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COMMIT
(Comprehensive Online Modified Modules for Induction Training)

నాయకత్వం - ( Leadership : Duration – 75 Min)
నాయకత్వం module 75 నిమిషాల వ్యవ్ధి కలిగి, ఈ క్ంర ది 5 యూనిట్ల లో వివ్రించబడినది.

యూనిట్ 1 :

నాయకత్వ నిర్వచనం

యూనిట్ 2 :

జట్టు సభ్యులతో నాయకుడి అమెరిక

యూనిట్ 3 :

జట్టు సభ్యులకు నాయకుడిచే పని కేట్ాయంపు

యూనిట్ 4 :

మీర్ు ఒక నాయకుడిగా మీ జట్టును ప్రేరేప్ంచడం

యూనిట్ 5 :

మీ నాయకత్వంలో
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నాయకత్వం నిర్వచనం

Flash /
Description of the Flash/slide in Telugu
slide No.
01 /11
నాయకత్వం module కు స్ావగత్ం
:
02 /11

:

నాయకత్వం module ను ఈక్ంర ది పేశ్నలతో ప్ాేర్ంభిచుదాం.
పే : నాయకత్వం అనే భావన గయరించి మీ అవగాహనా ఏమిట్ి?
ఇది డిప్ారటుమంట్ / మినిస్ట్ు ీ లోని ఫై అధికార్ులకు సంబంధిచినది.
(o) అవును, (o) కాదు.
జవాబయ : అవును మరియయ కాదు.
ఒక మినిస్ట్ు ీ యొకక విభాగమయలోని ఫై అధికార్ులు సహజమయగా నాయకత్వ భాదుత్లు
నిర్వరిిసి ుంట్ార్ు.
* మినిసు ర్ ----- స్టకరట్రీ -------- జాయంట్ స్టకరట్రీ మొ… వార్ు ఫై నాయకత్వం లో ఉంట్ార్ు.
* ఆఫ్స్ లో పనిచేస్టర జట్టుకు స్టక్షన్ ఆఫ్సర్ నాయకుడిగా వువహరిస్ి ాడు.
* గామ పంచాయతీక్ సర్పంచ్ నాయకుడిగా వువహరిస్ి ాడు.
......... కానీ, దేని అర్థ మయ ఇత్ర్ులు నాయకులూ కాదని కార్ు...
పేతుే క పరిస్టథ త్ులలో కాాస్ 2 మరియయ కాాస్ 3 ఉదయ ుగి అయనపపట్ిక,ీ మీర్ు నాయకుడిగా
వువహరించవచుును.

04/11
05/11

యూనిట్ 4 : నాయకత్వ నిర్వచనానిక్ స్ావగత్ం
శిక్షణ లక్ష్యయలు
ఈ యూనిట్ పూరిి సమయానిక్ మీర్ు ''నాయకత్వం" భావనను నిర్వచించగలర్ు.

06/11

నాయకుని లక్షణాలను ఈ ఫ్ాాష్ లో ఇవవడం జరిగింది. ఈ లక్షణాలలో మీకుననవాట్ిని
మౌస్ సహాయంతో పేకక ట్ంప్రా ట్ లోనిక్ చేర్ుగలర్ు.
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జట్టు సభ్యయలతో నాయకుడి అమరిక

Flash /
Description of the Flash/slide in Telugu
slide No.
01/12
Unit 2 కు స్ావగత్ం – జట్టు సభ్యయలతో నాయకుడి అమెరిక
02/12

Example: కబడడీ ఆట్లో జట్టు సభ్యులతో - నాయకుని అమెరిక ప్ాేమయఖ్ుత్ గయరించి ఈ
ఫ్ాాష్ లో వివరించడమయ జరిగింది.

03/12

ఈ యూనిట్ పూరిి సమయానిక్ మీర్ు నాయకుని మరియయ జట్టు సభ్యుల ట్ీమ్
ప్ాేమయఖ్ాునిన వివరించగలర్ు

04/12,

Bhanu, Social Welfare Officer
ఒక కోట్ి ర్ూప్ాయల స్క కలోరిిప్స్ SC & ST విదాురిథలకు పంప్ణీ చేస్టన పేణాళిక విషయం
ఉదాహర్ణగా వివరించడం జరిగింది :

05/12

ఈ విషయం లో , భాను, పేథంగా అనుసరించిన విధానం:
గోల్స్ నిర్వచనం
గోల్స్ ను జట్టు సభ్యులకు ట్ాేన్ఫర్ చేయడం
సభ్యుల యొకక వారి - వారి ఇష్ాులను గయరిించి పనుల కేట్ాయంపు
నాయకతావనిన వారితో పంచుకుంట్ూ కలిస్ట పనిచేయడం

06/12

చిట్కా – 1

గోల్స్ ను నిర్వచించుకోవడం ;

భాను, స్ాంఘిక సంక్షేమ అధికారి, యొకక గోల్స: ఒక కోట్ి ర్ూప్ాయల scholoships
అర్ుుల న
ై బాలికలకు పంప్ణీ చేయడం. ఇందుకటై , ట్ారటెట్ డేట్ 15th మార్ు
07/12

చిట్కా – 2 గోల్స్ ను (Goals) జట్టు కు బదలాయంపు
భాను ఈ goals నైనా మరియయ రాణి తో చరిుంచి, వారికీ బదిలీ చేయడం జరిగింది.
ఈ కరమంలో, వార్ు మార్ు మాసం మధ్ు వర్కు 80 శాత్ం స్క కలోరిిప్స్ విదాురిథలకు పంప్ణీ
చేస్టర విధ్ంగా లక్షయునిన చేసుకునానర్ు.
నార్మల్స distribtuion మొత్ి ం : 80 % (కొనిన ప్ాఠశాలలు కావలిస్టన సమాచార్ం
సమయంలోపున ఇవవలేని స్టథ తి ఉంట్టంది కావున )

08/12

చిట్కా – 3 - సభ్యయల యొకా వారి - వారి ఇషాులను గయరితంచి పనుల కేట్కయంపు
అందర్ు అనిి పనులను ఇష్ుపడకపో వ్చుు :
భకను : అవ్సర్మెన
ై అనిి పతాాల గయరించి ప్రానిిపాళ్ల కు మరియయ త్లిల దండరాలకు చకాగా
వివ్రించగలర్ు.
రాణి:

అవ్సర్మయయయ రిపో ర్టు చేయడం రానిక్ ఇష్ుం

నైనా:

ఏదైనా కరమపదధ తిన పాాసెస్ చేయడం
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చిట్కా – 4: నాయకతావనిన పంచుకుంట్ూ కలిస్ట పనిచేయడం
నాయకత్వ త్దనుగయణంగా పంపకం వ్లన జట్టు సభ్యయలు అమరికగా కలసర పనిచయయడనిక్
తోడపడరత్ ంది
భకను క ంత్ త్న నాయకతావనిి రాణి మరియయ నైనా కు బదిలీ చేయడానిక్ పాయతిించింది.
కానీ వార్ు అంగీకరించలేను

10/12

చిట్కా – 5 క నిి భకగస్ావమయ విలువ్లను పాయతిిచి మరియయ ప ందండి

11/12

సమీక్ష - క్వజ్ : క్రంది వాకుం లో త్పుప - ఒపుప ను గయరిించగలర్ు.

12/12

RECAP

యూనిట్ 3 :

నాయకుడిచే జట్టు సభ్యయలకు పని కేట్కయంపు

Flash /
Description of the Flash/slide in Telugu
slide No.
01/7
Unit 3 కు స్ావగత్ం – నాయకుడిచే జట్టు సభ్యయలకు పని కేట్కయంపు
02/7

పరిచయం
ఇలుా కట్ిుంచడానిక్ చేయవలస్టన పనులు మరియయ దానిక్ సంబందించిన వుకుిలు / సంసథ లు
ఇవవబడినవి. ఆ యా పనులకు సంబందించిన వుకుిలు / సంసథ లు ల ను మౌస్ సహాయంతో
జత్పర్చగలర్ు.

03/7

ఈ యూనిట్ పూరిి అయయు సమయానిక్, జట్టు సభ్యులకు వారి వారి యోగుతా అనుస్ార్ంగా
పనులు కేట్ాయంచడానిన నిర్వచించగలర్ు.

04/7

భాను, స్ాంఘిక సంక్షేమ అధికారి, ఏ విధ్ంగా Naina and Rani లకు పనులు కేట్ాయంచి
నిరీీత్ వువధిలో పూరిి చేయడం జరిగిందయ ఉదాహర్ణగా వివరించడం జరిగింది.

05/7

క్ాషుమెైన ప్ాేజటకుులో పని కేట్ాయంపు - కేస్ సు డడ
ఉత్ి ర్ తిేపుర్లో ఆరోగు మరియయ ప్క షణ కార్ుకరమం యొకక వివరాలు

06/7

ఆరోగు మరియయ ప్క షణ కార్ుకరమం - ఉత్ి ర్ తిేపుర్
పేభ్యత్వ విభాగాలు కలిస్ట పని చేస్ట సఫలీకృత్మెన
ై తీర్ు వివరించడమెైనది

07/7

సమీక్ష - క్వజ్ :
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మీర్ు ఒక నాయకుడిగా మీ జట్టును ప్రారేప్రంచడం

Flash /
Description of the Flash/slide in Telugu
slide No.
యూనిట్ 4 :
మీర్ు ఒక నాయకుడిగా మీ జట్టును ప్రర
ే ేప్ంచడం కు స్ావగత్ం
01/7
02/7

జట్టు సభ్యులను ప్రేరప్
ే ంచే విషయమెై ఉదాహర్ణలు

03/7

ఈ యూనిట్ పూరిి అయయు సమయానిక్, నాయకుడిగా ఇత్ర్ులను ప్రేరప్
ే ంచే ప్ాేమయఖ్ాునిన
వివరించగలర్ు

04/7

ఆరోగు మరియయ ప్క షణ కార్ుకరమం - ఉత్ి ర్ తిేపుర్
పేభ్యత్వ విభాగాలు కలిస్ట పని చేస్ట సఫలీకృత్మెైన తీర్ు వివరించడమెైనది

జిలాా నాయకత్వం అంగనావడడ సభ్యులను ప్రేరప్
ే ంచి పనిచేయంచి ఎలా కార్ుకరమానిన పూరిి
చేస్టన వివర్ణ.

05/7

మొదట్ ఇచిున భాను ఉదాహర్ణ (disbursement of SC & ST Scholarships)
మరొకస్ారి వివర్ంగా ఇవవడం జరిగింగి.

06/7
07/7

సమీక్ష - క్వజ్ :
RECAP

యూనిట్ 5 :

మీ నాయకత్వంలో

Flash /
Description of the Flash/slide in Telugu
slide No.
యూనిట్ 5 :
01/7
02/7

ఈ యూనిట్ పూరిి అయయు సమయానిక్,
నాయకత్వ అభివృదిిలో అంచనా, సవాలు మరియయ మదద త్ు యొకక ప్ాేమయఖ్ుత్ను
గయరిిసి త మీర్ు ఎలా నడిప్స్ాిరో వివరించడం.

03/7

ACS మోడల్స పరిచయం
A -అస్టస్టమంట్
C - ఛాల ంజ్
S – Support – మదద త్ు............... వివర్ంగా ఇవవడం జరిగింగి
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