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“Convergence “ is a buzz word in  

Development and welfare policies 
   ఉమ్మడి లక్ష్యాలను 
సాధ ించడానికి 
అవసరమ ైన 
వనరులు,ఆలోచన
లు, న ైపుణ్ాాలు, 

  ఉద్దేశ్ాాలను ఏక 
త్ాాటి ప ైకి తీసుకు 
రావడo 
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గ్ాామ్ సచివాలయిం ఏకీకరణ్కు ఒక మ్ించి వేద్ క  
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గ్రా మ - వరర్డు  సచివరలయాల ద్వారర ఇంటి మ ంగి్టికే పరలన  

  
 

జి.ఓ.న ం. 110, తేద్ి 19-7-2019 గ్రా మ సచివరలయ వ్యవ్సథ  ఏరరాటు 
 
•గ్రా మ పంచవయతీ కరరరయలయమే గ్రా మ సచివరలయంగ్ర 
పిలువ్బడుత ంద్ి. 
 
• గ్రా మ పంచవయతీ కరర్యదరిి సచివరలయ కన్వానర్ గ్ర 
వ్యవ్హరిస్రా ర్డ. 
 
• పరతి 2000  జనవభాకు ఒక ఫంక్షనల్ అససి్టంటల  
బ ందం(10-14 మంద్తిో) ఏరరాటు 
 
• వివిధ పరభ తా సవే్లు,సంక్షేమ పథకరలను సింగ్ిల్ విండో  పదధతి ద్వారర పరజలకు చేర్చడం 
 
• ఇంటింటికి నవ్ర్తవాల అమలు 
 
•35 శరఖలకు చ ంద్ని 500 సవే్లు 
 
• అరజీ ప్టుట కునా72 గంటలలోనే సమసయల పరిష్రార్ం 
 
• పరలనలో పరర్దర్ికత మరియ  జవరబ ద్వరజతనం 
స్రధించడం 
 
• వివిధ శరఖల మధయ ఏకీకర్ణ/సమనాయమ  
తీసుకురరవ్డం 

 

.     



గ్రా మ సచివరలయం ట ం 

విలేజ్ రెవినయయ 
ఆఫీసర్ 

పంచవయతీ 
కరర్యదరిి 

DDO/కన్వానర్ 

A.N.M 
డజిిటల్ 
అసిస్టంట్ 

అగాి్కలచర్/ 
హారిటకలచర్/స్రిక
లచర్ అసిస్టంట్ 

వ టర్ారజ/ఫషిరజస్ 
అసిసటంట్ 

గ్రా మ మహిళా 
సంర్క్షణవ కరర్యదరిి  ఎనరజీ అససి్టంట్ 

వ లేేర్ & ఎడుయకేషన్ 
అసిసటంట్ 

ఇంజిన్వరింగ్ 
అసిస్టంట్ 

విలేజ్ సరేాయర్ 
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Sl No: Designation Nodal Department 

1 Panchayath  Secretary Grade -V Panchayath 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 మ్ సచివాలయిం -ఫింక్షనల్ అసిసటింట్స్ 
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గ్ాామ్ సచివాలయ ఏరాాటు-ఏకీకరణ్కు అవకాశ్ాలు 
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అందరిద్ీ ఒకే కరరరయలయం 

అందర్ూ గ్రా మ పంచవయతీకే బాధయత వ్హించడం  

గ్రా మ పంచవయితీ సాయం పరతిపతాిని కరపరడుతూ ద్వనికి  సహకరించడం    

పంచవయతీ కరర్యదరిి గ్రా మ సచివరలయానికి కన్వానర్/కరర్యదరిి/DDO  

వ్యవ్హరించడం అందర్ూ తమ విధి నిర్ాహణలో గ్రా మ పంచవయతీకి  ఆధీనుల ై పనిచేయడం 

అందర్ూ  గ్రా మ పంచవయతీ సమావేశరలలో కలిసి  పరలగొ నడం 

అందర్ూ గ్రా మ సభలలోకలిసి పరలగొ నడం,బాధయత వ్హించడం 
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ఫిరరయదుల పరిష్రార్ంలో అందర్ూగ్రా మసచివరలయానికి బాధుయలుగ్ర ఉండడం 
 

 

పంచవయతీ కరర్యదరిి సచివరలయ సిబబంద్ితో సమావేశరలు నిర్ాహంిచడం    

సమావేశరలు  

 

గ్రా మ  అభివ్ ద్ిి  పరణవళికల(GPDP) తయారజలో అందర్ూ పరలగొ నడం  

తయారజలో  స్రమాజిక  సమసయల ప్ై అందర్ూ కలిసి పనిచేయడం  

పౌర్ స హ ప్ై పరజలకు   అందర్డ కలిసి అవ్గ్రహన కలిాంచడం 

కలిాంచడం విపత ా ల నివరర్ణ, నిర్ాహణలో కలిసి పరలగొ నడం. 

అందర్ూ కలిసి పరరిశుదధయo, మరియ   చ టుల  నవటడం పై్ పనిచేయడం   
PRA పదిత ల ద్వారర పరజల పరవ్రా్నవ పదిత లలో మార్డా తేవ్డం 

ఆకిటవిట  కరయల ండర్ నిరిేసించిన విధంగ్ర అందర్ూ కలిసి పనిచేయడం 
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ఏకీకరణ్లో అింశ్ాలు  

 
సంస్రథ గత ఏకీకర్ణ  

మానవ్ వ్నర్డల ఏకీకర్ణ 

ఆరిధక వ్నర్డల ఏకీకర్ణ 



 
 

 
I. స్రథ నిక పరభ తవాలు 
 గ్రా మ, మండల,జిలాల  పరిషత్ లు 
 కరరరయచర్ణ కమిట లు 
 గ్రా మసభ 
II. సమాజాధవరిత సంసథలు( CBOs) 
 
ఎస్.హెచ్.జిల సమాఖయలు ,తలిలతండుర ల కమిట లు లాంటి వివిధ సమాజాధవరిత 
కమిట లు/సంసథలు  
III. సాచచంద సేవర సంసథలు 
IV. కేందర పరభ తా సంసథలు 
బాయంక్ లు,పో స్ట  ఆఫీస్ లు మొ// 

 
సింసాా గత ఏకీకరణ్ 
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• పరజా పరతినిథులు 
 
• అధికరర్డలు –Inter Departmental convergence 
 
• సాయం సహాయక సంఘ సభ యలు 
 
• గ్రా మ వరలంట ర్డల  
 
• పరజలు 
 
• స్రమాజిక కరర్యకరా్లు 
 
• య వ్త 
 

 
 మ్ానవ వనరుల ఏకీకరణ్ 
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ఆరిధక వ్నర్డల ఏకీకర్ణ 
 గ్రా మ పంచవయితీ సాంత వ్నర్డలు 

 
 రరషట ర మరియ  కేందర ఆరిధక సంఘ నిధులు 

 
 మహాతవా గ్రంధి ఉపరధి హామీ పథకం నిధులు 

 
 సాచచ భార్త్ నిధులు 

 
 ఇతర్ రరషట ర మరియ  కేందర పరభ తా పథకరల నిధులు 

 
 మండల /జిలాల  పరజా పరిషత్ నిధులు 

 
 ఇతర్ శరఖల నిధులు  

 
 కరరపారేట్ స్ో షల్ రెస్రానిిబిలిట  నిధులు 
 విరరళాలు  12 



Convergence 
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పేదలందరిక ి
ఇళ్ళు 

 

గ్ాా మ్ 
వాలింటరీ్స్    

రెవ నయయ 

హౌసింగ్ 
విద్ుాత్ 

గ్ాా మీణ్ాభి
వృద్ ే  

RWS 
 

 
పంచవయతీ 
రరజ్(పి.ఎ
స్  /DA 
En.Ast) 

పరజా పరతి 
నిధులు 

గ్రా మ ైఖయ 
సంఘం వ లఫేర్స 

అసిసటింట్స్ 
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ఏకీకర్ణ ఉపయోగ్రలు 
• ఉమ్మడి లక్షాిం కోసిం (గ్ాామ్ాభివృద్ ి) సమిషి్ట 
నిరణయాలు తీసుకోగలరు  

• నిధుల లభ్ాత -సద్ ినియోగిం 
• సమ్యిం వృధాకాద్ు 
• Duplication కాద్ు 
• మ్ానవ వనరులు ,ఆరదేక వనరులు , ఆలోచనలు, 
న ైపుణ్ాాలను సమ్రిింగ్ా వినియోగ్దించు కోవచుు 

• పారద్రశకత ప రుగుత ింద్  
• సృజనాతమక ఆలోచనలు చదయగలరు 
• పజాలకు మ రుగ్ ైనపాలన అింద్ ించగలరు 
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పభా్ుతి సింక్ష్ేమ్ పథకాల కాాల ిండర్స 
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గ్రా మ సచివరలయ ఫంక్షనల్ అసిసటంట్ి ట ం ను సమనాయం చేసుకుంటూ convergence 
విధవనంలో పనిచేయటానికి పంచవయతీ కరర్యదరిి తీసుకోవ్లసిన చర్యలు 

1 

• గ్రా మ సచివరలయం అంద్ించే సవే్లప్ై,వివిధ శరఖల కరర్యకామాలప్ై,  సిటజిెన్  చవర్టర్ి ప్ై, 
డిజిటల ైజషేన్ ప్ై పూరాి అవ్గ్రహన కలిగ్ి సంబంధిత సబిబంద్ిని సనాదధం చేయడం 

2 

 

• తమ పరిధిలోని అనిా కరరరయలయాలను,అభివ్ ద్ిధ  కరర్యకామాలను అందర్ూ  కలిసి 
సందరిించే పరణవళికను ర్ూప ంద్ించటం  

3 

 

• గ్రా మంలో ఏద్ నైవ సమసయ వ్చిచనపుడు సంబంధిత అధికరర్డలతో కలిసి 
పరిషారించుటకు చపర్వ్ తీసుకోవ్డం   

4 
• వివిధ ర్కరల పనులపై్ ఫంక్షనల్ అసిస్టంటల  వ్ర్ా ను  పరిశీలించి,సయచనలివ్ాటం  

5 

 

• వివిధ పథకరల/కరర్యకమాాల స్రట ండర్ు ఆపరేటింగ్ ప ర సీజర్ి పై్ అందరికీ   
అవ్గ్రహన  కలిాంచటం , ఇతర్ అంశరలపై్ స్రమరరధ యల నిర్ాహణ శిక్షణలు 
నిర్ాహించడం 
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గ్రా మ సచివరలయ ఫంక్షనల్ అసిసటంట్ి ట ం ను సమనాయం చేసుకుంటూ convergence 
విధవనంలో పనిచేయటానికి పంచవయతీ కరర్యదరిి తీసుకోవ్లసిన చర్యలు 

6 

• గ్రా మ పంచవయతీ,గ్రా మ సభలకు అందర్డ ఫంక్షనల్  అసిస్టంటుల  హాజర్డ అగ నటుల  
చర్యలు తీసుకోవ్డం 

7 

 

• గ్రా మ పంచవయతీ అభివ్ ద్ిధ  పరణవళిక తయారజలో అందర్డ ఫంక్షనల్   అససి్టంటుల  పరలగొ నునటుల  
చర్యలు తీసుకోవ్డం. మానవ్,ఆరిిక వ్నర్డల మాయపింగ్ చేయడం 

8 
• పంచవయతీ సమగా అభివ్ ది్ధకి విషన్ కలిగ్ ిTeam ని నడిపించడం 

9 
• అవసరమ ైనపుడు ప ై అధ కారుల సహాయిం తీసుకోవడింలో చొరవ తీసుకోవడిం 

10 

 

• ఫింక్షనల్ అసిసటింట్స ల మ్ధా సమ్నియ లోపిం ఏరాడినపుాడు సమ్నియ కరతగ్ా 
వావహరదించడిం 
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గ్రా మ సచివరలయ ఫంక్షనల్ అసిసటంట్ి ట ం ను సమనాయం చేసుకుంటూ convergence 
విధవనంలో పనిచేయటానికి పంచవయతీ కరర్యదరిి తీసుకోవ్లసిన చర్యలు 

11 
• అందరి టూర్ డ ైరజ సచివరలయంలో వ్ుంచటం,మూమ ంట్ రిజిషటర్ నిర్ాహించడం 

12 

 

• ఇతర్ సంసథలు,పరజా పరతినిధులు,వరలంట ర్లతో  ఫంక్షనల్ అసిస్టంట్ లకు సమనాయం 
కు సంబంధించిన సమసయలను పరిషారించడం 

8 
• PR ACT పై్ పూరాిస్రథ యి అవ్గ్రహన కలొి అవ్సర్మ నై చోట చటాట నిా ఉపయోగి్ంచడం 

9 

• కరరరయలయ నిర్ాహణలో రరజీలేని ధోర్ణిలో ఉంటూ అందరి యిెడల 
సమానతాం,సేాహభావ్ం  చయపడం 

10 

•    
• పంచవయతీ కరర్యదరిి కూడవ తన వ్యకిాగత అంశరలలో  జవరబ  ద్వరజతనం, 
పరర్దర్ికతను కలిగి్వ్ుండి మిగి్లినవరరకిి   ఆదర్ింగ్ర  నిలవ్డం 
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FIRST AMONG EQUALS 

 
 
 
 
            
  Convergence Ability/Skills ఉనాపుాడు మాతరమే 
పంచవయతీ  కరర్యదరిి గ్రా మ సచివరలయ కన్వానర్ గ్ర 
ఉండడవనికి అర్డు లు అవ్ుతవమనే విషయం ఎపుాడయ 
గ ర్డా ంచుకోవరలి. 
 
   ఒక సమనాయ కరా్గ్ర వ్యవ్హరించవలే కరన్వ ఘర్షణ పడరరదు 
 



Thank You 
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