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Highlights of SC Corporation Action Plan 2018-19 

 The Government have approved  Action Plan  for 2017-18 to provide 

financial assistance to 77018 SC beneficiaries with the following financial 

break-up.  

 

Total Outlay    -  Rs.2110.54 crores 

Corporation Subsidy       -     Rs.1488.38 crores 

Bank Loan       -      Rs.  510.52 crores  

EMF & Other Dept. Subsidy    -       Rs.  111.64 crores  

Proposed schemes to be taken up under SC Action Plan 2018-19 
 

Sl. 

No. 
Name of the Scheme 

No. of 

Benef., 
Subsidy 

(Rs. in crores) 

% of 

Subsidy 

1. Land Purchase Scheme 1900 407.32 100% 

2. Minor Irrigation & Energization 17333 71.74 100% 

3. Petty ESS Units 15000 75.00 100% 

4. Training Programmes 18909 185.62 100% 

5. 
Other Programmes ( District Initiatives, 

Pavalavaddi,  Infrastructure, EDP & 

Beneficiary Awareness) 
4532 37.68 100% 

6. 
Bank-Linked Self Employment 

Schemes 
14627 381.28 

60% to 

80% 

7. 
Innovative / Income Generating 

Schemes 
4500 328.00 

60% to 

80% 

8. Vulnerable Groups 217 1.74 80% 

Total 77018 1488.38 
 

 

 Government has created a provision for the schemes upto the unit cost of 

Rs.50,000/- towards 100% subsidy without linking of Bank finance. Under this, 

the persons who wanted to run small Petty activities under ISB Sector will be 

directly benefitted with 100% subsidy. 
 

 To focus on providing Working Capital finance by way of revolving fund as 

loan with 2% interest to the upcoming Civil Construction Contractors and 

Commodity Supply Contractors who cannot capable of taking up contract 

works by their own. 
 



 Provision is made to take up special schemes under Horticulture / Agriculture / 

Sericulture / Animal Husbandry Sector etc., to the identified families in a 

cluster approach, individuals with a view to develop Entrepreneurs to improve 

their financial position with the support of all the concerned departments under 

Agro Based Schemes by improving the knowledge in Farm Mechanization and 

by adopting innovative skills in cultivation. 
 

 Model Village concept is also introduced in this plan for the overall economic 

development of eligible SC families in a village by taking up different schemes 

in a cluster approach. 
 

 Provision is made in the Action Plan for any other Innovative Schemes 

proposed to be taken up by prospective entrepreneurs / SC families to improve 

their living standards by establishing viable economic activities. 
 

 District initiatives for HIV & Single Women with unit cost of Rs.1.00 lakh. 
 

 50% of the schemes proposed under ESS ranging from Rs.2.00 lakhs to above 

will be allotted for the trained beneficiaries. 
 

 Car Taxis with UBER, OLA, and Meru tie-up is being taken up under this plan 

for providing employment to 1500 un-employed SC youth having driving 

license. 
  

 Two wheeler Bikes with OLA, Swiggy and BigBasket  tie-up is being taken up 

under this plan for providing employment to 1000 un-employed SC youth 

having driving license. 

 

* Note:- Online Registrations in OBMMS will be start from 10.09.2018   



 
 

తెలంగాణా రాష్్టర ప్రభుత్వం షెడ్యూల్్డ కులాల సహకార అభివృద్ధి  సంసథ  :: 
హ ైదరాబాద్ 

షెడ్యూల్్డ కులాల సహకార సంసథ  కారాూచరణ ప్రణాళిక 2018-19 ప్రధానాంశాలు:  
తెలంగాణా ప్రభుత్వం,  షెడ్యూల్్డ కులాల సహకార సంసథ  కార్ాూచరణ ప్రణాళిక 2018-

19 ద్ావర్ా 77018 దళిత్ లబి్ధద్ారులకు క్రంద చయపిన విధముగా ఆర్ధిక లబి్ధ చేకూరచడానిక్ 

ఉత్తరువలు జారీ్  చేసింద్.ి  

కార్పొరే్షన్ సబ్ధిడీ (ఋణం)   : రూ. 1488.38 కోట్లు  
బ్ూంకు (ఋణం)     : రూ.    510.52 ట్లు  
EMF మర్ధయు ఇత్ర డపిారుు మ ంట్ల సబ్ధిడ ీ : రూ.    111.64 కోట్లు  
           ---------------------------------- 

 మొత్తం      : రూ. 2110.54 కోట్లు  

           ---------------------------------- 

ప్రవేశపెట్్ బడ్తత న్న ప్థకాలు (స్కీమ్స్) : SCAP 2018-19 

కరమ  

సంఖ్ూ 
ప్థకం పేరు 

లబి్దద్ారుల 

సంఖ్ూ 
ఋణం 

ఋణం 

శాత్ం  

1. భూమి కొనుగోలు ప్థకం 1900 407.32 100% 

2. చినన నిట్ి పారుదల / విదుూద్ీకరణం 17333 71.74 100% 

3. చిరు ఆర్ధిక స్ావలంబన ప్థకాలు 15000 75.00 100% 

4. శిక్షణ కారూకరా మాలు 18909 185.62 100% 

5. 

ఇత్ర కారూకరా మాలు (డిసిు కి్టు ఇనిషియేట్ివ్, 

పావలావడీ్ , EDP etc.,) 
4532 37.68 100% 

6 బ్ూంకు – ఆధార్ధత్ సవయం ఉపాధి ప్థకాలు 14627 381.28 60% - 80% 

7 నయత్న / ఆవిషకరణ / ఆద్ాయ ఉత్ొత్తత  ప్థకాలు 4500 328.00 80% 

8. వికలొ సమూహాలు 217 1.74 80% 

 మొత్తం 77108 1488.38  

 



 ప్రభుత్వము, ప్రత్ూక్షమముగా రూ.50,000/- వరకు ISB సెకాు ర్ క్రంద బ్ూంకు 
సహాయము లేకుండా 100 శాత్ం ఋణంలో సయక్షమవ్ాూపారులకు ప్థకాలు ప్రవ్ేశ 

పెట్లు ట్కు ఉత్తరువులు జారీ్ చేసింద్ి. 
 2 శాత్ం వడీ్తో, ''వర్ధకంగ్ కాూపిట్ల్డ'' ప్థకం ద్ావర్ా, ర్ధజిసు ర్్ సివిల్డ కాంట్ర్ కురుు కు 20% 

ర్ధవ్ాల్వంగ్ ఫండ్ు ను అందజేయుట్కు ఆమోదము తెల్పింద్ి. 
 ఉద్ాూన వన/వూవస్ాయ/ప్ట్లు /మర్ధయు పాడి ప్ర్ధశరమ మొదల ైన ప్థకాలకు, కుసుర్ 

విధానము ద్ావర్ా గుర్ధతంచబడ్్ ఎసిి  కుట్లంబ్లకు,వ్ార్ధ యొకక ఆర్ధిక ప్రగత్త 

ఎదుగుదలకు, సంభంద్ిత్ శాఖల సహకారంతో "వూవస్ాయ ఆధార్ధత్ ప్థకాలను” 

రూప ంద్ించింద్.ి ద్ీని ద్ావర్ా యాంత్రరకరణ మర్ధయు వూవస్ాయ రంగాలులో నయత్న 

ఆవిషకరణముకు బీజం వ్ేసుత ంద్ి. 
 2018-19 కార్ాూచరణ ప్రణాళిక ద్ావర్ా "ఆదరశ గార మము" (Model Village) అను నయత్న 

విధానానిన ప్రవ్ేశ పటె్ిు  గార మాలలోని అరహత్కాల దళిత్ కుట్లంబ్లకు, వివిధ ప్థకాల 

ద్ావర్ా ఆర్ధథక మర్ధయు ఉపాధి శిక్షణలను కల్ొంచి కుసుర్ విధానములో సమగర ప్రగత్తక్ 

బ్ట్లు వ్సేుత ంద్.ి    

 ఈ కార్ాూచరణ ప్రణాళికలో భ్గంగా, ప్థకాలకు గాను, పరర త్ిహం కల్ొంచి దళిత్ 

కుట్లంబ్ల జీవన సిథత్త గత్ులను మ రుగు ప్రచడానిక్ ఆర్ధిక కరమశిక్షణతో, ఇత్ర 

నయత్న ఆవిషకరణ ప్థకాలను (ఇత్ర ఇనననవ్టే్ివ్) (other innovatives) కల్ొంచడ్ం 
జరుగుత్ుంద్.ి  

 జిలాు  ఉతేరేరకాల రూప్ంలో యూనిట్ ఖరుచ రూ. 1.00 లక్ష వరకు పెంచి, HIV, AIDS 

మర్ధయు ఒంట్ర్ధ మహిళల ఆసర్ా కోసం ప్రణాళికలు  రూప ంద్ించింద్.ి  

 శిక్షణ ప ంద్ని లబి్ధద్ారులకు, 50% వరకు ప్థకాలలో (రూ.2.00 లక్షల) అవకాశం 

కల్ొంచబడ్ుత్ుంద్.ి  

 డెైవైింగ్ ల ైసనె్ి కలి్న, దళిత్ వ్ాహన చోదకులను గుర్ధతంచి UBER, OLA మర్ధయు 
MERU  అను గుర్ధతంచబడ్్ పెైవై్ేట్ సంసథల ద్ావర్ా " ట్ ై - ఆప్ " విధానంలో  1500 

నిరుద్య ూగ దళిత్ యువత్ర / యువకులకు ఆసుత లు మర్ధయు ఉపాధ ి

కల్ొంచబడ్ుత్ుంద్.ి.  



 మోట్్ర్ బ ైక్ట ప్థకం ద్ావర్ా OLA, SWIGGY మర్ధయు BIGBASKET ల 

అనుసంధానంతో, 1000 నిరుద్య ూగ దళిత్ లబి్ధద్ారులకు ఉపాధ ి మర్ధయు బ ైకులు 
కల్ొంచబడ్ును.  

 

సయచన్:- OBMMS ఆన్ ల ైన్ నమోదు ప్రక్రయ  10.09.2018 నుండి పరా రంభము. 
                   website address:- https://www.tsobmms.cgg.gov.in. 

 

http://www.tsobmms.cgg.gov.in/

