తెలంగణ రభుత్వ సంక్షేమ థకలు, అభిఴృద్ధి కరీక్రమాలు
జూన్ 2, 2014 న రతయీక్ రష్ట్ర ఆవిరాఴంతో ఏరపడిన తెలంగణా రష్ట్ర రభుత్వం,
రష్ట్ర సరవతోముఖ, సమ్మిళిత్ అభిఴృద్ధికి, రష్ట్రతుి బంగరు తెలంగణాగ మారేే
రయత్ింలో ఫాగంగ వివిధ సంక్షేమ, అభిఴృద్ధి థకలనఽ, కరీక్రమాలనఽ

in

తృరరంభించంద్ధ.

 రైత్ు సంక్షేమ థకలు:

re

1. ఎక్రతుకి 4,000 రూతృయల ఇన్ ుట్ సతిడీ

p.

Contents:

3. రుణమాప఼ థక్ం

Sm
ar

4. కోటి ఎక్రలక్ు సగుతూరు

tP

2. మ్మష్టన్ కక్తీయ (చెరుఴుల ునరుద్ి రణ) (Mission Kakatiya)

5. మన ఊరు – మన క్ూరగయలు
6. భూమ్మ కొనఽగోలు థక్ం

 మహిళా శివు సంక్షేమ థకలు
7. కే.స఼.ఆర్ (KCR) కిటల ంణీ
8. క్లాీణలక్షిి
9. ఆరోగీలక్షిి (Aarogya Laxmi)
10. ష఼ కీబ్సి (She Cabs)
11. ంటరి మహిళలక్ు జీఴనబృతి
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 గరమీణాభిఴృద్ధి థకలు
12. గరమజ్యీతి థక్ం (Grama Jyothi)
13. ఈ-ంచాయతీ తృరజ్క్ట్ (e-Panchayat Project)
14. మ్మష్టన్ భగీరథ (Mission Bhageeratha)
15. గొరరల ంణీ థక్ం

p.

in

16. లలలరగతి (Palle Pragati)

re

 SC, ST, బైనారిటీ ఴరాల సంక్షేమ, అభిఴృద్ధి థకలు:

18. క్లాీణలక్షిి

tP

17. భూమ్మ కొనఽగోలు థక్ం
19. ST, బైనారిటీల రిజ్రేవష్టనల ంు

Sm
ar

20. ష్టద్ీ ముబారక్ట

 ట్ ణాభిఴృద్ధి థకలు
21. అమృత్ధార

22. మ్మష్టన్ భగీరథ (Mission Bhageeratha)
23. ఉచత్ వప
ై ై (Free Wi-Fi)
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 ఇత్ర సంక్షేమ, అభిఴృద్ధి థకలు
24. ఆసర నష నల ఽ (Aasara Pensions)
25. ఆహార భద్రత్
26. తౄస్ట్ (FAST) థక్ం
27. సఽఫోజ్నం థక్ం
29. హాస్ ళలక్ు సనితయీం
30. అమరవీరుల క్ుట ంబాలక్ు ఆరిిక్ సయం

re

31. లలైఫ్(LIFE) థక్ం

p.

in

28. ఫోజ్నామృత్ం

33. టీ-హబ్స (T-Hub)

tP

32. డిజిటల్ లిటరస఼ (Digital Literacy Mission)
34. సవచ్ఛ హైద్రబాద్ (Swachh Hyderabad)

Sm
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35. తెలంగణ రష్ట్ర నైుణీ మ్మష్టన్ (Telangana State Skill Mission)
36. టీఎస్ట ఐతృస్ట (TS-iPASS)

37. డబుల్ బెడ్ రూమ్ స఼కం (Double Bedroom Scheme)
38. హరిత్హారం (Telanganaku Haritha Haram)
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1. ఎక్రతుకి 4,000 రూతృయల ఇన్ ుట్ సతిడీ
 తెలంగహణా మహశ్ ంర లోతు మైతుల ఆదామాతున మట్్ంు చేళే రమతనంలో ఫాగంగహ రతీ
మైతుకు రతీ ళజనలో ఎయుఴుల కొన఼గోలుకు క ఎకమహతుకి 4,000 యూతృహమలు ఴచేే
ఆమధధక షంఴతసయం 2018-19 న఼ంచి ఇచేేంద఼కు తెలంగహణా మహశ్ ర రబుతవం
తుయణభంచింది.
 ఇంద఼కు గహన఼ రబుతవం మహశ్ ర
ర హమత ంగహ తుజబన
ై లతధ దాయులన఼ గుమధతంచేంద఼కు మైతు

in

షభగర షమవవన఼ జయుుత ంది.

 ఈ థకం భుఖ్మ ఉదేద వమం మైతులై ఉనన టట్ఫడి ఫామహతున తగధగంచి రహమధతు యుణ

p.

విభుకుతలన఼ చేమడం.

re

 ఈ నగద఼ ముతాతతున మైతుల ఫామంకు ఖ్ాతాలోోనప రబుతవం నపయుగహ జభ చేమన఼ంది.

tP

ఖ్మీఫ్ ళజనలో బే నెల చిఴమధ ఴయకు ఈ ముతాతతున అందిస్త హభతు రబుతవం తెలింది.
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2. మ్మష్టన్ కక్తీయ (చెరుఴుల ునరుద్ి రణ) (Mission Kakatiya)

లలోలోోతు చెయుఴులన఼ ఫాగుచేళేంద఼కు భన ఊయు-భన చెయుఴు థకహతున ళఎం కవళమ
 ార్
గహయు 2015, భామధే 12న తుజాభాఫాద్ జిలాోలోతు ఎలాోమడిి తుయోజకఴయగ ంలోతు షదాశిఴనగర్
గహరభంలోతు తృహత చెయుఴులో తృహరయంతేంచాయు.
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కహకతీములకహలంలో చెయుఴుల తుమహభణాతుకి ఇచిేన తృహరధానమతకు తగధనటట
ో గహ మిశన్
కహకతీమ అనప ేయుత చేటా్యు.



షమవవ రకహయం చెయుఴుల కింద 10.71 లక్షల ఴెక్హయో ఆమకటట్ ఉంది.



మహశ్ ంర లో 46,447 చెయుఴులు ఉంటే రతి ఏడాది 20 ఱహతం చెయుఴులన఼

in

ునయుదధ మధంచాలతు రబుతవం తుయణభంచింది.

3. రైత్ు రుణమాప఼ థక్ం

p.

 తెలంగహణా మహశ్ ంర లోతు మత
ై ులన఼ యుణ విభుకుతలన఼ చేళే రమతనంలో ఫాగంగహ మహశ్ ర

re

రబుతవం లక్ష యూతృహమలలోు ఴునాన మైతుల ంట యుణాలతూన భాప చేళంది.
ఇంద఼కు గహన఼ ముతత ం నాలుగు విడతలోో 25% చొున యుణభాప ముతాతతున

tP

మైతుల ఖ్ాతాలోో రబుతవం జభ చేళంది.

 ఈ థకం ఴలో మహశ్ ంర లోతు ష఼భాయు 36 లక్షల భంది మైతులు లతధ తృ ందాయు.
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ఇంద఼కు గహన఼ రబుతవంై దాదాు 17 రపల కోటో ఫాయం డింది.
 చిఴమధ విడత 4000 కోటో యూతృహమలిన 2017-18 ఫడెెటో రబుతవం విడలదల చేళంది.

4. కోటి ఎక్రలక్ు సగు తూరు

 మహశ్ ంర లో కోట్ ఎకమహలకు కహలవల దావమహ స్హగుతూయు అందించి, తెలంగహణాన఼
షషమఱహమభలం చేళేంద఼కు రబుతవం లు తూట్ తృహయుదల తృహరజకు్లన఼ తుమధభస్్త ంది.
 ఇంద఼లో ఫాగంగహ గోదాఴమధ, కాష్హణ నద఼లై 23 ఫామీ, 13 భధమతయహా తూట్తృహయుదల
తృహరజకు్ల తుమహభణ కహయమకరభాతున రబుతవం చేట్్ంది.
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 వీట్లో కహయేవవయం, తృహరణఴిత, దేరహద఼ల, కోభల్ స్హగర్, ద఼భుభగూడెం తృహరజకు్లు
భుఖ్మబన
ై వి.
 ఇటీఴలే ఖ్భభం జిలాో తృహలేయులో బకత మహభదాష఼ తృహరజకు్న఼ 11 నెలల మధకహయుి

in

షభమంలో ూమధత చేళం ది.

p.

5. మన ఊరు - మన క్ూరగయలు

 కూయగహమలకు యుగుతునన డిభాండలకు తగగ టో టగహ భామెట్ంగన఼ విషత ాతం

re

చేమడం, స్హగున఼ ంచడం లక్షమంగహ భన ఊయు - భన కూయగహమల థకహతున

tP

తృహరయంతేంచాయు.

 దీతులో ఫాగంగహ ఴెైదమహఫాద్కు చ఼టట్కెన గల బదక్, భసఫూబనగర్, యంగహమడిి

Sm
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జిలాోలోో కూయగహమల స్హగుై దాల్ టా్యు.

6. భూమ్మ కొనఽగోలు థక్ం


తుయుేద దలుత కుటటంఫాల రయోజనం తుమితత ం బూమి కొన఼గోలు థకం రబుతవం
తృహరయంతేంచింది.



ఈ థకం కింద తొలి దవలో బూమిలేతు తుయుేద దలుత ఴమఴస్హమ కుటటంఫాలకు
భూడెకమహల బూమితు షభకూయుస్హతయు.



తయురహత దవలోో అయ ఎకయం, ఎకయం, మండెకమహల బూమిగల దలుత ఴమఴస్హమ
కుటటంఫాలకు మిగధలిన మధభాణం బూమి ఇచిే ఆద఼కుంటటంది.
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బూమి అతేఴాదిధకి, నాటో న఼ ళదధం చేమడాతుకి ఴమఴస్హమ అఴషమహలన఼
షభకూయుేకోఴడాతుకి తుధ఼లు షభకూయుేకోఴడంత తృహటట ఏడాదిలో క ంటకు
ళేదము తూట్ షద఼తృహమాలు, తంద఼ ళేదమ షద఼తృహమాలు, వితత నాలు, ళేదము ఖ్యుే,
ఎయుఴులు, ుయుగుల భంద఼లు, ద఼నపన ఖ్యుే, షఽక్షభ ళేదమ విధానాలు,
ంుళటో కు విద఼మత్ షయపమహ ముదలలన
ై అఴషమహలన఼ తీయేడాతుకి షభగర తృహమకవజీతు
అందిస్త హయు.
ఈ కహయమకరభం కోషం మహశ్ ంర లో ఴెైదమహఫాద్ మినహా మిగధలిన తొమిభది జిలాోలోో ఎకయం

in



యూ. 2 లక్షల న఼ంచి 7 లక్షల ఴయకు ధయన఼ చెలిోంచడాతుకి కలలక్యోకు రబుతవం

re

p.

అధికహయం కలించింది.

tP

7. కే.స఼.ఆర్ (KCR) కిటల ంణీ

 రబుతవ ఆష఼తురలోో రషఴం తృ ందే గమధబణీ ళత ల
ీ కు 12,000 యూతృహమల ముతాతతున
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అందించే విధంగహ తెలంగహణా రబుతవం ఈ థకహతున అంద఼ఫాటటలోకి తీష఼కుఴచిేంది.
ఆడలోన఼ రషవించిన భఴిళకు అదనంగహ భమొక 1,000 యూతృహమలన఼ అందిస్త హయు.
 ఈ ముతాతతున భూడల విడతలోో అందిస్త హయు. ముదట్ విడత 4,000 యూతృహమలన఼
రబుతవ ఆష఼తిరలో రషఴం కోషం చేమధనుడల, మండఴ విడత 4,000 యూతృహమలన఼
ఆష఼తిర న఼ండి ఇంట్కి రెయేే షభమంలోో, మిగతా భూడఴ విడత 4,000
యూతృహమలన఼ తృహకు తృ్ లియో టీకహ రపభంచినుడల అందచేస్త హయు.
 ఈ ఆమధధక షహామంత తృహటట ుట్్న తడి షంయక్షణకు అఴషయం అభయమ షఫుఫలు, నఽనె,
నాెన్స, టఴల్స, దో భతెయ, ఆట ఴష఼తఴులు లాంట్ ముతత ం 16 ఴష఼తఴులత కూడిన
2,000 యూతృహమల విలురెైన కవ.ళ.ఆర్. కిట్ న఼ కూడా రబుతవం అందిషత ఼ంది.
 2017-18 ఫడెె టో ఈ థకహతుకి 605 కోటో యూతృహమలన఼ కవటాభంచాయు.
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ఈ థక్ ముఖీ ఉద్యే శ్ీలు:
 రబుతవ ఆష఼తురలోో రషరహల షంఖ్మన఼ ంచడం
 తుయుేద గమధబణీ ళత ల
ీ ు ఉతృహధి న఼లకు తృ్ కుండా రహమధ ఆమోగహమతున షంయక్షిచడం,
కరపళ ఉతృహధి కోలోతే దాతుకి రబుతవబే మధహాయం అందించడం
 ఆడలోల రషరహలన఼ తృ్ ర తాసఴించడం

in

 భాతా, శివు భయణాల మవటటన఼ తగధగంచడం



Sm
ar

tP

re

p.

8. క్లాీణలక్షిి

ఈ థకహతున ళఎం కవళఆ
 ర్ ఴెైదమహఫాద్లో 2015, అకో్ఫర్ 2న తృహరయంతేంచాయు. ఎళస,
ఎళ్, తెళలకు చెందిన తుయుేద ముఴతుల విరహసం కోషం యూ. 75,116
అందజవస్త హయు.



ఈ థకం కింద లతధ తృ ందే ఎళస లతధ దాయుల ఏడాది ఆదామం యూ. 2 లక్షలకు
మించకూడద఼.



రెన఼కఫడిన తయగతుల ఴమహగలకు కూడా 2016 న఼ంచి ఈ థకహతున
ఴమధతంజవషత ఼నానయు.



2017-18 ఫడెె టో మహశ్ ర బుతవం కయయమణలక్షిభ థకం కింద అందించే ముతాతతున 51
రపల న఼ంచి 75,116 యూతృహమలకు ంచింది.
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9. ఆరోగీలక్షిి (Aarogya Laxmi)


గమధబణులు, ఫాలింతలకు తృౌల్కహహాయం అందించే ఉదేద వంత 2015, జనఴమధ 1 న఼ంచి
అంగన్రహడీకవందారలోో అభలోోకి తెచిేంది.



ఈ కహయమకరభం కింద గమధబణులు, ఫాలింతలకు రతి మోజూ కూట ఫోజనాతున
షభకూయుేతాయు. మహశ్ ంర లో 31,897 అంగన్రహడీలు, 4,076 మితూ అంగన్రహడీ
కవందారలోో 5,90,414 గమధబణులు, ఫాలింతలకు లతధ చేకూయుతుంది.
భూడేండో లోు లోలకు నెలకు 16 కోడిగుడలో ఇఴవన఼నానయు. వీట్త తృహటట

in



గోధ఼భలు, తృహలతృ డి, చకెయ, నఽనెలత కూడిన మండలననయ కిలోల తృహమకట్న఼ రతి

p.

నెలా ముదట్ తేదన
ీ అందజవస్త హయు.

3 న఼ంచి 6 ఏండో లోలకు రతిమోజూ గుడలి ఇరహవలతు తుయణభంచాయు.



రతిమోజూ లోలకు అననం, ు, కూయగహమలు గమధబణులు, ఫాలింతలకు భూడల

re



tP

కిలోల తమమం నెలమోజులతృహటట గుడో న఼, గమధబణులు, ఫాలింతలకు రతిమోజూ కూట
షంూయణ ఫోజనం 200 మి.మీ. తృహలు అందిస్త హయు.
గతంలో ఈ థకం ేయు ఇందియభభ అభాతసషత ం.
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10. ష఼ కీబ్సి (She Cabs)


భఴియయ డెఴ
ైీ యో న఼ తృ్ ర తసఴిషత ఽ రబుతవం లకహమబస ేయుత 2015, ళ్ ంఫర్ 8న
ఴెైదమహఫాద్లోతు ఖ్ైయతాఫాద్లో యరహణాఱహఖ్ భంతిర భఴందర్మడిి తృహరయంతేంచాయు.
అయుులలన
ై అబమయుథల న఼ంచి దయఖ్ాష఼తలన఼ ళవకమధంచి రతి టాకససకి 35 ఱహతం షతసడీతు
రబుతవం షభకూయష఼తంది.



ఈ థక భుఖ్యమదేద వం ట్ ణ తృహరంత భఴిళలకు ఆమధధక స్హవఴలంఫన కలిగధంచడం
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11. ంటరి మహిళలక్ు జీఴన భృతి
 మహశ్ ంర లో ంటమధగహ తుఴళంచే భఴిళల ఆమధధక అఴషమహలు తీయేడాతుకి తెలంగహణా మహశ్ ర
రబుతవం ంటమధ భఴిళలకు నెలకు 1,000 యూతృహమల చొున జీఴన బాతితు
ఏరల్,1 2017 న఼ంచి అందిస్త ్ ంది.
 దాదాు మహశ్ ంర లో 2 న఼ండి 3 లక్షల ఴయకు ఴుననంటమధ భఴిళలు ఈ థకంత

in

లతధ తృ ందన఼నానయు.

2015, జూలలై 26న రకట్ంచిన ఈ థకహతున 2015, ఆగష఼్ 17న ఴయంగల్ జిలాో

re



p.

12. గరమజ్యీతి థక్ం (Grama Jyothi)



tP

గీష఼కొండ భండలంలోతు గంగదేవిలలోలో ళఎం కవళఆర్ తృహరయంతేంచాయు.
దీతుకింద గహరమీణతృహరంత అతేఴాదిధ కి ఴచేే దేండో లో యూ. 25 రపల కోటట
ో ఖ్యుే

Sm
ar

చేమన఼నానయు. జనాఫా తృహరతిదికై రతి గహరభాతుకి 2 న఼ంచి 6 కోటో యూతృహమలు
కవటాభంచన఼నానయు.


రతి గహరభంచామతీలో ఏడల గహరభాతేఴాదిధ కమిటీలు ఉంటాభ. అవి.. 1)
తృహమధవుదధ యం 2) ఆమోగమం-తృౌల్కహహాయం 3) విదమ 4) స్హభాజిక బదరత-ేదమధక
తుయూభలన 5) షసజన ఴనయుల తుయవసణ 6) ఴమఴస్హమం.



రతి కమిటీలో ఐద఼గుయు షబుమలు ఉంటాయు.



రహయుి షబుమలోో కయు షవమం షహామక షంఘ లీడర్, గహరభంచామతీ మధధిలోతు
స్హభాజిక కహయమకయత లేదా షవచఛంద ళేరహ షంషథ రతితుధి, షంఫంధితయంగహలోో
అన఼బఴం ఉండి దవీవియభణ చేళన
 రబుతవ ఉదో మగధ ఉంటాయు.



వీమధలో కయు కమిటీకి చెైయభన్గహ ఴమఴసమధస్త హయు. కమిటీకి
గహరభంచామతీ/భండలస్హథభ అధికహమధ కతూవనర్గహ ఴమఴసమధస్త హయు.
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ఈ థకహతుకి మహష్హరాతుకి ఴచేే ఐదేండో లో ఴచేే 14ఴ ఆమధథకషంఘం తుధ఼లు యూ. 2376
కోటట
ో అంద఼ఫాటటలోకి మహన఼నానభ.



వీట్కి అదనంగహ న఼నలు, నపనతయ ఆదామం, కవందరరబుతవ ఆదామం, గహరంటట
ో
కూడా మధగణనలోకి తీష఼కోరహలి.



in

13. ఈ-ంచాయతీ తృరజ్క్ట్ (e-Panchayat Project)
మహశ్ ంర లో ఈ-ంచామతీ తృహరజకు్న఼ తుజాభాఫాద్ జిలాోలో కహభామడిి

జనన, భయణ ధ఼రఴ తారలు, ంఛన఼
ో , హాణీలు, కమంటట తలుోల చెలిోంు ఴంట్ తృౌయ

re



p.

తుయోజకఴయగ ంలోతు తెతెేట్లో ఐటీ ఱహఖ్భంతిర కవ తాయకమహభామహఴు తృహరయంతేంచాయు.
ళేఴలన఼ ఈ-ంచామతీలు అందిస్త హభ.

tP

దవల రహమీగహ మహశ్ ంర లోతు 8,770 గహరభ ంచామతీలకు ఈ- ళేఴలన఼ విషత మధస్త హయు.
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14. మ్మష్టన్ భగీరథ (Mission Bhageeratha)
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మహశ్ ంర లోతు రతి ఇంట్కి తాగుతూట్ షయపమహకు ఉదేదశించిన రహటర్గధరడ్ థక ైలాన్న఼
2015, జూన్ 8న నలో గొండ జిలాోలోతు చౌటటల్ ళఎం కవళర్ తృహరయంతేంచాయు. దీనన
ప
మిశన్ బగీయథగహ ేయుభామహేయు.



యూ. 42,000 కోటో అంచనా ఴమమం గల ఈ తృహరజకు్న఼ బదక్ జిలాో కోభట్ఫండలో
రధాతు మోదీ 2016, ఆగస్ట్ 7న తృహరయంతేంచాయు.



ఇంద఼లో 1.30 లక్షల కి.మీ. తృ డఴున ైపలలైన్న఼ రపళ మహశ్ ర దాహామధతతు తీయేడంత



in

తృహటట మోజురహమీ అఴషమహలకు కూడా భంచితూట్తు అందజవస్త హయు.
గహరభాలు, ట్ ణాలు, నగమహలు, తండాలు, ఆదిరహళగూడేలు, శిరహయు కహలతూలోో రతి
2017-18 ఫడెె టో మిశన్ బగీయథ తృహరజకు్కు 3,000 కోటో యూతృహమలన఼

re

కవటాభంచాయు.



tP

ఈ థక్ం లక్షయీలు:

మహశ్ ంర లోతు 25 రపల తురహష తృహరంతాలకు నలాో దావమహ ష఼యక్షిత భంచితూయు
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p.

ఇంట్కస ప
ై లలన
ై ో తుమహభణం, నలాో టే్ తు కూడా రబుతవబే చేడలతుంది.

అందించడం



2018 భామధే నాట్కి తృహరజకు్ ూమధత



2016 ఆగష఼్లో ముదట్ దవ తృహరయంబం



2016 డిళంఫర్ నాట్కి 6 రపల గహరభాలకు భంచితూయు



2017 డిళంఫర్ నాట్కి 90 % గహరభాలకు భంచితూయు



గహరమీణ తృహరంతాలోో రతి ఇంట్కి మోజూ 100 లీటయో భంచితూయు అందిఴవడం



భుతుసతృహలిటీలు/నగయ ంచామతీలోో రతి ఇంట్కి మోజూ 135 లీటయో
భంచితూయు అందిఴవడం



భుతుసల్ కహమొమవశనో లో మోజూ రతి ఇంట్కి 150 లీటయో భంచితూయు అందాలి
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మిశన్ బగీయథ దావమహ మధవభ
ర లకు తృహరజకు్లోోతు 10 ఱహతం తూయు షయపమహ
చేమాలి.



రతి తూట్తృహయుదల తృహరజకు్లోతు మధజమహవమయో లో 10 ఱహతం తూట్తు మిశన్
బగీయథకు రహడలకోరహలి.



in

15. గొరరల ంణీ కరీక్రమం
తెలంగహణా గహరమీణ ఆమధధక ఴమఴషథ న఼ ఫలోేతం చేళేంద఼కు గొలో కుయుభలకు గొమరల



re

చందరఱేఖ్ర్ మహఴు గహయు తృహరయంతేంచాయు.

p.

ంణి థకహతున ళదద ిేట జిలాో కొండతృహకలో జూన్, 20 2017న భుఖ్మభంతిర
ఈ థకంలో ఫాగంగహ మహశ్ ర రహమత ంగహ 1 కోట్ 50 లక్షల గొమరలన఼ ంణీ
చేష఼కుంటటనానయు.

గొమరలకు రెైదమ షహామాతున అందించేద఼కు 1962 ట ల్ పర నెంఫర్ న఼ కుడా రబుతవం
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tP

చేమన఼నానయు. వీట్కోషం ఇతయ మహష్హ్రల న఼ంచి గొమరలన఼ దిగుభతి

ఏమహటట చేళంది.

16. లలలరగతి (Palle Pragati)


మహశ్ ంర లో ేదమధకం తుయూభలన కోషం ఈ కహయమకరభాతున బదక్ జిలాోలోతు కౌడిలిో లో
భంతిర కవటీఆర్ 2015, ఆగష఼్ 22న తృహరయంతేంచాయు.



ఈ కహయమకరభాతుకి రంచ ఫామంక్ యూ. 450 కోటట
ో ఆమధథక స్హమం అందిషత ఼ండగహ
మహశ్ 
ర రబుతవం తయపున యూ. 192 కోటట
ో (ముతత ంగహ యూ. 642 కోటట
ో )
రెచిేంచన఼నానయు.
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తొలి విడతగహ మహశ్ ంర లోతు రెన఼కఫడిన భండలాలన఼ ఎంకచేళన అధికహయులు ఆమా
తృహరంతాలోో ేదఴమహగలకు జీఴనలతృహధి కలించడం, స్హభాజిక సకుెలన఼ కలించడం
ఴంట్ కహయమకరభాలన఼ చేట్ డం ఴంట్ కహయమకరభాలన఼ చేడతాయు.



గహరమీణ ేదమధక తుయూభలన షంషథ (ళర్) యమరపక్షణలో తుచేషత ఼ంది.

ఈ థక్ లక్షయీలు:

జీఴనలతృహధి, ఆదామాతున ంతృ ందించడం

in

 ఎంకచేళన
 భండలాలోో 2.5 లక్షల భంది ేద ఴమఴస్హమదాయుల

p.

 2.5 లక్షల కుటటంఫాలకు షమైన ఆమోగమం, తృౌల్కహహాయం, మధవుబరత అంఱహలోో
భానఴ ఴనయుల అతేఴాదిధ

re

 5 లక్షల కుటటంఫాలకు రబుతవ ఴమఴషథ దావమహ బయుగైన అఴకహఱహలు

tP

కలించడం

 ఆషమహ, ఉతృహధిహామీ ఴంట్ థకహలోో లతధ దాయుల నమోద఼, నగద఼ చెలిోంుల

Sm
ar

దావమహ స్హభాజిక బదరత సకుె కలించడం

17. ST, బైనారిటీల రిజ్రేవష్టనల ంు:

 తెలంగహణా రెనకఫడిన తయగతులు, లడఽమల్ి తెగల మధజమవవశన్ తలుో, 2017 న఼
తెలంగహణా మహశ్ ర అళంతెో ఫడెె ట్ షభారపఱహలోో ఆమోదించింది.
 ఈ తలుో రకహయం BC-E కోటాలో రషత ఼తం ఉనన 4% భుళో ం మధజమవవశన఼
ో 12%
ఱహతాతుకి, 6% ఱహతం ఉనన ST మధజమవవశన఼
ో 10 ఱహతాతుకి యుగుతునానభ.
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 దీతు దావమహ లడఽమల్ి తెగలు, రెనకఫడిన భుళో ం ఴమహగల రజలకు విదమ, రబుతవ
ఉదో మగ యంగహలోో భమధతున అఴకహఱహలు లతేంచి ఆ ఴమహగల స్హభాజిక, ఆమధధక అతేఴాదిధకి
దామధ తీష఼తంది.
 రషత ఼తం ఈ తలుో మహశ్ 
ర తి ఆమోదం కోషం ఎద఼యుచఽస్్త ంది



in

18. ష్టద్ీ ముబారక్ట
బైనామధటీలకు చెందిన తుయుేద ముఴతుల విరహసం కోషం 2015 అకో్ఫర్ 2న ఈ

p.

థకహతున తృహరయంతేంచాయు.

బైనామధటీ ముఴతుల విరహసం కోషం యూ. 75,116 అందిస్త హయు.



ఏడాది ఆదామం యూ. 2 లక్షలకు మించతు కుటటంఫాలన఼ ఈ థకం కింద



tP

లతధ దాయులుగహ గుమధతస్త హయు.

re



2017-18 ఫడెె టో మహశ్ ర బుతవం ష్హదీ భుఫాయక్ థకం కింద అందించే ముతాతతున

Sm
ar

51 రపల న఼ంచి 75,116 యూతృహమలకు ంచింది.

19. అమృత్ధార


మహశ్ ంర లో తాగుతూట్ కోషం ఇఫఫందిడలతునన రధాన నగమహలు, ట్ ణాలోో ఱహవవత
మధష్హెయం చఽడబే ఈ థ కం భుఖ్మ ఉదేద వం.



కవందర, మహశ్ ర రబుతావలు షంముకత ంగహ ఈ థకహతున చేడలతునానభ.



తుజాభాఫాద్, మహభగుండం, కమీంనగర్, ఖ్భభం నగయ తృహలక షంషథ లు, ఴయంగల్,
ఴెైదమహఫాద్ భహానగయతృహలక షంషథ ల మధధల
ి ో నలో గొండ, మిమహమలగూడెం, షఽమహమేట,
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భసఫూబనగర్, ఆదిలాఫాద్లలో తాగుతూట్ షభషమ ఱహవవత మధష్హెయం కోషం ఈ
థకం దావమహ తొలి దవ కహయమకరభాతున అభలు చేస్త హయు.


రతి ఴమకితకి షగటటన 135 లీటయో తూట్తు అందజవమాలతు లక్షమంగహ టట్కునానయు.



p.

in

20. ఆసర నష నల ఽ (Aasara Pensions)

వికలాంగులు, ఴాద఼ధలు, వితంతుఴులు, ంటమధ భఴిళలు, గీత, చేనపత, తెడీ

re

కహమధభకులు, ఴెచఐవీ మోగులన఼ ఆద఼కునపంద఼కు రబుతవం ంఛన్ థకం ఆషమహన఼
రరపవట్్ంది.

దీతున 2014, నఴంఫర్ 8న భసఫూబనగర్ జిలాోలోతు కొతత
త యు గహరభంలో ళఎం
కవళఆర్ తృహరయంతేంచాయు.

గహరభాలోో యూ. 1.50 లక్షలు, ట్ ణాలోో యూ. 2 లక్షలలోు ఆదామం ఉననరహమధతు

Sm
ar



tP



ఆషమహ లతధ దాయులుగహ గుమధతంచాలతు రబుతవం జీరో 22న఼ జామీచేళంది.


రతి నెల వికలాంగులకు యూ. 1500, ఴాద఼ధలు, వితంతుఴులు, గీత, తెడీ, చేనపత
కహమధభకులకు, ఴెచఐవీ మోగులకు యూ. 1000 అందజవస్త హయు.

21. ఆహార భద్రత్


ేదమధకం దిగుఴన ఉనన కుటటంఫాల కోషం 2015 జనఴమధ 1న ఈ థకహతున
తృహరయంతేంచాయు. ఆహాయ బదరత కహయుిలకు అయుులుగహ 87.57 లక్షల కుటటంఫాలన఼
గుమధతంచింది.
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రతి కుటటంఫంలో రతి భతులకి కవజీకి యూతృహభ చొున 6 కవజీలు అందజవస్త హయు.



గతంలో రతి భతులకి నాలుగు కవజీల చొున రతి కుటటంఫాతుకి గమధశ్ంగహ 20
కిలోలు ఇచేేరహయు. రషత ఼తం కుటటంఫంలో ఎంతభంది ఉంటే అంతభందికి 6 కవజీల
చొున అందజవషత ఼నానయు.



అంత మదమ థకం కింద ఎంకైన కుటటంఫాలకు కిలో తమమం యూతృహభకవ 35
కవజీలు అందజవస్త హయు.
ఆహాయ బదరత కహయుిన఼ తృ ందడాతుకి గహరమీణ తృహరంతాలోో ఏడాదికి యూ. 1.50 లక్షలు,

in



ట్ ణ తృహరంతాలోో యూ. 2 లక్షల ఆదామం ఉననరహయు అయుులు.

బూమధమితితు భాగహణితు 3.5 ఎకమహలు, బట్ బూమితు 7.5 ఎకమహలుగల

p.



తౄహస్ట్ అంటే పన
ై ాతుి మల్ అళళ్ న్స టట షఽ
్ డెంట్స ఆఫ్ తెలంగహణ (Financial

Sm
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tP

22. తౄస్ట్ (FAST) థక్ం

re

కుటటంఫాలన఼ ఆహాయబదరత కహయుిలు తృ ందడాతుకి అయుులుగహ గుమధతంచాయు.

Assistance to Students of Telangana).


ఈ థకం కవజీ న఼ంచి జీ ఴయకు ఉచితంగహ విదమన఼ అందజవమడంత తృహటట
విదామయుథల ఫో ధ నా యుష఼ం, ఉకహయరపతనాలకు షంఫంధించింది.

23. సఽఫోజ్నం థక్ం


మైతులకు యూ. 5లకవ ఫోజనం అందజవళే ఈ థకహతున ఴెైదమహఫాద్లోతు
ఫో భన్లిో లోతు తెఆర్ అంఫేదెర్ బఴన్లో షదిద భూట ేయుత 2014, జూలలై 24న
మహశ్ ర తూట్తృహయుదల, భామెట్ంగ ఱహఖ్ భంతిర సమీషమహఴు తృహరయంతేంచాయు.
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తయురహత ఈ థకహతున 2015 అకో్ఫర్ 13న ష఼ఫోజనంగహ భామహేయు.

24. ఉచత్ వప
ై ై (Free Wi-Fi)


ఇంట్ంట్కస ఫారడ్ఫామండ్ ళేఴలందించి మహష్హరాతున డిజిటల్ తెలంగహణగహ భామవేంద఼కు
ఴెైదమహఫాద్లోతు భామధమట్ సో టల్లో 2015, ఏరల్ 16న భంతిర కవటఆ
ీ ర్

p.

in

తృహరయంతేంచాయు.

మహశ్ ర రబుతవం తృహరంతీమ ఆషతురలోో భాతాశివు షంయక్షకులకు ఫోజన స్ౌకయమం

tP



re

25. ఫోజ్నామృత్ం

కలించేంద఼కు ఈ థకహతున భంతిర సమీషమహఴు 2015 అకో్ఫర్ 13న బదక్ జిలాో

Sm
ar

ళదే
ిద టలో తృహరయంతేంచాయు.

26. హాస్ ళలక్ు సనితయీం


రబుతవ హాష్ ళోలో ఉండి చద఼ఴుకొంటటనన ఎళస, ఎళ్, రెన఼కఫడిన తయగతులు,
ఇతయ కులాలకు చెందిన విదామయుథలకు తృౌల్కహహాయం అందించడాతుకి షననతమమం
ఇరహవలతు రబుతవం తుయణభంచింది. ఈ థకం 2015, జనఴమధ 1 న఼ంచి అభలోోకి
ఴచిేంది.
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27. అమరవీరుల క్ుట ంబాలక్ు ఆరిిక్ సయం


తెలంగహణ మహశ్ ర స్హధన కోషం తృహరణాలమధంచిన అభయవీయుల కుటటంఫాలన఼
ఆద఼కునపంద఼కు రబుతవం ఆమధథక స్హమం రకట్ంచింది.



మహశ్ ంర లో 10 జిలాోలోోతు 462 భంది కుటటంఫాలన఼ ఆద఼కోరహలతు రబుతవం
తుయణభంచింది.



కమీంనగర్ జిలాోలో 164, ఴయంగల్లో 93, బదక్లో 52, నలో గొండలో 48,

in

తుజాభాఫాద్లో 31, ఆదిలాఫాద్లో 26, యంగహమడిి లో 18, భసఫూబనగర్లో 17,
ఴెైదమహఫాద్లో 11, ఖ్భభంలో 2 కుటటంఫాలన఼ గుమధతంచింది.

28. లలైఫ్(LIFE) థక్ం

మహశ్ ర రబుతవం గహరమీణ కూలీల కుటటంఫాల ముఴతకు ష఼ళథ య ఉతృహధి కలన కోషం

Sm
ar



re

p.

రతి కుటటంఫాతుకి యూ. 10 లక్షల ఆమధథక స్హమం అందించింది.

tP



లలైఫ్ (Livelihood of Full Employment) థకహతుకి శ్రరకహయం చ఼ట్్ంది.


ఉతృహధి హామీలో ఫాగంగహ ఇది అభలుకహన఼ననది.



ఉతృహధి థకం తుదినాలై ఆధాయడి నాలుగవండో లో రతి ఏటా 100 మోజుల
తుదినాలు ూమధతచేష఼కునన కుటటంఫాలకు చెందిన 18-35 ఏండో
ముఴతీముఴకులకు ష఼ళథయ ఉతృహధి కలనకోషం ఈ తృహరజకు్న఼ యూతృ ందించాయు.
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29. డిజిటల్ లిటరస఼ (Digital Literacy Mission)


రజలందమధకస కంూమటర్ మధజా ానం అందించి అతేఴాదిధలో ఫాగస్హవభులన఼ చేమాలనప
లక్షమంత డిజిటల్ లిటయళతు యూతృ ందించింది.



నాస్హెమ్ షసకహయంత తెలంగహణ ఇనపమవభశన్ టెకహనలజీ అస్్ ళభయశన్ (TITA)
ఆధవయమంలో తెలంగహణ డిజిథాన్ ేయుత డిజిటల్ లిటయళ కహయమకరభాతున
యూతృ ందించింది.
ఈ-బభల్న఼ ఉయోగధంచడం ఆన్లలైనో ల తలుోల చెలిోంులు, స్్ శల్ మీడిమాన఼,

in



ఎంబభస్ట ఆపస్టన఼ ఉయోగధంచడం ముదలలన
ై రహట్ై రజలోో అఴగహసన

re

దీతుతు 2015, నఴంఫర్ 5న ఴెైదమహఫాద్లోతు గచిేఫౌలీ ట్రుల్ ఐటీ తృహరంగణంలో యూ.
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30. టీ-హబ్స (T-Hub)

p.

కలించడబే దీతు భుఖ్మ ఉదేదవం.

40 కోటో త తుమధభంచిన టీ-సబ బఴనాతున మహశ్ ర గఴయనర్ నయళంసన్, టాటా గూ
ర ప
ఎగధెకూమట్వ్ చెైయభన్ యతన్ టాటా దేవంలో అతిదద ఇన్కుమఫేటర్న఼ తృహరయంతేంచాయు.


దేవంలో రబుతవ యంగంలో తుమధభంతబన
ై తొలి ఇంకుమఫేటర్ ళంటర్ టీ-సబ. దీతు
తునాదం ఆలోచనలత యండి-ఆవిశెయణలత రెళోండి.



టీ-సబ ఉండే తృహరంతాతున కహమటలిస్ట్ అంటాయు.
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31. సవచ్ఛ హైద్రబాద్ (Swachh Hyderabad)


షవచే ఫాయత్ కహయమకరభంలో ఫాగంగహ ఴెైదమహఫాద్ నగమహతున మధవుబరంగహ ఉంచడాతుకి
ఈ థకహతున 2015, బే 16న భాదాూర్లోతు ఴెచఐళళలో గఴయనర్ నయళంసన్,
ళఎం కవళఆ
 ర్ తృహరయంతేంచాయు.

మహశ్ ంర లోతు ముఴతీముఴకులకు ఉదో మగహయుత స్హధించే నెైుణమం ంచడాతుకి 2015,

p.



in

32. తెలంగణ రష్ట్ర నైుణీ మ్మష్టన్ (Telangana State Skill Mission)

33. టీఎస్ట ఐతృస్ట (TS-iPASS)

తెలంగహణ నఽతన తృహమధఱహరమిక విధానం (టీఎస్ట ఐతృహస్ట)న఼ 2015, జూన్ 12న ళఎం
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జూలలై 21న మహశ్ ర రబుతవం దీతుకి శ్రరకహయం చ఼ట్్ంది.

కవళఆర్ విడలదల చేఱహయు.


అన఼భతులన఼ రపగఴంతం చేమడం, దలుతులకు, భఴిళలకు, గధమధజన తృహమధఱహరమిక
రపతతలకు రతమే క మహభతీలు, వివిధ న఼నల మహభతీలు ఈ తృహమధఱహరమిక విధానంలో
ఉనానభ.

34. డబుల్ బెడ్ రూమ్ స఼కం (Double Bedroom Scheme)


ఈ థకహతున 2015, అకో్ఫర్ 22న డఫుల్ ఫెడ్ యూమ్ థకహతున షఽమహమేటలోతు
గొలో ఫజార్లో, బదక్ జిలాోలోతు ఎయరఴలిో , నయసననేటలో ళఎం కవళఆర్ తృహరయంతేంచాయు.
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గహరభాలోో కొెకె ఇంట్కి యూ. 5.4 లక్షలు, ట్ ణ తృహరంతాలోో యూ. 5.30 లక్షలు
కవటాభస్హతయు. కోె ఇంటో మండల గద఼లు, క కిచెన్, మండల టాభలలటోత 560
చదయు అడలగుల విళత యణంలో ఉంటటంది.
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34. హరిత్హారం (Telanganaku Haritha Haram)

మహశ్ ంర లోతు చేదనాతున ంచేంద఼కు ళఎం కవళఆర్ 2015, జూలలై 3న యంగహమడిి
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జిలాోలోతు ముభనాఫాద్ భండలం చిలుకూయులో ముకెలు నాట్ తృహరయంతేంచాయు.
మహశ్ ర బూఫాగంలో రషత ఼తం 24 ఱహతం భాతరబే అడఴుల కింద ఉననది. దీతున 33
ఱహతాతుకి ంచాలతు రబుతవం తుయణభంచింది.


మండో విడత సమధతహామహతున నలో గొండ జిలాో చిటామల భండలం గుండారంలిో లో ళఎం
2016, జూలలై 11న తృహరయంతేంచాయు.



ఴెైదమహఫాద్-విజమరహడ జాతీమ యసదామధ కెల కవమోజు 163 కి.మీ. తృ డఴునా
ముకెలు నాటే కహయమకరభాతున చేటా్యు.



ఴచేే భూడేండో లో మహశ్ ంర లో 230 కోటో ముకెలు నాటాలతు తుయణభంచ఼కొంది. రతి
ఏడాది కోె అళంతెో తుయోజకఴయగ ంలో 40 లక్షలు, రతి గహరభంలో 40 రపల
ముకెలన఼ నాటాలతు లక్షమంగహ టట్కుంది.
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