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విద్యుత్ శాఖలోని ట్రాన్స్కో, జెన్స్ో, డిస్ోమ్ లలో పని చేస్ు యన్న ఔట్ సో ర్కింగ్ ఉద్య ుగులద్ర్నీ ద్శల
వారీగా రెగుులరెైజ్ చేసే అవకాశాలన్య పర్శీలించాలని ముఖుమింత్రా శీీ కె. చింద్ాశేఖర్ రావు అధికారులన్య
ఆద్ేశించారు. కాబట్టి విద్యుత్ ఉద్య ుగుల స్ింఘాలు వెన్యవెింట్న్సే స్మ్మె పిలుపున్య ఉపస్ింహర్ించయకుని
చరచలకు రావాలని ముఖుమింత్రా కోరారు. చాలా ఏళ్లుగా తకుోవ జీతాలతో విద్యుత్ శాఖలో సేవలింద్ిస్ు యన్న
ఔట్ సో ర్కింగ్ ఉద్య ుగులన్య మాన్వతా ద్ృకపథింతో కీమబద్దీకర్ించాలని సిఎిం అభిప్ాాయపడాారు. ద్దనికి
స్ింబింధిించి విధివిధాన్సాలు రూప్ ింద్ిించాలని కూడా చెప్ాపరు. విద్యుత్ ఉద్య ుగులు ఇచిచన్ స్మ్మె పిలుపున్య
ఉపస్ింహర్ించయకుని శుకీవారిం విద్యుత్ శాఖ మింత్రా జగద్దష్ రెడత
ిా ో స్మావేశమయి చర్చించయకుని,
స్మస్ులు పర్ష్ోర్ించయకోవాలని స్ూచిించారు. గతింలో విద్యుత్ ఉద్య ుగులకు జీతాలు పించామని, ఔట్
సో ర్కింగ్ ఉద్య ుగుల వేతన్సాలు కూడా భరరీగా పించామని, అద్ే తరహాలో విద్యుత్ శాఖ ఉద్య ుగులకు
స్ింబింధిించిన్ అనిన స్మస్ులన్య పర్ష్ోర్ించే విష్యింలో పాభుతవిం సాన్యకూలింగా ఉింద్ని సిఎిం
పాకట్టించారు.
విద్యుత్ శాఖ ఉద్య ుగులకు స్ింబింధిించిన్ అింశాలపై పాగత్ర భవన్ లో గురువారిం సిఎిం స్మీక్ష నిరవహించారు.
విద్యుత్ శాఖ మింత్రా జగద్దష్ రెడిా, జెన్స్ో సిఎిండి డి. పాభరకర్ రావు, ట్టఎస్ఎసిపడిసిఎల్ సిఎిండి రఘుమారెడిా,
ట్టఎస్ఎనిపడిసిఎల్ సిఎిండి గోప్ాలరావు, విద్యుత్ శాఖ ముఖు కారుద్ర్ి అజయ్ మిశాీ, సిఎింఓ
ముఖుకారుద్ర్ి న్ర్కింగరావు, అద్న్పు ముఖు కారుద్ర్ి శాింతకుమార్ ప్ాలగొన్సానరు.
జెన్స్ో సిఎిండి పాభరకర్ రావు, ఇతర అధికారులు విద్యుత్ ఉద్య ుగులు, ఔట్ సో ర్కింగ్ ఉద్య ుగుల డిమాిండ్ు న్య
ముఖుమింత్రా ద్ృష్ిికి తెచాచరు. స్బ్ సేిష్న్ు నిరవహణ, ల ైన్ు నిరవహణ, ప్ాుింట్ు నిరవహణ, కారాులయ నిరవహణ
లాింట్ట కీలక విభరగాలోు ఔట్ సో ర్కింగ్ ఉద్య ుగులు సేవలింద్ిస్ు యన్సానరని, వార్ ఉద్య ుగాలన్య రెగుులరెైజ్
చేయాలన్సే

డిమాిండ్

ఉింద్ని

ముఖుమింత్రాకి

విన్నవిించారు.

ద్దనిపై

ముఖుమింత్రా

సాన్యకూలింగా

స్పింద్ిించారు. ఔట్ సో ర్కింగ్ ఉద్య ుగులు తకుోవ వేతన్సాలతో సేవలింద్ిస్ు యన్సానరని, విద్యుత్ శాఖకు ఏిండ్ు

తరబడి సేవలింద్ిించారని సిఎిం అన్సానరు. అలాింట్ట ఉద్య ుగులు అన్యభవిం కూడా గడిించారని, మాన్వతా
కోణింలో పర్శీలించి వార్ని ద్శలవారీగా రెగుులరెైజ్ చేయాలని సిఎిం అన్సానరు. విద్యుత్ ఉద్య ుగుల స్మస్ుల
పట్ు పాభుతవిం మొద్ట్ట న్యించి సాన్యకూలింగా స్పింద్ిస్ు యన్నద్ని, ఏ స్మస్ు ఉన్నపపట్టకీ పర్ష్ోర్ించయకున్సే
అవకాశిం ఉింద్ని, స్మ్మెలు అవస్రిం లేద్ని సిఎిం అన్సానరు.
రాజకీయ కారణాలతో చేసే స్మ్మెలో భరగసావముిం కాకుిండా, పాజలకు ఇబబింద్ి కలగేలా వువహర్ించకుిండా
స్మ్మె పిలుపున్య ఉపస్ింహర్ించయకోవాలని కోరారు.
స్మ్మె ఉపస్ింహరణ పాకట్న్ జర్గ్న్ వెింట్న్సే ఉద్య ుగ స్ింఘాల న్సాయకులన్య చరచలకు పిలువాలని మింత్రా
జగద్దష్ రెడని
ిా సిఎిం ఆద్ేశించారు. స్మస్ులన్య సామరస్ుింగా పర్ష్ోర్ించాలని కూడా మింత్రాని సిఎిం కోరారు.
తెలింగాణ రాష్ి ింర లో అనిన వరాొలు స్ింతోష్ింగా, స్ింతృపిు గా ఉిండాలని అట్ువింట్ట ఆరోగుకరమ్మైన్ తెలింగాణయిే
లక్షుమని సిఎిం చెప్ాపరు.
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