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గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి  ్రణాళిక
• అన్ని గ్రామాల అవసరాలూ ఒేంలా ఉెండవు. ప్రతి గ్రామ పెంచాయతీ ప్రజల

భాగసాామయెంతో అవసరాలకు అనుగుణెంగా ప్రణాళికలను త్యారు చేసుకోవాలి.

• ప్రణాళిక ప్రాముఖ్యత్:
• విజన్ రూపకలపన
• లక్ష్యయల న్నరే్దశెం
• కారాయచరణ ప్రణాళిక



్రణాళిక తయారీ - గ్రామ పంచాయతీ అధికారం
• సెక్షన్ – 45(1) & (2): అవసరాలకు త్గిన ేంటాయెంపులు చేయుట

• సెక్షన్ – 45(3): గ్రామ పెంచాయతీలు గ్రామ సాాయలో వనరుల యోజన చేయుట



గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి  ్రణాళిక తయారీ విధానం
• ఫెసిలిటేషన్ టీముల ఏరాపటు, వర్కెంగ్ గ్రూపులు

• గ్రామ సభ ద్వారా త్గిన వాతావరణ కలపన, సామాజిక సమీకరణ

• సమాచార సేకరణ
• సిాతిగతులు, అవసరాల విశ్లలషణ, అెంత్రాల గుర్తెంపు

• విజన్నెంగ్ ప్రక్రియ – లక్షయ న్నర్దేశెం

• వనరుల గుర్తెంపు, సమీకరణ, పథకాల ఏకీకరణ

• ప్రణాళిక త్యారీ, ప్రాధాన్యయకరణ, గ్రామ సభ ఆమోదెం

• అమలు, పరయవేక్షణ & మూలాయెంకనెం



ఫెసిలిటేషన్ టీముల ఏర్పాటు
• గ్రామ సాాయ

• సరపెంచ్ - అధ్యక్షులు
• పెంచాయతీ కారయదర్ి – కన్యానర్
• వారుు మెంబరుల/ ఎ ెంపి ి సి స్యలు
• ఇత్ర శాఖ్ల గ్రామ సాాయ అధికారులు
• NRIలు
• SHG/ VO స్యలు
• వివిధ్ రెంగాల న్నపుణులు
• యువత్
• గ్రామ వాలెంటీరుల

• వారుు సాాయ (3 – 5 స్యలు)
• వారుు మెంబరు – అధ్యక్షులు
• NRIలు
• SHG/ VO స్యలు
• వివిధ్ రెంగాల న్నపుణులు
• యువత్
• గ్రామ వాలెంటీరుల



వర్కంగ్ గ్రూపుల ఏర్పాటు
• రెంగాల వారీగా....

• వయవసాయెం, పశుసెంవరధకెం
• వైదయ మర్యు ఆరోగయెం
• విదయ & సెంసకృతి
• సెంక్షేమెం & పేదర్క న్నరూూలన
• మహిళ & శిశు అభివృద్ధధ
• సామాజిక న్యయయెం
• త్రాగు న్యరు పార్శుదధయెం
• విపతుతల న్నరాహణ & వాతావరణ మారుప
• మౌలిక వసతులు
• వనరుల సమీకరణ



సమాచార సేకరణ

• భాగసాామయ పదధతులు

• ఫోకస్డు గ్రూపు చరచలు

• కుటుెంబ ప్రాధ్మిక సమాచారెం 

• ఇెంిెంి సర్దా

• పర్సరాల సర్దా

• మిషన్ అెంతోయదయ

• సామాజిక, ఆర్ధక, కుల గణన సర్దా

• జన్యభా లెకకలు

• వివిధ్ శాఖ్ల సమాచారెం

ప్రాధ్మిక సమాచారెం ద్ధాతీయ సమాచారెం



భాగస్వామయ పద్ి తిలో గ్రామీణ సిితిగతుల మద్ధంపు (PRA)
గ్రామ నడక (Transact Walk) సామాజిక చిత్రపటెం (Social Mapping)



భాగస్వామయ పద్ి తిలో గ్రామీణ సిితిగతుల మద్ధంపు (PRA)
వనరుల అన్వాషణ (Recource Mapping) చార్త్రక కాల ర్దఖ్ (Historical Time Line)



భాగస్వామయ పద్ి తిలో గ్రామీణ సిితిగతుల మద్ధంపు (PRA)
ఆపదకు గురయ్యయ ప్రాెంతాల చిత్రపటెం (Hazard Maps) ప్రాధాన్యయకరణ (Matrix Ranking)



మిషన్ అంత్యయద్య

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2378&v=5ZD8B_xNqKE&feature=emb_logo

• మిషన్ అెంతోయదయ సర్దా – 146 పారా మీటరుల (పారీ్ A & B)

• మిషన్ అెంతోయదయ మొబైల్ యాప్ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2378&v=5ZD8B_xNqKE&feature=emb_logo


• రెంగాల వారీగా...
• వయక్తతగత్ అవసరాలు
• సామాజిక అవసరాలు
• నో కాస్డీ పనులు
• లో కాస్డీ పనులు
• న్నధులు పూర్తగా అవసరమైన పనులు

గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి  ్రణాళిక – అవసర్పల గుర్తంపు



• గ్రామ పెంచాయతీ అభివృద్ధధ సిాతి న్నవేద్ధక త్యారీ
• రెంగాల వారీగా అవసరాల గుర్తెంపు...
• వయక్తతగత్ అవసరాలు
• సామాజిక అవసరాలు
• నో కాస్డీ పనులు
• లో కాస్డీ పనులు
• న్నధులు పూర్తగా అవసరమైన పనులు

• విజన్నెంగ్ – ద్వరిన్నక పత్రెం త్యారీ

సిితిగతుల విశ్లేషణ



వనరుల సమీకరణ

సహజ 
వనరులు

పథకాలు

మానవ 
వనరులు

వివిధ్ శాఖ్ల 
వనరులు

ఆద్వయ 
వనరులు



ఆదాయ వనరులు (Resource Envelope)
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సిబబెంద్ధ జీత్భతాయలు మెంచిన్యి సరఫరా పార్శుదధయెం 
వీధి దీపాలు రోడ్లల వగైరా సెంక్షేమ కారయక్రమాలు 
చిలలర ఖ్రుచలు



పథకాల ఏకీకరణ (Convergence of Schemes)



గ్రామ సచివాలయ సిబ్బంద్ధ కనారె్జన్్ (Convergence of Functionaries)
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PRI – CBO కనార్జెన్్

6,52,440
SHGs

GPDP

గ్రామ ఐకయ సెంఘాలు (VOs) - 2675369,31,113
WOMEN



కనార్జెన్్



GPDP – Plan Plus (ప్లేన్ పేస్)
• పాలన్ పలస్డ – PES 

సూట్ లో ఒకి

• గ్రామ పెంచాయతీ 
ప్రణాళికల సెంగ్రహెం



గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి  ్రణాళిక - ద్శలు



ఈ అెంశెం విషయమై సెందేహాలకు ద్ధగువ తెలిపన ఫాయకలీ్టన్న సెంప్రద్ధెంచగలరు

• జి. సత్యవాణి, 9505504256 (శ్రీకాకుళెం, విజయనగరెం, విశాఖ్పటిెం, తూరుప మర్యు పశిచమ
గోద్వవర్ జిలాలలు)

• కె. ప్రసాదరావు, 9440371538 (కృషణ, గుెంటూరు, ప్రకాశెం, నెలూలరు జిలాలలు)

• ఎస్డ. పద్వూ రాణి, 9492176183 (కరూిలు, చితూతరు, అనెంత్పురము, కడప జిలాలలు)



ధనయవాదాలు


