
www.byjusexamprep.com 
 

 
 

പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള ും നീതി ആയ ോഗ ും 

പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ 

ഇന്ത്യ ഒര  സ്വതന്ത്ന്ത് രോജ്യമോ യപോൾ, അക്കോലത്തെ രോജ്യെിന്ത്തെ യനതോക്കൾക്ക  

മ ന്നിൽ നിരവധി യ ോദ്യങ്ങൾ ഉ ർന്നിര ന്ന . ന്ത്രിട്ടീഷ കോർ ഇന്ത്യൻ സ്മ്പദ്്

വയവസ്ഥത്ത  വവകലയെിലോക്കി, രോജ്യെിന്ത്തെ സ്മ്പദ്വ്യവസ്ഥത്ത  

ശക്തമോക്കോൻ യനതോക്കൾക്്ക ത്തവല്ല വിളികൾ ഉണ്ടോ ിര ന്ന . ആസ്ൂന്ത്തണെിന്ത്തെ 

ഔപ ോരിക മോതൃക സ്വീകരിച്ച . മ ൻ ന്ത്പധോനമന്ത്ന്ത്ി ജ്വഹർലോൽ ത്തനഹെ്  

ത്ത  ർമോനോ ി 1950 മാർച്ച് 15 നോണ ്ആസ്ൂന്ത്തണ കമ്മീഷൻ സ്ഥോപിതമോ ത്. 

ആസ്ൂന്ത്തണ കമ്മീഷൻ യനരിട്്ട ഇന്ത്യൻ ന്ത്പധോനമന്ത്ന്ത്ിക്്ക െിയപോർട്്ട 

ത്ത യ്യോെ ണ്ടോ ിര ന്ന . 2015 ജനുവരി 1 ന് ന്ത്പധോനമന്ത്ന്ത്ി നയരന്ത്ര യമോദ്ി സ്ഥോപിച്ച NITI 

ആയ ോഗ് (നോഷണൽ ഇൻസ്റ്റിെ്െയൂട്്ട യ ോർ ന്ത്രോൻസ്്യ ോർമിുംഗ് ഇന്ത്യ ആയ ോഗ്) 

ആസ്ൂന്ത്തണ കമ്മീഷത്തന മോറ്റി. 

വിഭവങ്ങള ത്തര ഏറ്റവ ും  ലന്ത്പദ്വ ും സ്ന്ത് ലിതവ മോ  വിനിയ ോഗെിന ും 

മ ൻഗണനകൾ നിർണ ിക്ക ന്നതിന മ ള്ള പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്ക ന്നതിന ള്ള 

  മതല ആസ്ൂന്ത്തണ കമ്മീഷത്തന ഏൽപിച്ച . അതിന യശഷും ആസ്ൂന്ത്തണ കമ്മീഷൻ 

യകന്ത്രീകൃതവ ും സ്ുംയ ോജ്ിതവ മോ  യദ്ശീ  സ്ോമ്പെിക പരിപോരികൾ ഓയരോ 

അഞ്ച് വർഷവ ും ഇരവിട്്ട രൂപത്തപര െ ന്ന , അത വഴി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ 

എന്നെി ത്തപര ന്ന . 

ഇന്ത്യ  ത്തര ആദ്യ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 1951ൽ പണ്ഡിറ്റ ്ജ്വഹർലോൽ ത്തനഹ്െ  

അവതരിപിച്ച . 

ഒന്നോും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1951-56): 

 ഇത ്ഹോയരോഡ-്യഡോമർ യമോഡലിത്തന അരിസ്ഥോനമോക്കി  ള്ളതോ ിര ന്ന . 

 കൃഷി, വില സ്ഥിരത, വവദ്യ തി, ഗതോഗതും എന്നിവ ിൽ ന്ത്ശദ്ധ യകന്ത്രീകരിക്ക ക 

 പദ്ധതി  ത്തര അവസ്ോന രണ്്ട വർഷങ്ങളിൽ മികച്ച വിളവ ്ലഭിച്ചതിനോൽ ഇത ്

വിജ് കരമോ  പദ്ധതി ോ ിര ന്ന . 

രണ്ടോും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1956-61): 

 അെി ത്തപര ന്ന സ്റ്റോറ്റിസ്റ്റിഷയനത്്തെ യപരില ള്ള മഹലയനോരിസ് ്പദ്ധതി എന്ന ും ഇത ്

അെി ത്തപര ന്ന . 

 ന്ത്ദ് തഗതി ില ള്ള വയവസ്ോ വൽക്കരണെിൽ ന്ത്ശദ്ധ യകന്ത്രീകരിക്ക ക 

 വിയദ്ശവോയ്പകൾ വഴി  ള്ള വൻ ഇെക്ക മതിക്ക ്വോദ്ിച്ച . 

 കൃഷി ിൽ നിന്ന ്വയവസ്ോ െിയലക്ക ്അരിസ്ഥോന ഊന്നൽ മോറ്റി 
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 ഈ പ്ലോൻ സ്മ െ,് വില 30% വർദ്ധിച്ച , ആദ്യ പ്ലോൻ സ്മ െ ്13% ഇരിവ ണ്ടോ ി 

മൂന്നോും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1961-66): 

 ഇത ്കൃഷിക്ക ും യഗോതമ്പിനത്്തെ ഉൽപോദ്നെിത്തല പ യരോഗതിക്ക ും ഊന്നൽ നൽകി, 

എന്നോൽ 1962 ത്തല ന്ത്ഹസ്വമോ  വ ന-ഇന്ത്യൻ   ദ്ധും സ്മ്പദ്വ്യവസ്ഥ ിത്തല 

രലഹീനതകൾ ത െന്ന കോട്ട ക  ും ന്ത്പതിയരോധ വയവസ്ോ െിയലക്ക ും ഇന്ത്യൻ 

വസ്നയെിയലക്ക ും ന്ത്ശദ്ധ തിരിക്ക ക  ും ത്ത യ്ത . 

 അന്ത്പതീക്ഷിത സ്ുംഭവങ്ങൾ മൂലും ലക്ഷയെിത്തലെ ന്നതിൽ പൂർണ്ണ പരോജ് ും-

വ നീസ് ്ആന്ത്കമണും (1962), ഇന്ത്യ-പോക്   ദ്ധും (1964), 1965-66 കര െ വരൾച്ച. 

മൂന്ന ്വോർഷിക പദ്ധതികൾ (1966-69): 

 കോർഷികയമഖല ിത്തല നിലവില ള്ള ന്ത്പതിസ്ന്ധി  ും ഗ ര തരമോ  ഭക്ഷയക്ഷോമവ ും 

വോർഷിക പദ്ധതികളിൽ കൃഷിക്ക ്ഊന്നൽ നൽയകണ്ടത ്അനിവോരയമോക്കി. 

 ഈ പദ്ധതികൾക്കിര ിൽ, ഒര  പ തി  കോർഷിക തന്ത്ന്ത്ും നരപിലോക്കി. ഉ ർന്ന 

വിളവ ്തര ന്ന വിെ കള ത്തര വയോപകമോ  വിതരണും, രോസ്വളങ്ങള ത്തര വയോപകമോ  

ഉപയ ോഗും, ജ്ലയസ് ന സ്ോധയതകള ത്തര  ൂഷണും, മണ്ണ ്സ്ുംരക്ഷണും എന്നിവ ഇതിൽ 

ഉൾത്തപര ന്ന . 

 വോർഷിക പദ്ധതികള ത്തര സ്മ െ,് മൂന്നോും പദ്ധതി ിൽ സ്ൃഷ്ടിച്ച ആഘോതങ്ങൾ 

സ്മ്പദ്വ്യവസ്ഥ ആഗിരണും ത്ത യ്ത . 

നോലോും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1969-74): 

 മറ്റ ്യമഖലകത്തള മ യന്നോട്ട ്ത്തകോണ്ട യപോകോൻ സ്ഹോ ിക്ക ന്നതിന ്കോർഷിക വളർച്ചോ 

നിരക്കിലോ ിര ന്ന  ന്ത്പധോന ഊന്നൽ 

 പദ്ധതി  ത്തര ആദ്യ രണ്്ട വർഷും ത്തെയക്കോർഡ ്ഉൽപോദ്നും കണ്ട . മൺസ്ൂൺ 

ക െവോ തിനോൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന ്വർഷമോ ി കണത്തക്കര െില്ല 

 1971ത്തല ഇന്ത്യ-പോക്   ദ്ധെിന ്മ മ്പ ും യശഷവ ും രുംഗ്ലോയദ്ശി അഭ ോർഥികള ത്തര 

ഒഴ ക്ക ്ഒര  ന്ത്പധോന വിഷ മോ ിര ന്ന . 

അഞ്ചോും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1974-79): 

 'ദ്ോരിന്ത്ദ്യ നിർമ്മോർജ്ജനും' (ഗരീരി ഹഠോയവോ), 'സ്വോന്ത്ശ തവും വകവരിക്കൽ' എന്നീ 

രണ്്ട ന്ത്പധോന ലക്ഷയങ്ങൾ വകവരിക്കോൻ അത് നിർയേശിച്ച . 

 ഉ ർന്ന വളർച്ചോ നിരക്ക ്യന്ത്പോത്സോഹിപിക്ക ക, വര മോനെിനത്്തെ ത്തമച്ചത്തപട്ട 

വിതരണും, ആഭയന്ത്ര സ്മ്പോദ്യ നിരക്കിത്തല ഗണയമോ  വളർച്ച എന്നിവ ന്ത്പധോന 

ഉപകരണങ്ങളോ ി കണ്ട . 

 1978-ൽ (1979-ന ്പകരും) ജ്നതോ പോർട്ടി സ്ർക്കോർ അധികോരെിൽ വന്നയതോത്തര പദ്ധതി 

അവസ്ോനിപിച്ച . 
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യെോളിുംഗ ്പ്ലോൻ (1978-80): 

 ജ്നതോ ഗവൺത്തമന്െ ്1978-1983 ത്തല ഒര  പദ്ധതി മ യന്നോട്ട വച്ച . എന്നോൽ, സ്ർക്കോർ 2 

വർഷും മോന്ത്തയമ നിലനിന്ന ള്ളൂ. 1980-ൽ യകോൺന്ത്ഗസ് ്സ്ർക്കോർ വീണ്ട ും 

അധികോരെിൽ വരിക  ും മത്തറ്റോര  പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്ക ക  ും ത്ത യ്ത . 

ആെോും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1980-85): 

 യ ോക്കസ്-് യദ്ശീ  വര മോനെിൽ വർദ്ധനവ,് സ്ോയേതികവിദ്യ  ത്തര നവീകരണും, 

ദ്ോരിന്ത്ദ്യെില ും ത്തതോഴിലില്ലോയ്മ ില ും ത രർച്ച ോ  ക െവ ്ഉെപോക്കൽ, 

ക ര ുംരോസ്ൂന്ത്തണെിലൂത്തര  ള്ള ജ്നസ്ുംഖയോ നി ന്ത്ന്ത്ണും ത രങ്ങി വ 

ഏഴോും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1985-90): 

 യ ോക്കസ് ്- ഭക്ഷയധോനയ ഉൽപോദ്നെിൽ ന്ത്ദ് തഗതി ില ള്ള വളർച്ച, വർദ്ധിപിച്ച 

ത്തതോഴിലവസ്രങ്ങൾ, ആസ്ൂന്ത്തണെിനത്്തെ അരിസ്ഥോന ക രി ോന്മോര ത്തര 

 ട്ടക്കൂരിന ള്ളിൽ ഉത്പോദ്നക്ഷമത 

 പദ്ധതി വളത്തര വിജ് കരമോ ിര ന്ന , സ്മ്പദ്വ്യവസ്ഥ ലക്ഷയമിര ന്ന 5% െിൽ നിന്ന ്

6% വളർച്ചോ നിരക്ക ്യരഖത്തപര െി. 

എട്്ട പഞ്ചവത്സര പ്ലോൻ (1992-97): 

 യകന്ത്രെിത്തല രോഷ്ന്ത്രീ  അനിശ്ചിതതവും കോരണും എട്ടോും പദ്ധതി രണ്്ട വർഷയെക്ക ്

മോറ്റിവച്ച  

 1990-91 കോലഘട്ടെിൽ യപ ്ത്തമന്െ ്രോലൻസ് ്യമോശമോ ത ും പണത്തപര പവ ും പ്ലോൻ 

യലോഞ്ച ്ത്ത യ്യ ന്ന സ്മ ത്തെ ന്ത്പധോന ന്ത്പശന്ങ്ങളോ ിര ന്ന . 

 യമോശും സ്ോമ്പെിക സ്ോഹ രയത്തെ ത്ത െ ക്ക ന്നതിന ും 5.6% വോർഷിക ശരോശരി 

വളർച്ച വകവരിക്ക ന്നതിന മോ ി പദ്ധതി കർശനമോ  ന  നരപരികൾ സ്വീകരിച്ച . 

 എട്ടോും പദ്ധതി കോല ളവിത്തല ന്ത്പധോന സ്ോമ്പെിക  ലങ്ങളിൽ  ിലത ്

ന്ത്ദ് തഗതി ില ള്ള സ്ോമ്പെിക വളർച്ച, കൃഷി  ത്തര  ും അന രന്ധ യമഖല  ത്തര  ും 

ഉ ർന്ന വളർച്ച, ഉൽപോദ്ന യമഖല, ക റ്റ മതി, ഇെക്ക മതി വളർച്ച, വയോപോരും, കെന്െ ്

അക്കൗണ്്ട കമ്മി എന്നിവ ിത്തല പ യരോഗതി എന്നിവ ോണ.് 

ഒമ്പതോും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1997-2002): 

 നോല ്ന്ത്പധോന മോനങ്ങള ത്തര പശ്ചോെലെിലോണ ്ഇത ്വികസ്ിപിച്ചത:് ജ്ീവിത 

നിലവോരും, ഉൽപോദ്നക്ഷമത  ള്ള ത്തതോഴിൽ സ്ൃഷ്ടിക്കൽ, ന്ത്പോയദ്ശിക 

സ്ന്ത് ലിതോവസ്ഥ, സ്വോന്ത്ശ തവും. 
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പെോും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (2002-2007): 

 8% ജ്ിഡിപി വളർച്ചോ നിരക്ക ്വകവരിക്കോൻ 

 2007-ഓത്തര ദ്ോരിന്ത്ദ്യോന പോതും 5 ശതമോനും ക െ ്ക്കൽ 

 പെോും പദ്ധതി കോല ളവിൽ ത്തതോഴിൽ യസ്ന ്ക്ക ്കൂട്ടിയച്ചർക്കലിയലക്ക ്

ലോഭകരമോ  ഉ ർന്ന നിലവോരമ ള്ള ത്തതോഴിൽ നൽക ന്ന  

 2007-ഓത്തര ന്ത്പോഥമിക വിദ്യോഭയോസ്െിയലക്ക ള്ള സ്ോർവന്ത്തിക ന്ത്പയവശനും 

 സ്ോക്ഷരത ില ും യവതന നിരക്കില മ ള്ള ലിുംഗ വയതയോസ്ങ്ങൾ 2007 

ആക യമ്പോയഴക്ക ും ക െഞ്ഞത ്50% ക െ ്ക്കൽ 2001 ന ും 2011 ന ും ഇര ിൽ 

ജ്നസ്ുംഖയോ വളർച്ച  ത്തര ദ്ശോബ്ദനിരക്ക ്16.2% ആ ി ക െ ്ക്കൽ 

 പദ്ധതി കോല ളവിന ള്ളിൽ സ്ോക്ഷരതോ നിരക്ക ്72% ആ  ും 2012 ഓത്തര 80% ആ  ും 

വർദ്ധിപിക്ക ക 

 2007-ഓത്തര വനെിനത്്തെ  ും മരങ്ങള ത്തര  ും വയോപനും 25% ആ  ും 2012-ഓത്തര 33% 

ആ  ും വർദ്ധിപിക്ക ക. 

 2007-ഓത്തര എല്ലോ ന്ത്പധോന മലിനമോ  നദ്ികള ും 2012-ഓത്തര മറ്റ ്വിജ്ഞോപനും ത്ത യ്യത്തപട്ട 

സ്്ന്ത്രീറ്റ കള ും വൃെി ോക്ക ക. 

പതിത്തനോന്നോും പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (2007-2012): 

 ജ്ിഡിപി വളർച്ച 8% ൽ നിന്ന ്10% ആ ി തവരിതത്തപര െ ക. കോർഷിക ജ്ിഡിപി 

വളർച്ചോ നിരക്ക ്ന്ത്പതിവർഷും 4% ആ ി ഉ ർെ ക 

 70 ദ്ശലക്ഷും പ തി  ത്തതോഴിൽ അവസ്രങ്ങൾ സ്ൃഷ്ടിക്ക ക  ും വിദ്യോഭയോസ്മ ള്ള 

ത്തതോഴിലില്ലോയ്മ 5 ശതമോനെിൽ തോത്തഴ ോ ി ക െ ്ക്ക ക  ും ത്ത യ്യ ക 

 അവിദ്ഗ്ധ ത്തതോഴിലോളികള ത്തര  ഥോർത്ഥ യവതന നിരക്ക ്20% വർദ്ധിപിക്ക ക 

 സ്ോക്ഷരത ിത്തല ലിുംഗ വയതയോസ്ും 10 ശതമോനമോ ി ക െഞ്ഞ . 

ഉന്നതവിദ്യോഭയോസ്െിയലക്ക ്യപോക ന്ന ഓയരോ കൂട്ടര ത്തര  ും ശതമോനും നിലവിത്തല 

10% ൽ നിന്ന ്15 % ആ ി വർദ്ധിപിക്ക ക. 

 ത്തമോെും ത്ത ർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക ്2.1 ആ ി ക െ ്ക്ക ക 

 2011-12 ഓത്തര 0-6 ന്ത്പോ െില ള്ളവര ത്തര ലിുംഗോന പോതും 935 ആ  ും 2016-2017 ഓത്തര 

950 ആ  ും ഉ ർെ ക 

 2009-ഓത്തര എല്ലോവർക്ക ും ശ ദ്ധമോ  ക രിത്തവള്ളും ലഭയമോക്ക ക 

 2011-12-ഓത്തര എല്ലോ ന്ത്പധോന നഗരങ്ങളിത്തല  ും വോ   ഗ ണനിലവോരെിനത്്തെ 

WHO  നിലവോരും വകവരിക്ക ക 

 2016-17 ആക യമ്പോയഴക്ക ും ഊർജ്ജ്് കോരയക്ഷമത 20 ശതമോനും വർദ്ധിപിക്ക ക 
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നീതി ആയ ോഗ്  

 ജനുവരി 1 ,2015 ൽ സ്ഥോപിതമോ  ഇന്ത്യോ ഗവൺത്തമന്െിന്ത്തെ ഒര  യപോളിസ്ി തിേ ്

രോേോണ ്NITI ആയ ാഗ,് ഇന്ത്യത്ത  രൂപോന്ത്രത്തപര െ ന്നതിന ള്ള യദ്ശീ  സ്ഥോപനും. 

 ആസ്ൂന്ത്തണ കമ്മീഷത്തന മോറ്റിസ്ഥോപിച്ച . 

 സ് സ്ഥിര വികസ്ന ലക്ഷയങ്ങൾ വകവരിക്ക ന്നതിന ും 'താഴെ നിന്്ന മുകളിയേക്ക'് 

സ്മീപനെിലൂത്തര സ്ഹകരണ ത്ത ഡെലിസ്ും ത്തമച്ചത്തപര െ ന്നതിന ും ഇതിന ്ഇരട്ട 

ലക്ഷയമ ണ്്ട. അതിനത്്തെ സ്ുംരുംഭങ്ങളിൽ ഉൾത്തപര ന്നവ   

o ആക്ഷൻ പ്ലോൻ- 3 വർഷും 

o സ്്ന്ത്രോറ്റജ്ി പ്ലോൻ- 7 വർഷും 

o വിഷൻ പ്ലോൻ- 15 

 NITI ആയ ോഗ ്അതിനത്്തെ യകന്ത്രെിൽ രണ്്ട യകന്ത്രങ്ങൾ ഉൾത്തക്കോള്ള ന്ന : 'ട ീം ഇന്ത്യ 

ഹബ്'  &  'യനാളജ് ആൻഡ ്ഇഴന്നായവഷൻ ഹബ്'. 

 ന തി ആയ ാഗ ്അീംഗങ്ങൾ: 

o അധയക്ഷൻ: ശ്ര  നയരശ്ര യമാദി 

o വവസ് ്ത്ത  ർയപഴസ്്ൺ: യഡാ.രാജ വ് കുമാർ 

o മ ഴ വൻ സ്മ  അുംഗും: ഴശ്രാഫ.രയമഷ ്ചര ്

o മ ഴ വൻ സ്മ  അുംഗും: ത്തന്ത്പോവ ൽ -ശ്ര  വി.ഴക. സരസവത ്

o മ ഴ വൻ സ്മ  അുംഗും: ത്തന്ത്പോവ ൽ- യഡാ. വി.ഴക. യരാൾ 

o  ീ  ്എക്സികയൂട്ടീവ് ഓ ീസ്ർ: ശ്ര  അമിതാഭ് കാന്ത് ്
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