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ప్ర ణాళికా వ్యూహాలు 

వ్యూహం అనే విస్త ృత భావనలో అభివృది్ధ ప్ర ణాళికకు స్ంబంధంచిన విధానప్ర చరూలు ఇమిడి ఉంటాయి. 

భారతదేశంలో ప్ర ణాళికలకు స్ంబంధంచిన వ్యూహాలోో పేదరికం, అల్పాభివృది్ధ ల్పంటి స్మస్ూల నిర్మూలనపై ప్ర త్యూక 

దృషి్ట సారించారు. ప్రిమాణం, పటి్టబడుల ప్ంపిణీ ప్ర కి్రయ, వనరుల స్మీకరణ, ప్ర భుతవ రంగ పాతర  తద్ధతర 

అంశాలకు చంద్ధన విధానాలను ప్ర ణాళికలోో అవలంబంచారు. 

భారత్లో ఆరి్థక ప్ర ణాళికల వ్యూహాన్ని ప్ర భావితం చేసిన అంశాలు 

1) మహలనోబస్ వృది్ధ నమూనా 

2) భారీ ప్రిశిమల వ్యూహం 

3) ఉపాధ లక్ష్ూం 

4) సామాజిక లకాయ ూలు; వృది్ధ,అస్ంతులిత వృది్ధ మధ్ూ వ్యూహం. 

 

మొదటి ప్ంచవరష  ప్ర ణాళిక 

విదూ, ఆరోగూం, పారిశుధ్ూం, సాంఘిక ప్రిసి్థతులను మెరుగుప్రచడం ల్పంటి అంశాలకు పార ధానూమితత  మొదటి 

ప్ంచవరయ  ప్ర ణాళిక వ్యూహానిి ఖరారు చేశారు.  

 

రండో ప్ంచవరష  ప్ర ణాళిక 

రండో ప్ంచవరయ  ప్ర ణాళికలో భారీ ప్రిశిమల అభివృది్ధ, ప్ర జలకు సాంఘిక సేవల కలానపై దృషి్ట సారించారు. ప్రర ఫెస్ర్ 

పి.స్థ. మహలనోబస్ రష్యూ అనుభవాలను దృషి్టలో ఉంచుకొని రండో ప్ర ణాళికకు అభివృది్ధ వ్యూహానిి ర్మప్రంద్ధంచారు.  

రండో ప్ర ణాళికలో అవలంబంచిన వ్యూహంలోన్న ముఖ్ూంశాలు: 

 మహలనోబస్ ప్ర కారం.. భారీ ప్రిశిమలోో పటి్టబడి పంపు, సేవలపై వూయం పంపు, కొనుగోలు శకి్ర పంపు ద్వవరా 

నూతన డిమాండ్ను స్ృషి్టంచడం; చిని తరహా, గృహ ప్రిశిమలోో పటి్టబడి, ఉతాత్తత ని అధకం చేయడం ద్వవరా 

నూతన డిమాండ్కు అనుగుణంగా వినియోగ వస్తత వుల స్రఫరా పంచడం ల్పంటివి అభివృది్ధ వ్యూహంలో ప్ర ధాన 

అంశాలు. 
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 మహలనోబస్ పటి్టబడి వ్యూహంలో ప్ర భుతవ రంగానిక్ర పార ధానూమిచాారు. 

 నెహ్రూ  - మహలనోబస్ అభివృది్ధ నమూనా రండో ప్ర ణాళిక ర్మప్కలాన స్మయంలో వెలువడింద్ధ. ఇందులో 

అభివృది్ధక్ర స్ంబంధంచి దీరఘ  కాలిక లకాయ ూలకు పార ధానూం ఇచాారు. అధక పటి్టబడి రేట్ట సాధ్న కోస్ం ప్రదుపు 

రేట్టను పంచడం, భారీ ప్రిశిమలకు పార ధానూమివవడం, నూతన ప్రిశిమల రక్ష్ణకు ‘రక్రయ త విధానం’ 

అవలంబంచడం, ద్ధగుమతుల ప్ర త్యూమాియీకరణ, లక్రయ త వరాాల ప్ర జలకు అవకాశాలను విస్త ృతం చేయడం 

ల్పంటి అంశాలకు నెహ్రూ  - మహలనోబస్ అభివృది్ధ నమూనాలో పార ధానూం ఇచాారు. 

 ఆధునిక యంత్యర లు, విదుూచఛకి్రని ఉప్యోగంచి వినియోగ వస్తత వులు ర్మప్రంద్ధంచే కుటీర, చిని తరహా 

ప్రిశిమల అభివృది్ధక్ర నెహ్రూ  - మహలనోబస్ నమూనాలో తగన ప్రర త్యాహం ఇచాారు. 

 

మూడో ప్ంచవరష  ప్ర ణాళిక 

మూడో ప్ంచవరయ  ప్ర ణాళికలో వూవసాయం, పారిశిామిక రంగాల మధ్ూ ఇంటర్డిపండెనా్ (ప్రస్ార ఆధారం) వృది్ధ 

చేయడంపై దృషి్ట సారించారు. జాతీయ, పార ంతీయ అభివృది్ధ, స్వదేశీ, బహిరాత ఆధారాల నుంచి వనరుల స్మీకరణ 

తద్ధతర అంశాలకు పార ధానూం ఇచాారు. ఈ ప్ర ణాళికలో సాంకేత్తక ప్ర గత్తక్ర చరూలు తీస్తకోవడం, అధక ఉత్యాదకత 

సాధంచడం, జనాభా నియంతర ణ, ఉపాధ, సామాజిక మారుా అంశాలపై దృషి్ట కేందీర కరించారు. 

 

వార్థష క ప్ర ణాళికలు 

వారియ క ప్ర ణాళికల కాలం(1966-69)లో.. మూడో ప్ంచవరయ  ప్ర ణాళికలో ఆరిిక వూవసి్లో స్ంభవించిన అనిశ్చాత 

ప్రిసి్థతులను నివారించడంపై దృషి్ట సారించారు. దీంతోపాట్ట ఏ విధ్మైెన అదనపు దర వ్యూలబణ ప్రిసి్థతులు 

తలెతత కుండా స్హేతుక వృది్ధ రేట్ట సాధ్నకు పార ధానూం ఇచాారు. అవసిాపిత్య సామరిాూనిి పూరిిగా 

వినియోగంచుకోవడం, పార జెకిుల సామరిాూనిి పంచడంపై దృషి్ట కేందీర కరించారు. విదూ, కుట్టంబ నియంత్రణ, రక్రయ త 

త్యగునీటి స్రఫరా, పారిశుధ్ూం తద్ధతర అంశాలపై దృషి్ట సారించి వివిధ్ సాంఘిక సేవా ప్థకాలను ప్ర వేశపటిాయరు. 

 

నాలుగో ప్ంచవరష  ప్ర ణాళిక 
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నాలుగో ప్ంచవరయ  ప్ర ణాళికా కాలంలో (1969-74) వారియ క ప్ర ణాళికలోో అవలంబంచిన వ్యూహానిి కొనసాగంచారు. చిని 

రైతులకు ప్రర త్యాహం కలిాంచేవిధ్ంగా వూవసాయం, నీటి పారుదల అభివృది్ధక్ర స్ంబంధంచిన వ్యూహాలను అమలు 

చేశారు. ఆధునిక ప్రిశిమలను అభివృది్ధ చేయడం, సాంకేత్తక ప్రిజాానానిి పంప్రంద్ధంచే కిమంలో.. చిని, పదద  తరహా 

పారిశిామిక యూనిటో వికేందీర కరణకు పార ధానూం ఇచాారు. ఎగుమతులను పంచడం, ద్ధగుమతులను తగాంచుకోవడంతో 

పాట్ట కిమంగా విదేశాలపై ఆధారప్డటాయనిి పూరిిగా తగాంచడానిక్ర ఈ ప్ర ణాళికలో పార ధానూం ఇచాారు. స్మతౌలూ 

ఆరిికవృది్ధని దృషి్టలో ఉంచుకొని స్తసి్థరత, స్వయం స్మృది్ధ సాధ్నకు ఈ ప్ర ణాళికలో పదద పీట వేశారు. 

 

అయిదో ప్ంచవరష  ప్ర ణాళిక 

పేదరిక నిర్మూలన, ఆరిిక స్వయం సాధ్నను దృషి్టలో ఉంచుకొని 5వ ప్ంచవరయ  ప్ర ణాళిక వ్యూహానిి ర్మప్రంద్ధంచారు. 

వూవసాయ రంగంలో అధక ద్ధగుబడినిచేా వంగడాల వాడకం, బహుళ ప్ంటల కారూకిమం ద్వవరా ఉతాత్తత  పంపునకు 

పార ధానూం ఇచాారు. పారిశిామిక రంగ అభివృది్ధలో భాగంగా వినియోగ వస్తత వులు, వూవసాయాధధారిత ప్రిశిమల 

విస్త రణ, ప్రర త్యాహం ల్పంటివాటిపై దృషి్ట సారించారు.  

 

ఆరో ప్ంచవరష  ప్ర ణాళిక 

ఆరో ప్ంచవరయ  ప్ర ణాళిక వ్యూహంలో నిరుద్యూగ స్మస్ూ, అలా ఉద్యూగత, పేదరికానిి అటిడుగు సిాిక్ర తగాంచడం 

ల్పంటి అంశాలపై దృషి్ట కేందీర కరించారు. వూవసాయ, పారిశిామిక రంగాలోో పటి్టబడుల వృది్ధని వేగవంతం చేయడం 

ద్వవరా అవసిాప్నా సౌకరాూల పంపు, ఉతాత్తత , ఎగుమతుల వృది్ధక్ర పార ధానూమిచాారు. ఆయాధ లకాయ ూల సాధ్న కోస్ం 

ప్ర త్యూక కారూకిమాలను ర్మప్రంద్ధంచారు. ప్ర జలకు కనీస్ అవస్రాల కలాన, గిామీణ, అస్ంఘటిత రంగాలోో ఉపాధ 

అవకాశాల పంపునకు పార ధానూం ఇతత  వ్యూహానిి స్థదిం చేశారు. 

 

ఏడో ప్ంచవరష  ప్ర ణాళిక 

మానవ వనరుల అభివృది్ధ, స్వదేశీ సాంకేత్తక ప్రిజాాన సామరిాూనిి మెరుగుప్రచడానిక్ర ఏడో ప్ంచవరయ  ప్ర ణాళికలో 

పార ధానూం ఇచాారు. ముఖూంగా పారిశిామిక రంగంలో నూతన సాంకేత్తక ప్రిజాానానిి విరివిగా వినియోగంచుకోవడం 

ద్వవరా దేశంలో పేదరికం, నిరుద్యూగం, పార ంతీయ అస్మానతల తగాంపునకు కృష్ట చేసే ద్ధశగా అవస్రమైెన అభివృది్ధ 
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వ్యూహానిి అవలంబంచారు. 

 

ఎన్నమిదో ప్ంచవరష  ప్ర ణాళిక 

ఎనిమిద్య ప్ంచవరయ  ప్ర ణాళిక (1992-97)లో మానవాభివృది్ధక్ర పార ధానూం ఇచాారు. ఈ ప్ర ణాళికలో ఉపాధ అవకాశాల 

విస్త రణకు అవలంబంచిన వ్యూహాలు, విధానాలు, కారూకిమాలోోని ముఖ్ూంశాలు క్రంద్ధ విధ్ంగా ఉనాిి.. 

1. వేగవంతమైెన, అనిి పార ంత్యలకు విస్త రించిన వూవసాయ రంగ అభివృది్ధ. 

2. వూవసాయాధధారిత, అనుబంధ్ కారూకల్పపాలైెన డెిరీ, ఫిషరీలకు స్ంబంధంచి అవసిాప్నా సౌకరాూలు, 

మారెటింగ్ సౌకరాూల అభివృది్ధ. 

3. గిామీణ పార ంత్యలోో తయాధరీ కారూకల్పపాల అభివృది్ధ. 

4. చిని తరహా, తయాధరీ రంగ వికేందీర కరణపై దృషి్ట సారించడం. 

5. ఆరోగూ, విద్వూ సౌకరాూలను ప్టిషిప్రచడం. 

6. సేవా, ఇన్ఫారూల్ రంగాల కారూకల్పపాలోో వేగవంతమైెన వృది్ధ. 

7. ఉపాధ వృది్ధ పంపులో భాగంగా నియంత్రణ విధానానిి స్రళీకరించడం. 

8. అవసిాప్నా సౌకరాూలు, గృహ వస్త్త కలానకు స్ంబంధంచిన కారూకిమాలను ప్ర వేశపటిడం. 

 

తొమిిదో ప్ంచవరష  ప్ర ణాళిక 

తొమిూద్య ప్ంచవరయ  ప్ర ణాళిక (1997-2002) వ్యూహంలో భాగంగా.. వూవసాయ ఉతాత్తత  పంపు ద్వవరా సాంవతారిక 

వృది్ధ రేట్ట పంపు, వనరుల స్మీకరణలో స్వయం సాధ్న (సెలఫ్ రిలయనా్), గిామీణాభివృది్ధ కారూకిమాలోో 

మారుాలను తీస్తకురావడం ద్వవరా గిామీణ పేదరిక తీవర త తగాంపు, ప్ర భుతవ, పైైవేట్ రంగాలోోని మధ్ూ తరహా, భారీ 

ప్రిశిమలోో సామరిూం, ప్రటీతతవం పంపునకు తగన చరూలను విస్త రించడం, ఫారూల్, ఇన్ఫారూల్ రంగాలోోని గిామీణ, 

చిని తరహా ప్రిశిమల అభివృది్ధ, అవసిాప్నా సౌకరాూల అభివృది్ధపై ప్ర త్యూక దృషి్ట సారించారు. మానవాభివృది్ధని 

మెరుగుప్రచడానిక్ర ప్ర త్యూక చరూలు తీస్తకునాిరు. 

  

ప్దో ప్ంచవరష  ప్ర ణాళిక 
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ప్ద్య ప్ంచవరయ  ప్ర ణాళిక వ్యూహంలో.. పైైవేట్ రంగం అభివృది్ధక్ర పార ధానూం ఇచాారు. వృది్ధ పంపునకు వ్యూహాలు, 

ప్ర భుతవం ఎదుర్ెంట్టని విధానప్రమైెన స్వాళోను అధగమించడంపై దృషి్ట సారించారు. ప్ర భుతవ రంగ పటి్టబడులోో 

మూలధ్నం - ఉతాత్తత  నిషాత్తత క్ర పార ధానూం ఇవవడానిక్ర బదులుగా పైైవేట్ రంగంలో అధకవృది్ధ వ్యూహానిి అమలు 

చేశారు. 

  

ప్దకండో ప్ంచవరష  ప్ర ణాళిక 

ప్దకొండో ప్ంచవరయ  ప్ర ణాళికలో (2007-2012) పేదరికం తగాంచడం, ఉపాధ అవకాశాల కలాన, లింగ స్ంబంధత 

త్యడాలు నివారించడం, అక్ష్రాస్ూత పంచడం, వూవసాయ రంగంలో 4 శాతం వారియ క వృది్ధ సాధంచడం ధ్యూయంగా విశాల 

దృకాథంతో కూడిన స్మిూళిత వృది్ధ వ్యూహానిి అమలు చేశారు.  

  

ప్న్ిండో ప్ంచవరష  ప్ర ణాళిక 

ప్నెిండో ప్ంచవరయ  ప్ర ణాళిక వ్యూహంలో (2012-2017) వూవసాయ రంగంలో అధక ప్ర గత్త సాధంచడం, ఉపాధ కలాన 

(ముఖూంగా తయాధరీ రంగంలో) వేగవంతం చేయడం, విదూ, ఆరోగూం, శ్చక్ష్ణా నైెపుణాూనిి మెరుగుప్రచడానిక్ర ప్టిషి 

చరూలు తీస్తకోవడం, పేదల అభుూనిత్తక్ర ప్ర త్యూకంగా ఉదేద శ్చంచిన ప్థకాలను స్మరింగా అమలు చేయడం, 

వెనుకబడిన పార ంత్యలకు ప్ర త్యూక ప్ర ణాళికలు, లక్రయ త వరాాల ప్ర జలకు ప్ర త్యూక కారూకిమాలు ర్మప్రంద్ధంచడం ల్పంటి 

విధానాలపై దృషి్ట సారించారు. వేగవంతమైెన, స్తసి్థర, అధక స్మిూళిత వృది్ధక్ర ఈ ప్ర ణాళికలో పార ధానూం ఇచాారు. 
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