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తలెంగాణ ప్రభుత్వ సంక్షమే ప్థకాలు మరయిు కార్యక్రమాలు  

తెలంగాణ ప్రభుత్వం గత్ ఏడేళ్లలో ప్రా ర్ంభంచిన కొన్ని సంక్షేమ ప్థకాలు మరియు కార్యక్రమాలను ఇక్కడ 

చదవండి. 

'ర తై్ు బంధు' ప్థక్ం 

వయవసాయ ఉతపాదక్త్ మరియు ర ైత్ులక్ు ఆదపయాన్ని ప ంప్ ంద ంచడపన్నకి, గరా మీణ ర్ుణభార్ం యొక్క 

దురాార్గప్ు వృతపా న్ని విచిినిం చేయడంతో ప్ాటు, ర ైత్ు బంధు అన్న ప్రసిద ి  
చెంద న వయవసాయ ప టుు బడ ిమదదత్ు ప్థక్ం 2018-19 ఖరీఫ్ సీజన్ నుండి 
ప్రతి ర ైత్ు యొక్క ప్రా ర్ంభ ప టుు బడి అవసరాలను తీర్చడపన్నకి 
ప్రవేశప టుబడింద . వయవసాయం మరియు ఉదపయనవన ప్ంటలక్ు ప టుు బడ ి

మదదత్ు  ర్బీ (యాసంగి) మరియు ఖరీఫ్ (వరాా కాలం) సీజన్లక్ు ర ండుసార్ుల  
వితా్నపలు, ఎర్ువులు, ప్ుర్ుగుమందులు, క్ూలీలు మరియు ఇత్ర్ ప టుు బడులు వంట ిఇన్ప్ుట్ల కొనుగోలు కోసం 

సీజన్క్ు ఎక్రాన్నక ిర్ూ. 5,000. ఇద  భార్త్దేశంలో మొటుమొదటి ప్రత్యక్ష ర ైత్ు ప టుు బడి మదదత్ు ప్థక్ం, ఇక్కడ 

నగదు నేర్ుగా చెల్లంచబడుత్ుంద . 

దళిత్ బంధు 

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ‘దళిత్ బంధు ప్థక్ం’తో రాష్టు రంలో దళిత్ులు ఎదుర్కంటుని సమసయలు, సమసయల 

ప్రిష్ాకరాన్నకి ఇటీవల ప దదఎత్ుా న యాత్రను ప్రా ర్ంభంచింద . ఈ ప్థక్ం 

వన్-ట ైమ్ గరా ంట్ ర్ూ. 10,00,000/- లబ్దదదపర్ులక్ు త్దపవరా ఆరిిక్ భదరత్ 

మరియు మంచి భవిష్టయత్ుా  కోసం ఆశ క్లుగుత్ుంద . ఆరిిక్ సహాయాన్ని 

నపయయబదింగా విన్నయోగించుకోవడపన్నకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం 

లబి్దదపర్ులక్ు అండగా ఉంటుంద . గౌర్వ ముఖయమంతిర శ్రర క . చందరశేఖర్ 

రావు 16 ఆగసుు  2021న క్రీంనగర్ జిలాల  హుజూరాబాద్ అస ంబీల  
న్నయోజక్వర్గంలోన్న శాలప్ల్లలో దళిత్ బంధు ప్థకాన్ని లాంఛనంగా ప్రా ర్ంభంచపర్ు. 

ధర్ణ ి

తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొతా్ ఇంటిగేరట డ్ లాయండ్ రికార్స్ మేనేజ్మ ంట్ సిసుమ్ ("ధర్ణ"ి)న్న సాి పించపర్ు ,ఇద  భూ 

ప్రిప్ాలన మరియు రిజిస్ు రష్టన్ స్వలను మిళిత్ం చేసుా ంద , ఇద  అన్ని లాయండ్ ప్ార ెల్లక్ు న్నజమ ైన ఒక ేమూలంగా 
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ప్న్నచేసుా ంద  మరియు అన్ని భూమి సంబంధ త్ విధులను సమగరంగా 
న్నర్వరిాసుా ంద , సమీప్ Real Time (న్నజ సమయ) ప్రా తిప్ద క్న అన్ని 

చర్యలతో క్ూడిన సమరి్వంత్మ ైన ప్దితి. ధర్ణ ిGIS వయవసిను క్ూడప 
అంద సుా ంద , ఇద  లాయండ్ రికార్స డేటా యొక్క దృశయమాన ప్రా తిన్నధపయన్ని 

అంద సుా ంద .  

క్ంట ివలెుగు 

రాష్టు ర ప్రభుత్వం 'క్ంటి వెలుగు' ప్ర్ుతో రాష్టు రంలోన్న మొతా్ం జనపభా కోసం సమగరమ ైన 

మరియు సార్వతిరక్ క్ంట ిప్రీక్షను న్నర్వహ ంచడం దపవరా "న్నవారించదగిన అంధత్వం-

ర్హ త్" సిితిన్న సాధ ంచే నోబుల్ ప్రా జ క్టును ప్రా ర్ంభంచింద . ఈ  కార్యక్రమం 15 ఆగసుు , 
2018న ప్రా ర్ంభంచబడింద . 

కసేఆీర్ కటి్ 

రాష్టు ర ప్రభుత్వం గరిిణుల కోసం కేసీఆర్ కిట్ ప్థకాన్ని ప్రా ర్ంభంచింద . గరిిణీ సీా లీు గరిష్టుంగా 2 ప్రసవాల కోసం ఈ 

ప్థకాన్ని ఉప్యోగించుకోవచుచ. ప్రభుతపవసుప్తిరలో ప్రసవించే మహ ళ్లు ఈ 

ప్థకాన్ని విన్నయోగించుకోవచుచ. గరిిణీ సీా లీు మరియు నవజాత్ శిశువులక్ు 
అవసర్మ ైన అన్ని వసుా వులను అంద ంచడం ఈ ప్థక్ం యొక్క ప్రధపన లక్షయం. ఈ 

ప్థక్ం కింద గరిిణులక్ు మూడు దశలోల  ర్ూ. 12,000. ఆడపిలల  ప్ుడితే అదనంగా 
ర్ూ. 1000 లను  ప్రభుత్వం అందజేసుా ంద . కేసీఆర్ కిట్లో బేబీ ఆయిల్, త్లీలబ్దడసలక్ు 

ఉప్యోగప్డే సబుులు, దోమతెర్, డరసుెలు, హాయండ్బాయగ్, పిలలలక్ు బొ మాలు, డెైప్ర్ుల , ప్ౌడర్, ష్ాంప్ూ, చీర్లు, 
టవల్ మరియు నపయప్కిన్ె, బేబీ బెడ్ ఉనపియి. 

మిష్టన్ కాక్తీయ 

ర్ూ. 22,000 కోటుల  వెచిచంచి దపదపప్ు 25 లక్షల ఎక్రాలక్ు సాగునీటిన్న 

అంద ంచడపన్నకి ఐదేళ్లలో దపదపప్ు 46, 000 టాయంక్ులను ప్ునర్ుదిరించపలన్న 

ప్రభుత్వం లక్షయంగా ప టుు క్ుని ప్రధపన కార్యక్రమం. ఫిబరవరి, 2017 నపటికి, 
దపదపప్ు 20,000 టాయంక్ుల ప్ునర్ుదిర్ణ ప్నులు ప్రా ర్ంభంచబడపస యి 

మరియు దపదపప్ు 5, 000 టాయంక్ుల ప్నులు ప్ూరా్యాయయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ర్ూ.కోటి కి ప ైగా మంజూర్ు 
చేసింద . 2015-16 మరయిు 2016-17 బడెెటలలో ఈ చ్ర్వ కోసం 4,600 కోటుల  మంజూర్ు చేసింద . మిష్టన్ కాక్తీయ 
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లో భాగంగా, ప్ూడిక్ తీయడం, దెబుతిని త్ూములు మరియు వెైర్లను బాగు చేయడం, శిథ లావసిక్ు చేరిన టాయంక్ట
బండ్లను ప్ునర్ుదిరించడం, రాయి రివిట్మ ంట్లు మరియు సీప్జ్లను ప్లగిగంగ్ చేయడం వంటి కార్యక్రమాలు 
న్నర్వహ సాా ర్ు. 

మిష్టన్ భగరీ్థ 

తెలంగాణ తపగునీటి సర్ఫరా ప్రా జ క్ుు  మిష్టన్ భగీర్థ కింద ప్ారిశరా మిక్ అవసరాలక్ు నీటిన్న అంద ంచడమే కాక్ుండప 
తెలంగాణ ప్టుణపలు మరియు గరా మాల దపహారిాన్న తీర్చడపన్నకి 1.30 లక్షల 

కిలోమీటర్ల మేర్ ప ైప్ల ైన్లను ఏరాాటు చేసాా ర్ు. ఈ ప్రా జ క్టు కోసం, శాశవత్ 

నదులు మరియు ప్రధపన జలాశయాల ఉప్రిత్ల నీటిన్న ముడి నీటి 
వనర్ుగా విన్నయోగిసాా ర్ు. ర్ూ. 35,000 కోటల  అంచనప వయయంతో చేప్టిున 

మిష్టన్ భగీర్థ, ఒక్ ఇంటిలోన్న ఏ మహ ళా సభుయరాలు మ ైళ్ల  దూర్ం 

నడవాల్ెన అవసర్ం లేక్ుండప చూస్ందుక్ు ఉదేదశించబడింద . ఈ ఫ్ాల గ్షిప్ ప్రర గరా మ్ కింద, గరా మీణ ప్రా ంతపలోల న్న ప్రతి 

ఇంటికి త్లసరి 100 లీటర్ుల  (ఎల్పిసిడి) శుద ి  చేసి ప ైప్డ్ వాటర్, మున్నెప్ాల్టీలలో 135 ఎల్పిసిడి మరియు 
మున్నెప్ల్ కార్ారేష్టన్లలో 150 ఎల్పిసిడి అంద ంచడపన్నకి ఉదేదశించబడింద . ఈ మార్గదర్శక్ ప్థకాన్ని ఇత్ర్ 

రాష్ాు ర లు అనుక్రించడం కోసం భార్త్ ప్రభుత్వంచే ప్రశంసించబడింద . 

హరతి్హార్ం 

తెలంగాణ క్ు హరిత్హార్ం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క ఫ్ాల గ్షిప్ ప్ర ర గరా మ్, రాష్టు రంలో 
ప్రసుా త్ం ఉని 24% చెటలను రాష్టు ర మొతా్ం భౌగోళిక్ విసీా ర్ణంలో 33%కి ప ంచపలన్న 

భావిసరా ంద . 

క్లాయణలక్షిా / ష్ాద ీముబార్క్ట 

SC/ST మరియు మ ైనపరిటీ క్ుటుంబాల ఆరిిక్ ఇబుందులను త్గిగంచడపన్నకి, ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్టు రంలో 
న్నవసించే వధువులక్ు వివాహ సమయంలో ఒక్కసారిగా ర్ూ.1,00,116  ఆరిిక్ సహాయాన్ని మంజూర్ు చేయాలన్న 

న్నర్ణయించింద . 
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దీన్న ప్రకార్ం, ప ళిల నపటికి 18 ఏళ్లల  న్నండి, త్ల్లదండుర ల 

ఆదపయం  సంవత్ెరాన్నక ి ర్ూ.2 లక్షలు మించన్న ప ళిలకాన్న బాల్క్ల కోసం 2014 

అకోు బర్ 2 నుంచి క్లాయణలక్షిా, ష్ాదీ ముబార్క్ట ప్థకాలు ప్రవేశప టుబడపస యి.  

ఆరోగయ లక్షిా  

తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంగన్వాడ ీకేందపర ల దపవరా గరిిణులు, బాల్ంత్లు, ఆరేళ్లలోప్ు పిలలలక్ు ప్రతిరోజు ఒక్ 

ప్ౌషిుకాహారాన్ని అందజేసరా ంద . ఈ ప్థకాన్ని జనవరి 1, 2015న గౌర్వనీయుల ైన ముఖయమంతిర శ్రర క . చందరశేఖర్ 

రావు అధ కారిక్ంగా ప్రా ర్ంభంచపర్ు. 
మహ ళ్లక్ు, నెలక్ు 25 రోజులు 200 ml ప్ాలు మరియు ప్రతి రోజు ఒక్ గుడుస  
భోజనంతో ప్ాటు ఇవవబడుత్ుంద . ఏడు నెలల నుంచి మూడేళ్లలోప్ు పిలలలక్ు 
2.5 కిలోల ఆహార్ ప్ాయక ట్తో ప్ాటు నెలక్ు 16 గుడుల  అందజేసాా ర్ు. 3 నుండి 
ఆర్ు సంవత్ెరాల మధయ వయసుె ఉని పిలలలక్ు, బ్దయయం, ప్ప్ుా, 
క్ూర్గాయలు మరియు సాిక్టెతో ప్ాటు రోజుక్ు ఒక్ గుడుస  సర్ఫరా చేయబడుత్ుంద . 

ఆసరా పింఛనుల  

సంక్షేమ చర్యలు మరియు సామాజిక్ భదరతప న్నక్ర్ వూయహంలో భాగంగా, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్దలందరిక ీ

గౌర్వప్రదంగా సుర్క్షిత్మ ైన జీవితపన్ని అంద ంచపలనే ఉదేదశయంతో “ఆసరా” ప నాన్లను ప్రవేశప టిుంద . 
'ఆసరా' పింఛను ప్థక్ం ముఖయంగా సమాజంలోన్న అత్యంత్ బలహీన 

వరాగ లను ర్క్షించడపన్నక ిఉదేదశించబడింద , ముఖయంగా వృదుి లు మరియు 
విక్లాంగులు, హెచ్ఐవి-ఎయిడ్ె ఉనివార్ు, విత్ంత్ువులు, అసమర్ుి ల ైన 

చేనేత్ కారిాక్ులు మరియు క్లుల గీత్ కారిాక్ులు, ప ర్ుగుత్ుని వయసుెతో 
జీవనోప్ాధ న్న కోలోాయినవారిక,ి గౌర్వంగా మరియు సామాజిక్ భదరత్తో 
క్ూడిన జీవితపన్ని గడప్డపన్నకి అవసర్మ ైన వార ిరోజువారీ క్నీస అవసరాలక్ు మదదత్ు ఇసుా ంద . 
2020-21 నుంచి ప్రభుత్వం ఆసరా పింఛను ర్ూ. 2,016 సీన్నయర్ సిటిజనుల , విత్ంత్ువులు, బీడ ీకారిాక్ులు, 
ఫ ైలేరియా బాధ త్ులు, ఒంటరి మహ ళ్లు, చేనేత్ కారిాక్ులు, క్లుల గీత్ కారిాక్ులు మరియు ఎయిడ్ె బాధ త్ులక్ు 
విక్లాంగులక్ు పింఛను  ర్ూ . 3,016 అంద సుా ంద  

పద్లక్ు ఇళ్లల  
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తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేప్టిున ఈ హాల్మార్క చ్ర్వ ప్దలక్ు నపణయమ ైన మరియు గౌర్వప్రదమ ైన గృహాలను 
అంద ంచడపన్నకి ఉదేదశించబడింద . 'ప్దలక్ు గృహాలు' ప్రణపళిక్ హెైదరాబాద్ 

మరియు ఇత్ర్ ప్టుణ ప్రా ంతపలోల  2 BHK ఫ్ాల ట్లతో ర ండు మరియు 
మూడు అంత్సుా ల భవనపలను అంద సుా ంద , అయితే వాటిన్న గరా మీణ 

ప్రా ంతపలోల  సవత్ంత్ర గృహాలుగా న్నరిాంచపల్. సికిందపర బాద్లోన్న భోయిద్
గూడలోన్న ఐడీహెచ్ కాలనీలో ప ైలట్ను ప్రా ర్ంభంచపర్ు. ఒకోక ఫ్ాల ట్క్ు 7.9 

లక్షల ర్ూప్ాయల చ్ప్ుాన 37 కోటల  ర్ూప్ాయలతో 580 చదర్ప్ు గజాలలో 32 బాల క్టలలో జి+2లో ర ండు బెడ్ర్ూమ్
లు, హాల్ మరియు కిచెన్తో క్ూడిన 396 యూన్నటుల  న్నరిాసుా నపిర్ు. 

దళిత్ులక్ు భూ ప్ంపణి ీ

భూమిలేన్న ఎసీె మహ ళ్లక్ు 3 ఎక్రాల వయవసాయ భూమిన్న అంద ంచే 
ప్రభుత్వం యొక్క మర్క్ ముఖయమ ైన సంక్షేమ ప్థక్ం, వార ిన్నర్ంత్ర్ 

జీవనోప్ాధ కి నీటిప్ార్ుదల సౌక్రాయల క్లాన, భూమి అభవృద ి  మరియు 
ఇత్ర్ వయవసాయ ఇన్ప్ుట్ల ఏరాాటు. మొదట ిఏడపద  ర్ూ.94 కోటుల  

వెచిచంచి 959 మంద  దళిత్ులక్ు ప్రభుత్వం 2,524 ఎక్రాల భూమిన్న 

ప్ంపిణీ చేసింద . 

బ్దయయం ప్ంపణి ీ

అర్హత్ క్ల్గిన 87.57 లక్షల క్ుటుంబాలక్ు, దపదపప్ు 2,86,00,000 (ర ండు కోటల  ఎనభెై ఆర్ు లక్షలు) లబ్దదదపర్ులక్ు, 
2015 జనవర ి1 నుండి ఒకొకక్కరికి 6 కిలోల చ్ప్ుాన బ్దయయం 

క్ుటుంబంలోన్న సభుయల సంఖయప  ైఎలాంటి సీల్ంగ్ లేక్ుండప కిలోక్ు ర్ూ 

1. దీన్న కోసం నెలక్ు 1.80 లక్షల మ టిరక్ట టనుిల బ్దయయం 

అవసర్మవుతపయి. ర్ూ. 1,597 సబ్దెడీప ై ఖర్ుచ చేసుా నపిర్ు. బీపీఎల్ 

క్ుటుంబాలక్ు అర్హత్ సాధ ంచేందుక్ు గరా మీణ ప్రా ంతపలోల  క్ుటుంబ 

ఆదపయ ప్రిమితిన్న ర్ూ. 1.50 లక్షలు, ప్టుణ ప్రా ంతపలోల  ర్ూ. 2 లక్షలు. లాయండ్ సీల్ంగ్ క్ూడప 3.5 ఎక్రాల త్డి 
భూమి మరియు 7.5 ఎక్రాల ప్ డి భూమికి ప ంచబడింద . 
120 కోటల  అదనప్ు వయయంతో ఏటా 56 లక్షల మంద  విదపయర్ుి లక్ు లబి్ద చేక్ూరేచ ప్ాఠశాలలు మరియు హాసుళ్లక్ు 
ప్రభుత్వం సూప్ర్ఫ ైన్ బ్దయయం లేదప సని బ్దయయం సర్ఫరా చేయడం ప్రా ర్ంభంచింద . ఇందుకోసం 12,500 మ టిరక్ట 

టనుిలక్ు ప ైగా బ్దయాయన్ని ప్ంపిణీ చేసుా నపిర్ు. 
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భదరతప ఉప్క్ర్ణపన్ని బలోపత్్ం చయేడం 

ప్ౌర్ుల జీవితపలను ర్క్షించడపన్నకి మరియు భదరత్ కోసం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం  హెైదరాబాద్, స ైబరాబాద్ 

ప్ర లీసులక్ు 4,433 వాహనపల కొనుగోలుక్ు ర్ూ. 271 కోటుల  వెచిచంచింద  
వీటిలో ఆధున్నక్ సాంకేతిక్ ప్రిజాా నంతో క్ూడిన 3,883 వాహనపలను 
ఇప్ాటికే కొనుగోలు చేశార్ు. రాష్టు రంలోన్న మిగిల్న జిలాల లక్ు అంద ంచిన 

కొతా్ వాహనపల సంఖయ 550. అదనంగా, ఫిరాయదు లేదప కాల్ సీవక్రించిన 

10 న్నమిష్ాలోల  సాంద ంచడపన్నకి స ైబరాబాద్ ప్ర లీసులక్ు 1500 మోటార్ 

స ైకిళ్లల  అంద ంచబడపస యి. రాష్టు ర ప్రభుత్వం నగర్ం, జిలాల  హెడ్ కావర్ుర్ె మరియు గరా మాలోల న్న ప్రతి ప్ర లీస్ స్ుష్టన్క్ు 
వర్ుసగా ర్ూ.75,000, ర్ూ.50,000 మరియు ర్ూ.25,000 చ్ప్ుాన నెలవార ీమొతపా న్ని కేటాయించింద . 
హెైదరాబాద్ నగర్ంలో 2015-16లో లక్టష్ట సీసీటీవీ క మ రాలను ఏరాాటు చేస్ందుక్ు ప్రభుత్వం సీసీటీవీ ప్రా జ క్ుు ను 
చేప్టిుంద . ఈ క మ రాలనీి ప్రతిప్ాద త్ క్మాండ్ అండ్ క్ంటరర ల్ స ంటర్క్ు అనుసంధపన్నంచబడతపయి. 

ష ీటీమ్ె 

మహ ళ్లప ై ప ర్ుగుత్ుని నేరాలను దృషిులో ఉంచుక్ున్న, మహ ళ్లు మరియు బాల్క్ల భదరత్ మరియు భదరత్ 

కోసం తీసుకోవాల్ెన చర్యలప ై సలహా ఇచేచందుక్ు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఐఎఎస్ అధ కారి ప్ూనం మాలకొండయయ 
నేత్ృత్వంలో ఏడుగుర్ు సభుయల క్మిటీన్న ఏరాాటు చేసింద . 77 

సిఫార్సులతో క్మిట ీత్న న్నవేద క్ను సమరిాంచింద . షీ టీమ్లను 
ఏరాాటు చేయడం అందులో ఒక్టి.  
ఈ బృందపలు ర్దీదగా ఉండ ేప్రదేశాలోల  ఈవ్-టీజర్ుల  మరియు సాు క్ర్లప ై 
న్నఘా ఉంచుతపయి. మొదటరల  హెైదరాబాద్ మరియు స ైబరాబాద్ 

ప్ర లీస్ క్మిష్టనరేటలలో ఏరాాటు చేసిన వాటిన్న ప్రర తపెహక్ర్ ఫల్తపలు రావడంతో ఏపిరల్ 1న అన్ని తెలంగాణ 

జిలాల లక్ు విసారించపర్ు. 

గ్ర రల ప్ంపణి ీ

ఈ ప్థక్ం గరా మీణ ఆరిిక్ వయవసిక్ు ప దదపీట వేసింద  మరియు 
రాష్టు రంలో దపదపప్ు 4 లక్షల మంద  ఉని యాదవ/గ్లల /క్ుర్ుమ 

క్ుటుంబాల అభుయనితి కోసం ర్ూప్ ంద ంచబడింద . ఈ నెైప్ుణయం 

క్ల్గిన క్ుటుంబాలక్ు ప దద  ఎత్ుా న గ్ర రల ప ంప్క్ం కోసం ఆరిిక్ 
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సహాయం అంద ంచడం వారి ఆరిికాభవృద ికి తోడాడటమే కాక్ుండప రాష్టు రంలో త్గినంత్ మాంసం ఉత్ాతాిన్న 

సులభత్ర్ం చేసుా ంద . తెలంగాణను సమీప్ భవిష్టయత్ుా లో మాంసం ఎగుమత్ుల హబ్గా మారాచలన్న లక్షయంగా 
ప టుు క్ునపిర్ు. సాంప్రదపయ గ్ర రల కాప్ర ిక్ుటుంబాలక్ు 75% సబ్దెడీప ై (20+1) గ్ర రలను సర్ఫరా 
చేయడంతోప్ాటు మొతా్ం ప్రా జ క్టు వయయం ర్ూ. 5,000 కోటుల . 

SoFTNET సాఫ్టునెట్ 

స స ైటీ ఫర్ తెలంగాణ నెట్వర్క అనేద  శాటిల ైట్ క్మూయన్నకేష్టన్ె మరియు ఇనఫరేాష్టన్ ట కాిలజీ యొక్క 

సామరాి ాన్ని ఉప్యోగించడం దపవరా చివర ిమ ైలు క్నెకిువిటీన్న సాధ ంచే 
లక్షయంతో ఉని సమూహాలను గురిాంచడపన్నకి నపణయమ ైన విదయ మరియు 
శిక్షణను అంద ంచే ఒక్ చ్ర్వ. SoFTNET GSAT 8 ఉప్గరహాన్ని 

ఉప్యోగిసుా ంద  మరియు నపలుగు ఛపనెల్లను ప్రసార్ం చేసుా ంద . T-

SAT న్నప్ుణ మరియు T-SAT విదయ తెలంగాణ ప్రజల దూర్విదయ, 
వయవసాయ విసార్ణ, గరా మీణపభవృద ి , ట ల్-మ డిసిన్ మరియు ఈ-గవర ిన్ె అవసరాలను తీర్ుసాా యి. SoFTNET 

ISRO తో తపజా అవగాహన ఒప్ాందపన్ని 28 స ప ుంబర్ 2016 నుండ ిఅమలులోకి తెచిచంద . TS-కాల స్ ప్ర ర గరా మ్ను 
ప్రా ర్ంభంచడమే కాక్ుండప, TSPSC గూర ప్ II సరీవస స్ ఆశించే వార ికోసం కోచింగ్ త్ర్గత్ులను క్ూడప 
ప్రా ర్ంభంచింద . SoFTNET అవగాహన వీడియోల దపవరా డిజిటల్ మరియు నగదు ర్హ త్ చెల్లంప్ులను క్ూడప 
ప్రర త్ెహ ంచింద . 

TASK(టాస్క) 

ప్రిశరమ-సాి యి నెైప్ుణయం స ట్లను అంద ంచడం దపవరా క్ళాశాలల నుండ ిబయటక్ు వచేచ గరా డుయయేిటల  నపణయత్ను 
మ ర్ుగుప్ర్చడం లక్షయంగా IT, E&C డిప్ార్ుమ ంట్ నుండ ిప్రతేయక్మ ైన 

నెైప్ుణయ అభవృద ి  కార్యక్రమం. జూన్ 2015లో TASK ప్రా ర్ంభంచినప్ాటి 

నుండి 800 క్ంటే ఎక్ుకవ క్ళాశాలలు TASKలో నమోదు 
చేసుక్ునపియి మరియు తెలంగాణ వాయపా్ంగా 1 లక్ష మంద  యువత్ 

నెైప్ుణయం క్ల్గ ిఉనపిర్ు. TASK తెలంగాణలోన్న యువత్ కోసం 

Revamping Skilling Initiatives కోసం ప్రతిష్ాు త్ాక్మ ైన SKOCH ప్ాల టినం అవార్ుస ను క్ూడప ప్ ంద ంద . 

T-Fiber(T-ఫ బైర్) 
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T-Fiber ప్రభుత్వం మరియు సరీవస్ ప్ ర వెైడర్ల నుండ ివివిధ స్వలు, అపిల కేష్టన్లు, క్ంట ంట్ను బటావడప 
చేయడపన్నకి స్కలబుల్, దృఢమ ైన, సిితిసాి ప్క్ంగా, సుర్క్షిత్మ ైన మరియు 
దీర్ఘకాల్క్ డిజిటల్ అవసాి ప్నను సృషిుంచడం లక్షయంగా ప టుు క్ుంద . 
అతపయధున్నక్ నెట్వర్క ఇన్ఫరా సు రక్చర్తో, ‘డిజిటల్ తెలంగాణ’ లక్షయయన్ని 

సాధ ంచడపన్నకి ఇద  ర్ూప్ ంద ంచబడింద . తెలంగాణలోన్న ప్రతి ఇంటిక,ి 

ప్రభుత్వ మరియు ప ైవీేట్ సంసిలక్ు సర్సమ ైన & నమాదగిన హెై-సీాడ్ 

బరా డ్బాయండ్ క్నెకిువిటీ అంద ంచబడుత్ుంద . T-Fiber 3.5 కోటల క్ు ప ైగా హెై-
సీాడ్ బరా డ్బాయండ్ క్నెకిువిటీన్న అంద సుా ంద . తెలంగాణలో ప్రజలు మరియు సంసిలు. ఇ-గవర ిన్ె, ఇ-హెలా్, ఇ-

కామర్ె, ఇ-బాయంకింగ్, వీడియో ఆన్ డిమాండ్ మొదల ైన అనేక్ స్వలను అంద ంచడపన్నకి టి-ఫ ైబర్ ప్రా థమిక్ 

వేద క్గా క్ూడప ర్ూప్ ందుత్ుంద . 

WE హబ్ - మహ ళా ప్ారశిరా మిక్వతాే్ల హబ్ 

WE హబ్ అనేద  మహ ళా వాయప్ార్వేతా్ల కోసం ప్రతేయక్ంగా ప్రా ర్ంభంచబడిన ఇంక్ుయబేటర్. WE హబ్ దపవరా 
సాంకేతిక్త్లో అభవృద ి  చెందుత్ుని ర్ంగాలప ై దృషిు  సారించ ేవినూత్ి ఆలోచనలు, ప్రిష్ాకరాలు మరియు 

ఎంటిటీలతో మహ ళా ప్ారిశరా మిక్వేతా్లక్ు మదదత్ు ఇవవడం లక్షయంగా 
ప టుు క్ుంద . సరీవస్ స కాు ర్తో ప్ాటుగా అనేవషించబడన్న / 

అనేవషించన్న ర్ంగాలక్ు క్ూడప WE హబ్ మదదత్ు ఇసుా ంద . WE 

హబ్ యొక్క ఆదేశం మరియు లక్షయం మహ ళ్లక్ు ఆరిిక్, సామాజిక్ 

మరియు మదదత్ు అడసంక్ులను తొలగించడం మరియు వార ి

వాయప్ారాలలో విజయం సాధ ంచడంలో వారికి సహాయప్డటం. 
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