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భారతదేశంలో ప్ర ంతీయ అసమానతలు 

 

 

 భారతదేశం 29 రాష్ట్ర ాలు, 7 కంద్ర ప్లిత ప్ర ంతాలునన సమాఖ్య రాజ్యం. 

 దేశాభివృది్ధ, దేశ సమైక్యతకు మూలాధారం సంతులన ప్ర ంతీయాభివృది్ధ. 

 ప్ర ణాళికా రూప్క్రత లు ప్ంచవరష  ప్ర ణాళిక్ల దీరఘ కాలిక్ లకాష యలోో సంతులన ప్ర ంతీయాభివృది్ధి పందుప్రిచారు. 

 సమాఖ్య దేశాలోో కొిన రాష్ట్ర ాలు అభివృది్ధ చంద్ధ, మరికొిన వెనుక్బడి ఉననటో్ల, అభివృది్ధ చంద్ధన రాష్ట్ర ాలోో 

కొిన ప్ర ంతాలు అభివృది్ధ చంద్ధ, మరికొిన వెనుక్బడి ఉన్ననయి. 

 రాష్ట్ర ాలు, ప్ర ంతాల మధ్య సంతులనం లోపంచటాిన ప్ర ంతీయ అసమానతలుగా వయవహరిసా్తరు. 

 ప్ర భుతవ విధాన్నలు, కారయక్రమాలు వెనుక్బడిన ప్ర ంతాల అభివృది్ధకి అనుకూలంగా ఉననప్టికీ సమ 

అభివృది్ధి స్తధంచలేక్పోయాయి. 

 

ప్ర ాంతీయ అసమానతలు-కొలమానాలు 

 తలసరి ఆదాయం, పేద్రిక్ రేఖ్కు ద్ధగువన ఉనన జ్న్నభా, వయవస్తయం, ప్రిశరమలు, శార మిక్ ి ష్టతా్త, అవసా్తప్న్న 

సౌక్రాయలు ఆధారంగా రాష్ట్ర ాలను అభివృది్ధ చంద్ధన, వెనుక్బడిన రాష్ట్ర ాలుగా విభజంచారు. 

 అభివృది్ధ చంద్ధన రాష్ట్ర ాలోో ప్ంజాబ్, హరాయన్న, గుజ్రాత్, మహారాష్ర ా, ప్శ్చిమబంగా్, తమిళన్నడు, క్రాాటక్, 

ఉమమడి ఆంధ్ర ప్ర దేశ్, కరళ వంికవి ఉన్ననయి. 

 మధ్యప్ర దేశ్, ఒడిశా, ఉతారప్ర దేశ్, రాజ్సా్తన్, బీహార్, ఈశానయ రాష్ట్ర ాలు వెనుక్బడిన రాష్ట్ర ాలు. 
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 2001 జ్న్నభా లెక్కల ప్ర కారం ఆరాిక్ంగా అభివృది్ధ చంద్ధన రాష్ట్ర ాలోో 48 శాతం జ్న్నభా, వెనుక్బడిన రాష్ట్ర ాలోో 

42 శాతం జ్న్నభా ఉననటో్ల తెలుసా్ంద్ధ. 

 ప్ర ంతీయ అసమానతలకు అనేక్ కారణాలున్నన, అినికలో ముఖ్యమైనవి భౌగోళిక్ అంశాలు. భౌగోళిక్ంగా 

కొిన ప్ర త్యయక్ ప్ర ంతాలు.. ఇతర ప్ర ంతాలతో సంఘికతమై ఉండక్పోవడం. 

ఉదా: హిమాలయ ప్రవత సరిహదుు  ప్ర ంతాలైెన జ్మూమకాశ్మమర్, ఉతార, తూరుట ప్రవత ప్ర ంతాలు; అండమాన్, 

ికోబార్ దీవుల వెనుక్బాట్లకు సహజ్సిది్ భౌగోళిక్ అంశాలు కారణం. 

 

చారితర క అాంశాలు 

 అవసా్తప్న, మార్కకికంగ్, వాణిజ్యం ప్రంగా అనుకూలంగా ఉనన బాంబే, క్లక్తాా, మదార సు తద్ధతర సముద్ర  

తీరాలోో ఆంగో్లయ వయవసా్తప్కులు పెట్లర బడులు పెటర డంతో ఆ ప్ర ంతాలోో ప్రిశరమలు, అవసా్తప్న అభివృది్ధ 

జ్రిగంద్ధ. 

 బ్రర ికష్ వారు పెట్లర బడులోో చూపన ప్ర ంతీయ వివక్ష కారణంగా మహారాష్ర ా, గుజ్రాత్, బంగా్ రాష్ట్ర ాలు 

అభివృది్ధ చంద్గా, ఇతర రాష్ట్ర ాలు వెనుక్బడా్డయి. 

 నీికప్రుద్ల సౌక్రాయల విసారణ, తోటల పెంప్క్ం, వాణిజ్య పెట్లర బడులు, అవసా్తప్న అభివృది్ధలో ప్ర ంతాలకు 

సమాన ప్ర త్తిథ్యం లభించక్పోవడంతో ప్ర ంతీయ అసమానతలు ఏరటడా్డయి. 

 

సహజ వనరులు 

సహజ్ వనరులు అిన ప్ర ంతాలోో లభించవు. అవి లభించే ప్ర ంతాలోో మాతర మే పెట్లర బడులు పెటర డం వలో ప్ర ంతీయ 

అసమానతలు పెరిగాయి. ప్ర ంతీయాభివృది్ధపైె వాతావరణ ప్ర భావం కూడ్డ ఉంట్లంద్ధ. 

 

హరిత విప్ల వాం 

 నీిక వనరులు పుష్కలంగా లభించే ప్ంజాబ్, హరాయన్న, ఉతారప్ర దేశ్ రాష్ట్ర ాలోోి కొిన ప్ర ంతాలోో ప్ర వేశపెికర న 

హరిత విపో్వం.. అప్టికక మరుగాా ఉనన అక్కడి రై్కతుల ఆరాిక్సాిత్తగతులిన మరుగుప్రచి, మరింత 

ధ్నవంతులుగా చేసింద్ధ. 
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 అధక్ భాగం నీిక వసత్త లేి భూములు, క్రువు ప్ర ంతాలు, అనుతాటద్క్ క్మతాలు, వయవస్తయేతర వృతాులు.. 

హరిత విపో్వం ప్రిధలోకి రాక్పోవడంతో ప్ర ంతీయ, ఆరాిక్ అసమానతలు పెరిగాయి. 

 స్తంద్ర  వయవస్తయ జలోాల అభివృది్ధ కారయక్ర మం (ఐఏడీపీ) వంిక కారయక్రమాలను ప్రిమిత ప్ర ంతాలోో అమలు 

చేయడంతో సంతులన ప్ర ంతీయాభివృది్ధ స్తధ్యప్డలేదు. 

 

ప్ర భుతవ విధానాం 

 1951 తరావత ప్ర భుతవం ప్రిశరమల క్ర మబదిీక్రణ, ియంతర ణ చటర ం వంిక వాికి అమలు చేసి, 

ప్రిశార మిీక్రణ దావరా ప్ర ంతీయ అసమానతలను తగాంచవచిి భావించింద్ధ. కానీ, ప్ర ణాళిక్లోో దీికి ప్ర ధానయం 

ఇవవలేదు. ప్ర ణాళికా వయయం కటాయింపులోోనూ వెనుక్బడిన ప్ర ంతాలకు సరై్కన ప్ర త్తిథ్యం ఇవవలేదు. 

 అభివృది్ధ చంద్ధన రాష్ట్ర ాలోో అధక్ పెట్లర బడులు పెటర డం, వెనుక్బడిన రాష్ట్ర ాలకు పెట్లర బడులను 

మళోించక్పోవడం, ఉనన పెట్లర బడులను అభిలష్ణీయంగా ఉప్యోగంచ లేక్పోవడం వలో ప్ర ంతీయ 

అసమానతలు పెరిగాయి. 

 

కాంద్ర  ప్ర భుతవ మూలధన పెట్టు బడి 

 కంద్ర  ప్ర భుతవం భారీ ప్రిశరమల సా్తప్నకు ఒడిశా, బీహార్, మధ్యప్ర దేశ్ వంిక వెనుక్బడిన రాష్ట్ర ాలోో భారీగా 

పెట్లర బడులు పెికర ంద్ధ. 

 రూర్కకలా, భిలాయ్ తద్ధతర ప్ర ంతాలోో ఇనుము, ఉకుక ప్రిశరమల సా్తప్న, వాిక అనుబంధ్ ప్రిశరమలు, 

అవసా్తప్న వంికవి ప్ికష్ర మైన ప్ర ంతీయాభివృది్ధకి తోడటడతాయి భావించారు. కానీ, మూలధ్న స్తంద్ధర తమైన 

ఈ ప్రిశరమలు ఈ ద్ధశగా ఆశ్చంచిన ఫలితాలు స్తధంచలేదు. 

 

ప్ర ాంతీయ ప్ర భుత్వవల ప్తర  

 స్తవతంతాయానంతరం ప్ంజాబ్, హరాయన్న, గుజ్రాత్, మహారాష్ర ా, తమిళన్నడు వంిక రాష్ట్ర ాలు 

ప్రిశార మికాభివృది్ధకి తీవర ంగా క్ృషి చేశాయి. 
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 పైెావేట్ల పెట్లర బడులను ఆక్రిష ంచేందుకు వివిధ్ రాయితీలు, పోర తాాహకాలను అంద్ధంచే విధాన్నలను ప్ర భుతావలు 

అమలు చేశాయి. 

 మిగలిన రాష్ట్ర ాలోో రాజ్ీయ ప్రీర ల మధ్య విభేదాలు, అంతరాత పోటీలు, ఓటోను ఆక్రిష ంచే ప్ర జాక్రష ణ విధాన్నలు, 

అధకారం చేజకికంచుకోవడ్డికి చేసిన ప్ర యతానలు రాష్ట్ర ాభివృది్ధకి ిరోధ్క్ంగా మారి, ప్ర ంతీయ 

అసమానతలను పెంచాయి. 

 

ప్లనా వయవసథ  

సుసాిర ప్ర భుతవం, ప్ికష్ర  ప్లన్న వయవసా, అధకారుల శర ది్, శాంత్తభద్ర తలు వంికవి ప్ర ంతీయాభివృది్ధి ప్ర భావితం 

చేసా్తయి. 

 

సాంసకరణల తర్వవత పెట్టు బడులు 

 ఆరాిక్ సంసకరణల అమలు తరావత భారీ ప్రిశరమల సా్తప్నకు అవరోధాలు తగాడంతో ప్రిశార మిక్ కుట్లంబాలు, 

విదేశ్మ సంసాలు, బహుళజాత్త క్ంపెనీలు పెద్ు  ఎతాున పెట్లర బడులు పెటార యి. ఈ పెట్లర బడులు అవసా్తప్న్న లభయత 

ద్ృష్ట్ర య అభివృది్ధ చంద్ధన రాష్ట్ర ాలోో ఉండటంతో సంసకరణల ఫలాలు వెనుక్బడిన ప్ర ంతాలకు అంద్లేదు. 

 

సాంతులన ప్ర ాంతీయాభివృది్ధ లక్ష్య యలు 

సాంతులిత ప్ర ాంతీయ ఆరిథ క్ష్భివృది్ధ: వివిధ్ ప్ర ంతాలోో లభించే వనరులను గురిత ంచి, వాిక విియోగాికి తగన 

ప్ర ణాళిక్లు రూపంద్ధంచాలి. వనరుల వృథాను ివారించి, సమగర  సంతులిత ఆరాికాభివృది్ధ స్తధంచి, దేశ సౌభాగాయికి 

ప్రిపూరాత చేకూరాిలి. 

 

అభిలషణీయ ప్రిశాామిక సాంచలనాం: సహజ్ వనరులు, మానవ వనరులను సమరావంతంగా విియోగసా్త 

ప్రిశార మిక్ అభివృది్ధ స్తధంచాలి. సముచిత ప్రిశార మిక్ సంతులనం దావరా అవకాశాలు, అభివృది్ధ ఫలాల ప్ంపణీలో 

సమానతవం పెంపంద్ధంచాలి. 

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  

 

వనరుల ప్రిరక్షణ 

 ప్రిశరమలు ఒక ప్ర ంతంలో కందీర క్ృతం కావడం వలో ఆ ప్ర ంతాలోో లభించే వనరులు, ముడిప్దారాాల వాడక్ంపైె 

ఒతా్తడి పెరుగుతుంద్ధ. 

 ప్రిమిత ప్రిమాణంలో లభించే పునరుతటననం కాి వనరుల అధక్ వాడక్ం వలో అవి అంతరించే ప్ర మాద్ం ఉంద్ధ. 

 శ్మఘర గత్తన వనరుల లభయతలో ఏరటడే కొరత వలో ప్రిశరమలు మూతప్డే ప్ర మాద్ం ఉంద్ధ. 

 ప్రాయవరణ కాలుష్యంలో సంతులనం లోపంచి, సమసయలు ఏరటడతాయి. 

 అిన ప్ర ంతాలోో లభించే వివిధ్ వనరులను అభిలష్ణీయంగా ఉప్యోగంచడం వలో వనరుల ప్రిరక్షణ, 

ప్రాయవరణ సంతులనం కాప్డటం. 

 

ఉప్ధి కలపనా నాయయాం 

సంతులన ప్ర ంతీయాభివృది్ధ దావరా అిన ప్ర ంతాల శార మికులకు ఉప్ధ క్లటనలో సమాన న్నయయం చేకూరిి, 

ఆందోళనలు, త్తరుగుబాటో్ల లేకుండ్డ జాత్త సమైక్యతను కాప్డటం. 

 

సాంఘిక లక్ష్య యలు 

 ప్రిశార మిక్ కందార లోో ఏరటడే బాయక్ వాష్ ప్ర భావాల వలో గృహాలు, తాగునీరు, రవాణా సౌక్రాయల కొరత, రదీు , 

మురికివాడలు, కాలుష్యం వంిక సమసయలు తలెతాుతాయి. 

 ఉప్ధ అవకాశాల ద్ృష్ట్ర య గార మీణ ప్ర ంతాల నుంచి వలస వచేి ప్ర జ్ల జీవనశైలి దెబబత్తనడం, ఒతా్తడి పెరగడం, 

నైత్తక్ విలువలు ద్ధగజారడం వంిక సమసయలను సంతులన ప్ర ంతీయాభివృది్ధ దావరా ివారించడం. 

 

ప్ర ాంతీయ అసమానతలు- కాంద్ర ాం చరయలు 

 మొద్ిక ప్ర ణాళిక్లో ప్ర ంతీయ అసమానతలను చరిించలేదు. 

 2, 3 ప్ర ణాళిక్లు.. వెనుక్బడిన ప్ర ంతాల అభివృది్ధకి మౌలిక్ ప్రిశరమల సా్తప్న ఒక్కట్ల మారామి భావించాయి. 
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 మొద్ిక మూడు ప్ర ణాళిక్లోో ప్రిశార మిక్ రంగంలో జ్రిగన మారుటలను గమించి, 1968లో జాతీయాభివృది్ధ 

మండలి.. ప్రిశార మిక్ంగా వెనుక్బడిన ప్ర ంతాలను గురిత ంచేందుకు స్తచిక్లను ఎంపక్ చేసింద్ధ. 

 ప్రిశార మిక్ అభివృది్ధ ప్ర ధానయతను గురిత ంచి, 1951 లో ప్రిశరమల అభివృది్ధ, ియంతర ణ చటర ం రూపంద్ధంచింద్ధ. 

 1967లో ఎస్.ద్త్ అధ్యక్షతన ఇండసిర ాయ్ లెసైిాంగ్ ప్లసీ ఎంక్వయిరీ క్మిటీి ఏరాటట్ల చేసింద్ధ. ఇద్ధ 

ప్రిశార మిక్ లెసైిాంగ్ విధాన్నల అమలును సమీకిష ంచింద్ధ. 

 జాతీయాభివృది్ధ మండలి(ఎన్డీసీ)..1968లో ప్ండే, వాంఛూ క్మిష్న్లను ఏరాటట్ల చేసింద్ధ. ప్ండే క్మిష్న్.. 

ఉమమడి ఆంధ్ర ప్ర దేశ్, మధ్యప్ర దేశ్, రాజ్సా్తన్, ఉతారప్ర దేశ్, అస్తాం, జ్మూమకాశ్మమర్, హిమాచ్ప్ర దేశ్, న్నగాలాండ్, 

గోవా, మణిపూర్, త్తర పుర రాష్ట్ర ాలను వెనుక్బడిన రాష్ట్ర ాలుగా గురిత ంచింద్ధ. 

 ప్ండే క్మిష్న్ స్తచనల మేరకు వెనుక్బడిన ప్ర ంతాలోో ప్రిశార మికాభివృది్ధకి చరయలు తీసుకునేందుకు తగన 

స్తచనలు చేసందుకు వాంఛూ క్మిష్న్ను ఏరాటట్ల చేసింద్ధ. 

 4వ ప్ర ణాళిక్లో వెనుక్బడిన ప్ర ంతాలను భౌగోళిక్ ప్రిసాితుల ద్ృష్ట్ర య వెనుక్బడిన ప్ర ంతాలు, ఆరాిక్ంగా 

వెనుక్బడిన ప్ర ంతాలుగా వరాీక్రించారు. 

 5వ ప్ర ణాళికా కాలంలో క్రువు ప్ర ంతాల అభివృది్ధ ప్థ్క్ం, ఆయక్ట్లర  ప్ర ంతాల అభివృది్ధ ప్థ్క్ం, గరిజ్న 

ప్ర ంతాల అభివృది్ధ కారయక్ర మం వంిక వివిధ్ అభివృది్ధ కారయక్రమాలను ప్ర క్ికంచారు. 

 1975లో ఏరాటటైన ప.సి.న్నయక్ క్మిటీ స్తచనలకు అనుగుణంగా 1976, మే 7న వెనుక్బడిన ప్ర ంతాల 

అభివృది్ధ అథారిటీ అనే జాతీయ సా్తయి సంసా ఏరటడింద్ధ. 

 6వ ప్ర ణాళిక్ గార మీణాభివృది్ధ, ఉదోయగత క్లటన, సమగర  ప్ర ంతీయాభివృది్ధకి ప్ర ధానయం ఇచిింద్ధ. వివిధ్ ప్థ్కాల 

ప్ితీరులో అవసరమైన మారుటలు స్తచించేందుకు వెనుక్బడిన ప్ర ంతాల అభివృది్ధ క్మిటీి ఏరాటట్ల 

చేశారు. 

 మానవాభివృది్ధి ప్ర భావితం చేస విద్య, వైెద్యం, ఆరోగయం, రవాణా, విదుయత్ వంిక అంశాలపైె ద్ృషిర స్తరించడం 

దావరా ప్ర ంతీయ అసమానతలను తగాంచడం స్తధ్యమవుతుంద్ి 7వ ప్ర ణాళిక్ పేర్కంద్ధ. 

 అిన రాష్ట్ర ాలోోనూ ప్ర ంతీయ అసమానతలున్ననయి, 80వ ద్శక్ంలో అభివృది్ధ చంద్ధన రాష్ట్ర ాలోో ప్ర ంతీయ 

అసమానతలు తగాుముఖ్ం ప్ికర నటో్ల క్ిపంచిన్న, అవి కొనస్తగుతున్ననయి 8వ ప్ర ణాళిక్ పేర్కంద్ధ. 
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 ఆరాికాభివృది్ధ ఫలాలను అంద్రిీ సమానంగా అంద్ధంచడ్డికి, ప్ర ంతీయ అసమానతలు ఏరటడకుండ్డ 

ివారించడ్డికి ప్ర ణాళికాబద్ు  క్ృషి తప్టిసరి అి 9వ ప్ర ణాళిక్ పేర్కంద్ధ. 

 ప్దో ప్ర ణాళిక్ కాలంలో అరావంతమైన ఫలితాలు స్తధంచేందుకు జాతీయ సమాన అభివృది్ధ ప్ర ణాళిక్ ప్థ్కాిన 

ప్ర వేశపెటార రు. 

 రాష్ట్ర ాల వృది్ధలో వయతాయస్తలు ఉన్ననయి, ఈ మధ్యకాలంలో అవి కొంత తగాుతుననటో్ల 11వ ప్ర ణాళిక్ 

పేర్కంద్ధ. వెనుక్బడిన రాష్ట్ర ాలోో విద్య, వైెద్యం, స్తంఘిక్ అవసా్తప్న్న సౌక్రాయలు మరుగవుతున్ననయి 

అభిప్ర యప్డింద్ధ. 
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