
ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయం 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పత్రికా పికటన -2           తేది. 22.07.2018 

రాష్్టరంలో పితీ గ్ాామానికి ఒక పంచాయితీ కార్యదరశి ఖచ్చితంగ్ా ఉండే విధంగ్ా కొతత గ్ా 
9,200 మంది పంచాయితీ కార్యదర్శిలను నియమంచనుననటలు  ముఖయమంత్రి కె.చందిశేఖర్ 
రావు వెలు డ ంచార్శ. వార్ం రోజులోు గ్ా నియామక పికియా ప్ాిర్ంభంచ్చ, రెండు నెలలోు గ్ా పూరశత 
చేయాలని అధికార్శలను ఆదేశంచార్శ. చ్చనన పెదాా  అనే తేడాలేక ండా పితీ గ్ాామానికి ఒక 
పంచాయితీ కార్యదరశి ఉండాలని, పలలు సీమలను పిగత్ర సీమల గ్ా మారచి బృహతతర్ 
కార్యకమాంలో పంచాయితీ కార్యదర్శిల  కీలక ప్ాతి ప్ో షించాలని సిఎం ఆకాంక్ ంచార్శ. కొతతగ్ా 
నియామకమయియయ 9,200 పంచాయితీ కార్యదర్శిలక  మూడేళ్ు  వర్క  ప్రి బేష్టనరీ పీరశయడ్ 
ఉంటలందని, ఆ తరాాత పనితీర్శ ఆధార్ంగ్ా వారశని కామబదదా కరశంచాలని, విధుల  
నిర్ాహ ంచలేని వారశని కామబదదా కరశంచక ండా ఉండే విధంగ్ా విధానం ర్ూప్ర ందించాలని సిఎం 
చెప్ాార్శ. ప్రి బేష్టన్ సమయంలో నెలక  ర్ూ.15,000 చొపుాన జీతం ఇవాాలని ఆదేశంచార్శ. 
పంచాయితీ కార్యదర్శిల నియామకంలో ర్ూల్ ఆఫ్ రశజరచాష్టన్ ప్ాట ంచాలని చెప్ాార్శ. 
పంచాయితీ రాజ్ శాఖ ఆధార్యంలోనే, జిలాు  కచడర్ లో కార్యదర్శిల నియామకాల  జర్ప్ాలని 
చెప్ాాలి.  

రాష్్టరంలో 12,751 గ్ాామ పంచాయితీల నానయి. ఇందులో పిసుత తం 3,562 

పంచాయితీలక  కార్యదర్శిల నానర్శ. ఇటీవలే పిభుతాం కొతతగ్ా గ్ాామ పంచాయితీలను 
ఏరాాటల చేసింది. ప్ాత గ్ాామ పంచాయితీలోు  కూడ ఖాళీల నానయి. అనిన గ్ాామాలక  
పితేయకంగ్ా పంచాయితీ కార్యదర్శిల ండాలని, ఒక కార్యదరశి మరో పంచాయితీకి ఇన్ చారశిగ్ా 
ఉండే విధానానికి సాసిత  పలకాలని సిఎం నిర్ణయించార్శ. అందులో భాగంగ్ా కొతత గ్ా 9200 

మందిని పంచాయితీ కార్యదర్శిల గ్ా నియమంచాలని చెప్ాార్శ. నియామక పికిాయ, 

పంచాయితీ కార్యదర్శిల విధుల , బాధయతల  తదితర్ అంశాలపెై విధి విధానాల  
ర్ూప్ర ందించాలిసందిగ్ా పంచాయిత్ రాజ్ మంత్రి జూపలిు కృష్ాణ రావు, పిభుతా పిధాన కార్యదరశి 
ఎస్.కె.జోషి, పంచాయితీ రాజ్ ముఖయ కార్యదరశి వికాస్ రాజ్, కమష్టనర్ నీతూ పిసాద్ లను 



ఆదేశంచార్శ. పంచాయితీ కార్యదర్శిల నియామకానికి సంబంధించ్చన తార్లో జరశగ్చ కచబినెట్ 
సమావేశంలో ఆమోద ముది వేయనుననటలు  పికట ంచార్శ.  

‘‘గ్ాామాలను వికాస కచందాి ల గ్ా, ఆదర్ిగ్ాామాల గ్ా మారచిందుక  పిభుతాం అనేక 
కార్యకమాాల  అమల  చేసుత ననది. పలలు సీమలే దేశానికి పటల్ గ్ొమమల  అని నముమతుననది. 
గ్ాామాల  బాగుపడ తే రాష్్టరం, దేశం బాగుపడుతుంది. కాబట ్  గ్ాామాలపెై పితయేక దృషి్  పెట ్ ంద.ి 
పరశప్ాలన సౌలభయం కోసం, తండాల , గూడేల , మార్శమూల ప్ాింతాల , శవార్శ పలలు లపెై 
పితేయక దృషి్  కచందదికరశంచాలనే ఉదేా శయంతో కొతత  పంచాయితీలను కూడా ఏరాాటల చేసింద.ి 
పంచాయితీల పరశధిలో హరశతహార్ం కార్యకమాం అమల  చేయడం, గ్ాామాల పరశశుభిత, 

పనునల వసూల , మురశకి కాల వల నిరామణం- నిర్ాహణ, విదుయత్ దదప్ాల నిర్ాహణ, అంటల 
వాయధుల  పిబలక ండా చూడడం, దోమల నివార్ణ, సమశాన వాట కల నిరామణం, డంప్ యార్శు ల 
ఏరాాటల లాంట  ఎననన బాధయతల  గ్ాామ పంచాయితీక నానయి. గ్ాామ పంచాయితీ ప్ాలక 
వర్గంతో కలిసి గ్ాామ కార్యదరశి ఈ బాధయతలనీన నెర్వేరాిలిస ఉంటలంది. అందుకచ పితీ గ్ాామానికి 
ఒక కార్యదరశి విధిగ్ా ఉండాలి. అందుకచ 200 జనాభా కలిగ్శన గ్ాామానికి కూడా పితేయక 
కార్యదరశిని నియమంచాలని నిర్ణయించాం. వార్ంతా కష్్టపడ  పనిచేసతత  రెండు మూడేళ్ులోనే 
ఎంతో మార్శా వసుత ంది. తెలంగ్ాణ గ్ాామాల  ఆదర్ి గ్ాామాల గ్ా వెల గ్ొందుతాయి. దేశ 
వాయపత ంగ్ా ఆదర్ి గ్ాామాలలకకడునానయంటే తెలంగ్ాణలోనే అనే పతర్శ వసుత ంది’’  అని 
ముఖయమంత్రి అభప్ాియపడాు ర్శ. 
---------------------------------------------------------------------------------------  

      సిపిఆర్ఓ టు సిఎం 


