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•
•
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టెన్త్ క్లాస్ సో షల్ లోని సెకండ్ లెసన్త లో ముఖ్యంశలలు చూద్దం...
మ్నవలభివృదధి చరిత్ర టెైమ్ లెన్త
ై ని పరిశీలిసత్ వేట సతకరణ అనేదధ 2 లక్షల సంవత్సరలలు, వయవసలయం
ప్లరరంభమై 12 వేల యేళ్ళు, ప్లరిశలామిక్ీకరణ మొదలెై 4 వందల యేళ్ళు అయందధ

అభివృదధి లక్ష్యయలపెై అభిప్లరయ్లు వేరవేరుగల ఉంటాయ. ఒకరిక్ి అభివృదధి అయతే మరొకరి అభివృదధి
క్లకప్ో వచచు

ఒక దేశంలోని పరజలు మరో దేశ పరజల కంటే మరుగలా ఉన్ారని చెప్లాలంటే... సగటు వయక్ి్ ఆద్య్నిా
చూసల్ం.
అంటే దేశం మొత్్ ం ఆద్య్నిా దేశ జన్భాతో భాగిసత్ సగటు ఆద్యం వసచ్ందధ. దీనిా త్లసరి ఆద్యం
అని అంటారు.
దేశలలనచ వరగాకరించడ్నిక్ి పరపంచ బాయంక్ త్న అభివృదధి నివేదధకలో త్లసరి ఆద్య్నిా ప్లరమ్ణికంగల
ఉపయోగించందధ.

2012 సంవత్సరలనిక్ి 12 వేల 600 అమరికన్త డ్లరుా లేద్ అంత్కంటే ఎకుువ త్లసరి ఆద్యం ఉనా
దేశలలనచ ధనిక దేశలలు అంటారు... అల్గవ 2012లో 1035 అమరికన్త డ్లరా కంటే త్కుువ త్లసరి

•
•

ఆద్యం ఉండే దేశలలనచ త్కుువ ఆద్యం కలిగిన దేశలలు అంటారు.
10యేళ్ు క్ిత్
ా ం వరకూ కూడ్ భారత్ దేశం త్కుువ ఆద్య దేశలల జాబిత్లో ఉండేదధ... మన దేశ త్లసరి
ఆద్యం ఇత్ర దేశలల కంటే వేగంగల పెరుగుత్ూ ఉండటంతో మన సలానం మరుగుపడుత్ూ వచుందధ.

2018-19 లెకుల పరక్లరం మన దేశ త్లసరి ఆద్యం రూ.1,26,406 రూప్లయలుగల ఉందధ. 2019-20
సంవత్సరలనిక్ి ఇదధ రూ.1,35,050 గల ఉంటుందని అంచన్ వేస్ చన్ారు. అంటే 5.8శలత్ం పెరుగుత్ ందని

•
•

మినిస్ర ీ ఆఫ్ సలరటిసర క్
ట స అండ్ ప్ో ర గలామ్ ఇంపటా మంటేషన్త తెలిపటందధ.

1036 – 12599 అమరికన్త డ్లరా మధయ త్లసరి ఆద్యం ఉండే దేశలలనచ మధయ ఆద్య దేశలలు
అంటారు.
పరస్ చత్ం పరపంచంలోనే అత్యధధక త్లసరి ఆద్యం కలిగిన దేశంగల లక్్సంబర్గా ఉందధ. ఆ దేశంలో ద్ద్పు 6
లక్షల మందధ పరజలు ఉంటారు. ఆ దేశ త్లసరి ఆద్యం 44 వేల 446 డ్లర్గస... అంటే మన లెకుల

•

పరక్లరం 31 లక్షల 93 వేల 645 రూప్లయలు

మన దేశంలో చూసచకుంటే...2018-19లో అత్యధధక త్లసరి ఆద్యం కలిగిన రలషర ంీ గల గోవల మొదటి

సలానంలో ఉందధ... ఇకుడ 5,02,425 రూప్లయలు ఉందధ. ర్ండో సలానంలో ఢిల్లా 4,02,172 రూప్లయలు.
తెలంగలణ 2,26,265 రూప్లయలతో 11వ సలానంలో ఉంటే... 1,80,745 రూప్లయలతో ఆంధరపద
ర శ్
ే 16వ

సలానంలో ఉందధ. 47,541 రూప్లయలతో బిహార్గ అటర డుగు సలానంలో ఉందధ... ( ఈ లెకులు 28 సెపర ంె బర్గ
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2019 న్టి వరకూ ) ( టెన్త్ క్లాస్ టెక్ర్ బుక్ లో 2012 న్టివి ఉన్ాయ... అందచక్వ 2019 వరకూ అప్ డేట్
•
•

చేయడం జరిగిందధ. )

సజీవంగల పుటిరన పరతి వెయయ మందధ పటలాలోా ఏడ్దధలో ఎంత్మందధ చనిప్ో త్ న్ారో తెలిపత సంఖయనే
శిశుమరణ్ల రవటు అంటారు

ఐకయరలజయ సమితి రిల్లజ్ చేసన
ట సతరట్ ఆఫ్ వరల్్ ప్లపులేషన్త 2019 రిప్ో ర్గర పరక్లరం... భారత్ లో శిశు మరణ్ల
రవటు (2014)క్ి లక్ష మందధ జనన్లకు 488 మరణ్లు ఉన్ాయ. 2015 క్ి వచేు సరిక్ి 174 మందధ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

శిశుమరణ్లు జరుగుత్ న్ాయ.
ఏడేళ్ళు, అంత్కు మించన వయసచస వలళ్ులోా అక్షరలసచయలు ఎంత్మందో లెకుగటేరదధ అక్షరలసయత్ శలత్ం
6 నచంచ 17 యేళ్ు వయసచసనా పటలాలోా బడిక్ి హాజరవుత్ నా పటలాల శలత్నిా నికర హాజరు శలత్ం
అంటారు

గత్ 10యేళ్ళుగల అభివృదధదక్ి క్ొలమ్నంగల ఆద్యంతో ప్లటు ఆరోగయం, విదయ సూచకలనచ కూడ్
ఉపయోగిస్ చన్ారు.
ఐకయరలజయ సమితి అభివృదధి క్లరయకామం (UNDP) పరచచరించన మ్నవలభివృదధి నివేదధక దేశలలనచ ఆ పరజల
విద్యసలాయ, ఆరోగయ సటాతి, త్లసరి ఆద్య్లనచ బటిర ప్ో లుసచ్ందధ.

మ్నవలభివృదధి నివేదధక పరక్లరం 2019 లో భారత్ దేశ రలయంక్ 129. మొదటి మూడు సలాన్లోా న్రవే,

సటేటజ రా లండ్, ఐరలాండ్ దేశలలు ఉన్ాయ. మొత్్ ం 189 దేశలలోా ఈ సరవే జరిగిందధ.

2019 లెకుల పరక్లరం ఆయు: పరమ్ణ రవటులో 85.29 యేళ్ుతో హాంక్లంగ్ మొదటి సలానంలో ఉందధ. 85.03
యేళ్ుతో జప్లన్త ర్ండో సలానంలో ఉందధ

మన దేశంలో ఆయు:పరమ్ణ రవటు 70.42 యేళ్ళుగల ఉందధ.
ఈ ఆయు:పరమ్ణ రవటునే వయక్ి్ జీవించే సగటు క్లలంగల కూడ్ పటలుసల్రు. అంటే మనిషట పుటిరనపాటి నచంచ
ఒక వయక్ి్ యొకు సగటు జీవిత్ క్లల్నిా ఇదధ సూచసచ్ందధ.

202021 క్వందర బడెజట్ లో 99,300 క్ోటా రూప్లయలనచ పరకటించ్రు. GDP లో 4.6శలత్ం విదయకు ఖరుు
పెడుతోందధ.

మీకు టెన్త్ సో షల్ టెక్ర్ బుక్ లో విద్య క్ోసం ఎకుువ ఖరుుపెడుత్ నా రలషర ంీ గల హిమ్చల్ పరదశ్
ే గురించ
ఇచ్ురు. అయతే ఈ లెకులు 2012 న్టివి. ఆ త్రలేత్ 2020 న్టిక్ి 8యేళ్ులోా చ్ల్ మ్రుాలు
జరిగలయ. క్లబటిర... నేనచ ఆ రలషర ంీ గురించ సమ్చ్రం ఇవేడం లేదచ.

ఈ లెసన్త లో ముఖయంగల మీరు గమనించ్లిసన ముఖయమై విషయ్లు ఏంటి
1) త్లసరి ఆద్యం

2) మ్నవలభివృదధి సూచక

3) మ్నవలభివృదధి సూచకనచ లెక్ుి ంచడ్నిక్ి పరిగణనలోక్ి తీసచకునా అంశలలు
4) అక్షరలసయత్ రవటు ఎల్ ఉందధ
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5) శిశుమరణ్ల రవటు ఎల్ ఉందధ

6) ఆయు: పరమ్ణ రవటు ఎల్ ఉందధ
ఇక ఈ లెసన్త లో ముఖయమైన పరశాలనచ చూద్దం....

01) మౌలిక ఆరోగయ సదచప్లయ్లు, విద్య సౌకరలయలు త్గినంత్గల ఉంటే
ఎ) శిశు మరణ్లు త్కుువగల ఉంటాయ
బి) మ్నవలభివృదధి సూచక సలాయ పెరుగుత్ ందధ
సట) మ్నవలభివృదధి సూచక సలాయ త్గుాత్ ందధ
డి) సలమ్జిక అవసరలలు తీరత్య
జ: బి సర్ైనదధ

02)2012 సంవత్సరలనిక్ి 1035 అమరికన్త డ్లరా కంటే త్కుువ ఆద్యొ ఉనా దేశలలనచ ఏమంటారు
ఎ) అధధక ఆద్య దేశలలు
బి) మధయ ఆద్య దేశలలు

సట) త్కుువ ఆద్య దేశలలు
డి) అభివృదధి చెందధన దేశలలు
జ: సట సర్న
ై దధ

03)దేశ వలసచలందరిక్ీ ఆద్య్నిా కలిపట ఇల్ అంటారు
ఎ) త్లసరి ఆద్యం
బి) జాతీయ్ద్యం
సట) జాతీయోత్ాతి్

డి) సగటు ఆద్యం
జ: బి సర్ైనదధ

04)HDI ని విస్ రించండి
A) Human Development of India
B) Human dedicated to India

C) Human Development Index

D) Human Index for Development
Ans: C
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05)త్కుువ కూల్లక్ి బాగల కషర పడే కూల్లల ద్ేరల అధధక ఆద్య్నిా కచుత్ంగల ప్ ందగలగలలి అనే కూలి వలరు
ఎవరు

ఎ) ధనిక ర్ైత్ లు
బి) భూమి లేని గలామీణులు
సట) వరలాధ్ర ర్త్
ై లు
డి) నిరుదో యగులు
జ: ఎ సర్న
ై దధ

