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ఆరవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక కాలంలో 
ఆహార ధాన్ాాల ఉత్పతి్త పరెగడంతో 
పాటు అనుకునన వృద్ధి రే్టు కూడా 

సాధధంచడం జర్థగథంద్ధ. 
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ఈ ప్రణాళికలో ఇంధన రంగానికి 
అధధక పరా ధానాత్ ఇచ్చిన్ారు. 
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వావసాయరంగానిక,ి 
ప్ర్థశ్రమలకు అవసాి ప్న్ా 

సౌకర్ాాలను అభివృద్ధి  ప్రుచుట, 
గార మీణ రంగాలలో ఉపాధధ 
సౌకర్ాాలు కల్పంచుట 

వయాహంగా నిరణయంచ్చన్ారు. 
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ఏడవ ప్ంచ వరష ప్రణాళిక 1985 లో 
పరా రంభమ  ై1990 వరకు 

కొనసాగథంద్ధ. 



ర్ాజీవ్ గాంధ ీహయంలో 
త్యార్ ైన ఏడవ ప్ంచ వరష 
ప్రణాళికలో ఆహార్ోత్పతి్త 

మర్థయు ఉపాధధ 
అవకాశాలకు అధధక 
పరా ధానాత్ ఇచ్ాిరు. 
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ర్ాజీవ్ గాంధీ  









20 వ శ్తాబ్దంలోక ి
ప్యనం అన్ే నిన్ాదంతో ద్ేశ్ 
భవష్ాత్తి  అవసార్ాలను 
దృష్టిలో ఉంచుకొని 

త్యారుచ్ేయబ్డిన ప్రణాళిక 
ఏడవ ప్ంచ వరష ప్రణాళిక . 
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శాసి్తర, సాంకేత్తక రంగాలలో 
గణనీయమ ైన అభివృద్ధి  లక్ష్యాలను 
సాధధంచడానికి ప్రణాళికలో అధధక 

పరా ధానాత్ ఇచ్ాిరు. 
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పేదర్థక నిరమూలన, 
నిరక్ష్ార్ాస్తాత్ నిరమూలన, 
మౌళిక స్తదుపాయాలు 

కల్పంచడం ద్ీని ఉప్ లక్ష్యాలు. 
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ఏడవ ప్రణాళిక మొతి్ం పెటుి బ్డి 
218729 కోటల  రమపాయలు. 
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ఈ ప్రణాళిక కాలంలోన్ే జవహర్ ర్ోజ గార్ 
యోజన ను పరా రంభించ్ారు. ఈ యోజన 

వివిధ రకాల పేరుల  మారుికొని 
ఇప్పటివరకు కూడా అమలులో ఉంద్ధ. 
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ఈ ప్రణాళికలో నిరణయంచ్చన 
లక్ష్యాలు సాధధంచ్చనందువలల  
ఏడవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 
విజయవంత్మ ైందని 

చ్ెప్పవచుి. 
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ఎనిమిదవ 
ప్ంచ వరష 
ప్రణాళిక 



In£Àlµ¶¢ ¶pAVµ ¶¢±µø 

¶pñg¸zOµ O¸vA 1992-97 



In£Àlµ¶¢ ¶pAVµ ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ v°¸ïvÀ: 
1. Gq¸lû¼ Oµvê¶m.  

2. Ym¸sû¹ n±ÀµÀAhµñg.  

3. £lµï.  

4. h¸ñSµÀo±µÀ.  

5. C¶¢«¸æ¶pm¸ «ÕOµ±¸ïv Oµvê¶m.  

6. Y¹j±ÀµÃl¸±ÀµÀA Èp±µÀSµÀlµv.  
7. వ్యవ్సాయ రంగంలో స్వయం స్మృద్ధి  
8. ఏటా 5.6% అభివ్ృద్ధి  రేటు సాధధంచడం 
9. ఎగుమతులు స్థూ ల జాతీయోతపతి్తలో 13.6% పెరగ డం 
10. ద్ధగుమతుల రేటు 8.4% కి పరిమితం చేయడం 
11. పొ దుపు 21.6% ద్ాకా ఉంచడం 
12. నిరక్ష్యరాస్యత నిరమూలన 
మొదల ైనవి. 
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ఏడవ ప్రణాళిక అంత్ం త్ర్ాాత్ 
ద్ేశ్ంలో ర్ాజకయీ అస్టిరత్ వలల  

ఎనిమిదవ ప్రణాళిక 
పరా రంభించడానికి ర్ ండు 

స్తంవత్సర్ాల ఆలస్తాం అయంద్ధ. 
చ్చవర్థక ి1992 ఏపటరల్ 1 న ఈ 
ప్రణాళిక ప్టటి లక కికంద్ధ. 
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ఈ ప్రణాళిక పెటుి బ్డి 
7,98,000 కోటల  
రమపాయలు,. 
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ఇందులో ప్బ్లల క్ రంగం వాటట 
4,34,000 (మొతి్ం ప్రణాళిక 

పెటుి బ్డిలో 45%). 
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తొమిూదవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 1997 
ఏపటరల్ 1 నుంచ్చ 2002 మార్థి 31 

వరకు అమలులో ఉంద్ధ. 



9¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zO¸ 

O¸vAvÑ v°µïAS¸ ÈpdÀàOµÀ¶mé 

Èp±µÀSµÀlµv 7 ¥¹hµA. 
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తొమిూదవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 
మొతి్ం పెటుి బ్డి 21,90,000 

కోటల  రమపాయలు. 
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తొమిూదవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక లక్ష్యాలు 
1. పేదర్థక నిరమూలన 
2. వావసాయ రంగ అభివృద్ధి  
3. దరవయాలబణ నిరమూలన 
4. పరా థమిక ఆర్ోగా వస్తత్తలు మ రుగు ప్రిడం 
5. సాి నిక స్తంసి్తల అభివృద్ధి  
6. జన్ాభట నియంత్రణ 
7. ఉపాధధ అవకాశాలను మ రుగుప్రిడం 

9 





ప్దవ ప్ంచ వరష ప్రణాళిక ఏపటరల్ 
1, 2002 నుంచ్చ మార్థి 

31, 2007 వరకు కొనసాగథంద్ధ. 
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ప్దవ ప్ంచ వరష ప్రణాళికలో 
ఆర్థికవృద్ధి  రే్టు లక్ష్ాం 7.6% 

పెంచ్ాలని లక్ష్ాంగా 
పెటుి కున్ానరు. 
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7.6% 



ప్దవ ప్ంచ వరష ప్రణాళికలొ 
వావసాయ రంగం 2.13 
వృద్ధి రే్టు నమోద్ె ంద్ధ. 
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పార్థశరా మికరంగం లో 8.74%, 
స్ేవల రంగంలో 9.28% 
వృద్ధి రే్టు నమోద్ె ంద్ధ. 

10 

8.74% 9.28% 





11 
ప్దకొండవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక కాలం 

2007 నుండ ి2012 వరకు  



ప్దకొండవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 
ముసాయద్ాను జాతీయ ప్రణాళిక 
స్తంఘం నవంబ్ర్ 2007 లో 

ఆమోద్ధంచ్చంద్ధ. 

11 



2007 నుంచ్చ 2012 కాలంలో 
అమలయయా ఈ ప్రణాళికలో ఆర్థిక 
వృద్ధి  రే్టును 9% కు పెంచ్ాలని 

లక్ష్ాంగా నిరణయంచ్ారు. 

9% 



పరా ధానా రంగాల కారాకరమాలోల  
పెటుబ్డులను గణనీయంగా పెంచడం 
ద్ాార్ా మర్థంత్ స్తమగరంగా అభివృద్ధి  
సాధధంచ్ాలని ప్రణాళికలో నిర్ేదశంచ్ారు. 



11 వ ప్ంచవరష ప్రణాళిక మొతి్ం 
పెటుి బ్డి 36,44,000 కోటల  

రమపాయలుగా నిరణయంచ్ారు. 



 ప్రణాళిక అమలు కోస్తం కేందరం 
కేటటయంచ్ాల్సన స్తథి ల బ్డెెటరీ్ 
మదదత్త 14,21,711 కోటల  

రమపాయలు. ఇద్ధ గత్ ప్రణాళిక కంటే 
6,00,000 కోటుల  అధధకం. 



 ప్రధానంగా ఈ ప్రణాళికలో 
సామాజిక, వావసాయ, 

గార మీణాభివృద్ధి పె  దృష్టి  పెటటి రు. 
పరా ధానా రంగాలకు స్తథి ల బ్డెెట్ 
లో 74.67% కు పెంచ్ారు. గత్ 
ప్రణాళికలో ఇద్ధ 55.2% 

మాత్రమ.ే 



విద్ాారంగానికి ఈ ప్రణాళికలో మంచ్చ 
కేటటయంప్ులు చ్ేశారు. స్తథి ల బ్డెెట్ 

లో ద్ీని వాటట 19.36%. ద్ీని 
ప్రకారం ఈ ప్రణాళిక కాలంలో విదాక ై 
2,75,000 కోత్ల  రమపాయలు ఖరుి 

చ్ేయాల్స ఉంద్ధ. 





వావసాయ రంగంలో వృద్ధి  రే్టు 4% 
గా నిరణయంచ్ారు. పార్థశరా మిక, స్ేవల 
రంగం వృద్ధి  రే్టును 9-11% గా 

నిరణయంచ్ారు. 

9-11% 4% 



¶pñg¸zOµv n±¼è¶¨à v°¸ïvÀ:   
1. È¢ÀÀlµdº ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ   (1951-1956)    -¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀ±µASµA Ctû¶¢Ål¼è. 

2. ±ÇAfµ¶¢¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ     (1956-1961)    -q¸±¼¥¹ñ£ÀOµ±µASµA Ctû¶¢Ål¼è. 

3. ¶¢ÀÃfµ¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ  (1961-1966)    -¶ªö±ÀµÀA ¶ªA¶¢ÀÅlû¼è. 

4. m¸vÀSµ¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ  (1969-1974)    -Êplµ±¼Oµ n±µÃîv¶m. 

5. Klµ¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ     (1974-1979)    -Êplµ±¼Oµ n±µÃîv¶m ¶ªö±ÀµÀA ¶ªA¶¢ÀÅlû¼è. 

6. D±µ¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ     (1980-1985)    -Êplµ±¼Oµ n±µÃîv¶m ¶ªö±ÀµÀA ¶ªA¶¢ÀÅlû¼è. 

7. Jfµ¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ     (1985-1990)   -D¶®±µ Ghµêiå 

8. In£Àlµ¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ  (1992-1997)   -¶¢Ã¶m¶¢ ¶¢¶m±µÀv Ctû¶¢Ål¼è. 

9. hÍ£Àîlµ¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ (1997-2002)  -«¸¶¢ÃZOµ m¸ï±ÀµÀA. 

10. ¶plµ¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ    (2002-2007)   -q¸ñAj±ÀµÀ C¶ª¶¢Ã¶mhµvÀ hµS¼ØAVµfµA. 

11. ¶plµOÍAfµ¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ (2007-2012) -¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀ «¸¶¢ÃZOµ ±µAS¸v Ctû¶¢Ål¼è.  



ప్రణాళికల 
విజయాలు 



1947 లో కొతి్గా సాాత్ంత్రం ప ంద్ధన 
మనద్ేశ్ం ప్రత్త అవస్తర్ాలకు ఇత్ర 
ద్ేశాలపె  ఆధారప్డే అవస్తరం 
లేకుండా ప్రణాళిక బ్దదంగా 

రమప ంద్ధన లక్ష్యాల ఆధారంగా 
అభివృద్ధిని సాధధంచడం ప్ంచవరష 

ప్రణాళికల విజయమేనని 
చ్ెప్పవచుి. 



పరా రంభంలో ఎనిన ఆటంకాలు 
ఎదుర్ ైననథ అభివృద్ధిప్థం వ  ప్ు 
ప్యనించడానికి ప్రణాళికలు 

కృష్టచ్ేశాయ. 



మొదటి ప్ంచవరష ప్రణాళికలో 
వావసాయ రంగంలో మంచ్చ 
ఉత్పతి్త సాధధంచగలాా ము. 



ర్ ండో  ప్రణాళికలో భటర్ీ 
ప్ర్థశ్రమలకు మంచ్చ ఊత్ం 

లభించ్చంద్ధ.  



మూడో  ప్రణాళిక 
విఫలమవడానికి కారణాలు 

 చ్ె న్ా యుదిం (1962) 
న్ హరూ  మరణం (1964) 

పాకిసాి న్ తో యుదిం (1965) 



ఆ త్ర్ాాత్ కూడా రుత్తప్వన్ాలు, 
ద్ేశ్ ర్ాజకీయ కారణాలు 

మొదలగునవి ప్రణాళికల అభివృద్ధిని 
తాతాకల్కంగా ఆపటన్ా ద్ేశ్ 

అభివృద్ధిని మాత్రం అడడగథంచలేవు. 



ఈన్ాడు ద్ేశ్ం శాసి్తర, సాంకేత్తక రంగాలలో 
అగరర్ాజాాలతో పో టీ ప్డుత్తననద్ానికి, 
స్తమాచ్ార, శాసి్తర, సాంకేత్తక, అంత్ర్థక్ష్ 
రంగాలలో అంతెత్తి న ఎగథర్థనద్ానికి 
ప్రణాళికబ్దద  లక్ష్యాలే కారణం. 



పార్థశరా మికంగా కూడా బ్టగా 
అభివృద్ధి  సాధధంచ్ాం. 



ఒకప్ుపడు అహారధాన్ాాలక ై ఇత్రద్ేశాలపె  
ఆధారప్డిన భటరత్ద్ేశ్ం ఈన్ాడు ఎగుమత్త 
దశ్కు చ్ేరడానికి, పార్థశరా మిక మర్థయు రక్ష్ణ 
రంగంలో స్తాయం స్తమృద్ధి  సాధధంచడానికి 

ప్రణాళికలు ద్ోహదం చ్ేశాయ. 



 ¶pñg¸zOµv £Y±ÀµÃvÀ :   

1. ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀ±µASµA Ctû¶¢Ål¼è VÇAl¼Al¼. 

2. q¸±¼¥¹ñ£ÀOµAS¸ Ctû¶¢Ål¼è Y±¼S¼Al¼.  

3. ¶ªö±ÀµÀA ¶ªA¶¢ÀÅlû¼è «¸lû¼AVµSµwS¸¶¢ÀÀ.  

4. D¶®±µ Ghµêiå Èp±¼S¼Al¼. ¶¢Ã¶m¶¢ ¶¢¶m±µÀv Ctû¶¢Ål¼è 

«¸lû¼AV¸¶¢ÀÀ.  

5. «¸¶¢ÃZOµ m¸ï±ÀµÀA «¸lû¼AVµSµwS¸¶¢ÀÀ.  

6. q¸ñAj±ÀµÀ C¶ª¶¢Ã¶mhµvÀ hµS¼ØAVµSµwS¸¶¢ÀÀ.  

7. ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀ «¸¶¢ÃZOµ ±µAS¸v Ctû¶¢Ål¼è «¸lû¼AVµSµwS¸¶¢ÀÀ. 

8. odºq¸±µÀlµv, ±µ¢¸g¸, £lµÀïh³ «ÕOµ±¸ïvÀ ÈÈp±¼S¸±ÀÀ.  

9. Y¹j±ÀµÃl¸±ÀµÀA Èp±¼S¼Al¼.  

10. C°µ±¸¶ªïh¸ ¥¹hµA Èp±¼S¼Al¼.  

11. ¥¹¶ªåò «¸AOÉiOµ ±µAS¸vÑô Ctû¶¢Ål¼èn «¸lû¼AV¸¶¢ÀÀ.  

12. Oµv±¸, ¶¢À¶¥ÃW, ¶¢Adº ¢¸ïlûµÀwé n±µÃîwAVµSµwS¸¶¢ÀÀ. 

13. ¶¢¶mÀ±µÀvÀ ¶ªOµñ¶¢ÀAS¸ £n±ÀÇÃS¼AVµsf¸â±ÀÀ.  

14. ¶pñsûµÀhµö ±µASµA sv¶pfºAl¼. qÏlµÀ¶pÁ,  ÈpdÀàsfµÀvÀ Èp±¼S¸±ÀÀ. 





ప్ంచవరష ప్రణాళికల వలల  ఎన్నన విజయాలు 
సాధధంచ్చననథ అవి న్ాణేనికి ఒక వ  ప్ు 
మాత్రమ.ే మర్ో వ  ప్ు చథసిే్ ఎన్నన 

అప్జయాలు, వ  ఫలాాలు కొటటి చ్చినటుల  
కనబ్డతాయ. 



6 దశాబ్టద ల ప్రణాళికా భటరత్త ఏమి 
సాధధంచ్చంద్ో  గార మీణ రంగానిన 
ఒకకసార్థ చథస్ేి  అరిమౌత్తంద్ధ. 



గత్ 60 స్తంవత్సర్ాలుగా కోటల  
రమపాయలను ద్ార్థదాం, నిరుద్ో ాగం, 

జన్ాభట నిరమూలన, ఉద్ోాగ 
అవకాశాలపె  ఖరుి చ్ేస్తుి నననథ 
అవి మర్థంత్గా పరెగడం ఆశ్ిరాం 

కలుా త్తంద్ధ. 











ఇప్పటికీ పేదవార్థకి వార్థ 
జీవితాలలో మార్ేపమీ లేదని 
ప్లు ఆర్థిక విశలలష్ణలు 
తెలుపత్తన్ానయ. 





అంక లోల  ప్రగత్త 
బ్టగునననథ వాటి 

ఫలాలు మాత్రం కొందరే్ 
అనుభవిస్తుి న్ానరు. 









అంతేకాకుండా ప్రణాళికలకు ఒక 
స్టిరమ ైన గమాంలేదని, ర్ాజకీయ 
పారిీ్లు త్మ వాగాద న్ాల కోస్తం, 
పారిీ్ స్టద్ాి ంతాల కోస్తం ప్రణాళిక 
లక్ష్యాలను మార్థివేస్తుి న్ానరనే్ 

అప్వాదు ఉంద్ధ. 



మొదటి , ర్ ండో  ప్రణాళికలో 
ప ందుప్ర్థిన లక్ష్యాలే 11 వ 
ప్రణాళికలో కూడా ఉండటం 

ఖచ్చిత్ంగా ప్రణాళికా వ  ఫలామేనని 
చ్ెప్పవచుి. 

1,2=11 



ప్రణాళికా 
వాయంలో 
కూడా అధధక 
భటగం ప్నికిర్ాని 
ప్థకాల మీద, 
స్తబ్లసడీల మీద 
వ చ్చిస్తుి న్ానరు. 



ద్ాంతో రుణభటరం మర్థంత్గా పెర్థగథ 
భవిష్ాత్తి  భటరం అవుత్తంద్ధ. 



న్ాలావ ప్రణాళిక అనంత్రం 
చ్ెప్ుపకోదగా భటరీ్ నీటిపారుదల 
పరా జ కుి ల నిర్ాూణం జరుగలేదు. 
వావసాయరంగంలో తాతాకల్క 
ఫల్తాల సాధనకే పరా ధానాం 

ఇచ్ాిరు. 



ద్ేశ్ంలో అధధక పరా ంతాలు 
న్ేటికీ వావసాయం పె న్ే 
ఆధారప్డవల్సన ప్ర్థస్టిత్త 
పో లేదు. ద్ేశ్ంలో స్తమాన 
అభివృద్ధి  ఏరపడలేదు. 



¶pñg¸zOµv C¶pY±ÀµÃvÀ:  
1. Êplµ±¼Oµ n±µÃîvm¸ O¸±µïOµñ¶¢ÀA £Y±ÀµÀ¶¢AhµA 

O¸vÉlµÀ.  

2. ¶ª¶¢ÃYAvÑ Dl¸±ÀµÀ C¶ª¶¢Ã¶mhµvÀ Cv¹SÉ 

Gm¸é±ÀÀ.  

3. sûµÃ ¶ªA¶ªÖ±µgvÀ ¶ªOµñ¶¢ÀAS¸ C¶¢ÀvÀO¸vÉlµÀ.  

4. Ym¸sû¹ Èp±µÀSµÀhµÃÊm ¶¢ÁAl¼. 

5. n±µ°µ±¸¶ªïhµ EAO¸ ¶pÁ¹±¼åS¸ hÍvS¼qÒvÉlµÀ.  

6. n±µÀlÐïSµA Èp±µÀSµÀhµÃÈm GAl¼. 

7. lûµ±µvÀ Èp±µÀSµÀhµÃÊm Gm¸é±ÀÀ.  

8. q¸ñAj±ÀµÀ C¶ª¶¢Ã¶mhµvÀ n±µÃîwAVµsfµvÉlµÀ. 




