
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ప్రజాస్వామ్య విక ేంద్రరకరణ 
ప్ేంచాయతీరవజ్ వ్యవ్స్థ  

73 వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా 11 వ  షెడ్యయలు 
 నాందు చేరచబడని 29 అాంశాలు 

 
 
                                                                                          
 

Smt.A.Prasanthi 
Senior Faculty 

Extension Training Centre 
 Srikalahasti  
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ప్రజాస్వామ్య విక ేంద్రరకరణ- ప్రరన్సిప్ుల్ అఫ్ స్బ్సిడియారిటీ  

 
 ఏ  స్వథ యిలో జరగవ్లిసరన ప్నులకు ఆ స్వథ యిలోనే న్సరణయాలు  జరగవలి 

కుట ాంబాం 

గ్ాామ పాంచవయతీ 

మాండ్ల పరిషత్  

జిలలా  పరిషత్ 

రాష్ర పరభుత్ాాం  
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FRAME WORK FOR DEVOLUTION-4Fs 
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డెవలయయషన్ ఇాండెక్స్ 
• 3 Fs 

Functions 

Finances 

Functionaries 
• పాంచవయతీరాజ్ సాంసథలకు ఏ రాష్రాం ఎాంత్ స్ాథ యిలో 

3 Fs ని  బదలలయిాంచిoద్ి ఈ డెవలయయషన్ ఇాండెక్స్ 
ద్వారా తెలుసుకుాంటారు.ద్ీని కోసాం 3Fs లో 
ఉననసబ్ ఇాండెైసెస్ పనితీరుని లెకకిస్ాా రు 
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Sub indices of Devolution Index 

Functions Finances Functionaries 
 
1) 29 అేంశవలలో 
ప్ేంచాయతీ రవజ్ స్ేంస్థ  
లకు బదలాoచబడనివి 
 
2) Activity Mapping 
 
3) ఇతర శవఖల కవరయ 
కరమ్ాలలో ప్ేంచాయతీరవజ్ 
స్ేంస్థల ప్రమేయేం   
 
4)  Role Clarity 

  
1).ప్ేంచాయతీలు ప్నుులు 
,ఫీజులు, ఇతరమ్ులు వ్స్ూలు 
చసే్ుకోనoేదుకు ఇచ్చిన 
అధికవరవలు 
 
2) ప్ేంచాయతీల స్ాేంత వ్నరుల 
ప్ ేంప్ుదల.ప్ేంచాయతీల స్ాేంత 
వ్నరులు, ఖరుిల బేరీజు 

 
3) SFC ఇచ్చిన సరఫవరస్ులప్  ై
రవష్టవర ా లు తీస్ుకొను చరయలు 
4) ప్ేంచాయతీలకు బదలా 
యిేంచ్చన  ఇతర శవఖల Untied 
Funds శవతేం 
5)రవష్టవర ా లు క ేందర ఆరిికస్ేంఘేం 
న్సధులను ప్ేంచాయతీలకు 
బదలాయిేంచడాన్సకి తీస్ుకును 
స్మ్యేం. 
 
 

 
1) తగిన స్ేంఖయలో సరబబేంద్ి  
 
2)కోడ్ ఆఫ్ కేండక్టర &Management 
Manuals 
 
3) సరబబేంద్ి మ్రియు ప్రజా ప్రతి న్సధులకు 
స్వమ్రవయ ాల ప్ ేంప్ుదల శిక్షణలు 
 
4) ప్రణాళికల తయారీలో expert  
Institutions యొకక స్హకవరేం 
 
5) e-connectivity of panchayaths 
 
6)ప్ేంచాయతిలలోమ్ౌళిక వ్స్తులు 
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భారత రవజాయేంగేం ,ఆరిరకల్ 243 -g ప్ేంచాయతీరవజ్ స్ేంస్థలను 
స్వథ న్సక ప్రభుత్ాాలుగవ గురితేంచ్చేంది్ 

Powers, authority and responsibilities of Panchayats.- 
 
 Subject to  the  provisions of this Constitution, the Legislature of  a  

State may, by law, endow the Panchayats with such powers and 
authority as may  be  necessary  to  enable them to  function  as  
institutions  of self-government and such law may contain 
provisions for the devolution of  powers  and  responsibilities upon 
Panchayats at the appropriate level,  subject  to such conditions as 
may be specified therein, with respect  to-  

 
(a) the  preparation  of plans for economic  development  and  

social justice;  
 
(b) the implementation of schemes for economic development and 

social justice as may be entrusted to them including those in 
relation to the matters listed in the Eleventh Schedule.  

 
6 



ఆస్ుప్తుర లు –ప్వర థమిక ఆరోగయ క ేంద్ార లు, 
ద్సి ెనిరీలత్ొ స్హా ఆరోగయేం,ప్వరిశుదయాేం 

పాంచవయతీలకు కేటాయిoచవచచని రాజ్యాంగాం,11 వ  
షెడ్యయలు నాందు చేరచబడిన 29 అాంశాలు 

భూమి అభివ్ృదిి్- 
భూ స్ేంస్కరణలు- 
భూస్వర రక్షణ 

చ్చను తరహా నీటి ప్వరు 
దల,నీటి న్సరాహణ 
  

వ్యవ్స్వయేం - 
 విస్తరణ 

ప్శుస్ేంవ్రయన,ప్వడ ి
 మ్రియు  
కోళ్ళ ప్రిశ్రమ్ 

వ్యోజన విదయ 

స్వేంఘిక,వికలాేంగుల 
 స్ేంక్ష మ్ేం 

స్ేంప్రద్ాయిేతర ఇేంధన  
వ్నరులు 

   
బలహీనవ్రవా ల మ్ుఖయేంగవ 
 SC/ST ల స్ేంక్ష మ్ేం 
 

మ్తిాప్రిశ్రమ్ 
స్వమ్ాజిక అడవ్ులు 
- త్ోటల ప్ oప్కేం 

చ్చనుతరహా  
అటవీ ఉతెతుత లు 

గవర మీణ గృహ 
న్సరవాణేం మ్ేంచ్చనీటి స్రఫరవ 

చ్చనుతరహా  
ప్రిశ్రమ్లు 

ప్రజాప్ేంప్రణి వ్యవ్స్థ 

కుట ేంబ స్ేంక్ష మ్ేం మ్హిళా -శిశు 
 అభుయదయేం 

గవర మీణ విదుయద్రకరణ - 
ప్ేంప్రణ ీ

ఇేంధనేం-ప్శుగవర స్ేం 

స్వమ్ాజిక ఆస్ుత ల  
న్సరాహణ  

మ్ారకకట్సి 
- సవే్లు 

విదయ- ప్వర థమిక,స కేండరీ ద్ారిద్ర న్సరమాలనా 
 కవరయకరమ్ాలు 

రోడలు ,కలార్ట్ర్,వ్ేంత్నెలు, 
కవలవ్లు,జలమ్ారవా లు 

ఖాద్ర మ్రియు గవర మీణ 
 కుటీర ప్రిశ్రమ్లు 

గరేంధాలయాలు స్వేంస్కృతిక కవరయకరమ్ాలు 
స్వేంక తిక శిక్షణ- 
వ్ృతితప్రమ నై విదయ 
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ఆరిికాభివృద్ిి  సాంబాంధమ ైన 

  
•  వ్యవ్స్వయేం - విస్తరణ 
• ప్శుస్ేంవ్రయన,ప్వడి మ్రియు కోళ్ళ ప్రిశ్రమ్ 
• మ్తిాప్రిశ్రమ్ 
• చ్చనుతరహా ప్రిశ్రమ్లు 
• ఖాద్ర మ్రియు గవర మీణ కుటీర ప్రిశ్రమ్లు 
• చ్చనుతరహా అటవీ ఉతెతుత లు 
• రోడలు ,కలార్ట్ర్,వ్ేంత్ెనలు,కవలువ్లు,జలమ్ారవా లు 
• ఇేంధనేం-ప్శుగవర స్ేం 
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పరాయవరణ సాంబాంధమ ైన 

• చ్చను తరహా నీటి ప్వరుదల,నీటి న్సరాహణ 
• భూమి అభివ్ృదిి్-భూ స్ేంస్కరణలు-భూస్వర రక్షణ 
• స్వమ్ాజిక అడవ్ులు- త్ోటల ప్ oప్కేం 
• స్ేంప్రద్ాయిేతర ఇేంధన వ్నరులు 
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పౌర సేవలకు సాంబాంధిాంచిన 

• మ్ేంచ్చనీట ిస్రఫరవ 
• ఆరోగయేం,ప్వరిశుదయాేం 
• గవర మీణ విదుయద్రకరణ –ప్ేంప్రణీ 
• గరేంధాలయాలు 
• స్వేంస్కృతిక కవరయకరమ్ాలు 
• మ్ారకకట్సి- సేవ్లు 
• స్వమ్ాజిక ఆస్ుత ల న్సరాహణ  
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మలనవాభివృద్ిి  సాంబాంధమ ైన 

 
• విదయ- ప్వర థమిక,స కేండరీ 
• స్వేంక తిక శిక్షణ-వ్ృతితప్రమ ైన విదయ 
• వ్యోజన విదయ 
• మ్హిళా -శిశు అభుయదయేం 
• కుట ేంబ స్ేంక్ష మ్ేం 
• ఆస్ుప్తుర లు –ప్వర థమిక ఆరోగయ క ేంద్ార లు, 
   డిస ెనిరీలత్ొ స్హా ఆరోగయేం,ప్వరిశుదయాేం 
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పేదరిక నిరమూలనకు సాంబాంధిాంచిన 

• ద్ారిద ర్ న్సరమాలనా కవరయకరమ్ాలు 
• బలహీనవ్రవా ల మ్ుఖయేంగవ SC/ST ల స్ేంక్ష మ్ేం 
• స్వేంఘిక,వికలాేంగుల స్ేంక్ష మ్ేం 
• ప్రజాప్ేంప్రణి వ్యవ్స్థ  
• గవర మీణ గృహన్సరవాణేం 

 

12 



Agriculture 

Animal Husbandry 

Fisheries 

Rural Water Supply 

Medical, and Health 

Rural Development 

Women and Ch.Welfare 

Social Welfare 

B.C.Welfare 

Education 

2008 లో రవజాయేంగేం,11 వ్ ష డలయల్ ,29 అేంశవలలో ఆేంధరప్రద్ేశ్ ప్రభుతాేం 
ప్ేంచాయతీరవజ్ స్ేంస్థలకు  G.o ల రమప్ేంలోబదలాయిేంచ్చన అoశవలు 
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జి.వొ లలో మ్ుఖాయేంశవలు 

• పాంచవయతీరాజ్ సాంసథలకు బదలలయిాంచ బడిన అాంశాల వారిిక  
కారాయచరణ పరణవళికల త్యలరీ మరియు ఆమోదాం 

• పాంచవయతీరాజ్ సాంసథలకు బదలలయిాంచ బడిన అాంశాలకు 
సాంబాంధిాంచిన నిధుల విడ్ుదల 

• బదలలయిాంచబడిన అాంశాలకు సాంబాంధిాంచిన అధికారులు 
పాంచవయతీరాజ్ సాంసథలకు రిపో ర్్ట చేయడ్ాం. 

• పాంచవయతీరాజ్ సాంసథలకు బదలలయిాంచ బడిన అాంశాలకు 
సాంబాంధిాంచి సమీక్షలు,పరయవేక్షణ,త్నిఖీలు. 

• సాంబాంధిత్ శాఖల నుాండి “Action taken Report “ ప ాందడ్ాం. 
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జి.ఒలకు ఉనన పరిమిత్ులు 

• బదలలయిాంచిన విధులకు పరా ముఖయత్ త్కుివగ్ా 
ఉాండ్డ్ాం. 

• జి.ఒ లలో ఉనన విధాంగ్ా నిధుల బదలలయిాంపు 
జరగక పో వడ్ాం 

• జి.ఒ లలో ఉనన విధాంగ్ా సిబబాంద్ిపెై నియాంత్రణ లేక 
పో వడ్ాం 

• పాంచవయతీరాజ్ గ్ొడ్ుగు కకాాందకక రావడవనికక కొనిన 
శాఖల అధికారులు ఒపుుకోకపో డ్ాం 
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Devolution ప్ూరిత స్వథ యిలోజరగక పో్ వ్డాన్సకి కవరణాలు  

 

ప్ేంచాయతీ రవజ్ 
స్ేంస్థలు 

తగిన 
సరబబేంద్ి 
లేకప్ో వ్డేం  స్వమ్రవి ాల  

ప్ ై స్ేంద్ేహేం 

ఇతర శవఖల 
అధికవరుల 
నుేండి 

న్సరస్నలు 
రవవ్డేం 

 
మ్ానవవభివ్ృద్ిి  
రేంగవల కేంటే 
కనీస్ ప్ౌర సేవ్ 
లక  ప్వర మ్ుఖయత 

న్సవ్ాడేం  
ఆరియకేంగవ 

బలహనీేంగవ 
ఉేండడేం 

స్మ్నాయేం 
చేయడాన్సకి 
తగిన వ్యవ్స్థ , 
వ్స్తులు 
లేకప్ో వ్డేం 
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గవర మ్ - వవరుు  స్చ్చవవలయాల ద్ాారవ ఇేంటి మ్ుేంగిటక  ప్వలన  

  
 

జి.ఓ.న ేం. 110, త్ేద్ి 19-7-2019 గవర మ్ స్చ్చవవలయ వ్యవ్స్థ  ఏరవెట  
 
•గవర మ్ ప్ేంచాయతీ కవరవయలయమే గవర మ్ స్చ్చవవలయేంగవ 
ప్రలువ్బడలతుేంద్.ి 
•గవర మ్ ప్ేంచాయతీ కవరయదరిి స్చ్చవవలయ కనీానర్ట్ గవ 
వ్యవ్హరిస్వత రు. 
 
•ప్రతి 2000  జనాభాకు ఒక ఫేంక్షనల్ అసరస్రేంటు  బృేందేం (10 
to 14) ఏరవెట  
 
•వివిధ ప్రభుతా సేవ్లు,స్ేంక్ష మ్ ప్థకవలను సరేంగిల్ విేండో  ప్దితి ద్ాారవ ప్రజలకు చేరిడేం 
 
•ఇేంటిేంటికి నవ్రత్ాుల అమ్లు 
 
•35 శవఖలకు చెేంద్ిన 500 సేవ్లు 
 
• అరీీ ప్ ట ర కును72 గేంటలలోనే స్మ్స్యల ప్రిష్టవకరేం 
 
•ప్వలనలో ప్వరదరికత మ్రియు జవవబుద్ారీతనేం 
స్వధిేంచడేం 
 
•వివిధ శవఖల మ్ధయ ఏకీకరణ/స్మ్నాయమ్ు తీస్ుకురవవ్డేం 

 

. 
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గవర మ్ స్చ్చవవలయేం సరబబేంది్ 
 

విలేజ్ రకవినూయ 
ఆఫీస్ర్ట్ 

ప్ేంచాయతీ 
కవరయదరిి 

DDO/కనీానర్ట్ 

A.N.M 
డజిిటల్ 
అసరస రేంట్స 

అగిరకలిర్ట్/ 
హారిరకలిర్ట్/స రిక
లిర్ట్ అసరస రేంట్స 

వ టరురీ/ఫరషరీస్ 
అసరస్రేంట్స 

గవర మ్ మ్హిళా 
స్ేంరక్షణా కవరయదరిి  ఎనరీీ అసరస రేంట్స 

వ లేేర్ట్ & ఎడలయక షన్ 
అసరస్రేంట్స 

ఇేంజినీరిేంగ్ 
అసరస రేంట్స 

విలేజ్ స్ర ాయర్ట్ 
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Sl No: Designation Nodal Department 

1 Panchayath  Secretary Grade -V Panchayth Raj & Rural Development 

2 Village Revenue Officer Grade- II Revenue 

3 Village Surveyor Grade -II Revenue 

4 ANM Grade-II Medical & Health 

5 Animal Husbandry Assistant  Animal Husbandry & Dairy development 

6 Village Fisheries Assistant  Fisheries 

7 Grama Mahila samrakshana  Karyadarsi 
 

Home 

8 Engineering Assistant Grade -II Panchayth Raj & Rural Development 
 

9 Energy Assistant Energy 

10 Village Agriculture Assistant Grade -II Agriculture 

11 Village  Horticulture  Assistant Horticulture 

12 Village  Sericulture Assistant 
 

Sericulture  

13 Digital Assistant/Panchayth Secretary Grade -VI Panchayth Raj & Rural Development 
 

గ్ాా మ సచివాలయాం ఫాంక్షనల్ అసిస్ాంట్స్ 
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“పిాంఛన్ కావాలన్వన..రేషన్ కారుు  కావాలన్వన.. 
ఇాంటి పటా్ లు కావాలన్వన.. తవగునీటి సరఫరా 
సమసయ ఉన్వన.. సివిల్ పనులకు సాంబాంధిాంచిన 
పనులు ఉన్వన.. వ ైదయాం కానీ.. ఆరోగయాం కానీ.. 
రెవినయయ కానీ.. భూముల సరేాకానీ.. శిశు 
సాంక్షేమాం కానీ.. డెయిరీ కానీ, పౌల్్టర రాంగ్ాల 
సేవలు కానీ.. ఇలలాంటివ న్నన గ్ాామ 
సచివాలయలలోా  అరీీ పెట ్ కునన 72 గాంటలోన్ే 
సమసయను పరిషిరిస్ాా రు” 

 

Real Devolution…… 
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Support 
systems for 
Devolution 

Capacity Building 
trainings 

 

 
Operationalising 

Constitutional 
status 

 

Systems for 
Accountability and 

Transparency 
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Thank you ! 
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