
రాష్ట్ర స్థ య ి శిక్షణా 
తరగతుల కోసం ప్రణాళిక 

ICSF ప్రస్టర 



ఉదే్దశ్య ం 

SSF సమూహాలకు సంబంధంచిన పాలసీ, 
చరరం, జీవన విధానం మరియు 
జీవనోపాధులకు సంబంధంచిన సమసయ లపై 
చరచ లు జరరడానికి మత్ య కార సంఘాల, 
CSOల, కమూయ నిటీ-బేస్ట ్ ఆర గనైసే్నల 
ామరాయ య నిి  పంచడం 



ఏమిటి? 

• ఎంపిక చేసిన నగరాలు/రరరణాలలొ ఒక రోజు ామరయయ  పంపుదల 
కారయ ప్కమం 

•మీ రాష్ట్రం నుండి కనీసం 10 మంది పాలగనేవారిని ఎంచుకోండి 
(అనిి  వయసు్ ల వారిగా సమాన సంఖ్య లొ పురుషులు మరియు 
మహిళలు). 

•చెక్ లిస్టర: 
a.  "SSF మారగదరశ కాలపై రాష్ట్ర స్థ య ి శిక్షణ వర్క్  షాప్" శీరికితో బ్యయ నర్క. 
ఇంగ్ల లషులొ లేదా ప్రాంతీయ భా్లొ. 

b. బ్యయ డ్జ ్లు, నేమ్ స్థ లటుల, స్థసేర్ నరీ వసుువులు, ఫైల్ లు/బ్యయ గ్ లు 

c. LCD ప్ొజెక రర్క మరియు ఆడియో సిసరమ్ తో కూడిన హాల్ (మైక్్ ) 

d. ఫోటోగ్రాఫర్క (కారయ ప్కమానిి ను డాకుయ మంట్ చేయడానికి) 

e. భోజనం మరియు ఫలహారాలతో టీ/కాఫీ 



బ్యయ నర్ నమూనా 

SSF మార్గదర్శ కాలపై రాష్ట్ర స్థ య ి 
శిక్షణా కార్య క్రమం 

వేదిర పేరు, నగర్ం/పట్రణం, రాష్ట్రం, 
భార్తద్దశ్ం 

తేదీ 



కార్య క్రమ నమూనా  

10:30 AM- 11:00 AM– రిజిష్టసేర్ న్ 

11:00 AM- 11:30 AM – ప్రారంభ సె్న్ & కారయ ప్కమం యొక్  
అవలొకనం 

11.30 AM- 01:00 PM –  మొదటి సె్న్  

01:00 PM- 02:00 PM- భోజనం 

02:00 PM- 03:30 PM- రండవ సె్న్ 

03:30 PM- 04:15 PM- ఆకి రవిటీ/చరచ  

04:15 PM- 04:30 PM- ముగంపు సె్న్/ వందన సమరప ణ  

 



కార్య క్రమం తరువాత ICSF కు   
అందించవలసిన డాకుయ మంట్ల 
జాబితా 
• రిజిష్టసేర్ న్ రప్తం 

•పాలగని వారి నుండి ఫీడ్జ బ్యయ క్ ఫారమ్ 

• కారయ ప్కమ రప్తం 

•ఫోటోగ్రాఫ్ లు మరియు వీడియో స్థకి లప్ లు 

• కథన నివేదిక- 1000 రదాల వర్క్  షాప్ నివేదిక (ఇంగ్ల లష్ లేదా 
ప్రాంతీయ భా్లొ) 

•హాల్, ప్ొజెక రర్క, ఫోటోగ్రాఫర్క, స్థసేర్ నరీ, స్థ య నిక ప్రయాణం, ఆహారం 
మొదలైన వాటికి సంబంధంచిన ఆరి యక నివేదిక 



TOTకి సంబంధంచిన అనిి  ప్రజెంటే్న్ లు 
మరియు రిసోర్క్  మటీరియల్ ఇక్ డ 

అందుబ్యటులొ ఉన్ని ి: 

https://www.icsf.net/resources/tot-ssf-guidelines-
india-2022/ 
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బడె్జట్ లభ్య త 

  హెడ్స్  

ఒక్కో  వరో్  షాప్ 

కొర్కు లభ్య త 

(రూ.) 
1 రవాణా 20500 
2 ఆహారం 9840 
3 వసతి 8200 
4 అదనపు మొతుం 4100 

5 

హాల్, ఫోటోప్గఫీ, ఆడియో సిసరమ్, 

ప్ొజెక రర్క, ప్రింటింగ్, ఇమిల్ 
ఛారీల్ు 9000 

6 

బ్యయ నర్క, బ్యయ గ్ లు, బ్యయ డ్జ ్లు, స్థసేర్ నరీ, 

వైట్ బోర్క,్ స్థ లప్ చార్కర లు, రైటింగ్ 
పాయ డ్జ లు, పనుి లు 3360 

  మొతుం 55000 



గుజరాత్ 

ఆంప్ర ప్రదేశ్ 

వెస్టర బంగాల్ 

కేరళ 

మహారాష్ట్ర 

తమిళన్నడు 

ఒడిశా 

గోవా 



 

•20 అకోరబర్క 2022 మరియు 30 నవంబర్క 2022 
మరయ  ఏదైన్న ఒక రోజు. 

•  కారయ ప్కమానికి కనీసం ఒక వారం ముందు 
తేదీ, వేదిక, పాలగనేవారి జాబితా తరప నిసరిగా 
ICSFకి అందజేయాలి 



State Venue Date In-Charge 

ఆంక్రక్పద్దశ్ విశాఖ్రరి ం   Arjilli Dasu 

గోవా     Olencio Simoes/ 

Sarita Fernandes 

గుజరాత్     MSH Sheikh, Bharat 

Patel, Usmangani 

Sherasiya 

కేర్ళ     Jackson Pollayil , AJ 

Vijayan, Anto Elias 

మహారాష్ట్ర ముంబై   Leo Colaco, PS 

Ananthan 

ఒడిశా       

తమిళనాడు చెనైి    CRC, Pooja Kumar 

వెస్టర బంగాల్ కోల్ తా   Pradip Chatterjee, 

Debasis Shyamal, 

Shilpa Nandy 



 


