


కేంద్ర రాష్్టర ప్ర భుత్వ గా్రమీణ అభివృది్ధ ప్థకాలు

1. పేద్రికేం నిరుద్యోగ నిర్మూలన ప్థకాలు

2. ఆరోగో సేంబేంధిత్ ప్థకాలు

3. విద్ో అభివృది్ధ కార్ోకామాలు.

4. ఇత్ర్ అభివృది్ధ కార్ోకామాలు



పేద్రికేం నిరుద్యోగ నిర్మూలన కార్ోకామాలు



1. ప్నికి ఆహార్ ప్థకేం (FWP)

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  ఏప్రర ల్ 1977

• ప్ర దేశేం.                   :  రాజసా్థన్ లో కేంద్ర ప్ర భుత్వేంప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  గా్రమీణప్రర ేంతాలలోనిపేద్లకు ఆహార్ భద్ర త్
కల్పేంచడేం, వేత్నేంతోకూడిన ఉప్రధిహామీ ప్థకేం కల్పేంచడేం.

•ఈ కార్ోకామేంలోభాగేంగ్ర ప్ర తి రోజు ప్నికి 2 1/2 కజీల ఆహార్ధాన్యోలు
అేంద్ధసా్థరు.

•ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ కి కొనిిమారుపలు చేసి 1980లో (నేష్టనల్ర్మర్ల్
ఎేంపా్రయిమేంట్ program – NRDP ) గ్రమారాారు



2. సమగా గా్రమీణ అభివృది్ధ ప్థకేం
( INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME –

IRDP )

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            : 1978లోప్రర ర్ేంభిేంచనప్పటికీ,  1980 లోపూరిి

.                                సా్థయిలో అమలు చేశారు

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  1978లో దేశేంలో 2300 బా్లకస్ లో ఈ ప్థకేం
ప్రర ర్ేంభిేంచారు.

• 1980 అక్్టబర్ 2 లోమరొక 5011 బా్లకులకు విసార్ణ చేశారు.

• సవయేం ఉప్రధి ప్థకాలకు బ్లోేంకుల ద్వవరా సబ్ససడీతోకూడిన రుణ సదుప్రయేం
కల్పసా్థరు.



3. డ్వవకాా
( DEVELOPMENT OF WOMEN AND CHILDREN IN 

RURAL AREA )

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  1982లోప్రర ర్ేంభేం

• ప్ర దేశేం.                   : దేశవ్యోపా్ేంగ్ర కేంద్ర ప్ర భుత్వేం ప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ఈ ప్థకేం irdp లోఅేంత్రాాగము.

•మహిళాస్థధికార్త్, శిశు సేంకేమేం క్టసేం ప్రర ర్ేంభిేంచన టువేంటి ప్థకేం.

• దీనికి కావలసిన నిధులను కేంద్ర రాష్్టర ప్ర భుతావలు 50 : 50 శాత్ేం గ్ర
సమకూరుాకుేంటాయి. ప్రర ర్ేంభేంలోయూనిసెఫ్ 20% నిధులు సమకూరిాేంద్ధ.

• IRDP , డ్వవకాా లను 1999 ఏప్రర ల్ 1న SGSY(సవర్ణ జయేంతి గా్రమ సవరాజ్
యోజన )  లోవిలీనేం చేశారు.



జవహర్ రోజ్ గ్రర్ యోజన (JRY)

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  1989 ఏప్రర ల్ 1

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర కేంద్ర ప్ర భుత్వేంప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  గా్రమీణప్రర ేంతాలలో ప్ర తి గా్రమ ప్ేంచాయతీలోని
440 కుటుేంబ్లలాో ప్ర తి కుటుేంబ్లనికి కనీసేం ఒక 100 రోజులప్రటుప్ని
కల్పేంచే కార్ోకామేం.

•ఈ ప్థకానిి 1999లో“జవహర్ గా్రమ సమృది్ధయోజన గ్రమారాారు-

JGSY “



జాతీయ గా్రమీణ ఉప్రధి హామీ ప్థకేం

(NREGS )

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  2006 ఫిబర వరి 2 (NREGS act – 2005)

• ప్ర దేశేం.                   :  బేండాప్లా్ అనేంత్పుర్ేం జిలా్లలోప్రర ర్ేంభిేంచారు.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ఈ ప్థకేం ద్వవరా ప్ర తి గా్రమీణ కుటుేంబ్లనికి కనీసేం
వేంద్ రోజుల ప్ని కల్పేంచుట.

• 15 రోజులాోగ్ర ప్ని కల్పేంచకపోతేమొద్టి 30 రోజులకు¼ వ వేంతు
మిగిల్నరోజులకు½ వ వేంతు నిరుద్యోగ భృతి గ్ర చెలా్ేంచాల్..

• దీనికి నోడల్ ఏజెనీసగ్ర గా్రమప్ేంచాయతీఉేంటుేంద్ధ.



• 5 కిలోమీటరాు ద్వటిన ప్ని కల్పసా్త 10 శాత్ేం ర్వ్యణా ఖ్రుాలు ఇవ్యవల్.

• కనీస వేత్న చట్ేం 1948 ప్ర కార్ేం వేత్నేం అేంద్ధేంచాల్.

• సా్త్ర పురుషులకు సమాన వేత్నేం ఇవ్యవల్.

•లబి్సద్వరులలో 1/3 వేంతు సా్త్రలు ఉేండ్వల్.

• కేంద్ర రాష్్ట్రలు 90 :10 నిష్టపతాిలో నిధులు సమకూరుసా్థయి.

• 2009 అక్్టబర్ 2 నుేంచమహాతాూగ్రేంధీజాతీయ గా్రమీణ ఉప్రధిహామీ
ప్థకేం గ్ర పేరుమారాారు.

•ఈ ప్థకానిి ఎకుకవగ్ర అేంద్ధేంచన రాష్్ట్రలు రాజసా్థన్, ఆేంధ్ర ప్ర దేశ్.

• 2018,19 బడె్జటా్ల 55 వేల క్టటాు ఈ ప్థకానికి కటాయిేంచారు



•ఎస్త్స జన్యభా కి అధిక శాత్ేం ఉప్రధి కల్పేంచన రాష్్టరేం ప్ేంజాబ్.

•ఎస్్త్ జన్యభా కి అధిక శాత్ేం ఉప్రధి కల్పేంచన రాష్్టరేం మధ్ోప్ర దేశ్.

•ఈ కార్ోకామేంరోజువ్యరి వేత్నేం కిేంద్ తెలేంగ్రణమరియుఏపీలో 194 

ర్మప్రయలనుేంచ 205 ర్మప్రయలకు పేంచేంద్ధ.

• దేశవ్యోపా్ేంగ్ర ఈ కార్ోకామేం ద్వవరా అధిక వృది్ధ స్థధిేంచన జిలా్ల నల్గ ేండ.

•అధిక వృది్ధ స్థధిేంచన రాష్్టరేం గుజరాత్.

•ఈ ప్థకానికి సేంబేంధిేంచ ప్నులలోన్యణోత్ కొర్త్ , నిరుద్యోగ భృతి
కల్పేంచడేంలో వైఫలోేం , రికారుు లు నిర్వహిేంచకపోవడేంలో వైఫలోేం, 
త్పుపడు రికారుు లుచూప్రేంచడేం వేంటివిముఖ్ోమైనలోప్రలు.



పైరమ్ మినిస్ర్ ఎేంపా్రయిమేంట్ జనరేష్టన్
పోర గా్రమ్ - PMEGP

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  ఆగస్్ట 15 2008.

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర కేంద్ర ప్ర భుత్వేం ప్రర ర్ేంభిేంచన.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  37 లక్షల మేంద్ధకి ఉప్రధి కల్పేంచడేంముఖ్ో లక్షోేంగ్ర ఈ
ప్థకేం ప్రర ర్ేంభిేంచారు.

• PMRY-1993+REGP-1995 ఈ రేండు ప్థకాలను కల్ప్ర కొతా్ ప్థకేం గ్ర
ప్ర ధానమేంతిి ఎేంపా్రయిమేంట్ జనరేష్టన్ స్త్కేం ప్రర ర్ేంభిేంచారు.

• ఎసిస ఎస్ి మైన్యరిటీ x-servise men అేండ్ న్యరి్్ ఈస్్ కొేండ ప్రర ేంతాల వ్యరికి
ప్ద్ధ లక్షల వర్కు సబ్ససడీతోకూడిన రుణాలు ఇచేా విధ్ేంగ్ర ఈ ప్థకేం
ప్రర ర్ేంభిేంచారు.



DPAP
( DROUGHT PRONE AREA PROGRAM )

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  1973-1974

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర కరువు పీడిత్ప్రర ేంతాలలో.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  భూమి, నీటి వనరులను అభివృది్ధ ప్రుసా్త
ప్రాోవర్ణ సమతులోత్స్థధిేంచడేం క్టసేం మట్ ప్రర ేంతాలమరియు
వరేాభావ ప్రర ేంతాల అభివృది్ధ క్టసేం చేప్ట్ిన ప్థకేం.

•ఈ ప్థకానికి కేంద్ర రాష్్టర ప్ర భుతావలు 50 : 50 నిధులు స్తకరిసా్థరు.



అేంతోోద్య ప్థకేం

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  1977

• ప్ర దేశేం.                   :  రాజసా్థన్ లో కేంద్ర ప్ర భుత్వేంప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ద్వరిద్ో రేఖ్కు ద్ధగువన ఉని గా్రమీణప్రర ేంత్
పేద్వ్యరి క్టసేం ఈ ప్థకానిిప్రర ర్ేంభిేంచడేం జరిగిేంద్ధ.



ఇేంద్ధరా ఆవ్యస్ యోజన - IAY

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  1985 లోప్రర ర్ేంభేం

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్రప్రర ర్ేంభిేంచారు.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ఎస్త్స, ఎస్్త్లకు చెేంద్ధన వ్యరికి విత్ేంతువు సా్త్రలకు, 

మరియువికల్లేంగులకుప్ర భుత్వమే గృహ వసతి కల్పేంచే అవకాశేం ఇేంద్ధరా
ఆవ్యస్యోజన.

• దేశేంలోమరుగుదొడా నిరాూణేం కొర్కు ప్ర భుత్వేం 1986లోజాతీయశానిటరీ
కార్ోకామానిి తీస్టకొచాేంద్ధ.



ఆరోగో సేంబేంధ్ కార్ోకామాలు



జాతీయ ఆరోగో ప్రిశోధ్న విధానేం
( NATIONAL HEALTH RESEARCH POLICY )

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  2011 February

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ప్ర భుత్వ, పైరవేటుమరియుఇత్ర్ ర్ేంగ్రల మధ్ో
సమనవయేంస్థధిసా్త, వ్యోధుల గురిిేంపు, ఔష్టధాలు, వైద్ో ప్రికరాలు
మరియుఇత్ర్ ర్ేంగ్రలలోప్రిశోధ్నలు వేగవేంత్ేం చేయడేం.

• బలహీన, వనుకబడిన వరాగ ల ఆరోగో సేంర్క్షణకు కృషి చేయడేం.



జాతీయ గా్రమీణ ఆరోగో మిష్టన్

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  2005

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర కేంద్ర ప్ర భుత్వేం ప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ఈ ప్థకేం ద్వవరామాతాశిశుమర్ణాల రేటును త్గిగ ేంచడేం, 
ఎనీమియాతోప్రటు, పోష్టకాహార్లోప్ేంపై ప్ర తేోక శాది్ పడతారు.

•ఈ ప్థకేం అమలు క్టసేం నియమిేంచే కార్ోకరి్లు ఆశావర్కరాు ఉేంటారు.

• దీనిలో భాగేంగ్ర రోగ కార్కాలైన ఈగలు ద్యమలు ద్వవరా వ్యోపా్ర చెేందే వ్యోధులను
అరికట్డ్వనికి ర్మపేంద్ధేంచన –National Vector Bome Disease Control 

Programme మరియు reproduction and Child Health Care – ఈ
రేండు ప్థకాలను జాతీయ గా్రమీణ ఆరోగో మిష్టన్లో కల్ప్రరు.



NATIONAL HEALTH SCHEME

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  2013 

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర భార్త్ ప్ర భుత్వేంప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ఈ కార్ోకామేం ప్ర ధాన లక్షోేం అేంద్రికీ న్యణోమైన
ఆరోగో స్తవలను అేందుబ్లటులోకి తేవడేం.

• ఈ కార్ోకామేం ఆశా కార్ోకరి్ల చేత్ అమలు చేయబడును.

• National Rural Health Mission 2005 + national Urban 
Health Mission 2013 , ఈ రేండు ప్ద్వల కలయిక వలా నేష్టనల్ హెలా్
మిష్టన్ 2013 ఏర్పడిేంద్ధ.



విద్ో అభివృది్ధ ప్థకాలు



NPEGEL
( NATIONAL PROGRAMME FOR EDUCATION OF GIRLS AT 

ELEMENTARY LEVEL )

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  2003

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర కేంద్ర ప్ర భుత్వేంప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ఈ కార్ోకామేం సర్వ శిక్ష అభియాన్ ప్ర్ోవేక్షణలో
నిర్వహిేంచబడుతుేంద్ధ.

• సా్త్రల అక్షరాసోత్ శాత్ేం పేంచడేం, సా్త్ర పురుష్ట ల్ేంగ వోతాోస్థలను త్గిగ ేంచడేం.



మధాోహి భోజన ప్థకేం
( MIDDAY MEALS SCHEME )

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  1995

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశ వ్యోపా్ేంగ్ర అనిి ప్ర భుత్వప్రఠశాలలాో

ప్రవి నర్సిేంహారావు ప్ర భుత్వేంప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  బ్లలబ్లల్కలకు ఆరోగో ప్రిర్క్షణ, సమతులో
ఆహార్ేం, పౌష్ికాహార్ేం త్ప్పనిసరిగ్ర అేంద్ధేంచాలనిముఖ్ో లక్షోేం తో
ప్రర ర్ేంభిేంచబడినద్ధ.

•ప్రఠశాలలాోహాజరు శాతానిి పేంచడేం.

• 12వ ప్ేంచవరే్ ప్ర ణాళికలో 90,150 క్టటాు కటాయిేంచేంద్ధ.



నలాబలా ప్థకేం
( OPERATION BLACK BOARD )

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  1986 సెప్ేంబర్ 30

• ప్ర దేశేం.                   :   దేశవ్యోపా్ేంగ్ర అనిి ప్ర భుత్వప్రఠశాలలాో.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :    ప్రర థమిక ప్రఠశాలలాో వసతులు పేంచడ్వనికి, 
ప్రర థమిక విద్ో అభివృది్ధ క్టసేం ఈ ప్థకానిి ప్రర ర్ేంభిేంచారు..

•ఈ ప్థకానిి 2002 ఏప్రర ల్ 1 న సర్వ శిక్ష అభియాన్లో కల్ప్ర వేయడేం
జరిగిేంద్ధ.



సర్వ శిక్ష అభియాన్ - SSA

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  2000 November 16,  కేంద్ర కాోబ్సనెటట్ ఆమోద్ేం

2001 – 2002 లోపూరిి సా్థయిలో అమలులోకి వచాేంద్ధ

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర అనిి ప్రఠశాల లో

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  “ అేంద్ర్మ చద్వ్యల్ – అేంద్ర్మ“ ఎద్గ్రల్ అనే
నిన్యద్ేంతోప్రర ర్ేంభిేంచడేం జరిగిేంద్ధ.

•ఈ ప్థకేం ద్వవరా 6 నుేంచ 14 సేంవత్సరాల బ్లలబ్లల్కలేంద్రికీ 2010న్యటికి
ఉప్యోగకర్మైన ప్రర థమిక విద్ోను అేంద్ధేంచడేం.

• ల్ేంగ వివక్షత్ , స్థమాజిక ప్రర ేంతీయ భేద్వలనుతొలగిేంచడేం.

• 12వ ప్ేంచవరే్ ప్ర ణాళికలో 1,92,726 క్టటాు కటాయిేంచేంద్ధ.



మోడల్ స్తకల్ ప్థకేం
(ఆద్ర్శ ప్రఠశాలలు)

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  2008

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర ఎేంప్రక చేసినప్రర ేంతాలలో.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  గా్రమీణప్రర ేంతాలలోనిప్ర తిభ గల విద్వోరాులకు
న్యణోత్తోకూడిన విద్ోను అేంద్ధేంచడేం ప్ర ధాన లక్షోేం.



స్థక్షర్ భార్త్

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  సెప్ేంబర్ 8 2009.

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర ప్ర ధానిమనోూహన్ సిేంగ్ ప్రర ర్ేంభిేంచారు

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  దీనినినూత్న వయోజన విద్వో ప్ర ణాళిక గ్ర
ప్రర ర్ేంభిేంచారు.

• నవేంబర్ 17 1965 సెప్ేంబర్ 8వ తేదీనయునెటస్కక అేంత్రెాతీయ
అక్షరాసోతా ద్ధనోత్సవేం గ్ర ప్ర కటిేంచేంద్ధ.

• 1966 లోఈ ద్ధనోత్సవేం ప్ర ప్ేంచ వ్యోపా్ేంగ్ర జరుప్బడిేంద్ధ.



రాజీవ్ గ్రేంధీ జాతీయ ఉప్కార్వేత్న ప్థకేం

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  2005 - 06

• ప్ర దేశేం.                   :  కేంద్ర ప్ర భుత్వేం ప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ఈ ప్థకేం గిరిజనులు, ఎస్త్సలుm. Phil , PhD 

వేంటి ఉనిత్ విద్ోను అభోసిేంచడ్వనికి వీలు కల్పేంచేల్లవ్యరికి త్గిన ఆరాిక
సహాయేం చేయడేం.



ఇత్ర్ ప్థకాలు



సిేంగిల్ విేండో సిస్మ్

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  1987

• ప్ర దేశేం.                   :  ఆేంధ్ర ప్ర దేశ్లో కేంద్ర ప్ర భుత్వేంప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ఈ ప్థకేం ద్వవరా అనిి అనిి ర్కాల వోవస్థయ
ప్ర్ప్తి లను ఒక సా్థయిలో అేంద్ధేంచేేందుకుగ్రను ఏక గవ్యక్ష ప్ది్తిని
తీస్టకొచాారు.

•ఈ విధానేం ద్వవరా 1987 నుేంచ రాష్్టర సహకార్ వోవస్థయ గా్రమీణాభివృది్ధ
బ్లోేంకు నురాష్్టర సహకార్ బ్లోేంకులు, 

• మరియుజిలా్ల సహకార్ వోవస్థయ గా్రమీణాభివృది్ధ బ్లోేంకు ను జిలా్ల కేంద్ర
సహకార్బ్లోేంకులో విలీనేం చేశారు



TRIFED
( TRIBAL COOPERATIVE MARKETING DEVELOPMENT 

FEDERATION )

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :   1987

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర కేంద్ర ప్ర భుత్వేంప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  గిరిజనులుస్తకరిేంచన ఉత్పతాులకు గిట్ుబ్లటు ధ్ర్
అదేవిధ్ేంగ్రమారకట్ సౌకర్ోేం కల్పసా్టేంద్ధ.

•ఆరాికేంగ్ర అభివృది్ధ స్థధిేంచేేందుకుతోడపడుతుేంద్ధ.



MPLADS
( MEMBER OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT 

SCHEME )

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  23 డిసెేంబరు 1993

• ప్ర దేశేం.                   :  ఎేంపీలకు కేంద్ర ప్ర భుత్వేం ప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ఈ ప్థకేం ద్వవరా ఒక్టక ఎేంపీకి సేంవత్సరానికి ఒక క్టటి
ర్మప్రయల నిధులను ఈ ప్థకేం ప్ర కార్ేం అేంద్చేసా్టేంద్ధ.

• 1998 లో 2 క్టటాకు పేంచారు.

• 2011 లో 5 క్టటాకు పేంచారు.

• గా్రమేంలో ఏదైన్య ఒక ప్నికి 10 లక్షలకు (50 లక్షలు ప్ర సా్టత్ేం ) మిేంచకుేండ్వ
నిధులను ఉప్యోగిేంచాల్. దీనిని ఎేంపీ సిఫార్స్టతో కలక్ర్ నిధులుమేంజూరు
చేసా్థరు



భాగోశా్ర బ్లల్క కళాోణ్ యోజన

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  1998 అక్్టబర్ 19

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర కేంద్ర ప్ర భుత్వేంప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  త్లా్ద్ేండుర లనుక్టలోపయినబ్లల్కకు అేంద్ధేంచే ఆరాిక
సహాయేం.   20 వేలర్మప్రయలు కేంద్ర ేం అేంద్ధసా్టేంద్ధ.

• Note: Raja Rajeshwari Mahila Kalyan Yojana :

• భరి్ మర్ణేంచన కుటుేంబ్లనికి ఆరాిక సహాయేం అేంద్ధేంచే ప్థకేం.

•ఈ ప్థకేంలో 20 వేలర్మప్రయల ఆరాిక సహాయేం అేంద్ధసా్టేంద్ధ.

• సా్త్రలకు బీమాసౌకర్ోేం కూడ్వ కల్పసా్కేంద్ధ.



IRDA 
( INSURANCE REGULATION DEVELOPMENT AUTHORITY )

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  1999

• ప్ర దేశేం.                   :  కేంద్ర ప్ర భుత్వేం ప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  1993లోచేసిన బీమా సేంసకర్ణల కార్ణేంగ్రభార్త్
దేశేంలో పైరవేట్ ర్ేంగేంలో బీమా సేంసాలుపుట్ుకొచాాయి.

• IRDA  ప్ర ధాన కారాోలయేం హైెద్రాబ్లద్లో కలదు.

•జాతీయవోవస్థయబీమా సేంసాను భార్త్ ప్ర భుత్వేం 2000 సేంవత్సర్ేంలో
ప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ.



పురా
( PROVISION OF URBAN AMENITIES IN RURAL AREAS )

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  February 2004.

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర అనిి గా్రమీణప్రర ేంతాలలో.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  అబ్దు ల్ కల్లేం గ్రరి నమూన్యనుఆధార్ేం చేస్టకొని
గా్రమాలను ప్టిష్్ట ప్ర్చుటకు ప్ట్ణాలలోనిసౌకరాోలను గా్రమాలలో
కల్పేంచే లక్షోేంగ్ర ఈ ప్థకానిిప్రర ర్ేంభిేంచారు.

•మహాతాూగ్రేంధీ గ్రరి ఆలోచనలకుఅనుగుణేంగ్ర అబ్దు ల్ కలేం పురా
నమూన్యనుర్మపేంద్ధేంచారు.

•ఈ ప్థకేంలో ఎేంప్రక కాబడినమునిసప్రల్టీలోద్వనిచుట్్ట 15 కిలోమీటరా్
ప్రిధిలో ఉని అనిి గా్రమాలకుమునిసప్రల్టీసౌకరాోలు అేంద్ధేంచడేం.



• 15 నుేంచ 20 గా్రమాలను అనుసేంధానేం చేస్తల్ల రోడా నిరాూణేం చేయడేం.

• ప్ర తి ఐదు నుేంచ ఏడు కిలోమీటరా్ వోవధిలో ఒక రిేంగ్ రోడుు , ఒక ప్రఠశాల
,ఒక ఉనిత్ విద్వో కేంద్ర ేం, ఒక హాసిపటల్ ఏరాపటు చేయాల్.

• 2020 న్యటికి సేంపూర్ణ గా్రమీణ అభివృది్ధ స్థధిేంచాలనేద్ధ లక్షోేం.



ఇేండియా విష్టన్ - 2020

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  2003 జనవరి 23

• ప్ర దేశేం.                   :  ప్ర ణాళిక సేంఘేం ఈ ప్థకానిి విడుద్ల చేసిేంద్ధ

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ప్ద్వ ప్ేంచవరే్ ప్ర ణాళిక సభుోడు అయిన శాోేంప్ర స్థద్
గుపా్ర vision - 2020 ర్మపేంద్ధేంచాడు.

• దీని ప్ర కార్ేం వ్యరేిక వృది్ధరేటు 2020 న్యటికి 9% చేరాల్.

• నిరుద్యోగిత్, పేద్రికేం, నిర్క్షరాసోత్ నిర్మూల్ేంచాల్,

• త్లసరి ఆద్వయేం రట్ిేంపు చేయాల్.

• 6 నుేంచ 14 సేంవత్సరాల మధ్ో వయస్టసగల ప్రలాల ను ప్రఠశాలలో నమోదు
చేయాల్ , వోవస్థయ ఉప్రధి కలపనను 40 శాత్ేం త్గిగ ేంచాల్.



ఆమ్ ఆదీూ భీమాయోజన

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  2007 అక్్టబర్ 2

• ప్ర దేశేం.                   :  భార్త్దేశ గా్రమీణ ప్రర ేంతాలలో

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  గా్రమీణ ప్రర ేంతాలలోభూమిలేనని పేద్ కుటుేంబ్లలకు 75 
వేల వర్కు బీమా ర్క్షణ కల్పసా్టేంద్ధ. సేంవత్సర్ పీర మియేం 200.

• దీనిని కేంద్ర రాష్్ట్రలు 50 : 50  నిష్టపతాిలో భరిసా్థరు.

•ఈ ప్థకేం గా్రమాలలోనిభూమి లేనని నిరుపేద్లకుతోప్రటు 47 ర్కాల వృతాుల
వ్యరికి కూడ్వ వరిిేంప్ చేసా్థరు.

•ఈ ప్థకానిి ఎల్ఐసి వ్యరు నిర్వహిసా్టన్యిరు, శాశవత్ వైకల్లోనికి 75,000, ప్రకేిక
వైకల్లోనికి 37, 500, సహజ మర్ణానికి 30 వేలు బీమా సేంసా చెలా్సా్టేంద్ధ.



ఉజవల ప్థకేం

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  డిసెేంబర్ 2006

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర ఉని వోభిచార్ ప్రర ేంతాలలో

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  వోభిచార్ వృతాిలో ఉని వ్యరికి పునరావ్యసేం
కల్పేంచేేందుకుఈ ప్థకేం ప్రర ర్ేంభిేంచారు.



వోవస్థయ ర్ేంగ్రనికి సేంబేంధిేంచన ప్థకాలు



కిస్థన్ కాల్ సెేంటర్

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  జనవరి 21 2004.

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర వీటిని ఏరాపటు చేశారు.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ఈ కాల్ సెేంటర్ ద్వవరా ఉద్యేం 6 గేంటలనుేంచ
స్థయేంతి్ేం 6 గేంటల వర్కువ్యర్ేం రోజులమొతా్ేం రైతుల సేందేహాలకు
సమాధాన్యలు ఇవవబడతాయి.

•ఈ కాల్ సెేంటర్ట్లల్ ఫ్రర నెటేంబర్ : 1800-180-1551.

• 2015 సెప్ేంబర్ న్యటికి దేశ వ్యోపా్ేంగ్ర 642 కృషి విజాాన కేంద్వర లు
నెటలకొలపబడ్వు యి.



కిస్థన్ కా్రడిట్ కారుు స్త్కమ్

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  1998

• ప్ర దేశేం.                   :  ఈ కారుు నుతొల్స్థరిగ్ర రాజాసా్థనేంలో జారీ చేశారు.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  చని సనికారు ఉప్రేంత్ రైతులకుత్కుకవ వడీు తో
రుణాలు అేంద్ధేంచడేం. ఈ ప్థకేం కిేంద్ రైతుకు సేంవత్సర్ేం పడవున్యరుణాలు
అేంద్ధసా్థరు.

•ఈ ప్థకేం కిేంద్ 3 వేల నుేంచ 5 వేల వర్కు రుణాలు అేంద్ధసా్థరు.

• గరిష్్టేంగ్ర 25 నుేంచ 50 వేల వర్కు రుణాలు అేంద్ధసా్థరు.

•కారుు కాలప్రిమితిమూడుసేంవత్సరాలు.



జాతీయ ఆహార్ భద్ర త్ మిష్టన్

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  2007 మే 29

• ప్ర దేశేం.                   :  ఆేంధ్ర ప్ర దేశ్లోమనోూహన్ సిేంగ్ ప్రర ర్ేంభిేంచారు.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ఈతీరాూనేం ప్ర కార్ేం ఐదు సేంవత్సరాల కాలేంలోవ్యరి
గోధుమప్పుపధాన్యోల ఉత్పతాిని గణనీయేంగ్ర ప్ేంచడేం.

• కేంద్ర రాష్్ట్రల విధులు 50 : 50 నిష్టపతాిలో సమకూర్ాడేం జరుగుతుేంద్ధ.

• 2015 16 ఆరాిక సేంవత్సరానికి ఈ ప్థకేం అమలుకు కేంద్ర ేంయొకక వ్యటా
లకేా 30 వేల క్టటాు.



ప్ర ధాన మేంతిి కృషి సిేంచాయియోజన

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  2014 ఆగస్్ట 19

• ప్ర దేశేం.                   :  హరాోన్యలోmodi ప్రర ర్ేంభిేంచారు.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ఈ ప్థకేంయొకకముఖ్ో ఉదేు శము రైతుల
భూములకుస్థగునీరు అేంద్ధేంచడేం.

• “ ప్ర తి పల్లనికి సమృది్ధగ్ర – నీరు ప్ర తి చుకక కి ఎకుకవ ప్ేంట“ నిన్యద్ేం.

•ఈ ప్థకానికి గ్రను కేంద్ర , రాష్్టర ప్ర భుతావలు 75 : 25 నిధులు
సమకూరుాక్టవ్యల్స ఉేంటుేంద్ధ..



ప్ట్ణ ప్రర ేంతాలాో కేంద్ర ప్ర భుత్వేం అమలు
చేసిన ప్థకాలు



విద్వోవేంతులైన నిరుద్యోగులకు సవయేం
ఉప్రధి ప్థకేం

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  1983 - 84

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర కేంద్ర ప్ర భుత్వేం ప్ర వేశపట్ిేంద్ధ.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  మటిికుోలేనష్టన్గ్రని అేంత్కేంటే ఎకుకవగ్రని
విద్వోర్హ త్లు కల్గి 18 నుేంచ 35 సేంవత్సరాలమధ్ో వయస్ట కల్గిన, 
యువకులకుటుేంబ ఆద్వయేంర్మ 10 వేల కేంటే త్కుకవగ్ర ఉేండి నిరుద్యోగ
యువకులకుఈ ప్థకేం వరిిేంప్జేశారు.

• 1994 ఏప్రర ల్ 1 నుేంచ ఈ ప్థకేం ప్ర ధానమేంతిి రోజగర్యోజనలో
విలీనమైేంద్ధ.



ప్ర ధానమేంతిి సమగా ప్ట్ణ పేద్రిక
నిర్మూలన కార్ోకామేం

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  1995 నవేంబర్

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశవ్యోపా్ేంగ్ర అనిి ప్ట్ణాలలో.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ప్ట్ణప్రర ేంతాలలో ఉని పేద్రికానిి
నిర్మూల్ేంచడ్వనికిఈ ప్థకేం ప్రర ర్ేంభిేంచారు.

• 50 వేలనుేంచ ఒక లక్షలోపు జన్యభా కల్గి సా్థనిక సేంసాలు, ఎనిికలు
జరిగిన ప్ట్ణాలు, నగరాలకుఈ ప్థకేం వరిిసా్టేంద్ధ.



సవర్ణ జయేంతి ష్టహరీ రోజ్ గర్ యోజన

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  19 97 డిసెేంబర్ 1

• ప్ర దేశేం.                   :  దేశేంలోని అనిి ప్ట్ణాలలో.

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ప్ర ణాళికా సేంఘేంయొకక నిపుుల సిఫార్స్టలను
అనుసరిేంచ ఈ ప్థకేం ప్ర వేశపట్ారు.

• నెటహ్రూ రోజాగ ర్యోజన, ప్ట్ణ పేద్రికమౌల్క స్తవల ప్థకేం, ప్ర ధానమేంతిి
సమగా ప్ట్ణ పేద్రిక నిర్మూలన కార్ోకామాలనుఈ ప్థకేంలోలో విలీనేం
చేశారు.



నెటహ్రూ జాతీయ ప్ట్ణ పునరిిరాూణ
కార్ోకామేం

•ప్రర ర్ేంభ తేదీ.            :  2005 డిసెేంబర్ 3

• ప్ర దేశేం.                   :  కేంద్ర ప్ర భుత్వేం ప్రర ర్ేంభిేంచేంద్ధ

•ముఖ్ోమైన అేంశాలు. :  ఈ కార్ోకామేం 2005 నుేంచ ఏడు సేంవత్సరాల
ప్రటు అమలులోఉేంటుేంద్ధ..
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