


















 

 
మహిళా ఆరోగ్య సమితి (మాస్) 

పుసతక నిర్వహణ 
 

............................... ....................... ఆర్ధకి సంవత్సర్ం 

........................................................ మాస్ 

......................................................... SLF  

.........................................................మునిసిపాలిటి/కార్పొరేషన్ 
 

జాతీయ పట్టణ ఆరోగ్య మిషన్ వార్ధ సహకార్ముతో 
మెపాా, …………… జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ 



మహిళా ఆరోగ్య సమితి ఏర్పాటు తీర్పానము 
పట్టణము పేరు:........................................................................................................................ 
సల మ్ పేరు: ............................................................................................................................. 
సమావేశం నిర్వహించిన తేదీ మరియు సమయము:......................................................................... 
సమావేశము నిర్వహింహించిన సథలము :........................................................................................ 
 
మహిళా ఆరోగ్య సమితి మొదటి సమావేశము.................................సలమ్ లోని వార్డ్ మంబర్డ ..............................మునిసిపాలిటి 
................................లో పని చేయుచునన ఆశ . శ్రీమతి .........................................యొక్క ఆదవర్యములో నిర్వహించబడినది . 
 
సమావేశమునకు ...................... మంది సభ్యయలు హాజర్య్యయరు. సమావేశమునందు సమావేశము యొక్క ఉద్దేశయము, విధులు, భాధ్యతలు, 
నిధుల నిర్వహణ మొ. అంశాలపై వివర్ముగా చరిచంచట్ం జరిగంది. తరువాత శ్రీమతి..................................................................... ని 
MASకు చైర్డ పర్సన్ గా నియమించట్ం జరిగంది మరియు శ్రీమతి.......................................................... ని (ఆశ) మంబర్డ సెక్రట్రీ గా 
పనులు నిర్వహిస్తంది. మరియు శ్రీ/శ్రీమతి.............................................................. ని MAS కు ట్రెజర్ర్డ గా నియమించాతము జరిగంది.  
 
వివిధ్ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలకు వినియోగంచుకొనుట్కు జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ ద్వవర్ప రూ.లు. 10,౦౦౦/- MAS కు కేటాయంచబడుతంది. 
దీనిని నిర్వహించటానికి దగ్గర్లోని నేషనల్ బ్యంకు నందు చైర్డ పర్సన్, మంబెర్డ సెక్రట్రీ మరియు ట్రెజర్ర్డ మీద ఉమాడి ఖాతాను తెర్వడానికి 
తీర్పానించబడింది. 
 
ఇందు నిమితతము ఒక్ అరీీ పత్రమునకు ఈ తీర్పానము పత్రము నక్లును జత చేసి ............................................. బ్యంకు మేనేజర్డ గారికి 
ఉమాడి ఖాతా నిమితతము MAS పేరు మీద తీయడము కొర్కు క్రంద తెలిపిన వయకుతలు బ్యంకు ఖాతాను నిర్వహించాలని తీర్పానించట్మైనది. 

1. శ్రీ/శ్రీమతి.......................................................................... MAS యొక్క చైర్డ పర్సన్ 
2. శ్రీ/శ్రీమతి.......................................................................... MAS యొక్క మంబెర్డ సెక్రట్రీ 
3. శ్రీ/శ్రీమతి.......................................................................... MAS యొక్క ట్రెజర్ర్డ 

 
ఇందుమూలముగా MAS నిర్వహణా కార్యక్లాపాలు జాతీయ పట్టణ ఆరోగ్య మిషన్ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణముగా నిర్వహిస్తతమని మరియు 
ప్రతి నెలకు ఒక్స్తరి సమావేశము నిర్వహిస్తతమని తీర్పానించడమైనది. MAS సభ్యయల యొక్క సంతక్ములు. 

1.        4.     7.  
2.       5.      8.  
3.       6.  



MAS’ సభ్యయల వివర్ములు 
1. ఎ. సభ్యయర్పలి పేరు: ...............................................................................   

బి. సంఘం పేరు: .................................................................................. 
సి. వయస్స: ........................................................................................ 
డి. చిరునామా: ..................................................................................... 
ఇ. హోద్వ: .......................................................................................... 
ఎఫ్. సంతక్ం: ...................................................................................... 
 

2. ఎ. సభ్యయర్పలి పేరు: ...............................................................................   
బి. సంఘం పేరు: .................................................................................. 
సి. వయస్స: ........................................................................................ 
డి. చిరునామా: ..................................................................................... 
ఇ. హోద్వ: .......................................................................................... 
ఎఫ్. సంతక్ం: ...................................................................................... 

 
3. ఎ. సభ్యయర్పలి పేరు: ...............................................................................   

బి. సంఘం పేరు: .................................................................................. 
సి. వయస్స: ........................................................................................ 
డి. చిరునామా: ..................................................................................... 
ఇ. హోద్వ: .......................................................................................... 
ఎఫ్. సంతక్ం: ...................................................................................... 
 

4. ఎ. సభ్యయర్పలి పేరు: ...............................................................................   
బి. సంఘం పేరు: .................................................................................. 
సి. వయస్స: ........................................................................................ 
డి. చిరునామా: ..................................................................................... 
ఇ. హోద్వ: .......................................................................................... 
ఎఫ్. సంతక్ం: ...................................................................................... 
 

 

 

ఫొటో 

 

 

ఫొటో 

 

 

ఫొటో 

 

 

ఫొటో 



5. ఎ. సభ్యయర్పలి పేరు: ...............................................................................   
బి. సంఘం పేరు: .................................................................................. 
సి. వయస్స: ........................................................................................ 
డి. చిరునామా: ..................................................................................... 
ఇ. హోద్వ: .......................................................................................... 
ఎఫ్. సంతక్ం: ...................................................................................... 
 

6. ఎ. సభ్యయర్పలి పేరు: ...............................................................................   
బి. సంఘం పేరు: .................................................................................. 
సి. వయస్స: ........................................................................................ 
డి. చిరునామా: ..................................................................................... 
ఇ. హోద్వ: .......................................................................................... 
ఎఫ్. సంతక్ం: ...................................................................................... 
 

7. ఎ. సభ్యయర్పలి పేరు: ...............................................................................   
బి. సంఘం పేరు: .................................................................................. 
సి. వయస్స: ........................................................................................ 
డి. చిరునామా: ..................................................................................... 
ఇ. హోద్వ: .......................................................................................... 
ఎఫ్. సంతక్ం: ...................................................................................... 
 

8. ఎ. సభ్యయర్పలి పేరు: ...............................................................................   
బి. సంఘం పేరు: .................................................................................. 
సి. వయస్స: ........................................................................................ 
డి. చిరునామా: ..................................................................................... 
ఇ. హోద్వ: .......................................................................................... 
ఎఫ్. సంతక్ం: ...................................................................................... 

 
 

 

 

ఫొటో 

 

 

ఫొటో 

 

 

ఫొటో 

 

 

ఫొటో 



బ్యంకు నందు ఖాతా తెరుచుట్కు బ్యంకుకు లేఖ 
బ్యంకు బ్రంచ్ మేనేజర్డ గారికి, 
.......................................... బ్యంకు. 
 
విషయం: మహిళా ఆరోగ్య సమితి (MAS) పేరున బ్యంకు ఖాతా తెర్వట్ం గురించి... 
 
........................................................... పట్టణం లోని ....................................................................... వారు్ నందు గ్ల 
........................................................................... సలమ్ నందు ఆరోగ్య, పోషకాహార్, పారిశుధ్య సంబధిత కార్యక్రమాలు అమలు 
జరుపుట్కు .................................................................. మహిళా ఆరోగ్య సమితి (MAS) ఏర్పాట్యందని తమరికి 
తెలియజేయుచునానము. నిధులకు సంబందించిన లావాద్దవీలను జరుపుట్కై తమ బ్యంకు నందు ఒక్ సేవింగ్సస ఎకంటు తెరుచుట్కు 
తీర్పానించడమైనది. ఈ ఖాతాను ఈ క్రంది సభ్యయల పేరు మీద తెర్వాలి.  
 

1.  శ్రీ/శ్రీమతి.......................................................................... MAS యొక్క చైర్డ పర్సన్ 
2. శ్రీ/శ్రీమతి.......................................................................... MAS యొక్క మంబెర్డ సెక్రట్రీ 
3. శ్రీ/శ్రీమతి.......................................................................... MAS యొక్క ట్రెజర్ర్డ 

 
MAS ఏర్పాటు మరియు MAS పేరున బ్యంకు ఖాతా తెరుచుట్కై చేసిన తీర్పానానిన తమరి పరిశీలనకై ఈ లేఖకు అనుబంధ్ముగా జత 
చేయడమైనది. కావున ............................................................... MAS పేరున బ్యంకు ఖాతా ను తెరువ వలసినదిగా 
అభ్యరేించట్మైనది. పూరించిన ఎకంటు ఓపెనింగ్స ఫార్ం కూడా ఈ లేఖతో జత చేయడము జరిగంది. అందుచేత మా మహిళా ఆరోగ్య సమితి 
పేరున బ్యంకు ఖాతాను తమరి బ్యంకు నందు వీలైనంత తవర్గా తెర్వమని ప్రార్ధన. 
 

ఇటుల 
తమ భ్వదీయుర్పలు (ళ్ళు), 

 
చైర్డ పర్సన్      మంబెర్డ సెక్రట్రీ      ట్రెజర్ర్డ  
 
అనుబంధ్ములు: సమావేశము తీర్పానపు నక్లు 
         బ్యంకు ఖాతా తెరుచుట్కు దర్ఖాస్త ఫార్ం 
 



MAS నెలవారీ సమావేశ తీర్మాన పుసతకము 
 
సభ్యుల పేర్లు: 

1.        4.     7.  
2.       5.      8.  
3.       6.  

మహిళా ఆరోగ్ు సమితి, సుమ్ పేర్ల:.......................................................................................................... 
వార్లు సంఖ్ు: ............................................................. పట్టణం: ............................................................ 
సమావేశపు తేది: ........................................................ సమయం: ......................................................... 
సమావేశపు అధ్ుక్షత: శ్రీ/శ్రీమతి............................................................................................................... 
 
ఆరోగ్ు ఎజండా అంశములు: 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

తీసుకునన నిర్ణయాలు: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ప్రతేుక ఆహ్వానితులు మరియు వారి సందేశము: 
 
 
 
 
 
 
 
ఆరోగ్ు పొదుపునకు కేటాయంచిన రూ.: 
ఇతర్ నిధులు/విర్మళములు: 
అన్ టైడ్ ఫండ్ ఖ్ర్లు వివర్ములు 
 
 
 
ఎజండా అంశముపై మద్దతు/అభ్ుంతర్మలు: 
 
 
 
చైర్ పర్సన్      మంబెర్ సెక్రట్రీ      ట్రెజర్ర్ 
MAS సభ్యుల సంతకాలు: 

1.        4.     7.  
2.       5.      8.  
3.       6. 

 



MAS’ అన్ టైడ్ ఫండ్ నెల వారీ వ్యయ వివ్రములు 
MAS స్ల మ్ పేరు:........................................................వారుు స్ంఖ్య:................................. పట్టణం పేరు:............................................................ తేది:.......................................... 

క్ర. 
స్ం. 

స్భ్యయల 
స్ంఖ్య 

విరాళములు/ 
ఇతర వ్సూళ్ళు 

అన్ టైడ్ ఫండ్ మొతతము నిధి 
ఈ నెలలో ఖ్రుు వివ్రములు 

మొతతం ఖ్రుు నిధి నిలవ 
ఎవ్రి కొరకు ఖ్రుు చేశారు ఎందు నిమితతం 

ఎంత ఖ్రుు 
చేశారు 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MAS సెక్రట్రీ స్ంతకం (హెల్తత CRP/ఆశ)    MAS చైర్ పరసన్ స్ంతకం (SLFప్రెసిడంట్)   MAS పరయవేక్షణ సిబ్బంది స్ంతకం 
 
 



MAS’ నగదు పుస్తకము 
MAS స్ల మ్ పేరు:........................................................వారుు స్ంఖ్య:................................. పట్టణం పేరు:............................................................ తేది:.......................................... 

వ్సూళ్ళల చెల్లంపులు 

తేది 
రశీదు 
నెంబ్ర్ 

వివ్రములు 
ఎ. 
ప. 

నగదు బ్యంకు తేది 
వోచర్ 
నెంబ్ర్ 

వివ్రములు 
ఎ. 
ప. 

నగదు బ్యంకు 

  ప్రారంబ్ నిలవ      స్మావేశపు ఖ్రుులు    
            చేతిలో నగదు నిలవ      బుక్ కీపర్ గౌరవ్ వేతనం    
            బ్యంకు లో నగదు నిలవ      అన్ టైడ్ ఫండ్ ఖ్రుులు    
  అన్ టైడ్ ఫండ్       1.     
  విరాళాలు      2.     
  ఇతర వ్సూళ్ళల      3.     
        4.     
        5.     
        ఇతర ఖ్రుులు/చెల్లంపులు    
            
            
            
      ముగంపు నిలవ   
      చేతిలో నగదు నిలవ   
      బ్యంకు నిలవ   

మొతతము   మొతతము   
 
 
బుక్ కీపర్ స్ంతకం      MAS సెక్రట్రీ స్ంతకం (హెల్తత CRP/ఆశ)    MAS చైర్ పరసన్ స్ంతకం (SLFప్రెసిడంట్)
      



MAS’ అన్ టైడ్ ఫండ్ పరిపాలనా పరమైన నెల వారీ వ్యయ వివ్రములు 
MAS స్ల మ్ పేరు:........................................................వారుు స్ంఖ్య:................................. పట్టణం పేరు:............................................................ తేది:.......................................... 
క్ర. 
స్ం. 

స్ంఘం పేరు స్భ్యత్వం 
పందిన 

తేది 

స్భ్యయల 
స్ంఖ్య  

--------ఆరికి 
స్ంవ్త్సరము 
వ్రకు ఉనన 
నిధి నిలవ 

ఏప్రిల్ మే  జూన్  జూలై  ఆగష్టట  సెప్టంబర్  అక్టటబర్  నవ్ంబర్  డిసెంబర్  జనవ్రి ఫిబ్రవ్రి మారిి మొత్తం 
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MAS’ స్టటే్మెంట్ అఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ (SOE) 
స్ల మ్ పేరు:....................................   వారుు స్ెంయ :................పట్ణేెం పేరు:.................................. తేది:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

క్ర. స్ెం. తేది చెల్లెంపులు/యరుులు చెల్లెంపులు/యరుులఉద్దశే్ ెం యరుుల వివరములు  మొత్తెం యరుు 

  స్మావేశ్పు యరుులు    

  బుక్ కీపర్ గౌరవ వేత్నెం    

  అన్ టైడ్ ఫెండ్ యరుులు    

  1.     

  2.     

  3.     

  4.     

  5.     

  ఇత్ర యరుులు/చెల్లెంపులు    

      

      

      

అన్ని కార క్రమాలకు కల్పి మొత్తెం యరుు  

పెందిన మొత్తెం నగదు/ఫెండ్/విరాళాలు/ఆరోగ  అపుులు/ అన్ టైడ్ ఫెండ్/ఇత్ర వసూళ్లల  

ఇెంకా యరుు చేయన్న నగదు  

చేతిలోన్న నగదు న్నలవ మొత్తెం  

బ్ ెంకు లోన్న న్నలవ మొత్తెం  
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MAS’ యుటిలైజేషన్ స్ర్టఫేికేట్ (UC) (విన్నయోగ ధృవీకరణ పత్రము) 

 
MAS  పేరు: ...................................................................................................................................................... 
స్లమ్ పేరు: ........................................................................................................................................................ 
వార్ు స్ెంయ : ............................................................. పట్ణేెం పేరు:...................................................................... 
............................................. తేదీ నాటి ................................................ స్ెంవత్్ర విన్నయోగ ధృవీకరణ పత్రము (UC). 
 
మెంజూరు లేయ 
స్ెం. తేదీ 

ప్రారెంభ 
నగదు/న్నలవ 

ఈ 
స్ెంవత్్రములో 
పెందిన న్నధి 
మొత్తెం  

వచ్చున వడ్డు  మొత్తెం 
(న్నధి+వడ్డు) 

ఈ 
స్ెంవత్్రములో 
చేసిన మొత్తెం 
యరుు 

మిగులు న్నలవ 

1 2 3 4 5 6 7=(5-6) 
దయచేసి ఇకకడ 
మెంజూరు లేయ 
వివరములు 
తెలపెండి 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

      

 
మెంజూరు అయిన గ్రెంట్ల ఉద్దేశ్ ము నెరవేర్టెందన్న న్నరాేర్టెంచుట్కు నేను ప్రత్ క్షముగా పర వేక్షెంచాక ఈ న్నధులు మారగదరశకాలకు 
లోబడే యరుు అయ్య యన్న ధ్రువీకర్టస్తతనాిను 

1.   
2.   
3.   
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