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క ేంద్ర ప్రభుత్వ ప్ధకాలు 
2023 

AP, TSPSC గ్రూ ప్-1, గ్రూ ప్-2, గ్రూ ప్-3, 
గ్రూ ప్-4 మరియు AP,తెలేంగాణా పో లీస్, 
AP, తలెేంగాణా హ కైోర్్ట మరియు జిలలా  కోర్్ట 

వేంట ిఅన్ని పో ట ీప్రకీ్షల ప్రతయే కేం. 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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క ేంద్ర ప్రభుత్వ ప్థకాల జాబితా 
ప్రధాన మేంత్రర జన్ ధన్ యోజన : 

ప్రధాన్ మేంత్రర జన్ ధన్ యోజన (ప్రధానమేంత్రర పపీ్ుల్స్ 
వెల్్స స్ీీమ్) అనదేి భారతీయ పౌరులకు (10 ఏళ్లా  
మరియు అేంత్కేంటే ఎకుీవ వయస్స్ ఉని మ నైర్ట లు 
కూడా వసె్సలుబాటు ప ేంద్డాన్నకి స్ేంరక్షకుడ ివద్ద  ఖలతానస 
తెరవవచ్సు) భారత్ ప్రభుత్వేం యొకీ ఆరిిక చయరిక 
కారేకూమేం. బాేేంక్ ఖలతాలు, చెలా్ేంప్ులు, కరూడటి్, బీమల 
మరియు పనెషన్ లు వేంటి ఆరిిక స్ేవలనస విస్్రిేంచ్డేం దీన్న 
లక్షేేం. ఈ ఆరిిక చయరిక ప్రచారాన్ని భారత్ ప్రధాన మేంత్రర 
నర ేంద్ర మోడ ీ28 ఆగ్స్స్  2014న పరా రేంభేంచారు. అత్నస 
15 ఆగ్స్స్  2014న త్న మొద్ట ి స్ావత్ేంత్రయ దనిోత్్వ 
ప్రస్ేంగ్ేంలో ఈ ప్థకాన్ని ప్రకటేించారు.  

అయుష్ాాన్ భారత్ CAPF హ ల్్స క ర్ట స్ీీ ేం : 

ఆయుష్ాాన్ భారత్ CAPF ఆరోగ్ే స్ేంరక్షణ ప్థకేం 
ద్శలవారగీా అన్ని రాష్ా్ ా లోా న్న క ేంద్ర స్ాయుధ పో లీస్స 
బలగాల (CAPF) స్ిబబేంది కోస్ేం ‘ఆయుష్ాాన్ భారత్ 
CAPF’ ఆరోగ్ే స్ేంరక్షణ ప్థకేం పరా రేంభేంచ్బడిేంది. దీన్నన్న 
23 జనవర ి2021న పరా రేంభేంచారు.ఆరోగ్ే స్ేంరక్షణ ప్థకేం 
హ ేం వేవహారాల మేంత్రరత్వ శాఖ మరియు నేషనల్స హ ల్్స 
అథారిటీ స్ేంయుక్ చొరవ. CAPF హ ల్్స క ర్ట ప్థకేం 
ఎేంపాేనలె్స చయయబడిన ఆస్సప్త్రర లలో నగ్ద్స రహతి్ 
మరియు కాగతి్ేం రహతి్ వెదై్ే చికతి్్నస అేందిేంచ్డేం 
లక్షేేంగా పటెు్ కుేంది మరయిు CAPF స్బిబేందకి ి
దయశవాేప్్ేంగా ఆరోగ్ే స్వేలనస అేందయలల చయస్స్ ేంది. 

గాూ మ్ ఉజల ప్ధకేం : 

గూా మ ఉజల ప్థకేం: గూా మ ఉజాల ప్థకాన్ని విద్సేత్ 
మేంత్రరత్వ శాఖ ప్రధానమేంత్రర మోదీ లోక్ స్భ న్నయోజకవరగేం 
23 మలర్టు 2021న వారణాస్ిలో పరా రేంభేంచారు. గూా మ్ 
ఉజల ప్థకేం కిేంద్, ప్రభుత్వేం గూా మీణ పరా ేంతాలోా  
ప్రప్ేంచ్ేంలోన ేఅత్ేేంత్ చౌకరైన ఎల్స ఈడీ బలుబలనస రూ.10క ి

అేందిస్ో్ ేంది. ఇది యుపిలోన్న గూా మీణ పౌరులకు మ రుగరనై 
జీవన ప్రమలణాలు, మరిేంత్ ఆరిిక కారేకలలపాలు, ఆరిిక 
ప ద్సప్ులు మరయిు మ రుగరనై భద్రత్నస పో ర త్్హిేంచ్డమ ే
కాకుేండా ఇత్ర రాష్ా్ ా లకు కూడా విస్్రిేంచ్డేం లక్షేేంగా 
పెటు్ కుేంది. 

PM గ్త్ర శకి్ :  

PM గ్త్రశకి్- బహుళ్ ప్రయోజన కనకెి్విట ీ కోస్ేం నషేనల్స 
మలస్్ర్ట పాా న్ నస ప్రధాన్న మోదీ అకో్ బర్ట 2021లో నయే 
ఢిలాీలోన్న ప్రగ్త్ర మ దైాన్ లో పరా రేంభేంచారు. ప్థకేం విలువ 
రూ. 100 లక్షల కోటుా . ప్రధాన మౌల్క స్ద్సపాయలల 
పరా జరకు్ ల కోస్ేం వాటాదారుల కోస్ేం స్మగ్ూ ప్రణాళికనస 
స్ేంస్ాి గ్తీకరిేంచ్డేం దావరా గ్త్ స్మస్ేలనస 
ప్రషిీరిేంచ్డేం PM GatiSakti లక్షేేం. 2021 స్ావత్ేంత్రయ 
దినోత్్వేం స్ేంద్రభేంగా ప్రధాన్న మోదీ త్న ప్రస్ేంగ్ేంలో పీఎేం 
గ్త్రశకి్ ప్రణాళికనస ప్రకటిేంచారు. 

రరలై్స కౌశల్స వికాస్ యోజన : 

రరైల్స కౌశల్స వికాస్ యోజననస రరైలవవ మేంత్రర 17 
స్ెపె్ేంబర్ట  2021న నయే ఢలాిీలో పరా రేంభేంచారు. ఇది ప్రధాన 
మేంత్రర కౌశల్స వికాస్ యోజన ఆధవరేేంలోన్న కారేకూమేం. ఈ 
ప్థకేం కిేంద్, రరలైవవ ట్ైనై్నేంగ్ ఇన్ స్ి్టయేట్ ల దావరా 
ప్రశిూమకు స్ేంబేంధిేంచిన నెైప్ుణాేలలో యువత్కు ప్రవేశ 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/20615/telangana-high-court-telugu-online-live-classes-by-adda247


 

3 Adda247 Telugu          For any details visit usAdda247.com/te/     Adda247 Telugu 

 

స్ాి యి శిక్షణ అేందిేంచ్బడుత్రేంది. రరైల్స కౌశల్స వికాస్ 
యోజన కిేంద్ మరడయళా్పాటు 50,000 మేంద ిఅభేరుి లకు 
శిక్షణ అేందిేంచ్నసనాిరు. ఇద ి పరా రేంభేంలో వలెడర్ట, 

ఎలక్్ీషయిన్, ఫట్ిర్ట మరయిు మ షని్నస్్ అనే నాలుగ్ు 
టేరడ లలో 1000 మేంద ిఅభేరుి లకు అేందిేంచ్బడుత్రేంది. 

 

PM-ద్క్ష్ యోజన :  

PM-ద్క్ష్ యోజన ప్రధాన మేంత్రర ద్క్షత్ ఔర్ట కుశల్ స్ేంప్న్ 
హటి్ గ్రిి (PM-DAKSH) యోజన 2021-22 స్ేంవత్్రేం 
నసేండ ిస్ామలజిక నాేయేం మరియు స్ాధికారత్ మేంత్రరత్వ 
శాఖ దావరా అమలు చయయబడేింది. PM-ద్క్ష్ యోజన కిేంద్, 

అరతి్గ్ల లక్షే స్మరహాలకు స్వలపకాల్క శిక్షణా 
కారేకూమేంలో నెపై్ుణాేభవృదిి  శిక్షణ కారేకూమలల ైన అప్-
స్ిీలా్ేంగ్/రీ-స్ిీలా్ేంగ్; ఎేంటర్ట పెరనయేర్ట షపి్ డెవలప్ మ ేంట్ 
పోర గూా మ్, మరయిు లలేంగ్ టర్టా ట్ైనై్నేంగ్ పోర గూా మ్ 
అేందిేంచ్బడతాయి.SC (షడెయేల్సడ  కులేం), OBC (ఇత్ర 
వెనసకబడని త్రగ్త్రలు), ఆరిికేంగా వనెసకబడని 
త్రగ్త్రలు, డనీోటఫిెైడ తెగ్లు, పారిశుధే కారిాకులు, 
వేరాి లనస స్ేకరిేంచయవారు, మలనసేవల్స స్ాీవెేంజరుా , 
టరా న్్ జరేండరుా  మరయిు ఇత్ర స్ారూప్ే వరాగ లకు చెేందని 
అట్డుగ్ు వేకు్ లు దీన్నకి అరుి లు. 

RBI’s Retail Direct Scheme, Integrated 

Ombudsmen Schemes : 

RBI రటి్లై్స డెరైరక్్ స్ీీమ్ మరియు రజిర్టవ బాేేంక్ – 
ఇేంటగి ూటడ్ అేంబుడ్ మన్ స్ీీమ్ అనే రరేండు 
వినయత్ిమ నై, విన్నయోగ్దారు-క ేందీరకృత్ రిజర్టవ బాేేంక్ 
ఆఫ్ ఇేండియల యొకీ రరేండు వినయత్ి కారేకూమలలు 12 
నవేంబర్ట 2021లో PM మోడచీయ పరా రేంభేంచ్బడాడ యి. RBI 

యొకీ రటి్ైల్స డెైరరక్్ స్ీీమ్ రటి్ైల్స పటెు్ బడదిారుల కోస్ేం 
ప్రభుత్వ స్ెకూేరటిలీ మలరరీట్ కు యలకర్స్ నస 
మ రుగ్ుప్రచ్డేం లక్షేేంగా పటెు్ కుేంది, అయితయ ఇేంటగి ూటడ్ 
అేంబుడ్ మన్ ప్థకేం ఒక ‘వన్ నషేన్-వన్ అేంబుడ్ మన్’ 

ఆధారతి్ పో ర్ల్స, ఒక ఇమ యిల్స మరయిు 
ఒక చిరునామలతో కస్్మరుా  త్మ 
ఫిరాేద్సలనస నమోద్స చయస్సకోవచ్సు. 

స్సమలరు 7000 గాూ మలలలో 4G నటెవర్టీ అేంద్సబాటులోన్న 
తచెయు ప్రభుత్వ ప్ధకేం :  

క ేంద్ర ప్రభుత్వ ప్థకేం కిేంద్, ఛత్ీస్ గ్ఢ్, ఆేంధరప్రదయశ్, 

మహారాష్,ా జారఖేండ మరియు ఒడిశాలోన్న 7,000 గూా మలలలో 
4G మొబ ైల్స స్వేలు అేందిేంచ్బడతాయి. దీన్నన్న 18 నవేంబర్ట 
2021న  పరా రేంభేంచారు.ఇటీవల్ క ేంద్ర క బినటె్ ఆమోదిేంచిన 
ప్థకేం కిేంద్, 44 ఆకాేంక్షాత్ాక జిలలా లోా న్న 7,287 వలె్కితీస్ని 
గూా మలలోా  4G ఆధారతి్ మొబ ైల్స స్వేలు అేందిేంచ్బడతాయి. 
5 రాష్ా్ ా లోా న్న రిమోట్ మరయిు కష్త్రమ నై పరా ేంతాలలో 4G 

మొబ లై్స స్వేలు డజిిటల్స కనకెి్విటీన్న మ రుగ్ుప్రచ్డేంలో 
స్హాయప్డతాయి. 

ఆయుష్ాాన్ భారత్ డజిిటల్స మిషన్ : 

ఆయుష్ాాన్ భారత్ డజిిటల్స మిషన్ నస 27 స్పెె్ేంబర్ట  
2021న ప్రధాన్న మోద ీవరుువల్స విధానేంలో పరా రేంభేంచారు. 
15 ఆగ్స్స్  2020న త్న ప్రస్ేంగ్ేంలో ఆయుష్ాాన్ భారత్ 
డిజిటల్స మిషన్ యొకీ పెైలట్ పరా జరక్్ నస ప్రధాన్న 
ప్రకటిేంచారు. ఈ మిషన్ ఆరోగాేన్నక ిస్ేంబేంధిేంచిన వేకి్గ్త్ 
స్మలచారేం యొకీ భద్రత్, మరయిు గోప్ేత్నస 
న్నరాి రిస్స్ ేంది మరయిు పౌరుల స్మాత్రతో వారి ఆరోగ్ే 
రికారుడ ల యలకర్స్ మరయిు మలరిపడిన్న అనసమత్రస్స్ ేంది. 
ఆధసన్నక ఆరోగ్ే స్ేంరక్షణ వేవసి్లతో పౌరులకు స్ాధకిారత్ 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
https://www.adda247.com/product-testseries/20619/telangana-high-court-process-server-and-office-sub-ordinate-online-test-series-in-telugu-and-english-by-adda247
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కల్పేంచ్డేంలో ఆయుష్ాాన్ భారత్ డజిిటల్స మిషన్ 
స్హాయేం చయస్స్ ేంది. 

 

 

 

ప్రధానమేంత్రర అత్ాన్నరబర్ట స్వసి్ భారత్ యోజన :  

ప్రధాన్న మోదీ 25 అకో్ బర్ట 2021 ఉత్్రప్రదయశ్ లో ‘పఎీేం 
ఆయుష్ాాన్ భారత్ హ ల్్స ఇన్ ఫ్రా స్్కాుర్ట మిషన్’నస 
పరా రేంభేంచారు. క ేంద్ర ప్రభుత్వేంచయ ప్రధాన మేంత్రర 
ఆత్ాన్నరభర్ట స్వస్్ భారత్ యోజన అనదేి దయశవాేప్్ేంగా 
ఆరోగ్ే స్ేంరక్షణ మౌల్క స్ద్సపాయలలనస బలోపతే్ేం 
చయయడేంపెై ద్ృషి్ స్ారిేంచయ అత్రపదె్ద  జాతీయ స్ాి యి 
ప్థకాలలో ఒకటి. జాతీయ ఆరోగ్ే మిషన్ తో పాటు ఈ 
ప్థకాన్ని ప్రధాన్న మోదీ పరా రేంభేంచారు. 

 

స్వచ్ు భారత్ మిషన్-అరబన్, అమృత్ 2.0 : 

స్వచ్ఛ్ భారత్ మిషన్-అరబన్ 2.0 మరియు అమృత్ 
2.0లనస ప్రధాన్న మోదీ 1 అకో్ బర్ట 2021 ఢలాిీలో 
పరా రేంభేంచారు. స్వచ్్ భారత్ మిషన్-అరబన్ నస 2014లో 
బహరిేంగ్ మలవిస్రజననస తొలగిేంచి ఘన వేరి ప్దారాి ల 
న్నరవహణనస మ రుగ్ుప్రచ్డాన్నకి క ేంద్రేం త్రరగి ి
పరా రేంభేంచిేంది. స్వచ్్ భారత్ మిషన్-అరబన్ 2.0 మిషన్ 
యొకీ మొద్ట ిద్శ కిేంద్ చయస్ిన ప్న్నన్న కొనస్ాగిేంచాలన్న 
లక్షేేంగా పెటు్ కుేంది. అమృత్ 2.0 నగ్రాలనస 
స్ావవలేంబనగా మలరుడేం మరియు నీట ి భద్రత్నస 
న్నరాి రిేంచ్డేం లక్షేేంగా పటెు్ కుేంది. ప్ట్ణ పరా ేంతాలోా  
ప్రవిర్న తీస్సకురావడాన్నకి త్గిన ప్టిష్మ నై మురుగ్ునీట ి
నెట్ వర్టీ లు మరియు నీటి స్రఫరానస న్నరాి రిేంచ్డాన్నక ి
అటల్స మిషన్ ఫర్ట రజిువనెషేన్ అేండ అరబన్ 
టరా న్్ ఫర ా షన్ నస 2015లో PM మోడీ పరా రేంభేంచారు. 

స్ా్ ర్ప్ ఇేండయిల స్డీ ఫేండ స్ీీ ేం : 

డిపార్్ట మ ేంట్ ఫర్ట ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇేండస్ీ్  ా
అేండ ఇేంటరిల్స టేరడ (DPIIT) స్ా్ ర్ప్ 
ఇేండయిల స్డీ ఫేండ స్ీీమ్ (SISFS)న్న రూ.945 కోటాతో 
స్ా్ ర్ప్ లకు పో ర టోట్పై్ డవెలప్ మ ేంట్, ప్రూ ఫ్ ఆఫ్ కానె్ప్్, 

మలరరీట్-ఎేంటీర, ప ర డక్్ కోస్ేం ఆరిిక స్హాయేం 
అేందిేంచ్డాన్నకి రూప ేందిేంచిేంది. గౌరవనీయుల ైన ప్రధాన 
మేంత్రర శ్రూ. నర ేంద్ర మోదీ SISFS ప్థకాన్ని 16 జనవర ి
2021న ప్రకటిేంచారు. గౌరవనీయ ఆరిిక మేంత్రర మరియు 
వేయ ఆరిిక కమిట ీ (EFC) ఆమోద్ేం ప ేందని త్రావత్, 

DPIIT ఈ ప్థకాన్ని 21 జనవరి 2021న నోటఫిెై చయస్ిేంది. 

NIRVIK స్ీీ మ్ :  

NIRVIK స్ీీమ్ (న్నరేత్ రని్ వికాస్ యోజన అన్న కూడా 
పిలుస్ా్ రు) అనదేి ఎకో్ోర్్ట కరూడటి్ గాేరరేంట ీకారొపర షన్ ఆఫ్ 
ఇేండయిల (ECGC) కిూేంద్ రుణాలు ఇవవడేం స్సలభత్రేం 
చయయడేం మరియు చిని-స్ాి యి ఎగ్ుమత్రదారులకు ఋణ 
లభేత్నస పెేంప ేందిేంచయ ఉదయదశేేంతో అమలు చయయబడని 
ప్థకేం. 1 ఫబిరవర ి 2020న  క ేంద్ర బడెజట్ 2020-2021 
స్ేంద్రభేంగా ఆరిిక మేంత్రర ప్రకటేించిన NIRVIK ప్థకేం దావరా 
భారత్ ఆరిిక వేవసి్ యొకీ ఎగ్ుమత్రలో వృదిద  
కనబరచ్నసనిది. 

 

SVAMITVA స్ీీ ేం:  

9 రాష్ా్ ా లోా  పెలైట్ ద్శ (2020-2021) ప్థకేం 
విజయవేంత్ేంగా ప్రర్యిన త్రావత్, 24 ఏపిరల్స 2021న 
జాతీయ ప్ేంచాయతీరాజ్ దినోత్్వేం రోజున 
గౌరవనీయుల ైన ప్రధాన మేంత్రరచయ ప్ేంచాయతీరాజ్ 
మేంత్రరత్వ శాఖకు చెేందిన క ేంద్ర రేంగ్ ప్థకేం దయశవాేప్్ేంగా 
పరా రేంభేంచ్బడిేంది. డరరన్ ట్కాిలజీన్న ఉప్యోగిేంచి లలేేండ 
పారర్ల్స లనస మలేపిేంగ్ చయయడేం దావరా మరియు 
చ్ట్ప్రమ నై యలజమలనే కారుడ లు (ఆస్ి్  
కారుడ లు/ద్స్ా్ వజేులు) జార ీచయయడేం దావరా గూా మ గ్ృహ 
యజమలనసలకు ‘రకిార్టడ ఆఫ్ రరటై్్’ అేందిేంచ్డేం దావరా 
గూా మీణ న్నవాస్ (అబాది) పరా ేంతాలలో ఆస్ి్పె ై స్పష్మ నై 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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యలజమలనాేన్ని స్ాి పిేంచ్డాన్నకి ఈ ప్థకేం ఒక 
స్ేంస్ీరణాత్ాక ద్శ. ఈ ప్థకేం అనకే రకాల అేంశాలనస 
కవర్ట చయస్స్ ేంది అవి, ఆస్స్ ల మోనట్జై షన్ నస స్సలభత్రేం 
చయయడేం మరయిు బాేేంకు రుణాన్ని పరా రేంభేంచ్డేం, ఆస్ి్  
స్ేంబేంధతి్ వివాదాలనస త్గిగేంచ్డేం, స్మగ్ూ గూా మ స్ాి యి 
ప్రణాళిక, న్నజమ నై అరిేంలో గూా మ స్వరాజాేన్ని 
స్ాధిేంచ్డాన్నకి మరియు గూా మీణ భారత్దయశాన్ని 
ఆత్ాన్నరభర్ట గా మలరుడాన్నకి స్ో పానేం అవుత్రేంది. 

PM SVANidhi స్ీీ ేం:  కోవిడ-19 లలక్ డౌన్ కారణేంగా 
ప్రత్రకూలేంగా ప్రభావిత్మ నై వీధి వాేపారులకు వార ి
జీవనోపాధిన్న త్రరిగ ి పరా రేంభేంచ్డాన్నక ి త్గ్ు వరిీేంగ్ 
కాేపిటల్స లోన్ నస(మరలధాన పటెు్ బడ ి ఋణేం) 
అేందిేంచ్డేం కోస్ేం PM స్ీ్టా్ వెేండర్ట యొకీ ఆత్ాన్నరభర్ట 
న్నధి (PM SVANidhi)న్న గ్ృహన్నరాాణ మరయిు ప్ట్ణ 
వేవహారాల మేంత్రరత్వ శాఖ 01 జూన్ 2020న 
పరా రేంభేంచిేంది. ప్థకేం యొకీ వేవధి మలరుి 2022 వరకు 
ఉేంది.ఈ ప్థకేం 50 లక్షల మేంద ి వీధ ి వాేపారులకు 
ప్రయోజనేం చయకూరాులన్న లక్షేేంగా పెటు్ కుేంది. 

స్హకార్ట మిత్ర స్ీీ ేం :  

వేవస్ాయేం మరయిు రరైత్రల స్ేంక్ష మ మేంత్రరత్వ శాఖ 12 
జూన్ 2020న స్హకార మిత్ర ప్థకాన్ని పరా రేంభేంచిేంది, ఇద ి
స్మార్ట ఇేంటర్టి షపి్ పోర గూా మ్ (SIP). ఈ చొరవనస నషేనల్స 
కోఆప్ర టవి్ డెవలప్ మ ేంట్ కారొపర షన్ (NCDC) 

న్నరవహసి్స్ ేంది, ఇది స్హకార స్ేంసి్లు మరియు యువ 
న్నప్ుణులు (ఇేంటర్టి లు) ఇద్దరకి్ స్హాయేం చయయడేం 
లక్షేేంగా పటెు్ కుేంది. NCDCలో ప్న్న-స్ేంబేంధిత్ అభాేస్ 
అనసభవాన్ని ప ేందయేంద్సకు ఆస్కి్ ఉని విదాేరుి లు 
మరియు యువ న్నప్ుణుల కోస్ేం ఈ  ఇేంటర్టి షిప్ పోర గూా మ్ 
ఏరాపట్ైేంది. ఈ ఇేంటర్టి లకు స్హకార రేంగాన్నక ి
స్ృజనాత్ాక ప్రిష్ాీరాలనస అేందిేంచయ అవకాశేం ఉేంటుేంది, 
ఇది ఇేంటర్టి లు మరయిు స్హకార స్ేంఘలలకు 
ప్రయోజనేం చయకూరుస్స్ ేంది. 

మిషన్ కరాయోగ ిస్ీీ ేం : 

మిషన్ కరాయోగి అనేద ి స్విిల్స స్రీవస్ెస్ 
కరపాస్టిీ బిల్డేంగ్ (NPCSCB) కోస్ేం ఏరాపటు 
చయస్ని జాతీయ కారేకూమేం. ఇది భారత్ బరేరోకూస్లీో ఒక 
స్ేంస్ీరణ. క ేంద్ర మేంత్రరవరగేం దీన్నన్న 2 స్ెపె్ేంబర్ట 2020న 
పరా రేంభేంచిేంది, ఇద ివేకి్గ్త్, స్ేంస్ాి గ్త్ మరియు ప్రకిూయ 
స్ాి యిలలో పౌర స్ేవల స్ామరాి యన్ని పెేంప ేందిేంచ్డాన్నక ి
కొత్్ జాతీయ న్నరాాణాన్ని స్ాి పేించ్డేం లక్షేేంగా పటెు్ కుేంది. 
ఈ మిషన్ భారతీయ స్విిల్స స్రరవేంటా స్ామరియ న్నరాాణాన్నక ి
ప్ునాద్సలు వయేలలన్న భావిస్ో్ ేంది మరయిు పాలననస 
మ రుగ్ుప్రచ్డేం లక్షేేంగా పటెు్ కుేంది. 

మిషన్ కోవిడ స్సరక్ష స్ీీ ేం :  

కోవిడ-19 వాేకి్న్ పెై ప్న్నచయస్స్ ని భారతీయ అభేరుి లు 
మరియు ప్రశిోధకుల కోస్ేం భారత్ ప్రభుత్వేం ‘మిషన్ 
కోవిడ స్సరక్ష’ అన ే అభవృదిి  కారేకూమలన్ని 
నవేంబర్ట  2020లో పరా రేంభేంచిేంది. ఈ మిషన్ కిేంద్, వెరైస్ 
దాడని్న అరకిట్డాన్నక ి భారతీయ వాేకి్న్ ల కిాన్నకల్స 
డెవలప్ మ ేంట్, త్యలర ీ మరయిు ల ైస్ెన్్ లనస ప్రభుత్వేం 
స్సలభత్రేం చయస్స్ ేంది. 

వన్ నషేన్ వన్ ర షన్ కారుడ  స్ీీ ేం :  

జాతీయ ఆహార భద్రతా చ్ట్ేం (NFSA) కిేంద్ దయశవాేప్్ేంగా 
ర షన్ కారుడ ల పో ర్బిల్టీ కోస్ేం ‘ఒక  దయశేం, ఒక  ర షన్ కార్టడ 
ప్థకేం’ (ONORC) ప్థకాన్ని డిపార్్ట మ ేంట్ అమలు 
చయస్ో్ ేంది. దీన్నన్న ఆగ్షర్  2019 లో పరా రేంభేంచారు.దీన్న దావరా 
NFSA ప్రధిలిోకి వచిున అరుి ల ైన ర షన్ కార్టడ 
హ లడరుా /లబిదదారులు దయశేంలో ఎకీడి నసేండెనైా త్మ 
స్ద్సపాయలలనస విన్నయోగిేంచ్సకోవచ్సు.ఈ ప్థకేం 
యొకీ పరా థమిక లక్షేేం దయశేంలోన్న పదే్ వరాగ లకు చాలల 
త్కుీవ ధరలకు స్రపి్డా ఆహార ధానాేలనస అేందిేంచ్డేం. 

ధృవ్ స్ీీ ేం :  

ప్రధాన్ మేంత్రర ఇనోివటేవి్ ల రిి ేంగ్ పో ర గాూ మ్ ‘DHRUV’ 

అనదేి క ేంద్ర మలనవ వనరుల అభవృదిి  మేంత్రరత్వ శాఖ 
స్హాయేంతో భారత్ ప్రభుత్వేం యొకీ చొరవ. దీన్నన్న 
అకో్ బర్ట 2019 లో పరా రేంభేంచారు.  ప్రత్రభావేంత్రల ైన పలాిల 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q


 

6 Adda247 Telugu          For any details visit usAdda247.com/te/     Adda247 Telugu 

 

నెైప్ుణాేలు మరయిు జాా నాన్ని మ రుగ్ుప్రచ్డాన్నక ి
మరియు వార ి స్ామరాి యన్నకి అనసగ్ుణేంగా శరూషఠ త్నస 
స్ాధిేంచ్డాన్నకి మరయిు స్మలజ అభవృదిిక ి
స్హాయప్డటాన్నకి వారిన్న పోర త్్హిేంచ్డాన్నక ి ‘DHRUV’ 

పరా రేంభేంచ్బడిేంది. 

 

SATAT స్ీీ ేం :  

స్స్ెట్నబుల్స ఆల్ర ి టవి్ టువర్టడ్ అఫరడబుల్స టార న్్ పో ర ్షన్ 
(SATAT) అనదేి కేంపెరస్డ  బయో-గాేస్ ఉత్పత్్ర పాా ేంట్ ల 
ఏరాపటు మరియు ఉన్నకిలో వాేపారవత్ే్ల నసేండి ఆస్కి్న్న 
తెల్యజ యడేం దావరా ఆటోమోటివ్ ఇేంధనాలలో 
ఉప్యోగిేంచయేంద్సకు మలరరీట్ లో ఈ ఇేంధనాలనస 
అేంద్సబాటులో ఉేంచ్డేం లక్షేేంగా పెటు్ కుని కారేకూమేం. 
ప్బాిక్ స్ెకా్ ర్ట అేండర్ట టకేిేంగ్ (PSU) ఆయిల్స మలరరీటిేంగ్ 
కేంపెనీల (OMC) స్హకారేంతో పటెోర ల్యేం & స్హజ 
వాయువు మేంత్రరత్వ శాఖ అకో్ బర్ట 2018లో ఈ 
కారేకూమలన్ని పరా రేంభేంచిేంది. 

న్నప్ుణ్ భారత్ మిషన్ :  

న్నప్ున్ భారత్ మిషన్  5 జూల ై 2021 లో పరా రేంభేంచారు. 
దీన్న ప్రధాన లక్షేేం 2026-27 నాటకిి గ ూడ 3 చివరి నాటకి ి
ప్రత్ర బిడడ  చ్ద్వడేం, రాయడేం మరయిు స్ేంఖలేశాస్్ేైంలో 
కావలస్ని అభాేస్ స్ామరాి యలనస స్ాధిేంచయలల, ప్ునాద ి
అక్షరాస్ేత్ మరయిు స్ేంఖలేశాస్్ేైం యొకీ స్ారవత్రరక 
స్ముపారజననస న్నరాి రిేంచ్డాన్నకి వీలు కల్పేంచయ 
వాతావరణాన్ని స్ృషి్ేంచ్డేం దనీ్న లక్షేేం. 

ఆయుష్ాాన్ భారత్ యోజన :  

భారత్ ప్రభుత్వేం యొకీ ఆయుష్ాాన్ భారత్ జాతీయ 
ఆరోగ్ే ప్రరిక్షణ ప్థకేం దయశేంలోన్న 50 కోటా మేందిక ిఉచిత్ 
ఆరోగ్ే స్ేంరక్షణనస అేందిేంచ్డేం లక్షేేంగా పటెు్ కుేంది. ఈ 
కారేకూమేం భారత్ ప్రభుత్వ జాతీయ ఆరోగ్ే విధానేంలో 
భాగ్ేం. దీన్నన్న ఆరోగ్ే మరయిు కుటుేంబ స్ేంక్ష మ మేంత్రరత్వ 
శాఖ స్పెె్ేంబర్ట 2018లో పరా రేంభేంచిేంది. 

డజిిటల్స ఇేండయిల :  

ప్రభుత్వ స్వేలు పౌరులకు ఎలకా్ీ న్నక్ గా అేంద్సబాటులో 
ఉేండయలల చ్యడడేం మరియు తాజా స్మలచారేం మరియు 
కమరేన్నక షన్ ట్కాిలజీ నసేండి ప్రజలు ప్రయోజనాలనస 
ప ేంద్డేం దీన్న లక్షేేం. ఈ చొరవలో గూా మీణ పరా ేంతాలనస హ -ై
స్ీపడ ఇేంటరరి ట్ నటె్ వర్టీ లతో అనసస్ేంధాన్నేంచయ ప్రణాళికలు 
ఉనాియి. 1 జూల ై 2015 న భారత్ ప్రధాన మేంత్రర నర ేంద్ర 
దామోద్రదాస్ మోడచీయ పరా రేంభేంచ్బడిేంది. 

స్ాార్్ట స్టిసీ్ స్ీీ ేం :  

నేషనల్స స్ాార్్ట స్టిసీ్ మిషన్ అనదేి భారత్దయశ ప్రభుత్వేం 
ప్ట్ణ ప్ునరుది్రణ కారేకూమేం, దీన్నన్న 25 జూన్ 2015లో 
పరా రేంభేంచారు. ఇద ి దయశవాేప్్ేంగా స్ాార్్ట నగ్రాలనస 
అభవృదిి  చయయడేం, వాటిన్న పౌర స్ేిహప్రరవకేంగా 
మరియు స్ిిరేంగా ఉేండయలల చయయడేం. ఆయల నగ్రాలోా న్న 
రాష్ ా ప్రభుతావల స్హకారేంతో మిషన్ నస అమలు 
చయయడాన్నక ి క ేంద్ర ప్ట్ణాభవృదిి  మేంత్రరత్వ శాఖ బాధేత్ 
వహసి్స్ ేంది. ఈ మిషన్ లో పరా రేంభేంలో 100 నగ్రాలు 
ఉనాియి, పరా జరక్్ ల ప్రరి్క ిగ్డువు 2019 మరియు 2023 
మధే న్నరణయిేంచ్బడిేంది. 

AMRUT :  

అమృత్  ముఖేేంగా పేద్లు మరయిు వనెసకబడని 
వారేంద్రిక్ జీవన నాణేత్నస మ రుగ్ుప్రచియేంద్సకు నీట ి
స్రఫరా, మురుగ్ునీటి పారుద్ల, ప్ట్ణ రవాణా, పారుీలు 
వేంటి పరా థమిక పౌర స్ౌకరాేలనస అేందిేంచయ లక్షేేంతో భారత్ 
ప్రభుత్వేం అటల్స మిషన్ ఫర్ట రజిువనెషేన్ అేండ అరబన్ 
టార న్్ ఫర ా షన్ (అమృత్)నస పరా రేంభేంచిేంది.దీన్నన్న 25 జూన్ 
2015లో పరా రేంభేంచారు.”అమృత్” మిషన్ యొకీ ఉదయదశేేం  

(i) ప్రత్ర ఇేంటకిి నీట ి స్రఫరా మరయిు మురుగ్ునీట ి
పారుద్ల స్ద్సపాయేం అేందయలల చ్యడటేం దీన్న ప్రధాన 
లక్షేేం.  

(ii) ప్చ్ుద్నేం మరియు చ్కీగా న్నరవహిేంచ్బడయ బహరిేంగ్ 
ప్రదయశాలనస అభవృదిి  చయయడేం దావరా నగ్రాల స్ౌకరే 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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విలువనస పెేంచ్డేం ఉదా. ఉదాేనవనాలు మరియు ప్రజా 
రవాణాకు మలరడేం లవదా మోటారు లవన్న రవాణా 
స్ౌకరాేలనస న్నరిాేంచ్డేం దావరా కాలుష్ాేన్ని త్గిగేంచ్డేం.  
ఉదా. వాకిేంగ్ మరియు స్ెైకిాేంగ్. 

ప్రధానమేంత్రర స్సరక్షా భీమ యోజన :  

ప్రధాన్ మేంత్రర స్సరక్ష బీమల యోజన (PMSBY): 

ప్రధానమేంత్రర స్సరక్ష బీమల ప్థకేం అనదేి భారత్దయశేంలో 
ప్రభుత్వ మద్దత్రతో కూడిన ప్రమలద్ బీమల ప్థకేం. దీన్నన్న 
వాస్్వాన్నకి ఫబిరవరి 2015లో ఆరిిక మేంత్రర దవిేంగ్త్ అరుణ్ 
జరైటీా  2015 బడెజట్ ప్రస్ేంగ్ేంలో ప్రస్ా్ విేంచారు. దీన్నన్న 2015 
మ ే 8న కోల్స కతాలో ప్రధాన్న నర ేంద్ర మోదీ లలేంఛనేంగా 
పరా రేంభేంచారు. ప్రధాన్ మేంత్రర స్సరక్ష బీమల యోజన 18 
మరయిు 70 స్ేంవత్్రాల మధే వయస్స్ గ్ల వేకు్ లకు 
(భారతీయ న్నవాస్ ి లవదా NRI) బాేేంక్ ఖలతాలతో 
అేంద్సబాటులో ఉేంది. దీన్నక ి ప్నసిలు మినహాయిేంచి 
₹12  వారిషక పీరమియేం ఉేంది. ప్రస్స్ త్ వారిషక పీరమియేం 
రూ.20లుగా న్నరణయిేంచ్బడినది.  ప్రధాన మేంత్రర స్సరక్ష 
బీమల యోజనపె ైGST మినహాయిేంచ్బడిేంది. ఖలతా నసేండ ి
ఈ పీరమియేం  స్వయేంచాలకేంగా డెబిట్ చయయబడుత్రేంది. 

ప్రధానమేంత్రర జీవన్ జయేత్ర భీమ యోజన :  

ప్రధాన మేంత్రర జీవన్ జయేత్ర బీమల యోజన  (ప్రధాన మేంత్రర 
జీవన్ జయేత్ర బీమల ప్థకేం) అనేది భారత్దయశేంలో ప్రభుత్వ 
మద్దత్రతో కూడని జీవిత్ బీమల ప్థకేం. దీన్నన్న వాస్్వాన్నక ి
ఫబిరవర ి 2015లో ఆరిిక మేంత్రర అరుణ్ జరైటీా  2015 బడెజట్ 
ప్రస్ేంగ్ేంలో ప్రస్ా్ విేంచారు. దనీ్నన్న ప్రధాన మేంత్రర నర ేంద్ర 
మోడీ మ ే 9న కోల్స కతాలో లలేంఛనేంగా పరా రేంభేంచారు. 
ప్రధాన మేంత్రర జీవన్ జయేత్ర బీమల యోజన 18 మరియు 50 
స్ేంవత్్రాల మధే వయస్స్ ఉని వారకిి బాేేంకు 
ఖలతాలతో అేంద్సబాటులో ఉేంది. దీన్న వారిషక పీరమియేం 
₹330 (US$4.40). ప్రధాన మేంత్రర జీవన్ జయేత్ర బీమల 
యోజనపె ైGST మినహాయిేంచ్బడిేంది. ప్రత్ర స్ేంవత్్రేం మ ే
31 లవదా అేంత్కు ముేంద్స ఖలతా నసేండి భీమల మొత్్ేం 
స్వయేంచాలకేంగా డెబిట్ చయయబడుత్రేంది 

స్సకనాే స్మృదిద  యోజన :  

స్సకనే స్మృదిి  ఖలతా (ఆడపలాిల శరూయస్స్ ఖలతా) అనదే ి
ఆడపలాిల త్లా్ద్ేండుర లనస లక్షేేంగా చయస్సకున్న భారత్ 
ప్రభుత్వేం మద్దత్రతో కూడని ప ద్సప్ు ప్థకేం. ఈ ప్థకేం 
త్లా్ద్ేండుర లు త్మ ఆడ పలాిల భవిషేత్ర్  విద్ే మరయిు 
వివాహ ఖరుుల కోస్ేం న్నధని్న న్నరిాేంచ్మన్న 
పోర త్్హిస్స్ ేంది.బటేీ బచావో, బేటీ ప్ఢావో ప్రచారేంలో 
భాగ్ేంగా  22 జనవరి 2015న హరాేనాలోన్న పాన్నప్ట్ లో 
ప్రధాన్న నర ేంద్ర మోద ీపరా రేంభేంచారు. ఈ ప్థకేం ప్రస్స్ త్ేం 
7.6% వడీడ  ర టు మరియు ప్నసి ప్రయోజనాలనస 
అేందసి్స్ ేంది. ఏదెనైా ఇేండియల పో స్్ ఆఫసీ్ లవదా అధకీృత్ 
వాణిజే బాేేంకుల శాఖలో ఖలతానస తెరవవచ్సు. 

హ రటిజే్ స్టిీ డవెలపెాేంట్ అేండ ఆగ్ుేమ ేంటషేన్ 
యోజన :  

నేషనల్స హ రటిజే్ స్టిీ డవెలప్ మ ేంట్ అేండ ఆగరాేంటషేన్ 
యోజన (హృద్య్) 21 జనవరి 2015న 
పరా రేంభేంచ్బడిేంది, ప్రత్ర హ రటిేజ్ స్టిీ యొకీ వారస్త్వ 
లక్షణాన్ని స్ేంరక్షిేంచ్డాన్నకి ప్ట్ణ ప్రణాళిక, ఆరిిక వృదిి  
మరియు వారస్త్వ ప్రరిక్షణనస ఒక స్మిాళిత్ేం చయస్ ే
లక్షేేంతో 2015 జనవరి 21న పరా రేంభేంచ్బడిేంది. స్ాారక 
చిహాిలు, ఘలటుా , దయవాలయలలు మొద్ల ైన వారస్త్వ 
ఆస్స్ ల కోస్ేం అనసస్ేంధాన్నేంచ్బడని ప్ట్ణ మౌల్క 
స్ద్సపాయలల ప్ునరుది్రణతో పాటు కొన్ని అస్ేంప్రరణ 
ఆస్స్ లనస ప్ునరుది్రిేంచ్డేంతోపాటు ప్రధాన వారస్త్వ 
మౌల్క స్ద్సపాయలల పరా జరకు్ లు. ఈ కారేకూమలలలో 
పారిశుధే స్ౌకరాేలు, రోడుా , ప్రజా రవాణా & పారిీేంగ్, పౌర 
స్ేవలు, స్మలచార కయిోస్ీ లు మొద్ల ైన వాటి అభవృదిి  
ఉేంటుేంది. 

ప్రధానమేంత్రర వయ వేంద్న యోజన :  

ప్రధాన మేంత్రర వయ వేంద్న యోజననస ప్రభుత్వేం 4 మ ే
2017న పరా రేంభేంచిేంది. ఇది స్నీ్నయర్ట స్ిటజిన్ లకు 
స్ామలజిక భద్రత్నస అేందిేంచ్డేం మరయిు భవిషేత్ర్ లో 
మలరరీట్ అననసకూలమ నై మలరరీట్ భవిషేత్ర్ లో 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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ప్రసి్ిిత్రల కారణేంగా వడీడ  ఆదాయేం త్గ్గకుేండా వృద్సి ల 
రక్షణ కోస్ేం ఉదయదశిేంచిన ప్రభుత్వ పనెషన్ ప్థకేం.  60 ఏళ్లా  
లవదా అేంత్కేంట ే ఎకుీవ వయస్స్ ఉని స్ీన్నయర్ట 
స్ిటజినసా  31 మలరుి 2020లోప్ు ఈ పనెషన్ స్ీీమ్ నస 
ప ేంద్వచ్సు. 

స్మర్టద స్ీీ ేం :  

జౌళి మేంత్రరత్వ శాఖ ట్క్్ ట్ైల్స్ స్ెకా్ ర్ట లో (SCBTS) కరపాస్టి ీ
బిల్డేంగ్ కోస్ేం ఒక ఫ్ాా గ్ షపి్ స్ీీమ్ అయిన స్మరి్ట స్ీీమ్ నస 
అమలు చయస్ో్ ేంది. 2017-2020 మధే 10 లక్షల మేందిక ి
శిక్షణ ఇవావలన్న లక్షేేంగా పటెు్ కుేంది. ఇటవీల, COVID-19 
నేత్ృత్వేంలోన్న దయశవాేప్్ేంగా లలక్ డౌన్ కారణేంగా, వివిధ 
రాష్ా్ ా లోా  ఈ ప్థకేం న్నల్పవియేబడనిేంద్సన ఇది వార్లలో 
న్నల్చిేంది. స్మర్్ట ప్థకేం వేవస్ీికృత్ రేంగ్ేంలో స్ిపన్నిేంగ్ 
మరియు నయేడేం మినహా మొత్్ేం ట్క్్ ట్ైల్స్ విలువ 
గొలుస్స అేంత్టా నెపై్ుణే అభవృదిి  మరయిు పేాస్ మ ేంట్ 
ఆధారిత్ శిక్షణనస అేందిేంచ్డాన్నకి ఉదయదశిేంచ్బడిేంది. 

రాషీ్యా గోకుల్స మిషన్ :  

రాషీ్యా గోకుల్స మిషన్ 2014 డిస్ెేంబర్ట లో పాల ఉత్పత్్ర 
మరియు ఉతాపద్కత్నస శాస్ీ్యై ప్ది్త్రలో 
మ రుగ్ుప్రచ్డాన్నకి దయశ్రయ గోవు జాత్రలనస అభవృదిి  
చయయడాన్నకి మరియు స్ేంరక్షిేంచ్డేం కోస్ేం 
పరా రేంభేంచ్బడిేంది, ఇేంద్సలో మలే ైన పో షకాహారేం 
మరియు వేవస్ాయ న్నరవహణ అేందిస్ా్ రు. ప్రధానమేంత్రర 
నర ేంద్ర మోడీ వేవస్ాయ & రరైత్ర స్ేంక్ష మ మేంత్రరత్వ 
శాఖతో కల్స్ి రాషీ్యా గోకుల్స మిషన్ అమలునస 
ప్రకటిేంచారు. ఈ మిషన్ 12వ ప్ేంచ్వరష ప్రణాళికలో బో విన్ 
బీరడిేంగ్ మరియు డెైర ీ డవెలప్ మ ేంట్ కోస్ేం జాతీయ 
కారేకూమేం కిేంద్ పరా రేంభేంచ్బడిేంది. 

ప ర డక్షన్ ల్ేంక్డ ఇనె్ ేంటవి్ స్ీీ ేం(PLI):  

ఉత్పత్్ర ఆధారతి్ ఇనె్ేంటవి్ లవదా PLI స్ీీమ్ అనదేి దయశ్రయ 
యరన్నటాలో త్యలరు చయయబడని ఉత్పత్ర్ ల నసేండ ి
పెరుగ్ుత్రని అమాకాలపె ై కేంపెనీలకు పో ర తా్హకాలనస 
అేందిేంచ్డాన్నక ి ఉదయదశిేంచిన ప్థకేం. ఈ ప్థకేం 

భారత్దయశేంలో యరన్నటానస ఏరాపటు 
చయయడాన్నకి విదయశ్ర కేంపెనీలనస 
ఆహావన్నస్స్ ేంది, అయినప్పటిక్, ఇప్పటకి  ఉని ఉతాపద్క 
యరన్నటానస ఏరాపటు చయయడాన్నకి లవదా విస్్రిేంచ్డాన్నక ి
స్ాి న్నక కేంపెనీలనస పో ర త్్హేించ్డేం మరియు మరిేంత్ 
ఉపాధిన్న స్ృషి్ేంచ్డేం మరయిు ఇత్ర దయశాల నసేండ ి
దిగ్ుమత్రలపెై దయశేం ఆధారప్డటాన్ని త్గిగేంచ్డేం కూడా 
దీన్న లక్షేేం. 

ఇది లలర్టజ స్ేీల్స ఎలకా్ీ న్నక్్ త్యలరీ రేంగ్ేం కోస్ేం ఏపిరల్స 
2020లో పరా రేంభేంచ్బడిేంది, అయితయ త్రావత్ 2020 చివర ి
నాటకి ి 10 ఇత్ర రేంగాలకు ప్రచి్యేం చయయబడిేంది. 
భారత్దయశేం యొకీ ఆత్ాన్నరభర్ట భారత్ ప్రచారాన్నక ి
అనసగ్ుణేంగా ఈ ప్థకేం ప్రవేశపెట్బడిేంది. 

PM-FME(Formalization of micro food 

processing Enterprise scheme) స్ీీ ేం :  

ఫుడ పరా స్ెస్ిేంగ్ ప్రశిూమల మేంత్రరత్వ శాఖ (MoFPI) 29 
జూన్ 2020న PM ఫ్ారాల ైజ షన్ ఆఫ్ మ కైూో  ఫుడ పరా స్సె్ిేంగ్ 
స్ీీమ్ నస పరా రేంభేంచిేంది. PM FME ప్థకేం ప్రస్స్ త్ేం ఉని 
మ ైకూో  ఫుడ పరా స్సె్ిేంగ్ ఎేంటర్ట పెైజై్ లనస అప్ గ ూడ చయయడాన్నక ి
ఆరిిక, స్ాేంక త్రక మరయిు వాేపార మద్దత్రనస 
అేందిేంచాలన్న భావిస్ో్ ేంది. 

ఇద ి ఆత్ాన్నరభర్ట భారత్ అభయలన్ అన్న పిలువబడయ 
భారత్దయశేం యొకీ స్ావవలేంబన మరియు 'వోకల్స ఫర్ట 
లోకల్స' కాేేంపయెిన్ ప్థకేంలో ఇద ిఒక భాగ్ేం. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/20615/telangana-high-court-telugu-online-live-classes-by-adda247
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స్ో లలర్ట చ్రఖల మిషన్ :  

మ ైకూో , స్ాాల్స మరయిు మీడయిేం ఎేంటర్ట పెైజైరస్ మేంత్రరత్వ 
శాఖ (MSME) ఐకేరాజేస్మిత్ర MSME దనిోత్్వేం 
స్ేంద్రభేంగా 27 జూన్ 2018న స్ౌర చ్రఖల మిషన్ నస 
పరా రేంభేంచిేంది. ఈ ఎేంటర్ట పెైజై్-ఆధారతి్ మిషన్ గ్ురిేంచి 
ప్రభుత్వేం ఇటవీల స్మలచారాన్ని విడుద్ల చయస్ిేంది. 

 స్హకర్ట ప్రజా ఇన్నషయిిటేవి్ :  

స్హకార ప్రజాా  చొరవ ప్రధానేంగా భారత్దయశేంలోన్న గూా మీణ 
జనాభాకు జాా నేం మరయిు నెైప్ుణాేలనస అేందిేంచ్డేం 
దావరా మన దయశేంలోన్న స్హకార రేంగాన్ని బలోపతే్ేం 
చయయడేం లక్షేేంగా పటెు్ కుేంది. 

ఈ చొరవ యొకీ కొన్ని ప్రధాన లక్షాేలు కిూేంద్ 
ఇవవబడాడ యి: 

• NCDC యొకీ స్హకార ప్రజా యొకీ 45 కొత్్ శిక్షణా 
మలడయేల్స్ గూా మీణ భారత్దయశేంలోన్న స్హకార స్ేంఘలలకు 
శిక్షణన్నస్ా్ యి. 
• వేవస్ాయ కారేకలలపాలలో ప్రమలదాన్ని త్గిగేంచ్డేం 
గ్ురిేంచి రరైత్రలకు అవగాహన కల్పేంచ్డాన్నకి పరా థమిక 
స్హకార స్ేంఘలల దావరా రరైత్రలకు శిక్షణ ఇస్ా్ రు 
• ఇది రరైత్రలకు మరియు న్నషీప్టమ ైన వాేపారులకు 
మధే రక్షణ కవచ్ేంగా ప్న్నచయస్లేల స్హకార రేంగాన్ని కూడా 
పో ర త్్హిస్స్ ేంది. 
• దయశవాేప్్ేంగా 18 పరా ేంతీయ శిక్షణా క ేందరా ల నటె్ వర్టీ 
దావరా NCDC శిక్షణ స్ామరాి యన్ని పెేంప ేందిేంచ్డాన్ని 
లక్షేేంగా పటెు్ కునిది. 

హౌస్ేింగ్ ఫర్ట ఆల్స(అేంద్రకి ిఇలుా ) :  

హౌస్ిేంగ్ ఫర్ట ఆల్స స్ీీమ్ అనదేి మురకివిాడల న్నవాస్ిత్రల 
కోస్ేం గ్ృహ స్ౌకరాేలనస ఏరాపటు చయయడాన్నకి భారత్ 
ప్రభుత్వేం యొకీ చొరవ. దీన్నన్న భారత్ ప్రభుత్వ హౌస్ిేంగ్ 
మరియు ప్ట్ణ పదే్రిక న్నరూాలన మేంత్రరత్వ శాఖ 
ప్రవశేపెటి్ేంది. దీన్ననే ప్రధాన మేంత్రర ఆవాస్ యోజన అన్న 

కూడా అేంటారు. ఇద ి ప్ట్ణ మరయిు 
గూా మీణ పరా ేంతాలోా  న్నవస్ిేంచయ వేకు్ ల కోస్ేం 
న్నరిదష్ ప్రమలణాలనస ప్రరి్ చయస్స్ ేంది. 

తాజా వార్లు: 

స్ాార్్ట స్ిటసీ్ మిషన్ (SCM), అటల్స మిషన్ ఫర్ట అరబన్ 
రిజువెనషేన్ అేండ అరబన్ టరా న్్ ఫర ా షన్ (అమృత్), 
మరియు ప్రధాన్ మేంత్రర ఆవాస్ యోజన-అరబన్ (PMAY-

U) మరడు టరా న్్ ఫ్ార ాటవి్ అరబన్ మిషన్ లనస 
విజయవేంత్ేంగా ప్రరి్ చయస్ని 6 స్ేంవత్్రాలకు గ్ురు్ గా 
జూన్ 25, 2021న వరుువల్స ఈవెేంట్ న్నరవహిేంచ్బడిేంది.  

2022 నాటిక ి ‘అేంద్రిక్ హౌస్ిేంగ్’ అనే ప్రధాన మేంత్రర 
దారశన్నకత్కు అనసగ్ుణేంగా, ప్థకేం కిేంద్ స్ాధిేంచిన వివిధ 
విజయలలపెై ద్ృషి్  స్ారిేంచిన ఈ కారేకూమేంలో మిషన్ 
యొకీ ఆరు అద్సభత్మ నై స్ేంవత్్రాల ప్రయలణాన్ని 
స్ేంగ్ూహిేంచయ లఘు చిత్రేం ప్రద్రిశేంచ్బడిేంది. 

PMAY ప్థకాన్నకి అరతి్లు కిూేంద్ పేరొీనబడాడ యి: 

• లబిిదారున్న గ్రష్ి వయోప్రమిిత్ర 70 స్ేంవత్్రాలు. 
• లబిిదారుడు భర్, భారే మరయిు అవివాహిత్ పిలాలతో 
కూడని కుటుేంబాన్ని కల్గ ిఉేండాల్. 
• లబిిదారుడు భారత్దయశేంలోన్న ఏ రాష్ేాంలోనెనైా వార ి
పేరాపెై లవదా కుటుేంబేంలోన్న ఏ స్భుేన్న పరేు మీద్ అయినా 
ప్కాీ గ్ృహాన్ని కల్గ ిఉేండకూడద్స. 
• LIG (త్కుీవ ఆదాయ స్మరహేం) నసేండి లబిిదారుడు 
అయితయ వారిషక ఆదాయేం 3 లక్షల నసేండి 6 లక్షల మధే 
ఉేండాల్. 
• ఇేంటి యలజమలనేేంలో కుటుేంబేంలోన్న ఒక వయోజన 
మహిళా స్భుేన్న స్భేత్వేం త్ప్పన్నస్రి. 

FAME ఇేండయిల ప్ధకేం :  

హ ైబిరడ మరయిు ఎలకి్ీక్ వాహనాలనస వగే్ేంగా 
స్ీవకరిేంచ్డేం మరయిు త్యలరు చయయడేం (FAME II), 

ఎలకి్ీక్ వాహనాల అభవృదిిక ిపో ర తా్హాన్ని అేందిేంచ్డాన్నక ి
భారత్ ప్రభుత్వేం ఈ ప్ధకాన్ని పరా రేంభేంచినది. 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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ప్రప్ేంచ్వాేప్్ేంగా వాతావరణ మలరుపలనస ఎద్సరోీవడాన్నక ి
చయస్స్ ని ప్రయతాిలనస ప్రిగ్ణనలోక ితీస్సకోవడేం చాలల 
ముఖేేం. ఈ ప్థకేం రరేండవ ద్శ కోస్ేం భారత్ ప్రభుత్వేం 
10,000 కోటా రూపాయల బడెజట్ నస క టాయిేంచిేంది. నషేనల్స 
ఎలకి్ీక్ మొబిల్ట ీ మిషన్ పాా న్ (NEMMP) లక్షాేలనస 
స్ాధిేంచ్డాన్నకి ఈ ప్థకేం పరా రేంభేంచ్బడిేంది. ఫజే్ I 2015 
నసేండ ి 2019 వరకు కొనస్ాగేింది మరియు ఫజే్ II ఫేమ్ 
2019లో పరా రేంభేంచ్బడిేంద ి మరియు 2022 నాటకి ి
ప్రర్వుత్రేంద్న్న భావిస్స్ నాిరు. 

FAME ఇేండయిల ప్థకేంపె ైతాజా స్మలచారేం:  

• ఎలకి్ీక్ దివచ్కూ వాహనాలపెై ఫేమ్ ఇేండయిల ప్థకేం 
రరేండర  ద్శ కిేంద్ క ేంద్ర ప్రభుత్వేం స్బి్డీన్న 50 శాత్ేం 
పెేంచిేంది. ఫేమ్ ఇేండియల ఫజే్ II కిేంద్ ఎలకి్ీక్ దివచ్కూ 
వాహనాలకు ఇప్ుపడు స్బి్డ ీకిలోవాట్ క ిరూ. 15,000గా 
ఉేంటుేంది. గ్త్ేంలో కలిోవాట్ కు రూ.10,000గా ఉేండయది. 
అద్నేంగా, ఎలకి్ీక్ దివచ్కూ వాహనేం కోస్ేం స్బి్డపీె ై
ప్రమిిత్ర దాన్న ధరలో 40 శాత్ేం ఉేంటుేంది, ఇద ి
అేంత్కుముేంద్స 20 శాత్ేం గా ఉేంది. 
• ఎలకా్ీ న్నక్ వాహనాలు- EVలకు ప్రభుత్వేం యొకీ 
న్నరేంత్ర మద్దత్ర ఎలకి్ీక్ దివచ్కూ వాహనాలనస మరిేంత్ 
చౌకగా చయయడేం, ఇది ఎలకి్ీక్ మోటార్ట స్ెైకలి్స మరయిు 
స్యీటర్ట విన్నయోగ్దారులకు ఎేంతో ప్రయోజనేం 
చయకూరుస్స్ ేంది. 
• స్సస్ిిర చ్లనశ్రలత్ ప్రషి్ాీరాలు భవిషేత్ర్ కు చాలల 
ముఖేమ ైనవి మరియు ఎలకి్ీక్ దివచ్కూ వాహనాలకు 
మ రుగరనై పో ర తా్హకాలు వాటి విన్నయోగాన్ని పెేంచ్సతాయి 
మరియు భవిషేత్ స్ాేంక త్రకత్లో మరిేంత్ స్వదయశ్ర 
పెటు్ బడులనస పో ర త్్హిస్ా్ యి. 

KUSUM ప్ధకేం :  

క ేంద్ర ప్రభుత్వేం కసి్ాన్ ఊరాజ  స్సరక్ష ఏవేం ఉతాి న్ 
మహాభయలన్ లవదా KUSUM ప్థకాన్ని ప్రకటిేంచిేంది, ఇద ి
భారత్దయశేంలో స్ౌర విద్సేత్ ఉత్పత్్రన్న మరిేంత్గా పెేంచ్డేం 
మరియు రరతై్రలకు స్ౌర వేవస్ాయేం యొకీ 

ప్రయోజనాలనస కూడా అేందసి్స్ ేంది. క ేంద్ర 
బడెజట్ 2018-19 ప్దయళా్పాటు ఈ 
కారేకూమలన్నకి రూ.48000 కోటుా  క టాయిేంచిేంది. 

మలరిు 2021లో, క ేంద్ర ప్రభుత్వేం PM-KUSUM స్ీీమ్ లోన్న 
రరైత్ర ఆదాయ మద్దత్ర మరయిు డీ-డజీీల్ేంగ్ స్ీీమ్ క ి
స్వరణలనస ప్రవేశపెటి్ేంది, త్దావరా ప్ేంప్ులకు బద్సలుగా 
వేవస్ాయ ఫడీర్ట లనస స్ో లలర్ట ఆధారిత్ేంగా  చయయడేంపె ై
ద్ృషి్ స్ారిేంచిేంది. ఈ చ్రే ఒక గూా మేంలో ఉని ప్రత్ర 
ప్ేంప్ునస స్ో లలర్ట ప్ేంప్ తో భరీ్ చయయవలస్ని అవస్రాన్ని 
రరైత్రలకు న్నర దశిస్స్ ేంది. 

కుస్సమ్ ప్థకేం వివరాలు: 

• కొత్్ మరయిు ప్ునరుతాపద్క ఇేంధన మేంత్రరత్వ శాఖ 
ఈ ప్థకాన్నకి బాధేత్ వహిేంచయ మేంత్రరత్వ శాఖ. 
• పరా రేంభేంలో, ప్రభుత్వేం 1.75 మిల్యన్ ఆఫ్-గిూడ 
వేవస్ాయ స్ో లలర్ట ప్ేంప్ులనస ప్ేంపిణ ీచయస్స్ ేంది. 
• బేంజరు భరములోా  10000 మ గా వాటా స్ో లలర్ట పాా ేంటుా  
ఏరాపటు చయస్ా్ రు. 
• బేంజరు భరములోా  రరతై్రలు ఉత్పత్్ర చయస్ ే అద్నప్ు 
స్ో లలర్ట ప్వర్ట నస డసి్ీమ్ లు అన్న కూడా పలి్చయ రాష్ ావిద్సేత్ 
ప్ేంపణి ీ స్ేంసి్లు కొనసగోలు చయస్ా్ యి. ఈ విద్సేత్ నస 
కొనసగోలు చయస్ేేంద్సకు డిస్ీమ్ లు స్ద్సపాయేం కల్పస్ా్ యి. 
• బో రు భావులు, ప్రభుతావన్నకి ఉని ప్ేంప్ులనస 
స్ౌరశకి్తో నడచియలల మలరునసనాిరు. 
• స్ో లలర్ట ప్ేంప్ులపె ై రరతై్రలకు 60% స్బి్డీ లభస్స్ ేంది. 
నేరుగా వార ిబాేేంకు ఖలతాలోా  జమ చయస్ా్ రు. ఈ స్బి్డనీ్న 
క ేంద్ర, రాష్ ాప్రభుతావలు ప్ేంచ్సకోనసనాియి. ఖరుులో 30% 
బాేేంకు రుణేంగా ప ేంద్బడుత్రేంది. కాబటి్ మిగలి్న 10% 
మలత్రమ ేరరతై్రలవ భరిేంచాల్. 

ప్థకేం మరడు భాగాలనస కల్గ ిఉేంటుేంద:ి 

• కాేంపో నెేంట్-ఎ: 2 మ గావాటా వరకు స్ామరియేం ఉని 
చిని స్ౌర విద్సేత్ పాా ేంటా ఏరాపటు దావరా 10,000 
మ గావాటా స్ో లలర్ట స్ామరాి యన్ని జయడిేంచ్డేం. 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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• కాేంపో నెేంట్-బి: 20 లక్షల స్వత్ేంత్ర స్ౌరశకి్తో ప్న్నచయస్ ే
వేవస్ాయ ప్ేంప్ుల ఏరాపటు. 
• కాేంపో నెేంట్-C: ఇప్పటకి  ఉని 15 లక్షల గిూడ-కనెక్్ 
అగిూకలుర్ట ప్ేంప్ుల స్ో లలర్ట ప్ేంప్ులుగా మలరుడేం. 

 

ఇథనాల్స బ ా ేండడె పటెోర ల్స (EBP) పోర గాూ మ్ : 

ప్ునరుతాపద్క మరియు ప్రాేవరణ అనసకూల ఇేంధనాల 
విన్నయోగాన్ని పోర త్్హిేంచ్డాన్నకి మరయిు ఇేంధన భద్రత్ 
కోస్ేం భారత్దయశేం దగి్ుమత్ర ఆధారప్డటాన్ని త్గిగేంచయ 
లక్షేేంతో ఇథనాల్స బ ా ేండడె పెటోర ల్స పోర గూా మ్ 2003లో 
పరా రేంభేంచ్బడిేంది. 

• 5% బ ా ేండిేంగ్ తో పరా రేంభేంచి, ప్రభుత్వేం 2022 నాటకి ి
10% ఇథనాల్స మిశూమేం మరియు 2030 నాటిక ి 20% 
బ ా ేండిేంగ్ (E20) లక్షేేంగా పెటు్ కుేంది. 

• ఈ కారేకూమేం జీవ ఇేంధనాలపె ై
జాతీయ విధానాన్నక ి అనసగ్ుణేంగా అమలు 
చయయబడుత్రేంది. 
• ఈ కారేకూమేం కిేంద్, చ్మురు మలరరీటిేంగ్ కేంపెనీలు 
(OMCలు) ప్రభుత్వేం న్నరణయిేంచిన ధరలకు దయశ్రయ 
వనరుల నసేండి ఇథనాల్స నస కొనసగోలు చయస్ా్ యి. 
• 2018 వరకు, ఇథనాల్స నస ఉత్పత్్ర చయయడాన్నకి చరెకు 
మలత్రమ ేఉప్యోగిేంచ్బడిేంది. ఇప్ుపడు, ఇథనాల్స ఉత్పత్్ర 
చయయడాన్నకి మొకీజొని, బజరా , ప్ేండుా  మరయిు 
కూరగాయల వేరాి లు మొద్ల ైన ఆహార ధానాేలనస 
చయరుడాన్నకి ప్రభుత్వేం ప్థకేం యొకీ ప్రధిిన్న 
ప డిగిేంచిేంది. 
• ఈ చ్రే రరతై్రలకు అద్నప్ు ఉత్పత్ర్ లనస వికూయిేంచ్డేం 
దావరా అద్నప్ు ఆదాయలన్ని ప ేంద్డేంలో 
స్హాయప్డుత్రేంది మరయిు దయశేంలో ఇథనాల్స ఉత్పత్్రక ి
ఆధారాన్ని విస్్ృత్ేం చయస్స్ ేంది. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/7427/ap-and-ts-mega-pack-validity-12-months
https://www.adda247.com/product-testseries/20619/telangana-high-court-process-server-and-office-sub-ordinate-online-test-series-in-telugu-and-english-by-adda247

