ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
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తేది: 16-09-2017

దేవాలయాలలో పనిచేసే అర్చకులు, ఉదయ ోగులకు వచేచ నవంబర్ న ంచి పరభుత్వ ఉదయ ోగుల మాదిరిగానే
పే సేేల్ అమలు చేస్ా ామని ముఖ్ోమంత్రర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ రావు పరకటంచార్ు. పరస్ా త్ం రాష్ట్ ంర లలని 1805

దేవాలయాలలో అమలవుత్ునన ద్ూపదీప నైవేధ్ోం పథకానిన అద్నంగా మరో 3 వేల దేవాలయాలకు
వరిాంపచేస్ా ామని పరకటంచార్ు. దేవాలయాల నిర్వహణ స్ంబంధ్మైన అంశాలన పర్ోవేక్షంచడానికి కొత్ా గా
ధారిిక పరిష్టత్ న ఏరాాటు చేసినటు
ో సీఎం వలో డషంచార్ు. రాష్ట్ ర నలుమూలల న ంచి వచిచన అర్చకులతో

ముఖ్ోమంత్రర కేసీఆర్ శుకీవార్ం పరగత్ర భవన్ లల స్మావేశమయాోర్ు. మంత్ురలు శ్రీ ఇంద్రకర్ణ్ రెడషి, శ్రీ ట.
హరీష్ రావు, శ్రీ త్లస్ాని శ్రీనివాస్ యాద్వ్, శ్రీ త్ుమిల నాగేశవర్ రావు, శ్రీ నాయిని నరిసంహరెడషి, శ్రీ జూపల్లో

కృష్ాారావు, రాజ్ోస్భ స్భుోడు కెప్ న్
ట శ్రీ లక్షి కాంత్రావు, పరభుత్వ స్లహాదార్ు శ్రీ కెవి. ర్మణాచారి,
ఎమిల్ససలు శ్రీ పురాణం స్తీష్, శ్రీ కరెన పరభాకర్, శ్రీ శ్రీనివాస్ రెడషి, దేవాదాయ శాఖ్ కమిష్టనర్ శ్రీ శివశంకర్,
జ్ాయింట్ కమిష్టనర్ శ్రీ కృష్టా వేణి త్దిత్ర్ులు పాలగొనానర్ు. పటై మూడు నిర్ాయాలకు స్ంబంధించిన జీవోలన
బారహిణ స్ంఘం నాయకులకు, అర్చకులకు ముఖ్ోమంత్రర ఈ స్మావేశంలలనే అందించార్ు.

‘‘స్ావత్ంత్రయం వచిచన త్ర్ువాత్ దేశ వాోపా ంగా దేవాలయాల మీద్ అత్ర ఎకుేవ అరాచకం జ్రిగింది.
పరభుతావలు ఏ దేవాలయానికి ఒకే ఎకరా భూమి కూడా ఇవవలేద్ . దేవాలయాల భూములు
అనాోకాీంత్మైనా, కబాాలకు గురెైనా నిర్ో క్ష్ోంగా వోవహరించాయి. స్మైఖ్ో పాలనలల తెలంగాణ పారంత్ంలల ఈ
అనాోయం మరింత్ ఎకుేవగా జ్రిగింది. మన గుళ్ో న

గుళ్లోగా చూడలేద్ . మన పుష్టేరాలన

పుష్టేరాలుగా చూడలేద్ . మన బత్ుకున బత్ుకుగా చూడలేద్ . దేవాలయాల అభివృదిిని పట్ ంచ కునన
పాపాన పో లేద్ . తెలంగాణ రాష్ట్ ంర వచిచన త్ర్ువాత్ దేవాలయాల అభివృదిి పటైనా, అర్చకుల స్మస్ోలపటైనా,
బారహిణుల స్ంక్ేమం పటైనా పరతేోక ద్ృష్ి్ పటట్ ాము. ఒకొేకే పని చేస్ కుంటూ వస్ా నానము. యాదాదిర,
ద్ర్ిపురి, వేములవాడ, భదారదిర త్దిత్ర్ ఆలయాలన ఒక పద్ి త్ర పరకార్ం అభివృదిి చేస్ా నానము. గత్ంలల
కేవలం 1805 దేవాలయాలకు నలకు ర్ూ.2500 మాత్రమే ద్ూవదీప నైవేద్ోం కింీ ద్ ఇచేచవార్ు. దానిన

తెలంగాణ పరభుత్వం ర్ూ. 6 వేలకు పటంచింది. ద్ూపదీప నైవేద్ోం కింీ ద్ ఇపాటన ండష మరో 3 వేల
ఆలయాలకు నలకు ర్ూ. 6 వేల చొపుాన ఇస్ాాం. దీంతో రాష్ట్ ంర లలని మొత్ా ం 4805 దేవాలయాలకు
ద్ూపదీప నైవేద్ోం పథకం వరిాస్ా ంది’’ అని ముఖ్ోమంత్రర కేసీఆర్ పరకటంచార్ు.

‘‘అర్చకులకు గౌర్వ మరాోద్లు బాగానే లబంచినా పూట గడవడమే కష్ట్ ంగా ఉంది. గుడషలల పూజ్లు చేసే
అర్చకులకు పిలోన కూడా ఇవవడానికి వనకాడడంతో పటళ్లోలో ు కాని ద్ సిిత్రలల ఉనానర్ు. వారి జీత్ భతాోలు
ఆలయ కమిటీల మీద్నో మరెవరి ద్యాదాక్షణాోల మీద్నో ఆదార్పడష ఉంది. ఇపాటన ండష ఈ పరిసి త్రలల

మార్ుా వస్ా ంది. ఇకపటై పరభుత్వ ఉదయ ోగుల మాదిరిగానే అర్చకులు, ఇత్ర్ దేవాలయ ఉదయ ోగులకు మొత్ా ం
5625 మందికి పరతీ నల ఒకటో తేదీన జీతాలు అంద్ తాయి. ఉదయ ోగుల స్ాియిని బట్ పరభుత్వ ఉదయ ోగులకు
స్మానంగా వేత్నాలు చెల్లోస్ా ార్ు. నవంబర్ నల న ంచి పే సేేల్ అమలు చేస్ా ాము. పరభుత్వ ఉదయ ోగులకు

పిఆరీస అమలు చేసినపుాడు దేవాలయాల ఉదయ ోగుల జీతాలు కూడా స్వరిస్ా ాము’’ అని ముఖ్ోమంత్రర
అర్చకుల హర్షదావనాల మధ్ో పరకటంచార్ు.
‘‘దేవాలయాలపటై పరభుత్వం పటత్ానం చేసే ద్ సిిత్ర పో వాల్ల. అంద్ కే పరభుత్వ పటత్ానానిన త్గిొంచడానికి ఇకపటై
దేవాలయాల నిర్వహణ, త్దిత్ర్ వోవహారాలన్నన పర్ోవేక్షంచడానికి కొత్ా గా ధారిిక పరిష్టత్ ఏరాాటు
చేస్ా నానం. ఈ పరిష్టత్ ఆధ్వర్ోంలలనే ఇకపటై దేవాలయాల నిర్వహణ ఉంటుంది. ఇపాటకే బారహిణుల
స్ంక్ేమం కోస్ం వంద్ కోటో ర్ూపాయల నిధ్ లతో పరతేోక బారహిణ స్ంక్ేమ పరిష్టత్ ఏరాాటు చేశాము. దీని
దావరా పరతేోక కార్ోకీమాలు చేపడుత్ునానము. అర్చకులు, బారహిణులకునన ఇబబంద్ లు, స్మస్ోలన
పరిష్టత్ ద్ృష్ి్కి తెచిచ పరిష్టేరించ కోవాల్ల’’ అని ముఖ్ోమంత్రర కోరార్ు.
‘‘దేవాలయాల భూములు కూడా అనాోకాీంత్మయాోయి. ఇపుాడు రాష్ట్ ంర లల 83వేల ఎకరాల భూములు
దేవాలయాల ఆధ్వర్ోంలల ఉననటు
ో లెకే ఉంది. ఈ భూమిని ర్క్షంచడానికి పరభుత్వం పరతేోక చర్ోలు
తీస్ కుంటుంది. అర్చకులు కూడా దేవాలయాల నిర్వహణ, దెైవ స్ంబంధ్ కార్ోకీమాలపటై మరింత్ ఎకుేవ
ద్ృష్ి్ కేందీక
ర రించాల్ల. పొ ర్పాటు
ో కాకుండా చూడాల్ల. అర్చన బాగా చేసేా భగవంత్ుడు కూడా మనల్లన
దీవిస్ాార్ు. ఉద్ోమ స్మయంలల మీర్ంతా బాగా పూజ్లు చేసి, పరతేోక రాష్ట్ ంర రావాలని కోర్ుకునానర్ు. నేన
ఏ గుడషకి వళ్లో నా మనో వాంఛ ఫలసిది ర్స్ా , తెలంగాణ పారపిా ర్స్ా అని దీవించేవార్ు. దేవుడు అన గీహంచార్ు.

మీ దీవనలు ఫల్లంచాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ ంర వచిచంది. ఇపుాడు కూడా దేవాలయాల అభివృదిి, అర్చకుల
స్ంక్ేమం, బారహిణుల స్ంక్ేమం కోస్ం అనేక చర్ోలు తీస్ కుంటునానం. ధారిిక పరిష్టత్ న మరింత్ విస్ా ృత్

పర్ుస్ాాం. శృంగేరి పీఠాధిపత్ులు, చిన జీయర్ స్ావమి, కంచి పీఠాధిపత్ుల స్లహాలు, స్ూచనలు పాటంచి
ధారిిక పరిష్టత్ కార్ోకీమాలన ర్ూపొ ందిస్ా ాం. అర్చకుల స్మస్ోలు పరిష్టేరించడంతో పాటు ఇత్ర్ ముఖ్ో
నిర్ాయాలు తీస్ కునన ఈ స్మయంలల నాకు 15 లడూ
ి లు త్రననంత్ ఆనంద్ంగా ఉంది’’ అని ముఖ్ోమంత్రర
అనానర్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

