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ఆరి్థక వ్యవ్సి్ - నిరుద్యయగం - నిర్మూలనా చర్యలు 

అధిక ఆరి్థక వ్ృది్ధ సాధన, ప్ర జల జీవ్న ప్ర మాణాల మెరుగుదల.. ఈ రండూ భార్తదేశంలో ఆరి్థక ప్ర ణాకకల 

విధానప్ర్మైెన లక్ష్య యలు. వీటితో పాటు స్మ్మూకత వ్ృది్ధ సాధన కోస్ం జీడీపీ వ్ృది్ధరేటుకు స్మాంతర్ంా ఉపాధి 

అవ్క్ష్శాల పెరుగుదలపైె దృషి్ట సార్థంచాల్సిన అవ్స్ర్ంఉంటుంద్ధ. భార్త ఆరి్థక వ్యవ్సి్ను ప్ర్థశీల్ససే్త.. కొన్నేళ్లు ా జీడీపీ 

వ్ృది్ధకి అనుగుణంా ఉపాధి అవ్క్ష్శాలోు  పెరుగుదల స్ంభవించలేదని గమనించవ్చ్చు. 

భార్త ఆరి్థక వ్యవ్సి్ నిర్మూణత, శాామ్మక శకుు లు 

అభిలషణీయ ఉపాధి వ్యయహానికి స్వాలుా నిల్సచాయి. అనాద్ధా భార్త్.. వ్యవ్సాయం ప్ర ధాన క్ష్ర్యకలాప్ంా ఉనే 

దేశం. అందువ్లు  తయారీ ర్ంగం తకుువ్ సిాయిలో ఉంద్ధ. దంతో శాామ్మక శకిు  ఉపాధి కోస్ం అధికంా వ్యవ్సాయ 

ర్ంగంపైెన్న ఆధార్ప్డి ఉంద్ధ. సాాతంత్య్యానంతర్ం క్ష్లానుగుణంా భార్త సి్థల దేశీయోతపతే్తలో వివిధ ర్ంాల 

వాటాలో మారుపలు చోటుచేసుకునాేయి. అయినప్పటికీ ఉపాధికి స్ంబంధించి ర్ంాల వారీా జర్థగిన మారుప 

చెప్పపకోదగిన సిాయిలో లేదు. తయారీ ర్ంగంలో ప్ర్థమ్మత వ్ృది్ధతో పాటు స్ంఘటిత తయారీ ర్ంగంలో మూలధన 

సాందర త ప్ర్థజా్ఞనానికి పెర్థగిన పార ధానయం వ్లు  ఉత్య్పదక ఉపాధి ఒక సిాయికి మ్మంచి పెర్గలేదు. 

వ్యవ్సాయ ర్ంగంలో ఉపాధి విసే్ర్ణ శూనయంా ఉనేప్పటికీ పెరుగుతునే శాామ్మక శకిు  తర్తర్మలుా ఈ ర్ంగంపైెన్న 

ఆధార్ప్డటానిే గమనించవ్చ్చు. అందువ్లు  భార్తదేశంలో వ్యవ్సాయ ర్ంగంలో అలప ఉత్య్పదకత, వ్యవ్సాయ 

శాామ్మకుల ఆదాయాలు తకుువ్ా ఉండటం లాంటి లక్షణాలు కనిపిసేునాేయి. 

 

ఉపాధి – నిరుద్యోగం 
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దేశంలోని ఉపాధి -నిరుద్యయానిే దృషి్టలో ఉంచ్చకొని ప్దకొండో ప్ంచవ్ర్య  ప్ర ణాకకలో నాణయతతో కూడిన ఉపాధితోపాటు 

అధిక ఉపాధి వ్ృది్ధని సాధించాలన్న అంశానిే లక్షయంా నిరేేశంచ్చకునాేరు. ఈ ప్ర ణాకక్ష్ క్ష్లంలో మొతేం ఉపాధిలో 

శాశాత ఉపాధి వాటాను పెంచడంతోపాటు సాధార్ణ (క్ష్యజువ్ల్) ఉపాధిని తగిగ ంచాల్సిన అవ్స్ర్మనిే గుర్థు ంచారు. 

ఉపాధి కలపన వ్యయహంలో భాగంా అలప ఉద్యయగిత (్ ఖఛ్ఛీట ్ ఛఝఞౌడఝీి)ను తగిగ ంచడంతోపాటు 

వ్యవ్సాయ ర్ంగంలో అలప వేతన సిాయి వ్దే ఉనే మ్మగులు శాామ్మకులను వ్యవ్సాయేతర్ ర్ంగంలో అధిక వేతనంతో 

కూడిన ఉపాధి వైప్ప బద్ధలీ చేయాలని ప్దకొండో ప్ర ణాకకలో నిర్ణ యించారు. ప్దకొండో ప్ంచవ్ర్య  ప్ర ణాకకలో వ్యవ్సాయ 

ర్ంగంలో అదనప్ప ఉపాధి స్ృషి్ట అసాధయమని భావించారు. తయారీ ర్ంగంలో 4 శాతం; నిర్మూణ ర్ంగంలో 8.2 శాతం; 

ర్వాణా, స్మాచార్ ర్ంగంలో 7.6 శాతం ఉపాధి వ్ృది్ధ ఉంటుందని ఈ ప్ర ణాకక్ష్ క్ష్లంలో అంచనా వేశారు. ప్దకొండో 

ప్ర ణాకక్ష్ క్ష్లంలో శాామ్మక శకిు లో మొతేం పెరుగుదల 45 మ్మల్సయనుు ా ఉంటుందని అంచనా. ఈ ప్ర ణాకకలో 58 

మ్మల్సయను  మంద్ధకి ఉపాధి కల్సపంచాలని లక్షయంా తీసుకునాేరు. తదాార్మ దేశంలో నిరుద్యయగిత్య్ రేటు 5 శాత్య్నికి 

తకుువ్ా ప్ర్థమ్మతమవుతుందని అంచనా వేశారు. వివిధ సిాయిలోు  శక్షణ, నైప్పణయత అభివ్ృది్ధ దాార్మ అన్నక ర్ంాలోు  

లకియ త వ్ృది్ధ రేటును సాధించవ్చుని ప్దకొండో ప్ర ణాకక్ష్ క్ష్లంలో భావించారు.  

 

పన్నండో పంచవర్ష  పర ణాళిక  

ప్నేండో ప్ంచవ్ర్య  ప్ర ణాకక(2012-17)లో తయారీ, స్తవా ర్ంాలోు  50 మ్మల్సయను  మంద్ధకి ఉపాధి అవ్క్ష్శాల కలపన 

లక్షయంా పెటిుకునాేరు. 2017 నాటికి నైప్పణయం ఉనే శాామ్మక శకిు లో 50 మ్మల్సయను  పెరుగుదల సాధించాలని, శాామ్మక 

శకిు లో ఫార్ూల్ టై్ానింగ్ తీసుకుంటునే వార్థ స్ంఖయను 10 శాతం నుంచి 25 శాత్య్నికి పెంచాలని నిర్ణ యించారు. 

స్తవా ర్ంగంలో బీమా, ఫైనాన్స్, బ్యంకింగ్, ప్ర్మయటక విభాాలు ప్నేండో ప్ర ణాకకలో అధిక ఉపాధిని కల్సపసేాయని 

అంచనా వేసేునాేరు. శాామ్మక చటిాలోు ని కొనిే కిు షిమైెన అంశాలు స్ంఘటిత ర్ంగంలో ఉపాధి పెంప్పనకు అవ్రోధాలుా 

ఉనాేయి. ఉత్య్పదకతలో పెరుగుదల ఆరి్థక వ్యవ్సి్లో వాసే్విక ఆదాయానిే పెంచడానికి ద్యహదప్డుతుంద్ధ. ప్నేండో 

ప్ర ణాకకలో ఉపాధి కలపనకు స్ంబంధించి అవ్లంబంచే వ్యయహం స్ంఘటిత, అస్ంఘటిత ర్ంాలోు  ఉత్య్పదక ఉపాధి 

అవ్క్ష్శాలను పెంపంద్ధంచే విధంా ఉండాల్స. ఉత్య్పదకత పెంప్పలో నవ్ కలపనలు కూడా ప్ర ధాన పాత్ర్ పోష్టసేాయి. 

న్నషనల్ శాంప్పల్ స్రేా గణాంక్ష్లు.. ఇటీవ్ల ాామీణ, ప్టిణ పార ంత్య్లోు  మహిళా ఉపాధిలో తగుగ దల ఏర్పడినటుు  

తెలుప్పతునాేయి.  
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గా్రమీణ నిరుద్యోగం- నిర్మూలనా చర్ోలు 

ాామీణ పార ంత్య్లోు  ఉపాధి అవ్క్ష్శాలను మెరుగుప్ర్చడం దాార్మ ా ా మీణ నిరుద్యయగ స్మస్యను నివార్థంచవ్చ్చు. వేతన 

ఉపాధి, స్ాయం ఉపాధి క్ష్ర్యకామాలను విసే్ృతంా అమలు చేయాల్స. పెదే తర్హా ప్ర్థశామలు తగినంత ఉపాధి 

అవ్క్ష్శాలను కల్సపంచలేకపోతునాేయి. 

 ాామీణ పార ంత్య్లోు  వ్యవ్సాయ, అనుబంధ ర్ంాల అభివ్ృది్ధకి పార ధానయం ఇవాాల్స. దంతోపాటు చినే తర్హా, 

కుటీర్ ప్ర్థశామల అభివ్ృది్ధకి కూడా చర్యలు తీసుకోవాల్స. అస్ంఘటిత ర్ంగంతో పాటు స్తవార్ంగ 

క్ష్ర్యకలాపాలను విసే్ృతప్ర్చడం దాార్మ ాామీణ పార ంత్య్లోు  ఉపాధి అవ్క్ష్శాలను మెరుగుప్ర్చాల్స. 

 దేశంలోని అనిే ర్మషి్ట్ాలోు నూ వ్యవ్సాయ ర్ంగంలో ఆధునిక ప్దితులను ప్ర వేశపెటిాల్స. తదాార్మ ఈ ర్ంగంలో 

మ్మగులు ఏర్పడి ాామీణ ఆరి్థక వ్యవ్సి్ ప్పంజుకుంటుంద్ధ. ఫల్సతంా ఉపాధి అవ్క్ష్శాలు మెరుగవుత్య్యి. 

నిరుప్యోగంా ఉనే భూముల అభివ్ృది్ధ, వ్యవ్సాయ క్ష్ర్యకలాపాల విసే్ర్ణ (డైవ్ర్థిఫికేషన్) లాంటి చర్యలు 

ాామీణ ఉపాధిని పోర తిహిసేాయి. 

 వ్యవ్సాయ అనుబంధ విభాాలైన డయిరీ, పౌలిీా, తేనటీగల పెంప్కం, ఫిషరీ, హారి్థకలుర్, సెర్థకలుర్, ఆగా్ర 

పార సెసంగ్ వ్ంటి క్ష్ర్యకలాపాలను పోర తిహించాల్స. ాామీణ పార ంత్య్లోు  వ్యవ్సాయేతర్ క్ష్ర్యకలాపాలైన ాామీణ 

ప్ర్థశామలు, కుటీర్, చినే తర్హా ప్ర్థశామల వికేందర కర్ణ, ఆగా్ర-బేస్డ   ప్ర్థశామ, ాామీణ అస్ంఘటిత ర్ంగం, 

స్తవార్ంగం, ాామీణ అవ్సిాప్నా సౌకర్మయల విసే్ర్ణ, హౌసంగ్, ఆరోగయం, విదాయ స్రీాసులను విసే్ృతప్ర్చాల్స. 

 మహలనోబస్ అభివ్ృది్ధ వ్యయహం మూలధన సాంకేత్తక ప్ర్థజా్ఞనానికి పార ధానయం ఇచిుంద్ధ. నూతన ఉతపతే్త 

ర్ంాలోు  సామరి్యంతో కూడిన ఉపాధి వ్ృది్ధకి శామ సాంకేత్తక ప్ర్థజా్ఞనం, మూలధన సాంకేత్తక ప్ర్థజా్ఞనానిే 

ఉమూడిా వినియోగించి ాామీణ పార ంత్య్లోు  ఉపాధి అవ్క్ష్శాలను మెరుగుప్ర్చాల్స. 

 ాామీణ నిరుద్యయగ స్మస్య నిర్మూలనకు కేందర , ర్మషిా ప్ర భుత్య్ాలు ా ా మీణాభివ్ృది్ధ ప్థక్ష్లను స్కామంా అమలు 

చేయడంపైె దృషి్ట సార్థంచాల్స. నూతన ప్థక్ష్లను ప్ర వేశపెటిాల్స. అభివ్ృది్ధ ఫలాలను లకియ త వ్ర్మగ లకు 

అంద్ధంచడానికి ప్ర యత్తేంచాల్స. 
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 స్ాయం స్హాయక బృందాలను పోర తిహించడం దాార్మ ాామీణ పార ంత్య్లోు  స్ాయం ఉపాధి క్ష్ర్యకామాలను 

విసే్ృతం చేయాల్స. స్ాచీంద స్ంసి్ల (ఎన్జీవో) దాార్మ స్ాయం స్హాయక బృందాలకు లభించే ఆరి్థక 

పోర త్య్ిహక్ష్లు కూడా ాామీణ నిరుద్యయానిే నిర్మూల్సంచడానికి తోడపడత్య్యి. 

 

పట్ట ణ నిరుద్యోగం- నిర్మూలనా చర్ోలు 

 పార్థశాామ్మక సామరి్మయనిే మెరుగు ప్ర్చడం దాార్మ ప్టిణ నిరుద్యయగ స్మస్యను నిర్మూల్సంచవ్చ్చు. తకుువ్ 

వ్యయంతో ప్ర సేుతం ఉనే ప్ర్థశామల విసే్ర్ణ, ఆధునికీకర్ణకు తక్షణ చర్యలు చేప్టిాల్సిన అవ్స్ర్ం ఉంద్ధ. 

దంతోపాటు నూతన ప్ర్థశామల ఏర్మపటుకు ప్ర యత్తేంచాల్స. 

 ముఖ్ోంగ్ర..ఇనుము, ఉకుు, ర్సాయనాలు, ర్క్షణ వ్సేువులు, హెవీ మ్మషనరీ, విదుయదుత్య్పదన, అణుశకిు కి 

స్ంబంధించిన ప్ర్థశామల ఆధునికీకర్ణ, విసే్ర్ణపైె దృషి్ట సార్థంచాల్స. తదాార్మ ప్టిణ పార ంత్య్లోు  ప్ర సేుత,భవిషయత్ 

తర్మలవార్థకి ఉపాధి అవ్క్ష్శాలు విసే్ృతమవుత్య్యి. 

 విదాయరిులను సాధార్ణ విదయ నుంచి వ్ృతే్త విదయ వైప్ప మర్లాుల్స. తదాార్మ యువ్త స్ాయం ఉపాధి ద్ధశా 

దృషి్ట కేందర కర్థంచగలుగుతుంద్ధ. 

 శామ-సాందర త ప్ర్థజా్ఞనానిే వినియోగించే చినే తర్హా, కుటీర్ ప్ర్థశామల అభివ్ృది్ధని పోర తిహించాల్స. 

 ప్టిణ అస్ంఘటిత ర్ంగంలో అన్నక మంద్ధ ప్టిణ ప్ర జలు నిమగేమైె ఉనాేరు. అందువ్లు  ఈ ర్ంానిే అభివ్ృది్ధ 

ప్ర్చడం, ఆధునికీకర్థంచడానికి తగిన చర్యలు చేప్టిాల్స. తదాార్మ పెరుగుతునే ప్టిణ నిరుద్యయగులకు ఉపాధి 

అవ్క్ష్శాలు మెరుగవుత్య్యి. 

 షెడూయలడ  , వాణిజయ బ్యంకులు ప్ర తేయకంా ర్థటై్ల్ ర్ంగం, చినే తర్హా ప్ర్థశామల ఏర్మపటుకు తకుువ్ వ్డీడ  వ్దే 

ప్ర్ప్త్తని అంద్ధంచాల్స. అర్బన్ అస్ంఘటిత ర్ంానిే అభివ్ృది్ధ చేయడానికి స్తవార్ంానికి స్ంబంధించి అన్నక 

యూనిటు ను అభివ్ృది్ధ చేయాల్స. ఉత్య్పదక ర్ంాలపైె పెటిుబడులను పెంచడం దాార్మ ఉపాధి అవ్క్ష్శాలను 

విసే్ృతప్ర్చాల్స. 

 ాామాల నుంచి ప్టిణాలకు వ్లస్లు పెరుగుతునే క్ష్ర్ణంా ప్టిణ పార ంత్య్లోు  నిరుద్యయగం అధికమవుతోంద్ధ. 

దంతో పాటు ప్టిణ పార ంత్య్లోు  ముర్థకి వాడలు కూడా పెర్థగి మౌల్సక సౌకర్మయల కొర్త పెరుగుతోంద్ధ. 
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 ముర్థకివాడలోు  నివ్సంచే ప్ర జలోు  నిర్క్షర్మస్యత ఎకుువ్ా ఉండి నిరుద్యయగ స్మస్య తీవ్ర మవుతోంద్ధ. నిర్మూణ, 

తయారీ ర్ంాలు, ఇతర్ టే్రడ్స్కు స్ంబంధించి శాామ్మకులు ముర్థకివాడలోు న్న ఎకుువ్ా లభయమవ్డానిే 

గమనించవ్చ్చు. 

 ఆయా ర్ంాలకు స్ంబంధించి వార్థలో శక్షణ పెంపంద్ధసే్త అధిక వేతనాలు పందడం దాార్మ పేదర్థక తీవ్ర త 

తగుగ తుంద్ధ. ముర్థకివాడలోు  వివిధ అంశాలకు చెంద్ధన శక్షణ కేందార ల ఏర్మపటు దాార్మ వార్థలో నైప్పణాయల 

అభివ్ృది్ధకి చర్యలు తీసుకోవాల్స. 

 

నూతన ఆరి్థక విధానం- నిరుద్యోగం 

 నూతన ఆరి్థక విధానం ప్ర వేశపెటిిన తర్మాత సాంకేత్తక ప్ర్థజా్ఞనం.. ఆధునికీకర్ణ క్ష్ర్యకామాల క్ష్ర్ణంా మూలధన 

సాందర త.. సాంకేత్తక ప్ర్థజా్ఞన వినియోాలు పెర్థాయి. దంతో 1990-91లో 11 మ్మల్సయనుు  ఉనే నిరుద్యయగుల 

స్ంఖయ 1991-92లో 17 మ్మల్సయను కు పెర్థగి, 1992-93 నాటికి 13 మ్మల్సయను కు తగిగ ంద్ధ. నిరుద్యయగిత్య్ రేటు 

1990-91లో 3.1 శాతం క్ష్ా, 1992-93లో 5.1 శాత్య్నికి పెర్థగింద్ధ. 

 న్నషనల్ శాంపిల్ స్రేా గణాంక్ష్ల ప్ర క్ష్ర్ం 1993-94లో మొతేం నిరుద్యయగుల స్ంఖయ 9 మ్మల్సయనుు  క్ష్ా, 2004-

05 నాటికి ఈ స్ంఖయ 13.1 మ్మల్సయను కు పెర్థగింద్ధ. 1993-94లో 2.62 శాతంా ఉనే నిరుద్యయగిత్య్ రేటు 

2004-05లో 3.06 శాత్య్నికి చేరుకుంద్ధ. 

 దేశంలో అదనప్ప ఉత్య్పదన అస్ంఘటిత ర్ంగంలో నమోదు క్ష్ా, అత్త తకుువ్ా స్ంఘటిత ర్ంగంలో 

నమోదైంద్ధ. అస్ంఘటిత ర్ంగంలో తకుువ్ వేతన రేటు వ్దే ఉపాధి లభించింద్ధ. స్ంఘటిత ర్ంగంతో 

పోల్సునప్పపడు అస్ంఘటిత ర్ంగంలో ఉపాధి భదర త తకుువ్ా ఉంద్ధ. నిర్మూణాతూక స్రేుబ్టు క్ష్ర్యకామం 

ప్ర వేశపెటిిన తర్మాత స్ంఘటిత ర్ంగంలో ఉపాధి సామరి్యం తగిగ ంద్ధ. 

 2006-07లో భార్త పార్థశాామ్మక ర్ంగ వ్ృది్ధ 11.2 శాతంా నమోదైతే.. ప్ర ప్ంచ ఆరి్థక స్ంక్షభం క్ష్ర్ణంా 

2008-09లో దేశ పార్థశాామ్మక ర్ంగ వ్ృది్ధ 3 శాత్య్నికి తగిగ ంద్ధ. ప్ర ప్ంచ ఆరి్థక స్ంకోయ భం భార్తదేశంలోని ఎగుమత్త 

ఆధార్థత ప్ర్థశామలపైె రుణాతూక ప్ర భావ్ం చూపించింద్ధ. 

 శాామ్మక, ఉపాధి మంతే్తతా శాఖ లేబర్ బ్యయరో శాంపిల్ స్రేా నివేద్ధక ప్ర క్ష్ర్ం దేశంలోని 8 ప్ర ధాన ర్ంాలోు  సెపిెంబర్-

డిసెంబర్ (2008) నలల మధయ ఉపాధి 16.2 మ్మల్సయను  నుంచి 15.7 మ్మల్సయను కు తగిగ ంద్ధ. 
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 దేశంలోని మొతేం ఉపాధిలో స్ాయం ఉపాధి వాటా 52.2 శాతంా ఉందని న్నషనల్ శాంపిల్ స్రేా పేర్ుంద్ధ. 

మొతేం శాామ్మకులోు  అధిక శాతం అలప ఆదాయ కలపన క్ష్ర్యకలాపాలోు  నిమగేమైె ఉనేటుు  ఈ స్రేా తెల్సపింద్ధ. 

 న్నషనల్ శాంపిల్ స్రేా (68వ్ రండు) ప్ర క్ష్ర్ం తయారీ ర్ంగంలో వ్ృది్ధ 2009-10లో11 శాతంా ఉంట్ర 2011-

12 నాటికి 12.6 శాత్య్నికి పెర్థగింద్ధ. జ్ఞతీయ తయారీ విధానం (2011) ప్ర క్ష్ర్ం 2022 నాటికి 100 మ్మల్సయను  

మంద్ధకి ఉపాధి కల్సపంచాలని లక్షయంా పెటిుకునాేరు. ఈ క్ష్ర్ణంా 2011-12లో తయారీ ర్ంగంలో వ్ృది్ధ 

నమైెదైంద్ధ.  
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