


Most Expected Questions 

1. సఽకనయ సమిద్ధు  యోజనలో వడ్డీ  మేటు ఎవరు తురణభస్ా రు..... ?
2. సఽకనయ సమిద్ధు  యోజన అక ౌంట్ లో కతూస డ్ితృజిట్ ఎౌంత..... ?
3. MGNREGS థకౌంలో ఫాగౌంగ చేళె నఽలోో  ముదటి తృాధానయత 
ద్ేతుకి.... ?
4. MGNREGS థకౌంలో ఫాగౌంగ చేటటే  నఽలు.... ?
5. స్ధధకర మిత ాఎవరు....?
6. ఱామిక మిత.ాఎవరు....?



కిౌాంద్ధ రటిలో "సఽకనయ సమిద్ధు  యోజన" గుమ ౌంచి సమ ైనవి 
గుమ ాౌంచౌండ్ి?
a) 5 సౌంవతసమల లోు ఆడ లోలకు ఖాతా నఽ తెమ చే 

అవకశౌం ఉౌంద్ధ.
b) ద్ీతుకి చెయౌౌంచే వడ్డీ  8% కౌంటట తకుువ కకుౌండ్ా, తాి 6 

నెలలు కస్మ  భాుతవౌం సవమ సఽా ౌంద్ధ.
c) 21 సౌంవతసమల లోు విరహౌం చేసఽకునూటోయతే 

మరల మ నాయవల్ చేసఽకొనే అవకశౌం కలదఽ.
d) d) ఇద్ధ "బేటీ బచారో - బేటీ డ్ారో " థకౌం లో ఫాగౌం.
A) a, c, d B) a, b, c, d C) b, d D) d only



• ముదటి తృతూట్ యుదుౌం 1526 (ఆగషటే  15 - 26 
జనవమ )  సాఽా తౌం తృతూట్ అనే తృాౌంతౌం హమయనా 
మషేరౌంలో ఉౌంద్ధ. 
• మ ౌండవ తృతూట్ యుదుౌం 1526+30 yrs  = 1556

మూడవ తృతూట్ యుదుౌం 1761
• 2015 జనవమ  22 తేద్ీన హమయనా లోతు తృతుట్ లో 
బేటీ బచారో ఫేటీ డ్ారో థకౌం తృారౌంబుౌంచారు.  
• 2011 జనాఫా లెకుల కారౌం యౌౌంగ తుషృతాి తకుువగ 
ఉనూ మషేరము హమయనా (879/1000)



సఽకనయ సమిద్ధు  యోజన అక ౌంట్ లో తాి ఏటా కతూసౌం 
ఎౌంత ముతాౌం డ్ితృజిట్ చేయాయౌ?

A) 1000

B) 500

C) 250

D) 100



22 జనవమ  2015న బేటి బచారో బేటి డ్ారో (BBBP) 
చాారౌంలో ఫాగౌంగ బాయౌకల కోసౌం ‘సఽకనయ సమిది్ధు  
యోజన’ అనే చినూ జమ థకతుూ తృారౌంబుౌంచారు.
ఎందుకు:  యౌౌంగ వివక్షకు గుమ  కకుౌండ్ా, మగబిడీతో 
సమానౌంగ ఆమ ుక ళవవచఛనఽ మమ యు తృొ దఽు 
అవకఱలనఽ తృొ ౌందవచఽు. 
ఎవరికి : 10 ఏళో్ వయసఽస లోు ఆడలోల యొకు 
తయోౌదౌండరాలు, బాయౌక వమ ట బాయౌంకు ఖాతాలనఽ 
తెరవవచఽు.
ఎంత:  క ఆమ ుక సౌంవతసరౌంలో గమ షేౌంగ 1.5 లక్ష 
రూతృయలనఽ కూడ్ా జమ చేయవచఽు. ఈ ఖాతానఽ 
ఏద్ేతు తృో సే్ట ఆపసఽలో గతూ రణిజయ బాయౌంకుల ఱఖలో 
గతూ తెరవవచఽు.



ఎప్పటివరకు : ఈ ఖాతా తృారౌంబుౌంచిన నాటి నఽౌండ్ి 21 
ఏళో్ వరకు ఆమేషన్ (ఆచరణ)లో ఉౌంటుౌంద్ధ. అలాగే 
బాయౌకకు ెయో వయసఽస అభన 18 ఏళో్ వరకు కూడ్ా 
ఖాతానఽ నడరుకోవచఽు.

బాయౌకకు 18 ఏళో్ వయసఽస వచిున తమవత, ెై చదఽవుల 
అవసమల కోసౌం ఖాతాలోతు ముతాౌంలో సగతుూ 
తీసఽకోవచఽు.



మహాతమ గౌంధీ జాతీయ గామీణ ఉతృధధ హామీ థకౌంలో 
ఫాగౌంగ చేళె నఽలోో  ముదటి తృాధానయతనఽ గుమ ాౌంచఽము 
A) తూటి సౌంరక్షణ రన తూటి తులవ 
B) కరువు నఽౌండ్ి రక్షణ ఇచేు నఽలు 
C) స్గు తూటి కలవలు, సాక్షమ, చినూ తూటి తృరుదల 

నఽలు 
D) సౌందా్ాయ తూటి వనరుల ునరుదురణ 



Explanation : గామీణ ఉతృధధ హామీ థకౌం లో ఫాగౌంగ 
చేఱ నఽలోో  ముదటి తృాధానయత అౌంశౌం తూటి సౌంరక్షణ 
రన తూటి తులవ మ ౌండవ ధాానయత అౌంశౌం, కరువు 
నఽౌండ్ి రక్షణ ఇచేు నఽలు మూడవ తృాధానయత అౌంశౌం 
స్గుతూటి కలవలు సాక్షమ చినూ తూటి తృరుదల 
నఽలు 



మహాతామగౌంధీ జాతీయ ఉతృధధ హామీ థకౌం:

ఆచరణ యధాళితి:-  2006-07 ఆమ ిక సౌంవతసరౌంలో ఈ 
థకౌం మ ౌండరవౌందల (200) జిలాో లలో తృారౌంభౌం.

-2007-08 ఆమ ిక సౌంవతసరౌంలో నాట ముైెృ జిలాో లోో  
(130)రాేశెటేబడ్ినద్ధ.

-2008 వ సౌంవతసరౌంలో ఏాయల్ నెలలో జాతీయ 
గామీణ ఉతృధధ హామీ చటేౌం దే్శౌంలో సమసా గామీణ 
తృాౌంతాలోో  ముెైృనాలుగు (34) మష్టే ర లు, కేౌందతాృయౌత 
తృాౌంతాలు.
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- ఆరువౌందల ద్ాూలుగు (614) జిలాో లు, ఆరురేల 
త ౌంఫ ైఆరు (6096) మౌండలాలు, మ ౌండర లక్షల 
అరరైెఐదఽ రేల గామౌంచాభతీలలోనఽ 
విసామ ౌంచయేబడ్ిౌంద్ధ.

- దరఖాసఽా  చేళన 15మోజులోో గ దరఖాసఽా ద్ారుకు ఉతృధధ 
లబుసఽా ౌంద్ధ.-దరఖాసఽా  చేసఽకొనూ 15 మోజులోో గ ఉతృధధ 
మకతృో తే రమ కి తురుద్య యగభితితు షరతటల బేరకు 
ఇవవడౌం జరుగుతటౌంద్ధ.



-అలరెన్స మేటు - తురుద్య యగభితి త యౌ 30 మోజులకి 
రేతనౌంలో 25ఱతౌం, మిగ యౌన ఆమ ిక సౌంవతసమతుకి 50 
ఱతౌం

-ఎలాౌంటి తుతు ఇవవడౌం జరుగుతటౌంద్ధ?మతుూక ైన 
ఆసఽా లు : ఈ థకౌంలో గామీణ బీదలకు మతుూక ైన 
ఆసఽా లనఽ ఏమృటుచేళ రమ  జీవనాధామతుూ శకిావౌంతౌం 
చేయడౌం.

- కౌంటాాకేరో ద్ావమ చేళవ నఽలకు ఇద్ధ వమ ాౌంచదఽ.



కిౌాంద్ధ రతులో మహాతామగౌంధీ జాతీయ ఉతృధధ హామీ 
ధకౌం కిౌంద్ధకి వచేు నఽలలో సమ ైనవి గుమ ాౌంుము?

1) భూసౌంసురణలు ద్ావమ భూమి తృొ ౌంద్ధన రమ  
భూములకు

2) గామాలోో  అతుూరతావరణాలోో  రడరకొనేలా 
రహద్ారుల ఏమృటు. 

3) తూటికలవలు(బ ైకోా, చినూతూటి, ఫామీ తూటితృరుదల 
నఽలు)

4) అడవుల ెౌంకౌం, చెటుో  నాటడౌం

A) 1234           B) 123.        C) 124        D) 1,4



కిౌాంద్ధ రతులో మహాతామగౌంధీ జాతీయ ఉతృధధ హామీ 
ధకౌం గుమ ౌంచి సమ కతువి గుమ ాౌంచౌండ్ి?

1) ద్ేశమౌంతటా 2006 లో ఎౌంక చేయబడ్ిన 100 
గామాలలో తృారౌంబుౌంచబడి్ౌంద్ధ

2) 2007-08 నఽౌండ్ి ద్ేశ రయాౌంగ అమలులోకి 
తీసఽకువచాురు.

3) దరఖాసఽా  చేసఽకునూ 15 మోజులోో గ తు 
కయౌృౌంచబడరతటౌంద్ధ

4) తుమీణత సమయౌంలో తు కయౌృౌంచలేక తృో తే  ముదటి 
30మోజులకు రేతనౌంలో 30% చెయోౌౌంచ బడరతటౌంద్ధ.

A) 1 ,3                  B) 2,4             C) 124            D) 134



ఎలాౌంటి నఽలు ఈ థకౌం కిౌంద అనఽమతిౌంబడతాభ, 
రటి తృాధానయత:

తూటితు కతృడటౌం, రటర్ హామ వళేౌంగురువుతురరణ, 
-అడవుల ెౌంకౌం, చెటుో  నాటడౌం
-తూటికలవలు(బ ైకోా, చినూతూటితృరుదల నఽలు)
-లెడాయలీ్ కులాలు, తెగలు లేద్ా ఆ భూమి 

లబీిద్ారులకునూ తృొ లాలకు తూటికలవల స్ౌకరయౌం 
ఏమృటు. 

(ఇౌందఽలో భూసౌంసురణల వలో లబీి తృొ ౌంద్ధన రమ  
భూములకు, ఫారత భాుతవ థకబ ైన ఇౌంద్ధమ 
ఆరస్ట యోజన కిౌంద భూమితు తృొ ౌంద్ధనరమ కీ 
వమ ాసఽా ౌంద్ధ.)



-సౌందా్ాభక తూటి సౌంసిల ునరుదురణ(చెరువుల 
ౌండరానఽ త లగ ౌంచడౌంతో సహా)

-భూమి అబువిద్ధు
-వరదల తుయౌంతణా, రక్షణ నఽలు(తూళ్లో  తుయౌచిన సిలాలోో  

కలవల ఏమృటుతో సహా)
-గామాలోో  అతుూరతావరణాలోో  రడరకొనేలా రహద్ారుల 

ఏమృటు. 
-ఈరహద్ారో తుమమణౌంలో కలవర్లనఽ తుమ మౌంచడౌం కూడ్ా 

జరుగుతటౌంద్ధ.
ఇరేగక మష్టరాలనఽ సౌందా్ధౌంచి ఎృటికుృడర కేౌంద ా

భాుతవౌం అనఽమతిౌంచే నఽలు.



కిౌాంద్ధ రతులో గామీణ  కుటుౌంబాతుకి కతూసౌం నెలకు 10 
రేల  ఆద్ాయౌం సౌంతృదన కు సహాయకమ గ  జాలకు 
భాుతావతుకి మదయ రరద్ధ గ భాుతవౌం ఏమృటు 
చేళన రరు ?

1) ఱామిక మిత.ా 
2) స్ధధకర మిత ా
3) అనఽబౌంధ మిత ా
4) సౌంద్ాన మిత ా



సాధికార మితర
తాీ గామీణ కుటుౌంబాతుకి నెలకు కతూసౌం రూ 10 రేల
ఆద్ాయౌం సమకూమేుౌందఽకు సహాయకమ గ మమ యు 
జాలకూ భాుతావతుకి మధయ రరధధగ క అనఽసౌంధాన 
కరాగ క సవచుౌంద కరయకరా ‚స్ధధకర మిత‛ా తాీ 35 
కుటుౌంబాలకు ఏమృటుచేస్ౌం. 
వదమ కౌం తురూమలన కోసౌం భాుతవౌం అమలు చేసఽా నూ
కరయకమాాలనఽ గూమ ు స్ధధకరమిత ాతానఽ బాధయత 
వఴిసఽా నూ 35 కుటుౌంబాలకు విులౌంగ తెయౌయచేయాయౌ. 



తాీ కుటుౌంబౌం యొకు ఆమ ుక ళితిగతటలనఽ 
అరుౌంచేసఽకొతు, ఆ కుటుౌంబ ఆమ ుక వికసౌం కోసౌం రరు 
ణాాయకలు రూతృొ ౌంద్ధౌంచఽకొనేలా సహకమ ౌంచి, భాుతవౌం 
నఽౌండ్ి అవసరమభన సహాయౌం అౌంద్ేలా తృో ా తసఴిౌంచాయౌ. 
తానఽ ఎౌంక చేసఽకొనూ 35 కుటుౌంబాలోో  తాీ మఴియా 
నెలకు 10 రేల కనాూ ఎకుువ ఆద్ాయౌం తృొ ౌంద్ేలా కొాతా 
జీవనోతృధఽలనఽ తృో ా తసఴిౌంచాయౌ.



ఉతృధధ హామీ థకౌం అమలులో కూయ్లు ఎదఽమ్ుౌంటునూ 
సమసయలనఽ అధధగమిౌంచడ్ాతుకి  యౌంతాాౌంగతుకి మమ యు 
కూయ్లకు  మధయ అనఽసౌంధాన కరాగ వయవహమ ౌంచడ్ాతుకి 
ఏమృటు చేయబడ్ిన రరధధ ఎవరూ ?

1) ఱామిక మిత.ా 
2) అనఽబౌంధ మిత ా
3) సౌంధాన మిత ా
4) స్ధధకర మితా


