
 

  సొ స ైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ (SERP) స్వయం ప్రతిప్తిి గల స్ంస్థగా 2000 స్ంవత్సరంలో 

సాథ ప ంచబడ ంద,ి ఇది సవవయ నిరవహణ మరి్యు ఆరి్థకంగా స థ రమ ైన కమయూనిటీ ఆధారి్త్ స్ంస్థలను (CBO) లను 

పర ర త్సహ ంచడం మరి్యు బలోపేత్ం చేయడం కొరకు ఏర్ాాటు చేయటం జరి్గింది.  

లక్ష్యాలు: 

  గాామీణ ఆంధ్రప్రదేశ లోని ప్రతి పేద కుటుంబం పదేరి్కం నుండ  బయటప్డటానికి మరి్యు పేదరి్కం నుండ  

బయటప్డటానికి వీలు కలిాంచడం. స థ రమ ైన జీవనోపాధిని పొ ందటానికి మరి్యు జీవన నాణూత్ను 

మ రుగుప్రచడానికి స్భ్ుూలకు స్మయానుసారంగా విసి్ృత్ శ్రణాి మ ైకరా ఫ ైనాన్స ఉత్ాత్తి లు మరి్యు సామాజిక 

అభివృదిి  సేవలను అందించడం.  

సంస్థా గత నిర్థాణము  

13 జిలాా  స్మాఖ్ూలు మరి్యు  
 6 గిరి్జన స్మాఖ్ూలు  
662 మండల స్మాఖ్ూలు  
28, 075  గాామస్ంఘాలు  

8.33 లక్షల స్వయం స్హాయక స్ంఘాలు  

86.65 లక్షల స్భ్ుూలు  

 పొ దుప్ులు – 6,910 కరటుా   

  స్ంఘనిది  - 9,554 కరటుా    
 

 

 

 

సవయం సహాయ సంఘాలు – నిర్థాణము – నిర్వహణ   

 ఒక గాామము  ప్రి్ధిలో ఒకే పరా ంత్ములో ఉనన 10 నుండ  15 మంది స్భ్ుూలతో కూడ  వారి్ అవస్ర్ాలను 

తీరుుకునే ఒప్ాందముతో పొ దుప్ు తో పరా రంభించటం జరుగుత్తంది. 



  స్భ్ుూలనుండ  ఆరిి్క లావాదేవీలు జరప్టానికి మరి్యు ప్రభ్ుత్వ, ప్రభ్ుతేవత్ర స్ంస్థలతో అనుస్ంధానం 

చేస్ుకరవటానికి నియమిత్ కాలప్రి్మితి ని నిరణయంచుకుని ఇదదరు స్భ్ుూలను లీడరుా  గా ఎనునకుంటారు. 

 త్మకు దగగర లో ఉనన బాూంకు నందు స్ంఘం పేరుతో ఖ్ాతాను పరా రంభిసాి రు. 

 పొ దుప్ు చేస్ుకునన మొతాి నిన అవస్ర్ాలకు అనుగుణంగా ఋణాలు తీస్ుకుంటూ, నియమిత్ వాయదాలను 

నిరణయంచుకుని చెలాింప్ులు చేసాి రు. 

  పొ దుప్ుల మొతి్ము, ర్ొటేషన్ చేస్ుకునే విధానం దావర్ా అవస్ర్ాలకు ఇంకా ఎకుువ మొతాి లు 

కావలస నప్ుడు, బాూంకు లింకేజి, సవి ీనిది, ఉననతి, గాామస్ంఘం మొదల ైన ప్థకాల దావర్ా రుణాలు 

తీస్ుకుంటారు. 

 ప ైన తెలిప న ప్థకాల గురి్ంచి మరి్యు శిక్షణలు మొదల ైన విషయాల గురి్ంచి గాామస్ంఘం లో స్భ్ూత్వము 

తీస్ుకుంటారు. 

 స్ంఘం లావాదేవీలు నిరవహ ంచు కమాములో ఆరిి్క కమాశిక్షణకు ప్ుసి్క నిరవహణ చేస్ుకుంటారు. దీని 

గురి్ంచి  ఒక బుక్ కీప్ర్ ను నియమించుకుంటారు. 

మంచి సంఘం లక్షణాలు 

• అందరి్ కరస్ం ఒకరు, ఒకరి్ కరస్ం అందరు ( ఒకరి్ అవస్ర్ాలను అందరూ తీరుుట, అందరి్ అవస్ర్ాలను 

ఒకరు తీరుుట) అనే భావనను కలిగి ఉండుట. 

• కమాం త్ప్ాని స్ంఘ స్మావేశ్ాలు (కనీస్ం నెలకు ర్ ండు సారుా  జరుప్ుకొనుట) 

• కమాం త్ప్ాని పొ దుప్ులు (కనీస్ం నెలకు ర్ ండు సారుా  చేస్ుకొనుట) 

• స్భ్ుూలందరి్కీ పేదరి్క సాథ య (పావర్టీ ర్ాూంకింగ్) గురిి్ంచి, నిరుపేదలకు పరా ధానూత్ ఇచిు మొదటగా వారి్కి, 

అంత్రగత్ అప్ుాలు ఇచుుట. 

• 100% చినన, ప దద  అప్ుాలు, సామాజిక ప టుీ బడ  నిధ,ి సవి ీనిధ,ి ఉననతి మరి్యు బాూంకు లింకేజి అప్ుాలను 

చెలాించుట. 



• కమాం త్ప్ాకుండా ప్ుసి్కాలను నిరవహ ంచుకొనుట, కమయూనిటీ ఆడ టరుా  దావర్ా ప్ుసి్కాలను ఆడ ట్ 

చేయంచుకొనుట. 

• కుటుంబ. స్వయం స్హాయక స్ంఘ ఆరిి్క నిరవహణ, బాూంకు లింకేజిల ప ై స్భ్ుూలందరి్కీ అవగాహన 

కలిాంచుట. 

• స్భ్ుూలందరి్కీ ఆహార, సామాజిక భ్దరత్ కలిాంచుట. 

• స్ంఘ స్భ్ుూలందరూ అక్షర్ాస్ుూలగుట, స్ంఘ స్భ్ుూలందరి్ ప లాలు విదూ నభ్ూస ంచుట. 

• గరి్ిణీ ల ైన స్ంఘ స్భ్ుూలందరూ 100% ఆస్ుప్త్తర లలో కానుాలను చేస్ుకుని త్మకు, త్మ శిశువులకు 

టీకాలు వేయంచు కొనుట.  

 

గ్థా మ సంఘాలు – నిర్థాణము – నిర్వహణ   

• ఒక ప్ంచాయతి ప్రి్ధిలోని స్ంఘాలనీన కలస  గాామస్ంఘం గా ఏరాడతారు. 

• ఒక ప్ంచాయతి ప్రి్ధిలో 60 స్ంఘాలు దాటినప్ుడు ర్ ండు గాామస్ంఘాలు ఏర్ాాటు చేస్ుకుంటారు. 

• ప దద  ప్ంచాయతీలు అయనప్ుడు ఒక గాామస్ంఘం ప్రి్ధిలో 30 స్ంఘాలు త్గగకుండా 2 లేదా అంత్కనాన 

ఎకుువ గాామస్ంఘాలు ఏర్ాాటు చేయవచుు. 

• ఈ విధ్ంగా ఏర్ాాటు అయన గాామస్ంఘాలు అనీన 1995 ఆంధ్రప్రదేశ ప్రస్ార స్హాయక స్హకార 

స్ంఘముల చటీము ప్రకారము నిబంధ్నావళి త్యారుచసే్ుకుకుని రి్జిసేీ షేన్ చేయంచుకరవలస  ఉంటుంది. 

• గాామస్ంఘం దావర్ా ఆరిి్క, సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందాలంటే స్ంఘాలు గాామస్ంఘం 

నిభ్ందనలకు లోబడ  స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవలస  ఉంటుంద.ి 

• స్ంఘం గాామస్ంఘం లో స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవాలంటే ఆ గాామస్ంఘం నిరణయంచుకునన నిభ్ంధ్నల 

ప్రకాారము  ప్రవేశ రుస్ుము, స్భ్ూత్వ రుస్ుము మరి్యు వాటాధ్నములు చెలాించవలస  ఉంటుంది. 



• స్భ్ూత్వము తీస్ుకునన స్ంఘాలకు కావలస న స్హాయ స్హకార్ాలు అందించటానికి ప్రభ్ుత్వ, ప్రభ్ుతేవత్ర 

స్ంస్థల తో మరి్యు బాూంకులతో అనుస్ంధానము చేస్ుకుని నడప్టానికి గాను ముగుగ రు – అధ్ూక్షుర్ాలు, 

కారూదరి్ి మరి్యు కరశ్ాధికారి్ పేరాతో లీడరాను ఎనునకుంటారు. 

• వీరి్తో త్మ దగగరలో ఉనన బాూంకు నందు “రి్జిసేీ షేన్ అయన గాామస్ంఘం పేరుతో” ఖ్ాతా పరా రంభిసాి రు. 

• స్భ్ూత్వం తీస్ుకునన స్భ్ూస్ంఘాల అవస్ర్ాలు తీరుటానికి గాామస్ంఘం లో పొ దుప్ులు పరా రంభించి, 

ఋణాలు మంజూరు చేస్తి  నియమిత్ వాయదాలలో చెలాింప్ులు జరి్గేలా చతస్ుకుంటారు. 

• స్భ్ూస్ంఘాల అవస్ర్ాలకు త్గిన విధ్ంగా నిధ్ులు లేనప్ుడు మండల స్మాఖ్ూ నుండ  ఋణాలు తీస్ుకుని 

స్ంఘాలకు ఋణాలు మంజూరు చేసాి రు. 

• స్భ్ూస్ంఘాలకు కావలస న శిక్షణలు ఇవవటానికి,  సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందటానికి 

మండల స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకుంటారు. 

• గాామస్ంఘాల లావాదేవీలు నిరవహ ంచు కమాములో ఆరిి్క కామశిక్షణకు ప్ుసి్క నిరవహణ చేస్ుకుంటారు. దీని 

గురి్ంచి  ఒక బుక్ కీప్ర్ ను నియమించుకుంటారు. 

• రి్జిసేీ షేన్ స్ంస్థ  కావున ప్రతి స్ంవత్సరం శ్ాస్నాత్మక బాధ్ూత్ల అమలులో భాగంగా 1. లావాదేవీలు ఆడ ట్, 

2. మహాస్భ్లు నిరవహ ంచుకరవటం, 3. నాయకత్వ మారి్ాడ (ఎనినకలు), 4. రి్టరునలు త్యారుచేస్ుకరవటం 

మరి్యు 5. DCO వారి్కి రి్టరునలు ఫ ైల్ చెయూటం లాంటి ప్నులు నిరవహ ంచుకుంటారు.  

మండల స్మాఖ్ూలు – నిర్ామణము – నిరవహణ   

• ఒక మండలం  ప్రి్ధిలోని గాామస్ంఘాలనీన కలస  మండల స్మాఖ్ూ  గా ఏరాడతారు. 

• ఈ విధ్ంగా ఏర్ాాటు అయన మండల స్మాఖ్ూలు  అనీన 1995 ఆంధ్రప్రదేశ ప్రస్ార స్హాయక స్హకార 

స్ంఘముల చటీము ప్రకారము నిబంధ్నావళి త్యారుచసే్ుకుకుని రి్జిసేీ షేన్ చేయంచుకరవలస  ఉంటుంది. 

• మండల స్మాఖ్ూ  దావర్ా ఆరిి్క, సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందాలంటే గాామస్ంఘాలు మండల 

స్మాఖ్ూ నిభ్ందనలకు లోబడ  స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవలస  ఉంటుంది. 



• గాామస్ంఘం మండల స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవాలంటే ఆ మండల స్మాఖ్ూ  నిరణయంచుకునన 

నిభ్ంధ్నల ప్రకాారము  ప్రవేశ రుస్ుము, స్భ్ూత్వ రుస్ుము మరి్యు వాటాధ్నములు చెలాించవలస  

ఉంటుంది. 

• స్భ్ూత్వము తీస్ుకునన గాామస్ంఘాలకు కావలస న స్హాయ స్హకార్ాలు అందించటానికి ప్రభ్ుత్వ, 

ప్రభ్ుతేవత్ర స్ంస్థల తో మరి్యు బాూంకులతో అనుస్ంధానము చేస్ుకుని నడప్టానికి గాను ఐదుగురు – 

అధ్ూక్షుర్ాలు, ఉపాధ్ూక్షుర్ాలు, కారూదరి్ి, స్హాయ కారూదరి్ి మరి్యు కరశ్ాధికారి్ పేరాతో లీడరాను 

ఎనునకుంటారు. 

• వీరి్తో త్మ దగగరలో ఉనన బాూంకు నందు “రి్జిసేీ షేన్ అయన గాామస్ంఘం పేరుతో” ఖ్ాతా పరా రంభిసాి రు. 

• స్భ్ూత్వం తీస్ుకునన స్భ్ూస్ంఘాల అవస్ర్ాలు తీరుటానికి మండల స్మాఖ్ూలో  లో పొ దుప్ులు 

పరా రంభించి, ఋణాలు మంజూరు చేస్తి  నియమిత్ వాయదాలలో చెలాింప్ులు జరి్గేలా చతస్ుకుంటారు. 

• మండల స్మాఖ్ూలకు ప్రభ్ుత్వము నుండ  సామాజిక ప టుీ బడ  నిధ,ి SGSY, HDIF మొదల ైన పేరాతో గాాంటుా  

మంజూరు చేయబడతాయ. 

• స్భ్ూస్ంఘాలకు కావలస న శిక్షణలు ఇవవటానికి,  సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందటానికి జిలాా  

స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకుంటారు. 

• మండల స్మాఖ్ూ  లావాదేవీలు నిరవహ ంచు కమాములో ఆరిి్క కమాశిక్షణకు ప్ుసి్క నిరవహణ చేస్ుకుంటారు. 

దీని గురి్ంచి  ఒక అక ంట ంట్ ను నియమించుకుంటారు. 

• మండల స్మాఖ్ూ స్మావేశ్ాలు, శిక్షణలు మొదల ైన వాటి  నిరవహణకు కార్ాూలయము అవస్రమవుత్తంది. 

కావున మండల ప్రి్ధిలో కార్ాూలయం పరా రంభించి స బబందిని నియమించుకుంటారు. 

• సామాజిక ప టుీ బడ  నిధి ర్ొటేషన్ ఆదాయాల నుండ  మాత్రమే కార్ాూలయ నిరవహణ మరి్యు స బబంది 

ఖ్రుులు భ్రి్ంచవలస  ఉంటుంది. 

• రి్జిసేీ షేన్ స్ంస్థ  కావున ప్రతి స్ంవత్సరం శ్ాస్నాత్మక బాధ్ూత్ల అమలులో భాగంగా 1. లావాదేవీలు ఆడ ట్, 

2. మహాస్భ్లు నిరవహ ంచుకరవటం, 3. నాయకత్వ మారి్ాడ (ఎనినకలు), 4. రి్టరునలు త్యారుచేస్ుకరవటం 

మరి్యు 5. DCO వారి్కి రి్టరునలు ఫ ైల్ చెయూటం లాంటి ప్నులు నిరవహ ంచుకుంటారు.  



• ఒక మండలం  ప్రి్ధిలోని గాామస్ంఘాలనీన కలస  మండల స్మాఖ్ూ  గా ఏరాడతారు. 

• ఈ విధ్ంగా ఏర్ాాటు అయన మండల స్మాఖ్ూలు  అనీన 1995 ఆంధ్రప్రదేశ ప్రస్ార స్హాయక స్హకార 

స్ంఘముల చటీము ప్రకారము నిబంధ్నావళి త్యారుచసే్ుకుకుని రి్జిసేీ షేన్ చేయంచుకరవలస  ఉంటుంది. 

• మండల స్మాఖ్ూ  దావర్ా ఆరిి్క, సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందాలంటే గాామస్ంఘాలు మండల 

స్మాఖ్ూ నిభ్ందనలకు లోబడ  స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవలస  ఉంటుంది. 

• గాామస్ంఘం మండల స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవాలంటే ఆ మండల స్మాఖ్ూ  నిరణయంచుకునన 

నిభ్ంధ్నల ప్రకాారము  ప్రవేశ రుస్ుము, స్భ్ూత్వ రుస్ుము మరి్యు వాటాధ్నములు చెలాించవలస  

ఉంటుంది. 

• స్భ్ూత్వము తీస్ుకునన గాామస్ంఘాలకు కావలస న స్హాయ స్హకార్ాలు అందించటానికి ప్రభ్ుత్వ, 

ప్రభ్ుతేవత్ర స్ంస్థల తో మరి్యు బాూంకులతో అనుస్ంధానము చేస్ుకుని నడప్టానికి గాను ఐదుగురు – 

అధ్ూక్షుర్ాలు, ఉపాధ్ూక్షుర్ాలు, కారూదరి్ి, స్హాయ కారూదరి్ి మరి్యు కరశ్ాధికారి్ పేరాతో లీడరాను 

ఎనునకుంటారు. 

• వీరి్తో త్మ దగగరలో ఉనన బాూంకు నందు “రి్జిసేీ షేన్ అయన గాామస్ంఘం పేరుతో” ఖ్ాతా పరా రంభిసాి రు. 

• స్భ్ూత్వం తీస్ుకునన స్భ్ూస్ంఘాల అవస్ర్ాలు తీరుటానికి మండల స్మాఖ్ూలో  లో పొ దుప్ులు 

పరా రంభించి, ఋణాలు మంజూరు చేస్తి  నియమిత్ వాయదాలలో చెలాింప్ులు జరి్గేలా చతస్ుకుంటారు. 

• మండల స్మాఖ్ూలకు ప్రభ్ుత్వము నుండ  సామాజిక ప టుీ బడ  నిధి, SGSY, HDIF మొదల ైన పేరాతో గాాంటుా  

మంజూరు చేయబడతాయ. 

• స్భ్ూస్ంఘాలకు కావలస న శిక్షణలు ఇవవటానికి,  సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందటానికి జిలాా  

స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకుంటారు. 

• మండల స్మాఖ్ూ  లావాదేవీలు నిరవహ ంచు కమాములో ఆరిి్క కమాశిక్షణకు ప్ుసి్క నిరవహణ చేస్ుకుంటారు. 

దీని గురి్ంచి  ఒక అక ంట ంట్ ను నియమించుకుంటారు. 



• మండల స్మాఖ్ూ స్మావేశ్ాలు, శిక్షణలు మొదల ైన వాటి  నిరవహణకు కార్ాూలయము అవస్రమవుత్తంది. 

కావున మండల ప్రి్ధిలో కార్ాూలయం పరా రంభించి స బబందిని నియమించుకుంటారు. 

• సామాజిక ప టుీ బడ  నిధి ర్ొటేషన్ ఆదాయాల నుండ  మాత్రమే కార్ాూలయ నిరవహణ మరి్యు స బబంది 

ఖ్రుులు భ్రి్ంచవలస  ఉంటుంది. 

• రి్జిసేీ షేన్ స్ంస్థ  కావున ప్రతి స్ంవత్సరం శ్ాస్నాత్మక బాధ్ూత్ల అమలులో భాగంగా 1. లావాదేవీలు ఆడ ట్, 

2. మహాస్భ్లు నిరవహ ంచుకరవటం, 3. నాయకత్వ మారి్ాడ (ఎనినకలు), 4. రి్టరునలు త్యారుచేస్ుకరవటం 

మరి్యు 5. DCO వారి్కి రి్టరునలు ఫ ైల్ చెయూటం లాంటి ప్నులు నిరవహ ంచుకుంటారు.  

జిలాా  సమాఖ్ా – నిర్థాణము – నిర్వహణ 

• ఒక జిలాా    ప్రి్ధిలోని మండల స్మాఖ్ూ లనీన కలస  జిలాా   స్మాఖ్ూ  గా ఏరాడతారు. 

• ఈ విధ్ంగా ఏర్ాాటు అయన జిలాా  స్మాఖ్ూలను 1995 ఆంధ్రప్రదేశ ప్రస్ార స్హాయక స్హకార స్ంఘముల 

చటీము ప్రకారము నిబంధ్నావళి త్యారుచేస్ుకుకుని రి్జిసేీ షేన్ చేయంచుకరవలస  ఉంటుంది. 

• జిలాా  స్మాఖ్ూ  దావర్ా ఆరిి్క, సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందాలంటే మండల స్మాఖ్ూలు  జిలాా   

స్మాఖ్ూ నిభ్ందనలకు లోబడ  స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవలస  ఉంటుంది. 

• మండల స్మాఖ్ూలు జిలాా  స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవాలంటే ఆ జిలాా  స్మాఖ్ూ  నిరణయంచుకునన 

నిభ్ంధ్నల ప్రకాారము  ప్రవేశ రుస్ుము, స్భ్ూత్వ రుస్ుము మరి్యు వాటాధ్నములు చెలాించవలస  

ఉంటుంది. 

• స్భ్ూత్వము తీస్ుకునన మండల స్మాఖ్ూ లకు కావలస న స్హాయ స్హకార్ాలు అందించటానికి జిలాా  

ప్రి్ధిలోని ప్రభ్ుత్వ, ప్రభ్ుతేవత్ర స్ంస్థల తో మరి్యు బాూంకులతో అనుస్ంధానము చేస్ుకుని నడప్టానికి 

గాను ఐదుగురు – అధ్ూక్షుర్ాలు, ఉపాధ్ూక్షుర్ాలు, కారూదరి్ి, స్హాయ కారూదరి్ి మరి్యు కరశ్ాధికారి్ పేరాతో 

లీడరాను ఎనునకుంటారు. 

• వీరి్తో త్మ దగగరలో ఉనన బాూంకు నందు “రి్జిసేీ షేన్ అయన గాామస్ంఘం పేరుతో” ఖ్ాతా పరా రంభిసాి రు. 



• స్భ్ూస్ంఘాలకు కావలస న శిక్షణలు ఇవవటానికి,  సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందటానికి జిలాా  

స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకుంటారు. 

• జిలాా  స్మాఖ్ూ  లావాదేవీలు నిరవహ ంచు కమాములో ఆరిి్క కామశిక్షణకు ప్ుసి్క నిరవహణ చేస్ుకుంటారు. 

దీని గురి్ంచి  ఒక అక ంట ంట్ ను నియమించుకుంటారు. 

• జిలాా  స్మాఖ్ూ స్మావేశ్ాలు, శిక్షణలు మొదల నై వాటి  నిరవహణకు కార్ాూలయము అవస్రమవుత్తంది. 

కావున జిలాా  ప్రి్ధిలో కార్ాూలయం పరా రంభించి స బబందిని నియమించుకుంటారు. 

• జిలాా  స్మాఖ్ూ దావర్ా ఆదాయాభివృదిద  కారూకమాాలను చేప్టిీ  ఆ కారూకమాాల  నుండ  వచిున ఆదాయం 

నుండ  మాత్రమే కార్ాూలయ నిరవహణ మరి్యు స బబంది ఖ్రుులు భ్రి్ంచవలస  ఉంటుంద.ి 

• రి్జిసేీ షేన్ స్ంస్థ  కావున ప్రతి స్ంవత్సరం శ్ాస్నాత్మక బాధ్ూత్ల అమలులో భాగంగా 1. లావాదేవీలు ఆడ ట్, 

2. మహాస్భ్లు నిరవహ ంచుకరవటం, 3. నాయకత్వ మారి్ాడ (ఎనినకలు), 4. రి్టరునలు త్యారుచేస్ుకరవటం 

మరి్యు 5. DCO వారి్కి రి్టరునలు ఫ ైల్ చెయూటం లాంటి ప్నులు నిరవహ ంచుకుంటారు.  

సమావేశథలు – ర్కథలు – కథలపర్మిితి 

• గ్థా మసంఘం, మండల సమాఖ్ా మర్ియు జిలాా  సమాఖ్ాలు ర్జిిస్ట్ర ేషన్ సంసాలు కథవున తపపనిసర్ిగ్థ 

నిబంధనావళి పరకథర్ము సమావేశథలు నిర్వహ ంచవలస్టి ఉంట ంది. వథటి వివర్థలు : 

వ. 

సంఖ్ా  

వివర్ములు  గ్థా మసంఘం  మండల సమాఖ్ా  జిలాా  సమాఖ్ా  

1. నెలవథర్ీ 

సమావేశథలు  

నెలకు ర్ ండు స్థర్లా  (కథర్ానిర్థవహక 

కమిటి)  

నెలకు ర్ ండు స్థర్లా  

(కథర్ానిర్థవహక కమిట)ి  

నెలకు ఒకస్థర్ి ర్ ండు 

ర్ోజులు (కథర్ానిర్థవహక 

కమిటి)  



2. మహాసభ  సంవతసర్థనికి ఒకస్థర్ి (సభా సంఘ 

సభుాలందర్ితో)  

సంవతసర్థనికి ఒకస్థర్ి 

(సభా సంఘ పరతినిధులతో)  

సంవతసర్థనికి ఒకస్థర్ి 

(సభా సంఘ 

పరతినిధులతో)  

3, అతావసర్ 

సమావేశము  

అతావసర్ పర్సి్టిాతులలో (పథలక వర్గ  

కమిటి సభుాలతో)  

అతావసర్ పర్సి్టిాతులలో 

(పథలక వర్గ  కమిటి సభుాతో)  

అతావసర్ పర్సి్టిాతులలో 

(పథలక వర్గ  కమిటి 

సభుాలతో)  

4. కమిటీ 

సమావేశథలు  

నెలలో ర్ ండవ సమావేశము  నెలలో ర్ ండవ మావేశము  నెలలో ఒకస్థర్ి  

 

కమిటీలు – నిర్థాణము – నిర్వహణ 

• గ్థా మసంఘం, మండల సమాఖ్ా మర్యిు జిలాా  సమాఖ్ాలు ర్జిిస్ట్ర ేషన్ సంసాలు కథవున తపపనిసర్ిగ్థ 

నిబంధనావళి పరకథర్ము కమిటీలు ఏర్థపట  చేసుకుని కథర్ాకమాాలు  నిర్వహ ంచవలస్టి ఉంట ంది. వథటి 

వివర్థలు : 

 

 

వ. సంఖ్ా  వివర్ములు  గ్థా మసంఘం  మండల సమాఖ్ా  జిలాా  సమాఖ్ా  

1.  పథలక వర్గ  కమిటి  3 మంది సభుాలు ఉంటార్ల . 

(అధాక్షుర్థలు, కథర్ాదర్ిి & 

కోశథధికథర్ి)  

5 మంది సభుాలు 

ఉంటార్ల. (అధాక్షుర్థలు, 

ఉపథధాక్షుర్థలు  కథర్ాదర్ిి, 

సహాయ కథర్ాదర్ిి  & 

కోశథధికథర్ి)  

5 మంది సభుాలు 

ఉంటార్ల. (అధాక్షుర్థలు, 

ఉపథధాక్షుర్థలు  కథర్ాదర్ిి, 

సహాయ కథర్ాదర్ిి  & 

కోశథధికథర్ి)  



2.  కథర్ానిర్థవహక కమిటి  సవయం సహాయక సంఘం 

మొదటి లీడర్లా  అందర్ూ   

గ్థా మసంఘం అధాక్షుర్థలు 

వథర్ందర్ూ  

మండల సమాఖ్ా 

అధాక్షుర్థలు వథర్ందర్ూ  

3.  జనర్ల్ బాడి  సవయం సహాయక సంఘ 

సభుాలందర్ూ  

గ్థా మసంఘం పథలక వర్గ  

కమిటి సభుాలందర్ూ  

మండల సమాఖ్ా పథలక 

వర్గ  కమిటి సభుాలందర్ూ  

4.  ఉప కమిటీలు  1. పర్ావేక్షణ కమిట.ి 

2.  ఆర్ిిక లావథదేవీలు  

3.  స్థమాజిక కమిటి  

4. జీవనోపథదుల కమిటి  

5. పర్ావేక్షణ కమిట.ి 

6.  ఆర్ిిక 

లావథదేవీలు  

7.  స్థమాజిక కమిటి  

8. జీవనోపథదుల 

కమిటి  

9. పర్ావేక్షణ కమిట.ి 

10.  ఆర్ిిక 

లావథదేవీలు  

11.  స్థమాజిక కమిటి  

12. జీవనోపథదుల 

కమిటి  

 

 


