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స్థా నిక సంసాలు- మండల పరిషత్ 

మండల పంచాయతీని ఒక్కో రాష్్టరంలో ఒక్కో పేరుతో పిలుస్తు న్ాారు. గుజరాత్, కరాా టకలోో  
‘తాలూక్ా పంచాయతీ’ అని, మధ్యపరదేశ లో ‘జన పథ్ పంచాయతీ’, తమిళన్ాడులో ‘పంచాయతీ 
స్ంఘ్’, అరుణాచల్ పరదేశ లో ‘అంచల్ కమిటీ’, ఉతు రపరదేశ లో ‘కే్షతర పంచాయతీ’, ఆంధ్రపరదేశ, 

తెలంగాణ రాష్టా్ ర లోో  ‘మండల పరిష్టత్’ అని వ్యవ్హరిస్తు న్ాారు. 
 

మండల పరిషత్ నిరథాణం 
 

మధ్య స్ాా యిలో గల స్ాా నిక స్ంసా్ ‘మండల పరిష్టత్’. ఇది స్ాా నిక స్ంసా్లకు స్ంబంధించి జన్ాభా, 
భౌగోళిక ప్రా తిపదికన విభజంచిన భాగం. స్ాధారణంగా పరిప్ాలన్ా స్ౌలభయం క్కస్ం జలలో నత 
మండలలలుగా విభజస్ాు రు. అవి రెవెనయయ పరంగా ఉంటాయి. క్ాబటట్  వాటటని రెవెనయయ మండలలలు 
అంటారు. జలలో లోో  రెవెనయయ మండల స్రిహద్తు లు, మండల పరిష్టత్ స్రిహద్తు లు ఒక్ే విధ్ంగా 
ఉంటాయి. అయితే నగరాలోో  మలతరం రెవెనయయ మండలలల స్ంఖ్యకు, మండల పరిష్టత్ ల స్ంఖ్యకు 
స్ంబంధ్ం ఉండద్త. నగరాలోో  రెవెనయయ మండలలలు ఉంటాయి. క్ానీ, మండల పరిష్టతతు లు 
ఉండకప్ో వ్చతు. 
 

మండల పరిషత్ లో సభ్యులు : 

• మండల పరిష్టత్ స్భుయలు. 
• క్క-ఆపట్డ్ స్భుయలు. 
• హో దా రీతాయ స్భుయలు 
• శాశ్వత ఆహ్వవనితతలు 
• పరతేయక ఆహ్వవనితతలు. 
• మండల పరిష్టత్ అధ్యక్షుడు/ఉప్ాధ్యక్షుడు. 
• మండల పరిష్టత్ అభివ్ృదిి  అధిక్ారి. 
• మండల మహ్వస్భ. 



ఎంపీటీసీ : 
మండల పరిష్టత్ ప్రా దశేిక నియోజకవ్రాా ల స్భుయ(ఎంపీటీసీ)లనత న్ేరుగా ఓటరుో  ఐదేళో వ్యవ్ధిక్ి 
ఎనతాకుంటారు. వీరి ఎనిాక ప్ార్ీ పరంగా జరుగుతతంది. స్తమలరు 3 వేల నతంచి 4 వలే జన్ాభా 
కలిగిన ప్రా ంతాలనత ఎంపటీీసీ స్ాా న్ాలుగా ఏరాాటు చేస్ాు రు. ఒక మండలంలో కనిష్్టంగా 7 

ఎంపీటీసీ స్ాా న్ాల నతంచి గరిష్్టంగా 23 స్ాా న్ాల వ్రకు ఉంటాయి. 
 

క్క- ఆపట్డ్ స్భుయలు: మ నై్ారిటీ వ్రాా నిక్ి చెందిన ఒక స్భుయడనిి తమకునా ఎంపీటీసీ స్ాా న్ాలనత 
బటట్  ఆయల ప్ార్ీలు క్క-ఆపట్డ్ స్భుయడిగా ఎనతాకుంటాయి. 
 

హో దా రీతాయ స్భుయలు: స్ంబంధిత మండలంలో పూరిుగా లేదా ప్ాకి్షకంగా తమ నియోజకవ్రా 
పరిధి విస్ు రించి ఉనా విధానస్భ స్భుయడు, లోక స్భ స్భుయడు, ఆ మండలంలో ఓటరుగా 
నమోదెనై రాజయస్భ స్భుయడు హో దా రీతాయ మండల పరిష్టత్ లో స్భుయలుగా ఉంటారు. వీరిక్ి 
మండలలధ్యక్షుడు, ఉప మండలలధ్యక్షుడి ఎనిాకలోో  ఓటు వేసే అధిక్ారం ఉండద్త. 
 

శాశ్వత ఆహ్వవనితతలు: పటై స్భుయలే క్ాకుండా మండల పరిష్టత్ స్మలవేశాలకు శాశ్వత 
ఆహ్వవనితతలుగా క్ింద్ పరేకోనావారు హ్వజరవ్ుతారు. వీరిక్ి ఎలలంటట ఓటటంగ్ హకుోలు ఉండవ్ు. 
జలలో  కలెక్ర్. 
మండల పరిష్టత్ పరిధలిోని గాా మ పంచాయతీ స్రాంచతలు. 
జలలో  పరషి్టత్ ప్రా దశేిక నియోజకవ్రా స్భుయలు. 
జలలో  పరషి్టత్ చెైరమన. 
జలలో  వ్యవ్స్ాయ మలరెోట్ కమిటీ చెైరమన. 
 

పరతేయక ఆహ్వవనితతలు : స్ంబంధిత మండల పరషి్టతతు లోని ఏదెైన్ా రంగంలో విశేష్ట అనతభవ్ం 
ఉనా వ్యకుు లనత మండల పరిష్టత్ అధ్యక్షుడితో స్ంపరదించి పరతేయక ఆహ్వవనితతలుగా పిలవొచతు. 
 
 



 

మండల పరిషత్ అధ్ుక్ష/ఉపథధ్ుక్షులు 
మండల పరిష్టత్ కు అధ్యక్ష, ఉప్ాధ్యక్షులు ఉంటారు. ఎంపీటీసీ స్భుయలు ప్ారీ్ ప్రా తిపదికపటై వీరనిి 
ఎనతాకుంటారు. వీరి పద్వీ క్ాలం ఐదేళలో . 
 
 

తొలగింపు, రథజీనామా: అవిశావస్ తీరామనం దావరా మండలలధ్యక్షుడనిి, ఉప మండలలధ్యక్షుడనిి 
తొలగించవ్చతు. అవిశావస్ తీరామనం న్ోటీస్తపటై మొతు ం స్భుయలోో  50 శాతం స్భుయలు స్ంతక్ాలు 
చేసి ఆ న్ోటసీ్తనత స్ంబంధిత రెవెనయయ డివిజన అధిక్ారిక్ి ఇవావలి. మొతు ం స్భుయలోో  మూడింట 
రెండు వ్ంతతలకు తగాని మ జారిటతీో తీరామన్ానిా ఆమోదసిేు  వారు తొలగంిపునకు గురవ్ుతారు. 
ఈ పరక్ియాలో ఎనిాక్ెైన స్భుయలు (ఎంపీటసీీలు) మలతరమే ప్ాల్ా ంటారు. అయితే ఎనిాకైె్న 
మొద్టట న్ాలుగేళోలో అవిశావస్ తీరామన్ానిా పరతిప్ాదించేంద్తకు అవ్క్ాశ్ం లేద్త. రాష్టరట పరభుతవం 
కూడా వీరనిి అధకి్ార ద్తరవినియోగం, అవినీతి క్ారణాలపటై తొలగించవ్చతు. 
 

మండల పరిష్టత్ అధ్యక్షుడు తన రాజీన్ామల పతరా నిా మండల పరిష్టత్ కు స్మరిాస్ాు రు. అలల 
క్ాని పక్షంలో జలలో  పంచాయతీ క్ారయనిరవహణ అధిక్ారికి్ స్మరిాస్ాు రు. 
 
 

ఎంపీడీవో - అధికథర విధ్ులు 
 

మండల పరిష్టత్ ముఖ్య క్ారయ నిరవహణాధిక్ారి మండల పరిష్టత్ అభివ్ృదిి  అధిక్ారి (ఎంపీడవీో). 
వీరిని రాష్టరట పరభుతవం నియమిస్తు ంది. గూా ప్-1 స్రవీస్తకు చెంది ఉంటారు. 
 

చటటపరమ నై విధ్ులు 

• మండల పరిష్టత్ స్మలవశేాల ఏరాాటు, అజెండా తయలరుచయేడం. 
• మండల పరిష్టత్ చేసని తీరామన్ాలనత అమలు చయేడం. ద ంతోప్ాటు మండలలలోో  జరిగే 

వివిధ్ అభివ్ృదిి  క్ారయకమాలలనత పరయవేకి్షస్ాు రు. 



• గత స్మలవేశ్ం నతంచి 90 రోజులోో పు మరో స్మలవేశ్ం ఏరాాటు చయేకపో్ తే ఎంపీడీవోపటై 
కామశిక్షణ చరయ తీస్తకుంటారు. 

• మండల పరిష్టత్ స్మలవశేానిక్ి హ్వజరెై చరులో ప్ాల్ా నవ్చతు. ఓటు వయేడానిక్ి, 
తీరామన్ాలనత పరతిప్ాదించడానిక్ి హకుో లేద్త. మండల పరిష్టత్ కు బడెె ట్ నత 
తయలరుచసే,ి జలలో  పరషి్టత్ ఆమోదానిక్ి పంప్ాలి. 

• మండల పరిష్టత్ పరిప్ాలన నివదేికనత తయలరుచసేి మండల పరిష్టత్ ఆమోదానిక్ి 
పంపుతారు. 

పరిపథలనాధికథరథలు : 
మండల పరిష్టత్ లో పనిచేసే సిబబందిపటై పరిప్ాలన్ా నియంతరణ ఉంటుంది. న్ెలకు కనీస్ం 
రెండుస్ారుో  గాా మలలోో  బస్ చేయలలి. అలలగే న్లెకు 16 రోజులు మండల పరయటన చయేలలి. 
షటడయయలుు  కులలలు, షటడయయల్ు  తెగలు, బీసీ హ్వస్్ళోనత తనిఖీ చసే ే అధిక్ారం ఉంటుంది. 
 

విద్ాు సంబంధతి అధికథరథలు : 

• మండల పరిష్టత్ ప్ాఠశాలలకు సటకాటరీ, కరస్ాాండెంట్ గా ఉంటారు. మండల విదాయ 
కమిటీక్ి వెైస్ చెరైమన గా వ్యవ్హరిస్ాు రు. మండల పరిధిలోని టచీరో బదలిీలోో  మ ంబర్ గా 
వ్యవ్హరసి్ాు రు. 

• గాా మీణాభివ్ృదిి  క్ారయకామలలనత అమలు చేస్ాు రు. 
• మండలంలో జరిగే గాా మీణాభివ్ృదిి  క్ారయకామలలు అనీా ఎంపడీీవో పరయవేక్షణ, 

నియంతరణలో ఉంటాయి. 

మండల మహాసభ్ : 
 

మండల పరిష్టత్ కు మండల మహ్వస్భ స్లహ్వపూరవక అంగంగా వ్యవ్హరిస్తు ంది. మండల 
పరిష్టతతు  పరిధలిో గాా మ పంచాయితీ స్రాంచ లు, మండల పరిష్టతతు  స్భుయలు ఉంటారు. ద ని 
స్మలవేశాలకు మండల పరిష్టత్ అధ్యక్షుడు అధ్యక్షత వ్హిస్ాు రు. మండల మహ్వస్భ.. మండల 



పరిష్టతతు కు స్ంబంధించిన వారిిక బడెె ట్, ఆడిట్ నివదేిక, గత స్ంవ్తసర వారిిక బడెె ట్, వారిిక 
పరిప్ాలన్ా నివేదిక తదితర అంశాలనత చరిుస్తు ంది. మండల పరిష్టతతు కు, గాా మలల మధ్య 
వారధిగా జలలో  పరిష్టతతు  పనిచసే్తు ంది. 
 
 

మండల పరిషతతు  అధికథర విధ్ులు 

• స్మలజ అభివ్ృదిి క్ి స్ంబంధించిన అనిా క్ారయకామలలనత మండల పరిష్టత్ అమలు 
చేస్తు ంది. 

• వ్యవ్స్ాయ రంగంలో అధకి్కతాతిు ని స్ాధించేంద్తకు రెైతతలకు న్ాణయమ ైన వితు న్ాల 
స్రఫరా, గకట్పు బావ్ుల తవ్వకం, రుణ స్ద్తప్ాయలలు, ఎరువ్ుల పంపణిీ వ్ంటట చరయలు 
చేపడుతతంది. 

• గాా మీణ వెైద్యశాలలు, తాగునీటట స్ౌకరాయలనత కలిాస్తు ంది. 
• ప్రా థమిక, ప్రా థమిక్కనాత విద్య, కుటీర పరిశ్మాలు, మహిళా, శిశు స్ంకే్షమం, స్ాంఘిక 

స్ంకే్షమ క్ారయకామలలనత అమలు చేస్తు ంది. 

ఆద్ాయ మారథా లు 
మండల పరిషత్ కు క ంద్ి పద్ధతతలోో  ఆద్ాయం సమకూరుతతంద్ి. 

• రాష్టరట పరభుతవ భూమి శిస్తు , పనతాలోో  వాటా. 
• రిజసే్ రష్టన శాఖ్ ఆసిు  బదలిీలపటై వసేే 2 శాతం స్ర్ చారెీలనత గాా మ పంచాయతీ, మండల 

పరిష్టత్, జలలో  పరిష్టత్ లకు 3:1:1 నిష్టాతిు లో పంపణిీ చే స్ాు రు. 
• లఘు ఖ్నిజాలపటై క్ ంత సీనరేజ్ రుస్తం పంచాయతీ, మండల పరిష్టత్, జలలో  

పరిష్టతతు లకు 25:50:25 నిష్టాతిు లో పంపిణీ అవ్ుతతంది. అలలగే, ఇస్తకపటై వ్చేు సీనరజే్ 
రుస్తంనత కూడా పటై నిష్టాతిు లోన్ే పంపిణీ చసే్ాు రు. 

• స్ామలజక అభివ్ృదిి  గాా ంటుో . 
• గాా మ పంచాయతీలకు లెవీ దావరా వ్చేు వ్స్యళలో . 



• క్ేంద్ర, రాష్టరట పరభుతావలు అందించే నిధ్తలు. 
• అఖిల భారత స్ంసా్లు విడుద్ల చేసే స్హ్వయక గాా ంటుో . 

 


