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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పతి్రకా పకిటన-01          24, జూల ై 2018 

పదవీకాలం ముగుస్తు నన స్ర్పంచ్ ల స్ాా నంలో అధికార్ులనత పర్సన్ 
ఇంచార్ుు లుగా నియమంచడం తపప పిభుత్ాానికి మరో మార్గం లేదని పభిుతా పిధాన 
కార్యదరశి నాయకతాంలోని సీనియర్ అధికార్ుల బ ందం పిభుత్ాానికి స్పష్టం చేస ంది. 
పిస్తు తమునన స్ర్పంచ్ లన ేపర్సన్ ఇన్ చార్ుు లుగా నియమంచడం చటట పికార్ం స్ాధ్యం 
కాదని, నాయయస్ాా నాలు కూడా అంగీకరశంచవని వార్ు వలెల డ ంచార్ు. ఆగస్తట  1త్ో స్ర్పంచ్ 
ల పదవీకాలం ముగుస్తు నన నేపథ్యంలో గాా మ పంచాయితీలకు పర్సన్ ఇన్ చారశుల 
నియామకానికి స్ంబంధించి అధికార్ులు కస్ర్తతు  చసే్తు నానర్ు. పిస్తు తమునన స్ర్పంచ్ 
లన ేపర్సన్ ఇంచార్ుు లుగా నియమంచాలన ేడ మాండలల  కూడా వచాాయి. ఈ నేపథ్యంలో 
ముఖ్యమంత్రి కె.చందిశఖే్ర్ రావు పిగత్ర భవన్ లో స్మీక్ష నిర్ాహ ంచార్ు. పభిుతా పధిాన 
కార్యదరశి ఎస్.కె.జోష , ముఖ్య కార్యదరశి  ఎస్.నరశసంగ్ రావు, పంచాయితీ రాజ్ ముఖ్య 
కార్యదరశి వికాస్ రాజ్, మునిసపల్ శాఖ్ ముఖ్య కార్యదరశి అర్వింద్ కుమార్, పంచాయితీ 
రాజ్ కమష్నర్ నీతూ పసి్ాద్, మష్న్ భగీర్థ్ వెైస్ చ ైర్మన్ వేముల పిశాంత్ రెడ ి  
తదితర్ులు పాలగగ నానర్ు. పర్సన్ ఇంచార్ుు ల నియామకానికి స్ంబంధించి చేస్తు నన 
కస్ర్తతు నత ఈ స్ందర్భంగా అధికార్ులు వివరశంచార్ు. అధికార్ులనే పర్సన్ 
ఇంచార్ుు లుగా ఎందతకు నియమంచాలో, చటటం ఏమ చ బుతతందో  చ పాపర్ు. అధికార్ులు 
చ ప్ పన కార్ణాలు ఈ విధ్ంగా ఉనానయి. 
❖ గతంలో ఎననడూ లేని విధ్ంగా, రాష్ట రంలో కొతుగా 4,383 గాా మ పంచాయితీలు 

ఏర్పడాి యి. ద ంత్ో త్ లంగాణలో గాా మ పంచాయితీల స్ంఖ్య 12,751కు చేరశంది. 
కొతు  పంచాయితీల ఏరాపటు అస ంబ్లల  చటటం దాారా జరశగశంది. పిస్తు తమునన గాా మ 
పంచాయతీల పదవీ కాలం ముగశస న వెంటన ేకొతు  చటటం అమలులోకి వస్తు ందని 
చటటంలోనే ప్ేరకొనానర్ు. ద ని పికార్ం ఆగస్తట  2 నతంచి కొతు  గాా మ పంచాయితీలు 
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మనతగడలోకి వస్ాు యి. పిస్తు తమునన పంచాయితీల స్ార్ూపం పూరశుగా 
మారశపో తతంది. స్ర్పంచతల పరశధ ికూడా మార్ుతతంది.  

❖ ఎసీటలకు ఇచిాన మాట పికార్ం గశరశజన తండాలు, ఆదివాసీ గూడేలనత పిభుతాం 
పిత్ేయక గాా మ పంచాయితీలుగా ఏరాపటు చేస ంది. 1500 గాా మాలోల  ఎసీటలే 
స్ర్పంచతలు అవుతతనానర్ు. ఎసీటలు ఎంత్ోకాలం నతంచి తమ తండా, తమ 
గూడ ంలో తమ రాజయం కావాలని కోర్ుతతనానర్ు. ఇపుపడలనన స్ర్పంచ్ లనే మళ్లల 
పర్సన్ ఇంచార్ుు లుగా నియమసేు , పిస్తు తమునన గాా మ పంచాయితీలన ే
కొనస్ాగశంచినటలవుతతంది. ఎసీటల కోస్ం ఏరాపటు చేస న కొతు  పంచాయితీలు 
మనతగడలోకి రావు. కొతు  పంచాయితీలు ఏర్పడ నా త్రరశగశ పాత పదధత్ ే
అవలంభంచడం వలల  ఎసీటలు కోర్ుకునన మార్ుప ఉండదత. చటటం కూడా ద నిన 
అంగీకరశంచదత.  

❖ పిస్తు తమునన గాా మాల స్ార్ూపం పూరశుగా మారశపో యింది. మునిసపాలిటీలుగా 
మారశన, మునిసపాలిటీలలో కలిస న గాా మాలు 300 వర్కు ఉనానయి. 
మునిసపాలిటీలోల  కలిస న, మునిసపాలిటీలుగా మారశన గాా మాలకు స్ర్పంచ్ లు 
పర్సన్ ఇంచార్ుు లుగా వయవహరశంచడం ఎటటట  పరశస ాతతలోల నూ కుదర్దత. కొనిన 
గాా మాల శివార్ు పల ల లు కూడా పతి్ేయక గాా మ పంచాయితీలుగా అవతరశంచాయి. 
అవనీన కూడా ఆగస్తట  2 నతంచి కొతు  గాా మ పంచాయితీలుగా మనతగడ 
స్ాగశస్ాు యి. పిస్తు తమునన గాా మ పంచాయితీలు యధావిధిగా ఉననవి కేవలం 5 
శాతం లోపు మాతిమే. కాబటటట  ఇపుపడలనన స్ర్పంచ్ ల పరశధి ఇకముందత 
ఉండదత. కాబటటట  వారశని పర్సన్ ఇంచార్ుు లుగా వేయడం కూడా అస్ంబదధంగానే 
ఉంటుంది.  

❖ ఇపుపడలనన స్ర్పంచ్ లు ఎనినకె ంద ిపిస్తు తమునన గాా మ పంచాయితీలకే. కొతుగా 
ఏర్పడ న గాా మ పంచాయితీలు వారశ అధికార్ పరశధిలో ఉండవు. వార్ు ఎనినకె న 
గాా మ స్ార్ూపానికి, ఇపుపడలనన గాా మ స్ార్ూపానికి స్ంబంధ్ం లేదత. 
ఇపుపడలనన స్ర్పంచ్ లనత పర్సన్ ఇంచార్ుు లుగా చేసేు , వార్ు పాత పంచాయితీల 
పరశధి మొత్ాు నికి పర్సన్ ఇంచారశు అవుత్ార్ు. అపుపడల ఎసీటల కోస్ం పిత్ేయకంగా 
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ఏరాపటు చసే న గాా మ పంచాయితీలు గానీ, కొతుగా ఏర్పడ న ఇతర్ పంచాయితీలు 
గానీ మనతగడలోకి రావు. ఇది చటటట నికి విర్ుదధం. అస ంబ్లల లో చేస న చటటం అమలు 
చేయకుంట ేనాయయపర్మ ైన చికుొలు కూడా వస్ాు యి. ఎవరె నా కోర్ుట కు వెళిత్ే, 
అస ంబ్లల లో చసే న చటటట నిన ఎందతకు అమలు చయేడం లేదని కోర్ుట  పిభుత్ాానిన 
పిశినస్తు ంది. పిభుతాం చటటట నిన ఉలల ంఘ ంచలేదత.  

❖ తండాలు, గూడేలత్ో పాటు కొతుగా ఏరాపటయిన పంచాయితీలు మనతగడలోకి 
రావాలని, కొతు  పాలకవర్గం వచిా, కొతు  పాలన పాిర్ంభం కావాలనే ఉదేేశ్యంత్ోన ే
పిభుతాం స్కాలంలో ఎనినకలు నిర్ాహ ంచడానికి స దధపడ ంది. అయిత్ ే కోర్ుట  
కేస్తల వలల  స్ాధ్యం కాలేదత. కోర్ుట  తీర్ుప వచేాలోపు కొతు  పంచాయితీలనత 
మనతగడలోకి త్ేవడం పిభుతాం బటధ్యత. పసి్తు తమునన స్ర్పంచ్ లునత పర్సన్ 
ఇంచార్ుు లుగా నియమసేు  కొతు  పంచాయితీలు మనతగడలోకి వచిానటుల  
ల కొకాదత. అది చటటట నిన ఉలల ంఘ ంచినటుల  అవుతతంద.ి 

❖ ప్ ై కార్ణాల నపేథ్యంలో స్ర్పంచ్ లనత పర్సన్ ఇంచార్ుు లుగా నియమంచలేని 
అస్హాయ పరశస ాత్ర పిభుత్ాానిదని, అధికార్ులనే పర్సన్ ఇంచార్ుు లుగా 
నియమంచి, చటట పికార్ం ఏర్పడ న కొతు  పంచాయితీలనత మనతగడలోకి త్ేవడమ ే
పిభుత్ాానికునన మార్గమని అధికార్ులు స్పష్టం చేశార్ు. 
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సిపిఆర్ఓ టు సిఎం 


