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10th SOCIAL -3RD LESSON – UTPATTHI, UPADHI
కీలక పదాలు
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ఉత్పత్తి , ఉపాధి

స్థ
ూ ల జాతీయోత్పత్తి
వ్యవ్స్థూకృత్ రంగం
అవ్యవ్స్థూకృత్ రంగం
ప్రాథమిక రంగం
దవితీయ రంగం
త్ృతీయ రంగం
పాచ్ఛన్న నిరుదయ యగం
నిరుదయ యగం

ముఖ్యంశరలు
•

స్థ
ూ ల జాతీయోత్పత్తి : ఒక ఏడాదవ కరలంలో ఒక ఆర్థూక వ్యవ్స్ూ లో ఉత్పత్తి చేస్ే అంత్య వ్స్తి స్ేవ్ల విలువ్నే
స్థ
ూ ల జాతీయోత్పత్తి ( GDP) అంటారు. ఇంకర వివ్రంగర చెప్రపలంటే దేశ ఆదాయ్నిన లెకకగటట డానికి దేశంలో
ఉత్పత్తి అయిన్ మొత్ి ం వ్స్తివ్ులు, స్ేవ్ల విలువ్న్త తీస్తకుంటాం... ఈ విలువ్నే స్థ
ూ ల దేశీయోత్పత్తి
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(Gross Domestic Product – GDP) అంటారు.
భారత్ దేశ జీడీపథ అకటటబర్ -డిస్ంబర్ 2019 తో ముగథస్ే తెమ
రై ్స్ికరనికి 4.7 శరత్ంతో 7 యిేళ్ళ కనిష్ట స్రూయికి
పడిప్ో యిందవ.

వ్యవ్స్రయం, అటవీ స్ంపద, మత్్యశరఖలోో అభివ్ృదవి ర్ేటు గత్ కరిరటర్ తో ప్ో లిస్ేి 3.1 న్తంచి 3.5కి
స్ిలపంగర పర్థగథందవ.

ఎలకిటిస్ట
ి ీ, మైనింగ్, నిర్రాణ రంగరలు బాగర పడిప్ో య్యి.
ప్రాథమిక రంగం : వ్యవ్స్రయ్నికి అన్తబంధ వ్ృత్త
ి లు, మత్యస పర్థశమ
ర , అటవీ, గన్తలకు స్ంబంధవంచిన్
పన్తలు ప్రాథమిక రంగరనికి చెందవన్వి

పాజలు త్మ జీవ్నోప్రధవ కటస్ం రకరకరల పన్తలన్త చేపడతారు
ఈ పన్తలు పాధాన్ంగర మూడు రంగరలుగర విభజిస్రిరు

1. ఉత్పత్తి పాకరయ
ి లో పాకృత్త పాధాన్ ప్రత్ా వ్హంచే వ్యవ్స్రయం,మత్్యపర్థశరమ,అటవీ,గన్తలకు
స్ంబంధవంచిన్ పన్తలు

2. యంతాాలు,పర్థకర్రలు ఉపయోగథంచి వ్స్తివ్ులు ఉత్పత్తి చేయడం,ఇత్ర పర్థశమ
ర లు
3. వ్స్తివ్ులన్త నేరుగర త్య్రుచేయకుండా వ్స్తివ్ుల ఉత్పత్తి కి,పాజలకు అవ్స్రమన్
ై స్ేవ్లు
అందవంచేకరరయకల్ప్రలు
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స్రధారణంగర ఈ మూడు రంగరలన్త ప్రాధమిక(వ్యవ్స్రయ) రంగం,దవితీయ(ప్రర్థశరరమిక) రంగం,త్ృతీయ
(స్ేవర) రంగం,అని పిలుస్రిరు.ఈ రంగరలలో ఆర్థిక కరరయకల్ప్రలు చేపటుట పాజలు చాల్ పదద మొత్ి ంలో
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వ్స్తివ్ులు,స్ేవ్లన్త ఉత్పత్తి చేస్ి రరు.

పాత్త రంగంలోన్త ఎంత్మందవ ఉప్రధవ ప్ ందతత్తనానరు, ఎంత్ మొత్ి ం వ్స్తివ్ులు, స్ేవ్లు ఉత్పత్తి
అవ్ుత్తనానయన్నదవ జిడిపిని అంచ్నా వేయటానికి లెకికస్రిరు.

వేల వ్స్తివ్ులు, స్ేవ్లన్త అంచ్నా వేయటం అస్రధయమన్
ై పని. ఈ స్మస్యన్త ఎదతర్కకడానికి ఆర్థికవేత్ిలు,
ఉత్పత్తి అయిన్ వరటి స్ంఖయన్త కరకుండా ఆయ్ వ్స్తివ్ులు, స్ేవ్ల విలువ్న్త జోడించాలని స్థచిస్రిరు.
మ్ధయమిక వ్స్తివ్ులన్త అంత్తమ వినియోగదారుడు, అంత్య వ్స్తివ్ులు త్య్రు చేయటానికి వీటిని
ఉతాపదకరలుగర వరడతారు.

అంత్తమ వ్స్తివ్ుల విలువ్లో దానిని త్య్రుచేయటానికి ఉపయోగథంచిన్ మ్ధయమిక వ్స్తివ్ులనినంటి
విలువ్ ఉంటుందవ.

కొన్తగకలు చేస్న్
ి భౌత్తక ఉతాపదకరల విలువ్న్త పర్థగణన్లోకి తీస్తకొని, ఆ త్రువరత్ ఉత్పత్తి దారు శరమ,
ఇత్ర ఉతాపదకరలన్త ఉపయోగథంచి త్రువరత్ దశ వ్స్తివ్ున్త త్య్రు చేశరరు. ఇదవ ఇపపటికీ ఉన్న
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విలువ్కు అదన్ంగర జోడించిన్టు
ో ఉనానయి.

పాత్త దశలోన్థ జోడించిన్ అదన్పు విలువ్న్త మ్త్ామే తీస్తకటవ్టం మర్ొక పది త్త.
దీనికి వ్స్తివ్ుల అమాకం విలువ్లో అంత్కు ముందత వేర్ే వ్యకిి ఉత్పత్తి చేస్న్
ి భౌత్తక ఉతాపదకరల విలువ్న్త
తీస్య్యలి.

ఒక స్ంవ్త్్రంలో ఒక రంగంలో ఉత్పత్తి చేస్న్
ి అంత్తమ వ్స్తివ్ుల/స్ేవ్ల విలువ్ ఆ స్ంవ్త్్ర్రనిన,ఆ
రంగంలోని మొత్ి ం ఉత్పత్తి స్థచిస్తిందవ. మూడు రంగరల ఉత్పత్తి ని కలిపితే దేశ స్థ
ి ల జాతీయోత్పత్తి
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వ్స్తిందవ.

ఒక దేశంలో, ఒక స్ంవ్త్్రంలో ఉత్పత్తి చేస్న్
ి అనిన అంత్తమ వ్స్తివ్ుల, స్ేవ్ల విలువ్న్త జిడిపి
తెలియజేస్ి తందవ.

1,ఏపిాల్ న్తంచి మ్ర్థి (31 వ్రకు) వ్రకు ఉన్న 12 నెలలన్త ఆర్థిక స్ంవ్త్్రం అంటారు.
స్థ
ి లజాతీయోత్పత్తి ని గణంచ్డంలో దావ్యపరమైన్ ల్వరదేవీలు లేని వరటిని పర్థగణన్లోకి తీస్తకటవ్డం లేదత.
ఉదా: వ్ంట చేయటం, పిలోలిన పంచ్డం, గృహ స్ంబంధ పన్తలు.

భారత్దేశంలోనే కరకుండా, పాపంచ్వరయపి ంగర మహళ్లు చేస్ే ఈ పన్తలన్త ఇపపటికీ దావ్యపరమన్
ై చెలిోంపులు
చేయడం లేదత.

పాస్ి తత్ం అభివ్ృదవి చెందవన్విగర పర్థగణంచ్బడుత్తన్న దేశరల అభివ్ృదవి మొదటి దశలోో వ్యవ్స్రయం, దాని
అన్తబంద రంగరలు వరటి జిడిపి పరుగుదలకు ఎకుకవ్గర ఉపయోగపడాాయి.

కొత్ి ఉత్పత్తి విధానాలు ర్రవ్టంతో కర్రాగరర్రలు ఏరపడి, విస్ి ర్థంచ్స్రగరయి. ఇంత్కు ముందత వ్యవ్స్రయ
క్షేత్ంా లో పనిచేస్న్
ి వరళ్ళళ ఇపుపడు పదద స్ంఖయలో కర్రాగరర్రలోో పనిచేస్ి తనానరు.
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ఈ దేశరలోో మొత్ి ం ఉత్పత్తి చేస్ే వ్స్తివ్ులు, స్ేవ్లు దృష్టరటయ, కలిపంచిన్ ఉప్రధవ దృష్టరటయ ప్రర్థశరరమిక ఉత్పత్తి
ప్రాముఖయత్న్త స్ంత్ర్థంచ్తకుందవ.

ఇపుపడు ప్రర్థశరరమిక రంగం పాధాన్ రంగం అయియందవ. ఉత్పత్తి , ఉప్రధతల దృష్టరటయ వ్యవ్స్రయ రంగం
క్షీణంచిందవ.

గత్ 50 యిేళ్ళలోో అభివ్ృదవి చెందవన్ దేశరలోో ప్రర్థశరరమిక రంగం న్తంచి స్ేవ్ల రంగరనికి ప్రాధాన్యత్
మ్రుతోందవ. మొత్ి ం ఉత్పత్తి లో స్ేవరరంగం పాముఖ స్రిన్ంలో ఉంట ందవ.

వ్యవ్స్రయం, పర్థశమ
ర లు, స్ేవ్లు అనే మూడు రంగరల ఉత్పత్తి కలిపితే స్థ
ి ల జాతీయోత్పత్తి వ్స్తిందవ.

స్ేవ్లలో కూడా త్తర్థగథ మూడు రకరలు ఉనానయి.

1. .పాజా, స్రమ్జిక, వ్యకిిగత్ స్ేవ్లు: పాభుత్ి ప్రలన్, దేశ రక్షణ, విదయ, వెరదయం, పాస్రర మ్ధయమ్లు.

2. ఆర్థిక, భీమ్, స్ిిర్రస్ిి స్ేవ్లు: బాయంకులు, జీవిత్ బీమ్, భవ్నాల వికరయ కంపనీలు (అంటే ర్థయల్ ఎస్ేటట్
స్ంస్ూ లు, ప్ో స్రటఫథస్ ప్ దతపు ఖ్తాలు ల్ంటివి.
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3. వరయప్రరం, హో టళ్ళ
ో , రవరణా, పాస్రర్రలు-దథరదర్థిని,టెలిఫో న్, ర్ల
ై ేిలు, త్ంత్త త్ప్రల్ మొదలెరన్వి.
ఒక దేశంలో పనిచేస్ి తన్న వరళ్ో మొత్ి ం స్ంఖయకు,ఆ దేశ స్థ
ద ల జాతీయోత్పత్తి కి మధయ దగగ ర స్ంబంధం ఉందవ.
2011 జనాభా లెకకల పాకరరం 120 కటటో జనాభాలో 46 కటటో మందవ పనిచేస్ి తనానరు. అంటే వీళ్ళంతా ఉతాపదక
కరరయకల్ప్రలలో భాగస్రిములెరన్టువ్ంటి పాజలుగర చెపుపకటవ్చ్తి.

స్థ
ి ల జాతీయోత్పత్తి లోని వివిధ రంగరల వరటాలో మ్రుప వ్చిిన్ంత్గర ఉప్రధవలో మ్రుప ర్రలేదత. మన్
దేశంలో ఇపపటికీ వ్యవ్స్రయమే పాధాన్ ఉప్రధవ రంగంగర ఉందవ.

స్ేవరరంగంలో ఉత్పత్తి 14 ర్టు
ో పర్థగథందవ.. కరనీ ఉప్రధవ మ్త్ాం 5 ర్టేో పర్థగథందవ.
దేశంలోని కరర్థాకులోో స్గం కంటే ఎకుకవ్మందవ వ్యవ్స్రయరంగంలో ఉండి ఆర్థంట ఒక వ్ంత్త (1/6 వ్ంత్త)
ఉత్పత్తి కి మ్త్ామే దయ హదం చేస్ి తనానరు.

దీనికి విరుది ంగర జిడిపల
ి ో 75 శరత్ం వరటా ఉన్న ప్రర్థశరరమిక, స్ేవర రంగరలు... మొత్ి ం కరర్థాకులోో దాదాపు
స్గరనికి మ్త్ామే ఉప్రధవ కలిపస్తినానయి.

అందరూ ఏదయ ఒక పని చేస్ి తనానరు... కరనీ ఎవ్ర్థకీ పూర్థి పని లేదత, అలప ఉప్రధవ అంటే ఇదే.
అంటే అందరూ పనిచేస్ి తన్నటేో ఉంటుందవ.... కరనీ ఎవ్ిర్థకి త్మ పూర్థి, స్రమర్రియనికి త్గథన్టు
ో గర పని

ఉండడం లేదత. పని లేక నిరుదయ యగథగర ఉంటే అదవ కన్బడుత్తందవ. కరనీ ఈ రకమన్
ై అలప ఉప్రధవ ఎవ్ర్థకీ
•
•
•
•

కన్బడదత. అందతకే దీనిని పాచ్ఛన్న నిరుదయ యగం అని కూడా అంటారు.

వ్యవ్స్రయ ఉత్పత్తి త్గగ కుండా ర్ైత్త కుటుంబం అదన్పు ఆదాయం ప్ ందవ్చ్తి. అంటే వ్యవ్స్రయ రంగం

న్తంచి చాల్మందవ వెళ్లోప్ో యి వేర్ే రంగరలోో పనిచేస్న
ి ా కూడా వ్యవ్స్రయ ఉత్పత్తి అనేదవ ఏ మ్త్ాం త్గగ దత.
ఈ రకమన్
ై అలప ఉప్రధవ అనేదవ ఇత్ర రంగరలోో కూడా ఉండవ్చ్తి. ఉదా: దవన్స్ర్థ కూలీలు.
స్ేవరరంగం అభివ్ృదవి చెందవనా కూడా ఆ రంగంలో అనిన కరరయకల్ప్రలు స్మ్న్ంగర పరగటం లేదత.
ఉప్రధవ తీరులోో చకటు చేస్తకుంటున్న మ్రుపలు పర్థశీలించ్టానికి... ఉప్రధవకి స్ంబంధవంచి మర్ొక వ్ర్గగకరణవ్ివ్స్థికృత్, అవ్యవ్స్థికృత్ రంగరలు.
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•
•

92% కరర్థాకులు అవ్యవ్స్థికృత్ రంగంలో పనిచేస్ి తండగర కేవ్లం 8% మందవ మ్త్ామే వ్యవ్స్థికృత్ రంగంలో
పనిచేస్ి తనానరు.

ఉప్రధవ ష్రత్తలు ఉండి న్మాకంగర పని ఉండే పాదేశరలు లేదా వరయప్రర్రలన్త వ్యవ్స్థికృత్ రంగంగర

వ్యవ్హర్థస్ి రరు,ఇవి పాభుత్ి దగగ ర న్మోదత చేస్తకొని ఉంటాయి. ఇకకడ కరర్థాకులకు ఉదయ యగ భదాత్ అనేదవ
•

ఉంటుందవ.
అవ్యవ్స్థికృత్ రంగంలో చిన్న చిన్న స్ంస్ి లు అకకడకకడా ఉంటాయి. ఇవి స్రధారణంగర పాభుత్ి

నియంత్ాణలో ఉండవ్ు. ఇకకడ పనిచేస్ే వరర్థకి భదాత్ ఉండదత. ఉదయ యగులకు జీత్ం త్కుకవ్. ఒకటకచకట
•
•
•
•
•
•

బాండెడ్ లేబర్్ కూడా ఉంటారు.
భారత్దేశంలోని గరరమీణ ప్రాంత్ంలోని 80% కుటుంబాలు స్న్న, చిన్నకరరు ర్త్
ై తల కిందకు వ్స్రియి.
షడథయల్ా కుల్లు,తెగలు,వెన్తకబడిన్ త్రగత్తలకు చెందవన్ అధవక శరత్ం కరర్థాకులు అవ్యవ్స్థికృత్ రంగంలో
ఉనానరు.

కేవ్లం 8% కరర్థాకులు భదాత్తో కూడిన్ మంచి ఉదయ యగం ఉండి మొత్ి ం వ్స్తివ్ులు,స్ేవ్లు (50%) లోనికి
దయ హదం చేశరరు.

పర్థశరమలు, స్ేవ్లోో ఉత్పత్తి పర్థగథందవ కరని దానికి త్గగ టట ుగర ఉప్రధవ పరగలేదత.
ఉత్పత్తి లో పరుగుదల వ్లో కరర్థాకులలో 8% మందవ మ్త్ామే పాయోజన్ం ప్ ందతత్తనానరు.
పాస్ి తత్ం కొత్ి ఉప్రధవ అవ్కరశరలన్త కలిపంచ్తటయిే కరదత యంతాాలతో,స్మరి ంగర పనిచేయటంలో పాజలకు
శిక్షణ కూడా ఇవరిలి.

ఈ లెస్న్ లో ముఖ్యంశరలన్త చ్థదాదం
1) స్థ
ూ ల జాతీయోత్పత్తి
2) ప్రాథమిక, దవితీయ, త్ృతీయ రంగం
3) ఏయిే రంగరలోో ఏ ఉత్పత్త
ి లు ఉనానయి
4) ప్రర్థశరరమిక రంగ అభివ్ృదవి
5) స్ేవర రంగం అభివ్ృదవి
6) పాచ్ఛన్న నిరుదయ యగం
7) వ్యవ్స్థూకృత్ం రంగం, అవ్యవ్స్థూకృత్ రంగం
ఈ లెస్న్ లో ముఖయమన్
ై పాశనలు చ్థదాదం
1) అందర్థకీ వ్యవ్స్థూకృత్ రంగంలో పని దొ రకకప్ో వ్డానికి కరరణం ఏంటి
ఎ) ప్ో టీ తీవ్ాంగర ఉండటం

బి) అవ్యవ్స్థూకృత్ రంగంలో అవ్కరశరలు ఎకుకవ్గర ఉండటం

స్ి) వ్యవ్స్థూకృత్ రంగంలో వేత్నాలు ర్ేటు ఎకుకవ్గర ఉండటం
డి) ఇవేవీ కరదత
జ: ఎ స్ర్న్
ై దవ
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2) ఉత్పత్తి అయిన్ అంత్య వ్స్తివ్ుల స్ేవ్ల మ్ర్కట్ విలువ్న్త ఇదవ న్మోదత చేస్ి తందవ
ఎ) స్థ
ూ ల జాతీయోత్పత్తి (GDP)
బి) జాతీయ స్ర్ేి స్ంస్ూ ( NSI)
స్ి) భారత్ ఆహార స్ంస్ూ ( FCI )
డి) నికర జాతీయోత్పత్తి (NNP)
జ: ఎ స్ర్న్
ై దవ

3) గత్ 50యిేళ్ళలోో అభివ్ృదవి చెందవన్ దేశరలోో ఈ రంగం న్తంచి ఈరంగరనికి ప్రాధాన్యత్ మ్రుత్తందవ
ఎ) ప్రర్థశరరమిక రంగం న్తంచి స్ేవ్ల రంగరనికి

బి) వ్యవ్స్రయం న్తంచి ప్రర్థశరరమిక రంగరనికి

స్ి) స్ేవ్ల రంగం న్తంచి ప్రర్థశరరమిక రంగరనికి
డి) వ్యవ్స్రయ రంగం న్తంచి స్ేవ్ల రంగరనికి
జ: బి స్ర్ైన్దవ

4) స్థ
ూ ల దేశీయ ఉత్పత్తి అనేదవ ఒక స్ంవ్త్్రంలో ఉత్పత్తి చేస్న్
ి ఈ వ్స్తివ్ుల మొత్ి ం విలువ్
ఎ) అనిన అంత్తమ వ్స్తివ్ులు, స్ేవ్లు
బి) అనిన వ్స్తివ్ులు, స్ేవ్లు

స్ి) అనిన మ్ధయమిక వ్స్తివ్ుల, స్ేవ్లు

డి) అనిన అంత్తమ, మ్ధయమిక వ్స్తివ్ులు, స్ేవ్లు
జ: ఎ స్ర్న్
ై దవ

5) పాస్ి తత్ం ఈ రంగంలో ఎకుకవ్ మందవ ఉప్రధవ ప్ ందతత్తన్న వరరు ఉనానరు
ఎ) ప్రాథమిక రంగం
బి) దవితీయ రంగం
స్ి) స్ేవర రంగం
డి) ఏదీ కరదత
జ: స్ి స్ర్న్
ై దవ

వ్యవ్స్థీకృత్ – అవ్యవ్స్థీకృత్ రంగం తేడాలు
వ్యవ్స్థూకృత్ం రంగం

అవ్యవ్స్థూకృత్ రంగం

పాభుత్ి నియమ నిబంధన్లు ఈ రంగంలోని స్ంస్ూ లు

ఈ రంగంలోని స్ంస్ూ లు పాభుత్ి నియంత్ాణలో

ఈ రంగంలో కరర్థాకులకు ఉదయ యగ భదాత్ ఉంటుందవ

ఉదయ యగ భదాత్ అనేదవ ఇకకడ ఉండదత

ఆర్థిత్ స్లవ్ులు, అనార్కగయ స్లవ్ులు ఉంటాయి

అల్ంటి స్లవ్ులు ఏవీ ఉండవ్ు. పనిచేయని ర్కజున్

ప్రటిస్ి రయి

పనిచేయవ్ు

వేత్న్ం కట్ చేస్ి రరు
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భవిష్యనిధవ (EPF) , ఆర్కగయ బీమ్ ( ESI) ల్ంటి స్ౌకర్రయలు

ఇకకడ భవిష్యనిధవ, ఆర్కగయ బీమ్ ఉండదత

పాభుత్ి స్ంస్ూ లు, భార్గ త్రహా పర్థశరమలు మొదలగు

చిన్న చిన్న స్ంస్ూ లు, స్ియం ఉప్రధవ స్ంస్ూ లు వరటిలో ోని

వ్యవ్స్థూకృత్ రంగంలో ఉదయ యగరలనే అందరూ కటరుకుంటారు.

ఈ రంగంలో త్పపనిస్ర్థ పర్థస్ూ త్
ి తలోో ఉదయ యగరలు

ఉంటాయి.

వరటిలో ోని ఉదయ యగులు వ్యవ్స్థూకృత్ రంగరనికి చెందవన్ వరరు

ఉదయ యగులు అవ్యవ్స్థూకృత్ రంగరనికి చెందవన్ వరరు
చేస్ి తంటారు

