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భారత ఆరి్థక ప్ర ణాళిక వ్యవ్సి్ 

దేశ ఆరి్థకాభివ్ృది్ధలో ప్ర ణాళికా స్ంఘం పాతర  కీలకమ ంద్ధ. వ్లస్వాదుల దోపిడీ నంచి విముకి్త పంద్ధ స్వప్ర్థపాలన ద్ధశగా 

బుడిబుడి అడుగులు పార రంభించిన భారత్.. ఆరి్థక, పార్థశా్రమిక, సామాజిక అభివ్ృది్ధ సాధంచడానికక్త మారగ దరశనం చేసే 

గురుతర బాధ్యతన ప్ర ణాళికా స్ంఘం భుజాలనెత్తు కంద్ధ. ఈ ప్ర సిానం నలే్లరుప  నడకం కాల్లదు. లకాయ యల సాధ్నలో 

అడుగడుగునా అనేక స్వాళే్ల, ఎన్నో ఒడుదొడుకలు.. ఎనికో అవాంతరాలెదుర నా దృఢ నికరణయాలతో అయిదేళే్ 

కాలానికక్త ప్ర ణాళికలు రచిస్తు , రాష్ట్ర ాలక ద్ధశ్రనికరే్దశం చేస్తు  సుసి్థర, స్మిిళిత అభివ్ృది్ధ సాధ్న ద్ధశగా పురోగమించింద్ధ. 

ప్ర ప్ంచవాయప్ు ంగా ఆరి్థక మాందయం తలెత్తు నా ఆ ప్ర భావ్ం భారత్ప  నామమాతర ంగానే ఉందంే.. దానికక్త కారణం ప్ర ణాళిక 

స్ంఘం అంద్ధంచిన సుసి్థర ఆరి్థక విధానాల్లననిక చెప్పడం అత్తశయోకి్త కాదు. ఇటీవ్ల్ల ప్ర ణాళికా స్ంఘం సిానంలో ‘నీత్త 

ఆయోగ్’న ఏరాపటు చేస్థన నేప్థ్యంలో.. గా్రప్స్ తద్ధతర పోటీ ప్రీక్షలక స్నోదిమవుతోనో అభ్యరిుల సౌకరాయరిం 

‘భారత ఆరి్థక ప్ర ణాళికా వ్యవ్సి్ - లకాయ యలు, వ్యయహాలు, ప్ర ణాళికా స్ంఘం పాతర ’క స్ంబంధంచిన ఆస్కి్తకర అంశ్రలన 

అంద్ధసుు నాోరు.. టీఎస్పీఎస్సస స్థలబస్ కమిటీ స్భుయలు, హెచ్స్సయూ పర ఫెస్ర్ జె.మన్నహర్రావు. 

 

భారత ఆరి్థక ప్ర ణాళికా వ్యవ్సి్ - లకాయ యలు, వ్యయహాలు 

భారతదేశ్రనికక్త సావతంతయాం లభించిన తరావత దేశ ఆరి్థక, సామాజిక పురోగత్త కోస్ం ప్ర ణాళికా వ్యవ్సి్న 

రూపంద్ధంచుకోవాలనిక భావించారు. భారత ప్ర థ్మ ప్ర ధానిక జవ్హర్లాల్ నెహ్రూ  వివిధ్ దేశ్రలేో అనస్ర్థసుు నో కంద్రర కృత 

ప్ర ణాళికా విధానానికక్త ప్ర భావిత్తలె  మన దేశంలోనూ వీటినిక అమలు చేయడానికక్త కృషి చేశ్రరు. నికరీణ త వ్యవ్ధలో నికరే్థష్ర  

లకాయ యలన సాధంచే విధ్ంగా ప్ర ణాళికలక రూప్కలపన చేయాలనిక నికరణ యించారు. ఇందులో భాగంగా 1950లో పి.స్థ. 
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మహలన్నబిస్ ఆధ్వరయంలో ప్ర ణాళికా స్ంఘానికో ఏరాపటు చేశ్రరు.  

భారత ఆరి్థక వ్యవ్సి్ 65 ఏళే్ అభివ్ృది్ధ ప్ర సిానంలో అనేక ఒడుదొడుకలన ఎదుర్కంద్ధ. మౌలిక లక్షయ సాధ్నలో ఎనికో 

అవాంతరాలు ఎదుర నా కాలానగుణ నికరణయాలతో సుసి్థర, స్మిిళిత అభివ్ృది్ధ సాధ్న ద్ధశగా పురోగమించింద్ధ. 

ప్ర ప్ంచప్టంలో తనకంటూ ఒక ప్ర త్యయక సిానానికో సుసి్థరం చేసుకోగలిగంద్ధ. ఈ ద్ధశగా ప్ర ణాళికా వ్యవ్సి్ నికరాిణాతిక 

పాతర  పోషించిందనిక చెప్పడం ఏ మాతర ం అత్తశయోకి్త కాదు. ఎలాంటి లకాయ యనికో నికరే్దశంచుకనాో గమయం చేరుకోవ్డంలో 

కొనికో కష్ట్ర లు, నష్ట్ర లు ఎదురోకవాలిస వ్సుు ంద్ధ. ప్ర ణాళికాబది అభివ్ృది్ధ ద్ధశగా సాగంచిన సుద్రరఘ  ప్ర యాణంలోనూ 

ఇలాంటి ఇబబందులు అనేకం ఎదురయాయయి. వీటనికోంటినీ స్మరింగా ఎదుర్కనిక విధాన నికరణయాలతో 

ముందడుగేశ్రరు. మన దేశంలో 1950 నంచి 2012 వ్రక 11 ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికలన అమలు చేశ్రరు. 2012లో 

12వ్ ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక పార రంభ్మ ంద్ధ. ఇద్ధ 2017 వ్రక కొనసాగుత్తంద్ధ. 

 

ప్ర ణాళికా వ్యవ్సి్ పార రంభ్దశలో నికరే్దశంచుకనో లకాయ యలు, వ్యయహాలు కాలానగుణంగా ఏ విధ్మ న మారుపలక 

గురయాయయి? ఏ మేరక లకాయ యలన సాధంచగలిగాం తద్ధతర అంశ్రలన ముందుగా ప్ర్థశీలిదేాం.. 

వ్లస్పాలన స్ంకెళే్ల తంచుకనిక స్వతంతర  భారతంగా ఆవిరభవించే నాటిక్త దేశంలో 70 శ్రతం కంే అధక జనాభా 

వ్యవ్సాయమే ప్ర ధాన ఆధారంగా జీవ్నం సాగస్ు ంద్ధ. పేదర్థకం, నికరుదోయగ స్మస్యలు తీవ్ర ంగా ఉనాోయి. ప్ర్థశామలు 

చాలా తకకవ్ స్ంఖ్యలో ఉండటం వ్లే ఉపాధ అవ్కాశ్రల కొరత ఏరపడింద్ధ. ఇలాంటి స్మస్యలతో 

స్తమతమవుత్తనో భారత ఆరి్థక వ్యవ్సి్క ప్ర ణాళికాభివ్ృది్ధ విధానం, మిశామ ఆరి్థక వ్యవ్సి్లో స్పష్ర మ న లకాయ యలన 

నికరవచించుకోవ్డం అనికవారయమయాయయి. వీటినిక దృషిర లో ఉంచుకొనిక ప్ర ణాళికల రచయితలు అభివ్ృది్ధ, ఆదాయ 

వ్నరులన స్ృషిర ంచుకోవ్డంతోపాటు సామాజిక నాయయం, అనికో వ్రాగ లవార్థకీ స్ముచిత అవ్కాశ్రలు కలిపంచడం, 

ఆదాయ వ్నరుల కటాయింపు మొదలె న అంశ్రలన పార ధానాయలుగా ఎంచుకనాోరు. 

మొదటి ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక (1951-56) 

రండో ప్ర ప్ంచ యుది ప్ర భావ్ంతో కకావికలమ న దేశ్రలేో భారత్ కూడా ఒకటి. ఈ స్మయంలో భారత ఆరి్థక వ్యవ్సి్ 

అస్మతౌలయంతో కొటుర మిటార డుతోంద్ధ. బిర టిష్రేు మనదేశంలోనిక స్ంప్దన కొలేగొటర డం వ్ల్ల ఏరపడిన ప్ర్థసి్థత్తలక 

కాయ మం కూడా తోడవ్టంతో.. తీవ్ర  ఆహార కొరత, దర వ్యయలబణం, దుర్థభక్ష స్మస్యలతోపాటు కాంద్రశీకల చొరబాటు మన 
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ఆరి్థక వ్యవ్సి్న కద్ధపేశ్రయి. ఇలాంటి స్ంధకాలంలో ప్ర ణాళికా స్ంఘం దావరా 1951 జూలె లో మొదటి ప్ంచవ్రయ  

ప్ర ణాళికన పార రంభించారు. ద్రనికో 1952 డిసంబర్లో పారేమంట్లో ప్ర వేశపటార రు. 

 

ప్ర ణాళిక ప్ర ధాన లకాయ యలు 

1. ఆహారోతపత్తు నిక పంచడం. 

2. ఉతపత్తు  వ్నరులన స్ంపూరణ ంగా వినికయోగంచుకనేలా అందుబాటులోక్త త్యవ్డం. 

3. దేశ విభ్జన, రండో ప్ర ప్ంచ యుదిం దావరా ఏరపడిన ఆరి్థక అస్మతౌలాయనికో తగగ ంచడం. 

4. దర వ్యయలబణానికో అర్థకటర డం. 

5. ర లు మారాగ లు, విదుయచఛకి్త, రహదారులు, నీటిపారుదల (డాయమ్ల నికరాిణం) లాంటి మౌలిక వ్స్త్తల 

(అవ్సిాప్న సౌకరాయలు, ల్లదా ఇన్ఫ్రర స్ర ాకచర్) కలపనక స్ంబంధంచిన కారయకామాలు చేప్టర డం. 

6. ఆస్థు , స్ంప్ద, ఆదాయ వ్యత్యయసాలేో అస్మానతలన కామంగా తగగ ంచి, వాటినిక పూరి్థగా రూపుమాప్డానికక్త 

చరయలు తీసుకోవ్డం. 

 మొతు ం ప్ర ణాళికా వ్యయం రూ. 3870 కోటేు. ఇందులో రూ. 2378 కోటేు ప్బేిక్ రంగం పటుర బడి. మరో రూ.1800 

కోటేు ప ావేట్ రంగం నంచి స్మకూరాయి. 

 ప్ర ణాళికా వ్యయం మొత్యు నికో వ్యవ్సాయ, పార్థశా్రమిక, శకి్త, నీటిపారుదల, రవాణా, స్మాచార, సాంఘిక సేవా 

రంగాలక కటాయించారు. 

 మొదటి ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికా కాలంలో చాలా లకాయ యలనే సాధంచగలిగారు. సి్తల దేశీయోతపత్తు  స్గటు వ్ృది్ధ 

లకాయ యనికో 2.1 శ్రతంగా నికరణ యించారు. సాధంచిన వాస్ు వ్ వ్ృది్ధర్దటు 3.6 శ్రతం. 

 మొదటి ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికా కాలంలోనే దేశంలోనిక ప్ర ధాన నదులప  మటూర ర్, హిరాకడ్, భాకాానంగల్ లాంటి 

ప్ర త్తష్ట్ర తిక పార జెకర లన పార రంభించారు. 

 

రండో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక (1956-61) 

పి.స్థ. మహలన్నబిస్ స్తూరి్థతో రండో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికక రూప్కలపన చేశ్రరు. ఇందులో పార్థశా్రమిక రంగం అభివ్ృది్ధక్త 

పునాదులు వేశ్రరు. 1948లో ప్ర త్తపాద్ధంచిన మొదటి పార్థశా్రమిక విధాన తీరాినానికో స్మీక్తయ ంచి 1956లో రండో 
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పార్థశా్రమిక విధాన తీరాినానికో ప్ర కటించారు. ప్బేిక్ రంగ ప్ర్థశామలక పదేపీట వేశ్రరు. స్తవర పార్థశా్రమికీకరణ కోస్ం 

భారీ ప్ర్థశామలన సిాపించారు. 

 భారత్ అల్యయమినికయం, భారత్ హెవీ ఎలక్తర ాకలస్, బొగుగ , రాగ, మాంగనీస్ లాంటి భారీ ప్ర్థశామలతోపాటు.. 

విదాయ, శక్షణ, శ్రస్ు ా, సాంకత్తక స్ంసి్లన పదే ఎత్తు న పార రంభించారు. 

ప్ర ణాళిక ప్ర ధాన లకాయ యలు 

1. జాతీయ ఆదాయసిాయినిక పంపంద్ధంచుకోవ్డం రండో ప్ర ణాళిక బృహతు ర లక్షయం. సి్తల దేశీయోతపత్తు  స్గటు 

వ్ృది్ధ లకాయ యనికో 4.5 శ్రతంగా నికరణ యించారు. ప్ర ణాళికాంత్యనికక్త ఈ వ్ృది్ధర్దటున దాదాపు అందుకనాోరు. 

2. స్తవర పార్థశా్రమికీకరణ కోస్ం ముఖ్య ఆధారభూతమ న ప్ర్థశామలన దశలవారీగా నెలకొలపడం మరో లక్షయంగా 

ఎంచుకనాోరు. 

3. శామ సాందర త ఆధార్థత ప్ర్థశామల సిాప్న దావరా పదే ఎత్తు న ఉదోయగావ్కాశ్రలు కలిపంచడం మరో లక్షయం. 

4. అభివ్ృది్ధ సాధస్తు నే, ఆదాయ అస్మానతలన తగగ ంచడానికక్త ప్ర యతోం చేయాలనిక నికరణ యించారు. 

 రండో ప్ర ణాళికా కాలం నాటిక్త దేశంలో ఆదాయ వ్నరులు పర్థగాయి. వివిధ్ దేశ్రల స్హకారంతో ప్ర భుతవ రంగంలో 

అనేక ప్ర్థశామలన సిాపించారు. దురాగ పూర్, భిలాయ్, రూర్దకలా స్సర ల్ ప్ర్థశామలన ఈ విధ్ంగానే ఏరాపటు 

చేశ్రరు. వీటితోపాటు భారీ యంతర  ప్ర్థశామలు, యంతర  ప్నికముటేక స్ంబంధంచిన యూనికటేన నెలకొలాపరు. 

 1957లో అటామిక్ ఎనరీీ కమిష్న్న ఏరాపటు చేశ్రరు. 

 ఈ ప్ర ణాళికా కాలంలో మౌలిక రంగ ఉత్యపదనలేో ప్టిష్ర మ న స్మరిత, వ విధ్యం సాధంచగలిగారు. ర ల్లవకోచ్ 

ఫ్రయకర రీలు, రసాయన, ఔష్ధ్ ప్ర్థశామల విష్యంలో సాధకారత సాధ్యమ ంద్ధ. 

 

మూడో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక (1961-66) 

మూడో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికలో ద్రరఘ  కాలిక అభివ్ృది్ధ సి్థరీకరణ, అయిదేళే్కాలంలో స్మరిమ న స్వయం నికరభరత, స్వయం 

స్మృది్ధ సాధ్న, స్వతహాగా ప్ర గత్త మారగ ంలో వ్ృది్ధర్దటు సాధ్న తద్ధతరాలన లకాయ యలుగా నికరే్దశంచారు. 

ప్ర ణాళిక ప్ర ధాన లకాయ యలు 

1. ఆహార, వ్యవ్సాయోతపత్తు లన అధకం చేసుకంటూ ఆహార స్వయం స్మృది్ధ సాధంచడం. 
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2. మౌలిక ప్ర్థశామలన విస్ు ర్థంచడం, అందుబాటులో ఉనో వ్నరుల వినికయోగానికో ఒక దశ్రబే కాలంలో 

ద్ధవగుణీకృతం చేసుకోవ్డం. 

3. సి్తల జాతీయోతపత్తు  ర్దటున 5 శ్రతం సాధంచడానికక్త కృషి చేయడం. 

4. మానవ్ వ్నరుల స్మగా వినికయోగంప  ప్ర త్యయక దృషిర  సార్థంచడం దావరా ప్ర గత్త సాధంచడం. 

5. ఉదోయగావ్కాశ్రలు, ఆదాయ వ్నరుల ప్ంపిణీలో ఆరి్థక అస్మానతలన తొలగంచి అందర్థకీ స్మాన అవ్కాశ్రలు 

కలిపంచడం. 

 మొతు ం ప్ర ణాళికా వ్యయం రూ. 11,600 కోటేు. ఇందులో రూ. 7500 కోటేు ప్బేిక్ రంగానికక్త కటాయించారు. 

 నికరే్దశంచిన లకాయ యలు, అనికో రంగాల అభివ్ృది్ధనిక సాధంచడంలో మూడో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక విఫలమ ందనే 

చెప్పవ్చుచ. 

 

వార్థయ క ప్ర ణాళికలు 

మూడో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక ముగసే (1966) నాటిక్త దేశం ఇబబంద్ధకర ప్ర్థసి్థత్తలేో ఉంద్ధ. ద్రంతో 1967, 1968, 1969 

వార్థయ క ప్ర ణాళికలతో ఆరి్థక వ్యవ్హారాలన నెటుర క రావాలిసన గడుు  ప్ర్థసి్థత్తలు తలెత్యు యి. కొందరు ఆరి్థకవేతు లు ఈ 

మూడేళే్ కాలానికో ‘ప్ర ణాళికా విరామం’గా పేర్కంటారు. వార్థయ క ప్ర ణాళికలు రూపంద్ధంచడానికక్త రండు ప్ర ధాన 

కారణాలుఉండగా, చె నాతో యుదిం ముఖ్య కారణంగా చెప్పవ్చుచ. నెహ్రూ చౌఎన్లె  మధ్య కద్ధర్థన ప్ంచశీల ఒప్పందం 

విఫలమ ంద్ధ. ద్రంతో 1962లో భారత్, చె నా స్ర్థహదేు పార ంతమ న ఆకాసయ్ చిన్ వ్దే యుదిం జర్థగంద్ధ. ఈ యుది 

ప్ర భావ్ం నంచి త్యరుకోక ముందే, మూడేళే్ల త్తరకకండానే పాక్తసాు న్తో యుదిం చేయాలిస రావ్డం రండో కారణం. ఈ 

రండు యుదిాలతో భారత ఆరి్థక వ్యవ్సి్ భారీ ఒడిదొడుకలక గుర ంద్ధ. ఆ స్ంకే్తష్ర తన అధగమించడం కోస్ం 

మూడేళే్పాటు వార్థయ క ప్ర ణాళికలతో ఆరి్థక గమనం సాగంచాలిస వ్చిచంద్ధ.  

ఈ మూడు వార్థయ క ప్ర ణాళికలక రూ. 1624 కోటేు కటాయించారు. అందులో 24 శ్రతం వ్యవ్సాయానికక్త, సామాజిక 

స్మూహాల అభివ్ృది్ధక్త కటాయించారు. ఇంతటి విప్తకర ప్ర్థసి్థత్తలేోనూ కొనికో సానకూలతలన కూడా 

గమనికంచవ్చుచ. వార్థయ క ప్ర ణాళికల కాలంలో దేశంలో స్మృది్ధగా వ్రాయ లు కర్థశ్రయి. ద్రంతో వ్యవ్సాయ రంగ వ్ృది్ధర్దటు 

6.9 శ్రతంగా నమోద ంద్ధ. 1967-68లో ఆహారోతపత్తు  గర్థష్ర ంగా 95.6 మిలియన్ టనోలక చేర్థంద్ధ. అప్పటి వ్రక 

వార్థయ క ఆహార ప్ంటల ద్ధగుబడిలో ఇదే అతయధకం కావ్డం గమనారహ ం. ఇదే కాలంలో రసాయనికక ఎరువుల వినికయోగం, 
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అధకోతపత్తు  సాధంచే వ్ంగడాల వాడకం విస్ు ృతమ ంద్ధ. ఈ దశలోనే ఆధునికక నీటిపారుదల సౌకరాయలు అభివ్ృది్ధ 

చెందాయి. అందుక ఆరి్థకవేతు లు ఈ దశన హర్థత విపే్వ్ం ల్లదా గా్రన్ ర్థవ్ల్యయష్న్ అనిక పిలుసాు రు. 

హర్థత విపే్వ్ కాలంలో వ్యవ్సాయాభివ్ృది్ధ గణనీయంగా పర్థగంద్ధ. కానీ అద్ధ కొనికో పార ంత్యలక మాతర మే ప్ర్థమితమ ంద్ధ. 

ద్రంతో పార ంతీయ అస్మానతలు పర్థగాయి. ధ్నికక ర త్త వ్రగ ం మర్థంత బలప్డింద్ధ. చినో, స్నోకారు ర త్తలు.. ర త్త 

కూలీలుగా మారారనిక గణాంకాల దావరా తలుస్ు ంద్ధ. వ్యవ్సాయాభివ్ృది్ధ ఉతు ర భారతంలోనిక ప్ంజాబ్, హరాయనా, 

ప్శచమ ఉతు రప్ర దేశ్, గుజరాత్లోనిక కొనికో జిలేాలక ప్ర్థమితమ ంద్ధ. దక్తయ ణాద్ధలో తమిళ్నాడులోనిక రండు జిలేాలు, 

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్లోనిక ఉభ్య గోదావ్ర్థ జిలేాలు, కృష్ట్ణ  జిలేా లాంటి ఇతర పార ంత్యలక మాతర మే ప్ర్థమితమ ంద్ధ. పార ంతీయ 

అస్మానతల నేప్థ్యంలో పదే ఎత్తు న నికరస్న పోరాటాలు జర్థగాయి. ప్ర త్యయక తలంగాణ, ప్ర త్యయక విదరభ తద్ధతర 

ఉదయమాలు ద్రనిక ప్రాయవ్సానమే. మూడో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక ఆరంభ్ం నాటిక పార ంతీయ అభివ్ృది్ధక్త పదేపీట వేస్తు  

పార ంతీయ ప్ర ణాళికా బోరుు ల ఏరాపటు ఆవ్శయకతన కూడా గురి్థంచారు. ఈ కామంలోనే పార ంతీయ స్మతౌలయ అభివ్ృది్ధ 

పార ధానాయనికో ఉటంక్తంచారు. ఇందుకోస్ం తలంగాణ పార ంతీయ ప్ర ణాళిక బోరుు తోపాటు వివిధ్ రాష్ట్ర ాలేో పార ంతీయ సిాయి 

(రాష్రర  సిాయి) ప్ర ణాళిక బోరుు లన ఏరాపటు చేశ్రరు.  

నాలుగో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక (1969 -74) 

వార్థయ క ప్ర ణాళికల కారణంగా నాలుగో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక మూడేళే్ల ఆలస్యంగా 1969లో పార రంభ్మ ంద్ధ. గత 

అనభ్వాలన దృషిర లో ఉంచుకొనిక ప్ర ణాళిక స్ంఘం నూతన లకాయ యలన నికరే్దశంచింద్ధ. 5.5 శ్రతం వ్ృది్ధ ర్దటు సాధంచాలనిక 

లక్షయంగా పటుర కనాోరు. ఆరి్థక సి్థరీకరణ, ఆదాయ అస్మానతలు తగగ ంచడం తద్ధతరాలన కూడా పార ధానాయంశ్రలేో 

చేరాచరు. సావవ్లంబనన అధక పార ధానయం ఉనో అంశంగా పేర్కనాోరు. వ్యవ్సాయం, స్ంబంధత పార థ్మిక రంగాల 

స్మస్యలప  ప్ర త్యయక దృషిర  సార్థంచాలనిక నికరణ యించారు.  

పార్థశా్రమిక రంగంలో సాంకత్తక ప్ర్థజాానం వినికయోగానికో పంచాలనిక నికరణ యించారు. తదావరా కయ తర సిాయిలో పార్థశా్రమిక 

ఉతపత్తు నిక పంచవ్చచనిక భావించారు. చినో, మధ్య తరహా ప్ర్థశామలక చేయూతనికచిచ, ఉపాధ అవ్కాశ్రలన 

పంపంద్ధంచడంప  దృషిర  సార్థంచారు. 

ఆహార ధానాయలు, ద్ధనసుల స్రఫరాన మరుగుప్ర్థచే చరయలు తీసుకనాోరు. వ్రాయ భావ్ం వ్లే ప్ంట ద్ధగుబడి తగగ న 

స్ందరభంలో మధ్యంతర నికలవలు(బఫర్ సార కస్) నికరవహించే గడు ంగుల ఏరాపటుక ప్ర యత్తోంచారు. గుత్యు ధప్తయ 
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నికవారణ కోస్ం పార్థశా్రమిక నికయంతర ణ చటార లేో మారుపలు చేశ్రరు. ఆరి్థకసావమయ కంద్రర కృత ధోరణులన నికవార్థంచే ద్ధశగా 

దర వ్య, కోశ విధానాలేో మారుపలు చేప్టార రు. స్హకార వ్యవ్సి్న ప్టిష్ర ం చేశ్రరు. ప్ర్థపాలనా వికంద్రర కరణ కోస్ం 

ప్ంచాయతీరాజ్ వ్యవ్సి్న బలోపేతం చేయడం మొదలె ంద్ధ. తదావరా సామాజిక, ఆరి్థక ప్ర జాసావమాయనికో గాామ 

సిాయిలో విస్ు ర్థంచే ప్థ్కానికో పార రంభించడం ఈ ప్ర ణాళికా కాలంలోనే వేళే్లనకంద్ధ. ఇంద్ధరా గాంధీ ప్ర భుతవం 14 

వాణిజయ బాయంకలన జాతీయం చేస్థంద్ధ. రాజభ్రణాల రదేు కూడా ఈ కాలంలోనే జర్థగంద్ధ. 1971లో మరోసార్థ 

పాక్తసాు న్తో యుదిం చేయాలిస వ్చిచంద్ధ. ఈ యుదిం దావరా తూరుప పాక్తసాు న్ విమోచనం పంద్ధ, బంగేాదేశ్ 

ఆవిరభవించింద్ధ. ముజీబుర్ రహమాన్ నాయకతవంలో బంగేాలో ప్ర జాసావమయ ప్ర భుతవం కొలువుద్రర్థంద్ధ. ఈ యుదిం 

వ్లే ఇంద్ధరా గాంధీ కీరి్థప్ర త్తష్ర లు పర్థగాయి. ఆమ బంగేాదేశ్ ప్ర జల అభిమానానికో చూరగొనాోరు. కానీ వ్ృది్ధ లకాయ యనికో 

చేరుకోవ్డంలో ఈ ప్ర ణాళిక విఫలమ ంద్ధ. 5.6 శ్రతం వ్ృది్ధర్దటున లక్షయంగా పటుర కోగా 3.3 శ్రతం వ్ృది్ధ మాతర మే 

నమోద ంద్ధ.  

అయిదో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక (1974-79) 

1974-75లో ప్ర ప్ంచ బాయంక నేతృతవంలోనిక ఆరి్థక శ్రస్ు ావేతు ల వ్రగ ం సేవచాఛ విప్ణి స్థదిాంత్యలక అనకూలంగా 

అనేక స్థదిాంత్యలన ముందుక తచిచంద్ధ. ఇవి ప్ర ణాళికా విధానానికక్త, వాణిజయంలో ప్ర భుతవ రంగ జోకాయనికక్త వ్యత్తర్దకం. 

ఈ కామంలోనే మహలన్నబిస్ స్థదిాంత వ్యయహాలన విమర్థశంచడం మొదలె ంద్ధ. భారతదేశ సావవ్లంబన విధానానికో, 

ద్ధగుమత్త ప్ర త్యయమాోయ వ్యయహానికో ఈ వ్రగ ం విమర్థశంచింద్ధ. ప్ర భుతవ రంగ ప్ర్థశామల ఉనికక్తనిక ప్ర శోంచింద్ధ. మారకట్ 

లావాదేవీలేో ప్ర భుతవ జోకయం తగగ ంచుకోవాలనే వాదన ఈ స్మయంలోనే మొదలె ంద్ధ. ఈ తరహా వాదనలు చేస్థన 

వార్థలో జగద్రశ్ భ్గవ్త్త, టీఎన్ శాీనికవాస్న్, అవినాశ్ ద్రక్తయ త్, మాంటెక్ స్థంగ్ అహే్లవాలియా తద్ధతరుల గుర్థంచి 

ప్ర ముఖ్ంగా చెపుపకోవ్చుచ. అయిత్య వీర్థ వాదనలు, ప్ర త్తపాదనలు సాకారం కావ్డానికక్త 1991 వ్రక వేచి చూడాలిస 

వ్చిచంద్ధ. వార్థ విమరశలు, స్తచనలు ఆ దశకంలో ఆకటుర కోల్లకపోయాయనోద్ధ నికర్థవవాదాంశం. అయిదో ప్ంచవ్రయ  

ప్ర ణాళిక కూడా సావవ్లంబన మారగ ంలోనే ప్యనికంచింద్ధ.  

ఈ ప్ర ణాళిక లకాయ యలు.. 

A. స్ంపూరణ  జాతీయ వ్ృది్ధ ర్దటున 5.5 శ్రతం లక్షయంగా నికరణ యించారు. 
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B. ఉదోయగావ్కాశ్రల విస్ు రణ, ఇద్ధవ్రక ఉనో ఉతపత్తు  సామగా, నె పుణాయల స్మగా, స్మరిమ న వినికయోగానికక్త ద్ధశ్ర 

నికరే్దశం. 

C. సామాజిక స్ంకయమానికక్త, జీవ్నానికక్త కావాలిసన మౌలిక అవ్స్రాల కోస్ం విస్ు ృత ప్ర్థచన జాతీయ కారయకామం. 

D. వ్యవ్సాయ విదయ, శక్షణ, ప్ర్థశోధ్నలన ప్టిష్ర ం చేయడం. 125 మటిర క్ టనోల అదనపు ఆహార ధానాయల 

ఉతపత్తు ప  దృషిర సార్థంచడం. 

E. నికత్యయవ్స్రాల కోస్ం వ్సుు వుల ఉతపత్తు నిక పంచడం. ఇందుక అవ్స్రమ న మౌలిక ప్ర్థశామలన నెలకొలపడం. 

అంే దేశవాయప్ు ంగా వినికమయ డిమాండ్న అధకం చేయడం. 

F. ఎగుమత్తలన పోర తసహించడం, ద్ధగుమత్తలక ప్ర త్యయమాోయాలు కలిపంచడం. 

G. స్ంసిాగత, వ్యవ్సిాగత, దర వ్య, కోశ విధానాలన మరుగుప్రచడం. తదావరా సామాజిక, ఆరి్థక, పార ంతీయ 

అస్మానతలన తగగ ంచడం. 

ఈ ప్ర ణాళిక కోస్ం రూ.53,410 కోటేు కటాయించారు. అందులో ప్ర భుతవ రంగ కటాయింపులు సుమారు రూ. 

39,426 కోటేు. ఇదే కాలంలో ద్ధగుమత్త ఆంక్షలన స్డలించి, కొంత స్రళీకరణ చరయలు చేప్టర డం కూడా 

గమనికంచవ్చుచ. ఎమరీనీస విధంచడం వ్లే 1977 ఎనికోకలేో ఇంద్ధరా గాంధీ ప్ర భుతవం ఘోర ప్రాజయానికో 

చవిచూస్థంద్ధ. అధకారంలోక్త వ్చిచన జనత్య ప్ర భుతవం 1978లోనే ప్ర ణాళికా కాలానికో కద్ధంచింద్ధ. 1978-79, 1979-

80 స్ంవ్తసరాలక భారతదేశ ఆరి్థక గమనంలోనే నూతన తరహా ప్ర ణాళికా ప్దిత్త చోటు చేసుకంద్ధ. ఈ తరహా 

ప్ర ణాళికలనే ‘చలన ప్ర ణాళికలు’ ల్లదా రోలింగ్ ప్ర ణాళికలు అంటారు. జనత్య ప్ర భుతవం 1978లో ప్ర వేశపటిర న ఆరో 

ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక పార రంభ్మ  రండేళే్పాటు అమలేో ఉంద్ధ. 1979లో త్తర్థగ అధకారంలోక్త వ్చిచన కాంగా్రస్ ప్ర భుతవం 

జనత్య పారీర  ప్ర ణాళికాలన రదేు చేస్థంద్ధ. ఆ సిానంలో 1980లో మళేీ ఆరో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికన ప్ర వేశపటిర ంద్ధ. ఆరో 

ప్ర ణాళికన ప్ర్థశీలించే ముందు రోలింగ్ ప్ర ణాళికా విధాన స్థదిాంత్యనికో కయ ణోంగా అరిం చేసుకోవాలిసన అవ్స్రం ఉంద్ధ. 

ఒక రోలింగ్ పేాన్లో మూడు ఉతు ర భాగాలుంటాయి. అంే ఒక ప్ర ణాళికలో మూడు విడివిడి భిన్న ప్ర ణాళికలు 

ఉంటాయనోమాట. మొదటిద్ధ ప్ర సుు త స్ంవ్తసర ప్ర ణాళిక. ఇద్ధ వార్థయ క బడీ్జట్లో భాగంగా ఉంటుంద్ధ. రండో ప్ర ణాళికన 

ఒక నికరే్థష్ర  కాల ప్ర్థమిత్తక్త నికరణ యిసాు రు. ద్రనికో మూడు నంచి నాలుగు ల్లదా అయిదేళే్క సి్థరీకర్థసాు రు. ఆరి్థక 

పురోగమనం, మారుత్తనో అవ్స్రాలక అనగుణంగా లకాయ యలన స్డలిస్తు  (పంచడం ల్లదా తగగ ంచడం చేస్తు ) రోలింగ్ 

చేసుు ంటారు. అంే ఇందులో చలన ప్ర ణాళికా లక్షణాలునాోయి. మూడో ప్ర ణాళికన ద్రరఘ కాలిక ప్ర ణాళిక (ప్రసపక్తర వ్ 
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పేాన్)గా వ్యవ్హర్థసాు రు. ద్రనిక కాల ప్ర్థధ ప్దేళే్ల, ప్ద్ధహేనేళే్ల ల్లదా 20 ఏళే్ల కూడా ఉండవ్చుచ. ఈ తరహా ప్ర ణాళికలో 

స్మీక్ష, స్వ్రణల వసులుబాటు ఉంటుంద్ధ. ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికలోనిక కఠినతరమ న, స్వ్ర్థంచడానికక్త వీలే్లనిక నికబంధ్నల 

దృఢతవం ఉండదు. ఈ తరహా ప్దిత్తలో ఆరి్థక, రాజకీయ మారుపలక అనగుణంగా ప్ర ణాళికా తీరుతనోలన 

మారుచకోగలగడం ప్ర ధాన ప్ర యోజనమనిక చెప్పవ్చుచ. రోలింగ్ ప్ర ణాళికా విధానం జనత్యపారీర  ప్ర భుతవంతోనే 

కనమరుగ్ర ంద్ధ. అందుక ఈ ప్ర ణాళికా లకాయ యలు కూడా అరిాంతరంగానే ముగస్థపోయాయి. 

ఆరో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక (1980-85) 

‘నికరాిణాతిక మారుపలు మౌలిక ఆరి్థక ప్ర ణాళికా విధానంలో స్మూల ప్ర్థవ్రిన తీసుకరావాలి. అపుపడే జీవ్న 

ప్ర మాణాలు మరుగవుత్యయి. అధక వ్ృది్ధర్దటుతో కూడిన జాతీయాదాయ పురోగత్త సాధ్యప్డుత్తంద్ధ’ అనిక ఆరో 

ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక ఆరంభ్ంలో పేర్కనాోరు. ప్టిష్ర  ఆరి్థక వ్యవ్సి్ కోస్ం సావవ్లంబన మారగ ం తప్పనికస్రనిక ఈ ప్ర ణాళిక 

ఉదాఘ టించింద్ధ. 

 నికరుదోయగానికో స్ంపూరణ ంగా, శ్రశవతంగా నికరూిలించడం ఈ ప్ర ణాళిక మొదటి లక్షయంగా కనికపిసుు ంద్ధ. 

 జీవ్న ప్ర మాణాలు మరుగుప్రచడం, పేదర్థక నికరూిలన రండో లక్షయం. 

 ఆదాయ, స్ంప్త్తు  వ్యత్యయసాలు తగగ ంచడం ఈ ప్ర ణాళిక మూడో లక్షయం. 

 సురక్తయ త మంచినీరు, ఆరోగయ రక్షణ, గాామీణ పార ంత్యలక రోడుు  రవాణా సౌకరాయలు కలిపంచడం, ప్టర ణ పార ంత 

పేదలక కనీస్ జీవ్న వ్స్త్త సౌకరాయలు కలిపంచడం కూడా ఈ ప్ర ణాళికలో భాగంగా ఉనాోయి. 

ఈ ప్ర ణాళిక కోస్ం భారీగా రూ. 1,58,710 కోటేు కటాయించారు. ఇందులో ప్ర భుతవ రంగ నికధుల వాటా 

రూ.1,10,967 కోటేు. కటాయింపులు, ప్ర జా స్ంకయ మ ప్థ్కాల వ్లే ఈ ప్ర ణాళిక ప్ర ప్ంచ వాయప్ు ంగా చరచలేోక్త వ్చిచంద్ధ. 

నాటి ప్ర ధానమంత్తర  ఇంద్ధరా గాంధీ ‘గరీభీ హటావ్య’ నికనాదంతో ఎన్నో ప్థ్కాలన ప్ర వేశపటార రు. వాటిలో.. స్మీకృత 

గాామీణ అభివ్ృది్ధ ప్థ్కం (ఐఆర్డీపీ), జాతీయ గాామీణ ఉపాధ ప్థ్కం (ఎన్ఆర్ఈపీ), గాామీణ భూమి హీన ఉపాధ 

హామీ ప్థ్కం (ఆర్ఎల్ఈజీపీ) మొదలె న ప్థ్కాలు ముఖ్యమ నవి. ఆరో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక ముగసే కాలానికక్త దేశ 

జనాభాలో 37 శ్రతం మంద్ధ దార్థదయా ర్దఖ్క ద్ధగువ్న ఉనాోరనిక గణాంకాలు స్తచిసుు నాోయి. 

ఏడో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక (1985-90) 

1985 నాటిక్త జాతీయాభివ్ృది్ధ మండలి ల్లదా నేష్నల్ డ్జవ్లప్మంట్ కౌనికసల్న ఏరాపటు చేశ్రరు. దేశ ప్ర ణాళికలన 
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రూపంద్ధంచే కామంలో రాష్ట్ర ాల ముఖ్యమంత్తర లు ప్ర ధానమంత్తర  నేతృతవంలో స్మావేశమవుత్యరు. సాధంచాలిసన 

లకాయ యలు, ప్ర్థధులు, ప్ర్థమిత్తలన ఈ స్మావేశంలో నికరణ యిసాు రు. భినాోభిపార యాలన కూడా ప్ర్థగణనలోక్త తీసుకొనిక 

సాధ్యమ నంత మేరక ఫెడరల్ స్తూరి్థనిక ఆచరణలోక్త తీసుకరావ్డం ఆనవాయితీగా వ్స్ు ంద్ధ. 

ఏడో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక జాతీయాభివ్ృది్ధ మండలి ఆమోదం పంద్ధంద్ధ. ద్రనికో ప్ద్ధహేనేళే్ ద్రరఘ కాలిక ప్ర ణాళికగా 

రూపంద్ధంచారు. 

 ప్ర ణాళికా వికంద్రర కరణ, పూరి్థసిాయిలో ప్ర జల భాగసావమయం ఉండేలా చూడటం ప్ర ధాన లక్షయంగా ఈ ప్ర ణాళికలో 

పేర్కనాోరు. 

 పేదర్థక నికరూిలన, ఆదాయ అస్మానతలన తగగ ంచడం, వ్రగ  వ్యత్యయసాలన తగగ ంచడం ఈ ప్ర ణాళిక రండో 

ముఖ్య లక్షయం. 

 అధక సిాయిలో ఉదోయగావ్కాశ్రలు కలిపంచడంలో భాగంగా ఉత్యపదకత, ఉదోయగత పంపంద్ధంచుకోవ్డానికో తరావత్త 

లక్షయంగా నికరే్దశంచారు. 

 ఆహారోతపత్తు , వినికమయ సిాయిలన పంచడానికక్త ప్ర యత్తోంచారు. 

 విదయ, వ దయం ఇతర మౌలిక వ్స్త్తల కలపనలో ముందడుగు వేసేలా కటాయింపులు చేశ్రరు. 

 ఎగుమత్తలన అధక సిాయిలో పోర తసహించారు. అదే స్మయంలో ద్ధగుమత్త ప్ర త్యయమాోయ వ్యయహాల దావరా 

ఆరి్థక సావవ్లంబన కోస్ం పాటుప్డాు రు. 

 ఉతపత్తు , ఉత్యపదక సామరిాయలన తయారీ రంగంలో పూరి్థ సిాయిలో ఉప్యోగంచుకనే ద్ధశగా కారాయచరణ 

రూపంద్ధంచారు. అందుకోస్ం పార్థశా్రమిక రంగంలో దక్షత, ఆధునికకీకరణ, పోటీతతవ లక్షణాలన పంపంద్ధంచారు. 

 ఆధునికక విజాాన శ్రస్ు ా, సాంకత్తక ప్ర్థజాాన ఫలాలన అభివ్ృది్ధ ప్ర ణాళికా ప్ర ధాన స్ర వ్ంత్తలో, స్మాకలన ప్ర కా్తయలో 

అంతరాభగం చేయాలనిక లక్షయంగా పటుర కనాోరు. 

 ఈ ప్ర ణాళికలో రూ. 1,80,000 కోటేన ప్బేిక్ రంగానికక్త కటాయించారు. ప్ర ణాళిక ముగసే నాటిక్త ఆ వ్యయం 

దాదాపు రూ. 2,18,739 కోటేుగా నమోద ంద్ధ. ప్ర భుతవ రంగ నికధులు అధకంగా ఖ్రుచ కావ్డానికక్త దేశవాయప్ు ంగా 

ఇంధ్న వ్నరుల ఉతపత్తు నిక భారీ సిాయిలో ద్ధవగుణీకృతం చేయడమే ముఖ్య కారణం. 

వ్యవ్సాయ రంగానికక్త కూడా అధక పార ధానయం కలిపంచారు. భూ స్ంస్కరణల అమలేో తలెత్యు  ఇబబందులు, 

అస్మతౌలయతలన అధగమించడానికక్త ప్ర యత్తోంచారు. ర త్తలక అవ్స్రమ న మౌలిక ఉత్యపదకాలు స్కాలంలో 
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అందుబాటులోక్త వ్చేచందుక చరయలు తీసుకనాోరు. నీటిపారుదల, భూ వినికయోగం, కాలువ్ల పునరుద్ధ్రణ, 

బహ్లళ్ ప్ంటల వ్యవ్సాయంతోపాటు అధక ద్ధగుబడినికచేచ వ్ంగడాల వినికయోగం లాంటి ఆధునికక వ్యవ్సాయ 

ప్దిత్తలన పోర తసహించారు. పార్థశా్రమిక రంగంలో జీవిత కాలం ముగస్థన యంతర  సామగా సిానంలో ఆధునికక యంతర  

సామగానిక ప్ర వేశపటార రు. 

ఏడో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికలో అయిదు శ్రతం వ్ృది్ధర్దటు సాధంచాలనిక లక్షయంగా పటుర కోగా, ఆరు శ్రతం వ్ృది్ధ నమోద ంద్ధ. 

కానీ ఆహార ధానాయల ఉతపత్తు , వ్యవ్సాయ రంగ లకాయ యలు స్ంతృపిు నికవ్వల్లదు. విదేశీ వాయపార చెలేింపుల శేష్ం కూడా 

నికరుత్యసహకరంగానే ఉంద్ధ. నికరుదోయగం, పేదర్థక నికరూిలన కోస్ం జవ్హర్ రోజ్గార్ యోజనన ఈ ప్ర ణాళికా కాలంలోనే 

ప్ర వేశపటార రు. విదేశీ వాణిజయ చెలేింపుల ప్టిర కలో కరంట్ అకౌంట్ లోటు పర్థగపోవ్డానికో ఈ ప్ర ణాళిక కాలంలో 

గమనికంచవ్చుచ. 

వార్థయ క ప్ర ణాళికలు (1990-92) 

రాజకీయ ప్ర్థణామాలు వేగంగా మారుత్తండటంతో ఎనికమిదో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికన ఆరంభించడం రండేళే్ల 

ఆలస్యమ ంద్ధ. నాటి ప్ర ధానిక పీవీ నరస్థంహారావు, ఆరి్థక మంత్తర  మన్నిహన్స్థంగ్ దేశ అభివ్ృది్ధ ప్ర ణాళికా వ్యయహానికో 

పూరి్థగా మార్థచవేశ్రరు. స్రళీకరణ, ప ావేటీకరణ, ప్ర ప్ంచీకరణ ఒరవ్డినిక ఆచరణలోక్త తచాచరు. విదేశీ ప్ర తయక్ష 

పటుర బడుల కోస్ం తలుపులు బారేా తర్థచారు. విదేశీ పటుర బడుల విష్యంలో కనీస్ పార ధామాయలన నికరే్దశంచుకోల్లదు. 

స్తవర స్ంస్కరణల వేగవ్ంతంతో వివిధ్ నికరాిణాతిక మారుపలక తరతీశ్రరు. వరస్థ 1990-91, 1991-92లన 

వార్థయ క ప్ర ణాళికలుగా ప్ర్థగణించారు. 1992లో ఎనికమిదో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికన పార రంభించారు. 

ఎనిమిదో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక (1992-97) 

1991లో ప్ర ప్ంచవాయప్ు ంగా ఆరి్థక స్ంకోయ భ్ం తలెత్తు ంద్ధ. ఈ ప్ర్థసి్థత్తనిక చకకద్ధదేేందుక ప్ర ప్ంచ బాయంక, అంతరీాతీయ 

దర వ్యనికధ స్ంసి్, ప్ర ప్ంచ వాణిజయ స్ంసి్ ప్ర్థష్ట్కరానికో అంద్ధంచాయి. దానేో వాషింగర న్ అంగ్రకారం అనిక వ్యవ్హర్థసాు రు. 

నాటి స్ంకోయ భ్ం, ప్ర్థష్ట్కరాలన చర్థచదేాం..  

ఆఫ్రర కా, ఆస్థయా, లాటిన్ అమర్థకాలేోనిక చాలా దేశ్రలు అభివ్ృది్ధ చెందుత్తనో దేశ్రల కోవ్క చెంద్ధనవే. ఇవి తమ ఆరి్థక 

అవ్స్రాలు, వసులుబాటు కోస్ం 1980-90 దశకంలో పదే ఎత్తు న మూలధ్న ఉతపత్తు లన ద్ధగుమత్త 

చేసుకనాోయి. ఆధునికక సాంకత్తక ప్ర్థజాానం ఉనో భారీ ఉతపత్తు  యంత్యర లు ల్లదా యంతర  సామగానిక మూలధ్న 
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వ్సుు వులుగా ప్ర్థగణిసాు ం. వీటినిక ద్ధగుమత్త చేసుకోవ్డం కోస్ం ఆయా దేశ్రలు తమ ఖ్జానా నంచి పదే మొతు ంలో విదేశీ 

మారక దర వాయనికో వచిచంచాయి. విదేశీ మారక నికలవల లోటు పూడుచకోవాలంే పదే ఎత్తు న ఎగుమత్తలన 

పంచుకోవాలి. కానీ అంతరీాతీయ విప్ణిలో ఎగుమత్తలు ఆకరయ ణీయంగా ఉండాలంే వ్సుు వుల ధ్రలు తగగ ంచుకోవాలి. 

అంతరీాతీయ వినికయోగదారులు చౌక ధ్రలక ఉతపత్తు లన కొనగోలు చేసే ప్ర్థసి్థత్తలు కలిపంచాలి. ప్ర ప్ంచ మారకట్

లో నికలదొకకకోవ్డానికక్త ఎగుమత్త చేసే వ్సుు వుల నాణయత్య ప్ర మాణాలు ఉనోతంగా ఉండాలి. 

ప్ర భుతవ రంగ ప్ర్థశామల లక్షణాలు పోటీలో నికలబడల్లకపోవ్చుచ ల్లదా ప్ర భుతవ రంగ ప్ర్థశామల ఉనికక్త విదేశీ 

పటుర బడులక కంటగంపుగా మారవ్చుచ. కాబటిర  ప్ర భుతవ రంగ ప్ర్థశామలన ప ావేటీకర్థంచాలి. అంే ప్ర భుతవ 

భాగసావమాయనికో తగగ ంచే ద్ధశలో అమికాలు సాగంచాలి. తదావరా వ్చేచ ఆదాయం దావరా ప్ర భుతవం నికధులన 

స్మకూరుచకోవ్చుచ. దేశ ఆరి్థక వ్యవ్సి్లో వివిధ్ రంగాల సాంకత్తక ప్ర్థజాానానికో ఆధునీకర్థంచాలి. ఈ రంగాలన 

స్ంస్కరణ ప్ర కా్తయలో భాగసావమయం చేయడం కోస్ం విదేశీ ప్ర తయక్ష పటుర బడులక ఆలవాలంగా ఉండేలా అనికో చరయలు 

తీసుకోవాలి. ఈ ప్ర్థష్ట్కరానికో అంే.. స్రళీకరణ, ప ావేటీకరణ, ప్ర ప్ంచీకరణన కలిపి నికరాిణాతిక స్రేుబాటు ప్థ్కం 

(స్ర ాకచరల్ అడీస్ర ్మంట్ పోర గాాం)గా నామకరణం చేశ్రరు. 

వాషింగర న్ అంగ్రకారంలో భాగంగా ఎనికమిదో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక మన దేశంలో రూపంద్ధందనిక ప్ర్థశీలకలు భావిసాు రు. ఆరి్థక 

స్ంకోయ భ్ం నేప్థ్యంలో.. సి్తల ఆరి్థక సి్థరీకరణ ప్ర కా్తయలో భాగంగా, వాణిజయ లోటున పూడుచకోవ్డానికక్త తీసుకనో 

చరయగా ద్రనికో ప్ర్థగణిసాు రు. కానీ వ్ృది్ధర్దటున పంచినంత మాత్యర న పేదర్థక స్మస్య దానంతట అదే తగుగ ముఖ్ం 

ప్టర దు. కాబటిర  ప్ర తయక్ష జోకయ విధానాలు కూడా ఆవ్శయకమేననిక ఎనికమిదో ప్ర ణాళికలో తలిపారు.  

కంద్రర కృత ప్ర ణాళికా విధానం నంచి స్ంకయ మ కారయకలాపాలక దూరంగా మారకట్ పేర ర్దపిత, మారకట్ స్తచిత అభివ్ృది్ధ 

బాటలో ప్యనానికో నికరే్దశంచడం చూడవ్చుచ. మారకట్ పేర ర్దపిత, మారకట్ స్తచిత అభివ్ృది్ధ ప్థ్ంలో ప్యనికస్తు  

20వ్ శత్యబేం చివ్ర్థ నాటిక్త పూరి్థ ఉదోయగతన సాధంచడం ప్ర థ్మ లక్షయంగా పేర్కనాోరు. 

జనాభా నికయంతర ణ చరయలు చేప్టర డం దావరా జనాభాన అర్థకటార లనిక నికరణ యించారు. సారవత్తర క విదాయవ్కాశ్రల దావరా 

పార థ్మిక విదయన ప్టిష్ర ం చేస్థ నికరక్షరాస్యతన నికరూిలించడం ఎనికమిదో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక మరో ముఖ్య లక్షయం. 

వీటితోపాటు మౌలిక స్దుపాయాల రంగానికో కూడా అభివ్ృది్ధ చేయాలనిక ఉటంక్తంచారు. దాదాపు రూ. 8 లక్షల కోటే 

ప్ర ణాళికా వ్యయంలో ప్ర భుతవ రంగ కటాయింపులు రూ. 4,34,100 కోటేు. 

ఏడో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక కాలంలో 6 శ్రతంగా నమోద న వ్ృది్ధర్దటు, ఎనికమిదో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక ముగసే నాటిక్త 6.8 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/


 

Telangana History in Telugu   SSC CGL Previous Papers  TSPSC Group II Study Material  

శ్రత్యనికక్త పర్థగంద్ధ. చివ్ర్థ మూడు స్ంవ్తసరాలేో అంే 1994-97 మధ్య కాలంలో స్గటు వార్థయ క వ్ృది్ధ ర్దటు 7.5 శ్రతం 

కావ్డం విశేష్ం. ఏడో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికతో పోలిసేు  ఎనికమిదో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక చివ్ర్థ నాటిక్త వ్యవ్సాయోతపత్తు ల 

ద్ధగుబడి 20 శ్రతం అధకమనిక గణాంకాలు వలేడిసుు నాోయి. 

తొమిిదో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక (1997-2002) 

1997లో తొమిిదో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక ఆరంభ్ం కావాలి. కానీ రాజకీయ అనికశచత్త వ్లే జాతీయాభివ్ృది్ధ మండలి 

1999లో ఈ ప్ర ణాళికక ఆమోద ముదర  వేస్థంద్ధ. 6.5 శ్రతం వ్ృది్ధ ర్దటు లక్షయంగా, రండేళే్ల ఆలస్యంగా ఈ ప్ర ణాళిక 

మొదలె ంద్ధ. కానీ అయిదేళే్ బదులు 2002 వ్రక ఈ ప్ర ణాళిక కాలప్ర్థమిత్తనిక నికరణ యించారు. రూ. 8,59,000 కోటే 

అంచనాతో ఈ ప్ర ణాళిక పార రంభ్మ ంద్ధ. ద్రనికో గత ప్ర ణాళికల లకాయ యలతో అనస్ంధానికస్తు  ఒక ప్ర త్యయక కారాయచరణ 

ప్థ్కానికో ఆరంభించారు. 

ప్ర ణాళిక ముగసే కాలానికక్త చెపుపకోదగగ  ఫలిత్యలు కనికపించల్లదు. ఎనికమిదో ప్ర ణాళికలో 6.7 శ్రతంగా నమోద న వ్ృది్ధర్దటు 

5.3 శ్రత్యనికక్త ప్డిపోయింద్ధ. అనికో రంగాలేోనూ వ్ృది్ధర్దటు గణనీయంగా తగగ డమే ఇందుక కారణం. ఈ కాలంలోనే 

స్ంభ్వించిన ఆస్థయా ఆరి్థక స్ంకోయ భ్ం మన ఆరి్థక వ్యవ్సి్ప  ప్ర భావ్ం చూపింద్ధ.  

ఒడిశ్రలో స్ంభ్వించిన భీకర త్తఫ్రన, గుజరాత్ భూకంప్ం, కార్థగ ల్ యుదిం తద్ధతర స్ంఘటనలు మన ఆరి్థక వ్యవ్సి్న 

పాక్తయ కంగా దబబతీశ్రయనిక చెప్పవ్చుచ. 9వ్ ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక కాలంలో మన విదేశీ వాణిజయ చెలేింపులు ఆశ్రజనకంగా 

ఉండటం ఊరట కలిగంచే విష్యం. వాణిజయ లోటు ఉనాో, విదేశీ మారక నికలవలు పరగడం హర్థయ ంచదగ్గ ప్ర్థణామం. 

ఇదే గమనానికో 10వ్ ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికలోనూ గమనికంచవ్చుచ. 

ప్దో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక (2002-2007) 

అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ప్ర ధానమంత్తర గా ఉనోపుపడు ప్దో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికా కాలంలో వ్ృది్ధ ర్దటున 8 శ్రతంగా 

నికరణ యించారు. వాయపార, వాణిజయ పటుర బడులక అడు ంకలు తొలగంచి, సేవచాఛ విప్ణినిక విస్ు ృతం చేస్థ, 

సుప్ర్థపాలనన అంద్ధంచాలనే లకాయ యలతో ప్దో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికన రూపంద్ధంచారు. విదేశీ వాయపారమే కాకండా, 

దేశీయ అంతరగ త వాణిజాయనికో కూడా పంపంద్ధంచాలనిక నికరణ యించారు. పటుర బడులక, పటుర బడిదారులక 

సేోహపూరవక వాత్యవ్రణం స్ృషిర ంచే ద్ధశలో ఉనో అడు ంకలు, నికయంతర ణలు తొలగంచారు. పటుర బడుల కోస్ం 

మారాగ నికో సుగమం చేసే చరయలు చేప్టార రు.  
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వ్నరుల బదలాయింపు వ్యవ్సి్లోనిక లోటుపాటేనిక స్వ్ర్థంచేందుక చటర ం తచాచరు. కందర  నికధులన రాష్రర , పార ంత, గాామీణ 

సిాయిలేో స్మరింగా వినికయోగంచడం కోస్ం సిానికక స్ంసి్లన బలోపేతం చేశ్రరు. 

ప్ర కృత్త విప్త్తు ల వ్లే నష్ర ం స్ంభ్వించినపుపడు ప్ర భుతవం చేసే ఖ్రుచన ప్ర ణాళికతర వ్యయంగా ప్ర్థగణించేవారు. కానీ 

ప్దో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికలో ఇలాంటి వ్యయానికో ప్ర ణాళికా వ్యయంగా ప్ర్థగణించారు. ఇద్ధ మంచి ప్ర్థణామం. ద్రనికవ్లే 

ప్ర కృత్త విప్త్తు ల వ్లే జర్థగే నష్ట్ర నికో పూడుచకోవ్డానికక్త, పునర్వ్యవ్సి్సకరణ చరయల కోస్ం చేసే ఖ్రుచన కూడా 

ప్ర ణాళికలో చేరచడం మొదలె ంద్ధ. నేచురల్ డిజాస్ర ర్ ఫండ్న ఏరాపటు చేశ్రరు. ప్రాయవ్రణ మంత్తర తవ శ్రఖ్లో 

ప్ర త్యయకంగా నేచురల్ డిజాస్ర ర్ విభాగానికో నెలకొలాపరు. 

ప్దో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళికా వ్యయం రూ.15,92,300 కోటేు. ప్బేిక్ రంగ ప్ర్థశామ పటుర బడులన మారక్ే 

వికాయించడానికక్త వీలుగా ప్ర త్యయకంగా మంత్తర తవ శ్రఖ్న ఏరాపటు చేశ్రరు. ఈ డిజినెవస్ర ్మంట్ శ్రఖ్క అరుణ్ శౌరీ 

మంత్తర గా వ్యవ్హర్థంచారు. పటుర బడుల ఉప్స్ంహరణ దావరా రూ. 78,000 కోటేు స్మీకర్థంచాలనిక లక్షయంగా 

పటుర కనాోరు. 

ప్దకండో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక (2007-12) 

ప్దకొండో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక వ్యయం రూ. 36,44,718 కోటేు. ఇద్ధ ప్దో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక వ్యయం కంే 118 శ్రతం 

అధకం. దళిత, ఆద్ధవాస్స, మ నారీర  వ్రాగ లన ప్ర త్యయక చరయల దావరా అభివ్ృది్ధలో స్మ భాగసావములన చేసేందుక 

స్మిిళిత అభివ్ృది్ధ లకాయ యనికో నికరే్దశంచారు. సామాజిక స్ంకయమానికక్త పదేపీట వేశ్రరు. వ్యవ్సాయ వ్ృది్ధర్దటున 4 

శ్రత్యనికక్త పంచాలనిక నికరణ యించారు.  

ప్న్నండో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక (2012-17) 

ప్నెోండో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక రూప్కలపన, అమలు ప్ర కా్తయ రండు వేర్దవరు ప్ర్థసి్థత్తలేో జర్థగాయి. ప్ర ధానమంత్తర గా నర్దందర  

మోద్ర బాధ్యతలు చేప్టార క ప్ర ణాళికా స్ంఘం సిానంలో ‘నీత్త ఆయోగ్’న ఏరాపటు చేశ్రరు. ద్రనిక ఉపాధ్యకయ డు అరవింద్ 

ప్నగార్థయా. కానీ యూపీఏ ప్ర భుతవం రూపంద్ధంచిన ప్నెోండో ప్ర ణాళికన రదేు చేయకండా ఎనీు యే ప్ర భుతవం 

స్వ్రణలు, మారుపలు చేస్థంద్ధ. 2015 జనవ్ర్థ 1న ఏరాపటె న నీత్త ఆయోగ్ ప్నెోండో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక పురోగత్తనిక 

ప్రయవేక్తయ స్ు ంద్ధ. 
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గుర్త ంచుకోవాల్సిన అంశాలు 

 మోక్షగుండం విశేవశవరయయ 1934లో రచించిన ‘పేాను ్ ఎకానమీ ఫర్ ఇండియా’ గాంథ్ంలో భారతదేశ్రనికక్త 

ప్ర ణాళికలు అవ్స్ర మనిక పేర్కనాోరు. 

 1938లో భారత్లో ప్ర ణాళిక కమిటీనిక ఏరాపటు చేశ్రరు. ద్రనికక్త జవ్హర్లాల్ నెహ్రూ  అధ్యకయ డిగా 

వ్యవ్హర్థంచారు. 

 1943లో బాంబేక చెంద్ధన కొంత మంద్ధ పార్థశా్రమికవేతు లు ఒక ప్ర ణాళికన రూపంద్ధంచారు. ద్రనికో ‘బాంబే 

ప్ర ణాళిక’గా వ్యవ్హర్థసాు రు. 

 గాంధీ స్థదిాంత్యల ఆధారంగా శాీమనాోరాయణ అగరావల్ 1944లో ‘గాంధీ ప్ర ణాళిక’న రూపంద్ధంచారు. 

 ఎంఎన్ రాయ్ 1945లో ‘ప్ర జా ప్ర ణాళిక’న రూపంద్ధంచారు. 

 1950 మార్థచ 15న ప్ర ణాళిక స్ంఘం ఆవిరభవించింద్ధ. ఇద్ధ ప్ర ణాళికలన రూపంద్ధంచి వాటి అమలుక కృషి 

చేసుు ంద్ధ. ప్ర ధానమంత్తర  ద్రనికక్త అధ్యకయ డిగా వ్యవ్హర్థసాు రు. మొదటి అధ్యకయ డు జవ్హర్లాల్ నెహ్రూ . ఉపాధ్యకయ డు 

గులీారీ లాల్ నందా. 

 నికరంతర ప్ర ణాళికల భావ్నన గునాోర్ మిరేాల్ ప్ర వేశపటార రు. 

 నాలుగో ప్ంచవ్రయ  ప్ర ణాళిక వ్రక ఆరి్థకవ్ృది్ధక్త అధక పార ధానయమివ్వగా అయిదు, ఆరో ప్ర ణాళికలేో స్వయం 

స్మృది్ధ, ఉదోయగ కలపన, పేదర్థక నికరూిలనక పార ముఖ్యం ఇచాచరు. 

 1991 జూన్లో అధకారంలోక్త వ్చిచన కాంగా్రస్ ప్ర భుతవం సి్తల-ఆరి్థక సి్థరీకరణ సాధ్నక పదేపీట వేయడంతో 

భారత ఆరి్థక వ్యవ్సి్ ‘మారకట్ ఆధార్థత వ్యవ్సి్’గా రూపుద్ధదేుకంద్ధ. 

 2015 ఫ్రబర వ్ర్థలో ప్ర ణాళికా స్ంఘం సిానంలో ‘నీత్త ఆయోగ్’న ఏరాపటు చేశ్రరు. ద్రనికక్త ‘అరవింద్ ప్నగర్థయా’న 

ఉపాధ్యకయ డిగా నికయమించారు. 
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