గిరిజన వ్యవ్హారాల మంత్రిత్వశాఖచే అమలుచేయబడుత్ునన ముఖయమైన పథకాలు /
కార్యక్రమాలు
The major schemes/programme of the Ministry of Tribal Affairs
రాజ్యంగంలోని

అధిక్ర్ణ 275 ( 1 ) కంద మంజూర్ు కాబడిన పిత్ేయక్ కంది పిభుత్వ సహాయకాలు

మరియు నిధులు SPECIAL CENTRAL ASSISTANCE & GRANTS UNDER ARTICLE 275(1) OF THE
CONSTITUTION
గిరిజనుల అభివృద్ధి కోసం గిరిజన ఉప పరణాళిక ద్ాారా కృషి చేసు ునన రాష్టారాలు / కంద్ర

పాలిత

పారంతాలకు తన వంతు సహాయంగా కంద్ర పభుతాం పరతేేక ఆరిిక సహాయం అంద్ధసు ుననద్ధ. ఈ ధన
పర ర తాాహాకాలుగా పరధానంగా కుట ంబాలలోని సభుేలు ఆద్ాయం ప ంద్ే పథకాలుగా వేవసహాయం,
ఉద్ాేనవనాలు (పండ్ో తోటలు మరియు కూరగాయల తోటలు) పంపకం, భూసారానిన భద్ర పరచడ్ం,
మధే తరహా నీటి పారుద్ల, పాడి పశువుల పంపకం, పంపుడ్ు జంతువుల పంపకం (అనగా గొరరల
ె ు,
మేకలు, పంద్ులు మొద్ల ైనవి), అడ్వులు, విద్ే, సహకార రంగం, మతేపరిశ్మ
ె , గాెమీణ మరియు
కుటీర పరిశ్మ
ె లు మరియు కనీస అవసరాల పథకం కంద్ మంజూరు చేయబడ్తాయి.
అనిన రాష్టారాలకు/ కంద్ర పాలిత పారంతాలకు గాెంటో ఇవాబడ్డానిక కారణం రాజ్ేంగంలలని 275 (1)
అధధకరణ లలని మొద్టి నిబంధన కంద్ గిరిజన అభివృద్ధి కోసం ఏరాాట చేసే పారజరకరుల అవసరాలను
తీరచడానిక

మరియు ఆ రాష్టర ంా / కంద్ర పాలిత పారంతాలలలని

సమానంగా గిరిజనులు నివసించే

పరిపాలనలల మిగతా పారంతాలతో

షడ్యేల్డ్ పారంతాలలల అభివృద్ధి సాధధంచడ్మే లక్ష్ేంగా

ఇవాబడ్తాయి. గిరిజన విద్ాేరుిలకు

ఆశ్ెమ పాఠశాలలు (రరసిడెనిాషియల్డ పాఠశాలలు)

ఇవి

ఏరాాట

చేసేంద్ుకు, విద్ాేరుిలకు నాణేమైన విద్ాేబో ధన గావించేంద్ుకు ఈ నిధులలలని క ంత భాగానిన ఖరుచ
చేసు ారు.
అనాగరిక్ుల ైన, ఆదీవాసుల ైన

గిరిజన బ ందాల/ గుంపుల జీవ్నానిన (పి టి జిల)ను

అభివ్ దిి

పరిచేందుక్ు పథకాలు SCHEME OF DEVELOPMENT OF PRIMITIVE TRIBAL GROUPS(PTGs)
వేవసాయరంగంలల అధునాతన సాంకతిక పరిజా ్నం వినియోగించని ముంద్ు రోజులను ఆధారంగా
చేసుక ని

ద్ేశ్ంలలని

నికోబార్ ద్ీవులలల
ఎట వంటి

17 రాష్టారాలలల
75 గిరిజన

మరియు ఒక కంద్ర పాలిత పారంతమైన

కులాలను లేద్ా తెగలను

అభివృద్ధిక నోచుకోని వారిగా

గురిుంచి

అండ్మాన్ మరియు

ఏ అభివృద్ధి సాధధంచని జనాభా లేద్ా

వారిని ఆద్ీవాసుల ైన, అనాగరికుల ైన

గిరిజన

గుంపులుగా వరగీకరించారు. వీరిని (పి టి జిలు) అని పిలుసాురు. వారిక అంద్ుబాట లలక తెచేచంద్ుకు
లేద్ా వారు ప ంద్ేంద్ుకు ఈ పి టి జి లను అనిన విధాలుగా అభివృద్ధి చేసేంద్ుకు కంద్ర సాియిలల ఒక
పథకానిన 1998 -99 వ సంవతారంలల పరవేశ్ పటారరు. ఈ పథకం పరిసి తులన బటిర మారుా చేసుక నే
రగతిలల ఉంట ంద్ధ. ఈ పథకం కంద్ గృహ నిరాాణం, మౌలిక సద్ుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడ్ం, విద్ే,
ఆరోగేం, భూ పటారల పంపిణీ, భూములను అభివృద్ధి చేయడ్ం, వేవసాయాభివృద్ధి, పశుగణాభివృద్ధి,

సామాజిక భద్రత, బీమా

మొద్ల ైన వాటికోసం వీరిక ఆరిిక

పరభుతాాలు/ కంద్రపాలిత పారంతాల పాలనా యంతారంగాలు

సహాయం అంద్ధసు ారు. ఆయా రాష్టర ా
నిరాహంచిన

సరాల ఆధారంగా 11వ

పరణాళికలల పి టి జిల కోసం ద్ీరఘ కాలిక పరయోజనాలు కలిాంచేంద్ుకు ఒక సమగె భద్రత మరియు
అభివృద్ధి

పరణాళికలు 2007-2008వ సంవతారంలల

రూప ంద్ధంచారు. ఈ పరణాళికలను

రాష్టర ా

పరభుతాాలు మరియు సాచఛంద్ సంసి ల మధే అనుసంధానం ఏరారచి ఆచరణలలక తెసు ారు.
గిరిజన పరిశొధనా సంసథ లు TRIBAL RESEARCH INSTITUTES
పద్ానలుగు (14) గిరిజన పరిశొధనా సంసి లను వరుసగా ఆంద్రపద్
ర ేశ్, అసాాం, బీహార్, గుజరాత్, కరళ,
మధేపరద్ేశ్, మహారాష్టర ,ా ఒడిసాా, రాజసాిన్, తమిళనాడ్ు, పశ్చచమ బంగాల్డ, ఉతు రపరద్ేశ్, మణిపూర్,
తిరపుర రాష్టారాలు నెలక లాాయి. ఈ సంసి లు అయా రాష్టర ా పరభుతాాలకు పరణాళికలు తయారు చేసేంద్ుకు
అవసరమైన

వివరాలను పరిశోధన, అంచనాలు, అద్ేయనాలను అంద్ధసు ాయి. వివరాల సేకరణ,

సంపరద్ాయకమైన నాేయానిన కోెఢీకరించడ్ం, మరియు ద్ానిపై శ్చక్ష్ణ నిరాహంచడ్ం, సద్సుాలు, శ్చక్ష్ణా
కారేకెమాలు నిరాహసాుయి. వీటిలల క నిన సంసి లు గిరిజనుల యొకక హసు కళలపై మూేజియములు
నెలక లిా వారి కళా సృషిరని పరజలకు తెలియపరుసాుయి.
ఎస్ .టి బాలిక్ల / బాలుర్ వ్సత్ర గ హాలు GIRLS / BOYS HOSTELS FOR STs
విద్ేనభేసించే గిరిజన బాలికలు చద్ువుకుంటూ నివసించేంద్ుకు వసతి సౌకరాేలు కలిాంచే లక్ష్ేంతో
3వ పంచ వరష పరణాళికలల పరభుతా బాలికల వసతి గృహ పథకం పారరంభించారు. అనిన రాష్టారాలకు ఆ
వసతి గృహాల నిరాాణ వేయంలల 50 శాతం నిధులను కంద్ర పరభుతాం సహాయంగా అంద్ధసు ుంద్ధ. ఇద్ే
విధంగా కంద్ర పాలిత పారంతాలలల ఈ సహాయం 100 శాతంగాను అంద్ధసు ుంద్ధ. రాష్టారాలలల, కంద్ర పాలిత
పారంతాలలల 29 బాలికల వసతి గృహాల నిరాాణానిక, 1999 - 2000 వ సంవతారంలలనయ, 11 బాలికల
వసతి గృహాల నిరాాణానిక 2000 - 2001 వ సంవతారం లలనయ కంద్ర పరభుతాం నిధులు మంజూరు
చేసింద్ధ. అలాగ 1989 - 90 వ సంవతారంలల బాలికల వసతి గృహాల నిరాాణంలాగ బాలుర వసతి
గృహాల సౌకరేం కలిాంచే పథకం పారరంభించారు. 2000 - 2001 వ సంవతారంలల 15 బాలుర
వసతిగృహాల నిరాాణానిక కంద్ర పరభుతాం నిధులు విడ్ుద్ల చేసింద్ధ.
టీ ఎస్ పి పాింత్ాలోో ఆశ్రమ పాఠశాలల ఏరాాటు ASHRAM SCHOOLS IN TSP AREA
1990-91 వ సంవతారంలల కంద్ర పరభుతాం సౌజనేంతో పారంరంభించబడిన ఈ పథకం ద్ాారా రాష్టర ా
పరభుతాాలకు, కంద్ర పాలిత పారంతాల పాలనా యంతారంగాలకు, రాష్టారాలకయితే 50 శాతం మరియు
కంద్రపాలిత పారంతాలకరైతే 100 శాతం చొపుాన కంద్ర పరభుతాం ఆరిిక సహాయం అంద్ చేయబడ్ుతుంద్ధ.
1999 -2000 వ సంవతారంలల ఈ పథకం కంద్ 36 ఆశ్ెమ పాఠశాలలకు భవనాల నిరాాణానిక నిధులు
విడ్ుద్ల చేయబడా్యి.
గిరిజన పాింత్ాలోో వ్ త్రి శిక్షణా కందాిలు VOCATIONAL TRAINING CENTRES IN TRIBAL AREAS
గిరిజన యువతలొ ద్ాగి

ఉనన వివిధ సంపరద్ాయ

మరియు అధునాతన కళలు, వృతు
ు లలో

శ్కు

సామరాిాలను గురిుంచి వారిలల వాటిని అభివృద్ధి చేసేంద్ుకు, అంతే కాక వారిలల విద్ాేరహతలు, పరసు ుత
ఆరిిక పరిసి తుల ననుసరించి మరియు బజ్రులల ఆ కళలకు, వృతు
ు లకు వునన గిరాకీలను గురిుంచి
వారిక వాటిలల శ్చక్ష్ణ నిచిచ వారు తగిన ఉపాధధ ప ంద్ేలాగ లేద్ా సాయం ఉపాధధ ప ంద్ేలాగ తయారు
చేయడ్మే ఈ పథకం లక్ష్ేం. ఈ పథకంలల, 100 శాతం నిధులు రాష్టర ా పరభుతాాలకు, కంద్ర పాలిత
పారంతాలకు మరియు సాచఛంద్ సంసి లకు కంద్ర పరభుతాంనుంచి అంద్ధంచబడ్తాయి. వాటిద్ాారా ఈ
పథకానిన అమలు చేసి లక్ష్ే సాధన కోసం కృషి చేయబడ్ుతుంద్ధ. ఆయితే ఈ పథకానిక క నిన ఆరిిక
నిబంధనలునానయి. వీటిలల నిరాాణానికయియే ఖరుచ మంజూరు చేయబడ్ద్ు.
పరభుతేాతర సాచఛంద్ సంసి లు నిధుల కోసమై

తమ పరతిపాద్నలను

రాష్టర ా పరభుతాం ద్ాారా

పంపించవలసి వుంట ంద్ధ. " సాచఛంద్ సంసి ల కృషిక తోడాాట నంద్ధంచే రాష్టర ా కమిటి " ఒకటి రాష్టర ా
గిరిజన సంక్షమ మంతిరతా శాఖ పరధాన కారేద్రిి / కారేద్రిి అధేక్ష్తన గిరిజన సంక్షమం / అభివృద్ధి
శాఖల పరతినిధులతో
సిఫారసులను

ఏరాాట చేయబడి, ఆ కమిటి ఇచిచన నివేద్ధక మేరకు రాష్టర ా పరబుతాం తన

ఈ పరతిపాద్నలకు జత చేసి

కంద్ర పరభుతాానిక పంపించాలి.

అయితే ఈ కమిటి

సిఫారసులు ఆ ద్రఖాసుు చేసుకునన ఆరిిక సంవతారానిక మాతరమే వరిుసు ాయి. తరాాత అవి చెలో ు
బాట లల వుండ్వు.
అత్ర త్క్ుువ్ అక్షరాసయత్గల జిలాోలోని షెడయయల్డ్ గిరజ
ి న బాలిక్లలోో విదాయభ్ాయసానిన

పటిష్టపర్చడం

గురించి STRENGTHENING EDUCATION AMONG SCHEDULED TRIBE GIRLS IN LOW LITERACY
DISTRICT
మంతిరతా శాఖ లింగ వివక్ష్ చయపకుండా పరవేశ్ పటిరన పథకం ఇద్ధ. సాధారణ స్ు ల
ీ జనాభాలల మరియు
గిరిజన స్ు ల
ీ లలో అక్ష్రాసేత సాియి వేతాేసానిన రుపుమాపేంద్ుకు మరియు 100 శాతం అక్ష్రాసేత
సాధధంచే లక్ష్ేంతో పరవేశ్ పటిరన పథకం ఇద్ధ.
గురిుంచిన

జిలాోలలో లేద్ా బాోకులలో గిరిజన బాలికలను నమోద్ు చేసి, ముఖేంగా నకాల్డా

ఎకుకవగా వునన

పారంతాలలల, అలాగ అనాగరికుల ైన ఆద్ీవాసులు

పరభావం

బృంద్ాలు లేద్ా గుంపులు

నివసించే పారంతాలలలని గిరిజన బాలికలను గురిుంచి అలాగ పారథమిక, సాియిలలని పాఠశాల చద్ువు
మానివేసిన వారిని గురిుంచి వారి విద్ే కవసరమైన మరియు విద్ాేభాేసం వలో వచేచ పరయోజనాలపై
అవగాహన కలిాసాురు.
సమాజిక మరియు ద్ేశాభివృద్ధి వలో వచేచ పరయోజనాలు గూరిచ,

వాటి అవసరం గూరిచ గిరిజన

బాలికలకు తెలియజరపిా, వారు అరిికాభివృద్ధిలల పాలు పంచుకోవాలిాన

అవసరం గూరిచ అవగాహన

కలిాంచి వారిలల అక్ష్రాసేత రట ను అభివృద్ధి పరచడ్మే ఈ పథకం లక్ష్ేం.
ఈ పథకం 12 రాష్టారాలలలని

54 జిలాోలను గురిుంచింద్ధ.

అలాగ 1 కంద్ర పాలిత పారంతానినకూడా

గురిుంచింద్ధ. ఎకకడ్యితే గిరిజన తెగల (ఎస్. టి) జనాభా 25 శాతం అంత కంటే ఎకుకవగా వుంద్ో ,
మరియు అలాగ వారిలల ఆడ్వారి అక్ష్రాసేత రట 35 శాతం కంటే తకుకవగాను లేద్ా ద్ానిలల
క ంతభాగం

అయి వుంద్ని 2001 జనాభా ల కకలలల తేలింద్ధ.

2001 జనాభా ల కకల పరకారం

పేరొకనబడిన 54 జిలాోలలలను పకకన పటిర, ఇంకా అద్నంగా ఒక జిలాోలలని ఏ ఇతర బాోకులలనెైనా
గిరిజన తెగల జనాభా 25 శాతం అంత కంటే ఎకుకవ ఉండి, అంద్ులల గిరిజన మహళల అక్ష్రాసేత
రట 35 శాతం కంటే తకుకవ లేక అంద్ులల క ంత భాగమే వుంటే వాటిక కూడా ఈ పథకం వరిుంపచేసి
అమలు చేసు ారు. ఈ పథకమును (ప్ టి జి)

పారంతాలకు కూడా వరిుంప చేసు ారు. అలాగ నకాలిజం

పరభావితం చేసే పారంతాలకు పారధానేత నిచిచ అమలు చేసు ారు. ఈ పథకానిన పరభుతేాతర సాచఛంద్
సంసి (ఎన్ జి వో) లకు మరియు

రాష్టర ా పరభుతాాలు / కంద్ర పాలిత పారంతాల

పరభుతాాలలోనే

గురిుంపబడిన సాయం పరతిపతిు గల సర సైటీల ద్ాారా అమలు చేసు ారు.
సరా శ్చక్షాభియాన్ లేద్ా విద్ాేశాఖ యొకక ఇతర పథకాల కంద్ నిరాహంపబడ్ుతునన పాఠశాలలతో
పాట వసతి గృహాలు నిరాహంచడ్ం మరియు నడ్పడ్ం ఈ పథకం యొకక పారథమిక లక్ష్ేం. ఎకకడెైతే
అట వంటి

పాఠశాలల సౌకరేం అంద్ుబాట లల లేద్ో అకకడ్ ఈ పథకంలల సమగె విద్ాేభవన

సముద్ాయాలు

నెలక లేాంద్ుకు నిబంధనలు ప ంద్ుపరచబడా్యి. ఈ విద్ాేభవన సముద్ాయంలల

నివాసం మరియు

పాఠశాల సౌకరేం ఏరాాట

చేసు ారు.

ఈ పథకంలల నగద్ు పర ర తాాహకాలు

అంద్ధంచడ్ం, టూే ష్టన్( పరతేేక తరగతుల నిరాహణ), మరియు గిరిజన బాలికలను పర ర తాహంచేంద్ుకు
కెమానుగతంగా ఇచేచ అవారు్లు (పరశ్ంసలు) నిబంధనలు రూప ంద్ధంపబడా్యి. కాని ఈ పథకంలల
భవనాల నిరాాణం ఖరుచ భరించే నిబంధనలు లేవు. ఈ పథకం క నిన నిరగీత ఆరిిక ఆంక్ష్లు పేరొకంద్ధ.
ఈ పథకంలల

జిలాో విద్ాే శాఖ తోడాాట సంసి

ఏరాాట

చేయడ్ం గురించి

పేరొకనబడింద్ధ

(DESA), ఇద్ధ ఒక పరభుతేాతర సంసి లేద్ా క నిన పరభుతేాతర సంసి ల సమాఖే అయి వుండాలి. ఈ
సంసి 100 శాతం విద్ాేరుిల నమోద్ు,

పాఠశాలలకు రావడ్ం మధేలల మానివేసే విద్ాేరుిల

సంఖేను తగిీంచడ్ం, అనారోగేం కలుగ కుండా ముంద్ుగా తీసుకునే జ్గెతులపై అవగాహన కలిాంచడ్ం,
మరియు పరభుతేాతర సాచఛంద్ సంసి ల పనితీరును పరేవేక్షించడ్ం మొద్ల ైన పనులు చేసు ుంద్ధ.
పరభుతేాతర సాచఛంద్ సంసి ల యొకక పరతిపాద్నలను రాష్టర ా పరభుతాం ద్ాారా కంద్ారనిక పంపాలి.,
అయితే రాష్టర ా పరభుతాం చేసే ఈ సిఫారసులనిన ఆ యా రాష్టర ా పరభుతాం యొకక గిరిజన సంక్షమం
మంతిరతా శాఖ యొకక పరధాన కారేద్రిి/ కారేద్రిి అధేక్ష్తన మరియు ఆ యా రాష్టర ా పరభుతాం/
కంద్ర పాలిత పారంతం యొకక

అభివృద్ధి విభాగాల పరతినిధులు సభుేలుగా ఏరాాటయిన

సాచఛంద్

కృషిక తోడాాట అంద్ధంచే రాష్టర ా కమిటీ ఇచిచన నివేద్ధక పరకారం రాష్టర ా పభుతాం సిఫారసు చేయాలని
ఆద్ేశాలు వునానయి. ఆ రాష్టర ా కమిటి చేసిన సిఫారసులు ఆ యొకక ఆరిిక సంవతారానిక మాతరమే
వరిుసు ాయి.
భ్ార్త్ గిరిజన

సహకార్ మారకుటింగ్

అభివ్ దిి

సమాఖయ లిమిటెడ్. TRIBAL COOPERATIVE

MARKETING DEVELOPMENT FEDERATION OF INDIA LIMITED
గిరిజన కులాలు లేద్ా తెగలు పండించుచునన చినన రకాల అటవీ ఉతాతు
ు లు

మరియు వారి

అవసరాలకు
మించి పండించిన వేవసాయ పంటలను పరయివేట్ వాేపారులు మరియు మధే ద్ళారులు మోసపూరి

తంగా వారి నుండి తకుకవ ధరకు క ని వారిక ఆరిికంగా నష్టర ం కలుగ చేయకుండా ఆ గిరిజన తెగల
పంటలకు

తగిన ధరను నిరీయించి వారి ఉతాతు
ు లకు మారరకటింగ్ సద్ుపాయం కలిగించే పరధాన

ఉద్ేిశ్ంలల 1987 వ సంవతారంలల భారత పరభుతాం ఒక గిరిజన
సమాఖే లిమిటెడ్ సంసి ను

సహకార మారరకటింగ్

అభివృద్ధి

(TRIFED) ఏరాాట చేసింద్ధ. ఈ సమాఖే జ్తీయ సాియి సహకార

అధీకృత సంసి కాగా 1984 వ సంవతారంలల తెచిచన బహుళ రాష్టర ా సహకార సర సైటిల చటర ం పరిధధ
కంద్ పని చేసు ుంద్ధ. ఈ టెఫ
ైీ డ్ సంసి లల అధీకృత షేర్ కాేపిటల్డ మొతు ం 100 కోటో రూపాయలుకాగా
అంద్ులల పయిడ్ అప్ కాేపిటల్డ 99.98 రూపాయలు. ఇంద్ులల కంద్రపభ
ర ుతాం యొకక వాటా 99.75
కోటో కాగా మిగిలిన భాగం 0.23 కోటో షేర్ హో ల్ రో భాగం కంద్ ఇవాబడినద్ధ.
గిరిజన త్ెగలక్ు విదాయబో ధన లేదా శిక్షణ COACHING FOR SCHEDULED TRIBES
పేద్ కుటంబాలు మరియు అనిన విధాల వెనుక బడిన పరిసరాల కుట ంబాల నుంచి వచిచన గిరిజన
విద్ాేరుిలు, సామాజికంగా మరియు ఆరిికంగా ఉననతమైన కుట ంబాల పరిసరాల నుంచి వచిచన
విద్ాేరుిలతో పర టి పడ్డ్ంలల ఎనోన ఇబబంద్ులు ఎద్ురొకంట నానరు. పర టీ పరగక్ష్లలల ఉతీు రీత
సాధధంచేంద్ుకు మంచి అవకాశాలను ఈ గిరిజన విద్ాేరుిలకు అంద్ధంచేంద్ుకు, వారి అభివృద్ధి సాియిని
పంచేంద్ుకు గిరిజన వేవహారాల మంతిరతా శాఖ వెనుక బడివునన గిరిజన విద్ాేరుిలకు నాణేమైన
విద్ాేబో ధన, శ్చక్ష్ణ ఇచేచ విద్ాే సంసి లను ఒక పథకం ద్ాారా కలిాంచి వారు పర టీ పరగక్ష్లలల ఉతిు రగీత
సాధధంచి ఉద్ో ేగాలు, వృతిు విద్ాే కోరుాలలల పరవేశ్చంచేంద్ుకు సహకార మంద్ధసు ర ంద్ధ.
ఈ పథకం గిరిజన తెగల (ఎస్.టి) విద్ాేరుిలకు వివిధ రకాల పర టీ పరగక్ష్లకు, ఉననత విద్ాే బో ధన,
శ్చక్ష్ణ ఉచితంగా ప ంద్ేంద్ుకు ఆరిిక సహాయ, సహకారాలను అంద్ధసు ుంద్ధ. అంద్ులల సివిల్డ సరగాసులు,
సేరట్ సివిల్డ సరగాసులు, యూనియన్ పబ్లోక్ సరగాసస్ సంసి నిరాహంచే ఇతర పరగక్ష్లు అయిన సి డి ఎస్,
ఎ న్ డి ఏ మొద్ల ైనవి / వృతిు విద్ాే కోరుాలు, అంటే వెైద్ే శాసు ంీ , ఇంజినీరింగ్, బ్లజినెస్ అడిానిషేరష్ట
ా న్,
బాేంకుల రంగం, సారఫ్ సలక్ష్న్ కమీష్టన్, రరైలేా రికూ
ె ట్ మంట్ బో రు్, ఇనయారరన్ా కంపనీలు మొద్ల ైనవి
ఉనానయి. ఈ పథకంలలని

ఆరిిక

నిబంధనలు తిరిగి 2007-2008 వ సం//లల

సవరింపబడినవి.

శ్చక్ష్ణా రుసుం, నెలవారగ సహాయక భృతి (సర ఫ
ట ండ్) ఒకోక గిరిజన విద్ాేరిిక పరతీనెలా 1000రూ//ల
చొపుాన

మరియు

ఇతర

పారంతాలనుంచి వచిచ శ్చక్ష్ణ ప ంద్ుతునన వారిక వసతి, బో జన

సౌకరాేల కోసం పరతీ గిరిజన విద్ాేరిిక పరతీనెలా అద్నంగా మరో 2000 రూ//లు చొపుాన శ్చక్ష్ణా కాలం
మొతాునిక ఈ పథకంలల చెలిోసు ారు.
గిరిజన త్ెగల సంక్షమం కోసం క్ షి చేసి ునన సవచ్ఛంద సంసథ లక్ు గారంటో దావరా ఆరిథక్

సహాయం

అందచేయడం గురించి. GRANT-IN-AID TO VOLUNTARY ORGANIZATIONS WORKING FOR
WELFARE OF SCHEDULED TRIBES
పరభుతా సేవలు అంద్ుబాట లలక రాని గిరిజన పారంతాలలల, పరభుతాం పరవేశ్ పటిరన సంక్షమ పథకాలు
వారిక చేరచడ్ంలల వునన ద్యరానిన భరగు చేసేంద్ుకు ఈ పథకం పరవేశ్పటర డ్ం యొకక ముఖే ఉద్ేిశ్ేమని
చెపాాలిా వుంద్ధ. పరభుతా సంక్షమ పథకాలు గిరిజన

తెగలకు అంద్ని రంగాలలో

విద్ే, ఆరోగేం,

తారగునీరు, వేవసహాయం మరియు పండ్ుో మరియు కూరగాయల తోటల ఉతాతిు , సామాజిక భద్రత
మొద్ల ైనవి ఉండ్గా,

ఆ యా రంగాలను

సాచఛంద్ సేవా సంసి ల ద్ాారా

సాచఛంద్ సేవా సంసి ల కృషి ద్ాారా లేద్ా పరభుతేాతర

అంద్ధంచడానిక ఈ పథకం ద్ో హద్పడ్ుతుంద్ధ. షడ్యేల్డ్ తెగల

సరాతోముఖాభివృద్ధిక మరియు వారిలల సామాజిక మరియు ఆరిికాభివృద్ధిక అనువెైన పరిసి తులను ఈ
సంసి ల

ద్ాారా

అంద్ధంచేంద్ుకు చేయూత నిసాురు. అలాగ సాచఛంద్ సంసి ల కృషి ద్ాారా మర

ఇతరమైన సృజనాతాక కారాేచరణ వలన గిరిజనుల

జీవన పరిసి తులలో

ఉపాధధ కలిాంచి మరుగు

పరచంద్ుకు , వారిలల సామాజిక, ఆరిిక అభుేననతిక నేరుగా పరభావితం చేశేలా చయడాలి.
ఈ పథకం కంద్ 90 శాతం గాెంటో

(నిధులు)

మంతిరతా శాఖ

మంజూరు చేసు ుండ్గా, 10 శాతం

ఖరుచను పరభుతేాతర సాచఛంద్ సేవా సంసి లు తాము సాంతంగా సమకూరుచకోవాలిా వుంట ంద్ధ.
అయితే షడ్యేల్డ్ పారంతాలలో పరభుతామే 100 శాతం ఖరుచను భరిసు ుంద్ధ. ఈ పథకం ఏఏ పారజరకరులకు
ఈ నిధులు మంజూరు చేయాలల ఒక జ్బ్లతా సిద్ిం చేసింద్ధ. అంద్ులల ఆశ్ెమ పాఠశాలలు (రరసిడెన్ా
సయకళళు), ఆశ్ెమంలేని పాఠశాలలు, 10 లేక ఇంకా ఎకుకవ పడ్కలు గల ఆసాతురలు, సంచార ఆరోగే
వెైద్ేశాలలు,

కంపూేటర్ శ్చక్ష్ణా కంద్ారలు మొద్లయినవి వునానయి.

వరిుసు ుంద్ధ. అయితే క నిన ఆరిిక

నిబంధనలు

వీటనినంటిక ఈ పథకం

నిరీయించబడా్యి. అయితే ఈ పథకంలల నిరాాణ

ఖరుచలకు నిధులు మంజూరు చేయబడ్వు.
పరభుతేాతర సాచఛంద్ సంసి ల యొకక పరతిపాద్నలను రాష్టర ా పరభుతాం ద్ాారా కంద్ారనిక పంపాలి.
అయితే రాష్టర ా పరభుతాం చేసే ఈ సిఫారసులనిన ఆ యా రాష్టర ా పరభుతాం యొకక గిరిజన సంక్షమ
మంతిరతా శాఖ యొకక పరధాన కారేద్రిి/ కారేద్రిి అధేక్ష్తన మరియు ఆ యా రాష్టర ా పరభుతాం/
కంద్ర పాలిత పారంతం యొకక అభివృద్ధి విభాగాల పరతినిధులు సభుేలుగా ఏరాాటయిన సాచఛంద్ కృషిక
తోడాాట అంద్ధంచే రాష్టర ా కమిటీ ఇచిచన నివేద్ధక పరకారం రాష్టర ా పభుతాం సిఫారసు చేయాలని ఆద్ేశాలు
వునానయి. ఆ రాష్టర ా కమిటి చేసిన సిఫారసులు ఆ యొకక ఆరిిక సంవతారానిక మాతరమే వరిుసు ాయి.
1 (ఎ) షెడయయల్డ్ త్ెగల విదాయర్ుిలక్ు మటిిక్ అనంత్ర్ చ్దువ్ులక్ు ఉపకార్వేత్నం మంజూర్ు చెయయడం
గురించి
Post-Matric Scholarship for Scheduled Tribes Students
మటిక్
ర అరహత ప ంద్ధన తరువాత, గురిుంపు ప ంద్ధన సంసి లో ల గురిుంచబడిన కోరుాలను చద్ువుక నేంద్ుకు
షడ్యేల్డ్ తెగలకు చెంద్ధన విద్ాేరుిలకు ఆరిిక

సాహాయం అంద్ధంచడ్మే ఈ పథకం పరవేశ్ పటర డ్ంలల

ముఖే ఉద్ేిశ్ం.
ఈ పథకం కంద్ వృతిు విద్ాే కోరుాలు మరియు వృతిు విద్ేలు కాని కోరుాలు, సాంకతిక విద్ాేకోరుాలు
మరియు సాంకతిక విద్ేలు కాని కోరుాలు వివిధ సాియిలలో చద్ువుకునేంద్ుకు ఆరిిక సహాయం
అంద్ధంచబడ్ుతుంద్ధ. అంతేకాక ఈ పథకంలల ద్యర విద్ాే కోరుాలు, నిరంతర అధేయనం కోరుాలు,
కరసాాండెన్ా కోరుాలు కూడా చద్ువుకోవుకోవచుచ. ఈ పథకం కంద్ కంద్రపాలిత పారంతాలు మరియు
రాష్టర ా పరభుతాాలకు ఈ పథకం అమలుకోసం వంద్శాతం అంతకంటే ఎకుకవశాతం కంద్ర పరభుతా ఆరిిక

సహాయం అంద్ధచబడ్ుతుంద్ధ. ఐతే ఆయా పరభుతాాలు తమ బాధేతగా (కమిటెడ్ లయబ్లలిటీ) ఆ పథకం
అమలు చేసు య తమ బడెెట్ నిబంధనలలో ఆ పథకం అమలుకు కటాయింపులు జరపాలిావుంట ంద్ధ.
ఆయా పరభుతాాలు గత సంవతారం పరణాళికలల కటాయించిన కరటాయింపులు, ఈ పథకం అమలుకు
చేసిన వేయంతో సమానంగా వుంటే ఆ పథకం రాష్టర ా పరభుతాాలు సకెమంగా అమలు చేసినటేర. ద్ీనినే
కమిటెడ్ లయబ్లలిటీ అంటారు. పద్వ పరణాళికా కాలంలల గత సంవతారంలల చేసిన వేయం అంటే
2006-2007వ సంవతారంలల చేసిన వేయానిన రాష్టర ,ా కంద్ర పాలిత పారంతాలు నిరారిుంచవలసిన
బాధేతగా (కమిటెడ్ లయబ్లలిటీ) గా నిరీయించారు. ఆ వేయానిన 11 వ పంచవరష పరణాళికా కాలంలల
పరతీ సంవతారం ఆయా పరభుతాాలు భరిచవలసివుంట ంద్ధ. అయితే ఈశానే రాష్టారాలకు 1997-1998 వ
సంవతారంలల ఖరుచచేసిన వేయానేన నిరారిుంచవలసిన బాధేతగా (కమిటెడ్ లయబ్లలిటీ) గా
నిరీయించారు. ఈ పథకం 1944-1945 వ సంవతారం నుంచి అమలులల వుంద్ధ.
పరసు ుతం అమలులల వునన ఈ ఉపకార వేతనంలల విద్ాేరిి విద్ాేభాేసంకోసం చేసే ఖరుచలు (అనగా గద్ధ
అద్ెి, భోజన సద్ుపాయాలు, అంథ విద్ాేరిిలకు చద్ధవి వినిపించే వాని ఖరుచలు, విద్ాేధేయనం కోసం
పరేటించే సి లాలకు పరయాణం ఖరుచలు, విద్ాే సంసి లలల విద్ాేరిి పరవేశ్ సమయంలల చలిో ంచే వాపసు
ఇవాబడ్ని ఫ్జుల చలిో ంపులు కలిపి ఉంటాయి. అలాగ విద్ాేరిి పరిశోధన పతారలు టెైపింగ్/ పిరంటింగ్
ఖరుచలు, కరసాాండెన్ా కోరుాలు చద్ువుతునన విద్ాేరుిలకు పుసు కాల క నుగోలు ఖరుచలుకూడా
కలిపివుంటాయి. హాసర లు వసతి ప ంద్ుతునన విద్ాేరుిలకు నిరాాహణ కోసం నెలకు 235 నుంచి 740
రూపాయల వరకూ, అలాగ వసతి అకకరలేని విద్ాేరుిలకు నెలకు 140 నుంచి 330 రూపాయలు వాళళు
చద్ధవే కోరుాలను బటిర ఆరిిక

సాహాయం అంద్ధంచబడ్ుతుంద్ధ. ఈ పథకం కంద్ విద్ాేరిిల

తలిో ద్ండ్ురలిద్ి రికీ లేద్ా గారి్యనో కు వచేచ వారిషక ఆద్ాయం 1,08,000 రూపాయల లలపుగా ఉండాలి. ఈ
నిబంధన 1-4-2007 సంవతారం నుంచి అమలులలక వచిచంద్ధ. పారిశాెమిక కారిాకులకు ఈ ఆద్ాయ
నిబంధన వినియోగద్ారుల ధరల సయచిని అనుసరించి నిరీయించబడింద్ధ.
1 (బి) గిరిజన విదాయర్ుిలోో పిత్రభ గల వారిని పరి త్సహంచి మరింత్ పిత్రభ్ా పాటవాలను పెంప ందించ్డం
గురించి Upgradation of Merit of ST Students
9 మరియు 12 వ తరగతులలల పరతిభ గల గిరిజన విద్ాేరుిలకు పరతేేక మరియు వారి పరతిభను
పంప ంద్ధంచేంద్ుకు శ్చక్ష్ణా తరగతులను నిరాహంచి వారి విద్ాేభుేననతిక ఆరిిక సహాయం అంద్ధంచడ్ం
ఈ పథకం పరధాన లక్ష్ేం. వారిక వివిధ పాఠాేంశాలలల విద్ేను అభేసించేటపుాడ్ు ఎద్ురయియే
ఇబబంద్ులు లేద్ా వాటిని అరిం చేసుకోవడ్ంలల ఎద్ురయియే ఇబబంద్ులను పరతేేక మరియు అవసరమైన
శ్చక్ష్ణ నిచిచ వాటిని తొలగిసు ారు. అలాగ పర టీ పరగక్ష్లలల ఉతీు రీత సాధధంచి వృతిు విద్ాేకోరుాలలల అనగా
ఇంజినీరింగ్ మరియు వెైద్ే విద్ేలల పరవేశ్చంచడానిక ఈ పరతేేక శ్చక్ష్ణా తరగతులు నిరాహసాురు. ఈ
పథకంలల 100 శాతం ఆరిిక సాహాయానిన కంద్రం రాష్టారాలకు, కంద్ర పాలిత పారంతాలకు అంద్చేసు ుంద్ధ.
పరతి గిరిజన విద్ాేరిిక పరతి సంవతారానిక 15,000 రూ//లు ఆరిిక సాహాయానిన (గాెంటో ను) కంద్రం

అంద్ధసు ుననంద్ువలో రాష్టారాలలల

మరియు కంద్ర పాలిత పారంతాలలల వాటిపై ఆరిిక భారం పడ్కుండా

ఉంట ంద్ధ. ఉపకార వేతనం మొతు ం విద్ాేరుిలకు అంద్ధంచడ్మే కాక

వారికునన వెైకలాేనిక

కూడా

అరుహల ైన వారిక ఈ కంద్ పేరొకనబడ్్ ఆరిిక సహాయం ఈ పథకం కంద్ అంద్ధసు ారు.
(ఎ) 9 నుండి 12 తరగతులు చద్ువుతునన అంథ విద్ాేరుిలకు నెలకు 100 రూ//ల చొపుాన రగడ్ర్
అలవెన్ా (వారిక పుసు కాలు చద్ధవి వినిపించేంద్ుకు) ఇసాురు.
(బ్ల) వసతి గృహం (హాస్ర ల్డ)లల నివసించని అంగవికలురరైన విద్ాేరిిలు పాఠశాలలకు చేరంద్ుకు పరతి
ఒకకరిక నెలకు 50 రూపాయల రవాణా ఎలవెనుా ఇవాబడ్ుతుంద్ధ. ఐతే ఈ సౌకరేం వారు పాఠశాలకు
ద్గీ ర పారంతంలలనే నివసిసు య ఉననటెర త
ట ేనే కలిాంచబడ్ుతుంద్ధ. ఈ వెైకలాేనిన వికలాంగుల చటర ం పరకారం
అంథతాం, తకుకవ సాియిలల చయపు కలిగివుండ్డ్ం, కుష్టుర వాేధధ వచిచ నయం అయిన వారు వినికడి
జ్ానం లేనివారు (చెమిటివారు) మద్డ్ు సరిగా పనిచేయనివారు (మూరఛ వాేధధగస
ె ి ులు) బుద్ధిమాంధేం
గలవారు మరియు మానసిక రుగాతుల గలవారు ఈ వెైకలేం కంద్క వసాురు.
(సి) రాష్టర ా పరభుతాం లేద్ా కంద్ర పాలిత పారంతం పాలనా యంతారంగం ఆధీనంలల నడ్పబడ్ుతునన ఏద్ెైనా
విద్ాేసంసి చే నడ్ుపబడ్ుతునన వసతి గృహాలలల నివసిసు య తీవరమైన శారగరక అంగవెైకలేం కలిగివుండి
మరొకరి సహాయం అవసరమైన పరిసి తిలల వునన ఆ వేకు క ఇష్టర పూరాకంగా తాను సహాయం అంద్ధంచే
హాసర ల్డ క చెంద్ధన ఏ ఉద్ో ేగికరైనా నెలకు 100 రూపాయలు పరతేేక వేతనం ఇవాబడ్ుతుంద్ధ.
(డి) తీవరంగా చయపు మంద్గించి వెైకలేంతో బాధపడ్ుతూ హాసర లో ల నివసించే విద్ాేరిిక సహాయంగా తోడ్ు
వచేచ వారిక నెలకు 50 రూపాయలు ఎసాకర్ర ఎలవెన్ా ఇవాబడ్ుతుంద్ధ.
(ఇ) 9 నుండి 12 వ తరగతి చద్ువుతునన బుద్ధిమాంధేం కలిగిన లేక మానసిక రుగాతలు కలిగిన
విద్ాేరిిలకు పరతేేక శ్చక్ష్ణా తరగతులు నిరాహంచేంద్ుకుగాను పరతి ఒకక విద్ాేరిిక నెలకు 100
రూపాయలు ఎలవన్ా ఇవాబడ్ుతుంద్ధ.
పైన చెపిాన నిబంధనలనీన ఏ నుంచి ఈ వరకు కుష్టురవాేధధక గురరై తిరిగి నయమైన విద్ాేరుిలకు కూడా
వరిుసు ాయి.
2 (ఎ) షెడయయల్డ్ త్ెగల(గిరిజన) బాలిక్లక్ు హాసట ల్డ వ్సత్ర Girls’ Hostels for Scheduled Tribes
2001 వ సంవతారం జనాభా ల కకల పారతిపద్ధకన సాధారణ స్ు ల
ీ అక్ష్రాసేత శాతం 54.28 ఉండ్గా అద్ే
గిరిజన బాలికల అక్ష్రాసేత రట 34.76% మాతరమే వుంద్ధ. ఆ బాలికలలో విద్ాేభాేసానిన మరింత
విసృత పరిచేంద్ుకుగాను 3వ పరణాళికలల బాలికల హాసర ల్డ ఏరాాట పథకానిన ఒక సాధనంగా పరవేశ్
పటారరు. ఈ పథకం కంద్ ఇపాటిక గిరిజన బాలికలకోసం నిరాాణమైవునన హాసర ల్డా భవనాలకు అద్నపు
భవనాలు నిరిాంచడానిక అలాగ క తు హాసర ల్డ భవనాలు నిరిాంచడానిక రాష్టర ా పరభుతాాలు, కంద్రపాలిత
పారంతాల పరభుతాాలకు కంద్ర పరభుతా ఆరిిక సహాయానినకూడా అంద్ధసు ారు. ఈ పథకం కంద్ హాసర ల్డ
భవనాల

నిరాాణానిక

అయియే

ఖరుచ

కంద్ర

పరభుతాం,

రాష్టర ా

పరభుతాం

50:50

నిష్టాతిు లల

భరించుకుంటాయి. అద్ే కంద్రపాలిత పారంతాలకరైతే ఆ భవనాల నిరాాణానికయియే పూరిు ఖరుచ కంద్ర

పరభుతామే భరించుకుంట ంద్ధ. ఈ భవనాల నిరాాణానికయియే ఖరుచ రాష్టర ా పరభుతా నిరాాణాల విభాగం
(పి.డ్బూ
ో ాడి) లలని షడ్యేల్డ్ రటో (నిరగీత ధరలు) అలాగ సాినిక కంద్ర పరభుతా నిరాాణాల విభాగం
(సి.పి.డ్బూ
ో ాడి) లలని షడ్యేల్డ్ రటో (నిరగీత ధరలు) పరకారం ఏద్ధ తకుకవెైతే ద్ాని ఆధారంగా భవన
నిరాాణాలను క నసాగించాలి. ఈ హాసర ళు నిరాహణ ఖరుచలు
రాష్టర ా పరభుతాాలు, కంద్రపాలిత పారంతాల పరిపాలనా యంతారంగం తమ బాధేతగా గురిుంచాలి. ఒక కకక
హాసర లో ల 100 మంద్ధ బాలికల వరకు వసతి కలిాంచాలి. ఈ హాసర ళళు పారథమిక మాథేమిక (సకరండ్రగ)
పారథమికోననత, కళాశాల మరియు విశ్ావిద్ాేలయాలలోని గిరిజన బాలికలకోసం నిరిాంచి కటాయించాలి.
2(బి) గిరిజన త్ెగల బాలుర్ కోసం వ్సత్ర గ హాల గురించి Boys’ Hostel for Scheduled Tribes
బాలికల వసతి గృహాల పథకం మాద్ధరిగానే అద్ే విధంగా గిరిజన బాలురకు వసతి గృహాల నిరాాణ
పథకానిక కూడా కంద్ర పరభుతాం ఆరిిక

సాహాయం అంద్జసుుంద్ధ. ఈ పథకం యొకక లక్షాేలు

నిబంధనలు, విధానాలు కూడా బాలికల వసతి గృహాల పథకం మాద్ధరిగానే వరిుసు ాయి. 1989-1990వ
సంవతారం నుంచి ఈ పథకం అమలులల ఉంద్ధ. పద్వ పరణాళికలల ఈ బాలుర వసతి గృహాల పథకానిన
బాలికల వసతి గృహాల పథకంతో కలిపేసి ఒక పథకంగా రూప ంద్ధంచరు.
3 రాజీవ్ గాంధీ జ్తీయ పరిశోధక్ విదాయరిి పథక్ం(ఆర్ జి ఎన్ ఎఫ్) RAJIV GANDHI NATIONAL
FELLOWSHIP SCHEME (RGNF) 2005-2006వ సంవతారంలల ఈ పథకం పరవేశ్ పటర బడింద్ధ. ఈ
పథకం కంద్ గిరిజన విద్ాేరిినీ, విద్ాేరుిలకు ఎమ్. ఫిల్డ మరియు ప్.హెచ్.డీ వంటి ఉననత చద్ువులు
క నసాగించేంద్ుకు పరిశోధక విద్ాేరిి ఉపకారవేతనం (ఫలలషిప్) అంద్ధంచబడ్ుతుంద్ధ. ఈ పరిశోధనా
గడ్ువుకాలం 5 ఏళళుగా నిరీయించారు. పరతి సంవతారం ఎస్ర విద్ాేరిిలకు 667 ఫలలషిప్ లను
అంద్జసాురు. ఈ పథకానిన కంద్ర గిరిజన వేవహారాల మంతిరతా శాఖ తరుపున విశ్ావిద్ాేలయాల
నిధుల మంజూరు సంసి (యు. జీ. సి) అమలు చేసు య ఉననద్ధ. యు జీ స్ గురిుంచిన ఏద్ెైనా
విశ్ావిద్ాేలయం నుంచి ఈ పథకం కంద్ ప్జీ కోర్ా లలల
ఫలలషిప్ ప ంద్ేంద్ుకు ద్రఖాసుు చేసుకోవచుచ.

ఉతీు రుీల ైన

ఏ గిరిజన విద్ాేరిి అయినా

