
3.ఉత్పత్తి – ఉపాధి   
www.bestsocialteacher.com srijaya manem 1 

భాగం 1 



ప్ర జలు తమ జీవనోపాధి కోసం 
 రకరకాల ప్నులు చేప్డతారు. 

ఆరి్ధక వయవసథ లోని రంగాలు  
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ఈ పనులను  
మూడు రంగాలుగా 

విభజంచవచ్చు. 
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ఆర్ధిక వయవస్థలోని రంగాలు  

వయవసాయం  
సేవలు  

పర్ధశ్రమలు  
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వయవసాయ రంగం  
   వయవసాయం మర్ధయు దాని  
     అనుబంధ కారయకలాపాలు. అనగా  
     మత్స్య పర్ధశ్రమ, అడవులు, గనులు. 
  ఉత్సపత్తిలో ప్రకృత్త ప్రధాన పాత్ర    
     పోషిస్ింది. 
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వ్యవ్సాయం  
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మత్స్య పర్ధశ్రమ  

గనులు  
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అడవులు 
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పర్ధశ్రమలు  
 వస్ివులను ఉత్సపత్తి చేయడం,     
    ఇత్సర పర్ధశ్రమలు.  
  యంత్రాలు, పర్ధకరాలను ఉపయోగంచి  
     వస్ివులను ఉత్సపత్తి చేసాిరు. 
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సేవారంగం  
ఈ రంగంలో వస్ివుల ఉత్సపత్తి జరగదు. 
వస్ివుల ఉత్సపత్తికి, ప్రజలకు అవస్రమైన 

సేవలు అందించే కారయకలాపాలు మాత్రమే 
ఈ రంగంలో ఉంటాయి. 
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వృత్తి వర్గీకరణ  
బట్టలు కుట్టటవారు  
బుట్టలు అల్లేవారు  

పూలసాగు చేసేవారు   
పాలు అమేేవారు  
చేపలు పట్టటవారు  

మత్స బోధకులు/పూజారులు  

క్రంది వృత్తిలను రంగాల వార్గగా విభజంచండి. 
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ఉత్సిరాలు బటాాడా చేసే కొర్ధయర్  
అగపీెట్టటల కరాేగారంలో పనిచేసేవారు  
వడ్డీ వాయపార్ధ  
తోట్మాలి  
కుండలు చేసేవారు  
తేనెటీగలు పెంచేవారు  
వ్యయమగామి  
కాల్ సంట్ర్ ఉద్యయగులు  

www.bestsocialteacher.com srijaya manem 16 



స్ంవత్స్రం  వయవసాయం   పర్ధశ్రమలు  సేవలు  
1972 - 73 74% 11% 15% 

2009 – 10 53% 22 25% 

1972 – 73, 2009- 10 లలో  
రంగాల వారీగా ఉపాధి శాతం  

www.bestsocialteacher.com srijaya manem 17 



పై పట్టిక ద్వారా మీరు గమనంచిన  
ప్రధాన మారుులు ఏమిట్ట?  
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స్థథల దేశీయోత్సపత్తి  
రండు కుటంబాలు ఉన్నాయనుకుంద్వం. 

ధనక  పేద  
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వారు వేసుకునే దుసుులు, వాడే 
వాహన్నలు, తినే ఆహారం, ఉండే 
ఇలుు, వాళ్ళకునా వసుువులు, వైదయం 
కోసం వెళ్ళళ ఆసుపత్రులు  మొǁ వాట్టన 
బట్టి ధనక, పేద అన అంచన్న 
వేయవచ్చు. 
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 ఈ కుటంబాల ఆద్వయం అనాంట్టకంటే ముఖ్య 
సూచిక. 
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దేశ ఆద్వయానా లెకక కట్ిడానకి   
దేశంలోఉతుతిు అయిన మొతుం  
వసుువులు, సేవల విలువను  
 తీసుకుంటం. ఈ విలువకు  

 ఉపయోగంచే సంకేతిక 
 పదం సూూల దేశీయోతుతిు (GDP).   
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సూూల దేశీయోతుతిున అంచన్న 
వేయాలంటే దేశంలో మొతుం ఎనా 

వసుువులు, సేవలు ఉతుతిు 
అవుతున్నాయో తెలుసుకోవాలి. 

www.bestsocialteacher.com srijaya manem 23 



www.bestsocialteacher.com srijaya manem 24 



ఇది అసధయమైన పనగా మీకు 
అనపంచవచ్చు.  
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ఈ సమసయను అధిగమించడానకి 
ఆర్ధికవేతులు వసుువుల సంఖ్యను 
కాకుండా, వసుువుల విలువను 

లెకకకటిలన సూచిసురు.  
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ఒక దేశంలో, ఒక సంవతసరంలో 
ఉతుతిు చేసిన అనా అంతిమ 

వసుువులు, సేవల విలువను మొతుం 
ఉతుతిు సూచిసుుంది.   
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 మూడు రంగాల  
ఉతుతిున కలిపతే దేశ  

సూూల దేశీయోతుతిు వసుుంది. 
(GDP)  
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ఆర్ధిక సంవతసరం  
భారతదేశంలో ఏప్రిల్ 1 నుండి మార్ధు 

31 అరిరాత్రి వరకు ఒక ఆర్ధిక 
సంవతసరంగా లెకికసురు. 
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ఉతుతిు అయిన అంతయ 
వసుువులు, సేవల మారకట్ 
విలువను GDP నమోదు 

చేసుుంది. 
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అంత్సయ వస్ివులు  
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మాధయమిక వస్ివులు 
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కానీ మారకట్లు 
కొనుగోలు/అమమకాలు 
చేయన అంశాలు ఎన్నా 

ఉన్నాయి. 
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ఉద్వ: గృహ సంబంధ 
పనులు  
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వంట్చేయడం  
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శుభ్రం చేయడం  
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ఇల్లు   
ఇలుు సరదట్ం    
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పలులన పంచడం   
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మొకకలిా పంచడం  



పశువులిా పంచడం  
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రంగాల ప్రాముఖ్యతలో మారుు – 
ఉతుతిు చేసిన వసుువులు, సేవల 

విలువ – ఉపాధి  
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వసుువులు, సేవల ఉతుతిు 
పర్ధగతే సూూల దేశీయోతుతిు 

కుడా పరుగుతుంది. 
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ఈ పరుగుదల ఎలా జర్ధగంది, 
దేనవలు సూూల దేశీయోతుతిులో 

వృదిి కనపడింది అనేది 
తెలుసుకోవట్ం ముఖ్యం.    
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అభివృదిద చందిన దేశాలోు తొలి దశలోు 
వయవసయం, ద్వన అనుబంధ 
రంగాలు సూూల దేశీయోతుతిు 

పరుగుదలకు దోహదం చేసయి. 
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సగు పదితులు 
మారడంతో వయవసయ 

ఉతుతిు పర్ధగంది. 
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మునుపట్టకంటే ఎకుకవ 
ఆహారం ఉతుతిు అవుతోంది. 
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అందువలు 
వయవసయరంగంలో 

మిగలిన రైతులు ఇతర 
పనులు చేపట్ిసగారు. 
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ద్వనతో వృతిు పనవాళ్ళళ, 
వాయపారులు పరగసగారు.  
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వృతిు పనవారు  
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వాయపారులు  
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కొనుగోళ్ళళ, అమమకాలు 
అనేక రటు పర్ధగాయి. 
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పాలకులు పర్ధపాలనకు, 
సైన్నయనకి చాలామందిన 

నయమించసగారు.  
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ఈ దశలో మొతుం మీద ఉతుతిు 
అయిన వసుువులు, ఉపాధి  

ఎకుకవగా వయవసయం, అనుబంధ 
రంగాలకు చందినవే. 
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కొత్సి ఉత్సపత్తి విధానాలు 
రావడంతో కరాేగారాలు 
ఏరపడి విస్ిర్ధంచసాగాయి.  
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గత్సంలో వయవసాయ రంగంలో 
పనిచేసిన వారు ఇప్పపడు పెద్ద 

స్ంఖ్యలో కరాేగారాలలో 
పనిచేస్ినాారు. 
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ప్రజలు ఎకుువ 
వస్ివులను 

వినియోగస్ినాారు. 
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కరాేగారాలలో చవక ధరలకు పెద్ద 
ఎత్తిన వస్ివులు ఉత్సపత్తి 

కావడంతో ఇవి ప్రపంచ వాయపింగా 
అనిా మార్కుట్ేకు చేరాయి. 
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ఈ దేశాలలో మొత్సిం ఉత్సపత్తి చేసే 
వస్ివులు, సేవల ద్ృష్ట్టయ, కలిపంచిన 
ఉపాధి ద్ృష్ట్టయ పార్ధశ్రామిక ఉత్సపత్తి 

ప్రాముఖ్యత్స స్ంత్సర్ధంచ్చకుంది.   
www.bestsocialteacher.com srijaya manem 68 



రంగాల ప్రాముఖ్యత్స 
వయవసాయ రంగం నుండి 

పార్ధశ్రామిక రంగానికి 
మార్ధంది. 
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ఉపాధి బదిలీ 



గత 50 సంవతసరాలలో అభివృదిద 
చందిన దేశాలలో పార్ధశ్రామిక 
రంగం నుంచి సేవల రంగానకి 

ప్రాముఖ్యత మారుతోంది. 
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ఉపాధి బదిలీ 



పనచేసే వాళ్ళలోు కుడా ఇప్పుడు ఎకుకవ 
మంది సేవల రంగంలో ఉపాధి 

పందుతున్నారు.ఉత్పుదక 
కారయకలాపాలలో అధిక భాగం ఇప్పుడు 

వసుువుల ఉతుతిుకి బదులు సేవలు 
అందించడంగా ఉంది.   
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క్రంది పై చారులిు చూడండి. 
వయవసయం, పర్ధశ్రమలు,సేవలు 

అనే మూడు రంగాల ఉతుతిు 
కలిపతే సూూల దేశీయోతుతిు 
వసుుందన ఇది సూచిసుుంది. 
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మీరు చూసిన పై చారుటల 
నుండి మీరేమి గమనించారు? 
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ఉపాధి –  
భారత్స దేశంలోని  
పని పర్ధసిథత్తలు   
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ఒక దేశంలో పని చేస్ినా వాళ్ళ 
మొత్సిం స్ంఖ్యకు, ఆ దేశాల 
స్థథల దేశీయోత్సపత్తికి మధయ 

ద్గీర స్ంబంధం ఉంది. 
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2011 జన్నభా లెకకల 
ప్రకారం  

120 కోట్ు జన్నభాలో 46 
కోట్ు మంది పనచేసుున్నారు.   
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రంగం  నవాస సూనం  స్త్రీ, ప్పరుషులు  మొతుం 
కార్ధమకులు  

గ్రామీణ  పట్టణ  ప్పరుషులు  స్త్రీలు  
వయవసాయం  

 
68 8 47 69 53 

పర్ధశ్రమలు  
 

17 34 34 16 22 
సేవలు  

 
15 58 19 15 25 

మొత్సిం  100 100 100 100 100 
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గమనక: 
సూూల దేశీయోతుతిులోన వివిధ 

రంగాల వాటలో మారుు 
వచిునంతగా ఉపాధిలో మారుు 

రాలేదు.   
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• ఇపుట్టకి వయవసయమే ప్రధాన 
ఉపాధి రంగంగా ఉంది. 

• ఎందుకంటే పార్ధశ్రామిక, సేవా 
రంగాలలో తగనంత ఉపాధి 

కలిుంచబడలేదు.  
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• పార్ధశ్రామిక ఉత్సపత్తి 9 ర్కట్లే  
పెర్ధగంది, కాని పార్ధశ్రామిక 
ఉపాధి 3 ర్కట్లే మాత్రమే 

పెర్ధగంది. 
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• సేవారంగంలో  
• ఉతుతిు 14 రటు 
పర్ధగంది.కాన ఉపాధి 

మాత్రం 5 రటు పర్ధగంది. 
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దీన ఫలితంగా దేశంలోన 
కార్ధమకులలో  

సగం కంటే ఎకుకవ మంది  
ఆర్ధంట్ ఒక వంతు ఉతుతిుకి 

మాత్రమే దోహదం చేసుున్నారు. 
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అంట్ట వయవసాయ రంగంలో 
అవస్రమైన దానికంట్ట 
ఎకుువ మంది ఉనాారు. 
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కొంత్సమంది ఈ రంగం నుంచి త్సరలి 
పోయినా ఉత్సపత్తి ప్రభావిత్సం కాదు. 

దీనినే అలప ఉపాధి ల్లక  
ప్రచునా నిరుద్యయగం అంటారు. 
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ఈ రకమైన  
అలుఉపాధి మిగత్ప 

రంగాలలో కుడా ఉంది.  
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మూడు రంగాల్ల్ో ఉపాధి వాటా  
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మూడు రంగాల్ల్ో GDP వాటా  

www.bestsocialteacher.com srijaya manem 96 



సేవారంగం అభివృదిద చందిన్న  
ఆ రంగంలో అనా 

కారయకాలాపాలు సమానంగా 
పరగడం లేదు. 
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ఒక వైప్ప బాగా చదువుకునా, 
నైప్పణ్యయలునా వయకుులకు  

ఉపాధి ఇచేు కొదిదపాట్ట సేవలు 
ఉన్నాయి.  

www.bestsocialteacher.com srijaya manem 98 



www.bestsocialteacher.com srijaya manem 99 



మరొకవైప్ప ఇతర సేవలు 
అందించే వాళ్ళళ పదద 
సంఖ్యలో ఉన్నారు. 

వారవరనగా... 
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చినా దుకాణ్యలు నడిపేవారు  
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మరమమతుులు చేసేవారు  
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రవాణ్య సేవలు అందించేవారు  
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వాళ్ళ జీవనం అత్తకష్టం మీద్ 
సాగుతోంది. అయినా మరో దార్ధ 

ల్లక ఈ సేవలలో 
కొనసాగుత్తనాారు. 
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అంట్ట సేవారంగంలో ఒక 
భాగానికి మాత్రమే  

ప్రాధానయత్స పెరుగుతోంది. 
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 ర ండవ్ భాగంల్ో మిగిలినద.ి..  
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