5. ನಿೀರನವ್ರಿ ಸ್ೌಕಯಾದ ಅಭನವ್ 

6. ಸ್ಕನಾರದ ದವಂದವ ನಿೀತ್ತ 

7. ಮತ್ತಮೀರಿದ ಅಧಿಕನರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ 

8. ಅಗಗದ ಆಮದು ರೆೀಷ್ೊಯ ಪೆೈಪ್ೀಟಿ ಸ್ಮಸ್ೆಾ 

9. ಕೃತ್ಕ ರೆೀಷ್ೊ ಉತ್ಪನ್ುಗಳ ಪೆೈಪ್ೀಟಿ ಸ್ಮಸ್ೆಾ 

10. ತ್ಗುಗತ್ತುರುವ್ ರೆೀಷ್ೊ ಬೆೀಡಿಕೆ 



11. ಗುಣಮಟಟದ ಉತನಪದರ್ೆಯ ಕೆಥರತೆ 

12. ದಿವತ್ಳಿ ರೆೀಷ್ೊಯ ಕಡಿಮ ಉತನಪದರ್ೆ, ಇತನಾದಿ. 

 

ಇತ್ತುೀಚಿನ್ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗಳು (Recent developments) 

ಮೀಲ್ಲನ್ ಸ್ಮಸ್ೆಾಗಳ ಹೆಥರತನರ್ಗಯಥ ಇತ್ತುೀಚಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ವೆೀದ ಕೃಷಿಯ ಕ್ಷೆೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಂದು ಆಶನದನಯಕ 
ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗಳು ಕನಣಿಸ್ುತ್ತುವೆ. ಇವ್ುಗಳು ರೆೀಮೂ ಕೃಷಿಯನ್ುು 
ಇನ್ುು ಬಲಪ್ಡಿಸ್ುವ್ ಸ್ನಧಾತೆಗಳಿವೆ. ಅವ್ುಗಳೆಂದರೆ; 

1. ಉತನಪದರ್ನ ವಿಧ್ನನ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ುಧ್ನರಣೆಗಳು 

2. ಅಭಿವ್ೃದಿದ ಪ್ೂರಕ ವನಾಪ್ಕ ಸ್ಂಶೆ ೀಧರ್ೆಗಳು 

3. ಉತನಪದರ್ನ ತ್ಂತ್ರದಲ್ಲಿನ್ ಸ್ುಧ್ನರಣೆ 

4, ರೆೀಷ್ೊ ಕೃಷಿಯನ್ುು ಪ್ರಮುಖ ಕಸ್ುಬರ್ನುರ್ಗ ಪ್ರಿಗಣರ್ೆ 

5. ಅಧಿಕ ಇಳುವ್ರಿ ತ್ಳಿಗಳ ಶೆ ೀಧರ್ೆ 

6. ಉತನಪದರ್ನ ವೆಚ್ಿವ್ನ್ುು ಕಡಿತ್ಗೆಥಳಿಸ್ುವ್ ಸ್ನಧಾತೆ 

7. ಸ್ನವ್ಯವ್ ಕೃಷಿ ವಿಧ್ನನ್ದ ಅಳವ್ಡಿಕೆ 



8. ರೆೈತ್ರ ಹೆಚಿಿದ ಆಸ್ಕು, ಇತನಾದಿ 

ಇಷ್ನಟರ್ಗಯಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೆೀಷ್ೊ ಉದಾಮಕೆಕ ಉಜವಲ 
ಭವಿಷ್ಟ್ಾವಿದೆ. ಅಪನರ ಉದೆಥಾೀಗಸ್ೃಷಿಟ ಮತ್ುು ಆದನಯ 
ಉತ್ಪತ್ತುಯ ಅವ್ಕನಶ ಹೆಥಂದಿರುವ್ ಈ ಉದಾಮವ್ನ್ುು ಸ್ಕನಾರ 
ಎಲನಿ ರಿೀತ್ತಯಂದ ಬೆಂಬಲ್ಲಸ್ುವ್ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಉತ್ುಮ 
ಮನರುಕಟೆಟ ವ್ಾವ್ಸ್ೊಯನ್ುು ಸ್ೃಷಿಟ ಮನಡ್ುವ್ುದು, ರೆೀಷ್ೊ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ 
ಸ್ಥಕು ಸ್ೌಲಭಾಗಳನ್ುು ಒದರ್ಗಸ್ುವ್ುದು, ಆಮದು ರೆೀಷ್ೆಯ 
ಸ್ಮಸ್ೆಾಯನ್ುುಬಗೆಹರಿಸ್ುವ್ುದು ಮುಂತನದ ಕರಮಗಳನ್ುು 
ಕೆೈಗೆಥಳುಳವ್ ಮಥಲಕ ರನಜಾದಲ್ಲಿ ರೆೀಷ್ೊ ಉದಾಮವ್ನ್ುು 
ಬಲಪ್ಡಿಸ್ಬೆೀಕದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapter-3 

ಕೆೈಗನರಿಕನ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 

• ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗನರಿಕೆಯ ಸ್ನೂನ್ 

• ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು 
• ಸ್ಣಾ ಪ್ರಮನಣದ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು 
• ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ನವ್ಾಜನಿಕ ಉದಾಮ 

• ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನಹಿತ್ತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ 

 

 ಕೆೈಗನರಿಕೀಕರಣದ ಅಥಾವಿವ್ರಣೆ:- ವಿವಿಧ ಉದಾಮಗಳು, 
ಕನಖನಾರ್ೆಗಳು ಮತ್ುು ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳನ್ುು ಸ್ನೂಪಸ್ುವ್ುದು ಮತ್ುು 
ಅವ್ುಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಚ್ಟುವ್ಟಿಕೆಗಳನ್ುು 
ಅಭಿವ್ೃದಿಿಪ್ಡಿಸ್ುವ್ುದನ್ುು 'ಕೆೈಗನರಿಕೀಕರಣ'ಅಥವನ 
ಔದೆಥಾೀರ್ಗೀಕರಣ' ಎನ್ುಲನಗುವ್ುದು, ಕೆೈಗನರಿಕೀಕರಣ ಒಂದು 
ನಿರಂತ್ರಪ್ರಕರಯಯನರ್ಗದುದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಥಸ್ ಹೆಥಸ್ ಉದಿದಮಗಳು 
ಮತ್ುು ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳನ್ುು ಸ್ನೂಪಸ್ಲನಗುತ್ುದೆ. 

ಅಲಿದೆ ಗಣಿಗನರಿಕೆ, ವಿದುಾತ್ ಸ್ನೂವ್ರಗಳ ಸ್ನೂಪ್ರ್ೆ, ಸ್ನರಿಗೆ ಮತ್ುು 
ಸ್ಂಪ್ಕಾ ಸ್ೌಲಭಾಗಳಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಮುಂತನದ ಚ್ಟುವ್ಟಿಕೆಗಳನ್ಥು 



ನ್ಡೆಸಿಕೆಥಂಡ್ು ಹೆಥೀಗಲನಗುತ್ುದೆ. ಸ್ಂಕ್ಷಿಪ್ುವನರ್ಗ ಎಲನಿ ರಿೀತ್ತಯ 
ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳ ಸ್ನೂಪ್ರ್ೆ ಮತ್ುು ಅವ್ುಗಳಿಗೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರ 
ಚ್ಟುವ್ಟಿಕೆಗಳನ್ುುನಿರಂತ್ರವನರ್ಗ ನ್ಡೆಸಿಕೆಥಂಡ್ು ಹೆಥೀಗುವ್ುದೆೀ 
ಕೆೈಗನರಿಕೀರಣವನರ್ಗದೆ. 

1, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಾಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳ ಸ್ನೂನ್ 
(Importance of industries in Karnataka 

economy) 

 
1. ಉದೆಥಾೀಗ ಸ್ೃಷಿಟ 
2. ಅಧಿಕ ಉತನಪದರ್ೆ 
3. ರನಜನಾದನಯ ಮತ್ುು ತ್ಲನದನಯ ಹೆಚ್ಿಳ 
4. ಕೃಷಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ 
5, ಸ್ನರಿಗೆ ಸ್ಂಪ್ಕನಾಭಿವ್ೃದಿಿ 
6, ಉತನಪದರ್ನ ಸ್ನಮಥಾಾದ ವ್ೃದಿದ 
7. ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳ ಸ್ದಬಳಕೆ 
8. ವಿದೆೀಶ ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಕೆ 
9, ಸ್ಮತೆಥೀಲನ್ ಅಭಿವ್ೃದಿ ಿ
10. ಸ್ಕನಾರಕೆಕ ಅಧಿಕ ವ್ರಮನನ್ 



11. ಮರ್ೆಥೀಭನವ್ರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲನವ್ಣೆಗಳು. 
12. ಮನರುಕಟೆಟ ವಿಸ್ುರಣೆ 
13, ಆರ್ಥಾಕ ಸಿೂರತೆ ಮತ್ುು ಸ್ನವವ್ಲಂಬರ್ೆ 
14. ಕೆೈಗನರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ುು ತ್ೃತ್ತೀಯರಂಗಗಳ ನ್ಡ್ುವೆ 
ಸ್ಮತೆಥೀಲನ್. 

 

 

2. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು 
(Some important industries of Karnataka) 

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾವ್ು ದೆೀಶದ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಭಥಪ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಮಹತ್ವವನದ ಸ್ನೂನ್ವ್ನ್ುು ಪ್ಡೆದಿದೆ.ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನವ್ಾಜನಿಕ 
ಮತ್ುು ಖನಸ್ರ್ಗ ರಂಗದ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳೆರಡ್ಥ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲದಿುದ 
ಬೃಹತ್ ಮತ್ುು ಮಧಾಮ ಪ್ರಮನಣದಲ್ಲ ಿಉತನಪದರ್ೆಯನ್ುು 
ನ್ಡೆಸ್ುತ್ತುವೆ. ರನಜಾದಲ್ಲಿ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರುವ್ :ಕೆಲವ್ು ಪ್ರಮುಖ 
ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳನ್ುು ಈ ಕೆಳರ್ಗನ್ಂತೆ ಪ್ಟಿಟ ಮನಡ್ಬಹುದು.  
1. ಕಬಬಣ ಮತ್ುು ಉಕಕನ್ ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
2. ಸಿಮಂಟ್ ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
3.  ಜವ್ಳಿ ಉದಾಮ 



4.  ಸ್ಕಕರೆ ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
5. ಕನಗದ ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
6.  ಮನಹಿತ್ತ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ ಮತ್ುು ಎಲೆಕನರನಿಕ್ಸ ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
7. ಪೆಟೆಥರೀಕೆಮಕಲ್ ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
8.  ರಸ್ಗೆಥಬಬರ ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
9.  ಆಹನರ ಸ್ಂಸ್ಕರಣೆ ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
10.  ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ರಕು ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
11. ದಥರ ಸ್ಂಪ್ಕಾ ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
12. ಚಿನ್ು ತ್ಯನರಿಕನ ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
13. ಸ್ನಬಥನ್ು ಕೆೈಗನರಿಕೆ 
14. . ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ುು ಯಂತೆಥರೀಪ್ಕರಣಗಳ 
ಕೆೈಗನರಿಕೆ, ಇತನಾದಿ. 

* ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳ ವ್ರ್ಗಾಕರಣ 

1. ಸ್ಣಾ ಮತ್ುು ಗೃಹ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು; 

ಸ್ಣಾ ಪ್ರಮನಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ವನಳ ಹಥಡಿ ಸ್ನಮನನ್ಾ 
ಯಂತೆಥರೀಪ್ಕರಣಗಳು ಮತ್ುು ವಿದುಾಚ್ಾಕುಯನ್ುುಬಳಸಿ ಸ್ಣಾ 
ಪ್ರಮನಣದಲ್ಲಿ ಉತನಪದರ್ೆ ಕೆೈಗೆಥಳುಳವ್ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಸ್ಣಾ 



ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಹಸ್ದಸ್ಾರಸ್ಹನಯದಿಂದ ಪ್ೂಣಾ 
ಅಥವನ ಅರೆಕನಲ್ಲಕ ಉದೆಥಾೀಗವ್ರ್ನುರ್ಗ ನ್ಡೆಸ್ಲಪಡ್ುವ್ 
ಕೆೈಗನರಿಗೆಯ ಗೃಹ ಕೆೈಗನರಿಕೆ.2. ಮಧಾಮ ಪ್ರಮನಣದ 
ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು, ನಿಖರ ಬಂಡ್ವನಳ ಹಥಡಿಕೆಯು ರಥ 1 
ಕೆಥೀಟಿರ್ಗಂತ್ ಅಧಿಕವಿರುವ್ ಆದರೆ ರಥ 10 
ಕೆಥೀಟಿರ್ಗಂತ್ಕಡಿಮಯರುವ್ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಘಟಕಗಳನ್ುು ಮಧಾಮ 
ಪ್ರಮನಣದ ಕೆೈಗನರಿಕೆ ಎನ್ುಲನಗುತ್ುದೆ.1. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮನಣದ 
ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು,ನಿಖರ ಬಂಡ್ವನಳ ಹಥಡಿಕೆಯು ರಥ 10 
ಕೆಥೀಟಿಗಳಿರ್ಗಂತ್ ಅಧಿಕವಿರುವ್ ಕೆೈಗನರಿಕನ ಘಟಕಗಳನ್ುುಬೃಹತ್ 
ಪ್ರಮನಣದ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳು ಎನ್ುಲನಗುತ್ುದೆ. 

* ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನವ್ಾಜನಿಕ ಉದಾಮಗಳ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರನಜಾ ಸ್ಕನಾರದ ಒಡೆತ್ನ್ದಲ್ಲಿ ಹಲವನರು 
ಸ್ನವ್ಾಜನಿಕ ಉದಾಮಗಳು ಸ್ನೂಪ್ರ್ೆಗೆಥಂಡಿದುದಅವ್ುಗಳನ್ುು 
ಕೆಳರ್ಗನ್ಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬಹುದು. 

1. ತ್ಯನರಿಕನ ಉದಾಮಗಳು 

2. ಸ್ೆೀವನ ಉದಾಮಗಳು 

3. ಹಣಕನಸ್ು ಸ್ಂಸ್ೊಗಳು 



4.ಸ್ನವ್ಾಜನಿಕ ಉಪ್ಯುಕುತೆಯ ಉದಾಮಗಳು 

5, ಅಭಿವ್ೃದಿಿಶೀಲ ದಮಗಳು (ವನಣಿಜಾ) 

6.ಅಬವ್ೃದಿದಶೀಲ ಉದಾಮಗಳು (ವನಣಿಜೆೀತ್ರ) 

7, ಮನರುಕಟೆಟ ಮತ್ುು ಜನಹಿರನತ್ು ಉದಾಮಗಳು 

 

* ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಣಾ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ 

1. ಉದೆಥಾೀಗ ಸ್ೃಷಿಟ 

2. ರನಜನಾದನಯಕೆಕ ಕೆಥಡ್ುಗೆ 

3, ಮತ್ ಉತನಪದರ್ೆ 

4. ಮತ್ ಬಂಡ್ವನಳ 

5, ಮತ್ ಕೌಶಲ 

6. ಮತ್ ಆಮದು 

7. ಶೀಘರ ಫಲದನಯಕ 

8. ವಿಕೆೀಂದಿರೀಕರಣ 

9, ವ್ರಮನನ್ದ ಸ್ಮನನ್ ಹಂಚಿಕೆ 



10, ವಿದೆೀಶ ವಿನಿಮಯ ಗಳಿಕೆ 

11. ಕೃಷಿಗೆ ಸ್ಹನಯಕ 

12. ದೆಥಡ್ಡ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ 

13, ಫ್ನಾಕಟರಿ ವ್ಾವ್ಸ್ೊಯ ಅನಿಷ್ಟ್ಟಗಳಿಲಿ 

14. ಸ್ೂಳಿೀಯ ಸ್ಂಪ್ನ್ಥೂಲಗಳ ಬಳಕೆ 

15. ಸ್ಕನಾರಕೆಕ ಹೆಚಿಿನ್ ಆದನಯ 

16. ವೆೈಯಕುಕ ನಿರಿೀಕ್ಷಣೆ 

17. ಸ್ಮನಜವನದಿ ಸ್ಮನಜದ ನಿಮನಾಣ 

 

# ಸ್ಣಾ ಮತ್ುು ಗೃಹ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳ ಸ್ಮಸ್ೆಾಗಳು 

1. ಬಂಡ್ವನಳದ ಕೆಥರತೆ 

2. ಕಚನಿ ಸ್ನಮರ್ಗರಗಳ ಸ್ಮಸ್ೆಾ 

3. ಯಂತೆಥರೀಪ್ಕರಣಗಳ ಸ್ಮಸ್ೆಾ 

4. ಮನರುಕಟೆಟ ಸ್ಮಸ್ೆಾ 

5. ಹಿಂದುಳಿದ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ್ 



6. ಅದಕ್ಷ ಆಡ್ಳಿತ್ 

7. ವಿದುಾತ್ ಕೆಥರತೆ 

8. ದೆಥಡ್ಡ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸ್ದೆಾ 

9. ಸ್ನರಿಗೆ ಸ್ೌಲಭಾದ ಕೆಥರತೆ 

10. ತ್ರಬೆೀತ್ತ ಮತ್ುು ಸ್ಂಶೆ ೀಧರ್ನ ಸ್ೌಲಭಾದ ಕೆಥರತೆ 

11. ಉತನಪದರ್ನ ಸ್ನಮಥಾಾದ ಅಪ್ೂಣಾ ಬಳಕೆ 

12. ಸ್ೂಳಿೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಹೆಥರೆ 

13. ಪಳಂಬ ಪನವ್ತ್ತಯ ಸ್ಮಸ್ೆಾ 

14. ಮೀಸ್ಲನತ್ತ ಹಿಂತೆಗೆತ್. 

ಸ್ಣಾ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಕನಾರದ ರ್ೆರವ್ು. 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಸ್ಣಾ ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ನಿಗಮ 

2. ಕೆೈಗನರಿಕನ ವಿಕನಸ್ ಯೀಜರ್ೆ 

3. ತನಂತ್ತರಕ ಸ್ಹನಯ. 

4, ಹಣಕನಸಿನ್ ಸ್ಹನಯ 

5. ಮನರುಕಟೆಟ ಸ್ಹನಯ 



6. ಕನಮಾಕರಿಗೆ ತ್ರಬೆೀತ್ತ 

7. ಖಜನರ್ೆ ಉತೆುೀಜಕಗಳು 

8. ವಿದುಾತ್ ಪ್ೂರೆೈಕೆ 

 

 

 

 

 

 

 

Chapter -4 

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಹಕನರಿ ಚ್ಳುವ್ಳಿ 

• ಸ್ಹಕನರದ ಅಥಾವಿವ್ರಣೆ 
• ಸ್ಹಕನರದ ಮಥಲ 

• ಸ್ಹಕನರಿ ಚ್ಳುವ್ಳಿಯ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪ್ು ಇತ್ತಹನಸ್ 

• ಸ್ಹಕನರಿ ಚ್ಳುವ್ಳಿ ಯ ಗುಣ ದೆಥಷ್ಟ್ಗಳು 

 



 

1. ಸ್ಹಕನರದ ಅಥಾವಿವ್ರಣೆ 

ಸ್ಹಕನರ ಎಂದರೆ ಜನ್ರು ತ್ಮೂ ಸ್ನವಥಾವ್ನ್ುು ಮರೆತ್ು ಒಗಥಗಡಿ 
ಪ್ರಸ್ಪರರ ಹಿತನಸ್ಕುಗಳನ್ುು ಕನಪನಡ್ಲು ಸ್ನಂಘಿಕವನರ್ಗ 
ಪ್ರಯತ್ತುಸ್ುವ್ ಒಂದು ವ್ಾವ್ಸ್ೊಯನರ್ಗದೆ. ತ್ಮೂ ಆರ್ಥಾಕ 

ಹಿತನಸ್ಕುಗಳನ್ುು ಕನಪನಡ್ಲು ಜನ್ರು ಸ್ಮನನ್ತೆಯ ಆಧ್ನರದ 
ಮೀಲೆ ಸ್ವಇಚೆಾಯಂದ ಸ್ಂಘಟಿತ್ರನಗುವ್ುದೆೀ ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಘ, 
"ತನನ್ು ಎಲಿರಿಗನರ್ಗ, ಎಲಿರಥ ತ್ನ್ಗನರ್ಗ" (Eachi for all and 

all for Clict) ಎಂಬುದು ಸ್ಹಕನರದ ಮಥಲ ತ್ತ್ವವನರ್ಗದೆ. ಈ 
ವ್ಾವ್ಸ್ೊಯಲ್ಲಿಅಲಪದನಯದ ವ್ಾಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ುಿ 
ಅನ್ುಕಥಲವನಗುತ್ುದೆ. 

ಲಕ್ಷಣಗಳು (IFcintuires) 

ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಸ್ೊ ಈ ಕೆಳರ್ಗನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಹೆಥಂದಿರುತ್ುದೆ. 

1, ಸ್ವಯಂ ಪೆರೀರಣೆಯ ಸ್ಂಘಟರ್ೆ, 

 2. ಮುಕು ಸ್ದಸ್ಾತ್ವ, 

3. ಪ್ರಜನಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಂಸ್ೊ 



 4. ಐಚಿಿಕ ಸ್ದಸ್ಾತ್ವ, 

 5 ಸ್ವಸ್ಹನಯ ಮತ್ುು ಪ್ರಸ್ಪರ ಸ್ಹನಯ 

6, ಸ್ೆೀವೆಯೀ ಮುಖಾ ಗುರಿ,  

 7.ಲನಭ ಗಳಿಕೆ ಗೌಣ, 

 8.ಲನಭದ ನ್ಯವನದಹಂಚಿಕ 

9. ಸ್ಕನಾರದ ಹತೆಥೀಟಿಯರುತ್ುದೆ. 

 

2. ಮಥಲ (Origin) 

ಜಮಾನಿಯ ಫೀನ್ ರೆೈಫಿಜನ್ (1818-1888) ಮತ್ುು ಡೆಲ್ಲಶು 
ಹೆರ ಶೆ ೀಲೆ ಅವ್ರನ್ುು (1509-1883) ಆಧುನಿಕ ಸ್ಹಕನರಿ 
ಆಂದೆಥೀಲನ್ದ ಮಥಲ ಪ್ುರುಷ್ಟ್ರೆಂದು ಕರೆಯಲನರ್ಗ. ಈ ಈವ್ಾರು 
ಜನ್ಕರ ಮೀರೆಗೆ ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಘಗಳನ್ುು 1. ರೆೈಫಿಜನ್ 
ಮನದರಿಯ 

ಅಥವನ ಗನರಮೀಣ ಸ್ಂಘಗಳು ಮತ್ುು 2. ಪ್ೂಲ್ಸ ಡ್ಲ್ಲಕ್ 
ಮನದರಿಯ ಅಥವನ ನ್ಗರ ಪ್ರದೆೀಶದ ಸ್ಂಘಗಳೆಂದು 
ವ್ರ್ಗಾಕರಿಸ್ಬಹುದು. 



ರೆೈಫಿಜನ್ ಮನದರಿಯ ಸ್ಂಘಗಳನ್ುು ಗನರಮನಂತ್ರ 
ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಂಘಟಿಸ್ಲನಗುತ್ುದೆ. ಸ್ಂಘದಸ್ಂಘದ 
ಕನಯಾಕ್ಷೆೀತ್ರ ಗನರಮಕೆಕ ಸಿೀಮತ್ವನರ್ಗದುದ ಸ್ದಸ್ಾರ ಹೆಥಣೆಗನರಿಕೆ 
ಅಪ್ರಿಮತ್ವನರ್ಗರುತ್ುದೆ. 

ವೆೀತ್ನ್ವಿಲಿದ ಗೌರವ್ ಕನಯಾಕತ್ಾರಿಂದ ಈ ಸ್ಂಘಗಳನ್ುು 
ನ್ಡೆಸ್ಲನಗುತ್ುದೆ. ಮಥಲ್ ಶೆ ೀಲನೆ ಸ್ಂಘಗಳು ನ್ಗರ 
ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೂಪಸ್ಲಪಡ್ುತ್ುವೆ. ಸ್ದಸ್ಾರ 
ಹೆಥಣೆಗನರಿಕೆಮತ್ವನರ್ಗದುದ ಸ್ಂಘಕೆಕ ಲನಭದ ದೃಷಿಟಯರುತ್ುದೆ. 
ಕನಯಾಕತ್ಾರಿಗೆ ವೆೀತ್ನ್ ನಿೀಡ್ಲನಗುತ್ುದೆ. 

 

3, ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಹಕನರಿ ಚ್ಳುವ್ಳಿಯ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪ್ು ಇತ್ತಹನಸ್ 

(A brief history of co-operative movement in india) 

ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಹಕನರಿ ಚ್ಳುವ್ಳಿಯ ಇತ್ತಹನಸ್ 19ರ್ೆೀ 
ಶತ್ಮನನ್ದ ಕೆಥರ್ೆಯ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಪನರರಂಭವನಯತ್ು. ಆಗ 
ಪ್ಂಜನಬ್ ಮತ್ುು ಉತ್ುರ ಪ್ರದೆೀಶ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ೆೀಕ ಪ್ತ್ತುನ್ 

ಸ್ಹಕನರ ಸ್ಂಘಗಳು ಸ್ನೂಪಸ್ಲಪಟಟವ್ು. ಅದೆೀ ಕನಲದಲ್ಲಿ 
ಜಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯುತ್ತುದದ ಸ್ಹಕನರಿ ಆಂದೆಥೀಳನ್ವ್ನ್ುು 



ಅಭನಾಸ್ ಮನಡ್ಲು ಆರ್ಗನ್ ಮದನರಸ್ ಸ್ಕನಾರ ಸ್ರ ಫ್ೆಡಿರಕ್ 
ನಿಕೆಥೀಲಸನ್ ಅವ್ರನ್ುು ಕಳಿಸಿಕೆಥಟಿಟತ್ು. ನಿಕೆಥೀಲಕನ್ 1895ರಲ್ಲಿ 
ವ್ರದಿ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿ ರೆೈಫಿಜನ್ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ 

ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಘಗಳನ್ುು ಸ್ನೂಪಸ್ಬೆೀಕೆಂದು ಶಫ್ನರಸ್ು 
ಮನಡಿದರು. 1901ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷನಮ ಪ್ರಿಹನರ ಸ್ಮತ್ತ ಸ್ಹ ಇದೆೀ 
ಮನದರಿಯ ಸ್ಂಘಗಳನ್ುು ಸ್ನೂಪಸ್ುವ್ಂತೆ ಶಫ್ನರಸ್ು ಮನಡಿತ್ು. 
ಆ ಮೀರೆಗೆಸ್ಕನಾರ 1904ರಲ್ಲಿ ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಘಗಳ 
ಕನಯದೆಯನ್ುು ಜನರಿ ಮನಡಿತ್ು. ಈ ಕನಯದೆಯ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಹಕನರಿ ಚ್ಳುವ್ಳಿಗೆ ಅಡಿಪನಯ ಹನಕತ್ು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಹಕನರಿಆಂದೆಥೀಲನ್ ಆರಂಭವನಯತ್ು. 

 

1904ರ ಸ್ಹಕನರ ಸ್ಂಘಗಳ ಕನನ್ಥನ್ು ಗನರಮೀಣ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ರೆೈಫಿಜನ್ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಹನಗಥ ನ್ಗರ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಥಲ್ಸ 
ಡೆಲ್ಲಶ್ ಮನದರಿಯ ಸ್ಂಘಗಳನ್ುು ಸ್ನೂಪಸ್ಲು ಅವ್ಕನಶ ನಿೀಡಿತ್ು. 
ಆದರೆ ಈ ಕನಯದೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವ್ು ನ್ಥಾನ್ತೆಗಳಿದದವ್ು. ಈ 
ಕನನ್ಥನ್ು ಸ್ನಲ ನಿೀಡ್ುವ್ ಸ್ಂಘಗಳಿಗೆ ಅವ್ಕನಶ ನಿೀಡಿರಲ್ಲಲಿ 
ಮತ್ುು ಗನರಮೀಣ ಹನಗಥ ನ್ಗರ ಪ್ರದೆೀಶಗಳೆಂಬ ವ್ರ್ಗಾಕರಣವ್ನ್ುು 



ವೆೈಜ್ಞನನಿಕವನರ್ಗ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ದೆಥೀಷ್ಟ್ಗಳ 
ನಿವನರಣೆಗೆ1912ರಲ್ಲಿ ಹೆಥಸ್ದನದ ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಘಗಳ 
ಕನನ್ಥನ್ು ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ು.1919ರ ಸ್ಕನಾರ ಮತ್ತಂದು 
ಸ್ಹಕನರಿ ಕನನ್ಥನ್ನ್ುು ರಚಿಸಿ, ಸ್ಹಕನರವ್ುಅಧಿಕನರಕೆಕ 
ವ್ಗನಾಯಸಿತ್ು. ಈ ಕನಯದೆ ರನಜಾಗಳಿಗೆ 1912ರ ಸ್ಹಕನರಿ 
ಸ್ಂಘಗಳ ಕನನ್ಥನ್ುಅನ್ುಸ್ರಿಸ್ುವ್ ಅಥವನ ತ್ಮೂದ 
ಕನನ್ಥನ್ನ್ುು ರಚಿಸಿಕೆಥಳುಳವ್ ಸ್ನವತ್ಂತ್ರಯ ನಿೀಡಿತ್ು. ಪ್ರಿಣಮಗಳು 
ತ್ಮೂ ಪನದೆೀಶಕ ಅಗತ್ಾಗಳಿಗೆ ತ್ಕಕಂತೆ ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಘಗಳನ್ುು 
ರಚಿಸಿಕೆಥಂಡ್ವ್ು. ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದ ಮಹನ ಆರ್ಥಾಕ ಮುಗಗಟುಟ ಸ್ಹಕನರ 
ಚ್ಳುವ್ಳಿಗೆ ದೆಥಡ್ಡ ಆಘಾತ್ ನಿೀಡಿತ್ು .ದಿವತ್ತೀಯ ಮಹನಯುದದ 
ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಹಕನರಿ ರಂಗ ಪ್ನ್ಃ ಚೆೀತ್ರಿಸಿಕೆಥಂಡಿತ್ು. 

 

ಸ್ನವತ್ಂತನರಯ ನ್ಂತ್ರ 

ದೆೀಶದ ಸ್ನವತ್ಂತ್ರ ದ ತ್ರುವನಯ ಸ್ಹಕನರಿ ಚ್ಳುವ್ಳಿ 
ಸ್ಕನಾರದಿಂದ ಉತ್ುಮ ಪ್ೂವ್ರ ಪ್ಡೆಯತ್ು. ಪ್ಂಚ್ವನಷಿಾಕ 
ಯೀಜರ್ೆಗಳನವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಹಕನರಿ ಚ್ಳುವ್ಳಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಯ 
ಮಥಲಮಂತ್ರವನಯತ್ು. ಈ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಯ 



ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಘಗಳು ಸ್ನಪ್ನ್ಗೆಥಂಡ್ವ್ು. ಕರ್ನಾಟಕ, 
ಉತ್ುರಪ್ರದೆೀಶ, ಮಹನರನಷ್ಟ್ರ, ತ್ಮಳುರ್ನಡ್ು, ಗುಜರನತ್. 
ಪ್ಂಜನಬಪಂಜನಬ್, ಹಯನಾಣ ಮುಂತನದ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಹಕನರಿ 
ಚ್ಳುವ್ಳಿ ಅದಿವತ್ತೀಯ ಪ್ರಗತ್ತಸ್ನಧಿಸಿತ್ು. ಸ್ಹಕನರಿ ಆಂದೆಥೀಲನ್ 
ದೆೀಶದ ಮಥಲೆ ಮಥಲೆಗಥ ಹಬಬತ್ು. ಸ್ಣಾ ಮತ್ುು ಗರಹ 

ಕೆೈಗನರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಗನರ್ಗ ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಘಗಳನ್ುು 
ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ವನರ್ಗ ಆಶರಯಸ್ಲನಯತ್ು. ಆರ್ಥಾಕತೆಯಆರ್ಥಾಕತೆಯ 
ಎಲನಿ ಕ್ಷೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಘಗಳು ತ್ಲೆ 
ಎತ್ತುದವ್ು.ಸ್ರಕನರದ ಪ್ರಗತ್ತ ಭನರತ್ದಲ್ಲಿನ್ ಸ್ಹಕನರಿ ವ್ಲಯವ್ು 
ಇಂದು ಜಗತ್ತುನ್ಲೆಿೀ ಅತ್ಾಂತ್ ದೆಥದದದನರ್ಗದೆ. 

1950-51ರಲ್ಲಿ ಪನರಥಮಕ ಕೃಷಿ ಪ್ತ್ತುನ್ ಸ್ಹಕನರ ಸ್ಂಘಗಳ 
ಸ್ಂಖೆಾ 1.05 ಲಕ್ಷದಷಿಟದುದ 44 ಲಕ್ಷ ಸ್ದಸ್ಾರನ್ುು ಹೆಥಂದಿದದವ್ು. ಅವ್ು 
ರಥ. 37.25 ಕೆಥೀಟಿ ಜನಕಕ ಬಂಡ್ವನಳ ಹೆಥಂದಿದದವ್ುಹನಗಥ ರಥ. 
23 ಕೆಥೀಟಿ ಸ್ನಲ ನಿೀಡಿದದವ್ು. 1998-99ರ ವೆೀಳೆಗೆ 3.95 ಲಕ್ಷ 
ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತಯ ಸ್ಹಕನರ ಸ್ಂಘಗಳು 18.96 ಕೆಥೀಟಿ 
ಸ್ದಸ್ಾರೆಥಂದಿಗೆ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿದದವ್ು. ಈ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ುಗಳ 



ಚನಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ವನಳ ರಥ. 1,18,7Kುು ಕೆಥೀಟಿಯನರ್ಗದಿದತ್ು ಹನಗಥ 
ಕೃಷಿಗೆ 1999 - 2004ರಲ್ಲಿ ರಥ. 18,249 ಕೆಥೀಟಿ ಸ್ನಲ ನಿೀಡಿದದವ್ು. 
ಇದೆೀ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ 19 ರನಜಾ ಭಥ ಅಭಿವ್ೃದಿಿ ಬನಾಂಕುಗಳು ಮತ್ುು 
7,460 ಪನರಥಮಕ ಕೃಷಿ ಮನರುಕಟೆಟ ಸ್ಂಘಗಳು 43 ಲಕ್ಷ 
ಸ್ದಸ್ಾರೆಥಂದಿಗೆಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿದದವ್ು. ಮನರ್ಚಾ 2006ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ 
ಪ್ತ್ತುನ್ ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಘಗಳ ಸ್ಂಖೆಾ 1,06,330ಹನಗಥ ಸ್ದಸ್ಾರ 
ಸ್ಂಖೆಾ ಸ್ುಮನರು 10 ಕೆಥೀಟಿಯನರ್ಗದಿದತ್ು. 2000-01ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ 
ಸ್ಹಕನರಿಪ್ತ್ತುನ್ ಸ್ಂಘಗಳು ಒಟುಟ ರಥ. 34,520 ಕೆಥೀಟಿ ಸ್ನಲ 
ನಿೀಡಿದವ್ು.A 2011-12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಹಕನರಿ ಬನಾಂಕುಗಳು 30 ಲಕ್ಷ 
ಕಸ್ನನ್ ಕೆರಡಿಟ್ ಕನಡ್ುಾಗಳನ್ುು (KCC) ವಿತ್ರಿಸಿ: ಕೃಷಿಗೆ ರಥ. 
10,642 ಕೆಥೀಟಿ ಸ್ನಲ ನಿೀಡಿದದವ್ು. 

 

 

• ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಘಗಳ ವಿಧಗಳು 

1, ಸ್ಹಕನರಿ ಪ್ತ್ತುನ್ ಸ್ಂಘಗಳು 

 11, ಇತ್ರ ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಘಗಳ 

ವಿಧಗಳಿವೆ. 



ಸ್ಹಕನರಿ ಪ್ತ್ತುನ್ ಸ್ಂಘಗಳು. 

1. ಕೃಷಿ ಪ್ತ್ತುನ್ ಸ್ಂಘಗಳು. 

1. ಅಲನಪವ್ಧಿ ಕೃಷಿ ಪ್ತ್ತುನ್ ಸ್ಂಘಗಳು. 

1) ಪನರಥಮಕ ಕೃಷಿ ಸ್ಹಕನರಿ ಸ್ಂಘಗಳು. 

i) ಕೆೀಂದರ ಸ್ಹಕನರಿ ಬನಾಂಕುಗಳು, 

iii) ರನಜಾ ಸ್ಹಕನರಿ ಅಪ್ಕ್ಸ ಬನಾಂಕು. 

 

2. ಧಿೀಘಾಾವ್ಧಿ ಕೃಷಿ ಪ್ತ್ತುನ್ ಸ್ಂಘಗಳು. 

1) ಪನರಥಮಕ ಸ್ಹಕನರ ಕೃಷಿ ಮತ್ುು ಗನರಮೀಣನಭಿವ್ೃದಿಿ 
ಬನಾಂಕುಗಳು. 

ii) ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾ ಕೃಷಿ ಮತ್ುು ಗನರಮೀಣನಭಿವ್ೃದಿಿ ಬನಾಂಕು. 

 

b. ಕೃಷಿಯೀತ್ರ ಪ್ತ್ತುನ್ ಸ್ಂಘಗಳು  

1. ನ್ಗರ ಸ್ಹಕನರಿ ಬನಾಂಕುಗಳು. 

2. ರ್ೌಕರರ ಸ್ಹಕನರಿ ಪ್ತ್ತುನ್ ಸ್ಂಘಗಳು. 



 

ಸ್ಹಕನರಿ ಚ್ಳುವ್ಳಿಯ ಪ್ರಯೀಜನ್ಗಳು 

1. ಸ್ುಲಭ ಸ್ನಲ ಸ್ೌಲಭಾ 

2. ಉಳಿತನಯ ಮತ್ುು ಹಥಟೆಗೆ ಉತೆುೀಜನ್ 

3. ಸ್ುಧ್ನರಿತ್ ಕೃಷಿ ಪ್ದಿತ್ತಗಳು 

4, ಅಧಿಕ ಉತನಪದರ್ೆ 

5. ಆಡ್ಳಿತ್ ತ್ರಭೆೀತ್ತ 

6, ಅವ್ಶಾಕ ಸ್ನಮರ್ಗರಗಳ ಪ್ೂರೆೈಕೆ 

7. ಯೀಗಾ ಬೆಲೆ 

8, ಸ್ನಮನಜಿಕ ಲನಭಗಳು 

9. ರ್ೆೈತ್ತಕ ಲನಭಗಳು 

10. ರನಜಕೀಯ ತ್ತಳುವ್ಳಿಕೆ 

 

ಈ ಸ್ಹಕನರ ಚ್ಳುವ್ಳಿಯ ದೆಥೀಷ್ಟ್ಗಳು 

1. ಬಂಡ್ವನಳ ಕೆಥರತೆ 



2. ರನಜಕೀಯ ಹಸ್ುಕ್ಷೆೀಪ್ 

3.ತ್ರಬೆೀತ್ತಯ ಅಭನವ್ 

4.ಮತ್ತ ಮೀರಿದ ಬನಕದನರರು 

 5, ಅರಿವಿನ್ ಅಭನವ್ 

6. ಲೆೀವನದೆೀವಿಗನರರಿಂದ ವಿರೆಥೀಧ 

 7.ಇತ್ರೆ ಕನಯಾಗಳ ಉಪೆೀಕ 

8. ಅದಕ್ಷತೆ ಮತ್ುು ಭರಷ್ನಟಚನರ, 

9. ಜನ್ಪರಯವನರ್ಗಲಿ. 

 

ENd 

 


