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భిలాయ్ 

బొ కార్ో జంషెడ్ ప్ూర్ 

భిలాయ్   చతీ్తస్ ఘర్ (రష్ాా సహాయంతో) 
బొ కార్ో  జారఖండ్ (రష్ాా సహాయంతో) 

జంషడె్ ప్ూర్ జారఖండ్ 

భారత దేశం  ఇనుము ఉకుు కర్ాాగార్ాలు 



బొ గ్ుు  ఉతపతీ్త కూడా పంెచబడినద.ి 
ఉతీర భారతదేశంలో నూతన ర్ ైలు 
మార్ాు లు కూడా ప్రా రంభించబడాా యి. 

2 



హోమీ-జ-ేభాభా చ ైర్ ాన్ 
గా 1957 లో అణు ఇంధన 
సంసి (Atomic Energy 
Commission) కూడా 
ఏర్ాపటు చేయబడింది. 

2 



హోమీ-జే-భాభా 



హోమీ-జే-భాభా 



హోమీ-జే-భాభా - అణు ఇంధన సంసి  



అణు ఇంధన సంసి  



అణు ప్ర్ీక్షలు 



ప్ర్థశోధనా సంసిగా టాటా 
ఇన్స్టిటయాట్ ఆప్ ఫండమ ంటల్ 
ర్ీస్ెర్థి  కూడా ఈ ప్రణాళికలోనే 

స్ాి పటంచబడంిద ి

2 



sû¹±¿ ¶p±¼¶¥ñ¶¢Àv Ctû¶¢Ål¼è 

¶pñlû¸¶m v°µïAS¸ Sµv ¶pñg¸zOµ 

±ÇAfµ¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ. 

2 





ఈ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 1961-
62 నుంచి 1965-66 వరకు 

కొనస్ాగథంది. 



¶ªö±ÀµÀA ¶ªA¶¢ÀÅl¼è «¸lû¼AVµfµA 

¶¢ÀÃfµ¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ 

¶pñlû¸¶m v°µïA. 



సవయం సమృదిి లక్షాంతో 
ముఖ్ాంగా వావస్ాయ రంగ్ంలో, మౌళిక 

ప్ర్థశరమల రంగ్ంలో ఉతపతతీ లు పెంచాలని ఈ 
ప్రణాళిక లక్షాంగా నిరణయించి దీనిని 

ప్రా రంభించారు. 

3 



మూడవ ప్రణాళిక వాయం 8577 కోటల  
రూప్ాయలు. 

3 



ర్ ండో  ప్రణాళికలో భారీ్ ప్ర్థశరమలను ప్రా ధానాత 
ఇవవడం వలల  వావస్ాయ రంగ్ంలో ధరలు 

పెర్థునందువలల  ఈ ప్రణాళికలో వావస్ాయ రంగానికి 
పెదదపీఠ వేయబడింది. భారతదేశ వావస్ాయ 

రంగ్ంలోనే విప్లవాతాకమ ైన ససావిప్లవం (Green 
Revolution) ఈ కాలం లోనే ప్రా రంభించబడింది. 

3 



ప్ంజాబ్ 
ససావిప్లవం 

ప్రభావం 
వలల  

ప్ంజాబ్ లో 
గోధుమల ఉతపతీ్త 

గ్ణనీయంగా 
పెర్థుంద.ి 

3 



నీటిప్ారుదల ప్రా జ కుి ల నిర్ాాణం ఈ 
ప్రణాళికా కాలం లోనూ కొనస్ాగథంది. ప్లు 
చోటల  స్టమ ంటు మర్థయు ఎరువుల 
కర్ాాగార్ాలు స్ాి పటంచబడాా యి. 

3 



గార మీణ ప్రా ంతాలోల  ప్రా థమిక 
ప్ాఠశాలలు విర్థవిగా స్ాి పటంచబడి 

విదాావకాశాలను 
మ రుగ్ుప్రిబడింది. 

3 



కిరంది స్ాి యి 
వరకు ప్రజాస్ావమాానిి బలొపేతం 
చేయడానికి ప్ంచాయత్త ఎనిికలను 

నిరవహ ంచారు. 

3 



ప్లు ర్ాష్ాి ా లలో విదుాతతీ  బో రుా లను 
స్ాి పటంచి గ్ృహ, వావస్ాయ, ప్ార్థశరా మిక 
రంగాలకు విదుాత్ సరఫర్ా మ రుగ్ు 

ప్రిబడింది. 

3 



ఇనిి స్ౌకర్ాాలు కల్పంచబడినప్పటికీ 
మూడవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక చివర్థకి 

విఫలమ ైంది. 

3 



దీనికి ప్రధాన కారణం 
1. చ ైనా యుదిం 
2. రుతతప్వనాల త్తర్ోగ్మనం 

3 



రుతతప్వనాల త్తర్ోగ్మనం 

3 



రుతతప్వనాల త్తర్ోగ్మనం 

3 



ఈ ర్ ండింటి కారణాల వలల  ఆహార 
ధానాాల ధరలు పెర్థగథ, విదశేీ మారక 
నిలవలు తగథు , అప్ుపల భారం పెర్థగథంది. 

3 





చ ైనా తో యుదిం మూలంగా 
మర్థయు వావస్ాయ రంగ్ంలో 

అనుకుని ఫల్తాలను 
స్ాధించనందు వలల  వ ంటనే నాలు వ 
ప్రణాళిక ప్రా రంభించడం అస్ాధామని 
భావించిన ప్రభుతవం 1966-69 
వరకు ప్రణాళిక స్ెలవు గా 

ప్రకటించింది. 



1966-69 కాలానికి 3 వార్థషక 
ప్రణాళికలను 

రూప్ ందించింది. 

వార్థషక 



ఈ కాలంలో రుతతప్వనాలు కరుణ ంచి 
మంచి వరషప్ాతానిి కుర్థపటంచడంతో 

వావస్ాయ ఉతపతతీ లు పెర్థగథ, ధరలు తగథు  
మళ్ళీ భారత ఆర్థిక వావసి ప్ూరవప్ు 

స్ాి యికి చేర్థంది. 





నాలువ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 
1969-70 నుంచి 1973-74 

వరకు కొనస్ాగథంది. 



Êplµ±¼Oµ n±µÀîv¶m (Sµ±¿u ¶¬e¸¢Ð) 

¶pkµOµA 4¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ ¶pñlû¸¶m 

v°µïA. 

Sµ±¿u ¶¬e¸¢Ð ¶pkµOµ¶¢ÀÀ¶mÀ §ñ¶¢Ài 

EAl¼±¸ S¸Alû¿ ¶pñÊ¢¶¥ ÈpdÇà¶mÀ. 

4 



సుస్టిరమ ైన అభివృదిి  స్ాధించడం నాలు వ 
ప్ంచవరష ప్రణాళిక లక్షాంగా 

నిరణయించారు. వావస్ాయ రంగ్ంలో 
ర్ ైతతలకు తగథనంత రుణాలను 

అందించడానికి దేశంలోని ప్రముఖ్ పెదద  
బాాంకులను ఇందిర్ా 

గాంధీ ప్రభుతవం జాత్తయం చేస్టంది. 

4 







ప్ాకిస్ాీ న తో 
యుదిం మర్థయు బంగాల దేశ్ శరణారుి

ల సమసా నాలు వ ప్ంచవరష 
ప్రణాళికపెై భారం మోస్టంది. 
ప్ార్థశరా మిక అభివృదిి  కోసం 

కేటాయించబడని నిధులను యుదిం 
కోసం ఖ్రుి చేయవలస్ట వచిింది. 

4 



ప్ాకిస్ాీ న తో యుదిం 

4 



బంగాల దేశ్ శరణారుి ల సమసా 

4 



బుదుి డు నవావడు అనే 
సంకేతంతో ర్ాజస్ాి న ఎడార్థలో
ని ప్ో ఖ్ాా న లో అణుప్ర్ీక్షలు 
చేయడంతో అమ ర్థకా 
ఆగ్రహానికి గ్ుర్ ై ఆ దేశ 
సహాయంలో కూడా 

కోతప్డింద.ి 

4 



 ర్ాజస్ాి న ఎడార్థలోని పో్ ఖ్ాా న లో 
అణుప్ర్ీక్షలు 

4 





ఇనిి ప్రత్తకూల ప్ర్థస్టితతల 
వలల  ఈ నాలు వ ప్ంచవరష 
ప్రణాళిక విఫలమ ైంది. 

4 



అయిననూ నాలు వ ప్ంచవరష 
ప్రణాళికలో అనేక 

గార మీణాభివృదిి ప్థకాలను 
చేప్టిడంతో పదేర్థక 
నిరూాలనకు, ఉప్ాధి 

అవకాశాలకు దోహదప్డింది. 

4 



Êplµ±¼Oµ n±µÃîv¶m ¶pÁ¹±¼åS¸ 

2005 ¶ªA¶¢hµù±µ m¸dºOº 

«¸lû¼AV¸vn n±µä±ÀÀAV¸±µÀ. 

4 



ప్ార్థశరా మిక రంగ్ంలో 9% 
వృదిి రే్టు స్ాధించాలనే లక్షాం 
కలగానే మిగథల్ప్ో యింది. 

4 





ఐదవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 
1974-75 నుంచి 1978-

79 కాలంలో చేప్టిబడింద.ి  



గార మీణాభివృదిి  మర్థయు సవయం 
సమృదిి  ధేా యంగా ప్రా రంభించబడని 
ఐదవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక ముర్ారీీ్ 
దేశాయ్ నాయకతవం లోని జనతా 

ప్రభుతవం ఒక సంవతసరం 
ముందుగానే నిల్పవేస్టంద.ి 

5 



ముర్ార్ీీ దేశాయ్ 
5 



దరవయాలబణంను తగథుంచడానికి 
ఐదవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 
మంచి కృషట చేస్టంది. 

5 



ఐదవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 
యొకు మొతీం పెటుి బడి 

53411 కోటల  రూప్ాయలు. 

5 



5¶¢ ¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ n±¼è¶¨à 

v°¸ïvÀ Êplµ±¼Oµ n±µÃîv¶m 

¶¢À±¼±ÀµÀÀ ¶ªö±ÀµÀA ¶ªA¶¢ÀÅlû¼è. 

±ÇAfµÀ «¸±µÀô ¶pñÊ¢¶¥Èpdàsfµâ 

¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ Klµ¶¢ 

¶pAVµ¶¢±µø ¶pñg¸zOµ  

5 



ఐదవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక కాలంలోనే 
దేశ ర్ాజకీయాలలో విప్ర్ీత 

ప్ర్థణామాలు 
సంభవించాయి. ఇందిర్ా 
గాంధీ ప్రభుతవం అతావసర 

ప్ర్థస్టిత్తని విధించడం ఈ కాలంలోనే 
జర్థగథంద.ి 

5 



అతావసర ప్ర్థస్టిత్త 

5 



అతావసర ప్ర్థస్టిత్త 

5 



అతావసర ప్ర్థస్టిత్త 

5 





అతావసర ప్ర్థస్టిత్త 



ఈ ప్ర్థణామాలు దేశ 
ఆర్థిక వావసిపె ై

ప్రభావం కల్ుంచాయి. 

5 



ఎమర్ ీనీస తర్ావత 
వచిిన ముర్ార్ీీ 
ప్రభుతవం ఈ 
ప్రణాళికను రదుద  
చేస్ట నిరంతర 
ప్రణాళికలను         
(Rolling Plans) 

ప్రా రంభించింది. 

5 



రోలింగ్
ప్లా న్



కేందరంలో ప్రభుతవం మారడంతో 
ఇందిర ప్రభుతవం ప్రా రంభించిన 
ప్రణాళికలను అర్ాి ంతరంగా 

ముగథంచి జనతా ప్ారిీ్ లక్ష్యాలతో 
ముర్ారీీ్ ప్రభుతవం నిరంతర 
ప్రణాళికలను ప్రవేశపటెిి ంద.ి 



ప్రముఖ్ ఆర్థిక వతీే 
డి.ట.ిలకాా వాలాను ప్రణాళిక సంఘం 
డిప్ూాటీ చ ైర్ ానగా నియమించారు. 

డి.టి.లకాా వాలా 
Jun 01, 1977 

Feb 15, 1980 

 



ఈ ప్రణాళికనే ఆరవ ప్రణాళికగా 
భావించారు. కాని కేందరంలో 
మళ్ళీ కాంగ రస్ ప్రభుతవం 
ర్ావడంతో దీనిి కూడా 

రదుద చేస్ట 1980 నుంచి ఆరవ 
ప్ంచవరష ప్రణాళికను 
ప్రా రంభించారు 



ఆరవ ప్ంచ 
వరష ప్రణాళిక 



 ఆరవ ప్ంచవరష 
ప్రణాళిక 1980 నుంచి 1985 వ

రకు అమలులో ఉంది. 



పేదర్థక నిరూాలన ఆరవ 
ప్ంచవరష ప్రణాళిక ధేాయం. 

6 



ఆరవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక మొతీం 
పెటుి బడి 109291 కోటల  

రూప్ాయలు. 

6 



అభివృదిి  రే్టు సంవతసర్ానికి 5.2% 
గా నిరణయించారు. 

6 



ఈ ప్రణాళిక కాలంలో ప్లు 
ఉప్ాధి నిరూాలన 

కారాకరమాలను చేప్టిడం 
జర్థుంద.ి I.R.D.P. ట్ైసై్ెమ్, 

S.R.E.P. అందులో 
ముఖ్ామ ైనవి. 
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ఆర్థిక, స్ాంకేత్తక రంగాలలో 
స్ావవలంబన 

మర్థయు పేదర్థకం, నిరుదో ా
గ్ం నిరూాలన మొదలగ్ునవి 
ఆరవ ప్ంచవరష ప్రణాళిక 

లక్ష్యాలు. 
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¶¬±¼hµ £¶pô¶¢A 6¶¢ ¶pñg¸zO¸ 

O¸vAvÑ C¶¢ÀvÀ ¶p±µV¸±µÀ.  
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