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 సంక్షేమంలో మొదటి ప్రాధాన్యత దివరయంగులక ేఇవరాలి 

 మూడు నెలలోో  ఉమమడ ివరంగల్ లో దివరయంగులందరికీ ఉప కరణాలు 

 దివరయంగుల పరిస్థితులు తెలిస్థన్ వరసుదవేరెడిి  చెైరమన్ కరవడం మంచిది 

 దివరయంగులకు 1500 పనె్షన్ ఇసుు న్నపాభుతాం తెలంగరణ 

 బ్యంకుతో లింకు లేని రుణాలు దవిరయంగులకివరాలని స్థఎంన్ు కోరుతా 

 దివరయంగులకు ఉపకరణాల పంపథణలీో ఉప ముఖ్యమంత్రా కడయిం శీ్రహరి  

వరంగల్, ఆగసుు 14 : సంక్షేమంలో మొదట ిప్రాధాన్యత దివరయంగులక ేఇవరాలని ఉప 

ముఖ్యమంత్రా, విదాయశరఖ్ మంత్ర ా కడయిం శీ్రహరి అనానరు. స్థఎం కేస్థఆర్ నాయకతాంలో 

తెలంగరణ పభాుతాం దివరయంగులకు అనేక సంక్షేమ కరరయకీమాలు చేస్ు ందనానరు. గత 

పాభుతాంలో దివరయంగులకు 500 రూప్రయల పెన్షన్ వసుు ంటే...తలెంగరణ పాభుతాం వచాాక 

దానిని 1500 చసే్థందనానరు. ఉమమడ ివరంగల్ జిలాో కు సంబంధించిన్ దవిరయంగులకు నడేు 

హన్మక ండ ఆర్ు్ అండ్ స్ెైన్ కరలేజీ ఆడిటోరియంలో ఉపకరణాలన్ు ఉప ముఖ్యమంత్రా, 

విదాయశరఖ్ మంత్ర ాకడయిం శీ్రహరి పంపథణీ చేశరరు.  

దివరయంగుల పరిస్థితులన్ు తెలిస్థన్ వరసుదేవరెడిిని కరరపోరేషన్ కు చెరైమన్ చేయడం 

మంచి పరణిామమని ఉప ముఖ్యమంత్రా కడయిం శీ్రహరి అనానరు. వచేా మూడు నలెలోో  

ఉమమడి వరంగల్ జిలాో లోని దివరయంగులందరికీ ఏ ఒకకరు మిగిలిప్్ కుండా ఉప కరణాలు 



ఇచేాందుకు సమగీ పాణాళిక రూప్ ందించాలని చెైరమన్ వరసుదవేరెడిి కి సూచించారు. 

ఇందుకోసం పభాుతాం తరపున్ రెండు కోటో రూప్రయలు ఖ్రుా అయినా ఇసరు మని హామీ 

ఇచాారు.  

తెలంగరణ పభాుతాంలో దివరయంగులకు ఉదయ యగరలలో రిజరేాషనో్న్ు 3 న్ుంచి 4 శరతానికి 

పెంచారని, విదయలో 4 న్ుంచి 5 శరతానికి, ఆరిిక మదదతు పథకరలలో 5 శరతం రిజరేాషన్ుో  

కలిోంచిన్ ఘన్త తలెంగరణ పాభుతాానిదేన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రా కడయిం శీ్రహరి అనానరు. 

అదవేిధంగర కరరపోరేషన్ కు 100 కోటో రూప్రయలు స్థఎం కేస్థఆర్ కేట్యించారనానరు. 

దివరయంగుల కోసం హాసుళ్లో , పకరక భవనాలు నిరిమసుు న్నటలో  తెలిప్రరు.  

దివరయంగులకు ఇచేా రుణాలోో  20 శరతం బ్యంకు లింక్ ఉండడం వలో బ్యంకులు 

రుణాలు ఇవాడంలో వీరిని చాలా ఇబబందులు పెడుతునానయని ఉప ముఖ్యమంత్ర ా

కడియంశీ్రహరి అనానరు. బ్యంకుల చుటటు  త్రరగకుండా ఉండేవిధంగర 100 శరతం సబ్సిడితో 

దివరయంగులకు రుణాలు ఇవరాలని స్థఎం కేస్థఆర్ గరరిని నేన్ు విజణపథు  చసేరు న్ని చపె్రోరు. 

ఇందుకు సంబంధించిన్ వివరరలన్నన స్ేకరించాలని చెైరమన్ కు సూచించారు. తెలంగరణ 

పాభుతాం దివరయంగులకు అండగర ఉందని హామీ ఇచాారు.  

ఈ సమావేశంలో ఎంపలీు పసున్ూరి దయాకర్, స్ీతారరం నాయక్, ఎమ్మమలేయ దాసయం 

విన్య్ భ్సకర్, కుడా చెైరమన్ మరీి యాదవరెడిి , కలెకుర్ ఆమరప్రలి, ఇతర అధికరరులు, పజాా 

పాత్రనిధులు ప్రలగొ నానరు.  
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