
# అర్చకులవేతనాలు# 

 

* అర్హు ల ైన అర్చ కులు, ఆల య ఉద్య ోగులంద రికి త్వ ర్ లోనే వేత్ నాలు  
 

* సాంకేతిక కార్ ణాల వ లలే  అర్చ కుల వతే్ నాల చెలే్ంపులో జాపోం: మ ంతిి  అలోే ల  
 

హ ైద రాబాద్, ఆగ స్టు  21: అర్హు ల ైన అర్చ కులు, ఆల య ఉద్య ోగులంద రికి త్వ ర్ లోనే వేత్ నాలు 
చెలే్సాా మ ని గృహ నిరాాణ ,నాోయ , ద్ేవాద్ాయ శాఖ మంతిి  ఇంది  క ర్ ణ్ రెడ్డి  అనాార్హ. సాంకేతిక కార్ ణాల 
వ లలే  వేత్ న చెలే్ంపులో జాపోం జ రిగింద ని స్ప ష్ు ం చేశార్హ. అర్చ కులు, ఆల య ఉద్య ోగుల వేత్ నాల ప ై 
మంగ ళ వార్ం స్ చివాల యంలో ద్ేవాద్ాయ శాఖ ఉనా తాధికార్హల తో మంతిి  ఇంది  క ర్ ణ్ రెడ్డి  
స్ మావేశ మ యాోర్హ.ఈ స్ మావేశంలో వేముల వాడ ఎమ్మాలలో చెనా మ నేని ర్ మే్ష్ బాబు, ద్ేవాద్ాయ శాఖ 
ముఖో కార్ో ద రిి శివ శంక ర్,జాయంట్ క మిష్ న ర్  కృష్ణ  వేణి, ఇత్ ర్ అధికార్హలు పాలగొ నాార్హ.  అనంత్ ర్ం 
మీడ్డయాతో మాట్ాే డుత్ూ...131 ఆల యాల కు స్ంబంధించిన 6 (బి), 6 (సి) & 6 (డ్డ) కాోట్ గిరి కిరంద 
ఉనా అర్చ కులు, ఆల య ఉద్య ోగుల డ్ాట్ా ఇంకా ఆన్ ల ైన్ చేయ బ డలలద నాార్హ. ఈ 131 ఆల యాలోే  
ప ని చేస్టా నా వారితో పాట్ు, అర్ు త్ లు ఉనా ల్స్టు  లో త్ మ పేర్హ లలద ని  క ంత్ మంద్ి నటంచి 
ఫిరాోదటలువ చిచన   నేప థ్ోంలో వారి సాధ క భాద కాల నట నివేద్ించటకునేందటకు ఓ కమిట్ీని 
నియ మిస్టా నా ట్ుే  చెపాపర్హ.  ద్ేవాద్ాయ శాఖ ప రిధిలో 646  అస స్ బుల్ ఇనిసిుట్యోష్ న్్ ఉనాాయ ని,  

రివ ైజి్డ వేత్ నాలు ఇవావలంట్మ ముందటగా ఇనిసిుట్యోష్ న్ వ ైజ్డ కాోడ ర్ స ు రంత్  ని ఫిక్స్ చేయాల్్ 
ఉంట్ుంద ని,త్ రావత్  ఆన్ ల ైన్ వివ రాల నట న మోదట చేయాల నాార్హ. ఇపప ట్ివ ర్ కు 484 ఇనిసిుట్యోష్ న్్ 
లో కాోడ ర్ స ు రంత్ ఫిక్స్ చేయ డం జ రిగిందని వ లే డ్డంచార్హ.  మిగితా 162 ఇనిసిుట్యోష్ న్్ కాోడ ర్ స ు రంత్ 
ఫిక్స్ చేయాల్్ ఉందని తెల్పార్హ. 515 ఇనిసిుట్యోష్ న్్  లో ప ని చేస్టా నా అర్చ కులు,ఆల య ఉద్య ోగులు 
త్ మ వివ రాల నట న మోదట చేశార్ని, మిగితా 131 ఇనిసిుట్యోష్ న్్ వివ రాలు న మోదట చేయాల్్ 
ఉందనాార్హ. ఈ 131 ఆల యాల కు స్ంబంధించిన 6 (బి), 6 (సి) & 6 (డ్డ) కాోట్ గిరి కిరంద ఉనా 
ఇనిసిుట్యోష్ న్్ ,వీట్ిలో అధిక భాగం ఆల య భూములు అర్చ కులు ఆధీనంలో ఉనాాయనాార్హ.  
ఇపప ట్ి వ ర్ కు 1903  మంద్ికి రివ ైజి్డ వేత్ నాలు ఇపప ట్ికే వారి ఖాతాలోే  వేయ డం జ ర్హగుత్ ందని,1500 
మంద్ికి స్ంబంధించి స్్రూట్ినీ పూరా్ెందనాార్హ. ఈ న లాఖర్హ వ ర్ కు వారి ఖాతాలోే  రివ ైజి్డ వేత్ నాలు 
జ మా చేయ డం జ ర్హగుత్ ందని స్ప ష్ుం చేశార్హ. మిగితా వారికి ఆన్ ల ైన్ డ్ాట్ా మ రియు కాోడ ర్ స ు రంత్ 
ఫిక్స్ చేసిన వ ంట్ నే వేత్ నాలు చెలే్ంచ డం జ ర్హగుత్ ంద నాార్హ. 
 


