


 ఇం�� బ��� 
 2019-20

 బ��� ను ���శ 
 ���న�:- �యూ� �య�

 ఇతను ���% �� ��స��

 �త�ం బ���:-
 రూ. 27,84,200 ల�ల �టు�

 క�ం� అ�ం� �టు:- 2.5%

 ద�వ��టు:- 3.4%

 2018-19 � ద�వ� �టు:- 3.3%

 2020-21 � ద�వ��టు ల��ం:- 3.
 0%

 బ��� � పథ�లు

 PM ��� స��� ��

 �తులకు సంవత���� రూ.6000 
 ఇ�� రు

 �డతకు రూ.2000 చ��న

 పథ��� ���ం�న �త�ం:- 75 
 �ల �టు�

 అమలు :- 2018.��ంబ�. 1

 ల���రులు:- సు�రు 12 �టు�

 5 ఎక�ల ��  భూ� ఉం��రు 
 అరు� లు  �న�, మధ�తర� �తులు

 ����య �మ�ను ఆ��

 �� ప�ర�ణ �సం

 ��ల ఉత��� , ఉ��దకత �ం� 
 �యడం

 PM శ�మ �� �� ధ�

 అసంఘ�త రంగం� ఉన� ���కుల 
 �సం

 �శం � 42 �ట�  మం� అసంఘ�త 
 ���కులు��రు

 అర�త
 15 �లు వరకు �ల�� ఆ�యం 
 �ందుతున��రు

 �లకు ���కుడు రూ. 100 
 �����, మ� రూ.100 ను �ంద�ం 
 ���సు� ం�(29 సంవత��ల 
 వయసు ��� రూ.100)

 60 సంవత��ల తరు�త ఆ వ��� � 
 �లకు రూ.3000 �ంఛను ఇ�� రు

 18 సంవత��ల వయసు� �రు �లకు 
 రూ.55 ����� �లు

 ఈ పథ��� ���ం�లు:- 500 
 �టు�

 వ��  ���లు

 పశు�షణ, �పల �ంపకం �ప��  
 �తులకు 2% వ��  ���

 స�లం� రు�లు ���ం� 
 ��� అదనం� 3% వ��  ���

 ప�కృ� �పతు�  ��త �తులకు 2% 
 వ��  ���

 ఆ�గ� రంగం

 ఈ రం��� ���ం�:- రూ.61,398 
 �టు�  గతం కం� 16% ����

 ఆయు��� �ర� కు:- రూ.6400 
 �టు�

 ��� PM జన ఆ�గ� �జన/ �షన� 
 ��� �� ��� ��ం అం�రు

 2018. ���ంబ�. 23 న �� రంభం

 నగదు ర�త ��త�  5 ల�ల వరకు

 ��య ఆ�గ� �ష�:- రూ.31,745 
 �టు�

 మ�ళ �శు సం�మం

 మ�ళ-�శు సం�మ 
 మం��త��ఖ :- రూ.29,164.90 �టు�  గత బ��� కం� 20% �ం�

 �� బ��-�� ప�� పధకం:- రూ.
 280 �టు�

 PM �తృ వందన �జన:-రూ. 2,500 
 �టు�

 మ�ళ శ�� �ం�� లు:- రూ.150 
 �టు�

 ��య �����ర �ర�క�మం:- 
 రూ.3,400 �టు�

 ��య ��� పధకం:- రూ.50 �టు�

 ఉద���నలు ���లయం నుం� 
 ��� వ��వరకు �� �ల�లను 
 చూ� �ం�� లకు ఈ పధక� ��� 
 ఆ��క స���� ఇ�� రు

 వ��ం� ఉ��� �స�� పధకం:- 
 రూ.165 �టు�

 అక�మ ర�� ��తుల �న��స 
 �ర�క�మం:- రూ.30 �టు�  ఉజ�ల పధకం అం�రు

 �తంతు శరణల�లకు:- రూ.15 �టు�

 ప��వరణం

 ప��వరణ మం��త��ఖ:-రూ. 3,111 
 �టు�  20.27% ���ం�

 �లుష� �యంత�ణ ���:- రూ.
 100 �టు�

 జంతు సంర�ణ ���:- రూ.12 
 �టు�

 ��య హ�త �ర� క�ష�:-రూ. 240 
 �టు�

 ��వరణ�రు�ల ���చరణ 
 ప���క:- రూ.40 �టు�

 ��య �లుల సంర�ణ:- రూ.10 
 �టు�

 �� ��� �గ�:- రూ.350 �టు�
 �� ��� �గ� 1973 � 
 �దలుఅ�ం�

 �� �ర�� �షన� ��� (
 ఉత��ఖం�) � �� రంభం

 2014 � �త�ం �లుల సంఖ�:- 2226

 �� ��� ఎ��ం�:- రూ.30 �టు�  ఇ� 1992 � �� రంభం అ�ం�

 SC-ST ల సం�మం �సం:- 
 రూ.76,801 �టు� (2019-20)

 గతం � కం� 35.6% �ం�రు

 MNREGA:- రూ.60�ల �టు� (
 2019-20)

 2018-19 � 55 �ల�ట�

 11 % ���ం�

 PM �� �ణ ఆ�స �జన:- 
 రూ.19 �ల �టు�

 2022 � అంద�� ఇండ����ణం

 2014-18 �లం � ���ం�న ఇలు� :- 
 1.53 �టు�

 PM �� మ సడ� �జన:- రూ.19 
 �ల �ట�

 2000 � �� రంభం

 ��కు సగటున 27 km లను 
 ���సు� ��రు

 వ�� 5 సంవత����  ల� 
 �� �లను ��ట� �� మలు� 
 ���ల� ల��ం

 ర�ణ రంగ ���ం�:- రూ.
 3.18 ల�ల �టు�

 6.87% ���ం�

 �� మం��త��ఖ:- రూ.1,03,927  4.9% ���ం�

 ����క ఆ��క మం�� 
 ��య��న ��� ముఖ� 
 అం�లు

 వ�� 5 సంవత����  5 ���య� 
 �లర� ఆ��క వ�వస�  � �ర� 
 �రుతుం�

 5 సంవత����  34 �ట�  జ� ధ� 
 ��లు �రవబ�� �

 2030 � ఎల�� ��� �హ�ల 
 ���గం � �ర� �ద� 
 �� నం � ఉంటుం�

 రూ.6,900 �ట�  ��� ఆసు� లు 
 ���నం �సు�బ�� �

 ప�త�క మత�� �ఖ ఏ��టు 
 �యబ�ం�

 APPSC TSPSC MIND MAPPING 
 LECTURES

 ఈ వ��  ��� ��� ���� 
 ��� ��� రు�లు 

 �సుకున� ��� వ��సు� ం�



 2019-2020

 పను� ప��:-

 60 సంవత�ర ల ��:- 2,50,000 వరకు 
 పను� �దు  �� పను� �� బులు

 2,50,000 వరకు పను��దు

 2,50,000 నుం� 5,00,000 వరకు:- 5%

 5,00,000 నుం� 10,00,000 వరకు:- 20%

 10,00,000 ల�న:- 30%

 60నుం�80 సంవత��ల వయసు 
 ���:- 3,00,000 వరకు పను� �దు

 80 సంవత��ల �న ���:- 5,00,000 
 వరకు పను��దు

 ఆ�య పను�  � �� ండ�� 
 ���� రూ.50,000 వరకు �ం�

 రూ.6.5 ల� వరకు ���క �తనం 
 ఉం� �� ��� ఫం� � 
 �టు� బడులు ��� పను� 
 �న��ం�

 ��� 80-C  ప��� � ల� నుం� 
 రూ.1.5 ల� లకు �ం�

 ప�త�� పను�ల ��� 
 వ�� ఆ�యం:- రూ.12 ల�ల 
 �టు�

 �� టు�� ప��� రూ.10 
 ల�ల నుం� రూ.30 ల�లకు 
 �ం�

 ESI ��� ను రూ.15 �ల 
 నుం� రూ.21 �లకు �ం�

 �న�� � ప�భుత�ం 
 �� :- 14% కు �ం�

 ��దయ� ఉ���య 
 �� మ ���:- రూ. 4,066 
 �టు�

 PM కృ� సంచయ �జన:- రూ.9,
 516 �టు�

 స�చ� �ర� �ష�:- రూ.12,
 750

 బ�రంగ మల�సర�న ర�త �� �ల 
 సంఖ�:- 5.45 ల�లు

 ��య �� గు�� పధకం:- 
 రూ.8,201 �టు�

 ��� కు బ��� నుం� 
 మూలధనం స�యం:- రూ.64,
 587 �టు�

 ��� �త�ం ములధన వ�యం:- 
 రూ.1,58,658 �టు�

 ��య ���క స�య 
 పధకం:- రూ.9,200 �టు�

 వ�వ�య అనుబంధ 
 రం�లకు:- రూ.1,49,981 �టు�

 �ర�య ��:- రూ.50 �టు�  
 ���ం�

 �శం � 22 �ల �� మ 
 సంతలను �� �ణ 
 వ�వ�య ���టు� � 
 అ�వృ��

 9,477 �� ���  ఇ� ��� 
 అ�ం�

 వ�వ�య ���ట�� ��క 
 సదు��ల కల�నకు 2 �ల �ట�  � 
 �� ఏ��టు

 ఉ��నవన పంటల అ�వృ��  � �శం 
 � 99 క�స�� లు ఏ��టు

 FCI � ఆ�����ల 
 ���:-రూ. 1,51,000 �టు�

 అత��క ���ం�లు

 ��మప��� ముఖ�� 
 రూర��:- రూ.
 800 �టు�

 ����య �� మ స��� 
 అ���:- 
 రూ.831�టు�

 అమృ�, ��రు� �� ల 
 �సం:- 
 రూ.13,900 �టు�

 ప�త�� నగదు బ��:-
  రూ.29,500�టు�

 ��� ప�శ�మను 12% GST 
 ప���� ���రు

 �ర� �� �� 1:-

 1,21,652 �� మ పం�య���  � 
 ��� ఆ��క� �బ� ��వ�� 
 క�క��� ���

 1.16 ల�ల పం�య���  ఈ స��� 
 అందు�టు�� వ��ం�

 39,359 పం�య���  �� 
 �ట��� ఇ� స� �ష� ���.



 �రు��సం 10 
 ల��లు

 �ర� ఆ��క వ�వస�  
 వ�� 5 సంవత����  రూ.
 360 ల�ల �టు� (5 
 ���య� �లరు� ) కు 
 �రును

 2030 � రూ. 720 ల�ల �టు�  
 (10 ���య� �లరు� ) కు మన 
 ఆ��కవ�వస�  �రును

 1. ప�జల ఉన�త �వన 
 ప���ల �సం అ�� 
 రం���  ఆధు�క ��క 
 వసతుల ను క��ంచుట

 �డు� , ���, ���శ���� , 
 �దు�� సరఫ�, అంతర�త జల 
 ర��, ఆధు�క �ద� వ�వస� , 
 స�చ��న ప�స�ల కల�న

 2. 2030��� ��ట� ఆ��క 
 వ�వస�  � �రు�, ప�� 
 �రు�� ��ట� 
 ఇం��� ఫ�లు 
 అందుకు� �ధ�న 
 ����ద�టం

 నూతన కం��ల �� పన � ఉ��

 3. �ర� ను �లుష� ర�త 
 �శం� �ర�టం

 �దు�� �హ�లు �డకం, 
 �నరు��దక వనరుల ���గం,

 4. ఆధు�క �ం��కత 
 స�యం � �� �ణ 
 ���� ��కరణ

 �� �ణ �� ం���  �న�, 
 మధ� తర� ప�శ�మల �� పనను 
 �� త��ంచటం

 5. 2030 � ప�శుద��న 
 నదులు, సుర�త�న 
 �� గు�రు ప�జలకు 
 అం�ంచటం

 సమర�వంత�న �� �జ���౦

 6. �శ ఆ��కవ�వస�� 
 సముద� �ర�� ంత � 
 �గం� �యటం

 �ర�� ంత ప�జల �వన ప���లు 
 �ంచటం

 7. 2022 ��� మన �శ 
 ��మ��� 
 అంత��ం� � పంపటం

 8.�ం��య ��నం � 
 అహ�త���� �ంచటం

 స�యం సంవృ��� ��ంచుట

 వ�వ�యం � అ��ధు�క 
 ���లు ��ంచటం

 9.2030 � ప�జలంద�� 
 ఆ�గ� సంర�ణ

 ఆ�గ� ��క వసతుల కల�న, 
 ఆ�గ��ద�త క��ంచుట

 10. ప�జలంద�� 
 సూప��లనను అం�ంచటం

 �ద�తయుత ప�భుత� 
 యం�� ంగం, e-గవర���.



 బ��� 2019-20

 రూ�� �క

 ����� పను� :- 21

 GST :- 21

 అ��లు:- 19

 ఆ�య పను�:- 17

 ప��తర �బ�:- 8

 �ంద� ఎ��� సుంకలు:- 7

 కస��� సుంకలు:- 4

 రూ�తర ములధన �బ�:- 3

 రూ�� �క

 పను�లు, సుంక��  ��� �ల 
 ��:- 23

 వ��  ���ం�లు:- 18

 �ంద� రంగ పథ�లు:- 12

 �ంద� ప���త పథ�లు:- 9

 ���లు:- 9

 ఆ��క సంఘ ఇతర బ��లు:- 8

 ర�ణ:- 8

 ఇతర వ�యం:- 8

 �ంఛను� :- 5



 బ��� ఇతర 
 �ష�లు

 అ�కరణ 112 బ��� �సం 
 �లు�ను

 ��తంత�� �ర� � 
 �ద� బ��� 
 ���శ�టు� న�

 RK షణు�ఖ౦ ���

 1947. నవంబ� 26

 ���ంగం అమలు అ�న 
 తరు�త బ��� ను 
 ���శ���న�

 �� మతయ�

 1950.�బ�వ�.28

 ప���� ఉంటూ బ��� 
 ను ���శ���న �రు:- 3

 జవహ� �� �హ��  ( 1958-59)

 ఇం�� �ం�(1970)

 ��� �ం� (1987)

 మన �శం � బ��� ���న ఏ�క 
 మ�ళ

 అత��క బ��� లు 
 ���శ���న�

 ���� ���

 �త�ం 10 �రు�  బ��� 
 ���శ��� రు

 8 ��రణ బ��� లు

 2 మధ�ంతర బ��� లు

 2 వ �� నం � P. �దంబరం ఉ��రు  9 �రు�  బ��� ���శ��� రు

 RBI గవర�� � ప���
  ఆ��క మం�� అ�న 
 �రు:- 2

 C. D. �శము�

 మ��హ� �ం�
 ఇత� RBI గవర�� �, ఆ��క మం�� 
 �, P. M � ��రు

 ఆ��క మం�� � �� 
 తరు�త �ష��ప� పద�� 
 �ప��న�:- 2

 R. �ంక�� మ�

 ప�ణ� ముఖ��



 AP బ��� 2019-2020

 ఓ� ఆ� అ�ం� బ��� ను 
 ���శ ���ం�

 యనమల �మకృషు� డు

 బ��� �త�ం వ�యం:-
 2,26,177.53 �టు�

 ప�భుత� ల��లు

 స�జ ��సం

 కుటుంబ ��సం

 సు��ర అ�వృ��

 AP తలస� ఆ�యం:- 
 1,42,054(2017-18)

 �రత�శ తలస� ఆ�యం:-
 1,12,835

 APPSC TSPSC MIND MAPPING 
 LECTURES



 బ��� � నూతన 
 పథ�ల 

 ���ం�లు

 అన��త సు�భవ

 5,000 �టు�  ���ం�రు

 సంవత���� , ఎక�కు 10 �లు

 ఎ��కలు �� రూ. 2,500  �తుల 
 ��లకు జమ ��ల� ల��ం

 ��వర� ���రత సంస�  రూ.150 �టు�  ���ం�రు

 ఇళ�స��ల భూ�కరణ  రూ.500 �టు�  ���ం�రు

 పట����  ��క 
 సదు��లు

 రూ.100 �టు�  ���ం�

 MSME �� ��హ�లు
 రూ.400 �టు�  ���ం�రు



 ప�� సం�మ 
 పథ�లు - 

 ���ం�లు

 ఆదరణ - 2

 BC  ��  �� వృతు� లు �సుకు� 
 వ�� ల ��� 30�లు �లు�న 
 ఆధు�క యం�� లు 90% ��� � 
 ఇ�� రు

 ల��  �ం��రు:- 4.02 ల� లమం�

 ఆ�ర బుట�

 ��జను��  �ష��ర ���� 
 ���ం�ందుకు

 ఒ�� కుటుం��� ప���� రూ.
 500 సరుకు�� ఉ�తం� 
 ఇసు� ��రు

 ���ం�:- రూ.120.40 �టు�

 �� �వ

 ఇంట��� ��� �రుమూల 
 ��జన �� ం���  �ర�వల 
 �స�రణ

 7 ITDA ��  300 ���వల ఏ��టు

 ���ం�:- 120 �టు�

 చంద�న� ��

 అసంఘ�త ���కులకు �� �సం

 అర�త వయసు�:- 18 నుం� 50 
 సంవత��ల వరకు

 ��
 సహజ మరణం:- రూ.2 ల� లు

 ప��ద వ�తు�  మర���:- రూ.5 
 ల�లు

 ���ం�:- రూ.354.02 �టు�  2018-19 � 140 �టు�  ���ం�రు

 చంద�న� ��� కనుక

 2018 .ఏ���.20 న �� రంభం

 ��� ��� 20% ఇ�� రు

 �ళ��న �ల��లకు ���న 
 �త�ం ఇ�� రు.

 2019 �బ�వ�.4 � 76,349 మం�� రూ.
 358.35 �ట�  స�యం ��రు

 ��ధ వ�� ల �� ���ం�లు

 BC సం�మ �ఖ :- రూ.175 �టు� (75% 
 �ం�రు)

 SC లకు:- రూ.128.21 �టు� (28% 
 ���ం�)

 ���� లకు:- రూ.100 �టు�

 ��జన లకు:- రూ.15 �టు�

 �వ�ంగులను ��� �సుకున� 
 �� �సం:- రూ.10.26 �ట�

 ��� ఆ��క సంవత�రం నుం� 
 అగ�వర� �దలకు కూ� ��� 
 వ��ంప�యను��రు

 దుల�� పధకం

 �����క పధకం

 �ంఛను�

 �ంఛను�  అందుకుంటున� �రు:-  54,16,201 మం�

 �త�ం �ంఛను�  కు 
 ���ం�లు

 రూ.12,829.18 �టు�

 155% �ం�రు  2018-19 � రూ.5,012 �టు�

 ��ధ వ�� ల ���ం�లు

 వృదు� లకు:- రూ.10,401 �టు�  147.64% �ం�రు

 �వ�ంగుల కు:-రూ.2,133 �టు�  188.35% �ం�రు

 డ�� క��రులకు:- రూ.108 �టు�

 HIV ��తులకు:- రూ.100.20 �టు�

 �త ���కులకు:-రూ.76.31 �టు�

 13 ర�ల �ంఛను�  ఇసు� ��రు

 వృదు� లకు:- రూ.2,000

 �వ�ంగులను:-రూ.3,000

 �తంతు�లకు:-రూ.2,000

 ఒంట� మ�ళకు:-రూ.2,000

 HIV ��తులకు:- రూ.2,000

 డ�ల�� �గులకు:- రూ.3500

 ��� లకు:- రూ.3,000

 కలు� �త ���కులకు:- రూ.2,000

 డ�� క��రులు:-రూ.3000

 చర��రులకు:- రూ.2,000

 మత���రులకు:-రూ. 2,000

 ��త ���కులకు:- రూ.2,000

 క��రులకు:- రూ.2,000

 మత���రులకు 
 ��త���కులకు, డ�� 
 క��రులకు, చర� �రులకు 
 �ంచును �ం� వయసు�:- 50 
 సంవత��లు

 TDP ప�భుత�ం వ��న తరు�త 
 �త�� ��న �ంఛను� :- 7

 1.ఒంట� ��,2.మత���రులు,
 3.��త ���కులకు,4.డ�ల�� 
 �గులకు,5.డ�� క��రులకు,6.
 చర� �రులకు,7.��� లకు



 ప�� సం�మ 
 పథ�లు - 

 ���ం�లు

 అన� ��ం�ను�

 �టకు రూ.5 ���న 
 ��కు రూ.15

 3 �ట��  ఆ���� అ�� 
 ఖరు�:-
 రూ. 73

 ప�జల దగ�ర వసూలు ���:-రూ.15

 ప�భుత� ���:- రూ.58

 �త�ం ప�భుత� ���:- 
 రూ.40,28,99,089 �టు�

 పట����  ఉన� ��ం�ను� :- 
 171  �త�� ఏ��టు �యనున��:-31

 �� ���  త�ర� �� రంభం 
 కనున��:-152

 ���ం�లు:-రూ.300 �టు�
 2018-19 � రూ.200 �టు�  
 ���ం�రు

 ��� ప�జలు ఎకు�వ� 
 మ��హ� �జనం కు వసు� ��రు  89,52,639 మం�

 ��� �ట ప�జలు తకు�వ� 
 వసు� ��రు  52,25,673 మం�

 అ���రం:- 70,23,610 మం�

 NTR �ద� �వ

 ప�సు� తం NTR �ద� �వ � 
 అందు�టు� ఉన� �వలు:- 1047

 ఉ�త �ద� �వల ప�� � రూ.2.5 
 ల�ల వరకు �ం�రు

 ఏ��� నుం� రూ.5ల�లకు 
 �ంచు�రు

 NTR �ద� �వ ట��� ప�� � 913 
 ���టు ఆస�తు� లు���

 ���ం�లు:-రూ.1200 �టు�
 2018-19 � రూ.1000 �టు�  
 ���ం�రు

 పసు�-కుంకుమ 2

 SHG సభు�లకు ఒ���� 10�లు 
 చ��న ఆ��క�యుత

 �బ�వ� 1 � :- రూ2,500

 ��� 8 �:- రూ.3,500

 ఏ��� 5 � :- రూ.4,000

 �త�ం SHG లు:-9.55 ల�లు

 �త�ం సభు�లు:- 94 ల�లు

 ���ం�:- రూ.4,000 �టు�

 �రు��గ భృ�

 ���ం�:-రూ.1200 �టు�

 ��� రూ.2,000 �ంచుతు��రు

 యువ��� ం కు దర�సు�  
 �సుకున� �రు:- 11.94 ల�లు

 �బ�వ�. 4 � 4.46  ల�ల మం�� 
 మంజ� ��రు



 పథ�లు -
 ���ం�లు

 ��� �నుకలు

 BC లకు చంద�న� ��� �నుక:- రూ.
 175 �టు�  75% ���ం�

 SC లకు చంద�న� ��� �నుక:- రూ.
 128.21 �టు�  28.21% ���ం�

 SC లకు ��� �నుక:- రూ.15 �టు�
 ���తు� క పధకం

 82.26% ���ం�

 ����లకు :- రూ.100 �టు�
 దుల�� పధకం

 25% ���ం�

 ��న� ప��భవంతులకు:- రూ.10.26 
 �టు�  28.25% �ం�రు

 సం�మ పథ�లు

 SC ఉపప���కకు:- రూ.14.367.34 
 �టు�  27.96% �ం�రు

 ST ఉపప���కకు:- రూ.5,385.31 �టు�  28.94% �ం�రు

 ���� లకు:- రూ.1,304.43 �టు�  18.57% �ం�రు

 BC ఉపప���కకు:- రూ.16,226 �టు�  33 % పం�రు

 �� సం����:- రూ.1,000 
 �టు�

 EBC సం����:- రూ.720 �టు�

 �ంఛను�

 వృ�� ప�, �తంతు �ంఛను� :- 
 రూ.10,401.05 �టు�  147% �ం�రు

 ��న� ప��భవంతులకు :- రూ.2,133.
 62  188.33% �ం�రు

 డ�� క��రులకు:- రూ.108 �టు�  800 % �ం�రు

 ఎ��� �గులకు:- రూ.100.20 �టు�  163.67% �ం�రు

 �త ���కులకు:- రూ.76.31 �టు�  246.85% �ం�రు

 �తుల �సం

 ధరల ���కరణ ��:- రూ.1,000 �టు�  100% �ం�రు

 పశు�ల ��:- రూ.200 �టు�  300% �ం�రు

 �ం��కరణ:- రూ.300.17 �టు�  16.27% �ం�రు

 ఉ��నవన �ర�క��ల ప��రం:-
  రూ.124 �టు�  21.57% �ం�రు

 మత�� రంగం:- రూ.100 �టు�  22.43% �ం�రు

 ����షను�

 BC ����షను� :- రూ.3,000 �టు�  124.25% �ం�రు

 EBC ����ష�:- రూ.50 �టు�

 ���య ����ష�:- రూ.50 
 �టు�

 �� హ�ణ సం�మ ����ష�:- 
 రూ.100 �టు�  33.33% �ం�రు

 ఆర� �శ� ����ష�:- రూ.50 
 �టు�  66.67% �ం�రు

 ����య� ���� 
 ����ష�:- రూ.100 �టు�

 స�జ సం�మ పథ�లు

 ����  పసు�-కుంకుమ:- రూ.4,000 
 �టు�  135.29% �ం�రు

 ����  మ�ళలకు వ���� 
 రు�లు:- రూ.1,100 �టు�  10% �ం�రు

 ముఖ� మం�� యువ��� ం:- రూ.
 1,200 �టు�  20% �ం�రు

 సం�మ, అ�వృ��  
 �ర�క��లకు ప�త�క ��:- రూ.
 800 �టు�  59.78% �ం�రు

 చంద�న� ��:- రూ.354.02 �టు�  152.87% �ం�రు

 అన� ��ం�ను� :- రూ.300 �టు�  50% �ం�రు

 NTR ��� ����రణ:- రూ.100 
 �టు�  46.88% �ం�రు

 ఇతర �ర�క��లు

 MNREGA:- రూ.1,000 �టు�  33.33% �ం�రు

 పం�య� �� �డు�  �నః 
 ������:- రూ.50 �టు�  100 % �ం�రు

 పం�య� �� ఇం���ం� 
 ��గం:- రూ.50 �టు�  100 % �ం�రు

 నూతన �ష�� �జ�� భూ�కరణ:- 
 రూ.226.27 �టు�  35.87% �ం�రు

 పం�య� �� , 
 �� ���వృ�� :- రూ.35,182.61 
 �టు�

 �ం�క సం����:- రూ.6,861.60 
 �టు�

 మ�ళ �శు సం����:- రూ.3,408.
 66 �టు�

 �నవ వనరుల �����:- 
 రూ.29,955 �టు�

 ఇ� �త�ం బ��� � 11.5 %

 21 BC స�ఖ�లను 
 ����షను� � �ర�డం 
 � �టు 9 కు�లకు 
 ప�త�క ����ష� లను 
 ఏ��టు ��రు

 ��� �త�ం రూ.3,000 
 ���ం�రు

 రజక,�� �� హ�ణ, వ��ర, కృష� 
 బ�జ, ����, �య, భ�� జ, 
 ���హన, కలు� �త స�ఖ�లను 
 ����ష� లు� �రు�



 AP బ��� 2019-20

 జగ�వ� ��� పధకం 
 ��ంద SC, ST కుటుం�లకు 
 �లకు 100 యూ�ట�  వరకు 
 �దు�� ఉ�తం

 వ�వ�యం

 ���ం�:- రూ.12,732.97  26% �ం�రు

 వ�వ���� 9 గంటల ఉ�త 
 �దు�� సరఫ�

 �దు�� సరఫ�:-62 �ల ��యన�

 �దు�� ఉ��దన �మర��ం:- 19,
 080 ��య� ���

 �దు�� న�� లు:- 3.12%

 ఉ�త �దు�� కు ప�భుత� 
 ���:- రూ.6,030 �టు�

 పశు సంవర�క �ఖ-�� ప�శ�మ-
 మత�� �ఖ:- రూ.2,030.87 �టు�

 16.51% �ం�రు

 పశు సంవర�క �ఖ� �� అమలుకు:- 
 రూ.200 �టు�

 వ�వ�య �ం��కరణకు:-రూ.300 
 �టు�

 �లు �తులకు రు�లు ఇవ�డం � 
 AP �ద� �� నం � ఉం�

 AP � అత��క రు�లు ఇ��న 
 ��� :- ప��మ ��వ�

 3.14 ల�ల మం�

 రు�ల రూపం� రూ.1,727.50 �టు�  
 ఇ��రు

 వ�వ�య ఉత�తు� ల ధరలు 
 ప���న��డు �తు ను 
 ఆదుకు�ందుకు ఉ���ం�న 
 ����ఇంట ��న�� ఫం� కు 
 రూ.50 �ట�  నుం� రూ.100 �ట�  కు 
 �ం�

 రుణ ��

 TDP అ��రం�� వ��న��డు 
 24�ల �ట�  ను రుణ �� ��ం�  ఇ� 5 �డత��  అమలు

 ఇప��� 3 �డత��  రూ.15,147 �ట�  
 ���ం�లు జ���

 ఒ�� �తు కు గ�ష�ం� రూ.1.5 
 ల�ల వరకు రుణ ��

 ఉ��న �తులకు ఎక�కు రూ.10 
 �లు ���న గ�ష�ం� రూ.50 �ల 
 వరకు రుణ ��

 2.23 ల�ల �తు ��లకు రూ.384.47 
 �టు�  జమ ��రు

 అట�, ప��వరణం:- రూ.491.93 �టు�

 �తు రధం పధకం ��ంద ��� 
 ఇ�� రు

 ���� �క రంగం

 ���ం�:- రూ.4,114.92 �టు�

 AP � 2017-18 � ఈ రంగం వృ�� :- 8.
 49%

 ఇం�� � 2017-18 � ఈ రంగం 
 వృ�� :- 4.40%

 MSME కు ���ం�లు:- రూ.1000 
 �టు�

 ప�� అ�ం��  ��జక వ�� �� 
 ఒక MSME ��� ఏ��టు

 అ�వృ��  �:- రూ.500 �టు�

 �టు� బడుల �� �����:- రూ.
 400 �టు�

 ఆ��క ఇబ�ందు��  ఉన� MSME ల 
 �నరుద�రణ �సం:- రూ.100 �టు�

 IT � రూ.1,006.81 �టు�  
 ���ం�రు

 �శం � త�రు�తున� �ను�  
 � 30% AP నుం� 
 త�రు�తు���



 AP �ష�� ఆ�యం

 �ష�� పను�ల ��:- రూ.
 75,438 �టు�

 ��� అత��కం� ����� 
 ��� నుం� వసు� ం�:- రూ.11,775.
 31 �టు�

 అమ��� పను�:- రూ.66,004 
 �టు�

 �ంద� పను�ల ��:- 
 రూ.36,360 �టు�

 2018-19 కం� ఇ� 10% ���ం�

 14 వ ఆ��క సంఘం ��రు�ల �రకు 
 �ంద�ం కు ��� ��� , �ంద� 
 పను���  4.305% ��ను 
 పంచుతుం�

 �� ం� ఇ� ఎ��:- రూ.60,
 721 �టు�

 Exsice:- రూ.8,518 �టు�

 �� ం��&�����ష�:- 
 రూ.6,600 �టు�

 ప��తర ఆ�యం:- రూ.5,750 
 �టు�

 గనులు, ఖ��లు:- రూ.2,750

 అట� :- రూ.700 �టు�

 సూ� ల ��� �త��� :- 
 రూ.10,67,990 �టు�

 ��� ��నూ� �టు:- 0.20%

 ద�వ� �టు:- 3.03%



 AP వ�యం

 ���లు, �� ం� ఇ� 
 ఎ��:- రూ.87,954 �టు�

 ��లు:- రూ.44,087 �టు�

 వ��  ���ం�లు:- రూ.17,
 805 �టు�

 �ంఛను:- రూ.16,695 �టు�

 �దు�� ఖరు�:- రూ.3,500 
 �టు�

 �య�ం ���:- రూ.3000 
 �టు�


