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తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లోని దేవాదాయ ధరాాదాయ శాఖ పరిధిలో ఉన్న సుమారు 650 దేవాలయాలలో
పనిచేసు ున్న సుమారు 5,800 మంది అరచక, ఇతర సిబ్బంది వేతనాల చెల్లంపులకు సంబ్ందించి
ముఖయమంత్రి శ్రీ కె. చంద్ిశేఖర్ రావు ఆదివారం సాయంతిం పిగత్ర భవన్ లో సమీక్షా సమావేశం
నిరవహంచారు. వీరి వేతనాల విష్టయంలో ఒక సమగీత తెచిచ అకకడ పనిచేసే వారంద్రికీ నాయయం జరిగేట్్ ట
చరయలు తీసుకోవాలని ముఖయమంత్రి అధికారులన్ు ఆదేశంచారు.
సమీక్షా సమావేశంలో దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కె. ఇంద్ికరణ్ రెడ్డి, పిభుతవ సలహాదారు రమణా చారి,
ఎండ్ో మంట్స్ కమిష్టన్ర్ శవశంకర్, సిఎంవో అధికారి భూపాల్ రెడ్డి, అరచక ఉదో యగ పిత్రనిధులు పాలగొనానరు.
సంకాీంత్రతో అరచకుల కష్ా్లు తొలగిపో వాలని, ఆ దిశగా తగు చరయలు తీసుకునేంద్ుకు చేపట్్ వలసిన్
కారయకీమం, విధివిధానాలన్ు రూప ందించేంద్ుకు సిఎం ఒక కమిట్ీని నియమించారు.
దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్ికరణ్ రెడ్డి అధయక్షతన్ ఏరాాట్ట చేసిన్ ఈ కమిట్ీలో పిభుతవ సలహాదారు
రమణాచారీ, పిభుతవ పిధాన్ కారయద్రిి ఎసపా సింగ్, కమిష్టన్ర్ శవశంకర్ అడవకేట్స జన్రల్ రామకృష్ాారెడ్డి,
లా సెకట్
ీ రీ సంతోష్ రడ్డి , అరచక పిత్రనిధులు గంగు ఉపేంద్ి శరా, గంగు భాన్ు మూరిు, ఇతర సిబ్బంది తరపు
పిత్రనిధులు మోహన్, రంగారెడ్ి డ ఉనానరు. అరచకులకు, ఇతర సిబ్బందికి వేతనాలు నేరుగా వారి అక ంట్లల
పడ్ే విధంగా చెల్లంచడ్ానికి ఒక హెడ్ అఫ్ అక ంట్స ఏరాాట్ట చేసే విష్టయం, సుపపిం కోరు్ తీరుాకు
అన్ుగుణంగా (ఒకే పనికి ఒకే రకమైన్ వేతన్ం) అరచకులకు, ఇతర సిబ్బందికి జీతాల చెల్లంపు, ఉదో యగుల
రెగుయలరెైజేష్టన్, రోస్ ర్ సమసయలు తదితర అంశాలపెై ఈ కమిట్ీ అధయయన్ం చేసి ఒకట్ి, రెండు రోజులోల
నివేదికన్ు తన్కు అంద్చేయాలని సిఎం ఆదేశంచారు.
దేవాలయ భూములు, దేవాలయ మానాయలు, గత పిభుతావల హయాంలో వారి మిత్రమీరిన్ జోకయం వలల
అవినీత్రకి ఆలవాలమయాయయని, ఆధాయత్రాక వయవసథ దెబ్బత్రన్నద్ని, ఈ వయవసథ చకకబ్డ్ాలని, దేవాలయ

భూములు అనాయకాీంతం కాకుండ్ా, క లు పేరుమీద్ ఖబ్ాాలకు గురి కాకుండ్ా సంబ్ంధిత అధికారులు తగు
చరయలు తీసుకోవాలని కూడ్ా ముఖయమంత్రి సూచించారు. ఏ దేవాలయం కింద్ ఎనిన మానాయలు, భూములు
ఉనానయో లెకక తేలాచలని సిఎం ఆదేశంచారు.
విద్ుయత్ శాఖలో ఔట్స సో రి్ంగ్ ఉదో యగులన్ు రెగుయలరెైజ్ చేసిన్ పద్ద త్రలోనే, అరచకులన్ు, ఇతర సిబ్బందిని
రెగుయలర్ చేసే విష్టయం కూడ్ా కులంకష్టంగా పరిశ్రల్ంచాలని ముఖయమంత్రి ఆదేశంచారు. దేవాలయాలు కీమ
శక్షణకు సథ లాలని భవిష్టయతత
ు లో వీట్ికి ట్ిస్ ు బ్ో రుిలన్ు ఏరాాట్ట చేసేట్పుాడు ఆధాయత్రాక భావన్ ఉన్నవారినే
సభుయలుగా నియమించేంద్ుకు నియమావళి రూప ందించాలని సిఎం అనానరు. గత పిభుతావల హయాంలో
దేవాలయాల అభివృదిి అసథ వయసథ ంగా జరిగింద్ని అంద్ుకే యాదాదిి, వేములవాడ, భదాిది, ధరాపురి, బ్ాసర,
జోగులాంబ్ లాంట్ి దేవాలయాలు సరెైన్ అభివృదిికి నోచుకోలేద్ని, తమ పిభుతవం వచిచన్ తరావత వీట్ి
అభివృదిి విష్టయంలో సరెైన్ చరయలు చేపట్ా్మని ముఖయమంత్రి తెల్పారు.
సిఎం తమ ఉదో యగాల రెగుయలరెైజేష్టన్ విష్టయంలోన్ూ, వేతనాల చెల్లంపున్కు సంబ్ంధించి ఒక పితేయకమైన్
హెడ్ అఫ్ అక ంట్స ఏరాాట్ట చేసే విష్టయంలో కమిట్ీని ఏరాాట్ట చేసిన్ంద్ుకు అరచక, ఉదో యగ పిత్రనిధులు
ముఖయమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెల్పారు.
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