
పత్రికా పకిటన.                 తేది. 26 డిస ెంబర్, 2018.  

 ఆసరా ఫ ెంచనల కు సెంబెంధిెంచి హామీ ఇచిిన మేరకు 57సెంవత్సరాలు 
వయససస నెండిన అరహు ల ైన పతి్ర ఒకకరికి వచ్ేి ఏప్ ిల్ మాసెం ఒకటవ తేదీ నసెండి 
కరొత్త గా ప్ నసన్ అెందిెంచడానకి గానస అరహు లనస  గురితెంచసటకు, త్గు కారాాచరణ 
పణిాళిక రూప ెందిెంచి, అమలుపరహచసటకు చరాలు తీససకోవాలన, రాష్్టర 
ముఖ్ామెంత్రి శ్రొ క.ె చెంద్శిేఖ్ర్ రావు ఆదేశెంచ్ారన రాష్్టర పభిుత్వ పధిాన 
కారాద్రిి డా. ఎస్.కె. జోష  తెలిపారహ. 

 ఈ విష్టయమ ై  పభిుత్వ పధిాన కారాద్రిి మాటలల డుత్ూ, రేపు గురహవారెం 

జిలాల  కల క్రలతో వీడియో కానఫరెన్స నరవహ ెంచి త్గు సూచనలు 

జారచీ్ేయనసననటలల  తెలాారహ.  57 సెంవత్సరాలకు ప్ ైబడి వునన వయో 

వృద్సు లకు ఆసరా ప్ నసనల  మెంజూరహకు సెంబెంధిెంచి విధివిధానాలనస ఇదివరకే 

జిలాల  కల క్రలకు పెంపడెం జరిగిెంద్న పధిాన కారాద్రిి అనానరహ.  57 నసెండి 64 

వరకు వయససస గల వారిన జిలాల లలో 20 లక్షల మెందిన ఇపాటికే గురితెంచడెం 

జరిగిెంద్న పధిాన కారాద్రిి వెలల డిెంచ్ారహ.  ప్ నసన్ గా ఇచ్ేి మొత్తెం ప్ ెంపుకు 

సెంబెంధిెంచి ఆసరా ప్ నసన్ లనస రహ. 1,000 నసెండి రహ. 2,016 లకు, 

వికలాెంగుల ప్ నసన్ లనస రహ. 1,500  నసెండి రహ. 3,016 లకు ప్ ెంచ్ే విష్టయమ ై 

త్గు చరాలు తీససకోవాలనానరహ. ఆసరా ప్ నసన్ లకు సెంబెంధిెంచి పెంచ్ాయత్ 

రాజ్ శాఖ్ ముఖ్ా కారాద్రిి శ్రొ వికాస్ రాజ్, కమీష్టనర్ శ్రొమత్ర నీత్ూ పసిాద్ లతో 



సమీక్ిెంచ్ామన, జిలాల  కల క్ర్ లతో గత్వారెం వీడియో కానఫరెన్స 

నరవహ ెంచ్ామనానరహ.      

ఆసరాఫ ెంచనసల  మెంజూరహ చ్ేయాలనన పభిుత్వ నరణయెం లో భలగెంగా 
అరహు ల కరత్త  ప్ నసన్ ల గురితెంపు కరరకు తేది. 19-11-2018 న పచిసరిెంచిన ఓటరహ 
లిసస్ లనస వినయోగిెంచసకోవాలన, ఓటరహ జాబితాలో 57 నసెండి 64 వరకు 
వయససస ఉనన వారి వివరాలు తీససకరన ఎస్.కె.ఎఫ్ డాటలలో 
సరిచ్ేససకోవాలనానరహ.  జిలాల  కల క్రహల  ఈ లిసస్ లనస గాొమీణ పాిెంతాలలో 
పెంచ్ాయత్ స కటొరీ లకు, పట్ణ పాిెంతాలలో బిల్ కల క్రలకు వెరిఫ కేష్టన్ కు 
అెందిసాత రన తెలాారహ.  అరహు ల ైన వారి లిసస్ లో సెంబెంధిత్ లబిుదారహన UID 
నెెంబర్, బలాెంక్ అక ెంట్ నెెంబర్, ఫో టోతో సహా సేకరిెంచి,  గాొమసాా యిలో 
ఎెం.ప్ .డి.వోలు, పట్ణ పాిెంతాలలో మునస పల్ కమిష్టనరహల   పరిపాలన అనసమత్ర 
నమిత్తము జిలాల  కల క్రలకు అెంద్చ్ేసాత రనానరహ.  మారగద్రికాలకనసగుణెంగా 
చరాలు తీససకరనన త్ద్సపర,ి అరహు ల జాబితానస సెంబెంధిత్ వెబ్ స ైటోల  
ఉెంచసతారన పధిాన కారాద్రిి తెలాారహ.   

ప్ నసన్ మెంజూరహకు గాొమాలలో వారిికాదాయెం ఒక లక్ష యాబ ైవేలు, 
పట్ణాలలో రెెండు లక్షల ఆదాయ పరిమిత్ర ఉెండాలనానరహ.  3 ఎకరాల త్రి, 7.5 
ఎకరాల మ ట్ భూములు ఉననవారహ అరహు లనానరహ. పతి్ర కుటలెంబెంలో ఒకరిక ే
అరుత్ ఉెంటలెంద్నానరహ. అరుత్ ఉనన పతి్ర ప్ేద్వానకి ప్ నిన్ అెందాలననదే పభిుత్వ 
ఉదేుశ్ామన, జిలాల  కల క్రహల  ఈ విష్టయెంలో పతిేాక శ్దొ్ధ  తీససకోవాలన పధిాన 
కారాద్రిి అనానరహ.  
---------------------------------------------------------------------- 

జారీ చేసినవారు: కమీషనర్, సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం.  


