
గ్రామ పంచాయతీ – కోర్టు కేసులు

జి. సత్యవాణి, ఫాకల్టీ మెంబర్
విసతరణ శిక్షణా కెంద్రెం, 
సామరలకోట, బాపటల



అభియోగాలు తలెత్తుటకు (కోర్టు కేసులు) కారణాలు

 నియమ, నిబరెంధనల ఉలలెంఘన/ అతిక్రమణ

 పరిపాలనా విధానాలలో లోపాలు

 రికార్డులను లోప భూయిష్ీెంగా నిరవహెంచుట

 అధికార దురివనియోగెం

 ఒపపెందాలు/ అగ్రిమెంటల ఉలలెంఘన

 నమమకెం కోలోపవుట



కోర్టులలో కేసుల పండంగ్ కు కారణాలు

 పిటీష్న్ (వాది) యొకక అఫిడవిట్ కోర్డీ నుెండి ఆలసయముగా అెందుట

 ప్రధాన ప్రతివాది ప్రభుత్వ ప్లలడర్డకు పేరా వారీ రిమార్డకలను ఆలసయముగా సమరిపెంచుట మరియు సెంబరెంధిత్
డాకుయమెంటలను/ సాక్ష్యయలను సమరిపెంచకపోవుట

 ప్రభుత్వ ప్లలడర్డ పేరా వారీ రిమార్డకలను ఆలసయముగా ఆమోదిెంచుట మరియు చిత్తత కెంట్ అఫిడవిట్ ను
ఆలసయముగా త్యార్డ చేయుట

 కసు వివరాలను క్షుణణెంగా పరిశీలెంచటెంలో సమరధ అధికార్డలు త్గినెంత్ సమయెం కటాయిెంచలేకపోవుట

 పేరా వారీ రిమార్డకలను త్యార్డ చేయటెంలో దిగువ సాాయి సిబరబెందిి త్గిన పరిజ్ఞానెం లేకపోవుట



అవసరమైన న్యాయ పరిభాషా పదాలు
Petitioner – Respondent/ Plaintiff – Defendant
Affidavit – Counter Affidavit 
Para Wise Remarks - పేరా వారీ రిమార్డకలు
WP – రిట్ పిటీష్న్ 
 IA – ఇెంట్ లాక్యయటరీ అపిలకష్న్
OS – ఒరిజినల్ సూట్
OA – ఒరిజినల్ అపిలకష్న్
PP/ AGP – పబ్లలక్ ప్రాసిక్యయట్, అసిస్ీెంట్ గవరనమెంట్ ప్లలడ్



అభియోగాలు, రాజీలు – గ్రామ పంచాయతీ అికకారం
 స్క్షన్ – 136: అభియోగము చేయుటకు అధికారెం గల వయకుతలు

 స్క్షన్ – 137: అపరాధముల విష్యములో రాజీపడు అధికారెం

 జి. ఓ. ఎెం. ఎస్. నెం. 32 తేదీ: 30.01.1997 (నేరాల పరిష్కకరానిి నియమావి)

 స్క్షన్ – 138: అభియోగాలను, రాజీలను గ్రామపెంచాయతీి తెలయపరచుట

 స్క్షన్ – 138-ఏ(1): గ్రామపెంచాయతీ మీద చరయకు నోటీసు – గ్రామ పెంచాయతీి నోటీసు ఇచిి రెండు
నలలు గడచిన త్రావత్ కానీ ఏ వయక్తత గ్రామ పచాయతీపై కోర్డీ నెందు కసు దాఖలు చేయరాదు.

 జి. ఓ. ఎెం. ఎస్. నెం. 143 తేదీ: 15.11.2014 (కోర్డీ కసుల వయవహారెంలో మారగదరశకాలు)



సకాలంలో కోర్టులో కంటరలను సమరిపంచుట
• కసు ఒక పెంచాయతీ రాజ్ సెంసాకు సెంబరెంధిెంచినది అయినపపటిక్త చాలా కసులోల మొదటి ప్రతివాదిగా

ప్రభుత్వవనిన పేర్కకనటెం జర్డగుత్తెంది.

• కనుక సెంబరెంధిత్ అధికారి, వాది సవాలు చేసిన అెంశెం ఏమిటి అనేది పరిశీలెంచాల.
• ప్రభుత్వ ఉత్తర్డవలు లేదా విధానెం / క్రెంది అధికారి ఇచిిన ఉత్తర్డవలు/ ఇత్ర సెంసాలు ఇచిిన ఉత్తర్డవలు

• ఒకవేళ ప్రభుత్వ విధానెం లేదా ఉత్తర్డవలను సవాలు చేసినట్లలతే సెంబరెంధిత్ సమాచారెం మొత్వతనిన క్రోడీకరిెంచి
కెంట్ ను సమరిపెంచవలెను

• ఒకవేళ పెంచాయతీ రాజ్ సెంసాలు లేదా ఇత్ర ఆఫీసులు ఇచిిన ఉత్తర్డవలను సవాలు చేసినట్లలతే, సదర్డ
సెంసాలు/ ఆఫీసులు ప్రభుత్వ ఉత్తర్డవల కోసెం వేచి చూడకుెండా ప్రభుత్వెం త్రపున కెంట్ ను దాఖలు
చేయాల.



పేరావారీ రిమార్టులు/ డ్రాఫ్టు కంటర్టల
 హై కోర్డీ లేదా అడిమనిసే్ట్రటివ్ ట్రిబ్యయనల్ నిర్దేశిెంచిన నిబరెంధనల మేరకు నిరీణత్ సమయెం లోపు WP/ OA దాఖలు

చేయబరడినదీ, లేనిదీ పరిశీలెంచాల.

 ఈ కసులో సవాలు చేసిన అెంశములు ఇత్ర కోర్డలీ ముెందు దాఖలు చేయబరడాుయేమో గమనిెంచాల (Doctrine
of Res judicata).

 దరఖాసుతదార్డ త్నకు అెందుబాటులో ఉనన అనిన పరిహారాలు/ మారాగలు ఉపయోగిెంచుకుననదీ, లేనిదీ
పరిశీలెంచాల. ఒకవేళ ఉపయోగిెంచుకొనట్లలతే అదే విష్యానిన కెంటర్డలో తెలయపరచాల.

 పేరా వారీ రిమార్డకలు ఖచిిత్ెంగా, సూటిగా, సపష్ీెంగా వ్రాయబరడినదీ, లేనిదీ పరిశీలెంచాల.

 సవాలు చేయబరడిన ముఖయమైన అెంశాలపైననే పేరా వారీ రిమార్డకలు వ్రాయబరడినదీ, లేనిదీ గమనిెంచాల.



కొనసాగంపు....
 దరఖాసుతదార్డ కోరిన పరిహారెం నియమ, నిబరెంధనలకు అనుగుణెంగా ఉననదీ, లేనిదీ పరిశీలెంచాల.

ఒకవేళ వాటిి విర్డదధెంగా ఉననట్లలతే, ఆ విష్యానిన కెంటర్డలో ఖచిిత్ెంగా తెలయచేయాల త్పప ర్కటీన్
సమాధానాలు అనగా “ప్రభుత్వెం వదే ప్రతిపాదనలు పెండిెంగ్ లో ఉననవి ” అని ఇవవరాదు.

 దరఖాసుతదార్డ దరఖాసుతలో తెలయచేసిన అెంశములు అనీన రాజ్ఞయెంగెం, నియమాలు, నిబరెంధనలకు
లోబరడి ఉననదీ, లేనిదీ గమనిెంచాల.

 ఇదే త్రహా గత్ెంలో కోరీ్డలు ఏమైనా తీర్డపలు ఇచిి ఉెంటే వాటిని ఖచిిత్ెంగా కెంటర్డలో పేర్కకనాల.

 ప్రభుత్వ ప్లలడర్డకు పెంపే ముెందు చిత్తత కెంటర్డతో పాటు సెంబరెంధిత్ డాకుయమెంటుల అనీన జత్పరచినదీ,
లేనిదీ పరిశీలెంచాల.



ప్రభుతవ ప్లలడర్టల/ సాుండంగ్ కన్సిల్సి కంటర్టల దాఖలు ేయుట
 సెంబరెంధిత్ అధికార్డలు సమరిపెంచిన పేరా వారీ రిమార్డకల ఆధారెంగా ప్రభుత్వ ప్లలడర్డల/ సాీెండిెంగ్

కనిిల్ి రెండు వారాల లోగా చిత్తత కెంటర్డను త్యార్డ చేసి, సెంబరెంధిత్ అధికార్డల ఆమోదెం కొరకు
పెంపిెంచాల. నిరీణత్ సమయెంలోగా చిత్తత అఫిడవిటలను ఆమోదిెంచవలసిన బాధయత్ ప్రభుత్వ అధికార్డలదే.

 సెంబరెంధిత్ ఆఫీసుల నుెండి ఫెయి్ కెంట్ అఫిడవిట్ అెందిన వెంటనే ప్రభుత్వ ప్లలడర్డ / సాీెండిెంగ్
కనిిల్ దానిని పరిశీలెంచి, కోరీ్డలో సమరిపెంచాల. లేనిచో నాయయ శాఖ దావరా వారిపై త్గిన చరయలు
తీసుకోబరడత్వయి.

 జడిిమెంటు వచిిన వెంటనే ప్రతిని తీసుకుని, ఎటువెంటి ఆలసయము లేకుెండా ప్రభుత్వవనిి పెంపిెంచాల.
ముఖయెంగా ప్రభుత్వవనిి వయతిర్దకెంగా తీర్డప వచిిన సెందరాాలలో. ప్రభుత్వ ఉదేేశాయలను రక్షెంచే విధెంగా
త్గిన సలహాలు ఇవవటెంతో పాటు త్దుపరి చరయకు నిరీణత్ తేదీని తెలయపరచాల.



కోర్టు ికకాుర నేరాలను తప్పంచుకొనుటకు తీసుకోవలసిన జాగ్రతులు
 త్తది తీర్డప లేదా మధయెంత్ర ఉత్తర్డవల కాప్ల అెందిన వెంటనే

సెంబరెంధిత్ అధికార్డలు అెందులోని అెంశాలను పూరితగా
పరిశీలెంచి, అమలు చేయుటకు వీలైనచో అమలు చేయాల

 త్తది తీర్డప లేదా మధయెంత్ర ఉత్తర్డవలను అమలు చేయుటకు
వీలుకాకపోతే, ఎెందుకు వీలు కాదో కోరీ్డకు తెలయచేయాల.

 త్తది తీర్డప లేదా మధయెంత్ర ఉత్తర్డవలను అమలు చేయుటకు
కోరీ్డ వార్డ ఇచిిన సమయెం చాలదని భావిెంచిన యెడల కోరీ్డ
వారిి సదర్డ విష్యానిన తెలయచేసి సమయెం అడగాల.



కొనసాగంపు...
 త్తది తీర్డప లేదా మధయెంత్ర ఉత్తర్డవల విష్యెంలో సెందేహెం ఉనన ప్రతి సెందరాెంలో సెంబరెంధిత్ నాయయ

అధికార్డల నుెండి సలహాలను త్పపక తీసుకోవాల.

 అవసరమైన సెందరాాలలో కెంటర్డతో పాటు స్ట్రీ పిటీష్న్ వేకెట్ చేయవలసినదిగా ఫైలు దాఖలు చేయాల.

 త్పుపదోవ పటిీెంచే అెంశాలు లేదా నాయయపరమైన అెంశాలు త్పుపగా చిెంత్రెంచబరడిన సెందరాాలలో,
అటువెంటి సముచిత్మైన కసులలో 30 రోజులలోగా రివ్యయ పిటీష్న్ దాఖలు చేయాల.

 తీర్డప వచిిన 90 రోజులలోగా, అవసరమైన సెందరాాలలో త్గిన అప్లపలేట్ అథారిటీ ముెందు స్ట్రీ/
సపనషన్/ మార్డప కొరకు ఉత్తర్డవలను కోర్డతూ ఫైలు దాఖలు చెయాయల.



• కోర్డీ కసులను నిరవహెంచడెం అధికార్డలు మరియు సిబరబెంది యొకక
జవాబుదారీత్నెం ముఖయమైన పాత్ర పోషిసుతెంది.

• సమసయకు మూలమైన అధికారి, సమసయను పరిష్కరిెంచడెంలో విఫలెం
అయినట్లలతే, బాధయత్లను సరిగా నిరవరితెంచనెందుకు త్గిన క్రమ శిక్షణా
చరయలను తీసుకోవాల.

• కోర్డీ చేసిన దిశానిర్దేశెంపై సరిగా సపెందిెంచని లేదా త్గిన చరయ తీసుకొని లేదా
కోర్డీ ధికాకరానిి గురయేయలా ప్రవరితెంచే అధికార్డలను/ సిబరబెందిని గురితెంచి
త్గిన క్రమ శిక్షణా చరయలు తీసుకోవాల.

• కోర్డీ కసులను పరిష్కరిెంచటెంలో ఎటువెంటి నిరలక్షయమునకు త్వవు ఇవవరాదు.

అికకార్టలు/ సిబ్బంది యొక్ు జవాబుదారీతనం



• అనిన కోరీ్డ కసులను స్ెంట్ ఫ్ గుడ్ గవరనన్ి వార్డ అభివృదిధ చేసిన
OLCMS కెంపూయట్ పాయకజీ దావరా పరయవేక్షెంచాల.

• జిలాల పెంచాయతీ అధికారి – ప్రతి నలా మొదటి వారెంలో సమీక్ష
• పై అధికార్డలు కోరిన వెంటనే పెండిెంగ్ కోరీ్డ కసుల పై సమాచారెం అెందిెంచాల.
• గ్రామ పెంచాయతీ కారాయలయాలోల కోరీ్డ కసుల రిజిష్ీర్డను మరియు ప్రతి కసు త్వలూకు

ఫైలును సక్రమెంగా, త్పపక నిరవహెంచాల.
• అవసరమైన సెందరాాలలో ఈ అెంశాలపై శిక్షణా కారయక్రమాలకు హాజర్డ కావాల

పండంగ్ కోర్టు కేసులపై సమీక్ష 



సిబ్బంది – సరీవస్ విషయాలు – కోర్టు కేసులు
• సరీవసుకు సెంబరెంధిెంచిన అెంశములలో ఏ ఉదోయగి క్యడా త్నకు గల అనిన పరిహార మారాగలను

ఉపయోగిెంచుకోకుెండా కోరీ్డలో కసు దాఖలు చేయారాదు.

• త్వనే సమసయకు మూలెం కారాదు.

• కోరీ్డ తీర్డపలను ధికకరిెంచే విధెంగా ప్రవరితెంచరాదు.

• ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ కెండక్ీ రూల్ి, 1964 ను అతిక్రమిెంచరాదు.



కోర్టు కేసులు – ఫ్లల చార్టు
అఫిడవిట్ క్షుణణెంగా పరిశీలెంచుట

త్గిన సమాచారెంతో పేరా వారీ రిమార్డకలను త్యార్డచేయుట

నిరీణత్ సమయెంలో ప్రభుత్వ ప్లలడర్డ/ సాీెండిెంగ్ కనిిల్ కు
సమరిపెంచుట

సమసయ పరిష్కకరానిి త్గిన చరయలు తీసుకొనుట



కేస్ సుడీ
 విజయనగరెం జిలాల, వేపాడ మెండలెం, కొెండగెంగుపూడి గ్రామ పెంచాయతీ నెందు సర్దవ నెం. 108-6 నెందల ఎ.

0.33 టుల లో ఎ.0.05టల భూమిని గ్రామ పెంచాయతీ కారాయలయెం నిరామణెం నిమిత్తెం సుమార్డ 50 సెంవత్ిరముల
క్రత్ెం గొలుల సిెంహాద్రి (లేటు) దానెం చేసియునానర్డ. త్రావత్ ఆ సాలెంలో గ్రామ పెంచాయతీ కారాయలయ భవనానిన
నిరిమెంచడెం జరిగిెంది. ప్రసుతత్ెం సదర్డ దానానిి సెంబరెంధిెంచిన ఎటువెంటి రికార్డు గ్రామ పెంచాయతీ వదే లేదు.
కాలక్రమేణా గ్రామ పెంచాయతీ భవనెం శిధిలెం అయినెందున ది. 14.02.2017 తేదీన తీరామనెం నెం.7 దావరా సదర్డ
భవనానిన పడగొటీి, ఆ సాలెంలో క్రొత్తగా పెంచాయతీ భవనెం నిరిమెంచాలని తీరామనెం చేయడెం జరిగిెంది. అయితే
తీరామనెంలో పాత్ పెంచాయతీ భవనమును పడగొటీిన సాలెంలో భవన నిరామణెం చేపటుీటకు అనే విష్యెం రాయలేదు.
పై తీరామనెం ఆధారెంగా MGNREGS+14వ ఆరిధక సెంఘెం నిధులు కలపి రూ. 15.00 లక్షలతో భవన నిరామణానిి
ఇెంజనీరిెంగ్ అధికార్డలు ఎసిీమేత్తను త్యార్డ చేసార్డ. త్రావత్ ఆ సాలెంలో క్రొత్త పెంచాయతీ భవనెం నిరామణానిి
అపపటి ప్రభుత్వ హయాెంలో శిలాఫలకెం క్యడా వేయడెం జరిగిెంది. ఇటీవల కాలెంలో ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రెంలో ఏరాపటు
చేయబరడిన గ్రామ సచివాలయ వయవసాలో భాగెంగా కారాయలయ నిరామణానిి పాత్ పెంచాయతీ భవన సాలెం ప్రకకనే గల
సర్దవ నెం. 108-4లో ఎ. 0.09 టల పోరెంబోకు సాలమును త్హశీలాేర్డగార్డ గురితెంచడెం జరిగిెంది.



కొనసాగంపు...
 ఇదిలా ఉెండగా పాత్ పెంచాయతీ భవనెం సాలెంలో గొలుల సిెంహాద్రి గారి వారసులు గడిుమోపులు వగైరా వేయగా, అవి

తొలగిెంచమెంటూ పెంచాయతీ కారయదరిశ సదర్డ ఆసాములకు స్క్షన్ 58 క్రెంద నోటీసు జ్ఞరీ చేయగా వార్డ
తీసుకోవడానిి నిరాకరిెంచడెంతో వారిి సదర్డ నోటీసును పెంచాయతీ కారయదరిశ రిజిష్ీ్ు పోసుీ దావరా పెంపడెం
జరిగిెంది. సదర్డ సాలానిన ఆక్రమిెంచుకునన ఆసాములు ఆ సాలెం త్మదేనని వాదిెంచడెంతో పాటు నోటీసుకు
సమాధానెంగా ఆ సాలెం త్మదే అెంటూ వ్రాత్ పూరవక దరఖాసుతను పెంచాయతీి దాఖలు చేయడెం జరిగిెంది.
పెంచాయతీ ఆసితని కాపాడుకోవడానిి పెంచాయతీ కారయదరిశ పాత్ పెంచాయతీ భవనానిి సెంబరెంధిెంచి రవన్యయ
రికార్డులను (ఆడెంగల్) త్నిఖీ చేయగా సర్దవ నెం. 108-6లో ఎ.0.05టుల గ్రామ పెంచాయతీ కారాయలయ భవనెం
క్రెంద నమోదు కాబరడి ఉెంది, కానీ 2014లో వచిిన వబ్ లాయెండు నెందు గ్రామ పెంచాయతీ కారాయలయెం ఉనన
సాలానిన గ్రామ పెంచాయతీ పేరిట నమోదు చేయకుెండా, గొలుల సిెంహాద్రి పేర్డననే మొత్తెం ఎ. 0.33టుల చూపడెం
జరిగిెంది. సదర్డ విష్యమై పెంచాయతీ కారయదరిశ త్హశీలాేర్డ వారిని పాత్ పెంచాయతీ కారాయలయెం ఉనన సాలానిన
కొలచి పెంచాయతీి అపపగిెంచవలసిెందిగా మెండల అధికార్డల దావరా, లేఖ దావరా కోరియునానర్డ. ఇెంత్లో
ఆక్రమణదార్డలు సర్దవ నెం. 108-4 లో గ్రామ సచివాలయ భవనము నిరామణమునకు గురితెంచిన ఎ. 0.09టుల సాలెం
త్మదేనని, ఆ సాలానిన ఖాళీ చేయమెంటూ అనాయయెంగా త్మకు నోటీసు ఇచాిరనీ, కావున త్మకు నాయయెం చేసూత
ఉత్తర్డవలు ఇవవవలసిెందిగా కోర్డతూ హైకోరీ్డ నెందు మాెండమస్ రిట్ ను దాఖలు చేశార్డ.



ఈ అెంశెం విష్యమై సెందేహాలకు దిగువ తెలపన ఫాయకలీ్టని సెంప్రదిెంచగలర్డ

• జి. సత్యవాణి, 9505504256 (శ్రీకాకుళెం, విజయనగరెం, విశాఖపటనెం, తూర్డప మరియు
పశిిమ గోదావరి జిలాలలు)

• వి. సెంజీవరావు, 9440023804 (కృష్ణ, గుెంటూర్డ, ప్రకాశెం, నలూలర్డ జిలాలలు)

• ETC, శ్రీకాళహసిత (కరూనలు, చితూతర్డ, అనెంత్పురము, కడప జిలాలలు)



ధనావాదాలు


