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List of Central Government Schemes ,క ేంద్ర పరభుతవ పథకటల 

జాబితా 

 

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana 

పరధాన్ మేంత్రర జన్ ధన్ యోజన (పరధానమేంత్రర పీపుల్్ వెల్్ స్ీీమ్) అనేది భారతీయ పౌరులకు (10 ఏళ్లు  

మరియు అేంతకేంటే ఎకుీవ వయస్స్ ఉనన మ ైనర్లు కూడా దానిని 

నిరవహ ేంచడానికి స్ేంరక్షకుడి వద్ద  ఖాతానస తెరవవచసు) భారత పరభుతవేం 

యొకీ ఆరిిక చేరిక కటరయకూమేం. బాయేంక్ ఖాతాలు, చెల్ుేంపులు, కరూడిట్, బీమా 
మరియు పెనషన్లు వేంటి ఆరిిక స్టవలకు స్రస్మ ైన పటర పయతనస విస్్రిేంచడేం 

దీని లక్షయేం. ఈ ఆరిిక చేరిక పరచారటనిన భారత పరధాన మేంత్రర నర ేంద్ర మోడీ 28 ఆగ్స్సా  2014న 

పటర రేంభేంచారు. అతనస 15 ఆగ్స్సా  2014న తన మొద్టి స్టవతేంతరయ దినోత్వ పరస్ేంగ్ేంలో ఈ పథకటనిన 

పరకటిేంచారు. 

Ayushman Bharat CAPF Healthcare Scheme 

ఆయుష్టాన్ భారత్ CAPF ఆరోగ్య స్ేంరక్షణ పథకేం ద్శలవటరీగట అనిన రటష్టా ా లోు ని క ేంద్ర స్టయుధ పో లీస్స 
బలగటల (CAPF) స్ిబబేంది కోస్ేం ‘ఆయుష్టాన్ భారత్ CAPF’ ఆరోగ్య స్ేంరక్షణ పథకేం 

పటర రేంభేంచబడిేంది. దీనిని 23 జనవర ి2021న పటర రేంభేంచారు.ఆరోగ్య స్ేంరక్షణ పథకేం హ ేం వయవహారటల 

మేంత్రరతవ శటఖ మరియు నేషనల్ హెల్్ అథారిటీ స్ేంయుక్ చొరవ. CAPF హెల్్క ర్ పథకేం ఎేంపటయనెల్ 

చేయబడిన ఆస్సపతరర లలో నగ్ద్స రహ త మరియు కటగితేం రహ త వెైద్య చికిత్నస అేందిేంచడేం లక్షయేంగట 
పెటటా కుేంద ిమరియు CAPF స్ిబబేందికి దేశవటయప్ేంగట ఆరోగ్య స్టవలనస అేందేలా చేస్స్ ేంది. 

Gram Ujala Scheme 

గటూ మ ఉజాల పథకేం: గటూ మ ఉజాల పథకటనిన విద్సయత్ మేంత్రరతవ శటఖ 

పరధానమేంత్రర మోదీ లోక్స్భ నియోజకవరగేం 23 మార్ు 2021న వటరణాస్ిలో 
పటర రేంభేంచారు. గటూ మ్ ఉజాల పథకేం కిేంద్, పరభుతవేం గటూ మీణ పటర ేంతాలోు  
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పరపేంచేంలోనే అతయేంత చౌకరైన ఎల్ఈడీ బలుబలనస రూ.10కి అేందిస్ో్ ేంది. ఇది యుపిలోని గటూ మీణ 

పౌరులకు మ రుగరైన జీవన పరమాణాలు, మరిేంత ఆరిిక కటరయకలాపటలు, ఆరిిక పొ ద్సపులు మరియు 
మ రుగరైన భద్రతనస పోర త్హ ేంచడమే కటకుేండా ఇతర రటష్టా ా లకు కూడా విస్్రిేంచడేం లక్షయేంగట పెటటా కుేంది. 

PM GatiShakti 

PM గ్త్రశక్ి- బహుళ్-మోడల్ కనెకిావిటీ కోస్ేం నేషనల్ మాసా్ర్ పటు న్నస పరధాని మోదీ అకోా బర్ 2021లో 
నయయ ఢిలీులోని పరగ్త్ర మ ైదాన్లో పటర రేంభేంచారు. పథకేం విలువ రూ. 100 లక్షల కోటటు . పరధాన మౌల్క 

స్ద్సపటయాల పటర జరకుా ల కోస్ేం వటటాదారుల కోస్ేం స్మగ్ూ పరణాళికనస స్ేంస్టి గ్తీకరిేంచడేం దావరట గ్త 

స్మస్యలనస పరిషీరిేంచడేం PM GatiSakti లక్షయేం. 2021 స్టవతేంతరయ దినోత్వేం స్ేంద్రభేంగట పరధాని 

మోదీ తన పరస్ేంగ్ేంలో పీఎేం గ్త్రశక్ి పరణాళికనస పరకటిేంచారు. 

Rail Kaushal Vikas Yojana 

రరైల్ కౌశల్ వికటస్ యోజననస రరైలవవ మేంత్రర 17 స్ెపెాేంబర్  2021న నయయ ఢిలీులో పటర రేంభేంచారు. ఇది పరధాన 

మేంత్రర కౌశల్ వికటస్ యోజన ఆధవరయేంలోని కటరయకూమేం. ఈ పథకేం కిేంద్, రరైలవవ ట్ైనైిేంగ్ ఇన్స్ిాటయయట్ల 

దావరట పరిశూమకు స్ేంబేంధిేంచిన నెైపుణాయలలో యువతకు పరవేశ స్టి యి శిక్షణ అేందిేంచబడుతరేంది. రరైల్ 

కౌశల్ వికటస్ యోజన కిేంద్ మరడేళ్ుపటటట 50,000 మేంది అభయరుి లకు శిక్షణ అేందిేంచనసనానరు. ఇది 
పటర రేంభేంలో వెలడర్, ఎలక్ాీషియన్, ఫిటార్ మరియు మ షినిసా్ అనే నాలుగ్ు టేరడ్లలో 1000 మేంది 
అభయరుి లకు అేందిేంచబడుతరేంది. 

PM-Daksh Yojana 

PM-ద్క్ష్ యోజన పరధాన మేంత్రర ద్క్షత ఔర్ కుశల్ స్ేంపన్ హ ట్గ్రి ి(PM-DAKSH) యోజన 2021-22 

స్ేంవత్రేం నసేండి స్టమాజిక నాయయేం మరియు స్టధికటరత మేంత్రరతవ శటఖ 

దావరట అమలు చేయబడిేంది. PM-ద్క్ష్ యోజన కిేంద్, అరితగ్ల లక్షయ 
స్మరహాలకు స్వలపకటల్క శిక్షణా కటరయకూమేంలో నెైపుణాయభవృదిి  శిక్షణ 

కటరయకూమాలు అప్స-స్ిీల్ుేంగ్/రీ-స్ిీల్ుేంగ్; ఎేంటర్పెరనయయర్షిప్స డెవలప్సమ ేంట్ 

పోర గటూ మ్, మరియు లాేంగ్ టర్ా ట్ైనైిేంగ్ పోర గటూ మ్ అేందిేంచబడతాయి.SC (షెడయయల్డ  కులేం), OBC (ఇతర 

వెనసకబడిన తరగ్తరలు), ఆరిికేంగట వెనసకబడిన తరగ్తరలు, డీనోటిఫెైడ్ తెగ్లు, పటరిశుధయ కటరిాకులు, 
వయరటి లనస స్టకరిేంచేవటరు, మానసయవల్ స్టీవెేంజరుు , టరా న్్జరేండరుు  మరియు ఇతర స్టరూపయ వరటగ లకు 
చెేందిన అటాడుగ్ు వయకు్ లు దీనికి అరుి లు. 

RBI’s Retail Direct Scheme, Integrated Ombudsmen Schemes 
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RBI రిట్ైల్ డెైరరకా్ స్ీీమ్ మరియు రిజర్వ బాయేంక్ - ఇేంటిగ ూట్డ్ అేంబుడ్్మన్ స్ీీమ్ అనే రరేండు 
వినయతనమ ైన, కసా్మర్-క ేందీరకృతమ ైన రిజర్వ బాయేంక్ ఆఫ్ ఇేండియా యొకీ రరేండు వినయతన 

కటరయకూమాలు 12 నవేంబర్ 2021లో PM మోడీచే పటర రేంభేంచబడాడ యి. RBI యొకీ రిట్ైల్ డెైరరకా్ స్ీీమ్ 

రిట్ైల్ పెటటా బడిదారుల కోస్ేం పరభుతవ స్ెకూయరిటీల మారరీట్కు యాకర్స్నస మ రుగ్ుపరచడేం లక్షయేంగట 
పెటటా కుేంద,ి అయితే ఇేంటిగ ూట్డ్ అేంబుడ్్మన్ పథకేం 'వన్ నేషన్-వన్ అేంబుడ్్మన్' ఆధారేంగట ఒక 

పో రాల్, ఒక ఇమ యిల్ మరియు ఒక చిరునామాతో కసా్మరుు  తమ ఫిరటయద్సలనస నమోద్స చేస్స్ ేంది. 

Govt Scheme to provide 4G network in over 7,000 villages 

క ేంద్ర పరభుతవ పథకేం కిేంద్, ఛత్ీస్గ్ఢ్, ఆేంధరపరదేశ్, మహారటషా,ా జారఖేండ్ మరియు ఒడిశటలోని 7,000 

గటూ మాలలో 4G మొబ ైల్ స్టవలు అేందిేంచబడతాయి. దీనిని 18 నవేంబర్ 2021న  పటర రేంభేంచారు.ఇటీవల్ 

క ేంద్ర క బినెట్ ఆమోదిేంచిన పథకేం కిేంద్, 44 ఆకటేంక్షాతాక జిలాు లోు ని 7,287 వెల్కితీస్ిన గటూ మాలోు  4G 

ఆధారిత మొబ ైల్ స్టవలు అేందిేంచబడతాయి. 5 రటష్టా ా లోు ని రిమోట్ మరియు కషాతరమ ైన పటర ేంతాలలో 4G 

మొబ ైల్ స్టవలు డిజిటల్ కనెకిావిటీని మ రుగ్ుపరచడేంలో స్హాయపడతాయి. 

Ayushman Bharat Digital Mission 

ఆయుష్టాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్నస 27 స్ెపెాేంబర్ 2021న పరధాని మోదీ వటస్్వేంగట పటర రేంభేంచారు. 15 

ఆగ్స్సా  2020న తన పరస్ేంగ్ేంలో ఆయుష్టాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ యొకీ పెైలట్ పటర జరకా్నస పరధాని 

పరకటిేంచారు. ఈ మిషన్ ఆరోగటయనికి స్ేంబేంధిేంచిన వయకి్గ్త స్మాచారేం యొకీ భద్రత, మరియు 
గోపయతనస నిరటి రిస్స్ ేంది మరియు పౌరుల స్మాత్రతో వటరి ర ఖాేంశ ఆరోగ్య రికటరుడ ల యాకర్స్ మరియు 
మారిపడిని అనసమత్రస్స్ ేంది. ఆధసనిక ఆరోగ్య స్ేంరక్షణ వయవసి్లతో పౌరులకు స్టధికటరత కల్పేంచడేంలో 
ఆయుష్టాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ స్హాయేం చేస్స్ ేంది. 

Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana 

పరధాని మోదీ 25 అకోా బర్ 2021 ఉత్రపరదేశ్ లో 'పీఎేం ఆయుష్టాన్ భారత్ హెల్్ ఇన్ఫ్టర సా్కాుర్ మిషన్'నస 
పటర రేంభేంచారు. క ేంద్ర పరభుతవేంచే పరధాన మేంత్రర ఆతానిరభర్ స్వస్్ భారత్ యోజన అనేది దేశవటయప్ేంగట 
ఆరోగ్య స్ేంరక్షణ మౌల్క స్ద్సపటయాలనస బలోపటతేం చేయడేంపె ైద్ృషిా  స్టరిేంచే అత్రపెద్ద  పటన్-ఇేండియా 
పథకటలలో ఒకట.ి జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్తో పటటట ఈ పథకటనిన పరధాని మోదీ పటర రేంభేంచారు. 

Swachh Bharat Mission-Urban 2.0, AMRUT 2.0 
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స్వచ్ఛ్ భారత్ మిషన్-అరబన్ 2.0 మరియు అమృత్ 2.0లనస పరధాని మోదీ 1 అకోా బర్ 2021 ఢిలీులో 
పటర రేంభేంచారు. స్వచ్ భారత్ మిషన్-అరబన్నస 2014లో బహ రేంగ్ మలవిస్రజననస తొలగిేంచి ఘన వయరి 

పదారటి ల నిరవహణనస మ రుగ్ుపరచడానికి క ేంద్రేం త్రరిగ ిపటర రేంభేంచిేంది. స్వచ్ భారత్ మిషన్-అరబన్ 2.0 

మిషన్ యొకీ మొద్టి ద్శ కిేంద్ చేస్ిన పనిని కొనస్టగిేంచాలని లక్షయేంగట పెటటా కుేంది.అమృత్ 2.0 

నగ్రటలనస స్టవవలేంబనగట మారుడేం మరియు నీట ిభద్రతనస నిరటి రిేంచడేం లక్షయేంగట పెటటా కుేంది. పటాణ 

పటర ేంతాలోు  పరివర్న తీస్సకురటవడానికి తగిన పటిషామ ైన మురుగ్ునీటి నెట్వర్ీలు మరియు నీటి 
స్రఫరటనస నిరటి రిేంచడానికి అటల్ మిషన్ ఫర్ రిజువెనేషన్ అేండ్ అరబన్ టరా న్్ఫర ాషన్నస 2015లో PM 

మోడీ పటర రేంభేంచారు. 

Startup India Seed Fund Scheme 

డిపటరా్మ ేంట్ ఫర్ పరమోషన్ ఆఫ్ ఇేండస్ీా  ాఅేండ్ ఇేంటరనల్ టేరడ్ (DPIIT) స్టా రాప్స 

ఇేండియా స్ీడ్ ఫేండ్ స్ీీమ్ (SISFS)ని రూ.945 కోటుతో స్టా రాప్సలకు పోర టోట్ైప్స 

డెవలప్సమ ేంట్, పరూ ఫ్ ఆఫ్ కటనె్పా్స, మారరీట్-ఎేంటీర, పొర డకా్ కోస్ేం ఆరిిక స్హాయేం 

అేందిేంచడానికి రూపొ ేందిేంచిేంది. గౌరవనీయుల ైన పరధాన మేంత్రర శ్రూ. గౌరవనీయ 

ఆరిిక మేంత్రర మరియు వయయ ఆరిిక కమిటీ (EFC) ఆమోద్ేం పొ ేందిన తరటవత, DPIIT ఈ పథకటనిన 21 

జనవర ి2021న నోటిఫెై చేస్ిేంది. 

NIRVIK Scheme 

NIRVIK స్ీీమ్ (నిరయత్ రిన్ వికటస్ యోజన అని కూడా పిలుస్ట్ రు) అనేది ఎకో్ోరా్ కరూడిట్ గటయరరేంటీ 
కటరొపర షన్ ఆఫ్ ఇేండియా (ECGC) కిూేంద్ రుణాలు ఇవవడేం స్సలభతరేం చేయడేం మరియు చినన-స్టి యి 

ఎగ్ుమత్రదారులకు కరూడిట్ లభయతనస పెేంపొ ేందిేంచే ఉదేదశయేంతో అమలు చేయబడిన పథకేం. 

1 ఫిబరవర ి2020న  క ేంద్ర బడెజట్ 2020-2021 స్ేంద్రభేంగట ఆరిిక మేంత్రర పరకటిేంచిన NIRVIK పథకేం భారత 

ఆరిిక వయవసి్ యొకీ ఎగ్ుమత్ర విభాగటనిన పెేంచసతరేంది. 

SVAMITVA Scheme 

9 రటష్టా ా లోు  పెైలట్ ద్శ (2020-2021) పథకేం విజయవేంతేంగట పరర్యిన తరటవత, 24 ఏపిరల్ 2021న 

జాతీయ పేంచాయతీరటజ్ దినోత్వేం రోజున గౌరవనీయుల ైన పరధాన మేంత్రరచే పేంచాయతీరటజ్ మేంత్రరతవ 
శటఖకు చెేందిన క ేంద్ర రేంగ్ పథకేం దేశవటయప్ేంగట పటర రేంభేంచబడిేంది. డరరన్ ట్కటనలజీని ఉపయోగిేంచి లాయేండ్ 

పటరర్ల్లనస మాయపిేంగ్ చేయడేం దావరట మరియు చటాపరమ ైన యాజమానయ కటరుడ లు (ఆస్ి్  
కటరుడ లు/ద్స్ట్ వేజులు) జారీ చేయడేం దావరట గటూ మ గ్ృహ యజమానసలకు 'రికటర్డ ఆఫ్ రరైట్్' అేందిేంచడేం 
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దావరట గటూ మీణ నివటస్ (అబాది) పటర ేంతాలలో ఆస్ి్పెై స్పషామ ైన యాజమానాయనిన స్టి పిేంచడానికి ఈ పథకేం 

ఒక స్ేంస్ీరణాతాక ద్శ.ఈ పథకేం అనేక రకటల అేంశటలనస కవర్ చేస్స్ ేంది, అవి. ఆస్స్ ల మోనట్ైజ షన్నస 
స్సలభతరేం చేయడేం మరియు బాయేంకు రుణానిన పటర రేంభేంచడేం; ఆస్ి్  స్ేంబేంధిత వివటదాలనస తగిగేంచడేం; 

స్మగ్ూ గటూ మ స్టి యి పరణాళిక, నిజమ ైన అరిేంలో గటూ మ స్వరటజాయనిన స్టధిేంచడానికి మరియు గటూ మీణ 

భారతదేశటనిన ఆతానిరభర్గట మారుడానికి సో్ పటనేం అవుతరేంది. 

PM SVANidhi Scheme 

కోవిడ్-19 లాక్డౌన్ కటరణేంగట పరత్రకూలేంగట పరభావితమ ైన వీధ ివటయపటరులకు 
వటర ిజీవనోపటధిని త్రరిగ ిపటర రేంభేంచడానికి స్రస్మ ైన వరిీేంగ్ కటయపిటల్ లోన్
నస అేందిేంచడేం కోస్ేం PM స్ీా టా్ వెేండర్ యొకీ ఆతానిరభర్ నిధి (PM 

SVANidhi)ని గ్ృహనిరటాణ మరియు పటాణ వయవహారటల మేంత్రరతవ శటఖ 01 

జూన్ 2020న పటర రేంభేంచిేంది. పథకేం యొకీ వయవధి మారిు 2022 వరకు 
ఉేంద.ిఈ పథకేం 50 లక్షల మేంది వీధ ివటయపటరులకు పరయోజనేం చేకూరటులని లక్షయేంగట పెటటా కుేంది. 

Sahakar Mitra Scheme 

వయవస్టయేం మరియు రరైతరల స్ేంక్ష మ మేంత్రరతవ శటఖ 12 జూన్ 2020న స్హకటర మితర పథకటనిన 

పటర రేంభేంచిేంది, ఇది స్మార్ ఇేంటర్నషిప్స పోర గటూ మ్ (SIP). ఈ చొరవనస నేషనల్ కోఆపర టివ్ డెవలప్సమ ేంట్ 

కటరొపర షన్ (NCDC) నిరవహ స్స్ ేంది, ఇది స్హకటర స్ేంసి్లు మరియు యువ నిపుణులు (ఇేంటర్నలు) 
ఇద్దరిక ్స్హాయేం చేయడేం లక్షయేంగట పెటటా కుేంది. NCDCలో పని-స్ేంబేంధిత అభాయస్ అనసభవటనిన 

పొ ేందేేంద్సకు ఆస్కి్ ఉనన విదాయరుి లు మరియు యువ నిపుణుల కోస్ేం ఈ  ఇేంటర్నషిప్స పోర గటూ మ్. ఈ 

ఇేంటర్నలకు స్హకటర రేంగటనికి స్ృజనాతాక పరిష్టీరటలనస అేందిేంచే అవకటశేం ఉేంటటేంది, ఇది ఇేంటర్న
లు మరియు స్హకటర స్ేంఘాలకు పరయోజనేం చేకూరుస్స్ ేంది. 

Mission Karmayogi Scheme 

మిషన్ కరాయోగి అనేది స్ివిల్ స్రీవస్ెస్ కరపటస్ిటీ బిల్డేంగ్ (NPCSCB) 

కోస్ేం జాతీయ కటరయకూమేం. ఇది భారత బరయరోకూస్ీలో ఒక స్ేంస్ీరణ. క ేంద్ర 
మేంత్రరవరగేం దీనిని 2 స్ెపెాేంబర్ 2020న పటర రేంభేంచిేంది, ఇది వయకి్గ్త, 

స్ేంస్టి గ్త మరియు పరకిూయ స్టి యిలలో పౌర స్టవల స్టమరటి యనిన 
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పెేంపొ ేందిేంచడానికి కొత్ జాతీయ నిరటాణానిన స్టి పిేంచడేం లక్షయేంగట పెటటా కుేంది.ఈ మిషన్ భారతీయ స్ివిల్ 

స్రరవేంటు  స్టమరియ నిరటాణానికి పునాద్సలు వేయాలని భావిస్ో్ ేంది మరియు పటలననస మ రుగ్ుపరచడేం 

లక్షయేంగట పెటటా కుేంది. 

Mission Covid Suraksha Scheme 

కోవిడ్-19 వటయకి్న్పెై పనిచేస్స్ నన భారతీయ అభయరుి లు మరియు పరిశోధకుల కోస్ేం భారత పరభుతవేం 

‘మిషన్ కోవిడ్ స్సరక్ష’ అనే అభవృదిి  కటరయకూమానిన నవేంబర్  2020లో పటర రేంభేంచిేంది. ఈ మిషన్ కిేంద్, 

వెైరస్ దాడిని అరికటాడానికి భారతీయ వటయకి్న్ల కిునికల్ డెవలప్సమ ేంట్, తయారీ మరియు ల ైస్ెన్్లనస 
పరభుతవేం స్సలభతరేం చేస్స్ ేంది. 

One Nation One Ration Card Scheme 

జాతీయ ఆహార భద్రతా చటాేం (NFSA) కిేంద్ దేశవటయప్ేంగట ర షన్ కటరుడ ల 

పో రాబిల్టీ కోస్ేం 'ఒక  దేశేం, ఒక  ర షన్ కటర్డ పథకేం' (ONORC) పథకటనిన 

డిపటరా్మ ేంట్ అమలు చేస్ో్ ేంది. దీనిని ఆగ్షరా  2019 లో పటర రేంభేంచారు.దీని 

దావరట NFSA పరిధిలోకి వచిున అరుి ల ైన ర షన్ కటర్డ హ లడరుు /లబిదదారులు 
దేశేంలో  ఎకీడ ినసేండెైనా తమ అరితలనస యాకర్స్ చేయవచసు.ఈ పథకేం 

యొకీ పటర థమిక లక్షయేం దేశేంలోని పటద్ వరటగ లకు చాలా తకుీవ ధరలకు స్రిపడా ఆహార ధానాయలనస 
అేందిేంచడేం. 

DHRUV' Scheme 

పరధాన్ మేంత్రర ఇనోనవేటివ్ ల రినేంగ్ పోర గటూ మ్ 'DHRUV' అనేది క ేంద్ర మానవ వనరుల అభవృదిి  మేంత్రరతవ 
శటఖ స్హాయేంతో భారత పరభుతవేం యొకీ చొరవ. దీనిని అకోా బర్ 2019 లో 
పటర రేంభేంచారు.  పరత్రభావేంతరల ైన పిలుల నెైపుణాయలు మరియు జాా నానిన మ రుగ్ుపరచడానికి మరియు 
వటర ిస్టమరటి యనికి అనసగ్ుణేంగట శరూషఠ తనస స్టధిేంచడానికి మరియు స్మాజ అభవృదిికి స్హాయపడటానికి 
వటరిని పోర త్హ ేంచడానికి 'DHRUV' పటర రేంభేంచబడిేంది. 

SATAT Scheme 

స్స్ెటానబుల్ ఆలార నటివ్ టటవర్డ్ అఫరడబుల్ టరా న్్పో ర ాషన్ (SATAT) అనేది 
కేంపెరస్డ  బయో-గటయస్ ఉతపత్్ర పటు ేంట్ల ఏరటపటట మరియు స్ేంభావయ 
వటయపటరవేత్ల నసేండ ిఆస్కి్ని తెల్యజ యడేం దావరట ఆటోమోటివ్ 

http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


స్టా టకి్-GK (గ్రూ ప్స్ ,SI ,కటనిస్టాబుల్ మరయిు ఇతర పరకీ్షలకు) 
 

List of central govt schemes |    Adda247 Telugu  |   www.careerpower.in    |     Adda247 App 

 

ఇేంధనాలలో ఉపయోగిేంచేేంద్సకు మారరీట్లో అేంద్సబాటటలో ఉేంచడేం లక్షయేంగట పెటటా కునన చొరవ. పబిు క్ 

స్ెకటా ర్ అేండర్టేకిేంగ్ (PSU) ఆయిల్ మారరీటిేంగ్ కేంపెనీల (OMC) స్హకటరేంతో పెటోర ల్యేం & స్హజ 

వటయువు మేంత్రరతవ శటఖ అకోా బర్ 2018లో ఈ కటరయకూమానిన పటర రేంభేంచిేంది. 

NIPUN Bharat Mission 

నిపున్ భారత్ మిషన్  5 జూల ై 2021 లో పటర రేంభేంచారు. దీని పరధాన లక్షయేం 2026-27 నాటికి గ ూడ్ 3 చివర ి

నాటికి పరత్ర బిడడ  చద్వడేం, రటయడేం మరియు స్ేంఖాయశటస్్ేైంలో కటవలస్ిన అభాయస్ స్టమరటి యలనస 
స్టధిేంచేలా, పునాద ిఅక్షరటస్యత మరియు స్ేంఖాయశటస్్ేైం యొకీ స్టరవత్రరక స్ముపటరజననస నిరటి రిేంచడానికి 

వీలు కల్పేంచే వటతావరణానిన స్ృషిాేంచడేం. 

Ayushman Bharat Yojana 

భారత పరభుతవేం యొకీ ఆయుష్టాన్ భారత్ జాతీయ ఆరోగ్య పరిరక్షణ పథకేం దేశేంలోని 50 కోటు  మేందికి 
ఉచిత ఆరోగ్య స్ేంరక్షణనస అేందిేంచడేం లక్షయేంగట పెటటా కుేంది.ఈ కటరయకూమేం భారత పరభుతవ జాతీయ ఆరోగ్య 
విధానేంలో భాగ్ేం.దీనిని ఆరోగ్య మరియు కుటటేంబ స్ేంక్ష మ మేంత్రరతవ శటఖ స్ెపెాేంబర్ 2018లో 
పటర రేంభేంచిేంది. 

Digital India 

పరభుతవ స్టవలు పౌరులకు ఎలకటాీ నిక్గట అేంద్సబాటటలో ఉేండేలా చయడడేం 

మరియు తాజా స్మాచారేం మరియు కమరయనిక షన్ ట్కటనలజీ నసేండ ిపరజలు 
పరయోజనాలనస పొ ేంద్డేం దీని లక్షయేం.ఈ చొరవలో గటూ మీణ పటర ేంతాలనస హెై-స్ీపడ్ 

ఇేంటరరనట్ నెట్వర్ీలతో అనసస్ేంధానిేంచే పరణాళికలు ఉనానయి.1 జూల ై 2015 

న భారత పరధాన మేంత్రర నర ేంద్ర దామోద్రదాస్ మోడీచే పటర రేంభేంచబడిేంది. 

Smart Cities Mission 

నేషనల్ స్టారా్ స్ిటీస్ మిషన్ అనేది భారతదేశ పరభుతవేంచే పటాణ పునరుది్రణ కటరయకూమేం,దీనిని 25 జూన్ 

2015లో పటర రేంభేంచారు. ఇది దేశవటయప్ేంగట స్టారా్ నగ్రటలనస అభవృదిి  చేయడేం, వటటిని పౌర 

స్టనహపరరవకేంగట మరియు స్ిిరేంగట ఉేండేలా చేయడేం.[3] ఆయా నగ్రటలోు ని రటషా ాపరభుతావల 

స్హకటరేంతో మిషన్నస అమలు చేయడానికి క ేంద్ర పటాణాభవృదిి  మేంత్రరతవ శటఖ బాధయత వహ స్స్ ేంది. ఈ 

మిషన్లో పటర రేంభేంలో 100 నగ్రటలు ఉనానయి, పటర జరకా్ల పరర్ికి గ్డువు 2019 మరియు 2023 మధయ 
నిరణయిేంచబడిేంది. 
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AMRUT 

అమృత్  ముఖయేంగట పటద్లు మరియు వెనసకబడిన వటరేంద్రిక్ జీవన నాణయతనస మ రుగ్ుపరిచేేంద్సకు నీటి 
స్రఫరట, మురుగ్ునీటి పటరుద్ల, పటాణ రవటణా, పటరుీలు వేంటి పటర థమిక 

పౌర స్ౌకరటయలనస అేందిేంచే లక్షయేంతో భారత పరభుతవేం అటల్ మిషన్ ఫర్ 

రిజువెనేషన్ అేండ్ అరబన్ టరా న్్ఫర ాషన్ (అమృత్)నస పటర రేంభేంచిేంది.దీనిని 

25 జూన్ 2015లో పటర రేంభేంచారు."అమృత్" మిషన్ యొకీ ఉదేదశయేం (i) పరత్ర 

ఇేంటిక ినీటి స్రఫరట మరియు మురుగ్ునీటి కనెక్షన్తో కూడిన కుళాయికి 
పటర పయత ఉేండేలా చయడటేం (ii) పచుద్నేం మరియు చకీగట నిరవహ ేంచబడే 
బహ రేంగ్ పరదేశటలనస అభవృదిి  చేయడేం దావరట నగ్రటల స్ౌకరయ విలువనస పెేంచడేం ఉదా. ఉదాయనవనాలు 
మరియు (iii) పరజా రవటణాకు మారడేం లవదా మోటారు లవని రవటణా స్ౌకరటయలనస నిరిాేంచడేం దావరట 
కటలుష్టయనిన తగిగేంచడేం ఉదా. వటకిేంగ్ మరియు స్ెైకిుేంగ్. 

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana 

పరధాన్ మేంత్రర స్సరక్ష బీమా యోజన (PMSBY): పరధానమేంత్రర స్సరక్ష బీమా పథకేం అనేది భారతదేశేంలో 
పరభుతవ మద్దతరతో కూడిన పరమాద్ బీమా పథకేం. దీనిని వటస్్వటనికి ఫిబరవరి 
2015లో ఆరిిక మేంత్రర దివేంగ్త అరుణ్ జరైటీు  2015 బడెజట్ పరస్ేంగ్ేంలో 
పరస్ట్ విేంచారు.దీనిని 2015 మే 8న కోల్కతాలో పరధాని నర ేంద్ర మోదీ లాేంఛనేంగట 
పటర రేంభేంచారు.పరధాన్ మేంత్రర స్సరక్ష బీమా యోజన 18 మరియు 70 

స్ేంవత్రటల మధయ వయస్స్ గ్ల వయకు్ లకు (భారతీయ నివటస్ి లవదా NRI) బాయేంక్ ఖాతాలతో 
అేంద్సబాటటలో ఉేంది. దీనిక ిపనసనలు మినహాయిేంచి ₹12  వటరిషక పీరమియేం ఉేంది. పరధాన మేంత్రర స్సరక్ష 

బీమా యోజనపెై GST మినహాయిేంచబడిేంది. ఖాతా నసేండ ిమొత్ేం స్వయేంచాలకేంగట డెబిట్ 

చేయబడుతరేంద.ి 

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana 

పరధాన మేంత్రర జీవన్ జయయత్ర బీమా యోజన  (పరధాన మేంత్రర జీవన్ జయయత్ర బీమా 
పథకేం) అనేది భారతదేశేంలో పరభుతవ మద్దతరతో కూడిన జీవిత బీమా పథకేం. 

దీనిని వటస్్వటనికి ఫిబరవరి 2015లో ఆరిిక మేంత్రర అరుణ్ జరైటీు  2015 బడెజట్ 

పరస్ేంగ్ేంలో పరస్ట్ విేంచారు. దీనిని పరధాన మేంత్రర నర ేంద్ర మోడీ మే 9న కోల్కతాలో 
లాేంఛనేంగట పటర రేంభేంచారు. పరధాన మేంత్రర జీవన్ జయయత్ర బీమా యోజన 18 మరియు 50 స్ేంవత్రటల 

మధయ వయస్స్ ఉనన వటరికి బాయేంకు ఖాతాలతో అేంద్సబాటటలో ఉేంద.ి దీని వటరిషక పీరమియేం ₹330 
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(US$4.40). పరధాన మేంత్రర జీవన్ జయయత్ర బీమా యోజనపెై GST మినహాయిేంచబడిేంది. పరత్ర స్ేంవత్రేం 

మే 31 లవదా అేంతకు ముేంద్స ఖాతా నసేండ ిమొత్ేం స్వయేంచాలకేంగట డెబిట్ చేయబడుతరేంది 

Sukanya Samriddhi Account 

స్సకనయ స్మృదిి ఖాతా (ఆడపిలుల శరూయస్స్ ఖాతా) అనేది ఆడపిలుల తల్ుద్ేండుర లనస లక్షయేంగట చేస్సకుని 

భారత పరభుతవేం మద్దతరతో కూడిన పొ ద్సపు పథకేం. ఈ పథకేం 

తల్ుద్ేండుర లు తమ ఆడ పిలుల భవిషయతర్  విద్య మరియు వివటహ ఖరుుల 

కోస్ేం నిధిని నిరిాేంచమని పోర త్హ స్స్ ేంది.బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో 
పరచారేంలో భాగ్ేంగట  22 జనవరి 2015న హరటయనాలోని పటనిపట్లో పరధాని 

నర ేంద్ర మోదీ పటర రేంభేంచారు. ఈ పథకేం పరస్స్ తేం 7.6% వడీడ  ర టట మరియు పనసన పరయోజనాలనస 
అేందిస్స్ ేంది. ఏదెైనా ఇేండియా పో సా్ ఆఫీస్ లవదా అధీకృత వటణిజయ బాయేంకుల శటఖలో ఖాతానస తెరవవచసు. 

Heritage City Development and Augmentation Yojana 

నేషనల్ హెరిటేజ్ స్ిటీ డెవలప్సమ ేంట్ అేండ్ ఆగరాేంటేషన్ యోజన (హృద్య్) 21 జనవర ి2015న 

పటర రేంభేంచబడిేంది, పరత్ర హెరటిేజ్ స్ిటీ యొకీ వటరస్తవ లక్షణానిన 

స్ేంరక్షిేంచడానిక ిపటాణ పరణాళిక, ఆరిిక వృదిి  మరియు వటరస్తవ పరిరక్షణనస 
ఒక స్మిాళితేం చేస్ట లక్షయేంతో 2015 జనవర ి21న పటర రేంభేంచబడిేంది. స్టారక 

చిహానలు, ఘాటటు , దేవటలయాలు మొద్ల ైన వటరస్తవ ఆస్స్ ల కోస్ేం 

అనసస్ేంధానిేంచబడిన పటాణ మౌల్క స్ద్సపటయాల పునరుది్రణతో పటటట కొనిన అస్ేంపరరణ ఆస్స్ లనస 
పునరుది్రిేంచడేంతోపటటట పరధాన వటరస్తవ మౌల్క స్ద్సపటయాల పటర జరకుా లు. ఈ కటరయకూమాలలో 
పటరిశుధయ స్ౌకరటయలు, రోడుు , పరజా రవటణా & పటరిీేంగ్, పౌర స్టవలు, స్మాచార కియోస్ీలు మొద్ల ైన 

వటటి అభవృదిి  ఉేంటటేంది. 
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స్టా టకి్-GK (గ్రూ ప్స్ ,SI ,కటనిస్టాబుల్ మరయిు ఇతర పరకీ్షలకు) 
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