


అభివృద్ధధ సంక్లిషటమైనద్ధ.

అభివృద్ధధ ట్ి అందరిక్ల ఒకే 
భావన ఉండదు.



భూమి లేని గ్రామీణ కారిికుడు

ఎకుువ రోజులు 
ని, మెరుగైన 

జీతం.…..



ధనిక రైతు 

అధిక మదదతు 
ధర, అధిక 

ఆదాయం ....



వానలు, మంచి 
ంట్ …..

వర్షాధార రైతు



భూమి ఉన్న కుటుంబుంలోని గ్రామీణ మహిళ

మరింత ఆదాయం, 
పిల్ిల్ అభివృద్ధద....  



పట్టణుంలోని నిరుద్యోగ యువకుడు 

మంచి ఉద్యోగం, 
మంచి జీతం....



పట్టణ ప్రుంతుంలోని ధనిక అబ్బాయి 

విదేశాల్లో చదువు, 
సమాజంలో గురితంపు 



పట్టణ ప్రుంతుంలోని ధనిక అమ్మాయి

సోదరునితో 
సమానంగా స్వేచఛ...



గనిలో పనిచేసే ఆదివాసి 

పిల్ిల్కు మంచి 
చదువులు, జీవితం...



చేపలు పట్టట వోక్తి 

ఎకుువ చేలు దొరిక్ల 
మరింత ఆదాయం 

ర్షవాలి.



అభివృద్ధధ ట్ి వీరందరికీ ఒకే భావన 
ఉందా?

లేదు, ప్రతి ఒకకరిక్త వేర్వేరు కోరికలు 
ఉన్ననయి.



ఇద్దరు వోకులికు లేదా బ ుందాలకు 
పరసర విరుద్ధమైన్ కోరికలు ఉుండవచ్చు.

దీనిక్ల కొనిన ఉదాహరణలు చెండి. 



మానవాభివృద్ధధ చరిత్ర రిణామ కాల్క్రమ సూచి  

వేట్, సేకరణ 200,000 
సుంవతసరాలు 



వోవసాయుం ప్రరుంభుంచి 12,000 సుంవతసరాలు



పారిశ్రామికీకరణ మొద్లై 400 సుంవతసరాలు 



తమిళన్నడు రాష్ట్రుంలోని 
తిరుణవెల్లి జిల్లి కుడుంకుళుం లో 
ప్రభుతేుం అణు విదుోత్ కుంద్రుం 

నెలకొల్లలనుకుుంది.  





కుడుంకుళుం అణు విదుోత్ కుంద్రుం



దేశంలో నిరంతరం పెరుగుతునన 
అణు విదుోత్ అవసర్షలు తీరచడం 

దీని ప్రధాన ఉదేదశోం. 



ప్రజలు వారి భద్రత, రక్షణ, 
జీవనోపాధుల పరిరక్షణ కోసుం 

అణు విదుోత్ కుంద్ర సాాపన్కు 
వోతిర్వకుంగా ఉద్ోముం 

మొద్లుపెట్టటరు. 









శాస్త్రజ్ఞులు, పరాోవరణవేతిలు,
సామ్మజిక ఉద్ోమకారులు ప్రజల 

పక్షాన్ నిలబడి దీనిని 
వోతిర్వక్తుంచారు.  



 తీర ప్రంతానిన, దేశానిన రేడియోధారిిక 
  వినాశకర ప్రమాదం నండి రక్షంచాల్ని ఈ 
  ప్రజలు కోరుకుంటునానరు. 
 కానీ ప్రభుతేం ఈ ప్రజెకుట నిర్షిణానిక్ల 
 తగిన భద్రతా చరోలు తీసుకుంటునానమని
   ప్రజెకుట నిర్షిణం కొనసాగిసోతంద్ధ. 



1. కాబట్టట వేరువేరు వోకుతల్కు        
వేరేేరు అభివృద్ధధ ల్క్ష్యోలు   

ఉండవచ్చచ.
2. ఒకరిక్ల అభివృద్ధధ అయినద్ధ 
మరొకరిక్ల విధేంసం కావచ్చచ.



ఆఫ్రికాలోని ఐవరీకోస్టట దేశంలోని అబిద్ 
జాన్ ట్టణం లో ఒక ఓడ 500 ట్ననల్ 
విషపూరిత వోరధ దార్షధల్న బహిరంగ 

ప్రదేశంలోనూ, సముద్రంలోనూ 
పారబోసంద్ధ.









ఈ చెతి నుుండి వెలువడిన్ 
విషవాయువుల వలి తల 
తిపట్ుం, ద్దుదరుి, స హ 

కోలోవడుం, విరోచన్నలు వుంటి 
సమసోలు ఏరడ్డాయి.   







పిల్ిలూ! ఒకుసారి ఆలోచించండి.

దీనివలి ప్రయోజన్ుం పుందేవాళ్ళు
 ఎవరు,పుంద్నివాళ్ళు ఎవరు?

ఈ దేశానిక్త అభవ దిధ లక్షాోలు ఎల్ల ఉుండ్డల్ల?



ఆదాయం మరియు ఇతర లక్ష్యాలు 
ప్రజలు ఆదాయాన్నన కాకుుండ్డ 

సమ్మన్త, సేేచఛ, భద్రత, 
ఇతరులనుుంచి గౌరవుం కుడ్డ 

కోరుకుుంట్టరు.



జీవించడానిక్ల భౌతిక వసుతవులు 
మాత్రమే సరిపోవు.

జీవన్ న్నణోత అభౌతిక అుంశాలపై 
కుడ్డ ఆధారపడి ఉుంటుంది.



దేశాల్న పోల్చడానిక్ల ముఖ్ోమైన
 ప్రమాణికాలోి ఆదాయం ఒకట్ట. 

ఎకుకవ ఆదాయుం ఉన్న దేశాలు తకుకవ
 ఆదాయుం ఉన్నదేశాల కుంట్ట అభవ దిద 

చెుందాయి. 



జాతీయాదాయుం అుంట్ట ఏమిటి?
దేశంలోని ప్రజల్ందరి ఆదాయానీన కలిపి 

జాతీయాదాయం అంటారు.
దేశాల్న పోల్చడానిక్ల ఇద్ధ సరైన 

ప్రమాణికం కాదు.



తల్సరి ఆదాయం ఎలా లెక్లుసాతరు?
దేశుం మొతిుం ఆదాయానిన జన్నభాతో 
భాగిసేి తలసరి ఆదాయుం వస్ిుంది.
దీనిన్న సగట ఆదాయుం అని కుడ్డ 

అుంట్టరు.



ప్రప్ంచ బ్యంకు యొక్క ప్రప్ంచ అభివృద్ధి నివేద్ధక్- 2012

• అధిక ఆదాయ దేశాలు ---- 12,600 అమెరికా 
డ్డలరుి లేదా అుంతకుంట్ట ఎకుకవ.

• మధో ఆదాయ దేశాలు ----- 1,035  నుుండి
12,600 అమెరికన్ డ్డలరి మధో.

• తకుకవ ఆదాయ దేశాలు ------ 1,035 
అమెరికన్ డ్డలరి కుంట్ట తకుకవ.

( తలసరి ఆదాయంసంవతసరానికి  )



పోల్లకకు సగట 
ఉపయోగకరుంగా ఉన్నన అది 

ప్రజల మధో అుంతరాలను వెలిడి 
చేయదు.



రండు దేశాలను పోలచడం 
దేశం 2001లో పౌరుల్ నెల్సరి ఆదాయం

( రూపాయల్లో )
I II III IV V సగటు 

దేశం ‘క’ 9500 10500 9800 10000 10200

దేశం ‘గ ’ 500 500 500 500 48000



కొనిి రాష్ట్రలా తలసరి ఆదాయం 
ర్షష్ట్రం 2012లోతల్సరిఆదాయం

( రూపాయల్లో )
ంజాబ్ 78,000

హిమాచల్ ప్రదేశ్ 74,000

బీహార్ 
25,000



తల్సరి ఆదాయానిన అభివృద్ధధక్ల 
ప్రమాణికంగా తీసుకుంటే ంజాబ్ 

అతోంత అభివృద్ధధ చెంద్ధన ర్షష్ట్రంగాన, 
బీహార్ తకుువ అభివృద్ధధ చెంద్ధన 

ర్షష్ట్రంగాన రిగణిసాతరు. 



కొనిి రాష్ట్రాలకు సంబంధంచిన తులనాతమక్ గణంకాలు 

ర్షష్ట్రం శిశుమరణాల్ రేటు 
1000క్ల 

( 2006 )

అక్షర్షసోత శాతం 
( 2011 )

నికర హాజరు శాతం 
( 2006 )

ంజాబ్ 42 77 76
హిమాచల్ 

ప్రదేశ్ 
36 84 90

బీహార్ 62 64 56



IMR – Infant Mortality Rate
సజీవంగా పుట్టటన ప్రతీ వెయిోమంద్ధ పిల్లి్లో సంవతసరం పూరిత అయ్యోసరిక్ల ఎంతమంద్ధ 

చనిపోతునానరో తెలియచేస్వ సంఖ్ోన IMR  (శిశు మరణాల్ రేటు) అంటారు.



అక్షర్షసోతా శాతం: 7 సంవతసర్షలు 
అంతకు మించిన వయసు వాళ్ళలో 
అక్షర్షసోతన ఇద్ధ తెలియ చేసుతంద్ధ.
నికర హాజరు శాతం: 6-17 సంవతసర్షల్ 
వయసుస పిల్ిల్లో బడిక్ల హాజరవుతునన 
పిల్ిల్ శాతం. 



హిమాచల్ ప్రదేశ్ 

బీహార్ 

ంజాబ్ 



ంజాబ్ లోని తల్సరి ఆదాయం 
హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని తల్సరి 

ఆదాయం కంటే ఎకుువ. 
అయినట్టకీ కొనిన కీల్క రంగాలోి 

ంజాబ్ ప్రజలు ఎందుకు 
వెనకబడి ఉనానరు? 



డబ్బు  ఉనిప్పటికీ బ్గా
 జీవంచడానికి అవసరమనై 
వస్తు వులు, సేవలు మనం 

కొనుక్కకలేక్  పోవడమే దీనికి
 కారణం.



అక్షర్షసోతా శాతానిన పెంచడానిక్ల అవసరమైన 
అనిన సౌకర్షోల్న ప్రభుతేం కలించాలి.



కొనిన ర్షష్ట్రాల్లో మౌలిక ఆరోగో సదుపాయాలు 
ప్రభుతేం కలించడం వల్ి అకుడ 

 శిశుమరణాలు తకుువగా ఉనానయి.



కొనిన ర్షష్ట్రాలోి ప్రజా ంపిణీ వోవసథ సక్రమంగా నిచేయడం వల్ి
 అకుడి ప్రజల్ ఆరోగోం, పోషకాహార సాథయి మెరుగాా ఉనానయి.



మానవ అభివృద్ధి నివేద్ధక్ 
 అభివృద్ధధని తెలియచేయడానిక్ల ఆదాయం ఒకుటే 

సరిపోదు. 
 ప్రతీ సంవతసరం UNDP మానవాభివృద్ధధ నివేద్ధకన 

ప్రచ్చరిసుతంద్ధ. 
 అద్ధ ప్రజల్ విదాోసాథయి,ఆరోగోసథతి, తల్సరి 

ఆదాయాల్న బట్టట వివిధ దేశాల్న పోలుసుతంద్ధ.



2013లో కొనిి దేశాల మానవాభివృద్ధి నివేద్ధక్ 

దేశం 
తల్సరి 
ఆదాయం 
డాల్రలిో 

 ఆయుఃప్రమాణ౦ 
సంవతసర్షల్లో  

సగటున బడిలో 
గడిపిన 
సంవతసర్షలు 

పాఠశాల్  
విదోలో ఉండే 
సంవతసర్షలు 

ప్రంచ 
మానవాభివృద్ధధ 
సూచికలో సాథనం 

శ్రీల్ంక 5170 75.1 9.3 12.7 92
ఇండియా 3285 65.8 4.4 10.7 136
పాక్లసాతన్ 2566 65.7 4.9 7.3 146

మయనాిర్ 1817 65.7 3.9 9.4 149
బంగాిదేశ్ 1785 69.2 4.8 8.1 146
నేపాల్ 1137 69.1 3.2 8.9 157



HDI - Human Development Index.

ఆయుుఃప్రమాణ౦ అనగానేమి?

పుట్టటననాట్ట నండి ఒకవోక్లత సగటున 
జీవించే కాల్ం.





శ్రీల్ంక వంట్ట చిననదేశం ప్రతీ అంశంలోనూ మనకంటే 
ఎంతో ముందు ఉండట్ం ఆశచరోంగా లేదూ?



హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో పాఠశాల వదాయ వప్లవం 

హిమాచల్ ప్రదేశ్ 



భారత దేశానికి స్వాతంతయం వచ్చచనాటికి హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో 
వదాయసా్వయి చాలా తకుకవగా ఉండేద్ధ.



హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో పాఠశాల్ల్ విసతరణ ఎందుకు సవాలుగా ఉంద్ధ 
 కొండ ప్రంతం కావడం వల్ి,
 చాలా గ్రామాల్లో జనసాంద్రత తకుువగా ఉండట్ం వల్ి.



హిమాచల్ ప్ర దేశ్ ప్ర భుతవం, అక్కడి ప్ర జలు విద్యపై  
ఎంతో ఆసకిి  చూపారు.



హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో పాఠశాల వద్యకు దోహద్ం చ్చసిన అంశాలు.
• చాలా వరకు విదో ఉచితం.
• పాఠశాల్లో ఉపాధాోయలు, తరగతి గదులు, మరుగుదొడుి,
    తాగునీరు  వంట్ట కనీస సదుపాయాలు ఉండేలా ప్రభుతేం చూసంద్ధ. 
• తర్షేతి కాల్ంలో ఈ సదుపాయాలు మెరుగు రిచారు.
• మరినినపాఠశాల్లు తెరిచి, ఉపాధాోయల్న నియమించారు. 
• పాఠశాల్ విదోలో 10 సంవతసర్షలు గడడం
    నియమంగా మారింద్ధ.
• ప్రతీ విదాోరిధ పై  ఇకుడి ప్రభుతేం 2,005 రూపాయలు 
    ఖ్రుచ పెడుతోంద్ధ.



హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో లంగ వవక్షత 
తకుకవ .



ఈ ర్షష్ట్రంలో శిశుమరణాల్ రేటు మగపిల్ిల్లో కంటే ఆడపిల్ిలోి తకుువ.
ఇకుడి మహిళ్లు ఉద్యోగాలు కూడా చేసుతనానరు.



వారు ఆరిిక్ స్వాతంత్ర్యయనిి,
ఆతమ వశాాస్వనిి క్లగి ఉంటారు.

ఇకుడి మహిళ్లు వివాహం తర్షేత 
కూడా తమ కుమార్తతలు ఉద్యోగం 

చేయాల్ని కోరుకుంటారు.



వారు స్వమాజిక్ జీవతంలోను, గాయమ 
రాజకీయాలలోనూ చురుగాా 

పాల్ాంటారు.

ఇకుడ మహిళా మండలులు కూడా చ్చరుకుగా 
నిచేసాతయి.



హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రగతి 
హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇండియా 

1993 2006 1993 2006

5 సంవతసర్షల్ కంటే ఎకుువ కాల్ం 
బడిక్ల వెళ్ళళన ఆడపిల్లి్ శాతం 

39 60 28 40

5 సంవతసర్షల్ కంటే ఎకుువ కాల్ం 
బడిక్ల వెళ్ళళన మగ పిల్ిల్ శాతం 

57 75 51 57



భారతదేశం మొతు ంగా క్ంటే 
హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో పాఠశాల

 వద్య వసు రణ, అభివృద్ధి
 గణనీయంగా ఉనాియి.   



SRIJAYA   MANEM


