
పత్రికా ప్రకటన  
 
గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా గొపప  సేవలు  
 
 
గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా సిబ్బంది ప్రజలకు గొపప సేవలందించడంలో భాగస్వామ్యులు కావడం సంతోషద్వయకమని గ్రామ, 
వార్డు సచివాలయాల శాఖ మ్యఖు కార్ుదర్శి శ్రీ అజయ్ జైన్ గార్డ పేర్కొన్నార్డ.  
 
గంటూర్డ జిల్లా వడ్డుశ్ార్ం లోని కె ఎల్ విశ్ావిద్వులయం లోని పీకాక్  ఆడిటోర్శయంలో కృష్ణా, గంటూర్డ, ప్రకాశ్ం, నెల్లార్డ 
జిల్లాల "గ్రామ సచివాలయాల మాసటర్ ట్రైనర్ా శిక్షణా కార్ుక్రమం" లో  జ్యుతి ప్రజాలనం చేసి, మ్యఖు కార్ుదర్శి శ్రీ అజయ్ జైన్ 
గార్డ మ్యఖు అతిథి ప్రసంగం చేస్వర్డ.  
 
ఈ సందర్భంగా వార్డ మాట్లాడుతూ, గ్రామ సచివాలయాల సిబ్బంది నిర్ంతర్ం నేర్డుకుంటూనే వండాలన్నార్డ..... 
 
ప్రభుతాం లో పని చేయాలనా తపనతో గ్రామ సచివాలయ శాఖ లో ఉద్యుగాలు స్వధంచడం గొపప విషయం అన్నార్డ.... 
 
ఈ సంవతసర్ కాలంలో సచివాలయ సిబ్బంది చేసిన కృషి వల,ా కేవలం ఎనిమిది నెలల కాలంలో కోటి సేవలు ప్రజలకు అందించి 
చర్శత్ర సృషిటంచార్డ అని మ్యఖు కార్ుదర్శి కొనియాడార్డ... 
 
తకుొవ సమయంలో మ్యఖుమంత్రి శ్రీ వై ఎస్ జగన్ మోహన్ రెడిు గార్డ ఆశించిన స్వాయిలో గ్రామ సచివాలయ వువసాను బ్లోపేతం 
చేయడం లో సిబ్బంది పాత్ర ప్రశ్ంసనీయమన్నార్డ.. 
 
ప్రజలతో మమేకమై పనిచేయాలన్నార్డ.  మంచి మాటలతో, చకొని ప్రవర్తన తో ప్రజల మనసులను గెలవాలన్నార్డ. 
 
ప్రవర్తన నియమావళిని ఉలాంఘంచకుండా, ప్రవర్తన కలిగి వండి, పని తీర్డ పంచుకోవాలన్నార్డ.  
 
ప్రవర్తన నియమావళి గర్శంచి డివిజన్ స్వాయి లో జాయింట్ డైరెకటర్ మొగిలిచండు సురేశ్ ద్వారా శిక్షణ కార్ుక్రమాలు 
నిర్ాహిసుతన్నామని తెలియజేస్వర్డ.... 
 
క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, ప్రజలతో మరాుదపూర్ాకంగా మెలగడం వంటి ప్రవర్తన్న నైపుణాులు మెండుగా కలిగి వండి, ప్రవర్తన్న 
నియమావళిని పకడబందీగా అమలు చేసి,శాఖకు, ప్రభుత్వానికి మంచి పేర్డ తీసుకు రావాలని ఉద్యభదించార్డ. 
 
పనితీర్డ, ప్రవర్తన, ప్రగతి ప్రొబేషన్ కు అతుంత మ్యఖుమైన అంశాలు.... 
 
ఈ ప్రొబేషన్ కాలం లో చాల్ల జాగ్రతతగా పని తీర్డను పంచుకోవాలని,  ప్రగతిని స్వధంచాలని, సతపవర్తనతో  మెలగాలన్నార్డ.... 
 
ప్రైవేటు మీ సేవా కేంద్రాలతో  పోటీ పడి, ఉతతమ ఫలిత్వలు స్వధంచాలన్నార్డ.... 



 
ప్రభుతాం ప్రవేశ్పటిటన అనేకానేక పథకాలు, సేవల గర్శంచి అవగాహన పంచుకోవాలన్నార్డ.... 
 
ఇతర్ సిబ్బందికి కూడా అనిా విషయాలపై అవగాహన పంచాలన్నార్డ.... 
 
ఈ శిక్షణా కార్ుక్రమంలో నేర్డుకునా అంశాలపై మూల్లుంకనం జర్డగతందని తెలిపార్డ... 
 
పర్డగతనా సమాచార్ స్వంకేతికపై  డిజిటల్ సహాయకులు పటుట కలిగి వండాలి... 
 
నూతన స్వంకేతికతను అంది పుచుుకోవడంలోనూ, అమలు చేయడంలోనూ మాసటర్ ట్రైనరా్డ మ్యందడుగలో వండాలన్నార్డ.  
 
జిల్లా కలెకటరా్డ, జాయింట్ కలెకటరా్డ, రాష్ట్ర స్వాయి అధకార్డలు గ్రామ సచివాలయాల సందర్ిన చేయనునాందున, గ్రామ 
సచివాలయాల నిర్ాహణను, సేవల వితర్ణను మెర్డగ పర్డచుకోవాలన్నార్డ... 
 
ప్రభుతాం ఇచిున కంపూుటర్డా, ప్రంటర్డా, ల్లమినేటింగ యంత్రాలు వంటి కారాులయ స్వమాగ్రి నిర్ాహణ లో జాగరూకత, 
అప్రమతతత అవసర్ం అన్నార్డ.... 
 
నిర్ంతర్ం నేర్డుకోవడం ద్వారా, అనునితుం నేర్డుకునావాటిని అమలు చేయడం ద్వారానే ప్రభుతా ఉద్యుగలు రాస్స్వతర్ని మ్యఖు 
కార్ుదర్శి శ్రీ అజయ్ జైన్ గార్డ విశ్దీకర్శంచార్డ... 
 
ఈ సందర్భంగా, మ్యఖు కార్ుదర్శి శ్రీ అజయ్ జైన్ గార్శకి శిక్షణారా్డలు ఘన సన్నానం చేశార్డ.... 
 
ఈ కార్ుక్రమం లో జాయింట్ కమీషనర్డ రామన్నథరెడిు గార్డ, జాయింట్ డైరెకటర్ మొగిలిచండు సురేశ్ గార్డ, కె ఎల్ 
విశ్ావిద్వులయ ప్రతినిధ డా సుబ్రమణుం గార్డ, గ్రామ సచివాలయ శాఖ సిబ్బంది బాజీద్, న్నగేశ్ార్రావ, ర్మణ, కేశ్వరావ 
పాలొ్గన్నార్డ. 


