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కోవిడ్-19 క ట్్ డిలో భాగంగా ఇప్ప టి్వ ర్ కు తీసుకున్న ఆరోగయ 
సంబంధిత్ చ ర్య లు 

ఇప్పటికేప్రకటిించినవి... 
- రాష్రరా ాలకువిడుదల- రూ.4113కోటలు  
- అత్యవసరవసతు వులు- రూ.3750కోటలు  
- టెస్టింగ్లాబ్లు, కిటలు - రూ.550కోటలు  
ఐటివినియోగిం 
- ఇ-సింజీవనిటెలీకనసలటట షన్సవేలుప్రా రింభిం 
- సామర్యనిరాాణిం: వరచువల్లెర్నింగ్మాడయయళ్లు - ఐగాట్వేదిక 
- ఆరోగయసేత్ు: ఆరోగయస్్తిప ైఎవర్కివారేఅించనా, కాింటాక్టటటరరస్ింగ్ 
ఆరోగయకారయకరులసింరక్షణ 
- అింటలవాయధతలచటటింసవరణ 
- ప్ప్ఇలత్యారీకిప్ర ర త్ాసహకచరయలు 
     - జీరోనతించి300దేశీయఉత్పతిుదారచలు 
    - ఇప్పటికేఅిందిించినవి- ప్పఇ్లు(51లక్షలు), ఎన్95మాస్క్లు(87
లక్షలు), హెచ్స్కుయటాబ్లు టలు (11.08 కోటలు ) 



సులభత్ర్ వ్ాయపార్ం కోసం పాలన్న్ు సంసకర ంచడం 
 

·         ప్రప్ించవాయప్ు ింగా, సింభావయప టలట బ్డిదారచలుదేశసతలభత్ర
వాయప్ారనివేదిక(డి.బి.ఆర్) రాయింకిింగ్నతగమనిసాు రచ. 
 
·         తీసతకునననిరింత్రచరయలకారణింగాప్రప్ించబ్ాయింకుయొక్
సతలభత్రవాయప్ారనివేదికరాయింక్టలో2014లో142 నతించి2019లో63 
వసా్ నానికిస్్ రింగామెరచగుప్డిింది. 
 
·         ఇిందతలోఅనతమత్ులుమర్యుకిుయరెన్సలుఇవవడిం, సవవయ
ధృవీకరణమర్యుమూడవప్ారీటధృవీకరణవింటిప్రకియిలనత
కిమబ్దధీకర్ించడింఉనానయి. 
 
·         ఆస్ునిసతలభింగానమోదతచేయడిం, వాణిజ్యవివాదాలనవేగింగా
ప్ర్ష్ర్ించడింమర్యువాయప్ారించేయడానికిసతలభమెైనప్రదేశాలోు 
ఒకటిగామారుడానికిసరళ్మెైనప్నతనలప్ాలనకుసింబ్ింధిించిన
సతలభత్రవాయప్ారసింస్రణయొక్త్దతప్ర్దశలోప్రభుత్విం మిషన్
మోడ్లోప్నిచేసరు ింది.  
 



సులభత్ర్ వ్ాయపారాలకు ఇటీ్వల తీసుకోబడిన్ కారపపరేట్ 
చట్్ం చర్యలు 

·         2018లోఅప్రమేయకింప నీచటాట లుచటటబ్దదించసేేమొదటి
దశలో, ప్రష్్ర్ించతకోదగన్16నరేాలుఅింత్రగత్తీరచపమర్యు
జ్ర్మానావిధానానికిమారుబ్డాా యి. 
·         వాయప్ారింసతలభత్రించయేడానికిచరయలుప ించడానికి
ఇటవీలికారపపరటే్చటటించరయలు 
·         ఇింటగిేిటెడ్వబె్బ్సాే్కఇన్కారపపరషేన్ఫార్ా–  సి్ంప్ు ఫ డై్
ప్ర ర ఫారాాఫర్ఇన్కారపపరటేిింగ్కింప నీఎలకాటా నికలీుప్ుస్క
(ఎస్క.ప్.ఐ.స.్ఈప్ుస్క, ఇదివివిధమింతిరత్వశాఖల10సవేలనత, 
రాషట రప్రభుత్ావలదావరాఒకేచోటవిసుర్ించిింది. 
·         సవత్ింత్రడ రైకటర్ుడటేాబ్ాయింక్టప్రా రింభమెైింది. 
·         కింప నీలచటటిం2013 కిింద14 వేలకుమిించిప్రా స్కయయషనతు 
ఉప్సింహర్ించతకోవచతు. 



సులభత్ర్ం 
వ్ాయపారానికి కారపపరేట్ చట్్ంలో ప్లు చర్యలు  

 
సింబ్ింధిత్ప్ారీటలావాదేవీల హేత్ుబ్దీత్  
కింప నీలచటటిం2013కిిందకోవిడ్-19లోసమాతిభారానిన త్గ్గించేల
సకాలింలో చరయలు  
డిజిటల్ఇిండియాఅవకాశాలనతసమర్వింత్ింగా
వినియోగ్ించతకుింటూ కింప్నీలు బ్ో రచా మీటిింగ్లు, సరవసభయసమావేశాలు
విసు ృత్ింగాజ్రచప్ుకునే అవకాశింకలిగ్ింది  
ఐబిస్, 2016అమలులోకివచిునప్పటినతిండి221ప్ర్ష్రా్రింఅయినా
కేసతలోు  44% ర్కవరీ సాధిించారచ  
 అనతమతిప్ర ిందినకెలుములు రూ.4.13లక్షలకోటలు   
గహి ించినమొత్ుింరూ.1.84లక్షలకోటలు   
ఐబిస ్నిబ్ింధనల కిింద2020ఫ్బ్రవర్29వరకు  13,566
కేసతలకు సింబ్ింధిించి  అనతమతికిముిందేరూ.5.01లక్షలకోటలు  వెనకి్
తీసతకోవడింజ్ర్గ్ింది  
 



   సాంకేతికత్ త్ో కూడిన్ విధసనసలు --కోవిద్ సమయంలో ఆన్ 
ల ైన్ విద్య  

* ఇంట్రననట్ అవకాశం లేని వ్ార కి సహాయంగా  సవయంప్రభ డి.టి్.హెచ్.ఛసన్ళ్ళు.  
పాఠశాల విద్య కోసం ఇప్పట్ికే 3చసనెళ్లన్ు కేట్ాయంచసర్ు. ఇప్పపడు మరో 12
చసనెళ్లన్ు జత్ చయేమనసనర్ు  
 
* స్ైకప్ ద్సవరా నిప్పణుల ఇళ్ున్ుండి ఈ ఛసనెళ్ల  ప్ ైప్ర్సపర్ చరాా కార్యకరమాలన్ు  
ప్రత్యక్ష ప్రసార్ం చేయడసనికి అవకాశం కల్పంచసర్ు  
 
* ఈ ఛసన్ళ్ున్ు  ఎకుకవ మంద్ి చూసే అవకాశం కోసం ట్ాట్ా స్ైక మర యు ఎయర్ టె్ల్ 
వంటి్ ప్ైవై్ేట్ు డి.టి్.హెచ్.ఆప్రేట్ర్ లత్ో కూడస ఒప్పంద్ం 
 
* సవయంప్రభ ఛసనెళ్లప్ై ప్రతి రోజు 4గంట్లపాట్ు త్మ విద్య సంబంధమ నై్ విషయాలన్ు 
ప్రసార్ం చసేేంద్ుకు భార్త్ద్ేశంలోని అనిన రాష్టా్ ా లత్ో సమన్వయం  
 
*  ద్ీక్ష వ్దే్ికప్ ైమార ా 24వ త్దే్ీ న్ుండి ఇప్పట్ివర్కు60కోట్ల  వర్కు 
సపంద్న్లు వచసాయ  
 
* ఈ-పాఠశాల కు 200కొత్త  పాఠయ ప్పసతకాలన్ు చేరాార్ు  
 
 



ప్ర భుత్వ సంసక ర్ ణ లు-పరర త్సాహ క చ ర్య లు 



ఉపాధి ప్ంప్ప లక్షయంత్ో ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ కు 
కేట్ాయంప్ప ర్ూ.40వ్ేల కోట్ుల  ప్ంప్ప 

-ఎింజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్కకారయకిమానికిఅదనింగామరోరూ.40 వేల
కోటు కటేాయిింప్ు 
 

-ఈకటేాయిింప్ుత్ోమొత్ుిం300 కోటు ప్నిదనిాలకలపన 
 

-తిర్గ్వచిునవలసకార్ాకులుసహాఅిందర్కీరచత్ుప్వనాల
సవజ్న్లోఅదనప్ుప్నికలపన 
 

-జ్లసింరక్షణవసత్ులుసహామర్ింత్అధికసింఖయలోదధరఘకాలిక, 
జీవనాధారఆసతు లకలపన 
 
- మర్ింత్అధికఉత్పతిు దావరాగాి మీణఆర్్కవయవస్కుఉత్ేుజ్ిం 



ఆరోగయ సంసకర్ణలు – చపర్వలు 
ప్రజ్ారోగయింవిషయింలోప టలట బ్డులుప ించడిం 
·         ఆరోగయింకోసింప్రజ్లుప టరట ఖరచుప రగనతింది. 
·         క్షేత్రసా్ యిఆరోగయసింస్లోు ప టలట బ్డులు 
·                     గాిమాలుమర్యుప్టటణప్రా ింత్ాలోు ఆరోగయమర్యుసింరక్షణ
కేిందరా లనతవిసుర్ించడిం 
  
భవిషయత్ లో ఎదతరచ కాబ్ో యిే మహమాారచలనత ఎదతరప్నేిందతకు భారత్ నత
 స్దీిం చేయడిం 
·         అింటలవాయధతలఆసతప్తిర విభాగాలు– అనినజిలాు లోు  
·         వెైదయప్ర్క్షాకేిందరా లుమర్యునిఘానతబ్లటపతే్ించయేడిం 
·                     అనినజిలాు లోు సమగిఅనతసింధానవెైదయప్ర్క్షాకేిందరా లు
మర్యువిభాగసా్ యిప్రీక్షాకేిందరా లుమర్యుమహమాార్నిరవహణ
కోసింప్రజ్ారోగయవిభాగాలు 
·         ప్ర్శోధనలకుప్ర ర త్ాసహిం– ఐ.స్.ఎిం.ఆర్దావరాఆరోగయింకోసిం
జ్ాతీయ సింసా్ గత్వేదిక 
·         జ్ాతీయడిజిటల్హెల్ు మిషన్ :  జ్ాతీయడిజిటల్ఆరోగయబ్ూు ప్రింట్నత
ఆచరణలోప టటడిం. 
 



కోవిడ్ అన్ంత్ర్ చర్యలు:సాంకేతికత్ ఆధసర్ంగా విద్య  
 

పవఎిం-ఈవిదయ -  కొత్ుగా బ్హుముఖనమూనాలత్ోకయడనిడజిిటల్ఆన్లెనై్విదయ
కారయకిమిం : దధనిలో..  
ద్ీక్ష-రాష్టా్ ా లు/కేంద్రపాల్త్ పరా ంత్సలోల  పాఠశాల విద్య:  
అనినగిేడ్లకు ఈ-కింటెింట్, కయయఆర్ కోడ్త్ోకయడని ప్ాఠ్యప్ుసుకాలు (ఒకేదేశిం-ఒకే
డజిిటల్వదేిక) 
1వత్రగతినతిండి12వత్రగతివరకుప్రత్ేయకింగారూప్ర ిందిించినటవీీఛానల్( ఒకేత్రగతి, 
ఒకేఛానల్) 
రేడియో, సామజికరేడయిో, ప్ర డా్స్కట విసు ృత్ింగావినియోగిం  
దృష్్ట లోప్ిం, వినికిడిలోప్ింఉననవార్కిప్రత్యేకఈ-కింటెింట్  
త్మకుత్ాముగా ఆన్లెైన్కోరచసలుప్రా రింభించతకునేలా100 విశవవిదాయలయాలకు
అనతమతి  
 
మనోద్ర్పణ్ - విదాయరచ్ లకు, కుటలింబ్ాలకు, టీచరుకుమనోసామాజికత్ోడాపటలకు చపరవ
చయప్ుత్ూ వార్మానసక్ఆరోగయింకోసింత్వరలోప్రత్ేయకకారయకిమింప్రా రింభిం  
చినానరచలకు, టచీరుకుప్రత్ేయకబ్ో ధనఅిందిించలేా సదీ్ింఅవుత్ునన జ్ాతీయసా్ యి
ప్ాఠ్యప్రణాళిక: అింత్రాా తీయప్రమాణాలు, 21వశత్ాబ్దప్ు నెపై్ుణాయలత్ోరూప్ర ిందతత్ునన
ప్రణాళిక  
పల్ు లోు గిేడ్-5లోన ే అభాయసనసా్ యిప ర్గేలా, 2025సింవత్సరానికలాు దానిని
సాధిించలేా జ్ాతీయఫ ిండషనల్లిటరసవ, నయయమరసవమిషన్నిఈఏడాదిడిస ింబ్ర్లో
ఆవిష్ర్ించనతనానరచ.  
  
 



ఐ.బి.సి.చర్యల ద్సవరా సులభత్ర్మ ైన్ వ్ాయపారానిక ిమర ంత్ పరర త్సాహం  
 
* ద్వి్ాళా ప్ ైచర్యలు తీసుకోడసనికి కనీస మొత్సత నిన కోట్ి ర్ూపాయలకి పం్ప్ప   (గత్ంలో లక్ష 
ర్ూపాయలుగా ఉంద్ి)ఇద్ి ఎం.ఎస్.ఎం.ఈ.లకు ఊత్మిసుత ంద్ి.  
 
* ఎం.ఎస్.ఎం.ఈ.లకు ప్రత్ేయక ద్వి్ాళా తీరామన్ం.స్క్షన్ 240ఏ కింద్ త్వర్లో వివరాలత్ో ప్రకట్న్ విడుద్ల  
 
* ప్రసుత త్ కరోనస మహమామర  ప్ర సిిత్ుల ద్ృష్టా్ ా కొత్తగా  తీసుకున్న ద్వి్ాళా చర్యలు ఒక ఏడసద్ి వర్కు ర్ద్ుు   
 
* కోవిద్-19ప్ర సిిత్ుల ద్ృష్టా్ ా చెల్లంప్పలోల  వ్ెైఫలయం 
చెంద్ని్వ్ార ని  ద్వి్ాళా చర్యలు తీసుకున ేసమయంలో మిన్హాయంచ ేఅధికార్ం  
కేంద్ర ప్రభుత్సవనికి అప్పగ ంత్.  
 



 
 

కొనిన ర్ కాల పొ ర్ పాట్ల  న్ు కాంప ండ బుల్ నేరాలుగా ప్ ర గ ణ ంచ కుండస కంప్నీల చ ట్్ం స వ ర్ ణ  
 

-చిననసాింకేతిక, విధానప్రమెైనప్ర రప్ాటలు నరేింగాప్రగ్ణిించనివిధింగాకింప నీలచటటింసవరణ
(స్ఎస్కఆర్నివేదకిలు, బ్ో రచా సమావశేాలవివరాలోు లోప్ాలు, ఫ లైిింగ్ప్ర రప్ాటలు , ఎజిఎింనిరవహణలో
జ్ాప్యింవింటివి) 
 

-కాింప్ ిండబ్ుల్నరేాలోు అధకిశాత్ింఅింత్రగ త్నాయయవయవస్కు(ఐఎఎిం) బ్దలిీ;  ఆర్డికిమర్నిన
కాింప్ ిండిింగ్అధకిారాలు(గత్ింలో18స క్షన్లోఉననఈఅింశింఐఎఎింకిింద58వస క్షన్కుబ్దలిీ) 
 

-కిిమినల్కోరచట లు, ఎన్స్ఎల్టలిోకసేతలుప రగ్్ప్ర కుిండాసహాయప్డనతననసింస్రణ 
 
- 7కాింప్ ిండబ్ుల్నరేాలనతప్ూర్ుగాత్ొలగ్ించి5నరేాలనతప్రత్ాయమానయవయవస్ప్రధ్లిోప్రశ్ీలన 



 
 

కారపపరేట్ ల కోసం వ్ాయపారానిన సులభత్ర్ం చేయడం 
·         వాయప్ారానినప్రా రింబిించడింమర్యుదవిాలాతీరాానిం
రాయింకిింగ్లోమెరచగుదల, ఈ.ఓ.డి.బి.లోభారత్రాయింకిింగ్మొత్ుిం
అభవృదిీకిదోహదప్డిింది. 
·         చరేుడానికిమర్నినకలీకసింస్రణలు– 
·         అనతమతిించదగన్విదశేఈఅధకిారప్రధ్లిోభారతీయప్బిు క్ట
కింప నీలస కయయరట్లీప్రత్యక్షజ్ాబిత్ా. 
·         సాట క్టఎకేసింజీలలోఎన్.స.్డి.లనతజ్ాబిత్ాచసేేప ైవైటే్
కింప నీలులిస టడ్కింప నీలుగాప్రగ్ణిించబ్డవు. 
·        కింప నీలచటటిం2013లోనికింప నీలచటటిం1956లని
ప్ార్ట IXA (ఉత్పతిు దారచడికింప నీలు) లోనినిబ్ింధనలత్ోసహా. 
·        ఎన్.స.్ఎల్.ఏ.ట.ి కోసింఅనప్ుప్రత్ేయకమెైనబ్లించ్లనత
సృష్్టించేశకిు. 
·        ఏకవయకిుకింప నీలు, ఉత్పతిుదారచడికింప నీలుమర్యు
అింకురాలువింట ిచిననకింప నీలకోసిం అనినరకాలఎగవేత్లకు
త్కు్వజ్ర్మానాలు,  
 



సర కొత్త  సవయంసమృదిి్-భార్త్ ద్ిశగా ప్రభుత్వ ర్ంగ సంసిల విధసన్ం  
 

గత్కొనినదశాబ్ాద లోు భారత్లోనత, ప్రప్ించవాయప్ు ింగానత ప్లుమారచపలు చోటలచేసతకునానయి  
 
ప్ర ిందికెైనఒకకొత్ు  విధానింఆవశయకత్  - అనినరింగాలుప ైవైేట్వార్కిఅవకాశింఇచేులాఉిండడింత్ోప్ాటలప్రభుత్వరింగ
సింస్లు నిరేీశిత్ ప్ర్థిలో కీలకప్ాత్రప్ర ష్్సాు యి   
 
త్ద్న్ుగుణంగా న్ూత్న్ విధసనసనిన పరా ర్ంభంచన్ున్న ప్రభుత్వం: 
 
ప్రజ్ాప్రయోజ్నిందృష్్టలోప టలట కుని ప్రభుత్వరింగింలో ఉిండేవూయహాత్ాక రింగసింస్లజ్ాబిత్ాత్యారీ  
 
వూయహాత్ాకరింగింలో, కనీసింఒకసింస్ప్రభుత్వరింగింలోఉింటలిందికానీప ైవైేట్రింగానినకయడాఅనతమతిసాు రచ  
 
ఇత్రరింగాలకువసేు వాటిలోఉిండే ప్రభుత్వరింగసింస్లప ైవైటేీకరణ(ఎప్ుపడా అనేద ిసాధాయసాధాయలఆధారింగా...) 
 
వృధాఖరచులనతత్గ్గించడానికి, ఇకవూయహాత్ాకరింగాలోు సింస్లు సాధారణింగా 1నతిండి4వరకుఉింటాయి, ఇత్ర
సింస్లు  ప ైవైేటీకరణ/విలీనీకరణజ్ర్గ్ హో లాిింగ్ కింప నీలకిిందఉింటాయి   
 



ఎం.ఎస్.ఎం.ఈ.లత్ో సహా వ్ాయపారాలు 

 
 

రాషా్ ప్రభుత్సవలకు ఇప్పట్ికే ఇచ్చాన్ సహాయం  
 
* రాష్టా్ ా ల వల  కేంద్సర నికి కూడస గణనీయంగా ఆద్సయం త్గ గంద్ి  
 
* అయన్ప్పట్ికీ ఈ అత్యవసర్ ప్ర సిిత్ులలో కేంద్రం రాష్టా్ లకు త్గ న్ంత్గా సహాయం ఇసూత నేఉంద్ి  
 
    *  బడెెట్ అంచనసలన్ుండి వ్ాసతవ ఆద్సయం గణనీయంగాత్గ గన్ప్పట్ికీ ఏపిరల్ నెలలో ప్న్ునలన్ు బడెెట్     
             అంచనసల ప్రకార్ం  ప్ూర తగా (ర్ూ.46,308కోట్ుల )  ప్ంపిణీ చసేింద్ి.  
   
    * కేంద్రం వన్ర్ులు త్కుకవగా ఉన్నప్పటి్కీ రాష్టా్ ా లకు ఏపిరల్ మే నెలలోల  రనవిన్ూయ లోట్ు (ర్ూ.12,390     
              కోట్ుల )చెల్లంచడం జర గ ంద్ ి 
 
    * ఎస్.డి.ఆర్.ఎఫ్.అడసవన్ుా నిధులు(ర్ూ.11,092కోట్ుల )  ఏపిరల్ మొద్ట్ి వ్ార్ంలో విడుద్ల  
              అయాయయ.  
      
    * కోవిడ్ కాని కార్యకలాపాలకు నేర్ుగా ఆరోగయ మంతిరత్వ శాఖ   న్ుండి ర్ూ.4,113కోట్ుల  కంటే్ ఎకుకవగా  
             నిధులు విడుద్ల అయాయయ.  
 
    * కేంద్ర ప్రభుత్వం విజఞపిత  త్ో ఆర్.బి.ఐ.ప్ంచ్చన్ అంశాలు  
         
         * రాష్టా్ ా ల వివిధ అవసరాలకు అడసవన్ుా 60%ప్ంప్ప  
         * రాష్టా్ ా లకు ఓవర్ డసర ఫ్ప్  గడువప 14రోజుల న్ుంచ్చ 21రోజులకు ప్ంప్ప  
         * రాష్టా్ ా లకు ఓవర్ డసర ఫ్ప్  గడువప  త్ెైైమాసికంలో 32రోజుల న్ుంచ్చ 50రోజులకు ప్ంప్ప  
 



రాషా్ ప్రభుత్సవలకు మద్ుత్ు 
 

·         2020-21 ఏడాదికిరాష్రాట ర లనికరరచణప్ర్మితి, సయ్ లరాషట రదేశీయఉత్పతిు (జి.ఎస్క.డి.ప్)లో3 శాత్ింఆధారింగా
6.41 లక్షలకోటు రూప్ాయలు 
 
·         దానిలో75 శాత్ానికిమార్ు2020 లోనేవార్కిఅధికారింఇవవడింజ్ర్గ్ింది. మర్యురాష్రాట ర లకుసమయింమిగ్లి
ఉింది. 
 
·         రాష్రాట ర లుఇప్పటివరకయఅధికారింప్ర ిందినప్ర్మితిలో14 శాత్ింమాత్రమేతీసతకునానయి. అధికారింప్ర ిందిన
రచణాలోు 85 శాత్ింఇింకావినియోగ్ింప్బ్డలటదత. 
 
·         అయినప్పటికీరచణాలు3 శాత్ింనతించి5 శాత్ింవరకయప ించాలనిరాష్రాట ర లుకోరచత్ునానయి. 
 
·         గత్ింలోఎననడయఎదతరచకానిఈప్ర్స్్తినిదృష్్టలోఉించతకుని, అభయర్ననతఅింగీకర్ించడానికిమర్యు2020-21 
ఏడాదికిమాత్రమేరాష్రాట ర లురచణప్ర్మిత్ులనత3 శాత్ింనతించి5 శాత్ానికిప ించాలనికేిందరింనిరణయిించిింది. 
 
·         ఈ4.28లక్షలకోటలు రాష్రాట ర లకుఅదనప్ువనరచగాఇవవబ్డుత్ుింది. 
 



రాషా్ ప్ర భుత్సవల కు మ ద్ు  త్ు మ ర యు రాషా్ సాి య సంసక ర్ ణ ల కు పరర త్సాహం 
- 

తీసతకునేరచణాలోు కొింత్మొత్ుింప్రత్ేయకసింస్రణలత్ోఅనతసింధానిం(ఫ నైాన్సకమిషన్సఫ్ారసతలుసహా) 
      - భవిషయత్ుు లోసాధిించబో్ యిేఅధకిజిఎస్కడపి్వృదిీ , లోటలత్గ్గింప్ుచరయలదావరాఅదనప్ురచణాలకు
స్్రత్వకలపన 
      - వలసప్నివార్సింక్షేమానికిప్ర ర త్ాసహిం, ఆహారప్ింపణ్లీులీకజేిలత్గ్గింప్ు 
      - ప టలట బ్డులదావరాఉప్ాధికలపనప ింప్ు 
      - విదతయత్రింగింలోస్్రత్వకలపనకుప్రా ధానయింఇసయు నేవయవసాయదారచలప్రయోజ్నాలప్ర్రక్షణ 
      - ప్టటణాభవృదిీ , ఆరోగయిం, ప్ారశ్ుధాయనికిప్ర ర త్ాసహిం 
- 4అింశాలోు సింస్రణలఅనతసింధానత్: ఒకజ్ాతి, ఒకరషేన్కారచా సారవతీరకరణ ;  వాయప్ారసరళీకరణ ;  
విదతయత్ప్ింప్ణీ;  ప్టటణసా్ నికసింస్లఆదాయాలు 
- ఈదగిువఅింశాలత్ోప్రత్ేయకసవ్మ్ప్రకటిించనతననఆర్్కశాఖలోనివయయవిభాగిం 
   - 0.50% మేరకుబ్ేషరత్ురచణాలప ింప్ు 
       - ఒకో్టి0.25% వాటాత్ో4విడత్లుగా1% రచణకలపన  ;  ఒకో్విడత్నతనిర్దషటమెనై , సపషటమెనై
కొలమానింగల , సాధనీయమెైనసింస్రణలత్ోఅనతసింధానత్ 
       - నాలుగుసింస్రణలోు కనీసింమూడిింటలిోనిరేదశిత్లక్షాయలుసాధసిేు 0.50% అదనప్ుకేటాయిింప్ు 



 క.ిసిం మొత్ుిం (రూ. కోటులో) 

1 2020 మార్ు 22 నతించి ప్నతన రాయితీల కారణిం
గా కోలోపయిన ఆదాయిం  

7,800 

2 ప్రధానమింతిర గరీబ్ కళ్యయణ్ ప్ాయకేజి (ప్.ఎిం.జి.కె.ప్) 1,70,000 

ఆరోగయ రింగానికి ప్రధానమింతిరప్రకటన  15,000 

మొత్ుిం  
 1,92,800 

మున్ుప్ట్ి చర్యల న్ుండి ఉద్ీుప్న్లు 



వివిధ ప్రకట్న్ల ద్సవరా ఉద్ీుప్న్ చర్యలు పార్్-1 
సవరయ్ల్నింబ్ర్  ఐటెమున రూ. (కోటు లో)   
01 ఎింఎస్కఎింఈలత్ో సహావివిధవాయప్ారాలకు అత్యవసర డబ్ూు య/స్

స కరయిం    
రూ. 3,00,000 కోటలు   

02 ఒతిుళ్ులోఉననఎింఎస్కఎింఈ
లకు అధధన రచణిం                                              

రూ.    20,000 కోటలు   

03 ఎింఎస్కఎింఈకిఫిండ్
అఫ్ ఫిండ్స                                                                 

రూ.    50,000 కోటలు   

04 వాయప్ారచలకు, కార్ాకఉదో యగులకుఈపవఎఫ్
త్ోడాపటల                                     

రూ.      2,800 కోటలు   

05 ఈపవఎఫ్
రేటు  త్గ్గింప్ు                                                                          
     

రూ.      6,750 కోటలు   

06 ఎనీీఎఫ్స/హచె్ఎఫ్స/ఎింఎఫ్ఐలకు ప్రత్ేయకలికివడిటీ
ప్థకిం                          

రూ.   30,000 కోటలు   

07 ఎనీీఎఫ్స/ ఎింఎఫ్ఐలఅప్ుపలకు ప్ాక్షిక కెిడిట్
గాయరింట ీ                             

రూ.  45,000 కోటలు   

08 డిసా్మ్లకు దరవయ
సహాయిం                                                                   

రూ.   50,000 కోటలు   

09 టీడఎీస్క/టసీవఎస్క రటేు 
త్గ్గింప్ు                                                                     

రూ.   50,000 కోటలు   

మొత్ుిం రూ. 5,94,550 కోటలు   



కరమ 

సంఖయ 
అంశము  (ర్ూ. కోట్ల లో) 

01 వలస కూలీలకు 2నెలలకు  ఉచ్చత్ ఆహార్ 

ధసనసయల సర్ఫరా                                
3,500 

02 ముదరశిశురచణాలకువడీా మింజూరచ1,500 

03 వీధివరుకులకుప్రత్ేయకరచణసదతప్ాయిం5,000 

04 స్.ఎల్.ఎస్క.ఎస్క. గృహనిరాాణిం-ఎమ్.ఐ.జి.           70,000 

05 నాబ్ారా్దావరాఅదనప్ుఅత్యవసర వర్్ింగ్
కాప్టల్

30,000 

06 కె.స్.స్. దావరాఅదనప్ుఋణిం2,00,000 

సబ్టోటల్ 3,10,000 

రనండవ భాగంలో ప్రకట్న్ల ద్సవరా కల్పంచ్చన్ ఉదీ్ుప్న్లు  
 



సవర్యల్నింబ్ర్అింశిం రూ. (కోటు లో)   
01 ఆహారిం, సయక్షాప్ర్శిమలు 10,000 

02 ప్రధానమింతిరమత్సయసింప్దయోజ్న 20,000 

03 టాప్టలటోటల్:  ఆప్రేషన్గీిన్స 500 

04 వయవసాయమౌలికవసత్ులనిధి 1,00,000 

 

05 ప్శుసింవరీకమౌలికవసత్ులఅభవృదీినిధి 15,000 

06 వనమూలికలప ింప్కానికిప్ర ర త్ాసహిం 4,000 

 

07 త్ేనెటీగలప ింప్కిం 500 

 

సబ్టోటల్ 1,50,000 

ప్ర క ట్ న్ లో భాగం-IIIలో క ల్పంచ్చన్ ఉద్ీుప్ న్ లు 



 
 క.ిసిం అింశము  (ర్ూ.కోట్ల లో) 
1 వయబిలిటీగాయప్ఫిండిింగ్ 8100 

 

2 

 
ఎిం.జి.ఎన్.ఆర్.ఈ.జి.ఎస్క. అదనప్ు
కేటాయిింప్ులు 

 
 40,000 

 

సబ్టోటల్ 

 
 
 48,100 

పార్్ -4మర యు పార్్ -5లోని ప్రకట్న్ల ద్సవరా అంద్ించ్చన్ ఉద్ీుప్న్ 

 



 
 

సవర్యల్
నింబ్ర్ 

అింశిం రూ. (కోటు లో)   

1 ప్ారచట -1 5,94,550   
2 ప్ారచట -2 3,10,000   
3 ప్ారచట -3 1,50,000 

4 ప్ారచట -4.5 48,100 

సబ్టోటల్ 11,02,650 

5  ముంద్ుగ తీసుకున్న 

 పిఎంజికేపి వంట్ి చర్యలు 
(మున్ుప్ట్ి స్లల డ్) 1,92,800 

6 అరీీఐచరయలు(ఆకుట యవల్) 8,01,603 

సబ్టోటల్ 9,94,403 

మొత్తం   20,97,053 

ఆత్మ నిర్భర్ భార్త్ పాయకేజీ కింద్ కల్పించ్చన్ మొత్తం ఉద్ీుప్న్ం 

 



ధన్యవ్ాద్సలు  


