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త్రికా ప్రకటన 

మెప్మమరిధిలోని రిసోర్స్ ర్నలకు( అర్పలు) గౌరవ వేతానాలు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వ నిరణయేం 

 మెప్మమ ఉద్యయగులు, అర్పలతో మేంత్రి కెటి రామారావు సమావేశేం 
 నెలకు అరువేల గౌరవ వేత్నేం ఇచ్చేందుకు నిరణయేం 
 సూమారు 6000 మేంది అర్పలకు లబ్ది, ఇేందుకోసేం సాలీనా 30 కోటలను ఖరుచ చ్యనునన  ప్రభుత్వేం 
 అర్పలకు భీమా సౌకరయేం కల్ేండేంపైనా సానూకూలేంగా సేందిచిన మేంత్రి 
 మెప్మమ ఉద్యయగుల సుదీరఘ కోరిక అయిన హెచ్ అర్స ప్మలసీనీ వరితేంచ్సూత నిరణయేం 
 ప్రసుతత్ేం టటణాలోలని మహిళా సేంఘాలకు రావాల్్ ఉనన వడీ్డలేని రుణాల సేంబేందిచిన మెతాతనిన సూమారు 162 

కోటలను సైత్ేం వేేంటనే విడుదల చ్సాతమనన మేంత్రి 
 మేంత్రికి రాఖీలు కటిట, మిఠాయిలు ేంచుకునన అర్పలు, మెప్మమ సిబబేంది 

 

మెప్మమ సిబబేందికి, రిసోర్స్ ర్నలకు ప్రభుత్వేం శుభవారత తెల్పేంది. ఈరోజు బేగేంపేట కాయేంపు కారాయలయేంలో జరిగిన 
సమావేశేంలో మెప్మమ ఉద్యయగులు, రిసోర్స్ ర్న్స్ (అర్ప)లతో పురప్మలక శాఖ మేంత్రి కెటి రామరావు, పురప్మలక శాఖ 
ఉననతాధికారులు ప్మలోోనానరు. రిసోర్స్ ర్న్స్ ( అర్పలు)  సేవలను గురితసూత వారికి గౌరవ వేత్నేం ఇవావలని నిరణయేం 
తీసుకునానరు.  ప్రసుతత్ేం టటణాలోలని మహిళా సేంఘాలకు రావాల్్ ఉనన వడీ్డలేని రుణాల సేం బేందిచిన మెతాతనిన సూమారు 162 
కోటలను సైత్ేం వేేంటనే విడుదల చ్సాతమని మేంత్రి కెటియార్స ఈసేందరభేంగా తెల్ప్మరు. ఈ మెతాతలను మహిళా సేంఘాల పొదుపు 
ఖాతాలోల జమ చ్సేవిధేంగా చరయలు తీసుకోవాలని పురప్మలక శాఖ ముఖయ కారయదరిి అరవిేంద్ కూమార్స  ను  అదేశేంచారు.  
టటణాలోల సవయేం సహాయక సేంఘాలు ద్వవరా మహిళా సాధికారత్ కలుగుతుననదని, సేంఘాల ద్వవరా టటణాలోల గుణాత్మక 
మారు కల్గిేందని, రాష్ర్టేంలోని మహిళా సేంఘాల నితీరు దేశేంలోని ఇత్ర రాష్ర్టటలకు అదరిేంగా ఉననదని మేంత్రి ఈ 
సేందరబేంగా తెల్ప్మరు. ఇలేంటి మహిళా సేంఘాలను బలోపేత్ేం చ్సూత వారికి అనేక సేవలేందిసుతనన రిసోర్స్ ర్నల సేవలను 
ప్రభుత్వేం గురితసుతననదని, ఈ మేరకు చాలకాలేంగా వారు కోరుతునన గౌరవ వేత్నానిన ఇవావలని నిరణయేం తీసుకుననట్లల మేంత్రి 
కెటియార్స తెల్ప్మరు. పురప్మలనలో అర్పలుప్మత్ర మరిేంత్ పేంచుతామని, వారి సేవలను వినియోగిేంచుకుేంటామని తెల్ప్మరు. 
సేంఘాలను బలోపేత్ేం చ్యడేంతోప్మట్ల సేంఘాలకు సవయేంగా  అస్స్ట్ క్రియేషన్స  చ్సుకునే దిశగా ముేందుకు సాగేల వారిని  
చైత్నయవేంత్ చ్యాలని మేంత్రి అర్పలను కోరారు. టటణాలోల మహిళా సాధికారత్ సాధిేంచడేంలో అర్పలు మరిేంత్ చొరవగా 
ఉేండాలనానరు.  



ఈ సమావేశేం సేందరభేంగా అర్పలను వారి సమసయలను అడిగి తెలుసుకునానరు. చాల కాలేంగా తాము కోరుకుేంట్లనన గౌరవ 
వేత్నాలను ఇవావలని,   టటనాలోల విధులను నిరవహిేంచ్టపుడు త్మకు గురితేంపు ఉేండేల త్మకు ప్రతేయకేంగా డ్రెస్ కోడ్, అరోగయ, 
జీవిత్ భీమా సౌకరాయలు కల్ేంచాలని మేంత్రి దృష్టటకి తీసుకువచాచరు. అర్పల గౌరవ వేతానాలను 6000వేలు ఇసాతమని  మేంత్రి 
కెటియార్స తెలడేంతో అర్పలు హరాాతిరేఖాలు వయకతేం చ్శారు. ( నాలుగువేలు ప్రభుత్వేం నుేంచి  రేండు వేలు మహిళా సమాఖాయల 
సేవలేందిసుతననేందుకుగాను  నుేంచి) .  బీమా సౌకరయేంపైన సానూకూ లేంగా సేందిేంచిన మేంత్రి, దీనిపైన త్దురి కారయచరణ 
కోసేం సిడియేంఏకి అదేశాలు జార్పచ్శారు.  ప్రభుత్వేం  నిరణయేంతో ప్రసుతత్ేం ఉనన 4800 అర్పలతోప్మట్ల నూత్నేంగా ఏరడిన 
పురప్మల్కల రిధిలోకి వచ్చ మరో 1200 మేంది మెత్తేంగా అరువేల మేందికి లబ్ది చ్కూరనుననది. ఇేందుకోసేం ప్రభుత్వ పై 
సూమారు 30 కోట్లల అదనపు భారేం సాలీన డనుననది.  

మెప్మమ ఉద్యయగులకు హెచ్ అర్స ప్మలసీ అమోదేం 

మెప్మమ ఉద్యయగులకు హెచ్ అర్స ప్మలసీని అమోదిసుతననట్లల మేంత్రి  కెటియార్స  ఈ సమావేశేం సేందరభేంగా ప్రకటిేంచారు. స్సర్స 
సేంసధలో ఏటి నుేంచో ఉనన ఈ హెచ్ అర్స ప్మలసీని త్మకూ వరితేంచ్యాలని కోరుతునన మెప్మమ ఉద్యయగుల వినతిని ప్రభుత్వేం 
అమోదిేంచడేం ద్వవరా వారికి ఉద్యయగ భద్రత్, జీతాల పరుగుదల, ప్రతి ఏడాది ఇేంక్రిమెేంట్,  అరోగయభీమా, జీవిత్ భీమా వేంటి 
సౌకరాయలు కలుగనునానయి. మేంత్రి నిరణయేం టల హారాేం వయకతేం చ్సిన మెప్మమ సిబబేంది మిఠాయిలు ేంచుకునానరు.  


