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తెలంగాణా ప్రభుత్వ సంక్షేమ 
ప్ధకాలు 2023 

TSPSC గ్రూ ప్-1, గ్రూ ప్-2, గ్రూ ప్-3, గ్రూ ప్-4 
మరియు తెలంగాణా పో లీస్, తెలంగాణా హ ైకోర్్ట 
మరియు జిలలా  కోర్్ట వంటి అన్ని పో టీ ప్రీక్షల 

ప్రతయేకం. 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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తెలంగాణ ప్రభుత్వ సంక్షమే ప్థకాలు మరియు కార్యక్రమాలు 
'ర ైత్ు బంధు' ప్థక్ం: 

వ్యవ్సాయ ఉత్పాదకత మరియు ర ైతులకు ఆదపయాన్ని ప ెంప ెంద ెంచడపన్నకి, గ్ాా మీణ రుణభారెం యొకక దురాారగపు 
వ్ృత్పా న్ని విచ్ఛిన్ిెం చేయడెంత్ో పాటు, ర ైతు బెంధు అన్న పరసిద ి  చ ెంద న్ 
వ్యవ్సాయ ప టుు బడి మదదతు పథకెం 2018-19 ఖరీఫ్ సీజన్ న్ుెండ ిపరతి ర ైతు 
యొకక పరా రెంభ ప టుు బడి అవ్సరాలన్ు తీరచడపన్నక ిపరవేశప టుబడిెంద . 
వ్యవ్సాయెం మరియు ఉదపయన్వ్న్ పెంటలకు ప టుు బడి మదదతు  రబీ 
(యాసెంగ్ి) మరియు ఖరీఫ్ (వ్రాా కాలెం)  సీజన్్లకు ర ెండుసారుు  వితానపలు, 
ఎరువ్ులు, పురుగుమెందులు, కూలీలు మరియు ఇతర ప టుు బడులు వ్ెంట ి
ఇన్్పుట్ల కొన్ుగ్ోలు కోసెం సీజన్్కు ఎకరాన్నకి రూ. 5,000. ఇద  భారతదేశెంలో మొటుమొదటి పరతయక్ష ర ైతు ప టుు బడి 
మదదతు పథకెం, ఇకకడ న్గదు నేరుగ్ా చ ల్ుెంచబడుతుెంద . 

దళిత్ బంధు: 

త్ లెంగ్ాణ పరభుతవెం ‘దళిత బెంధు పథకెం’త్ో రాష్టు రెంలో దళితులు ఎదుర్కెంటున్ి సమసయలు, సమసయల పరిష్ాకరాన్నకి 
ఇటీవ్ల ప దదఎతుా న్ యాతరన్ు పరా రెంభెంచ్ఛెంద . ఈ పథకెం వ్న్-ట ైమ్ గ్ాా ెంట రూ. 

10,00,000/- లబ్దదదపరులకు తదపవరా ఆరిిక భదరత మరియు మెంచ్ఛ భవిష్టయతుా  కోసెం 

ఆశ కలుగుతుెంద . ఆరిిక సహాయాన్ని నపయయబదిెంగ్ా విన్నయోగ్ిెంచుకోవ్డపన్నక ి

త్ లెంగ్ాణ పరభుతవెం లబి్దదపరులకు అెండగ్ా ఉెంటుెంద . గ్ౌరవ్ ముఖయమెంతిర శా్ర క . 
చెందరశేఖర్ రావ్ు 16 ఆగసుు  2021న్ కరీెంన్గర్ జిలాు  హుజూరాబాద్ అస ెంబీు  
న్నయోజకవ్రగెంలోన్న శాలపల్ులో దళిత బెంధు పథకాన్ని లాెంఛన్ెంగ్ా 
పరా రెంభెంచపరు. 

ధర్ణి: 

త్ లెంగ్ాణ పరభుతవెం కొతా ఇెంటిగ్రాట డ్ లాయెండ్ రికార్స్ మేనేజ్మ ెంట సిసుమ్ ("ధరణి")న్న 

సాి పిెంచపరు ,ఇద  భూ పరిపాలన్ మరియు రిజిస్ు రష్టన్ స్వ్లన్ు మిళితెం చేసుా ెంద , ఇద  
అన్ని లాయెండ్ పార ెల్లకు న్నజమ ైన్ ఒకర మూలెంగ్ా పన్నచేసుా ెంద  మరియు అన్ని భూమి 

సెంబెంధ త విధులన్ు సమగాెంగ్ా న్నరవరిాసుా ెంద , సమీప Real Time (న్నజ సమయ) 

పరా తిపద కన్ అన్ని చరయలత్ో కూడిన్ సమరివ్ెంతమ ైన్ పదితి. ధరణి GIS వ్యవ్సిన్ు కూడప 
అెంద సుా ెంద , ఇద  లాయెండ్ రికార్స డేటా యొకక దృశయమాన్ పరా తిన్నధపయన్ని అెంద సుా ెంద .  

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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క్ంట ివెలుగు: 

రాష్టు ర పరభుతవెం 'కెంటి వెలుగు' ప్రుత్ో రాష్టు రెంలోన్న మొతాెం జనపభా కోసెం 

సమగామ ైన్ మరియు సారవతిరక కెంట ి పరీక్షన్ు న్నరవహ ెంచడెం దపవరా "న్నవారిెంచదగి్న్ 

అెంధతవెం-రహ త" సిితిన్న సాధ ెంచే నోబుల పరా జ క్ు్న్ు పరా రెంభెంచ్ఛెంద . ఈ  కారయకామెం 15 

ఆగసుు , 2018న్ పరా రెంభెంచబడిెంద . 

కేసీఆర్ కిట్: 

రాష్టు ర పరభుతవెం గరిిణుల కోసెం కరసీఆర్్ కిట్ పథకాన్ని పరా రెంభెంచ్ఛెంద . గరిిణీ సీా లీు గరిష్టుెంగ్ా 2 పరసవాల కోసెం ఈ పథకాన్ని 

ఉపయోగ్ిెంచుకోవ్చుచ. పరభుత్పవసుపతిరలో పరసవిెంచ ే మహ ళలు ఈ పథకాన్ని 

విన్నయోగ్ిెంచుకోవ్చుచ. గరిిణీ సీా లీు మరియు న్వ్జాత శిశువ్ులకు అవ్సరమ ైన్ అన్ని 

వ్సుా వ్ులన్ు అెంద ెంచడెం ఈ పథకెం యొకక పరధపన్ లక్షయెం. ఈ పథకెం కిెంద గరిిణులకు 
మూడు దశలోు  రూ. 12,000. ఆడపిలు  పుడిత్ే అదన్ెంగ్ా రూ. 1000 లన్ు  పరభుతవెం 

అెందజరసుా ెంద . కరసీఆర్ కిట్లో బేబీ ఆయిల, తలీుబ్దడసలకు ఉపయోగపడే సబుులు, 
దోమత్ ర, డరసుెలు, హాయెండ్్బాయగ్, పిలులకు బొ మాలు, డ ైపరుు , పౌడర్, ష్ాెంపూ, చీరలు, టవ్ల మరియు నపయప్కిన్ె, బేబీ బెడ్ 

ఉనపియి. 

మిషన్ కాక్తీయ: 

రూ. 22,000 కోటుు  వెచ్ఛచెంచ్ఛ దపదపపు 25 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటిన్న అెంద ెంచడపన్నకి ఐదేళులో దపదపపు 46, 000 

టాయెంకులన్ు పున్రుదిరిెంచపలన్న పరభుతవెం లక్షయెంగ్ా ప టుు కున్ి పరధపన్ కారయకామెం. 

ఫిబరవ్రి, 2017 నపటికి, దపదపపు 20,000 టాయెంకుల పున్రుదిరణ పన్ులు 
పరా రెంభెంచబడపస యి మరియు దపదపపు 5, 000 టాయెంకుల పన్ులు పూరాయాయయి. 

త్ లెంగ్ాణ పరభుతవెం రూ.కోటి కి ప ైగ్ా మెంజూరు చేసిెంద . 2015-16 మరియు 2016-17 

బడ ెటులో ఈ చ్రవ్ కోసెం 4,600 కోటుు  మెంజూరు చేసిెంద . మిష్టన్్ కాకతీయ లో భాగెంగ్ా, పూడిక తీయడెం, ద బుతిన్ి 

తూములు మరియు వెైరున్ు బాగు చేయడెం, శిథ లావ్సికు చేరిన్ టాయెంక్్బెండ్్లన్ు పున్రుదిరిెంచడెం, రాయి రివిట్మ ెంట్లు 
మరియు సీప్జ్లన్ు పుగ్ిగెంగ్ చేయడెం వ్ెంట ికారయకామాలు న్నరవహ సాా రు. 

మిషన్ భగీర్థ: 

త్ లెంగ్ాణ త్పగునీటి సరఫరా పరా జ కుు  మిష్టన్ భగ్ీరథ కిెంద పారిశాామిక అవ్సరాలకు నీటిన్న అెంద ెంచడమే కాకుెండప త్ లెంగ్ాణ 

పటుణపలు మరియు గ్ాా మాల దపహారిాన్న తీరచడపన్నకి 1.30 లక్షల కిలోమీటరు మేర ప ైప్ల ైన్్లన్ు ఏరాాటు చేసాా రు. ఈ పరా జ క్ు 
కోసెం, శాశవత న్దులు మరియు పరధపన్ జలాశయాల ఉపరితల నీటిన్న ముడి నీటి వ్న్రుగ్ా విన్నయోగ్ిసాా రు. రూ. 35,000 

కోటు  అెంచనప వ్యయెంత్ో చేపటిున్ మిష్టన్ భగ్ీరథ, ఒక ఇెంటిలోన్న ఏ మహ ళా సభుయరాలు మ ైళు  దూరెం న్డవాల్ెన్ అవ్సరెం 

లేకుెండప చూస్ెందుకు ఉదేదశిెంచబడిెంద . ఈ ఫ్ాు గ్్షిప పర ర గ్ాా మ్ కిెంద, గ్ాా మీణ పరా ెంత్పలోు న్న పరతి ఇెంటిక ితలసర ి 100 లీటరుు  

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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(ఎల్పిసిడి) శుద ి  చేసి ప ైప్డ్ వాటర్, మున్నెపాల్టీలలో 135 ఎల్పిసిడి మరియు 
మున్నెపల కార్ారరష్టన్్లలో 150 ఎల్పిసిడి అెంద ెంచడపన్నకి ఉదేదశిెంచబడిెంద . ఈ 

మారగదరశక పథకాన్ని ఇతర రాష్ాు ర లు అన్ుకరిెంచడెం కోసెం భారత పరభుతవెంచ ే

పరశెంసిెంచబడిెంద .  

హరిత్హార్ం: 

త్ లెంగ్ాణ కు హరితహారెం, త్ లెంగ్ాణ పరభుతవెం యొకక ఫ్ాు గ్్షిప పర ర గ్ాా మ్, రాష్టు రెంలో పరసుా తెం ఉన్ి 

24% చ టున్ు రాష్టు ర మొతాెం భౌగ్ోళిక విసీా రణెంలో 33%కి ప ెంచపలన్న భావిసరా ెంద . 

క్లాయణలక్షమి/ షాదీ ముబార్క్ 

SC/ST మరియు మ ైనపరిటీ కుటుెంబాల ఆరిిక ఇబుెందులన్ు తగ్ిగెంచడపన్నకి, పరభుతవెం త్ లెంగ్ాణ రాష్టు రెంలో న్నవ్సిెంచ ే

వ్ధువ్ులకు వివాహ సమయెంలో ఒకకసారిగ్ా రూ.1,00,116  ఆరిిక సహాయాన్ని మెంజూరు చేయాలన్న న్నరణయిెంచ్ఛెంద . 

దీన్న పరకారెం, ప ళిు నపటికి 18 ఏళలు  న్నెండి, తల్ుదెండుర ల ఆదపయెం  సెంవ్తెరాన్నకి  రూ.2 లక్షలు 
మిెంచన్న ప ళిుకాన్న బాల్కల కోసెం 2014 అకోు బర్ 2 న్ుెంచ్ఛ కలాయణలక్ష్ిా, ష్ాదీ ముబారక్ పథకాలు 
పరవేశప టుబడపస యి.  

ఆరోగయ లక్షమి: 

త్ లెంగ్ాణ పరభుతవెం అెంగన్్వాడీ కరెందపర ల దపవరా గరిిణులు, బాల్ెంతలు, ఆరరళులోపు పిలులకు పరతిరోజు ఒక పౌషిుకాహారాన్ని 

అెందజరసరా ెంద . ఈ పథకాన్ని జన్వ్రి 1, 2015న్ గ్ౌరవ్నీయుల ైన్ ముఖయమెంతిర శా్ర క . చెందరశేఖర రావ్ు అధ కారికెంగ్ా 
పరా రెంభెంచపరు. 
మహ ళలకు, నెలకు 25 రోజులు 200 ml పాలు మరియు పరతి రోజు ఒక గుడుస  
భోజన్ెంత్ో పాటు ఇవ్వబడుతుెంద . ఏడు నెలల న్ుెంచ్ఛ మూడేళులోపు పిలులకు 2.5 

కిలోల ఆహార పాయక ట్త్ో పాటు నెలకు 16 గుడుు  అెందజరసాా రు. 3 న్ుెండి ఆరు 
సెంవ్తెరాల మధయ వ్యసుె ఉన్ి పిలులకు, బ్దయయెం, పపుా, కూరగ్ాయలు 
మరియు సాిక్ె్త్ో పాటు రోజుకు ఒక గుడుస  సరఫరా చేయబడుతుెంద . 

ఆసరా ప ంఛన్ుు : 

సెంక్ష్రమ చరయలు మరియు సామాజిక భదరత్ప న్నకర వ్ూయహెంలో భాగెంగ్ా, త్ లెంగ్ాణ పరభుతవెం ప్దలెందరిక ీగ్ౌరవ్పరదెంగ్ా 
సురక్ష్ితమ ైన్ జీవిత్పన్ని అెంద ెంచపలనే ఉదేదశయెంత్ో “ఆసరా” ప నా్న్్లన్ు పరవేశప టిుెంద . 
'ఆసరా' పిెంఛన్ు పథకెం ముఖయెంగ్ా సమాజెంలోన్న అతయెంత బలహీన్ వ్రాగ లన్ు రక్ష్ిెంచడపన్నకి ఉదేదశిెంచబడిెంద , ముఖయెంగ్ా 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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వ్ృదుి లు మరియు వికలాెంగులు, హెచ్ఐవి-ఎయిడ్ె ఉన్ివారు, వితెంతువ్ులు, 
అసమరుి ల ైన్ చేనేత కారిాకులు మరియు కలుు గ్ీత కారిాకులు, ప రుగుతున్ి 

వ్యసుెత్ో జీవ్నోపాధ న్న కోలోాయిన్వారికి, గ్ౌరవ్ెంగ్ా మరియు సామాజిక 

భదరతత్ో కూడిన్ జీవిత్పన్ని గడపడపన్నకి అవ్సరమ ైన్ వార ి రోజువారీ కనీస 

అవ్సరాలకు  మదదతు ఇసుా ెంద . 2020-21 న్ుెంచ్ఛ పరభుతవెం ఆసరా పిెంఛన్ు రూ. 

2,016 సీన్నయర్ సిటిజన్ుు , వితెంతువ్ులు, బీడీ కారిాకులు, ఫ ైలేరియా బాధ తులు, 
ఒెంటరి మహ ళలు, చేనేత కారిాకులు, కలుు గ్ీత కారిాకులు మరియు ఎయిడ్ె బాధ తులకు వికలాెంగులకు పిెంఛన్ు  రూ . 

3,016 అెంద సుా ెంద  

పేదలక్ు ఇళ్లు : 

త్ లెంగ్ాణ పరభుతవెం చేపటిున్ ఈ హాల్మార్క చ్రవ్ ప్దలకు నపణయమ ైన్ 

మరియు గ్ౌరవ్పరదమ ైన్ గృహాలన్ు అెంద ెంచడపన్నకి ఉదేదశిెంచబడిెంద . 
'ప్దలకు గృహాలు' పరణపళిక హెైదరాబాద్ మరియు ఇతర పటుణ పరా ెంత్పలోు  2 BHK 

ఫ్ాు ట్లత్ో ర ెండు మరియు మూడు అెంతసుా ల భవ్నపలన్ు అెంద సుా ెంద , అయిత్ ే

వాటిన్న గ్ాా మీణ పరా ెంత్పలోు  సవతెంతర గృహాలుగ్ా న్నరిాెంచపల్. 

సికిెందపర బాద్్లోన్న భోయిద్్గూడలోన్న ఐడీహెచ్ కాలనీలో ప ైలట్న్ు 
పరా రెంభెంచపరు. ఒకోక ఫ్ాు ట్కు 7.9 లక్షల రూపాయల చ్పుాన్ 37 కోటు  రూపాయలత్ో 580 చదరపు గజాలలో 32 బాు క్్లలో 
జి+2లో ర ెండు బెడ్్రూమ్్లు, హాల మరియు కిచ న్్త్ో కూడిన్ 396 యూన్నటుు  న్నరిాసుా నపిరు. 

దళిత్ులక్ు భూ ప్ంప ణ:ీ 

భూమిలేన్న ఎసీె మహ ళలకు 3 ఎకరాల వ్యవ్సాయ భూమిన్న అెంద ెంచ ేపరభుతవెం 

యొకక మర్క ముఖయమ ైన్ సెంక్ష్రమ పథకెం, వార ిన్నరెంతర జీవ్నోపాధ క ినీటిపారుదల 

సౌకరాయల కలాన్, భూమి అభవ్ృద ి  మరియు ఇతర వ్యవ్సాయ ఇన్్పుట్ల ఏరాాటు. 
మొదట ి ఏడపద  రూ.94 కోటుు  వెచ్ఛచెంచ్ఛ 959 మెంద  దళితులకు పరభుతవెం 2,524 

ఎకరాల భూమిన్న పెంపిణ ీచేసిెంద . 

బియయం ప్ంప ణ:ీ 

అరహత కల్గ్ిన్ 87.57 లక్షల కుటుెంబాలకు, దపదపపు 2,86,00,000 (ర ెండు కోటు  ఎన్భెై ఆరు లక్షలు) లబ్దదదపరులకు, 2015 

జన్వ్ర ి1 న్ుెండ ిఒకొకకకరికి 6 కిలోల చ్పుాన్ బ్దయయెం కుటుెంబెంలోన్న సభుయల 

సెంఖయప ై ఎలాెంటి సీల్ెంగ్ లేకుెండప కిలోకు రూ 1. దీన్న కోసెం నెలకు 1.80 లక్షల 

మ టిరక్ టన్ుిల బ్దయయెం అవ్సరమవ్ుత్పయి. రూ. 1,597 సబ్దెడీప ై ఖరుచ 

చేసుా నపిరు. బీపీఎల కుటుెంబాలకు అరహత సాధ ెంచేెందుకు గ్ాా మీణ పరా ెంత్పలోు  
కుటుెంబ ఆదపయ పరిమితిన్న రూ. 1.50 లక్షలు, పటుణ పరా ెంత్పలోు  రూ. 2 లక్షలు. 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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లాయెండ్ సీల్ెంగ్ కూడప 3.5 ఎకరాల తడి భూమి మరియు 7.5 ఎకరాల ప డి భూమిక ి ప ెంచబడిెంద . 
120 కోటు  అదన్పు వ్యయెంత్ో ఏటా 56 లక్షల మెంద  విదపయరుి లకు లబి్ద చేకూరరచ పాఠశాలలు మరియు 
హాసుళుకు పరభుతవెం సూపర్్ఫ ైన్ బ్దయయెం లేదప సన్ి బ్దయయెం సరఫరా చేయడెం పరా రెంభెంచ్ఛెంద . ఇెందుకోసెం 12,500 మ టిరక్ 

టన్ుిలకు ప ైగ్ా బ్దయాయన్ని పెంపిణ ీచేసుా నపిరు. 

భదరతా ఉప్క్ర్ణాన్ని బలోపేత్ం చేయడం: 

పౌరుల జీవిత్పలన్ు రక్ష్ిెంచడపన్నకి మరియు భదరత కోసెం, త్ లెంగ్ాణ పరభుతవెం  హెైదరాబాద్, స ైబరాబాద్ పర లీసులకు 4,433 

వాహనపల కొన్ుగ్ోలుకు రూ. 271 కోటుు  వెచ్ఛచెంచ్ఛెంద  వీటిలో ఆధున్నక సాెంకరతిక 

పరిజాా న్ెంత్ో కూడిన్ 3,883 వాహనపలన్ు ఇపాటికర కొన్ుగ్ోలు చేశారు. రాష్టు రెంలోన్న 

మిగ్ిల్న్ జిలాు లకు అెంద ెంచ్ఛన్ కొతా వాహనపల సెంఖయ 550. అదన్ెంగ్ా, ఫిరాయదు 
లేదప కాల సీవకరిెంచ్ఛన్ 10 న్నమిష్ాలోు  సాెంద ెంచడపన్నకి స ైబరాబాద్ పర లీసులకు 
1500 మోటార్ స ైకిళలు  అెంద ెంచబడపస యి. రాష్టు ర పరభుతవెం న్గరెం, జిలాు  హెడ్ కావరుర్ె 
మరియు గ్ాా మాలోు న్న పరతి పర లీస్ స్ుష్టన్్కు వ్రుసగ్ా రూ.75,000, రూ.50,000 

మరియు రూ.25,000 చ్పుాన్ నెలవారీ మొత్పా న్ని కరటాయిెంచ్ఛెంద . 
హెైదరాబాద్ న్గరెంలో 2015-16లో లక్ష సీసీటీవీ క మ రాలన్ు ఏరాాటు చేస్ెందుకు పరభుతవెం సీసీటీవీ పరా జ కుు న్ు చేపటిుెంద . ఈ 

క మ రాలనీి పరతిపాద త కమాెండ్ అెండ్ కెంటరర ల స ెంటర్్కు అన్ుసెంధపన్నెంచబడత్పయి. 

ష ీటీమ్స్: 

మహ ళలప ై ప రుగుతున్ి నేరాలన్ు దృషిులో ఉెంచుకున్న, మహ ళలు మరియు బాల్కల భదరత మరియు భదరత కోసెం 

తీసుకోవాల్ెన్ చరయలప ై సలహా ఇచేచెందుకు త్ లెంగ్ాణ పరభుతవెం ఐఎఎస్ అధ కారి పూన్ెం మాలకొెండయయ నేతృతవెంలో 
ఏడుగురు సభుయల కమిటీన్న ఏరాాటు చేసిెంద . 77 సిఫారసులత్ో కమిటీ 
తన్ న్నవేద కన్ు సమరిాెంచ్ఛెంద . షీ టీమ్్లన్ు ఏరాాటు చేయడెం 

అెందులో ఒకటి.  ఈ 

బృెందపలు రదీదగ్ా ఉెండ ేపరదేశాలోు  ఈవ్-టీజరుు  మరియు సాు కరుప ై న్నఘా 
ఉెంచుత్పయి. మొదటరు  హెైదరాబాద్ మరియు స ైబరాబాద్ పర లీస్ 

కమిష్టన్రరటులో ఏరాాటు చేసిన్ వాటిన్న పరర త్పెహకర ఫల్త్పలు 
రావ్డెంత్ో ఏపిరల 1న్ అన్ని త్ లెంగ్ాణ జిలాు లకు విసారిెంచపరు. 

గొర రల ప్ంప ణీ 

ఈ పథకెం గ్ాా మీణ ఆరిిక వ్యవ్సికు ప దదపీట వేసిెంద  మరియు రాష్టు రెంలో దపదపపు 4 

లక్షల మెంద  ఉన్ి యాదవ్/గ్్లు /కురుమ కుటుెంబాల అభుయన్ితి కోసెం 

రూప ెంద ెంచబడిెంద . ఈ నెైపుణయెం కల్గ్ిన్ కుటుెంబాలకు ప దద  ఎతుా న్ గ్్ర ాల 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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ప ెంపకెం కోసెం ఆరిిక సహాయెం అెంద ెంచడెం వార ిఆరిికాభవ్ృద ికి త్ోడాడటమే కాకుెండప రాష్టు రెంలో తగ్ిన్ెంత 

మాెంసెం ఉతాతాిన్న సులభతరెం చేసుా ెంద . త్ లెంగ్ాణన్ు సమీప భవిష్టయతుా లో మాెంసెం ఎగుమతుల హబ్గ్ా 
మారాచలన్న లక్షయెంగ్ా ప టుు కునపిరు. సాెంపరదపయ గ్్ర ాల కాపర ికుటుెంబాలకు 75% సబ్దెడీప ై (20+1) గ్్ర ాలన్ు సరఫరా 
చేయడెంత్ోపాటు మొతాెం పరా జ క్ు వ్యయెం రూ. 5,000 కోటుు . 

SoFTNET సాఫ్ట ్నటె్: 

స స ైటీ ఫర్ త్ లెంగ్ాణ నెట్వ్ర్క అనేద  శాటిల ైట కమూయన్నకరష్టన్ె మరియు ఇన్ఫరరాష్టన్ ట కాిలజీ యొకక సామరాి ాన్ని 

ఉపయోగ్ిెంచడెం దపవరా చ్ఛవ్ర ిమ ైలు కనెకిువిటీన్న సాధ ెంచ ేలక్షయెంత్ో ఉన్ి 

సమూహాలన్ు గురిాెంచడపన్నకి నపణయమ ైన్ విదయ మరియు శిక్షణన్ు 
అెంద ెంచే ఒక చ్రవ్. SoFTNET GSAT 8 ఉపగాహాన్ని ఉపయోగ్ిసుా ెంద  
మరియు నపలుగు ఛపనెల్లన్ు పరసారెం చేసుా ెంద . T-SAT న్నపుణ 

మరియు T-SAT విదయ త్ లెంగ్ాణ పరజల దూరవిదయ, వ్యవ్సాయ విసారణ, 

గ్ాా మీణపభవ్ృద ి , ట ల్-మ డిసిన్ మరియు ఈ-గవ్ర ిన్ె అవ్సరాలన్ు తీరుసాా యి. SoFTNET ISRO త్ో త్పజా అవ్గ్ాహన్ 

ఒపాెందపన్ని 28 స ప ుెంబర్ 2016 న్ుెండి అమలులోకి త్ చ్ఛచెంద . TS-కాు స్ పర ర గ్ాా మ్్న్ు పరా రెంభెంచడమే కాకుెండప, TSPSC గూాప 

II సరీవస స్ ఆశిెంచ ేవార ికోసెం కోచ్ఛెంగ్ తరగతులన్ు కూడప పరా రెంభెంచ్ఛెంద . SoFTNET అవ్గ్ాహన్ వీడియోల దపవరా డిజిటల 

మరియు న్గదు రహ త చ ల్ుెంపులన్ు కూడప పరర తెహ ెంచ్ఛెంద . 

TASK(టాస్క్): 

పరిశామ-సాి యి నెైపుణయెం స ట్లన్ు అెంద ెంచడెం దపవరా కళాశాలల న్ుెండి బయటకు వ్చేచ గ్ాా డుయయేిటు  నపణయతన్ు 
మ రుగుపరచడెం లక్షయెంగ్ా IT, E&C డిపార్ు్మ ెంట న్ుెండ ిపరత్ేయకమ ైన్ నెైపుణయ 
అభవ్ృద ి  కారయకామెం. జూన్ 2015లో TASK పరా రెంభెంచ్ఛన్పాటి న్ుెండ ి800 కెంటే 
ఎకుకవ్ కళాశాలలు TASKలో న్మోదు చేసుకునపియి మరియు త్ లెంగ్ాణ 

వాయపాెంగ్ా 1 లక్ష మెంద  యువ్త నెైపుణయెం కల్గ్ి ఉనపిరు. TASK త్ లెంగ్ాణలోన్న 

యువ్త కోసెం Revamping Skilling Initiatives కోసెం పరతిష్ాు తాకమ ైన్ 

SKOCH పాు టిన్ెం అవారుస న్ు కూడప ప ెంద ెంద . 

T-Fiber(T-ఫ బైర్): 

T-Fiber పరభుతవెం మరియు సరీవస్ ప ర వెైడర్్ల న్ుెండ ి వివిధ స్వ్లు, 
అపిు కరష్టన్్లు, కెంట ెంట్న్ు బటావడప చేయడపన్నకి స్కలబుల, దృఢమ ైన్, 

సిితిసాి పకెంగ్ా, సురక్ష్ితమ ైన్ మరియు దీరఘకాల్క డిజిటల అవ్సాి పన్న్ు 
సృషిుెంచడెం లక్షయెంగ్ా ప టుు కుెంద . అత్పయధున్నక నెట్వ్ర్క ఇన్్ఫరా సు రకచర్్త్ో, ‘డిజిటల 

త్ లెంగ్ాణ’ లక్ష్యయన్ని సాధ ెంచడపన్నకి ఇద  రూప ెంద ెంచబడిెంద . త్ లెంగ్ాణలోన్న పరతి 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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ఇెంటికి, పరభుతవ మరియు ప ైవీేట సెంసిలకు సరసమ ైన్ & న్మాదగ్ిన్ హెై-సీాడ్ బరా డ్్బాయెండ్ కనెకిువిటీ 
అెంద ెంచబడుతుెంద . T-Fiber 3.5 కోటు కు ప ైగ్ా హెై-సీాడ్ బరా డ్్బాయెండ్ కనెకిువిటీన్న అెంద సుా ెంద . త్ లెంగ్ాణలో 
పరజలు మరియు సెంసిలు. ఇ-గవ్ర ిన్ె, ఇ-హెలా, ఇ-కామర్ె, ఇ-బాయెంకిెంగ్, వీడియో ఆన్ డిమాెండ్ మొదల ైన్ అనేక 

స్వ్లన్ు అెంద ెంచడపన్నక ిటి-ఫ ైబర్ పరా థమిక వేద కగ్ా కూడప రూప ెందుతుెంద . 

WE హబ్ - మహిళా పారిశ్రా మిక్వేత్తల హబ్: 

WE హబ అనేద  మహ ళా వాయపారవేతాల కోసెం పరత్ేయకెంగ్ా పరా రెంభెంచబడిన్ ఇెంకుయబేటర్. WE హబ దపవరా సాెంకరతికతలో 
అభవ్ృద ి  చ ెందుతున్ి రెంగ్ాలప ై దృషిు  సారిెంచే విన్ూతి ఆలోచన్లు, పరిష్ాకరాలు మరియు ఎెంటిటీలత్ో మహ ళా 

పారిశాామికవేతాలకు మదదతు ఇవ్వడెం లక్షయెంగ్ా ప టుు కుెంద . సరీవస్ స కాు ర్్త్ో 
పాటుగ్ా అనేవషిెంచబడన్న / అనేవషిెంచన్న రెంగ్ాలకు కూడప WE హబ మదదతు 
ఇసుా ెంద . WE హబ యొకక ఆదేశెం మరియు లక్షయెం మహ ళలకు ఆరిిక, 

సామాజిక మరియు మదదతు అడసెంకులన్ు త్ొలగ్ిెంచడెం మరియు వార ి

వాయపారాలలో విజయెం సాధ ెంచడెంలో వారిక ిసహాయపడటెం. 
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