
ఆర్థిక 
ప్రణాళికలు 







D±¼æOµ ¶pñg¸zOµ  
n±¼æ¶¨à O¸v ¶p±¼£ÀivÑ 

n±µä±ÀÀAVµÀOÍ¶mé v°¸ïv¶mÀ 

«¸lû¼AVµf¸nOº Ê¬hµÀslµèAS¸ 

hµ±ÀµÃ±µÀ VÉ¶ªÀOµÀ¶mé ±ÀµÀAh¸ñASµA, 

¶¢Á¹ï¶®v¶mÀ D±¼æOµ ¶pñg¸zOµ 

CAlµÀ±µÀ. 



భారత 
ప్రణాళికా 
సంఘం 



¶pñg¸zO¸ ¶ªA¶TA 

«¸æ»pAVµsfº¶m ¶ªA¶¢hµù±µA 

1950. 



భారత ప్రణాళికా సంఘం క ంద్ర 
మంత్రరమండలి తీర్ాానం ద్ాార్ా           

15 మార్థి, 1950 న ఏరపడిన క ంద్ర 
ప్రభుతా సలహా సంసి. 



ఇద్ి ర్ాజ్యంగ తర మర్థయు శాసనేతర 
సంసి. ద్ీనికి చ ైరాన్ గా ప్రధాన మంత్రర, 

కియిాశీలకంగా ప్నిచేసే వాసతవ 
కారయనిర్ాాహకుడిగా ఉపాధ్యక్షుడు 

వయవహర్థస్ాత రు. 



డా. మనమాహన్ 
స ంగ్, అధ్యక్షుడు 



మాంటెక్ స ంగ్ 
అహలూ వాలియా 
 ఉపాధ్యక్షుడు 



ఇప్పటి వరకు 
ప్నిచేస న 

ప్రణాళికా సంఘ 
ఉపాధ్యక్షులు 



Gulzarilal 

Nanda 
Feb 17, 1953 

Sep 21, 1963 



V.T. 

Krishnamachari 

 Feb 17, 1953 
 Jun 21, 1960 



Chandulal 

Madhavlal 

Trivedi 

Sep 22, 1963 

Dec 02, 1963 



Ashok 
Mehta 
Dec 03, 1963 

Sep 01, 1967 



Dhananjay 

Ramchandra 

Gadgil 

Sep 02, 1967 

 May 01, 1971 
 



Chidambaram 

Subramaniam 

May 02, 1971 

Jul 22, 1972 

 



Durga 

Prasad 

Dhar 
Jul 23, 1972 

Dec 31, 1974 



Parmeshwar 

Narayan 

Haksar 

Jan 04, 1975 

May 31, 1977 

 



D. T. 

Lakdawala 

Jun 01, 1977 

Feb 15, 1980 

 



Narayan 

Dutt 

Tiwari 
Jun 09, 1980 

 Aug 08, 1981 



Shankarrao 

Bhavrao 

Chavan 
Aug 09, 1981 

Jul 19, 1984 
 



Prakash 

Chandra 

Sethi 
Jul 20, 1984 

Oct 31, 1984 



Pamulaparti 

Venkata "

Narasimha 

Rao“ 
Nov 01, 1984 

Jan 14, 1985 



Manmohan 
Singh 
Jan 15, 1985 

Aug 31, 1987 



P. Shiv 

Shankar 
Jul 25, 1987 

Jun 29, 1988 



Madhav 
Singh 
Solanki 
Jun 30, 1988 

Aug 16, 1989 



Rama 

krishna 

Hegde 
Dec 05, 1989 

Jul 06, 1990 



Madhu 

Dandavate 
Jul 07, 1990 

Dec 10, 1990 



Mohan 

Dharia 
Dec 11, 1990 

Jun 24, 1991 



Pranab 

Mukherjee 
Jun 24, 1991 

May 15, 1996 



Madhu 

Dandavate 
Jul 07, 1990 

Dec 10, 1990 



Jaswant 

Singh 
Mar 25, 1998 

Feb 04, 1999 



K. C. Pant 
Feb 05, 1999 

Jun 17, 2004 



Montek 

Singh 

Ahluwalia 

Jul 06, 2004 

present 





1947 లో స్ాాతంతరం ప ంది్న 
భారతద్ేశానిక ిప్రధాన మంత్రర గా 
ప్గాా లు చేప్టిిన జవహర్ లాల్ 
నెహలూ  స్ో వియట్ 
యూనియన్ (ప్ూరాప్ు రష్ాయ) 
ప్రభావానికి లోనైె భవిష్యతతత  
అభివృదిి్క ిమనదే్శంలో కూడా 
ప్రణాళికలు ఉండాలని 
తలచి ప్రణాళికా సంఘం ను 
ఏరపర్థి 1951-52 నుండి 
ప్ంచవరష ప్రణాళికలు 
పరా రంభించాడు.  





ఈ విధ్ంగా 
మనద్ేశంలో 
ప్ంచవరష 
ప్రణాళికలకు 
జవహర్ లాల్ 
నెహలూ  ను 
ప తామహుడిగా 
పేర్కొనవచుి. 



పారూమ ంటులో ప్రణాళికల గుర్థంచి మాటాూ డుతూ 
నెహలూ ప్రభుతా రంగానిి ప ంచుతూ, ఉతపత్రత  రంగాలను 
ప్రభుతాప్రం చేసతత  వీటి ఫలితాలను ప్రజలకు అంద్ేలా 
చేయాలిి ఉంద్ి. ప్రజ్స్ాామయ స్ాి ప్నకు దో్హద్ం చేసతత  
ఆర్థిక, పార్థశాిమిక రంగాలలో ప్రగత్రని స్ాధించడమే 
ఆర్థికప్రణాళికల ముఖ్యయద్ేేశయం అని పేర్కొనాిడు. 



NEHRU VIDEO INSERT 



ద్ేశ వనరులు, అవసర్ాలను 
రూప ంద్ించేంద్ుకు 1950 లో ప్రణాళిక 

సంఘం ఏరపడింద్.ి 



ప్రణాళిక సంఘానికి ప్రధాన మంత్రర ఎక్ి-
అఫీష యో చ ైర్మాన్ గా వయవహర్థస్ాత డు, కాగా 
క బినేట్ ర్ాయంకు కల డిప్ూయటీ చ ైర్మాన్ ఆ 
తర్ాాత్ర స్ాి నంలో కొనస్ాగుతాడు. 





మోక్షగుండం విశవాశారయయ 1934 లో 
రచించిన పాూ న్్ ఎకానమీ ఫర్ 

ఇండియా భారతద్ేశంలో ప్రణాళిక వయవసికు 
ద్ార్థచతప ంద్ి. కాబటిి  అతనిని ద్ేశ ప్రణాళిక 
వయవసికు ప తామహుడిగా అభివర్థణంచవచుి. 



ఈ గింథంలో విశవాశారయయ దే్శంలో 
తాండవిసుత ని పేద్ర్థకం, నిరుద్ో యగం వంట ి
అనేక ఆర్థిక సమసయలకు కారణం 
ప్రణాళికబదే్మ ైన ప్దే్త్ర లేకపో వడమే 
కారణమని పేర్కొనాిడు. 



1938 లో ద్ేశంలో జ్తీయ ప్రణాళిక కమిటీని 
స్ాి ప ంచారు.  



1944 లో బాంబే 
ప్రణాళిక రూప్కలపన 

జర్థగథంద్.ి 



జ్తీయ నాయకుల ైన ద్ాద్ాభాయి నౌర్ోజీ, 
ఎం.జి.రణడే, శిీమనాిర్ాయణ, ఎం.ఎన్.ర్ాయ్ 
తద్ితరులు తమ రచనల ద్ాార్ా, ఇతర్ తర కృష  
ద్ాార్ాభారత ప్రణాళికా విధానం మూల భావాలను 

సమగింగా రూప ంద్ించారు. 

ద్ాద్ాభాయి నౌర్ోజీ 

ఎం.జి.రణడే 



జ్తీయ నాయకుల ైన ద్ాద్ాభాయి నౌర్ోజీ, 
ఎం.జి.రణడే, శిీమనాిర్ాయణ, ఎం.ఎన్.ర్ాయ్ 
తద్ితరులు తమ రచనల ద్ాార్ా, ఇతర్ తర కృష  
ద్ాార్ాభారత ప్రణాళికా విధానం మూల భావాలను 

సమగింగా రూప ంద్ించారు. 

ఎం.ఎన్.ర్ాయ్  



అయిననత 
ద్ీనికి ఒక 
నిరుే షి్ రూప్ం 
ఇచిినద్ి 
మాతరం జవహర్ 
లాల్ నెహలూ  
అని 
చ ప్పవచుి. 



1950 లో ఆర్థిక సంఘం స్ాి ప ంచబడింద్ి. 





1. lÉ¶¥ ¶pñYv a¶¢¶m 

¶pñ¶¢Ãg¶¢ÀÀ¶mÀ ¶¢Ål¼è 

VÉ±ÀµÀfµA. 

2. ¶ª¶¢À ¶ª¶¢ÃY «¸æ¶p¶m. 





1. Y¹j±ÀµÀ Dl¸±ÀµÃné 

È¢À±µÀSµÀ¶p±µVµfµA.  

2. a¶¢¶m ¶pñ¶¢Ãg¸né ÈpAVµdA .  

3. q¸±¼¥¹ñ£ÀOµ±µg¶mÀ Ê¢Sµ¶¢AhµA 

VÉ±ÀµÀfµA. 

4. Gq¸lû¼ C¶¢O¸¥¹v¶mÀ ÈpAVµdA.  

5. Dl¸±ÀµÀ C¶ª¶¢Ã¶mhµvÀ hµS¼ØAVµfµA. 



6. Êplµ±¼Oµ n±µÃîv¶m.  

7. ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÃné Ctû¶¢Ålû¼è 

VÉ±ÀµÀfµA.  

8. ¶ªö±ÀµÀA ¶ª¶¢ÀÅlû¼èn «¸lû¼AVµfµA.  

9. Ym¸sû¹ n±ÀµÀAhµñg. 

10. C°µ±¸¶ªïhµ¶mÀ ÈpAVµfµA. 



క.ిసం.      ప్రణాళిక ప్రణాళిక వయయం 
(కోటూ  రూ.లో) వయవధి 

1 మొద్టి ప్ంచవరష ప్రణాళిక 2,068 1951-1956 

2 ర్మండో  ప్ంచవరష ప్రణాళిక 1956-1961 

3 మూడవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 8,577 1961-1966 

4 నాలావ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 1969-1974 

5 ఐద్వ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 53,411 1974-1979 

6 ఆరవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 1,09,291 1980-1985 

7 ఏడవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 2,18,729 1985-1989 

8 ఎనిమిద్వ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 7,98,000 1992-1997 

9 తొమిాద్వ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 21,90,000 1997-2002 

10 ప్ద్వ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 2002-2007 

11 ప్ద్కొండవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 36,44,000 2007-2012 





1951 నుంచి 1956 వరకు మొద్టి 
ప్ంచవరష ప్రణాళిక అమలులో ఉంద్ ి



భారత తొలి ప్రధాని జవహర్ లాల్ 
నెహలూ  డిస ంబర్ 8,1951 న పారూమ ంటు లో 

మొద్టి ప్ంచవరష ప్రణాళికను ప్రవేశప టిినాడు. ఈ 
ప్రణాళిక మొతతం క టాయింప్ులు ` 2068 కోటుూ . 

1 



మొద్టి ప్ంచవరష ప్రణాళికలో 
నీటిపారుద్ల, ఇంధ్నానికి 27.2% 
వయవస్ాయం, గాి మీణాభివృద్ిికి 17.4% 

రవాణా, ప్రస్ార స్ాధ్నాలకు 24% 
పార్థశాిమిక రంగానికి 8.4% 
స్ాంఘిక సేవలకు 16.64% 
క టాయింప్ులు చేశారు. 

1 



ర్మండవ ప్రప్ంచ యుది్ం, ద్ేశ విభజన వలూ  
ద్ బబత్రని ఆర్థిక రంగానిి వృద్ిిచేయడంతో పాటు 
అనిి పరా ంతాలోూ  అభివృద్ిి  కోసం ప్థకాలను 
చేప్టాి లనే లక్ష్యయల కోసం మొద్టి ప్ంచవరష 

ప్రణాళికను రూప ంద్ించారు. 

1 



1951 లో ఆహార ధానాయలను అధికంగా ద్ిగుమత్ర 
చేసుకోవడంతో వయవస్ాయరంగానిి స్ాావలంబన 
చేయాలనే ఉద్ేేశయంతో ఈ రంగానికి ప దే్ పీఠ వేస  

అధిక శాతం నిధ్ులు క టాయించారు. 

1 



È¢ÀÀlµdº ¶pñg¸zOµvÑ 

¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀ¶¢ÀÀ¶mOµÀ Chµïlû¼Oµ 

q¸ñlû¸¶mïhµnV¸Û±µÀ. 

1 



చివర్థ ర్మండు సంవతిర్ాలు మంచి వరషపాతం 
కుర్థయడం, తద్ాార్ా ప్ంట ఉతపత్రత  ప రాడంతో 
మొద్టి ప్ంచవరష ప్రణాళికలో వయవస్ాయ 
రంగం విజయవంతమ ంైద్ని చ ప్పవచుి. 

1 



మొద్టి ప్ంచవరష ప్రణాళిక 
కాలంలో సతి ల ద్ేశీయోతపత్రత  లో 
2.1% వృద్ిి  స్ాధించాలనే లక్షయం 
ఉండగా అంతకు మించి 3.6 లక్షయం 
స్ాధించబడినద్ి. ఈ కాలంలో నికర 
ద్ేశీయోతపత్రత  15% వృద్ిి  చ ంద్ంిద్.ి 

1 



ద్ీనికి రుతతప్వనాలు కూడా 
అనుకూలించడం ఒక కారణం. కాని 
జనాభా ప రుగుద్ల ర్ టు అధికంగా 
ఉండుటచ ేతలసర్థ ఆద్ాయం మాతరం 

తకుొవ స్ాి యిలో ప ర్థగథంద్ి. 

1 



భాకాినంగల్ పరా జమకుి , హిర్ాకుడ్ 
పరా జమకుి , మ టటి రు డాయం వంటి ప్లు భార్ీ 
నీటిపారుద్ల పరా జమకుి లు నిర్థాంచాలనే 
ఉదేే్శాయనికి పేరరణ ఈ ప్రణాళిక కాలంలోనే 

కలాింది్. 

1 



sû¹O¸ñ¶mASµv³ ¶pkµOµA 

¶ªdÇôY³ ¶ml¼ 

»¬¶¢ÃVµv³ ¶pñlÉశ్ 

sû¹O¸ñ¶mASµv³ 

¶pkµOµA 



Lర్థ«¸ù 

¶¢À¶®¶ml¼ 

¾¬ర్ాOµÀf³ ¶pkµకం 

¾¬±¸OµÀf³ ¶pkµOµA 



మ టటి రు డాయం 



1956 లో ఈ ప్రణాళిక చివర్థ నాటికి ద్ేశంలో 
5 ఐఐటి లు స్ాి ప ంచబడా్ యి. 

1 



ఉనిత విద్యకు నిధ్ులు అంద్జ స  బలోపేతం 
చేయడానిక ియూనివర్థిటీ గాి ంట్ి కమీష్న్ కూడా 
ఈ ప్రణాళిక కాలంలోనే ఏర్ాపటు చేయబడినద్ి. 

1 



ద్ేశంలో 5 ఉకుొ ప్ర్థశమిలు స్ాి ప ంచడానికి 
కూడా కాంటార కుి ల ప ైన ఈ ప్రణాళిక కాలంలోనే 

సంతకాలు తీసుకునిప్పటికీ, ఉకుొ 
కర్ాాగార్ాలు మాతరం ర్మండో  ప్రణాళిక 
మద్యకాలంలో పరా రంభమయాయయి. 

1 





ఈ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 1956-
57 నుంచి 1960-61 వరకు 

కొనస్ాగథంద్ి. 



1954 లో భారత జ్తీయ కాంగమిస్ సద్సుిలో 
స్ామయవాద్ సమాజ్నిి నిర్థాంచాలని ప్రకటన 
చేస నంద్ున ర్మండో  ప్రణాళికలో పార్థశాిమిక 

రంగంప ై అంద్ులోనత ప్రభుతా రంగ సంసిలప ై 
అధిక ద్ృష ి  క ంద్ీరకర్థంచారు. 

2 



అంద్ుకు 
తగథనటుూ గా  
మహలనమబిస్ 
నమునాను ఈ 
ప్రణాళిక 
నమునాగా 
సీాకర్థంచారు. 

2 మహలనమబిస్ 



ప్ర్థశమిల ద్ాార్ా దే్శీయోతపత్రత  ప ంచడానికి 
పోర తాిహం కలిపంచారు. నీటిపారుద్ల 

పరా జమకుి లు మర్థయు 
భిలాయ్, బొ కార్ో, జంష డతపర్ లాంటి చోటూ  
భార్ీ ఉకుొ కర్ాాగార్ాలను ఈ ప్రణాళిక 

కాలంలోనే పరా రంభించారు. 

2 



భిలాయ్ 

బొ కార్ో జంష డ్ ప్ూర్ 

భిలాయ్   చతీతస్ ఘర్ (రష్ాయ సహాయంతో) 
బొ కార్ో  జ్రఖండ్ (రష్ాయ సహాయంతో) 

జంష డ్ ప్ూర్ జ్రఖండ్ 

భారత ద్ేశం  ఇనుము ఉకుొ కర్ాాగార్ాలు 


