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Unit-I 

National Income -Concepts and Measurement of National Income- Nominal and Real Income; Structure 

and growth of Indian economy – Sectoral trends in National Income of India 

2. Poverty and Unemployment: Concepts of Poverty - Income-based Poverty , non-income Poverty 

capability approach (Human Poverty Index) , Measurement of Poverty and trends in Poverty; Concepts, 

estimates and trends of Unemployment  

3. Money and Banking: Money supply, Structure of Indian Banking and non-banking financial 

institutions; Reforms in Banking sector; Regulation of credit by RBI 

 4. Public Finance: Tax structure, Central and state taxes; Government expenditure in revenue and 

capital account; Public debt: composition- internal and external debt; Monetary Policy, Fiscal Policy; 

Union Budget: Budget Analysis.  

5. Planning in Indian economy: Objectives, Priorities, Strategies, Achievements of Five Year Plans; 12th 

FYP - Inclusive growth ; NITI Aayog; Liberalization, Privatisation, Globalisation: Features and Implications. 
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Unit-I 





Introduction: 






(GNP):




 
  GNP = C + I + G + (x-M) + (R - P)
 GNP GNP @ MP 
 GNP@MP


  GNP@ FC = GNP@ MP - IDT + S
(GDP):


 
  GDP = GNP - NFIA 
 NFIA 


 GDP @ MPGDP @FC
  GDP @FC = GDP @MP - 1 DT +S
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(NNP):
GNP


 NNP = GNP 
 


  NNP @ MP = GNP @ MP - D
 


  NNP @ FC = NNP @ MP - IDT +S

(NDP):

NDP = GDP - D
 


  NDP @MP = GDP @ MP- D
 




  NDP @FC = NDP @ MP- IDT+ S
(Personal 

Income):
 


 PI=NITP

(IR).
Disposable 

Income



 DI = PI - Direct taxes 
(PCI):
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 =
    
(RealIncome): 


 
    

 
 (RI)     
     
     
 
 

GDP
NNP





 

(GNP)(GDP)


(GNP):



 
  GNP = C + I + G + (X - M) + (R - P)
 GNP GNP @ MP 
 GNP@MP

GNP@FC = GNP @MP - 

I DT + S
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 (GDP):



  GDP = GNP - NIA
 (NIA)
 GDP @ MP
 GNP@MP 
  GDP@FC
  GDP@FC = GDP @MP - IDT + S
GNP, GDP

  (GNP)  (GDP)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

GDPGDPGDP 















+91-9246365622 www.KalyanIAS.com N. Kalyana Chakravarthy 

+91-9246365622 www.KalyanIAS.com N. Kalyana Chakravarthy 

(GNP): 






 GNP = C + I + G + (X-M) + (R-P)
 GNP GNP @ MP 
 GNP@MP

GNP @ FC = GNP @MP 

- IDT + S
(GNP):

GNP


 NNPP @ MP = GNP @ MP - D
 


       NNP @ MP = GNP @MP - DC
 


 NNP @ FC = NNP @ MP - IDT +S
 
 GNP  & NNP  
 (GNP)
 
 
 


 
 
 (GNP):
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 UNO: 




 
 GNPNNP















 


 
 



GNP @ MP.

 GDP@MPGNP
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NNP@MP
NNP @ FC 

 
 2ndhand
 
 



GDP@FC 




 (Working population) 
 
 
 


 


‘C’,
‘G’.

(X-M) 

- C + I + G + (X-M) GDP 


 


 
 
 2ndhand
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Intruduction:




 
 






“Po

verty and Un-British rule in 
India”










 
 
 

2nd CSO 
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 UNO

UNPAccounting



 
 
 


GDP @ MP GNP @ 

MP
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 GDP   
   
   
   
   



GDP,













 








GDP
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“Third Wave Economy” 
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CSO 






GDP GVA 


(CFC) 
GNP GNI NNP NNI 
NNI/TP(Total Population)


(GVA)


  GVA =  GVO- IV (Input Value)
(GDP)(GVA)(PT) 

(PS)
 GDP = GVA + PT - PS 
(GNI): 

GNI = GDP + NIA
(NNI): 


   NNI = GNI - CFC      
(NDP): 


  NDP = GDP - CFC
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 (PCI): 
 
                          NNI (Net National Income) 

         PCI = 
        TP (Total population)

























GDP
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UNOOutlook 
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NIPFP (National Institute of Public Finance 

Policy)







 
 

 

 
 

















UNOUNDP
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IBRD



UNDP


 UNDPUNO


GDPPPP 









=   
 

(HDI) 




UNDP
GDP’GNI’ 
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HDI 

HDIHDI 

HDIHDI
 




(GII)
 
(MPI)
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“THIRD WAVE 
ECONOMY”
“Supra - Regional Sectors” 
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“Sunrise
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GDP
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 Unit-II 
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USA,UK





HeadCountRatioHCR):- 



(PovertyLine)

(BPL)
(APL)

    BPL
  HCR    
    
 


PovertyGap:- 
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      BPL
  
      



 Poverty GapPoverty Gap Index 




 

3. NSSO 


 Uniform Recall Period (URP): 

Recall period 




MixedRecallPeriod(MRP): 


365daysRecallperiod
30 days Recall period


Sen Index: 
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 “Choice of Techniques” 





(ReviewthemethodologytoEstimationofPoverty)



 NSSO
 Living Index
 URPMRP
 PLB

 

6) N.C.

BPLmethodology


 BPL CENSUS
 Automatic Exclusion
  
   (motor Vehicle)
   Tractors
   BPL
Automatic Inclusion
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7) S.R

BPL

 Refrigerator, Two Wheeler Motor Vehicle, TelephoneWashing 

Machine
 Automatic Exclusion, Automatic Inclusion 










MultiDimensionalPovertyIndex:- 

UNDP
(HPI)(MultidimensionalPovertyIndex 

MPI)
 

NSSO-68
NSSO










+91-9246365622 www.KalyanIAS.com N. Kalyana Chakravarthy 

+91-9246365622 www.KalyanIAS.com N. Kalyana Chakravarthy 















(Inclusive growth)
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(differences)
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(trickledowneffect)
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(Inefficiency):
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(trickle- down theory) 
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 (SFDA)

 (MFAL),

 (IRDP)

 



 (DPAP)

 (DDP)

 (HADP)






 ( National Rural Employment Programme (NREP)

 (Rural Landless Employment Guarantee 

Porgramme(RLEGP)

 FoodforWorkProgramme (FWP),

 (Prime Minister Integrated Urban 

PovertyEradicationProgramme(PMIUPEP)
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 (NREP)
(Mahatma Gandhi National Rural Employment Generation 

Programme-MGNREGP)





























MGNREGP
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(StructuralUnemployment):
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(UnderEmployment)




(DisguisedUnemployment)






(Open)






(EducatedUnemployment)





(Frictional)
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(Seasonal)








 

 (CyclicalUnemployment): 


(trade 

cycles)





(Technical)






NSSO 

(Chronic Unemployment or Usual 

PrincipalStatusUnemployment):
(openUnempl

oyment)

(DailyStatusUnemployment)
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(DailyStatusUnemployment)















 









 


(CDS)



CDS


CDS


NSSO 
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(UPS)
(UPS)
(CDS) 



 (UPS) (CDS)
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NSSO





GDP

GDP









GDP
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(stagflation)(Phelp

s)
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 (DryLand)



 







 



 






(anti-

waterlogging)(pisciculture) 


 

(NREP)
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(NREP)
(mandays)
(NREP)





 (RLEGP)




 IRDP 











 (JawaharRojarYojana)

(JRY)

(JRY)

 (IAY)
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 (JGSY)(JRY)






 (SGSY)






 (JRY): 






16. దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ అంత్యాదయ యోజన పథకం 

న ైపుణ్యాలాను మెరుగుపరచడం ద్యారా జీవనోపాధి అవకాశాలను ప ంచి తద్యారా పట్టా ణ్ 
మరియు గ్ాామీణ్ పరా ంతయలలోని పేదలను ప ైకి తేవడయనికి ద్ీన్ దయాల్ ఉపాధయాయ 
అంతయాదయ యోజన పథకానిి క ందర పరభుతాం 25 స ప ాంబర్ 2014న పారారంభంచింద్ి .
ద్ీని కొరకు 500 కోట్లు  క ట్టయంచింద్ి. డీన్ దయాళ్ ఉపాధయాయ అంతయాదయ యోజనలో 
పటా్ణ్ భటరతద్ేశం మరియు గ్ాామీణ్ భటరతద్ేశం వంట్ి ర ండు భటగ్ాలుగ్ా ఉనయియ .
పటా్ణ్ విభటగ్ానిి హౌస ంగ్ మరియు పటా్ణ్ పేదరిక నిరమూలన మంత్రరతాశాఖ ద్యారా 
అమలు చేయబడనుండగ్ా గ్ాామీణ్ విభటగ్ానిి డీన్ దయాళ్ ఉపాధయాయ గ్ాామీణ్ కౌసలా 
యోజన పేరుతయ గ్ాామీణ్యభీవృద్ిి  శాఖ మంత్రరతా శాఖ అమలుచేయనుంద్ి. 

17. డీన్ దయాళ్ ఉపాధయాయ గ్ాామీణ్ కౌసలా యోజన 

ఈ యోజన కిాంద, క ందర గ్ాా మీణ్యభవృద్ిి  మంత్రరతా శాఖ గ్ాా మీణ్ భటరతద్శేంలో ముఖాంగ్ా నిరుద్యాగ సమసా 
పరషి్కరించేందుకు భటర ీస్ాా యలో న పైుణ్యాభవృద్ిి  శిక్షణ్యక ంద్యర లు పరా రంభంచనుంద్ి. 
గ్ాామీణ్ పథకం యొకక ముఖాాంశాలు 
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 మూడళే్ులో అంట్ ే2017 కలాు  10 లక్షల (1 మిలియన్) గ్ాా మీణ్ యువతకు ఉద్య ాగ్ాల కోసం శిక్షణ్ ఇవ్ాాలనదే్ి 

ఈ యోజన లక్షాం. 

 ఈ యోజనలో, ఆజీవిక న పైుణ్యాలు పర ర గ్ాా ంలో పరవ్శేానికి ఉని18 సంవతసరాల కనీస వయసుసను 15 

సంవతసరాలకు తగ్ిగంచయరు. 

 గ్ాా మీణ్ పరా ంతంలో నిరుద్య ాగ సమసాను పరిష్కరించలేాగున న పైుణ్యాభవృద్ిి  శిక్షణ్యక ంద్యర లు 

పరా రంభంకానునయియ. 

 ఈ యోజన ద్యారా స్ాధించిన న ైపుణ్యాలు పరసుు తం అంతరాా తీయ పరమాణ్యలకు ద్టీ్లగ్ా ఉండనునయియ 

మరియు పరధయని యొకక మకే్ ఇన్ ఇండయిా పరచయరానికి పద బంధంగ్ా ఉండనుంద్ి. 

 ఈ కౌసలా యోజన, వివిధ వ్ కైలాాలు కలిగ్ని వ్ారకిి కూడయ శిక్షణ్ ఇవాడంతయపాట్ల, గ్ాా మీణ్ యువతలో 

న ైపుణ్యాలను ప ంప ంద్ించడయనికి ప ైవై్టే్ మరయిు అంతరాా తీయ శిక్షకులను ప ట్లా కోనుంద్ి. 

పటా్ణ్ పరా ంతయల డీన్ దయాళ్ ఉపాధయాయ అంతయాదయ యోజన 

పటా్ణ్ పరా ంతయల డనీ్ దయాళ్ ఉపాధయాయ అంతయాదయ యోజనలో పరభుతాంచే గురిుంపబడని 4041పటా్ణ్పరా ంతయలు 

మరియు అందులోని జనయభట ఉండనునయిరు. ఆయత పరసుు తం మాతరం 790 పటా్ణ్యలలో మాతరమ ేఅనిి పటా్ణ్ పదేరకీ 

నిరమూలనయ కారాకామాలు జరిగుతునయియ. 

పటా్ణ్ పరా ంతయల పథకం లోని ముఖాాంశాలు : 

ఈ పథకం, వీట్ిప ై దృష్ ా  స్ారించనుంద్ి: 

 పరత్ర పటా్ణ్ పదేవాకిుకి న ైపుణ్ా శిక్షణ్ అందజ యట్టనికి 15000 నుండి 18000 రమపాయల వరకు వాయం 

చేయనునయిరు. 

 7 శాతం రాయతీ వడీీ  ర ట్లతయ రుణ్యలిచిచ వాకిుగత,స్ాముహిక మరయిు సూక్షూ పరశిామలు ప ట్లా కునలేాగున 

పటా్ణ్ పరజలను పర ర తసహించనుంద్ి. వాకిుగత వ్ాాపారానికి ర ండు లక్షలు మరియు స్ాముహకి వ్ాాపారానికి 10 

లక్షలు రాయత్రతయ కూడిన రుణ్యలు ఇవానునయిరు. 

 సాయం సహాయక సంఘాల ఆరిాక మరియు స్ామాజిక అవసరాలను తీరుచకునేందుకు పరతీ సంఘానిక ి

10000 రమపాయల చొపుున బటాంకు లింక జీ ద్యారా ఇవానునయిరు. 

 విక ాతల న ైపుణ్ానిి అభవృద్ిి  చేయడంతయ పాట్ల విక ాత మార కట్ు  అభవృద్ిి  చయేనుంద్ి. 
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 పటా్ణ్యలలోని ఇళ్లు లేని పరజలకు శాశాత నివ్ాస్ాల నిరాూణ్ం మరియు ఇతర అవసరమెైన సేవలను 

అంద్ించనునయి 

18. జన్ ధన్ యోజన పథకం 

జనవరి 26, 2015 నయట్కిి 7.5 కోట్ు  కుట్లంబటలకు బటాంకు ఖాతయల సదుపాయం  .కుట్లంబటనికి ర ండు ఖాతయలు 

చొపుున మొతుం 15 కోట్ు  ఖాతయలు  .వీట్తియపాట్ల రమప ేడెబిట్ కారుీ ల జారీ .ద్ీని ఆధయరంగ్ా లక్ష రమపాయల వరకు 

పరమాద బీమా స్ౌకరాం .ధన్ యోజన పథకం స్ఇద్ ీపరధయనమంత్రర జన్ వరమపం  .రహతి ద్శేానిి న మిూద్గి్ా నగదు 

ఆరిాక వావసా ద్శిలో నడపాలని ద్రీఘకాలిక లక్షాం ఈ పథకం వ్ నకుని ఉద్ేేశం .సంక్ష మ పథకాలంట్ూ వ్లే కోట్ు  

రమపాయలు వ్ చిచసుు నయి లబిిద్యరులకు మాతరం శతశాతం చరేడం లేదు .ఈ దుస ాత్రని అధిగమించి ఆరిాక స్ాావలంబన 

ద్ిశగ్ా ఈ పథకం రమపుుద్ిదుే కుంద్ి  .లో కొరకరాని కొయాలా ఉని కొనిి సమసాలను చితుశుద్ిిఅయతే క్ష తరస్ాా య , 

కారాాచరణ్తయ పరషి్కరసిేు  లక్షాస్ాధన కషా్మేమీ కాదనిద్ి వ్ాసువం  .ఆ ద్శిగ్ా మోడ ీపరభుతాం ఏమేర 

సఫలీకృతమవుతుంద్య  మర ి

పరధ్యనమంత్రర జన్ ధన్ యోజన స్వరూపం - 

స్ాాతంత్ర ద్ినోతసవ సంద్శేంలో ఎరాకోట్ స్ాక్షిగ్ా పరధయనమంత్రర నర ందరమోడీ ‘పరధయనమంత్రర  ధన్ యోజన’అన ేఆరిాక 

సంఘట్ిత పథకానిి పరకట్ించయరు.  

పరకట్ించిన ర ండు వ్ారాలోు ప ేకారాాచరణ్కు ఉపకామిసూు  ఆగసుా  28న నూాఢిలీులో పథకానిి పరా రంభంచయరు  .పథకం 

పురుడు పర సుకును న తొలిరోజ  రికారుీ  స్ాా యలో 1.5 కోట్ు  ఖాతయలు తెరచియరు 

పథకం ముఖాాంశాలు 

 ఇపుట్ివరకు బటాంకు ఖాతయలు లేని 7.5 కోట్ు  కుట్లంబటలకు ఖాతయలు తరెవడం. 

 రమప  డెబిట్ కారుీ  జారీ, 

 రమ .5000 రమపాయల వరకు ఓవర్ డయర ఫా్ట )బద్లిీ స్ౌకరాం(  

 రమ  .లక్ష రమపాయల పరమాద బీమా , రమ .30 వ్లే రమపాయల జీవిత బీమా 

అనూహ్ా స్పందన 

ఖాతయలను తెరవడయనికి పరజలు ఎంతయ ఉతయసహంతయ ముందుకొచయచరు  .ఇంతట్ి అనూహా సుందనకు 

కారణ్యలూ ఉనయియ .పరభుతాం అంద్ించే రాయతీ పథకాలనీి బటాంక్ ఖాతయల ద్యారానే లభస్ాు య .ఖాతయను 
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తెరవడయనికి ప ైస్ా ప ట్లా బడి అవసరం లేదు .ఖాతయలలోకి పరభు తాం డబుు జమ చేసుు ంద్ి  .వ్ాసువ్ానికి ఈ 

రా జీవితబీమా స్ౌకరాం మాతరమే లభసుు ంద్ిఖాతయలు తెరవడం ద్యా  

పథకం వెనక ఉదదేశం 

పరపంచ వ్ాాపు ంగ్ా నగదు చలామణ్ీ అధకింగ్ా ఉని ద్శేాలోు  భటరత్ ఒకట్ి  .ద్ీని వలు  పలు సవ్ాళ్లు  ఎదురవుతునయియ .

నోట్ు  ముదరణ్, భదరత లాంట్ ిసమసాలకు తయడు సమాజంలో ఎనోి రుగూతలకు అధకి నోట్ు  చలామణ్ ీకారణ్మవుతయంద్ి .

నగదు చలామణ్ీ తగ్ిగంచి అనిి లావ్ాద్వేీలు బటాంకు ఖాతయల ద్యారానే పారదరశకంగ్ా నిరాహించయలంట్ ేబటాంకింగ్ 

వావసా విసు ృతం కావ్ాలి .ద్ేశంలోని అనిి కుట్లంబటలకు బటాంకు ఖాతయ ఉండట్మే ద్ీనికి సర ైన మందు  

స్గం మందికి ఖాత్యలలే వు 

 ద్ేశంలో 58.7 శాతం కుట్లంబటలు మాతరమే బటాంకింగ్ స్ౌకరాాలు ప ందుతునయియ  .ధన్ యోజన జన్ 

పథకం ద్యారా మిగతయ 41 శాతం మంద్ికి ఆరిాకంగ్ా సంఘట్ితం చేయాలని .2013లో రిజర్ా బటాంక్ 

నియమించిన నచిక త్ మోర్ కమిట్ీ ఈ మేరకు సూచనలు చేస ంద్ి  .అంతకుముందు 2008లో నియమించిన 

రంగరాజన్ కమిట్ీ నివ్ేద్ిక ఆరిాక సంఘట్ిత ఆవశాకతను పరస్ాు వించింద్ి  .ఈ కమిట్ీ సేకరించిన గణ్యంకాల 

పరకారం 256 జిలాు లలో 95 శాతం వయోజనులకు బటాంక్ ఖాతయ స్ౌకరాం అందుబటట్లలో లేదని సుషా్ం 

చేస ంద్ి  .ఆరిాక సంఘట్ితంలో ర ండు పరధయనయంశాలునయియ .           

  1   బటాంకు ఖాతయలు     

  2. పరపత్ర స్ౌకరాం 

ఇందులో మొదట్ి అంశం పరధయనమంత్రర జన్ ధన్ యోజన పథకానికి ఉద్ేేశించింద్ి  .ర ండయ  అంశం ఏమేరకు ఈ 

పథకం ఆచరణ్యతూకమవుతుందనేద్ే పరశాిరాకం .ద్ీనికితయడు బటాంకు ఖాతయ తెరిచిన వ్ారందరికీ జీవిత 

బీమా స్ౌకరాం లభంచదు .ఆరిాక నిపుణ్ుల అంచన ుా పరకారం ర ండు నుంచి మూడు కోట్ు  ఖాతయద్యరులకు 

మాతరమే బీమా స్ౌకరాం వరిుసుు ంద్ి  .ఎందుకంట్ే 18 - 59 ఏళ్ు  వ్ారిక  జీవిత బీమా లభసుు ంద్ి  .జీవిత బీమా 

క వలం ఆధయర్ సంఖాకు అనుసంధయనమెైతేనే పరయోజనం కలుగుతుంద్ి .ఈ ర ండు ష్రతులతయ నయలుగు 

నుంచి ఐదు కోట్ు  మంద్ి ఖాతయద్యరులకు జు విత బీమా స్ౌకరాం వరిుంచదు 
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19. అందరికీ గృహ్స్దుపాయం పథకం 

క ందరపరభుతాం ఆమోదముదర, పటా్ణ్ పదేలకు గృహరుణ్యలోు  వ్ సులుబటట్ల, వడీీ  రాయతీ 6.5 శాతయనికి ప ంపు, 

లబిిద్యరులకు రమ.2.3 లక్షల చొపుున లబిి 2022 నయట్ిక ిఅందరకిీ గృహసదుపాయం' పథకానికి క ందరపరభుతాం 

ఆమోదం తలెిప ంద్ి. ద్ీంట్లు భటగంగ్ా పటా్ణ్పేదలకు గృహరుణ్యల భటరానిి తగ్ిగసూు .. వడీీ ర ట్లప ై ఇచచే సబిసడనీి 

గణ్నీయంగ్ా ప ంచింద్ి. పరధయనమంత్రర నర ందరమోద్ీ అధాక్షతన సమావ్ేశమెైన క ందరమంత్రరవరగం ఈ నిరణయం తీసుకుంద్ి. 

గృహరుణ్యల వడీీర ట్ల సబిసడనీి 6.5 శాతయనిక ిప ంచయలని అంతర్ మంత్రరతాశాఖల కమిట్ ీచసే న స ఫారుసను 

మంత్రరవరగం అంగ్కీరించింద్ి. ఈ సబిసడనీి మురకిివ్ాడలోు  ఉండే పరజలకు, అలాుద్యయ కుట్లంబటలకు వరిుంపజ స్ాు రు. 

ద్ీనివలు  పటా్ణ్పేద కుట్లంబటలకు రమ.2.3 లక్షల చొపుున లబిి చకేూరుతుంద్ి. '2022 నయట్కిి అందరకిీ 

గృహసదుపాయం' పథకం క ందరపరభుతాం ద్యారా జూన్ 25న లాంఛనంగ్ా పరా రంభం. 

'అందరకిీ గృహసదుపాయం' పథకం.. పటా్ణ్యలోు  'జాతీయ పటా్ణ్ నివ్ాస మిష్న్'గ్ా అమలుకానుంద్ి. ద్ీనికింద వచేచ 

ఏడేళ్ులో ర ండుకోట్ు  కొతు  ఇళ్ును పటా్ణ్పదేలకు నిరిూంచి ఇవ్ాాలని క ందరం భటవిస్రు ంద్ి. పటా్ణ్పేదలు స్ ంతంగ్ా ఇలుు  

నిరిూంచుకునయి లేద్య ఉని ఇంట్ికి మరమూతులు చేయాలనుకుని క ందరం రమ.1.5 లక్షల ఆరిాకస్ాయం చేసుు ంద్ి. 

త్ొలుత 500 పట్టణయలలే .. 

జాతీయ పటా్ణ్ నివ్ాస మిష్న్ ను క ందరపరభుతాం ద్శేవ్ాాపు ంగ్ా 4,041 పటా్ణ్యలు, నగరాలోు  అమలుచేయనుంద్ి. తొలుత 

లక్ష లేద్య అంతకుమించి జనయభట ఉని 500 నగరాలు, పటా్ణ్యలను (మొతుం పటా్ణ్జనయభటలో 75 శాతం మంద్ి 

వీట్లిోు న ేఉంట్లనయిరు) ఎంచుకొని ఈ పథకానిి పరా రంభస్ాు రు. 2015 మారిచ నుంచి 2017 మారిచ వరకూ జరిగ్  

తొలిదశలో భటగంగ్ా 200 నగరాలు, పటా్ణ్యలోు  ఈ పథకానిి అమలుచేస్ాు రు. 2017 మారచి నుంచి 2019 మారిచ వరకూ 

జరగి్  ర ండయదశ కింద మిగ్లిిన పటా్ణ్యలోు  ఈ పథకం ఆచరణ్లోకి వసుు ంద్ి. 6.5 శాతం వడీీ  సబిసడీతయ కూడని 

గృహనిరాూణ్ పథకం మాతరం పరసుు త ఏడయద్ ినుంచే అనిి నగరాలు, పటా్ణ్యలోు  అమలవుతుంద్ి. నిరిూంచే ఇళ్ును 

మహిళ్ పరేుమీదగ్ానీ, భటరాాభరులు ఇరువురి పరేుమీదగ్ానీ రజిిసార్ చేస్ాు రు. 

20. .పరధ్యన మంత్రర ఉదయ ాగ కలపనయ పథకం )పి యమ్ ఇ జి పి( 

పరధయన మంత్రర ఉద్య ాగ కలునయ పథకం )ప  యమ్ ఇ జి ప  (భటరత పరభుతాం యొకక ఋణ్యలకు 

సంబంధించిన రాయతీ పథకం .ఈ పథకానిి పరధయనమంత్రర రోజ్ గ్ార్ యోజన )ప  యమ్ ఆర్ వ్ ై (మరియు 
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గ్ాామీణ్ ఉద్య ాగ కలునయ పథకం )ఆర్ ఇ జి ప  (అనే ర ండు పథకాలను మేళ్వించి పరవ్ేశ ప టా్బడినద్ి .ఈ 

పథకము 15 ఆగుసా్ , 2008 లో పరా రంభంచబడినద్ి. 

లక్ష్ాములు 

కొతు  సాయం ఉపాధి వ్ ంచరును / పథకాలను / చిని పరిశమాలను స్ాా ప ంచి , వ్ాట్ి ద్యారా దే్శం లోని 

గ్ాామీణ్ మరియు పటా్ణ్ పరా ంతయలలో ఉద్య ాగ అవకాశాలను ప ంప ంద్ించుట్ కొరకు 

సంపరద్యయపరమెైన ఒక  రకమెైన వృతుు లలో పనిచేసుు నయి వే్రు వే్రు చోట్ులో విడివిడిగ్ా దూరాలోు  

నివస ంచుచుని పనివ్ారిని ఒక  చోట్లకు ఒక  దగగరకు తీసుకురావట్ం / మరియు  పటా్ణ్యలలో ఉని 

నిరుద్య ాగ యువతను ఒకట్ిగ్ా చేరిచ వ్ారికి సాయం ఉపాధి అవకాశాలను వీల ైనంత మేరకు వ్ారి స్ాా నయలలో 

కలిుంచుట్ కొరకు. 

సంపరద్యయబదేమెైన వృతుు లలో ఉని వ్ారు - గ్ా ఎనోి ఏళ్ళనుండి చేసుు నివ్ారుకుట్లంబపరం – మరియు - 

కొాతుగ్ా ఆ పనిని చేపటా్బో యే పనివ్ారికి, ఈ ర ండు రకాల వ్ారికీ ప దే మెతుం లో మరియు 

తరచుగ్ా /నిరంతరంగ్ా ఉపాధి కలిుంచట్ం  .ద్ేశంలోని గ్ాామీణ్ మరియు పటా్ణ్యలలో ఉని నిరుద్య ాగ 

యువతకు నిరంతరమెైన ఉపాధి కలిుంచడం ద్యారా గ్ాామీణ్యువత పటా్ణ్ పరా ంతయలకి తరలిపర కుండయ 

ఆపడయనికి. 

స్ాంపరద్యయబదేమెైన వృతుు లలో ఉని పనివ్ారి రోజువ్ారి వ్ేతనయలను సంపాది్ంచే స్ామరాి ానిి ప ంచి 

తద్యారా గ్ాామీణ్ మరియు పటా్ణ్ ఉద్య ాగ అవకాశాల ప రుగుదల ర ట్ల అభవృద్ిి కి ద్యహదపడడయనికి. 

21. మహాత్యాగాంధ్ీ జాతీయ ఉపాధి్ హామీ పథకం 

జాతీయ గ్ాామీణ్ ఉపాధి హామీ చటా్ం గురించి 

జాతీయ గ్ాామీణ్ ఉపాధి హామీ చటా్ం (ఎన్.ఆర్ఇజిఎ) జాతీయ గ్ాామీణ్ ఉపాధి పథకమని కూడయ పరస ద్ిి  

ప ంద్,ి భటరత రాజాాంగం ద్యారా 25 వ తేద్ీ ఆగషా్ట 2005 వ సంవతసరములో అమలులో ప టా్బడినద్ి. జాతీయ 

గ్ాామీణ్ ఉపాధి హామీ చటా్ం ద్యారా పరత్ర ఆరాిక సంవతసరములో న ైపుణ్ాము లేని వయోజనులందరికీ పరత్ర 

గ్ాామీణ్ కుట్లంబంలో పనిని కోరిన వ్ారికి ఆ గ్ాామీణ్ పరిధిలో 100 పని ది్నములు కనీసవ్ేతనం వచేచలాగ్ా 
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చటా్ పరమెైన హామీ ఇవాబడింద్ి. గ్ాామీణ్యభవృద్ిి  మంత్రరతాశాఖ (ఎమ్.ఆర్.డి), భటరతద్ేశ పరభుతాం ఈ 

పథకానిి రాషా్రపరభుతయాల సహకారంతయ పరావ్ేక్షిసుు నయియ. 

ఈ చటా్ం పరా థమికంగ్ా పూరిు న ైపుణ్ాం లేని లేద్య కొద్ిేపాట్ి న ైపుణ్ాము గల పనులు, ద్యరిదరా  ర ఖ 

ద్ిగువనుని పనివ్ారికి పనులను కలిుంచడం ద్యారా గ్ాామీణ్ పరజల కొనుగ్ోలు శకిుని ప ంప ంద్ింపచేసే ద్ిశగ్ా 

పరవ్ేశప టా్బడినద్ి. ఈ పథకం ద్ేశంలో ధనిక, పేద వాతయాస్ానిి స్ాధామెైనంతమేరకు తగ్ిగంచేందుకు కృష్  

చేసుు ంద్ి. సుమారు మూడవ వంతు పనులను ఆడ కూలీలకు పరతేాకంగ్ా క ట్టయంచబడినవి. 

గ్ాామీణ్ కుట్లంబంలోని వయోజనులందరమ వ్ారి పేరు, వయసుస మరియు చిరునయమా ఫర ట్లలను 

గ్ాామపంచయయతీకి ఇవావల ను. ఆ గ్ాామపంచయయతీ తగి్న విచయరణ్ చేస  ఆ కుట్లంబ వివరములు నమోదు 

చేస  ఒక ఉపాధి పతరమును జారీ చేస్ాు రు. ఆ ఉపాధి పతరములో ఆ వయోజనుని వివరములు అతని/ఆమె 

ఫర ట్ల ఉంట్లంద్ి. ఈ పథకములో నమోదు చేసుకుని వాకిు వ్రా తపూరాకముగ్ా ( కనీసం పద్యిలుగురోజులు 

నిరవధికంగ్ా పనిని కలిుంచమని కోరుచూ) సదరు పంచయయతీకి గ్ాని పర ర గ్ాామ్ అధికారికిగ్ాని ధరఖాసుు  

చేసుకోవ్ాలి. 

పంచయయతీ/పరర గ్ాామ్ అధికారి సరియ ైన ధరఖాసుు ను స ాకరించి మరియు ధరఖాసుు ను స ాకరించినట్లు గ్ా 

రశీదు ఇచిచ పనిని కలిుంచుచునిట్లు గ్ా ఒక పతయర నిి ధరఖాసుు ద్యరునికి పంపుతయరు మరియు ఆ 

పంచయయతీ ఆఫ సులో పరకట్ించబడే ఏరాుట్ల చేస్ాు రు. ఐదు కిలోమీట్రు పరిధిలో ఉపాధి కలిుంచబడుతుంద్ి. 

ఉపాధి కలిుంచే పని ఐదు కిలోమీట్రు కంట్ే ఎకుకవగ్ా ఉంట్ే అదనపు వ్ేతనం ఇవాబడుతుంద్ి. 

ఆచరణ్ యధయస ాత్ర 

 2006-07 ఆరిాక సంవతసరంలో ఈ పథకం ర ండువందల (200) జిలాు లోు  మరయిు 2007-08 ఆరిాక 

సంవతసరంలో నూట్ ముప ుై జిలాు లోు  పరవ్శేప టా్బడినద్ి. 

 2008 వ సంవతసరంలో ఏప రయల్ న లలో జాతీయ గ్ాా మీణ్ ఉపాధి హామీ చటా్ం ద్శేంలో సమసు  గ్ాా మీణ్ 

పరా ంతయలోు  ముప ైునయలుగు (34) రాష్టాా ర లు, క ందరపాలిత పరా ంతయలు, ఆరువందల పద్యిలుగు (614) జిలాు లు, 

ఆరువ్లే తొంభ ఆైరు (6096) మండలాలు, ర ండు లక్షల అరవ్ ైఐదు వ్లే గ్ాా మపంచయయతీలలోను 

విసురింపచయేబడింద్ి. 



+91-9246365622 www.KalyanIAS.com N. Kalyana Chakravarthy 

+91-9246365622 www.KalyanIAS.com N. Kalyana Chakravarthy 

ఎలాంట్ి పనులు ఈ పథకం కింద అనుమత్రంపబడతయయ, వ్ాట్ి పరా ధయనాత 

 నీట్ిని కాపాడట్ం, వ్ాట్ర్ హార ాస ాంగ్ 

 కరువునివ్ారణ్, అడవుల ప ంపకం, చెట్లు  నయట్డం 

 నీట్ికాలవలు(మెైకోా, చినినీట్ిపారుదల పనులు) 

 ష్ డూాలీ్ కులాలు, తెగలు లేద్య ఆ భూమి లబేిద్యరులకుని ప లాలకు నీట్ికాలవల స్ౌకరాం 

ఏరాుట్ల. ఇందులో భూసంసకరణ్ల వలు  లబేి ప ంద్ిన వ్ారి భూములకు, భటరత పరభుతా పథకమెైన 

ఇంద్ిరా ఆవ్ాస్ యోజన కింద భూమిని ప ంద్ినవ్ారికీ వరిుసుు ంద్ి. 

 సంపరద్యయక నీట్ి సంసాల పునరుదిరణ్(చెరువుల ఒండుర ను తొలగ్ించడంతయ సహా) 

 భూమి అభవృద్ిి  

 వరదల నియంతరణ్, రక్షణ్ పనులు(నీళ్లు  నిలిచిన సాలాలోు  కాలవల ఏరాుట్లతయ సహా) 

 గ్ాామాలోు  అనిివ్ాతయవరణ్యలోు  వ్ాడుకొనేలా రహద్యరుల ఏరాుట్ల. ఈరహద్యరు నిరాూణ్ంలో కలార్లను 

నిరిూంచడం కూడయ జరుగుతుంద్ి. 

 ఇవ్ేగ్ాక రాష్టారాలను సంపరద్ించి ఎపుట్ికపుుడు క ందర పరభుతాం అనుమత్రంచే పనులు. 
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RBI
RBI
RBI
 RBI







Repo 
Repo-Rate 

LiquidityAdjustmentFacilityRepo 

Repo
SecurityRBI
RBIRepo 

-Rateor RBIBank 
“RepoRate”RepoRBI

“Repo- Rate””RBI Repo 

 Rate 
Reverse Repo - Rate: 

Reverse Repo - Rate Liquidity Adjustment Facility
RBIRBI
“Reverse Repo Rate”Reverse Repo - RateShort term borrowing Rate.
RBI.
RBI“Reverse Repo - Rate” 
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RepoRBIReverseRepo
RepoRBI Security 
Reverse RepoRBI Security
Reverse Repo
ReverseRepoRBI

MarginalStandingFacility


DepositRBI
MarginalStandingFacility “MSF”



 C.R.R, 2) S.L.R
(C.R.R

C.R.R
C.R.RC.R.R
C.R.R
C.R.RC.R.R

C.R.R
C.R.R 

S.L.R (StatutoryLiquidityRatio):

S.L.R
S.L.RRBI
S.L.R


Statutory Liquidity Ratio 
Statutory Liquidity Ratio 
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RBI

RBI




+91-9246365622 www.KalyanIAS.com N. Kalyana Chakravarthy 

+91-9246365622 www.KalyanIAS.com N. Kalyana Chakravarthy 











 RBI 






RBI 



SLR,CRR



 SLR 

 CRR

 CRROMO
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 RRB

 

 

 

 

 Loan recovery tribunals


 SLR, CRR

 

 
  Standard
  Sub Standard
  Doubtful
  Loss assets

 NPA 



 Capital Adequacy Ratio 

 

 



 

 NPA (Non Performance Assets) 




 CAR

 Review



+91-9246365622 www.KalyanIAS.com N. Kalyana Chakravarthy 

+91-9246365622 www.KalyanIAS.com N. Kalyana Chakravarthy 

 BSRB 

 VRS 

 SBI, RBI


