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టెక్నాలజీ మిషన్ 

ప్ర ాంతాలు, సామాజిక వరా్గలకు అతీతాంగా టెక్నాలజీ అభివృది్ధ ఫలాలను దేశాంలోని ప్ర జలాందరికీ వేగాంగా అాంద్ధాంచాలనే 

లక్ష్యాంతో రూపాంద్ధాంచిన క్నర్యకర మమే Technology Mission. భార్త ప్ర భుతవాం 1986లో తొలిసారి టెక్నాలజీ 

మిషన్ విధానానిా రూపాంద్ధాంచి అమలు చేసాంద్ధ. తర్గవత క్నలాంలో ఎదురైన సవాళ్ల ను దృషి్టలో పెటి్టుొనని 

ఎప్పటికప్పపడు టెక్నాలజీ మిషన్లో ొనతత  లక్నయ యలను చేర్చుతోాంద్ధ. 

టెక్నాలజీ మిషన్ ప్ర ధాన లక్నయ ాలు 

 ఆహార్ ధానాయలు, ప్ప్పప ద్ధనుసులు, నూనె గాంజల ఉతపత్తత లో సవయాం సమృది్ధ సాధాంచడాం. ద్ధగుమములలను 

తగాాంచేాందుకు చర్యలు. అధక ద్ధగుమబడి ఇచేు వాంగడాలను వృది్ధ చేయడాం ద్వవర్గ ఫలాలు, కూర్గాయలు, 

ప్పష్పపల ఉతపత్తత ని పెాంచి ఉద్వయనవన ర్ాంగానిా అభివృది్ధ చేయడాం. 

 జమ్ము- కశ్ముర్, ఈశానయ ర్గషి్పాలోల  నిర్చద్యయగ సమసయను అధగమిాంచడానికి ప్ర త్యయక క్నర్యకరమాలను 

రూపాంద్ధాంచడాం. అతాయధునిక ఇనఫర్ముషన్, కమ్యయనికేషన్ టెక్నాలజీ (ICT) ద్వవర్గ దేశవాయప్త ాంగా ఉనాత, 

సాాంకేత్తక విద్వయ ప్ర మాణాలను పెాంపాంద్ధాంచడాం. 

 గార మీణ ప్ర ాంతాలోల  కనీస మౌలిక సదుప్యాలైన.. తాగుమనీటి సర్ఫర్గ, ప్రిశుదియ సేవలు, రోడల  నిర్గుణాం వాంటి 

వాటిని అభివృది్ధ ప్ర్చడాం. 

 దేశవాయప్త ాంగా 85% అక్ష్ర్గసయత సాధన. 

 ప్ర థమిమిక వైదయ కేాంద్వర లు, వైదయ వాలాంటీర్చల , మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్స్, టీక్నలు, శిశు వైదయాం వాంటి వాటిని 

గార మీణ ప్ర ాంతాలకు తవరితగత్తన విసత రిాంచి గార మీణ ప్ర ాంత ఆరోగయ భదర తను పెాంపాంద్ధాంచడాం. 

 శ్మతోషణ సిత్త మార్చపల వలల  తలత్యత  వయవసాయ, తాగుమనీటి, ఆరోగయ ర్ాంగ సవాళ్ల ను దృషి్టలో పెటి్టుొనని వాటికి 

అనుగుమణాంగా క్నర్యకరమాలను అమలు చేయడాం. 

 శకిి భదర తను సాధాంచే ద్ధశలో ప్పనరివనియోగ శకిి వనర్చలను; మ్మఖ్యాంగా సౌర్ శకిిని అభివృది్ధ చేయడాం, శకిి 

సామరి్గయనిా పెాంపాంద్ధాంచడాం. 

 నానో టెక్నాలజీపైె ప్రిశోధనలను ప్రర తసహిస్తత  ఆరోగయ, నిర్గుణ, శకిి ర్ాంగాలోల  అతాయధునిక ప్రికర్గలను 

అాందుబాట్టులోకి తీసుకుర్గవడాం. 
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జాతీయ సైనస్ విధానం  

శాసత ా, సాాంకేత్తక ర్ాంగాల ప్పరోగత్త ద్వవర్గనే దేశ సామాజిక, ఆరిిక ప్ర గత్త సాధయమవుులాంద్ధ. భావి భార్త్కు సైనస్, 

టెక్నాలజీలు మ్యల సత ాంభాల వాంటివని తొలి ప్ర ధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ  పేర్కొనాార్చ. ఇాందులో భాగాంగా 

సావతాంతాయానాంతర్ాం ఈ ర్ాంగాంలో అనేక క్నర్యకరమాలను అమలు చేయడాంతోప్ట్టు జాతీయ సైనస్ విధానానిా 

విడుదల చేశార్చ. 

శాసత ా, సాాంకేత్తక ర్ాంగాలోల  తవరితగత్తన అభివృది్ధ సాధాంచేాందుకు ఒక జాతీయ విధానాం అవసర్ాం. దీనిా గుమరిిాంచిన నాటి 

కేాందర  ప్ర భుతవాం 1958లో తొలిసారి జాతీయ సైనస్ తీర్గునానిా ప్ర కటిాంచిాంద్ధ. ఆ తర్గవత అవసర్గలు, ఎదురైన 

సవాళ్ల  దృషి్పయ ఈ విధానాంలో అనేక మార్చపలు చోట్టు చేసుకునాాయి. ఫలితాంగా ప్ర భుతవాం 1983, 2003లోల  

నూతన టెక్నాలజీ ప్లసీ సిేట్మెాంట్లను ప్ర కటిాంచిాంద్ధ. దేశాంలో సైనస్, టెక్నాలజీలను ప్రర తసహిాంచడాంలోనవీకర్ణ 

ప్ర ధానయతను దృషి్టలో పెటి్టుొనని 2013లో Science & Technology, Innovation (STI) విధానానిా 

తీసుొనచిుాంద్ధ.  

 

లక్ష్ా సాధన-ప్ర భుత్వ చర్ాలు 

1958 నాటి సైనస్ విధాన తీర్గునాంలో శాసత ా సాాంకేత్తక ర్ాంగాం, మానవ వనర్చలు, సహజ వనర్చల అభివృది్ధ కోసాం 

ఒక జాతీయ విధానాం అవసర్మని గుమరిిాంచార్చ. ఇాందులో భాగాంగా ప్ర భుతవాం సైనస్ విదయను ప్రర తసహిాంచడాం, ఉనాత 

ప్ర మాణాలు కలిగన శాసత ావేతత లు, ప్రిశోధకులను అాందుబాట్టులోకి తీసుకుర్గవడాం, సీత ా ప్పర్చషులను సమానాంగా 

ప్రర తసహిాంచడాం, వయవసాయ సాంర్క్ష్ణ, మానవ వనర్చల శిక్ష్ణ వాంటి లక్నయ యలను ప్ర భుతవాం నిరే్మశిాంుకకుాంద్ధ. వీటి సాధనకు 

వయవసాయ, ప్రిశార మిక ర్ాంగాలోల  పెటి్టుబడులను పెాంచిాంద్ధ.  

ప్రిశార మిక ర్ాంగ అభివృది్ధ ద్వవర్గ దేశవాయప్త ాంగా ఉద్యయగ అవక్నశాలు లభిాంచినా బలహీన వరా్గలోల  నిర్చద్యయగ సమసయ 

కూడా పెరిగాంద్ధ. హరిత విప్ల వాం ద్వవర్గ ఆహార్ భదర త పెరిగాంద్ధ. అయిత్య ద్వనిా వర్గయ ధార్ ప్ర ాంతాలోల  విసత రిాంచకప్రవడాం 

వలల  కర్చవు తీవర త అధకమైెాంద్ధ. శకిి డిమాాండల ను మ్మాందుగా అాంచనా వేయడాంలో కూడా ఆలసయాం జరిగాంద్ధ. క్ననీ, 

ప్పనరివనియోగ వనర్చల ప్ర ధానయతను ప్ర భుతవాం గుమరిిాంచిాంద్ధ.  

ఈ ర్కమైెన సవాళ్ల ను అధగమిాంచడాం, ప్ర్గయవర్ణానిా ప్రిర్కియ ాంచడాంతోప్ట్టు సాంప్ర ద్వయ విజాానానిా, దేశ్మయ 
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టెక్నాలజీని అభివృది్ధ చేసే లక్ష్యాంతో ప్ర భుతవాం 1983లో సరిొనతత  టెక్నాలజీ ప్లసీ సిేట్మెాంట్ను విడుదల చేసాంద్ధ. 

ఇాందులో భాగాంగా తకుొవ పెటి్టుబడితో అధక అభివృది్ధకి తోడపడే టెక్నాలజీ రూప్కలపన, ప్ర్గయవర్ణ ప్రిర్క్ష్ణ, 

సాంప్ర ద్వయ నైెప్పణయ ప్రర తాసహాం, ప్పనరివనియోగ శకిి వనర్చల అభివృది్ధ వాంటి లక్నయ యల సాధనకు అనేక క్నర్యకరమాలను 

నిర్వహిాంచిాంద్ధ. ఇన్శాట్, ఐఆర్ఎస్ వయవసిల అభివృది్ధ, కర్చవు నివార్ణ క్నర్యకరమాల అమలు, ప్ర్గయవర్ణ ప్రిర్క్ష్ణ 

చటి్ రూప్కలపన వాంటి వివిధ చర్యలను చేప్టిిాంద్ధ.  

 

జాతీయ సైనస్ విధానం-2003 

సైనస్ అాండ్ టెక్నాలజీ అభివృది్ధ ద్వవర్గ ఆహార్ భదర త పెరిగనప్పటికీ ప్రషణ భదర త ఆశిాంచినాంతగా 

సాధాంచకలేకప్రయాాం. శ్మతోషణ సిత్త మార్చప సమసయలు పెరిగ విప్ులత లు పెరిగాయి. మేధోసాంప్త్తత  హకుొల ప్ర ధానయతను 

కూడా దృషి్టలో ఉాంుకొనని ప్ర భుతవాం 2003లో ొనతత  సైన్స విధానానిా విడుదల చేసాంద్ధ. ఆయా అాంశాలను 

అాంతరా్గతీయ సిాయిలో ప్రర తసహిసేత  మినహా దేశ్మయ టెక్నాలజీ డిమాాండ్ను చేర్చకోలేమనా భావన ఉాంద్ధ. దీనేా 

2013లో సైనస్ అాండ్ టెక్నాలజీ ఇనోావేషన్ విధానానికి పేర ర్ణగా చెప్పవుకు. 2020 నాటికి ప్ర ప్ాంచ శాసత ా, సాాంకేత్తక 

ర్ాంగాలోల  తొలి ఐదు దేశాల సర్సన భార్త్ను నిలబటి్డాం, దేశ జీడీపీలో ప్రిశోధనల అభివృది్ధ వయయానిా 2 శాతానికి 

పెాంచడాం, ఐదేళ్ల లో దేశాంలోని శాసత ావేతత లను 66 శాతానికి పెాంచడాం వాంటివి 2013 ఖీఐ విధాన ప్ర ధాన లక్నయ యలు. 

 

Nano Science & Technology Mission (Nano Mission) 

దేశ సామాజిక, ఆరిిక ప్ర యోజనాలోల  భాగాంగా నానో టెక్నాలజీ అభివృది్ధని ప్రర తసహిాంచే లక్ష్యాంతో 2007 మేలో కేాందర  

ప్ర భుతవాం Nano- Science & Technology Missionను ప్ర ర్ాంభిాంచిాంద్ధ. సీఎన్ఆర్ ర్గవు అధయకుయ డిగా ఉనా 

నానో మిషన్ కౌనిసల్ ఆధవర్యాంలో ఈ మిషన్ అమలవుతోాంద్ధ. ఇాందులో భాగాంగా సలహాద్వర్చ సాంసిలైన Nano 

Science Advisory Technology Advisory Group (NSAG), Nano Applications and 

Technology Advisory Group (NATAG)లు టెకిాకల్ క్నర్యకరమాలను అమలు చేసాత యి. 

 

నానో మిషన్ - ప్ర ధాన లక్నయ ాలు 

 ప్ద్వరి్గనిా ప్ర థమిమిక సిాయిలో అరి్ాం చేసుొనని నానోమీట్ర్ సిాయిలో ద్వనిా వినియోగాంచేాందుకు కృష్ట చేయడాం. 
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 నానో టెక్నాలజీ అభివృది్ధకి క్నవాలిసన Transmission Electron Microscope (TEM), Scanning 

Probe Microscope (SPM), Optimal Tweezer వాంటి ప్రికర్గలను అభివృది్ధ చేయడాం. 

 నానో టెక్నాలజీ అభివృది్ధకి ప్బ్లల క్-పైెావేట్టు భాగసావమాయనిా ప్రర తసహిాంచడాం. 

 ఈ ర్ాంగాంలో నిష్పణ ులలైన మానవ వనర్చలను అాందుబాట్టులోకి త్యవడాంతోప్ట్టు నానో కిర సిలస్, నానో ట్యయబస్ 

అభివృది్ధకి కృష్ట చేయడాం. 

నిర్వహంచిన క్నర్ాక్రమాలు 

అమెరిక్న, జర్ునీ, ఫ్రర నస్, ఇట్లీ, ర్ష్పయ, జప్న్ వాంటి దేశాలతో నానో టెక్నాలజీ అభివృది్ధకి ఉదేేశిాంచిన సహక్నర్ 

క్నర్యకరమాలను ప్ర ర్ాంభిాంచార్చ.  

చెనైెాలో Nano Functional Material Technology Centre (NFMTC) ఏర్గపట్టు చేశార్చ. సర్గమికస్ 

ఉతాపదనలో అవసర్మ య్యయ నానో కిర సిలైన్ ఆకై్సడ్ పౌడర్స్, క్నర్బన్ నానో ట్యయబస్ను అభివృది్ధ చేశార్చ. 

 టైెర్ ఇాంజనీరిాంగ్లో ఉప్యోగప్డే హై ప్ర్ ఫ్రర్మునస్ ర్బబర్చ నానో క్నాంప్రజిట్స్ అభివృది్ధ. మొహాలి, హైదర్గబాద్, 

బాంగళూర్చ, కోల్కతాలోల  Institute of Nano Science and TechnologyËను ఏర్గపట్టు చేశార్చ. 

  

సైనస్ విధానం (2003) - వ్యాహాలు 

దేశాంలోని శాసత ావేతత లు, ప్రిశోధకులను సైనస్ అాండ్ టెక్నాలజీ ర్ాంగ అభివృది్ధకి ఉదేేశిాంచిన ప్ర ణాళికలోల  

భాగసావమ్మలను చేయడాం. మ్మఖ్యాంగా సామాజిక, ఆరిిక ప్ర గత్తకి ఉదేేశిాంచిన సైనస్ విధానాలు క్నర్యకరమాల 

రూప్కలపనలో దేశాంలోని ప్ర ధాన ప్రిశోధనా సాంసిలు, కేాంద్వర లను తప్పనిసరిగా భాగసావమయాం చేయాలి. వివిధ 

ప్ర ాంతాలోల ని సమసయల ప్రిష్పొర్గనికి కృష్ట చేసేలా క్నర్యకరమాలను రూపాంద్ధాంచాలి. విశవవిద్వయలయాలు, R&D 

యూనిట్లు, అనిా S&T వయవసిలకు పూరిి సిాయి సవయాం ప్ర త్తప్త్తత ని కలిపాంచి వాటిని బలోపేతాం చేయాలి. సైనస్ 

అాండ్ టెక్నాలజీ వయవసి అభివృది్ధకి మార్చులనా అవసర్గలకు అనుగుమణాంగా తగన మార్చపలను ఎప్పటికప్పపడు 

తీసుకుర్గవాలి. సైనస్ ఆధారిత మాంతి్తతవ శాఖ్లు, విభాగాలనిాాంటినీ సైాంటిసిులు, టెక్నాలజిసిుల ఆధవర్యాంలో 

నడిచే విధాంగా చూడాలి. వీటితోప్ట్టు సైనస్ అాండ్ టెక్నాలజీ మాంతి్తతవ శాఖ్ ఉనాత సిాయి సాాంకేత్తక సలహా 

కమిటీలను ఏర్గపట్టు చేయాలి. ఉనాత విదయ, S&T అభివృది్ధకి బడా్జట్లో అధక కేటాయిాంప్పలు ఉాండాలి. GDPలో 

2% మేర్ S&T ర్ాంగాంలో పెటి్టుబడులను పెాంచాలి. అదే విధాంగా ప్రిశార మిక ర్ాంగాం కూడా R&D విభాగాంపైె 
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పెటి్టుబడులను పెాంచాలిసన అవసర్ాం ఉాంద్ధ. ఈ ర్కమైెన చర్యల ద్వవర్గ దేశ సామాజిక, ఆరిిక అభివృది్ధ లక్నయ యలను 

చేర్చకోవుకు. ప్ర ధానమాంతి్త నర్మాందర మోదీ దేశవాయప్త ాంగా డిజిట్ల్ అక్ష్ర్గసయతను సాధాంచే లక్ష్యాంతో 2014 ఆగసిు 21న 

జాతీయ డిజిట్ల్ లిట్ర్సీ మిషన్ను ప్ర ర్ాంభిాంచార్చ. ఈ క్నర్యకరమానికి డిజిట్ల్ సాక్ష్ర్త అభియాన్ (DISHA) అని 

నామకర్ణాం చేశార్చ. గార మీణ ప్ర ాంతాలోల  డిజిట్ల్ అక్ష్ర్గసయతను విసత రిాంచడాంతోప్ట్టు సమాచార్ సాాంకేత్తకత ద్వవర్గ 

గార మీణులోల  సాధక్నర్త సాధాంచడమే ఈ క్నర్యకర మ ప్ర ధాన లక్ష్యాం. ఇాందులో భాగాంగా అాంగన్వాడీ, ఆశా వర్ొర్చల , ర్మషన్ 

డీలర్ల తో ప్ట్టు సుమార్చ 52.5 లక్ష్ల మాంద్ధకి ఐటీ శిక్ష్ణ అాంద్ధాంచనునాార్చ. 

 దేశాంలోని ర్గషి్పాలు, కేాందర  ప్లిత ప్ర ాంతాలోల  ఈ మిషన్ అమలోల  ఉాంట్టుాంద్ధ. జనాభా ప్ర త్తప్ద్ధకన ర్గషి్పాలు, కేాందర  ప్లిత 

ప్ర ాంతాలను 3 విభాగాలుగా విభజిాంచి ఈ క్నర్యకరమానిా నిర్వహిసాత ర్చ. 14 నుాంచి 60 ఏళ్ల లోప్ప డిజిట్ల్ 

నిర్క్ష్ర్గసుయలు అాంతా ఈ క్నర్యకర మాం కిాంద శిక్ష్ణ పాందవుకు. 

 డిజిట్ల్ లిట్ర్సీ మిషన్లో అాంద్ధాంచే ఐటీ శిక్ష్ణకు ఉదేేశిాంచిన టైెానిాంగ్ మెటీరియల్ను నాస్క్నమ్ ఫాండేషన్ అభివృది్ధ 

చేసాంద్ధ. Basics of Digital Literacy కరికుయలాంను ఏడు మాడుయలస్గా విభజిాంచార్చ. అవి.. 

 1. ప్వర్ ఇన్ యువర్ హాయాండస్ 

2. ఇాంట్రాట్  

3. ఇ-మెయిల్ అాండ్ సోషల్ మీడియా 

4. ఉప్యోగత సమాచార్ాం 

5. ప్ర భుతవాం 

6. ఈ- క్నమర్స్ 

7. ఐటీ సకూయరిటీ 

ఈ క్నర్యకరమానికి ఇాంటెల్, మైెకోర సాఫి్, గూగుమల్ వాంటి సాంసిల నుాంచి సహక్నర్ాం లభిాంచిాంద్ధ. క్నగాజాంట్ టెక్నాలజీ 

వాంటి సాంసిలకు చెాంద్ధన వాలాంటీర్చల .. టైెానిాంగ్ కాంటెాంట్ను సిానిక భాషలోల కి అనువద్ధాంచడాంలో కీలకప్తిను ప్రష్టాంచార్చ. 

 
 

 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/



