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స్థానిక సంసా లు అత్యంత్ క్రయ
ి ాశీలకంగథ పనిచేసే విధంగథ, విధి నిర్వహణలో విఫలమైన వథరిపై చర్యలు
తీసుక్ోవడానిక్ర అవక్థశం కల్పంచే విధంగథ క్ొత్త పంచాయతీ రథజ్ చట్ట ం ర్ూపకలపన జర్గథలని ముఖ్యమంత్రి
శీి క్ె. చంద్ిశేఖ్ర్ రథవు సూచంచార్ు. పంచాయతీ రథజ్ వయవసా పై అవగథహన, అనుభవం కల్గిన అధిక్థర్ులు,
పిజా పిత్రనిధులు, సంసా ల పిత్రనిధుల సలహాలు, సూచనలు తీసుకుని క్ొత్త చట్టటనిక్ర ర్ూప కలపన చేయాలని
సీఎం క్ోరథర్ు. వీల ైతే పిసత ుత్ం జర్ుగుత్ునన అసంబ్లీ సమావేశథలోీనే క్ొత్త చట్ట ం బిలుీను పివేశపట్టట , చట్ట ం
తేవథలనేది పిభుత్వ ఉదేేశమని ముఖ్యమంత్రి పికట్టంచార్ు. క్ొత్త పంచాయతీ రథజ్ చట్ట ం ర్ూపకలపనపై
ముఖ్యమంత్రి క్ేసీఆర్ శుకివథర్ం పిగత్ర భవనలో సమావేశం నిర్వహంచార్ు. ఈ సమీక్ష సమావేశంలో
మంత్ుిలు శీి జూపల్ీ కృష్థారథవు, శీి జోగు రథమనన, పిభుత్వ ముఖ్య సలహాదార్ు శీి రథజీవ్ శర్మ, పిభుత్వ
పిధాన క్థర్యద్రిి శీి ఎస్.పి. సింగ్, పిణాళిక్థ బో ర్ుు వైస్ చైర్మన శీి నిర్ంజన రెడడు, ఎంపీ శీి బూర్ నర్సయయ,
ఎమమలయయలు శీి సుధీర్ రెడడు, శీి బటజిరెడడు గోవర్ాన, శీిమత్ర క్ోవ లక్ష్డమ, శీి ర్వీంద్ర్ నాయక్, క్థరపపరేషనీ చైర్మనుీ
శీి పదిే సుద్ర్ిన రెడడు, శీి వి. పిక్థశ్, పిభుత్వ ముఖ్య క్థర్యద్ర్ుిలు శీి ఎస్. నరిసంగ్ రథవు, శీి రథమకృష్థారథవు,
శీి సునీల్ శర్మ, క్థర్యద్రిి శీిమత్ర సిమతా సభరథవల్ త్దిత్ర్ులు పథలగొనానర్ు.
క్ేర్ళ పిభుత్వ పిధాన క్థర్యద్రిిగథ పనిచేసిన రిట్ైర్ు ఐఏఎస్ అధిక్థరి శీి విజయానంద్, తలంగథణ సేటట్
ఇనసిటట్యయట్ ఆఫ్ పంచాయతీరథజ్ అండ్ ర్ూర్ల్ డవలపమంట్ కనసలట ంట్ శీి జి. జయపథల్ రెడడు, కనసలట ంట్ల
ీ
శీి శంకర్యయ, శీి ల్ంబగిరి స్థవమి, ఎనీీ వో పిత్రనిధులు శీి ఏపీ ర్ంగథరథవు, శీి బటలాజీ ఊట్ీ త్దిత్ర్ులను
ముఖ్యమంత్రి క్ేసీఆర్ ఈ సమావేశథనిక్ర పితేయకంగథ ఆహావనించార్ు. క్ొత్త పంచాయతీరథజ్ చట్ట ం ఎలా
ఉండాల్? ఎలాంట్ట విధులు స్థానిక సంసా లకు అపపగించాల్? ఎలాంట్ట బటధయత్లు వథర్ు నిర్వరితంచాల్? వథట్టక్ర
నిధులు ఎలా సమకూరథాల్? పిజలకు మరింత్ జవథబుదారీగథ, మరింత్ క్రయ
ి ాశీలకంగథ త్మ క్థర్యకలాపథలు
నిర్వహంచడానిక్ర ఎలాంట్ట చర్యలు తీసుక్ోవథల్? అనే అంశథలపై సమావేశంలో పథలగొనన వథరితో
కూలంకషంగథ చరిాంచార్ు. అంద్రి అభిపథియాలు తలుసుకునానర్ు.

‘‘క్ొత్త గథ ఏర్పడడన తలంగథణ రథషట ంర లో గపపప పరిపథలనా సంసకర్ణలు తచుాకునానం. క్ొత్త జిలాీలు, డడవిజను
ీ ,
మండలాలు ఏరథపట్ల చేసుకునానం. త్వర్లోనే క్ొత్త గథిమ పంచాయతీలు కూడా ఏరథపట్ల చేసుక్ోబో త్ునానం.
అపుపడు తలంగథణలో గథిమ పంచాయతీల సంఖ్య 12-13 వేలు దాట్లత్ుంది. ఈ గథిమ పంచాయతీలు
క్ేవలం నామమాత్ింగథ ఉండడానిక్ర వీలు లయద్ు. పిసత ుత్ం గథిమ పంచాయతీలు విధులు, బటధయత్లు లయకుండా
ఉనానయి. క్ేంద్ి, రథషట ర పిభుతావలు వేల క్ోట్ీ ర్ూపథయలతో అనేక క్థర్యకిమాలు అమలు చేసత ునానయి.
అవనీన పిజలకు నూట్టక్ర నూర్ు శథత్ం చేరథలంట్ే స్థానిక సంసా లు బటగథ పనిచేయాల్. ఏ గథిమానిక్ర ఆ గథిమ
సర్పంచ్, గథిమ పంచాయతీ చత్త శుదిితో పనిచేసేతనే పిభుత్వ క్థర్యకిమాలు పిజలకు చేర్తాయి. ఇపుపడునన
విధానం క్ొనస్థగితే పియోజనం లయద్ు. పిసత ుత్ం గథిమ పంచాయతీలు, స్థానిక సంసా లు భయంకర్మైన
పిమాద్ంలో ఉనానయి. ఒకపుపడు కమూయనిట్ీ డవలపమంట్ ఏజనీసలుగథ ఉనన పంచాయతీలు, స్థానిక
సంసా లు రథనురథను రథజక్ీయపర్మైపో యాయి. ఈ పరిసా త్ర
ి లో సమూలంగథ మార్ుప రథవథల్. గథిమ
పంచాయతీలను మరింత్ శక్రతవంత్ం చేయాల్. మరింత్ పిభటవవంత్ం చేయాల్. పిత్ర క్థర్యకిమంలో గథిమ
పంచాయతీలను భటగం చేయాల్. ఏ గథిమానిక్ర ఆ గథిమం మారితేనే యావత్ తలంగథణ మనం కలలు
కంట్లననట్ల
ీ అనిన ర్ంగథలోీ అభివృదిి చంద్ుత్ుంది. క్థబట్టట గథిమ పంచాయతీలు ఎలాంట్ట విధులు
నిర్వరితంచాల్? వథరికునన బటధయత్లు ఏమిట్ట? అనే విషయంలో పూరిత స్థాయి సపషట త్నిసూ
త క్ొత్త చట్ట ం
త్యార్ుక్థవథల్. సర్పంచుల మాదిరిగథనే ఎంపీట్ీసీ, జడపపట్ీసీ సభుయలకు కూడా విధులు, బటధయత్లపై సపషట త్
రథవథల్’’ అని ముఖ్యమంత్రి అభిపథియపడాుర్ు.
‘‘క్ేవలం విధులు, బటధయత్లు అపపగించ చేత్ులు ద్ుల్పేసుకుంట్ే గథిమ పంచాయతీలు ఏ పనీ చేయలయవు.
వథట్టక్ర క్థవథల్సన నిధులు కూడా అందించాల్. వచేా బడీ ట్ీ ల నేర్ుగథ గథిమ పంచాయతీలకు జనాభట ఆధార్ంగథ
నిధులు క్ేట్టయిస్థతం. ఒక్ోక గథిమ పంచాయతీక్ర ర్ూ.10 లక్షల నుంచ ర్ూ.25 లక్షల వర్కు నిధులు
సమకూర్ుస్థతం. క్ేంద్ి నిధులు, క్థరపపరేట్ రెస్థపనిసబుల్ట్ీ క్రంద్ లభయమయియయ డబుులు, ఫైనానస కమిషన
దావరథ వచేా నిధులు, జాతీయ గథిమీణ ఉపథధి హామీ పథకం (నరేగథ) దావరథ సమకూరే డబుులు అనీన
జమచేసి గథిమ పంచాయతీక్ర అపపగించాల్. గథిమసుతలోీ కూడా శిమదానం దావరథ పనులు చేసుకునే ధో ర్ణిని
అలవథట్ల చేయాల్. గథిమ పంచాయతీక్ర విధులు, బటధయత్లతో పథట్ల క్థవథల్సన నిధులు, పిజల
భటగస్థవమయం, నిర్ంత్ర్ పర్యవేక్షణ ఉంట్ే సమర్ాంగథ పనిచేయగలవు. ఇనిన విధాల సహక్థర్ం అందించనా
సరే, విధుల నిర్వహణలో వైఫలయం చందిన చోట్ కిమశిక్షణ చర్యలు తీసుకునే వసులుబటట్ల పిభుతావనిక్ర
ఉండాల్. వీట్నినంట్టక్ీ అవక్థశం కల్పంచే విధంగథ క్ొత్త పంచాయతీ రథజ్ చట్ట ం త్యార్ు క్థవథల్’’ అని
ముఖ్యమంత్రి చపథపర్ు.

‘‘వచేా ఏడాది నిరీాత్ క్థల పరిమిత్ర పిక్థర్ం పంచాయతీలకు ఎనినకలు జర్ుగుతాయి. ఎనినకలు పూరితక్థగథనే
సర్పంచులకు పూరిత స్థాయిలో శిక్షణ క్థర్యకిమం ఏరథపట్లచేయాల్. విధులు, అధిక్థరథలు, బటధయత్లు,
నిధులపై సపషట త్ ఇవథవల్. ఎవరి గథిమ అభివృదిి పిణాళికను వథరే త్యార్ు చేసుకునేలా త్రీీద్ునివథవల్. ఆ
గథిమానికునన అవసర్ం ఏమిట్ట? భవిషయత్ు
త లో వథరిక్ర ఇంక్థ ఏది అవసర్మవుత్ుంది? త్దిత్ర్ విషయాలను
బేరీజు వేసుకుని అభివృదిి పిణాళిక ర్ూప ందించుక్ోవథల్. దానిక్ర అనుగుణంగథ క్థరథయచర్ణ ఉండాల్. ఈ
ద్ృకపథంతో సర్పంచులు పనిచేసేలా వథరిక్ర త్గిన శిక్షణ ఇవథవల్. సర్పంచులుగథ ఎనినక్ెైన వథరిలో
చాలామందిక్ర సహజంగథ మంచపేర్ు తచుాక్ోవథలనే త్పన ఉంట్లంది. అంద్ుక్ే వథర్ు మంచపనులు చేసే
అవక్థశం కల్పంచే విధంగథ పిభుత్వ విధానం ఉండాల్. ఎవరో ఏదో అంట్టర్ని క్థకుండా, ఎవరిక్ర వథర్ు సీవయ
కిమశిక్షణతో పిజలతో అనుసంధానమై పనిచేసేత అద్ుుత్ ఫల్తాలు వస్థతయి’’ అని ముఖ్యమంత్రి
అభిపథియపడాుర్ు.
క్ొత్త గథిమ పంచాయతీల ఏరథపట్లకు సంబంధించ ఎమమలయయల నుంచ పిత్రపథద్నలు క్ోర్ుత్ూ లయఖ్లు
రథయాలని ఉననతాధిక్థర్ులను సీఎం క్ేసీఆర్ ఆదేశించార్ు. గిరిజన త్ండాలు, గోండు, క్ోయ గూడేలు, చంచు
పలీ లతో పథట్ల పిధాన గథిమానిక్ర వలుపల ఉనన పలీ లు, గూడేల వివరథలు సేకరించాలని క్ోరథర్ు. 500
మందిక్ర పైగథ జనాభట ఉనన ఆవథస పథింతాలను గథిమ పంచాయతీలుగథ మారథాలనే నిర్ాయం
తీసుకుననంద్ున, దానికనుగుణంగథ పిత్రపథద్నలు సమరిపంచాల్సందిగథ ఎమమలయయలను క్ోరథలని సీఎం
సూచంచార్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

