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వారసత్వంగా విలేజ్ రెవెన్యూ అసెసట ంె ట్ల
ు గా పనిచేసు తన్న వారి వేత్నాలు 64.61 శాత్ం పెంచన్తన్నట్ల
ు
ముఖ్ూమంత్రి శ్రీ కె. చంద్ిశేఖ్ర్ రావు పికట్ంచారు. పిసు తత్ం విఆర్ఎలు అనిన విధాల కలిపి రూ. 6,500
వేత్న్ం ప ంద్తత్ునానరు. ఈ వేత్నానిన రూ. 10,500కు పెంచాలని సిఎం నిరణయంచారు. దంతో పాట్ల రూ.
200 తెలంగాణ రాష్టట ర సాధన్ ఇంకరమ
ీ ంట్ కూడా పికట్ంచారు. దంతో ఒకకో విఆర్ఎకు రూ. 4,200 వేత్న్
పెరుగుత్ుంది. గాీమంలోనే 24 గంట్ల పాట్ల అంద్తబాట్లలో ఉండి పిజలకు సేవలు చేసు తన్నంద్తన్ పితీ
వారసత్వ విఆర్ఎకు డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇలుు మంజూరు చేసు తన్నట్ల
ు సిఎం పికట్ంచారు. పెంచిన్ వేత్నాలు
ఏపిిల్ 1న్తంచి అమలులోకర వసాుయ. పితీ విఆర్ఎకు త్మ సవగాీమంలోనే డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇలుు
కట్ట వావలని, దనికకసం వెంట్నే ఉత్ు రువలు జారీ చేయాలని అధికారులన్త ముఖ్ూమంత్రి ఆదేశంచారు. వీట్తో
పాట్ల వి.ఆర్.ఓ, అట్ండర్, డెవ
రై ర్ త్దిత్ర ఉదయ ూగాల నియామకాలోు పిసు తత్ం పనిచేసు తన్న వి.ఆర్.ఓ.లకు 30
శాత్ం ఉదయ ూగాలు రిజరువ చేయన్తన్నట్ల
ు పికట్ంచారు. వెట్ట త్దిత్ర పేరుతో పిలుసతున్న వారంద్రినీ ఇకపెర
వి.ఆర్.ఎ.లు అని గౌరవంగా సంబో ధించాలని సిఎం ఆదేశంచారు. ముఖ్ూమంత్రి తీసతకున్న ఈ నిరణయాల వలు
వారసత్వంగా విఆర్ఎలుగా పనిచేసు తన్న రాష్టట ంర లోని 19,345 మందికర మేలు కలుగుత్ుంది.
ఇక పబ్లుక్ సరీవస్ పరీక్ష రాసి వి.ఆర్.ఎ. లుగా పనిచేసు తన్న వారంద్రినీ రెగుూలరెైజ్ చేయాలని ముఖ్ూమంత్రి
కేసీఆర్ నిరణయంచారు. ఇంద్తకకసం విధివిధానాలు త్యారు చేయాలని ట్.ఎస్.పి.ఎస్.సి. చెరరమన్ ఘంట్ా
చకీపాణి, రెవెన్యూ శాఖ్ పితేూక పిధాన్ కారూద్రిి ఎం.జి. గోపాల్ న్త ముఖ్ూమంత్రి ఆదేశంచారు. ఈ నిరణయం
వలు పబ్లుక్ సరీవస్ కమిష్టన్ దావరా పరీక్ష రాసి ఉదయ ూగం ప ందిన్పపట్కీ త్కుోవ వేత్న్ంతో పనిచేసు తన్న
రాష్టట ంర లోని 2,900 మంది డెరెక్ట రికూ
ీ ట్ వి.ఆర్.ఎ.లకు మేలు కలుగుత్ుంది. మంత్రి కెట్ రామారావు
సమక్షంలో ఇపపట్కే పలుమారుు చరచలు జరిపిన్ రెండు కేట్గిరీలకు చెందిన్ వి.ఆర్.ఏ. పిత్రనిధతలతో
ముఖ్ూమంత్రి కేసీఆర్ శుకీవారం పిగత్ర భవనలు సమావేశమయాూరు. డిపయూట్ీ సిఎం మహమూద్ అలీ,
మంత్ుిలు కెట్ రామారావు, ఇంద్ికరణ్ రెడిి, చంద్యలాల్, ట్.ఎస్.పి.ఎస్.సి. చెరరమన్ ఘంట్ా చకీపాణి,
పిభుత్వ విప్ పలాు రాజేశవర్ రెడిి, ఎమమలేూ జలగం వెంకట్ాివు, రెవెన్యూ శాఖ్ పితేూక పిధాన్ కారూద్రిి
ఎం.జి.గోపాల్, సిసిఎల్ఎ కారూద్రిి కాళి చరణ్ త్దిత్రులు పాలగొనానరు. విఆర్ఎ (డెరరెక్ట రికూ
ీ ట్ీస్) సంఘం

అధూక్షుడు వింజమూరి ఈశవర్, పిధాన్ కారూద్రిి అంబాల శ్రీధర్, మహిళా విభాగం అధూక్షురాలు బాలామణి,
విఆర్ఎ (డిపెండెంట్్) సంఘం రాష్టట ర అధూక్ష, కారూద్రుిలు ఎలు న్న, రాజయూ, కారిమక సంఘం నాయకులు
జి. రాంబాబు యాద్వ్, పి. నారాయణ త్దిత్రులు ముఖ్ూమంత్రితో చరచలు జరిపారు.
‘‘తెలంగాణ ఉద్ూమంలో, తెలంగాణ రాష్టట ర అభివృదిిలో వి.ఆర్.ఎ.లది శకరు వంచన్లేని కృషి. గాీమంలో 24
గంట్ల పాట్ల అంద్తబాట్లలో ఉండి పిభుత్వం త్రుఫున్ పితీ కారూకీమంలో పాలగొంట్లనానరు. వి.ఆర్.ఎ.లుగా
పనిచేసు తన్న వారంద్రూ పేద్లే. బ్లసి, ఎసీ్, ఎసీట, మైనారిట్ీ కులాల వారే ఎకుోవ మంది ఉనానరు. పేరుకు
పార్ట ట్రం ఉదయ ూగమైనా ఓవర్ ట్రమ్ పనిచేసు తనానరు. ఇంత్ చేసినా వి.ఆర్.ఎ.లకు అందే జీత్ం త్కుోవ. కనీస
వేత్న్ం కూడా ద్కోడం లేద్త. కేవలం రూ. 6,500 జీత్ంతో బత్కడం చాలా కష్టట ం. వీరి జీతాలు పెంచాలి్న్
అవసరం ఉంది. పిభుతావనికర ఆరిికంగా భారమైన్పపట్కీ గాీమసాియలో అంద్తబాట్లలో ఉండి వీరు
అందిసు తన్న సేవలకు గురిుంపుగా పితీ వి.ఆర్.ఎ.కు నెలకు రూ. 10,500 వేత్న్ం, రూ. 200 తెలంగాణ రాష్టట ర
సాధన్ ఇంకరీమంట్ ఇవావలని నిరణయంచతకునానం. ఈ పెరుగద్ల 64.61 శాత్ం. ఏపిిల్ 1 న్తంచి పెరిగిన్
వేత్నాలు చెలిుంచాలి. పితీ నెల 1వ తారీఖ్తన్ మిగతా పిభుత్వ ఉదయ ూగులకు అంద్తత్ున్నట్లు వీరికర కూడా
వేత్న్ం అందాలి. వేత్న్ంతో పాట్ల వి.ఆర్.ఎ.ల గౌరవం కూడా పెరగాలి్ ఉంది. త్రత్రాలుగా ఈ కుట్లంబాలు
గాీమసేవలో నిమగనమై ఉనానయ. అయనా వీరిని రకరకాల పేరుతో పిలవడం వలు

ఆత్మగౌరవం

దెబబత్రంట్లన్నది. వెట్ట , మసయోరి, కావల్ కార్, కాన్ దార్ త్దిత్ర పేరుతో పిలుసతునానరు. ఇకపెర అలా
పిలవవద్తి. ఏ పని చేసే వారెైనా సరే వి.ఆర్.ఎ. అని మాత్ిమే పిలవాలి.
వారసత్వంగా వి.ఆర్.ఎ. ఉదయ ూగం చేసు తన్న వారు త్మ సరీవసత కాలమంతా త్మ గాీమంలోనే విధతలు
నిరవరిుసు తనానరు. గాీమ పిజలకు చేసిన్ సేవలకు గురిుంపుగా పితీ వి.ఆర్.ఎ.కు పిభుత్వమే డబుల్ బెడ్ రూమ్
ఇలుు కట్ట ంచి ఇసతుంది. వారసత్వ విఆర్ఎలంద్రికీ ఇండుు మంజూరు చేసు య వెంట్నే ఉత్ు రువలు జారీ చేయాలి.
ఇండు నిరామణం కూడా పాిరంభం కావాలి. పెరిగిన్ జీత్ం, పిభుత్వం ఇచేచ ఇలుు, పిలిచే పిలుపుతో వి.ఆర్.ఎ.ల
ఆత్మగౌరవం, ఆత్మ విశావసం పెరగడమే పిభుత్వ లక్షూం. వి.ఆర్.ఓ., డెవ
రై ర్, అట్ండర్ లాంట్ రెగుూలర్ పో సతటల
నియామకం సంద్రభంగా కూడా విదాూరహత్లున్న వారిని నియమించాలి. ఇంద్తకకసం 30 శాత్ం రిజరేవష్టన్
ఇవావలని నిరణయంచాం’’ అని ముఖ్ూమంత్రి కేసీఆర్ అనానరు.
‘‘వి.ఆర్.ఎ.లలో మరోరకం వారునానరు. వారు పబ్లుక్ సరీవస్ కమిష్టన్ పెట్ట న్ పో ట్ీ పరీక్ష దావరా ఎంపికెైన్
వారునానరు. వీరు కూడా త్కుోవ వేత్న్ంతోనే పనిచేసు తనానరు. కొత్ు జిలాులు, డివిజన్త
ు , మండలాలు
ఏరాపట్ల చేయడం వలు చాలా పో సతటలు అవసరమవుతాయ. ఇంకా పిభుత్వంలో ఖ్ాళీలన్త కూడా గురిుంచాలి.

వీరంద్రినీ రెగుూలర్ చేయాలి. ఇంద్తకకసం త్క్షణం విధివిధానాలు రూప ందించాలి’’ అని ముఖ్ూమంత్రి కేసీఆర్
ఆదేశంచారు

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

