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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పతి్రకా పకిటన-03         24, ఆగష్టు  2018 

రాష్ు రంలోని ఎస్సీ, ఎస్సులకు 101 యూనిటల  వరకు ఉచితంగా గృహో పయోగ విద్యుత్ 
అందివవనయననటలల  ముఖ్ుమంత్రి కె.చంద్ిశేఖ్ర్ రావు పికట ంచారు. పిస్యు తం ఎస్సీ, ఎస్సులకు 50 

యూనిటల  వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్యు న్ానమని, ట విల వినియోగంతో పాటల ఇతర విద్యుత్ 
గృహో పకరాలు పెరినంద్యన విద్యుత్ వాడకం ఎకుువయంద్ని స్ిఎం చెపాారు. తెలంగాణలో 
విద్యుత్ పరిస్ిిత్ర మెరుగయనంద్యన, దాని ఫలితం అటుడుగు వరాా లకు అందాలని స్ిఎం 
అన్ానరు. అంద్యకే 101 యూనిటల  వరకు విద్యుత్ వినియోగించే ఎస్సీ, ఎస్సులకు ఉచితంగా 
విద్యుత్ అందివావలని నిరణయంచినటలల  వెలల డ ంచారు. ఇంద్యకోస్ం అయయు విద్యుత్ చారజీలనయ 
పిభుతవమే డ స్ుమ్ లకు చెలిలస్యు ంద్ని స్ిఎం స్ాష్ుం చేశారు. 
..................................................................................................... 

మస్సద్యలోల  పాిరినలు చేస్ ే ఇమామ్, మౌజమ్ లకు న్లెకు రూ.5వేల భృత్ర 
ఇవావలని ముఖ్ుమంత్ర ి కె.చంద్ిశేఖ్ర్ రావు పకిట ంచారు. స్పెెు ంబర్ 1 నయంచి పెరిగిన 
భృత్ర చెలిలంచనయననటలల  వలెల డ ంచారు. దేశంలో మరెకుడా లేని విధంగా తలెంగాణ రాష్ు రంలో 
మౌజమ్, ఇమామ్ లకు మొద్ట న్ెలకు వయెు రూపాయల భృత్ర అందించారు. ఆ 
తరావత దానిన రూ.1500 కు పెంచారు. 2018 స్ెపెు ంబర్ 1 నయంచి ఆ భృత్రని రూ.5వేలకు 
పెంచయతటననటలల  స్ఎిం పకిట ంచారు. రాష్ు రంలోని మస్సద్యలోల  పాిరినలు నిరవహ ంచే దాదాపు 
9వేల మందికి పభిుతవ నిరణయం వలల  మలేు కలుగుతటంద్ని స్ిఎం అన్ానరు. 
..................................................................................................... 

రాష్ు రంలోని దవేాదాయ శాఖ్ పరిధలిో నిరవహ స్యు నన దేవాలయాలోల  పూజా 
కారుకరమాలు నిరవహ ంచే అరచకులకు పిభుతవ ఉదయుగుల మాదిరిగాన్ే ఇకపెై పిభుతవమే 
న్ేరుగా వతేన్ాలు చెలిలస్యు ంద్ని ముఖ్ుమంత్ర ికె.చంద్ిశేఖ్ర్ రావు పికట ంచారు. స్ెపెు ంబర్ 
1 నయంచి పిభుతవ ఖ్జాన్ా నయంచి  ఈ వతేన్ాలు అంద్యతాయన్ానరు. పభిుతవ 
ఉదయుగులకు వేతన్ాలు స్వరించినపుాడు, పూజారుల వేతన్ాలనయ కూడా విధిగా 
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స్వరిస్ాు మని చపెాారు.   పూజారుల పద్వీ విరమణ వయో పరిమిత్రని 58 ఏండల  నయంచి 
65 ఏండల కు పెంచయతటననటలల  స్ఎిం వలెల డ ంచారు. జీతాల చెలిలంపు, పద్వీ విరమణ వయో 
పరిమిత్ర పెంపుకు స్ంబంధించి విధి విధాన్ాలు తయారు చేస్ి, స్ో మవారం ఉతురువలు 
జారజ చయేాలని ముఖ్ుమంత్రి కేస్సఆర్ అధికారులనయ ఆదేశంచారు. 
..................................................................................................... 

రాష్ు రంలోని 29 మినీ గురుకులాలోల  పనిచేస్యు నన ఉదయుగుల వేతన్ాలు 
పెంచయతటననటలల  ముఖ్ుమంత్రి కె.చంద్ిశేఖ్ర్ రావు పికట ంచారు. హెచ్ఎం/వారెెన్ కు 
రూ.5వేల నయంచి రూ.21 వేలకు, స్ిఆరజులకు రూ.4వేల నయంచి రూ.15వలేకు, పిఇట లకు 
రూ.4వేల నయంచి రూ.11వేలకు, అక ంట ంట్ కు రూ.3,500 నయంచి రూ.10,000, 

ఎఎన్ఎంలకు రూ.4వలే నయంచి రూ.9వలేకు, కుక్సీ కు రూ.2,500 నయంచి రూ.7,500కు, 
ఆయాలకు రూ.2,500 నయంచి రూ.7,500కు, హెలార్ కు రూ.2,500 నయంచి రూ.7,500కు, 
స్సవపర్ కు రూ.2,500 నయంచి రూ.7,500కు, వాచ్ మెన్ కు రూ.2,500 నయంచి 
రూ.7,500కు పెంచయతటననటలల  పికట ంచారు. దనీికి స్ంబంధించిన ఉతురువలపె ైస్ంతకం 
చేశారు. 
..................................................................................................... 

తెలంగాణ స్ేుట్ టరిడ్ పమిోష్న్ కారపారేష్న్ చెైరమన్ గా దేవర మలల పానయ, తెలంగాణ 
స్ేుట్ కో ఆపరేట వ్ కన్ీూమర్ీ ఫెడరేష్న్ చెైరమన్ గా గటలు  త్రమమపానయ, స్ంగజత న్ాటక 
అకాడమీ చెైరమన్ గా బాదిమ శవకుమార్ నయ నియమించాలని ముఖ్ుమంత్రి కె.చంద్ిశఖే్ర్ 
రావు నిరణయంచారు. దనీికి స్ంబంధించిన ఫెైలుపు శుకరవారం స్ంతకం చేశారు. 
................................................................................................... 

      సిపిఆర్ఓ టు సిఎం 


