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�ೖ�ಾ��ಗಳ �ಾ��ೕಕರಣದ�ೕ� ಪ��ಾವ �ೕರುವ
ಅಂಶಗಳ�









�ೌ�ೂೕ�ಕ ಅಂಶಗಳ� ಮತು� �ೌ�ೂೕ�ಕವಲ�ದ ಅಂಶಗಳ�.
�ೌ�ೂೕ�ಕ ಅಂಶಗಳ�
1.ಕ�ಾ� ವಸು�: ಕ�ಾ� ವಸು��ಾ� ಬಳಸಬಹು�ಾದ �ೖಸ��ಕ
ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ ಲಭ��.
2. ತಂತ��ಾನ: ಸಂಪನೂ�ಲವನು� �ೌಲ��ೂಂ�� ಸ�ತು�ಗ�ಾ�
ಪ�ವ��ಸಲು
3.ಪವ�: ತಂತ��ಾನವನು� ಬಳ��ೂಳ�ಲು.
4. �ೕಬ�: ಪ����ಗಳನು� ಚ�ಾ�ಸಲು �ಾ��ಕ�ಾ�
�ಾಯ��ವ��ಸುವ ಪ��ೕಶದ�� �ಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲ.
 5. �ಾ��: ರ�� / �ೖಲು ಸಂಪಕ�.
6. ಸಂಗ�ಹ� ಮತು� �ೂೕ�ಾಕಷ��.
7. �ಾ���ಂ� �ಾಯ��ಾಧ��
8. ಭೂ� ಮತು� ಮ��ನ ಗುಣಲ�ಣಗಳ�.
9. ಹ�ಾ�ಾನ.
10. ಮ� ಮತು� �ೕ�ನ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ�.
11. �ೖಸ��ಕ ಸಂಪನೂ�ಲಗ�� ದುಬ�ಲ�.



�ೌ�ೂೕ�ಕವಲ�ದ ಅಂಶಗಳ�.
 
1. ಬಂಡ�ಾಳ ಹೂ��.
 
2. �ಾಲಗಳ ಲಭ��.
 
3. ಹೂ�� ಹ�ಾ�ಾನ.
 
4. ಸ�ಾ�ರದ �ೕ�ಗಳ� / �ಯಮಗಳ�.
 
5. ಒತ�ಡದ ಗುಂಪ�ಗಳ ಪ��ಾವ.



 ¶ ಕ�ಾ� ವಸು�ಗಳ ಲಭ��, ಭೂ�, �ೕರು, �ಾ��ಕ,
�ದು��, ಬಂಡ�ಾಳ, �ಾ�� ಮತು� �ಾರುಕ��
ಮುಂ�ಾದ �ೖ�ಾ��ಗಳ ಸ�ಳದ �ೕ� ಪ��ಾಮ
�ೕರುವ ಹಲ�ಾರು ಅಂಶಗ��.
 
 ¶ �ೖ�ಾ��ಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾ� ಸಮ�ೕ�ೂೕಷ�
ಪ��ೕಶಗಳ�, ಸಮುದ� ಬಂದರುಗಳ� ಮತು� ಕ��ದ�ಲು
ಗ�ಗಳ���.  ಅ�ೕಕ �ೖ�ಾ��ಗಳ� ಹ��ರದ���ಾ�ಗ,
ಈ ಸ�ಳವ� �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ�ಂದು ಪ��ದ��ಾಗುತ��.
 
 ¶ �ೕಶದ �ಂದು�ದ ಪ��ೕಶಗಳ��ರುವ
�ೖ�ಾ��ಗ�� ಸ�ಾ�ರವ� ಸ��� �ದು��, ಕ��
�ಾ�� �ಚ� ಮತು� ಮೂಲ�ೌಕಯ�ಗಳಂತಹ
���ೕ�ಾ�ಹವನು� �ೕಡಲು ಇದು �ಾರಣ�ಾ��.



�ೖ�ಾ��ಾ ಚಕ�ದ�� ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಮೂರು
ಹಂತಗಳ�:
 
ಇನು��, ಪ����ಗಳ� ಮತು� ಔಟು��.
 ¶ �ದಲ ಹಂತ�ಂದ� ಕ�ಾ� ವಸು�ಗಳ�, ಶ�ಮ,
ಭೂ�ಯ �ಚ�, �ಾ��, �ದು�� ಮತು� ಇತರ
ಮೂಲ�ೌಕಯ�ಗಳಂತಹ ಒಳಹ�ವ�ಗಳನು�
ಒಟು�ಗೂ�ಸುವ�ದು.
 
¶ಎರಡ�ಯ ಹಂತ�ಂದ� ಪ����, ಇದರ�� ಕ�ಾ�
ವಸು�ಗಳನು� ���ಂ�, ����ಂ�, �ೕ��, ಬಣ� ಮತು�
ಮುದ�ಣ ಮುಂ�ಾದ �ದ�ಪ��ದ ಸರಕುಗ�ಾ�
ಪ�ವ��ಸುವ �ಾ�ಪಕ ಚಟುವ��ಗಳ� �ೕ��.
 
¶ಅಂ�ಮ ಹಂತ�ಂದ� �ದ�ಪ��ದ ಉತ�ನ�
ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಬಳಸುವ ಔಟು��.



�ಶ�ದ ಪ�ಮುಖ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶಗಳ�
 
1. ಉತ�ರ ಅ�ೕ�ಕ� ಪ��ೕಶ, ಯುಎ�ಎ ಮತು� �ನ�ಾ
ಒಳ�ೂಂ��.
2. ಯು�, ಜಮ��, �ಾ���, ಇ�ಾ��ಗಳ �ೖ�ಾ��ಾ
ಪ��ೕಶವನು� ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಯು�ೂೕ�ಯ� ಪ��ೕಶ. 3.
�ಾ� ಯುಎ�ಎ�ಆನ� �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ.
 4. ಜ�ಾ�, �ೕ�ಾ, �ಾರತ, ಇ�ಾ�� �ೖ�ಾ��ಾ
ಪ��ೕಶಗಳನು� ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಏಷ�� ಪ��ೕಶ
5. ಇತರ ಪ���ೕಕ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶಗಳ�.
 �ತ�- �ಶ�ದ ಪ�ಮುಖ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶಗಳ�



�ಶ�ದ ಪ�ಮುಖ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶಗಳ�
 



�ಾರತದ ಪ�ಮುಖ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶಗ�ಂದ�
 
1.ಮುಂ�ೖ-ಪ�� ಪ��ೕಶ
2.�ಂಗಳ�ರು-ತ�ಳ��ಾಡು ಪ��ೕಶ
3.ಹೂ�� -�ೂೕಲ��ಾ ಪ��ೕಶ
4.�ಹ�-�ೕರ�  ಪ��ೕಶ
5.ಅಹಮ�ಾ�ಾ�-ಬ�ೂೕ�ಾ ಪ��ೕಶ
6.�ೂೕ�ಾ �ಾಗು�ರ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ
7.��ಾಖಪಟ�ಣಂ-ಗುಂಟೂರು  ಪ��ೕಶ
 ಮತು�
8.�ೂಲ�ಂ-�ರುವನಥಪ�ರಂ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶ
 



�ಾರತದ ಪ�ಮುಖ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶಗಳ�
 



 ¶ �ೖ�ಾ��ಾ �ಾ��ಕರು �ಲ���� ಅ�ಾಯ�ಾ�
�ಾ�ಾವರಣದ�� �ಲಸ �ಾಡ�ೕ�ಾಗುತ��.
 
¶ �ಾಂ��ಕ ಸಲಕರ�ಗಳ �ಯ�ತ �ವ�ಹ�ಯ��ನ
�ಾವ��ೕ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಅ�ಾಯ�ಾ� ವಸು�ಗಳನು�
�ೕಜ�ಾ�ಾ���ಂದ �ವ��ಸುವ�ದು ಅಪ�ಾತಗ��
�ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.
 
¶ �ಲವ� ಅ�ಾಯ ಕ�ತ ಕ�ಮಗ��, ಇದನು� ಅನುಸ��ದ�,
�ೂಡ� ಪ��ಾಣದ �ಪತು�ಗಳನು� ತ�ಯಬಹುದು.
 
¶ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶಗಳ� ನಗರ ಅಥ�ಾ ಪಟ�ಣದ
�ೂರವಲಯದ��ರ�ೕಕು ಅಥ�ಾ ವಸ� ಪ��ೕಶಗ�ಂದ
ದೂರದ��ರ�ೕಕು.



¶ �ೖ�ಾ��ಾ ಪ��ೕಶದ ಸುತ�ಮುತ��ನ ಜನರು ಈ
�ೖ�ಾ��ಗಳ�� �ವ��ಸುವ ಅ�ಾಯ�ಾ� ವಸು�ಗಳ�
ಮತು� ಅಪ�ಾತದ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾನವರ �ೕ�
ಅವ�ಗಳ ಪ��ಾಮಗಳ ಬ�� ���ರ�ೕಕು.
 
¶ ಅ���ಾಮಕ ಎಚ��� ವ�ವ��ಗಳ�, ಅ���ಾಮಕ
ವ�ವ��ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ನ� ಪ�ಸರಣ ಗುಣಗಳ��
ಸು�ಾರ� ಮತು� ಈ �ೖ�ಾ��ಗಳ�� �ಷ�ಾ� �ೕಖರ�ಾ
�ಾಮಥ��ವನು� �ೕ�ತ�ೂ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ೂಡ�
ಪ��ಾಣದ  ಅ�ಾಯವನು� ಗಣ�ೕಯ�ಾ� ಕ��
�ಾಡುತ��.


