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ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె .చంద్ిశేఖ్ర్ రావు అధ్యక్షతన రాష్ట్ ర మంత్రి వర్గ సమావేశం సో మవార్ం ప్ిగత్రభవన్ లో
జరిగింది. అసెంబ్లీలో ప్ివేశ పెట్్ టల్సిన బిలలీల గురించి చరిచంచార్ు. ఇట్ీవల ప్ిభుతవం జారీ చేసిన ప్లల
ఆరిినెనసిలకల మంత్రివర్గ ం ఆమోదించింది. మొద్ట్ి రెండు గంట్లల బిలలీలతో పాట్ు ప్లల ప్ిభుతవ
కార్యకీమాలపెై చరిచంచార్ు. సాయంతిం 5.30 గంట్ల నసంచి రాత్రి 11 గంట్ల దాకా ప్ంచాయితీ రాజ్
వయవసథ నస ప్ట్ిష్ట్ం చేయడానికి తీససకోవాల్సిన చర్యలల, గాీమ ప్ంచాయితీ ఎనిికలల, కొతత ప్ంచాయితీ రాజ్
చట్్ ం, తండాలనస గాీమ ప్ంచాయితీలల చేయడం, శివార్ు ప్లలీ లకల ప్ితేయక గాీమ ప్ంచాయితీ హో దా
కల్సపంచడం, గాీమాలకల ద్ండిగా నిధ్సల్సచిచ వాట్ిని అభివృదిి చేయడం, గాీమ ప్ంచాయితీలకల నిధ్సలల
సమకూర్చడం, వాట్ికి విధ్సలల నిరదేశించడం తదితర్ అంశాలపెై కూలంకశంగా చర్చ జరిగింది. అంద్ర్ు
మంతరిలల, సీనియర్ అధికార్ులల తమ అభిపాియాలల చెపాపర్ు.
గాీమ ప్ంచాయితీలల సమర్థ వంతంగా విధ్సలల నిర్వరితంచే విధ్ంగా కొతత చట్్ ం ర్ూప ందిచాలని తెలంగాణ రాష్ట్ ర
మంత్రి వర్గ ం తీరాానించింది. రాజాయంగం చెపిపన విధ్ంగా నిరీీత గడువులోగానే గాీమ ప్ంచాయితీలకల
ఎనిికలల నిర్వహంచాలని నిర్ీయించింది. కొతత గా ఎనిికయిన ప్ంచాయితీలల కొతత చట్ట్నికి లోబడి
ప్నిచేసత ాయి. ప్రిపాలనా ర్ంగంలో విశేష్ట అనసభవం గడించిన అధికార్ులల, నాయయ కోవిద్సలతో సంప్ిదించి
కొతత చట్ట్నికి ర్ూప్కలపన చేసే అధికారానిి మంత్రివర్గ ం ముఖ్యమంత్రికి అప్పగించింది. గిరిజన తండాలనస,
కోయ గూడేలనస, గ ండు గూడేలనస, చెంచస ప్లలీ లనస గాీమ ప్ంచాయితీలలగా మారాచలని, ప్ిధాన గాీమానికి
ద్ూర్ంగా ఉండి గాీమ ప్ంచాయితీగా లేని ప్లలీ లనస, శివార్ు గూడేలనస కూడా ప్ితేయక గాీమ ప్ంచాయితీలలగా
మారాచలని మంత్రి వర్గ ం నిర్ీ యించింది.
కొతత గాీమ ప్ంచాయితీలల ఏరాపట్ు చేసే కీమంలో ప్ిధాన గాీమానికలని ద్ూరానిి, శివార్ు ప్లలీ ల
జనాభటనస, భౌగ ళిక ప్రిసథ ితరలనస ప్రిగణలోకి తీససకోవాలని సిఎం చెపాపర్ు. కొతత జిలాీలల, డివిజనస
ీ ,
మండలాలల ఏరాపట్ు చేసినప్పడు వయవహరించినట్ు
ీ గానే కొతత గాీమ ప్ంచాయితీలల ఏరాపట్ు చేసేట్ప్ుపడు
కూడా ఉదార్ంగానే ఉండాలని మంత్రివర్గ ం నిర్ీయంచింది. కొతత గా తెచేచ ప్ంచాయితీరాజ్ చట్్ ం విప్ీ వాతాకంగా
ఉంట్ుంద్ని సిఎం అభిపాియప్డాిర్ు. గాీమ ప్ంచాయితీ చట్్ ం తెచిచన తరావత ప్ిజలకల బటగా సేవలందించే

విధ్ంగా మునిిపాల్సట్ీలనస మార్చడానికి కొతత మునిిప్ల్ చట్్ ం కూడా తేవాలని సిఎం ప్ిత్రపాదించార్ు. కొతత
ప్ంచాయితీ రాజ్ చట్్ ం దావరా గాీమాలోీ అద్సుతమైన, గుణాతాకమైన మార్ుప రావాలని సిఎం
ఆకాంక్ించార్ు.
గాీమ ప్ంచాయితీలకల నిధ్సల్సచేచ విష్టయంలో కూడా కారాయచర్ణనస ముఖ్యమంత్రి ప్ికట్ించార్ు:


రాష్ట్ ర బడెెట్ీ ల ప్ంచాయితీలకల నిధ్సలకల కదట్టయిసాతర్ు. గాీమ జనాభటనస బట్ి్ ఏ గాీమానికి ఎంత అని
నిరాిరిసత ార్ు



నరదగా లాంట్ి కదంద్ి ప్థకాల దావరా కూడా గాీమాలకల నిధ్సలల సమకూర్ుతాయి



గాీమ ప్ంచాయితీకి ప్నసిల దావరా నిధ్సలల వసాతయి



ఫెైనాన్ి కమీష్టన్ దావరా నిధ్సలల వసాతయి



శీమదానం దావరా కొనిి ప్నసలల చేససకోవాల్స



విరాళాల దావరా నిధ్సలల సమకూరదచ కార్యకీమానికి ప్ిభుతవం చొర్వ తీససకలంట్ుంది



కారొపరదట్ సో ష్టల్ రెసాపనిిబిల్సట్ీ కింద్ నిధ్సలల సమకూర్ుసాతయి

ఇలా సమకూరిన డబుులతో గాీమాలనస ప్ూరిత సాథయిలో అభివృదిే చేయాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించార్ు.
గాీమ ప్ంచాయితీలకల నిధ్సలతో పాట్ు వార్ు నిర్వహంచే విధ్సల విష్టయంలోకూడా సపష్ట్ త వససతంద్ని,
విధ్సలనస సకీమంగా నిర్వరితంచని ప్ంచాయితీలపెై చర్యలల తీససకలనే అధికార్ం కూడా ప్ిభుతావనికి ఉండే
విధ్ంగా చట్్ ంలో నిబంధ్నలల ప ంద్స ప్రిచి, అసెంబ్లీలో ప్ివేశ పెట్్ టలని సిఎం ప్ిత్రపాదించార్ు. దీనికి మంత్రి
వర్గ సభుయలల ఆమోదించార్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

