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1.�ೕ�� : �ಾ��ೕ�ಕ ಅಸ�ಾನ�ಯು ಪ�� �ಾಜ�ವ�
ಎದು�ಸು��ರುವ �ಾ�ಾನ� �ದ��ಾನ�ಾ�� .  ಆದ�
�ಾ��ೕ�ಕ ಅಸಮ�ೂೕಲನದ ಪ��ಾಣವ� �ನ��ಾ�ರುತ��.
�ಲವ� �ೕಶಗಳ�� ಅಥ�ಾ �ಾಜ�ಗಳ�� ��ಾ��� ಮತು�
�ಲವ�� ಅದು ಕ��.  ಬಹುಶಃ, �ಾವ��ೕ �ೕಶ
ಅಥ�ಾ �ಾಜ� ಇದ�� �ೂರ�ಾ�ಲ�.ತುಲ�ಾತ�ಕ�ಾ�
�ಾ��ೕ�ಕ ಅಸಮ�ೂೕಲನವ� �ಾರತದಂತಹ
ಅ�ವೃ���ೕಲ �ಾಷ�ಗಳ��ರುವ�ದ��ಂತ ��ಾ��ರುತ��.
ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ ಅ�ವೃ�� �ೂಂದು��ರುವ
ಆ��ಕ�ಯಲೂ� ಇ�ೕ �ೕ�ಯ�ಾ���ಪ����
ಅ��ತ�ದ��� ಎಂದು �ೂೕರುತ��.  ಕ�ಾ�ಟಕದ
�ಾ��ೕ�ಅಸಮ�ೂೕಲನವನು�ಗಮ�ಸಬಹುದು
 ಮುಖ��ಾ� ಮೂರು �ಾಗಗ�ಾ�, ಅವ�ಗ�ಂದ�
�ೖಸೂರು �ಾಜ �ಾಜ�, �ಾಂ� ಕ�ಾ�ಟಕ
ಮತು��ೖದ�ಾ�ಾ� ಕ�ಾ�ಟಕ.  ಇವ�ಗಳ��, ಹ�ಯ
�ೖಸೂರು ಉತ�ಮ�ಾ� ಅ�ವೃ�� �ೂಂ�ದ
ಪ��ೕಶ�ಾ�ತ� ಅ�� ಸ�ಾಜ ಕ�ಾ�ಣ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು�



ಆಡ�ತ�ಾರರು �ಾ�� ತಂದರು. �ೖದ�ಾ�ಾ�
ಕ�ಾ�ಟಕವನು� ಅ�ೕ �ೕ� ಅ�ವೃ���ಾಗದ
��ಾಮರು ಆ�ದರು  �ಾಂ�ಕ�ಾ�ಟಕವನು�
ಮ�ಾಠರು ಆ�ದರು, ಅದು ಅ�ವೃ���ಾಗ�ಲ�
ಆದ� �ೖದ�ಾ�ಾ� ಕ�ಾ�ಟಕ��ಂತ
ತುಲ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಉತ�ಮ �ಾ�ನದ���.
ನಂತರಹಲ�ಾರು ದಶಕಗಳ �ಾ�ತಂತ�� ಮತು� �ಾಜ�ದ
ಏ�ೕಕರಣ ಈಗ ಕೂಡ �ಾ��ೕ�ಕ
ಅಸಮ�ೂೕಲನದ�� ಗಣ�ೕಯ ಇ�� ಇಲ�.
 ಅತೃಪ� ಜನರು (��ೕಷ�ಾ� ಉತ�ರ ಕ�ಾ�ಟಕ�ಂದ)
ಪ��ಭಟ� ನ���ಾ�� ಇದನು� ಪ�ಗ�� ಕ�ಾ�ಟಕ
�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ ಉನ�ತ �ದು�� ಸ��ಯನು�
ರ��ತು  ���.�.ಎಂ ಅವರ ಅಧ���ಯ��
�ಾ��ೕ�ಕ ಅಸಮ�ೂೕಲನವ ನು�ಪ�ಹ�ಸುವ
ಕು�ತು ಇದನು� ಈ �ಳ� ಸಂ�ಪ��ಾ�
�ವ�ಸ�ಾ��.



2.ಪ�ಚಯ:- ಡೂಗ�ನ� ಮ�ಾ�ೕವಪ�
ನಂಜುಂಡಪ� (�. ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ�)
ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ��ದ� ಅಥ��ಾಸ�� ಮತು�
�ಾರ�ಾಡದ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಶ���ಾ�ಲಯದ��
ಅಥ��ಾಸ�ದ�ಾ��ಾ�ಪಕ�ಾ�ದ�ರು.  1987
�ಂದ �ಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ�ಲಯ ಮತು�
ಕ�ಾ�ಟಕ �ಶ���ಾ�ಲಯದ
ಉಪಕುಲಪ��ಾ� �ೕ� ಸ���ದರು.
����ಸ� ನಂಜುಂಡಪ� ಅವರು ಕ�ಾ�ಟಕ
�ಾಜ��ೕಜ�ಾಮಂಡ�ಯಉ�ಾಧ���ಾ
�ದ�ರು.  "ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾ��ೕ�ಕ
ಅಸಮ�ೂೕಲನವನು� ��ಾ�ಸಲು �ೖ
ಪವ� ಕ��ಯ ವರ�"



� ಅವರು ಪ��ದ��ಾ�ದ�ರು. ಅವರು ���ಂಬ�
26, 2005 ರಂದು �ೂೕಮ�ಾರ �ಂಗಳ��ನ��
�ಧನ�ಾದರು ಮತು� �ತ�ದುಗ� ���ಯ
�ೂ�ಾ��� �ಾಲೂ��ನ��ರುವ ತಮ� ಸ��ೕಯ
ಸ�ಳ�ಾದ ಡೂಗ��ಾ� ನ�� �ಾಜ�
�ೌರವಗ��ಂ�� ಸ�ಾ� �ಾಡ�ಾ�ತು.
 
3.ಸ��ಯ ರಚ�:-  1995-99ರ ಅವ�ಯ��
ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ ಉನ�ತ  ಸ��ಯನು�
ರ��ತು ���.�.ಎಂ ಅವರ ಅಧ���ಯ��
�ಾ��ೕ�ಕ ಅಸಮ�ೂೕಲನವನು� ಪ�ಹ�ಸುವ
ಕು�ತು.  ಇದು ನಂಜುಂಡಪ� ಸ�� ಎಂದು
ಜನ��ಯ�ಾ�ತು.
 



 5 ��ಧ �ೕತ�ಗಳ 35 ಸೂಚಕಗಳನು�
ಬಳ� 114 �ಾಲೂ�ಕುಗಳನು� �ಂದು�ದ
�ಾಲೂ�ಕುಗ�ಾ� ಕಂಡು�ೂಂ��ಾ��
ಒಟು� 175 �ಾಲೂ�ಕುಗಳ��.  ಇದಲ��,
ಇದು �ಂದು�ದ �ಾಲೂ�ಕುಗಳನು�
ಮೂರು �ೕ�ಯ�� ವ�ೕ�ಕ���
ಅವ�ಗ�ಂದ� ಅ� �ಚು� �ಂದು�ದ
�ಾಲೂ�ಕುಗಳ�(39), �ಚು� �ಂದು�ದ
�ಾಲೂ�ಕುಗಳ� (41) ಮತು�
�ಂದು�ದವರು �ಾಲೂ�ಕುಗಳ� (35).  ಈ
ವರ�ಯು ಉತ�ರ ಕ�ಾ�ಟಕ ಪ��ೕಶವ�
�ಚು� �ಂದು��� ಎಂದು �ೂೕ�ಸುತ��.



4.ಸ��ಯ ವರ�:-
 
  �.ಎಂ.ರವರ �ೕತೃತ�ದ�� �ಾ��ೕ�ಕ ಅಸಮ�ೂೕಲನ
ಪ��ಾರ�ಾ�� �ೖ-ಪವ� ಕ��(ಎ� ��ಆ� ಆ� ಐ)
.ನಂಜುಂಡಪ� ಅವರನು� 2002 ರ�� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ��
ಸ��ಸ�ಾ�ತು, ಅ�ವೃ��ಯ��ನ ಅಸ�ಾನ�ಯ
ಸಮ��� �ಾಶ�ತ ಪ��ಾರವನು� ಕಂಡು�ೂಳ�ಲು
ಸ��ಯ ��ಾರಸುಗಳನು� �ಾ�� ತರಲು �ಾವ��ೕ
ಗಂ�ೕರ ಪ�ಯತ�ಗಳ� ನ��ಲ�.  ಉತ�ರ ಕ�ಾ�ಟಕದ
ಅ�ೕಕ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ� ಅ�ವೃ��ಯ�� ತಮ�
�ಾ��ಂದ ವಂ�ತ�ಾ�ದ�ರು. �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ�
ಎಂಟು ವಷ�ಗಳ�� ಈ ಪ��ೕಶದ ಅ�ವೃ��� ��ೕಷ
�ೕಜ�ಗಳನು� ರೂ�� ರೂ.  31,000 �ೂೕ�.  ಈ
�ತ�ವನು� 2002 ರ�� ಖಚು� �ಾಡಲು
ಎ� ��ಆ� ಆ� ಐ ಸ�ಾ�ರ�� ��ಾರಸು �ಾ�ತು�.
 



�ಾಜ�ದ ��ಧ �ಾಗಗಳ �ಂದು��ರು��ಯನು�
�ಧ��ಸಲು ��ಧ �ಯ�ಾಂಕಗಳನು� ಗಣ��
��ದು�ೂಂಡ ನಂತರ ಎ� ��ಆ� ಐ,
�ಂದು��ರು��ಯನು� �ಧ��ಸುವ ಘಟಕ�ಾ�
�ಾಲೂ�ಕನು� ��ದು�ೂಂ��  ರೂ.  �ಂದು�ದ ���ಗಳ��
31,000 �ೂೕ� ಖಚು� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು
ಎ� ��ಆ� ಆ� ಐ ����.  �ಾ�ಾನ� ಬ��
ಹಂ���ಂದ 15,000 �ೂೕ� ರೂ. ಮತು� ಉ�ದ
ಹಣವನು� �ಚು�ವ��ಾ� ರೂ.  ವಷ��� 2000 �ೂೕ� ರೂ.
ರೂ.  ಪ��ವಷ� �ೕಜ�ಯ �ಾತ� �ಚ�ಳದ �ಾಗ�ಾ�
�ಂದು�ದ ಪ��ೕಶಗ�� 500 �ೂೕ� �ಚು�ವ� �ತ�ವನು�
�ಾ��ೕ�ಕ ಅಸಮ�ೂೕಲನ ��ಾ���ೕದ� ���ಯನು�
ಅತ�ಂತ �ಂದು�ದವರ�� ಒಂ�ಂದು ಗುರು��� ಮತು�
(ಆ�ನ) 20 ���ಗಳ�� 19 �ೕ ��ೕ�ಯನು� ಸಂ�ೕ�ತ
ಆ�ಾರದ �ೕ� �ಗ�ಪ���  ಸೂಚ�ಂಕ.  ಇದಲ��,
���ಯ ಐದು �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� �ಾಲು� �ಾಲೂಕುಗಳನು�
ಅತ�ಂತ �ಂದು�ದವರು ಎಂದು ಸ�� ಗುರು���



�ಳ�ನ ಮುಖ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� �ಾ�� ತರ�ಾ��
 �ಾ. �.ಎಂ.  ನಂಜುಂಡಪ� ವರ�.
 
 1) ಕಲು���ಯ�� �ೕಂದ� �ಶ���ಾ�ಲಯವನು�
�ಾ��ಸ�ಾ��,
 2) �ಾರ�ಾಡ ಮತು� ಕಲು���ಯ�� �ೖ�ೂೕ��
�ೕಠವನು� �ಾ�� ತರ�ಾ��.
 3) �ಜಯಪ�ರದ�� ಮ��ಾ �ಶ���ಾ�ಲಯವನು�
�ಾ��ಸ�ಾ��.
 4) ಕಲು��� ಮತು� ಹುಬ���ಯ�� ಐ�
ಉ�ಾ�ನವನಗಳನು� �ಾ��ಸ�ಾ�ತು
 5) ಕಲು���ಯ�� ಫ�� �ಾ�� �ಾ�ಪ�
 6) ಕಲು���ಯ�� ಜವ� ಉ�ಾ�ನವನ ಮತು� ��ಾನ
��ಾ�ಣ ಪ����ಯ���.
 



 7) 6 �ೂಸ ಸ�ಾ�� �ೖದ��ೕಯ �ಾ�ೕಜುಗಳನು� �ಾಸನ, ಮಂಡ�,
�ವ�ಗ�,�ಾಯಚೂರು, �ಳಗ� ಮತು� �ೕದ�
 
 8) �ಾರ�ಾಡ �ಾನ�ಕ ಆಸ���ಯ�� �ೕಲ����ೕ�ಸ�ಾ��.
 
 9) 38 ಬ��� ಮತು� ಡ�ಾ��� �ಾ� �ಗಳನು� �ೂಸ�ಾ�
��ಯ�ಾ��.
 
10) �ಾಗ� �ೂೕ� ನ �ೂೕಟ�ಾ�� �ಶ���ಾ�ಲಯ ಮತು�
�ೕದ� ನ�� �ೂೕಟ�ಾ�� �ಾ�ೕಜು  �ಾ��ಸ�ಾ�ತು.
 
11) ಕೃ� ��ಗಳನು� �ಂಬ�ಸಲು �ಾ��ಸ�ಾದ ��ಾ��ಂ� ಫಂ�.
 
12) ಹುಬ���-ಮುಂ�ೖ ��ಾನ �ಾವ�ಜ�ಕ �ೕ��
ಮುಕ��ಾ��
 
13) �ೕದ� ನ�� ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಶು�ೖದ��ೕಯ ಮತು� �ೕನು�ಾ��
��ಾನ �ಶ���ಾ�ಲಯವನು� �ಾ��ಸ�ಾ��.
 



 14) ಗುಲ�ಗ�ದ�� �ೖ� �ೖ�� �ಾ�ೕಜು �ಾ�ಪ��ಾ��
 15) ಕಸೂ��ಾ� �ಾಂ� �ಾಲ�ಯರ �ಾ�ಗಳನು�
�ಾ��ಸ�ಾ�� ಎ�ಾ� 39 ಅತ�ಂತ �ಂದು�ದ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ��
 16) 23 ��ಾ� ಆಸ���ಗಳ� ಮತು� 34 �ಾಲೂ�ಕುಗಳ��
ಡ�ಾ��� �ಾ� �ಗಳನು� �ಾ��ಸ�ಾ��
 17) �ೕದ� - ಕಲ��� �ೖ�� �ಾಗ�, �ಾವ�ಜ�ಕ �ೕ��
ಮುಕ��ಾ��
 18) �ೖ�ಕ �ಾ� �ೂಡಗು ���ಯ�� �ಾ�ಪ��ೂಂ��.
 19) �ಾ�ಪಕ ಸ�ಾ�� ಆ�ೕಶ ಸಂ��: ಐ��ೖ 124 ��ಎಂ 84
(211), ��ಾಂಕ: 26/11/1988
 ಪ��ಾ�ೂೕದ�ಮ ಇ�ಾ�ಯನು� �ೖ�ಾ��ಾ ವಲಯ�ಂದು
��ೕ�ಸ�ಾ��.
 20) 49 �ೖತ ತರ�ೕ� �ೕಂದ�ಗಳನು� ಕೃ� ಇ�ಾ� �ಾ����.
 21) 172 �ೂಸ ಸಂ�ಾ�ೂೕತ��� �ೕಂದ�ಗಳ �ಾ�ಪ�.
 22) ಎ�ಎಂ� �ಾರುಕ��ಗಳ� 177 ರ�� 162
�ಾಲೂ�ಕುಗಳ�� ಸ�ತಂತ��ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ �ಾಮಥ��
�ೂಂ��
 �ಾಲೂ�ಕುಗಳ�.
 



23) 3,71,517 ಮ�ಗಳನು� ���ಸ�ಾ�� ಮತು� 86,677
�ಾಣಗಳನು� �ಾ�ೕ� �ಾಂ� �ತ���ಾ��
 �ಾ��ೕಣ ವಸ� �ಗಮ.
 24) �ಾಜ�ದ�� ಈ�ಾಗ�ೕ 53 �ೖದ��ೕಯ �ಾ�ೕಜುಗಳ�
�ಾಯ��ವ��ಸು���.  ಇ�ಾ�
 ಸ�ಾ�� �ೖದ��ೕಯ �ಾ�ೕಜುಗಳನು� �ಾ��ಸಲು ಭೂ�ಯನು�
ಕಂಡು��ಯುವ��ಾ� ��ೕ���
 ಹ�ೕ�ಯ�� �ಾಸ� ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ�� ಆಸ���ಗಳ� ಲಭ��ಲ�ದ
�ಾರಣ ಆದ��ಯ ಆ�ಾರ,
 �ಾದ��, �ಾಗಲ�ೂೕ�, �ತ�ದುಗ�, �ಕ�ಮಗಲೂರು,
�ಕ�ಬ�ಾ�ಪ�ರ ಮತು�
 �ಾಮನಗರ ���ಗಳ�.
 25) 2018-19ರ�� ಸ�ಾ�� �ೖದ��ೕಯ �ಾ�ೕಜು �ಾ��ಸಲು
ಇ�ಾ� �ಾ�ರಂ���
 �ಾಮನಗರ ���ಯ ಕನಕಪ�ರ �ಾಲೂ��ನ��.
 26) �ೖಸೂ��ಂದ ���� ಏ�ೖ��� �ೕ� �ಾವ�ಜ�ಕ��
ಮುಕ��ಾ��.
 27) 39 ಅತ�ಂತ �ಂದು�ದ �ಾಲೂ�ಕುಗಳ� ��ಕರ �ಾ�ಟ���,
ಕ�ಸ�� �ಾಂ���� ಅನು� �����ಾ�� ��ಕ�� ಅ�� �ಾ�ಸಲು
ಮತು� ��ಣ�� ಅವ�ಾಶ��.



 5.ಉಪಸಂ�ಾರ:- ಈ �ೕ��ಾ�
ಹಲ�ಾರು �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� �ಾ.
� ಎ ಎಂ ನಂಜುಡಪ� ಸ��ಯ
��ಾರ��� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಹಂತ
ಹಂತ�ಾ� �ಾ�� ತರಲು ಸ�ಾ�ರ
ಪ�ಯ���ತು ಆದರೂ �ಾ��ೕ�ಕ
ಅ�ವೃ�� �ಾ�ಸ�ಾ�ಲ� ಎನು�ವ�ದು
��ಾದ�ೕಯ ಸಂಗ��ಾ��.




