
 
 

పఠశల  వదదశఖ కమషనర  ,  ఆఆధధపపదశ వర  కరదవరరనమల
   పపసర తఆ శ వడధవ చనవరభదప డ, ఐ.  ఎ .ఎస.

ఆర.స.నఆ.ఇఎసఇ 02-27021/742019-యఆడయఆ-స.ఎస.ఇ   తద: 26/12/2019  

 

వషయఆ: పఠశల వదదశఖ-    మధదహహ భజన పథకఆ - గడడ ,   కఆద పపప,   ననన  సరఫర సఆబఆదత
 బలడ ల చలడఆప  -      వకఆదధకకత వధనఆ   డసఆబర 2019  నఆడ    అమల పరచట వషయమమ
 తదపర ఉతరరరల.

నరరశమల 1.       పఠశల వదదశఖ కమషనర ఉతరరరల సఆఖద 144/MDM/2017,   

&11.10.2017.

2. ESE02/27021-84/2018-CSE-MDM, Dt:24/12/2018.

 

ఆదశమల

              పమ సనచక 1    లన ఆదశలన అనసరఆచ       మధదహహ భజన పథకనక సఆబఆధఆచన బలడ ల కసఆ

    కఆదధకకత చలడఆప వదవససన ఏరపటచయడఆ జరగనద.  ఏ.ప.స.ఎఫ.ఎస.  ఎస    యకక సహకరఆత ఈ

   వధనమల అనహ బలడ ల   చలడఆప  జరగతనహద.

                      పమ సనచక 2       లన ఆదశలన అనసరఆచ వఆట ఖరర మరయ గరవవతననక

     సఆబఆధఆచన బలడ ల చలడఆప అధకరలన జలడ  వదదశఖ అధకరలక   బదలయఆచడఆ జరగనద, ఈ

    వధనఆల బలడ ల చలడఆప వజయవఆతమగ జరగతనహద.

                              పమ వధనమలన నశతమగ పరశలఆచన పదప కడ గడడ బలడ ల కడయరననన పపకపయన

 వగవఆతఆ చయడనక,       గడడ సరఫరక సఆబఆధఆచ బలడ ల చలడఆప వధనమన    కడ  జలడ వదదశఖ

అధకరలక  బదలయఆచటక నరరయఆచడమమనద.

                        జలడ వదదశఖధకరలఆదరక తలజయనద ఏమనగ ఎనన.ఐ.   స సహయఆత ఎఆ.డ.ఎఆ

       పథకఆ కసఆ ఉదదశఆచన మబమల యపనల కడ గడడ సరఫర,    వనయగఆ మరయ అవసరలక సఆబఆధఆచన

      డట సకరణ కసఆ అవసరమమన మరపల చయడఆ జరగనద.

                      తదనగణమగ జలడ వదదశఖధకరల/   మఆడల వదదశఖధకరల/

ఉపవదదశఖధకరల/  పపధనపధదయల      ఈ కపఆద చరదలన వఆటన అమల పరచవలసనదగ

 ఆదశఆచడమమనద.
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1.     పపధనపధదయల  యమ.డ.       యమ కసఆ ఉదదశఆచన మబమల అనవరరననహ వఆటన అపడట 

చసకవల.     డట ఎఆటట సనకల య-      డమస కడనత మరయ పపధనపధదయల యకక అధకకత

   మబమల నఆబరనల మతపమ సధదమవతఆద.

2.      హజర,   మధదహహ భజనఆ తసకనహపలడల,     కడ గడడ వనయగఆ మదలమన వటక

        సఆబఆధఆచన మతరఆ డట మధదహహ భజనఆ అయన వఆటన నమద చయల.  గడడ అఆదకనహ

       డటన సరఫరదరల నఆడ గడడ అఆదకనహ సమయఆల నమద చయల.

3.             ఆఆధధపపదశ సఆటర ఫర ఫమనననయల సససమన అఆడ సరరసస (ఎప-సఎఫఎసఎస)  వర

           మధదహహ భజన పథకనక ఉదదశఆచన మబమల అపడకషననల హడ మససరన అఆదఆచన డట  పపకరఆ

    జలడ వదదశఖధకర పరట బలడ న తయర చసర ర.        అల తయర చసన బలడ పపత నల 5 వ

 తదలగ డ.ఇ.  ఓక పఆపబడతఆద.

4.        చమలడ ఇనన సమచరఆ,     మరయ యఆ డ యఆ       ల మధద నమద గణఆకలల తడ ఉనహ

 యడల పపధనపధదయల చమలడ-     ఇననన వఆటన అపనడట చసకవల  తదరర   పలడల సఆఖద

    నమదల ఎటవఆట తడల లకఆడ నరర రఆచకవల.

5.       గడడ సరఫర,      వనయగఆ మరయ సరఫరదరల ఖత వవరలన  డ.ఇ.  ఓ ఎపపటకపపడ

  తనఖ చస,   బలడ లలన    పరపటడన సరచయల (       వవధ కరణల వలడ డట ఎఆటట సధదఆ కన

 పఠశలలడ మతపమ).

6.        తనఖ చసన తరవత,        సరదదదబడన బలడ లన చలడఆప కసఆ జలడ ఖజనక వఆటన (పపత

 నల 10   వ తదక మఆద)  తపపకఆడ సమరపఆచల.

7.          బలడ మతరఆల ఏవమన మరపల ఉఆట,     ఆ మరక బలడ న రనపఆదఆచడనక సమచరనహ

  కమషనర క సమరపఆచల.

8.             ఆధర నఆబరనత అనసఆధనఆచబడన సరఫరదరల బదఆక ఖత నఆబరడ మతపమ

  చలడఆప కసఆ స.ఎఫ.ఎఆ.    ఎస ల నమదచయవలస ఉఆటఆద.

9.         ఉనహ సరఫరదరన తలగఆచడఆ /      మరరడఆ వఆట అసధరణమమన పరససతలల తపప ఖత

   నఆబరడల ఎటవఆట మరపల  చయరద.

10.  పపధనపధదయల       పపతరజ హజర వవరలన మధదహహ భజన పథకఆ   కసఆ ఉదదశఆచన

    మబమల అపడకషన ల తపపనసరగ సమరపఆచల.    ఏ వధమమన దదద బటడ అనమతఆచబడవ.

                          రషసషఆలన అఆదర జలడ వదదశఖధకరల ఈ సనచనలన అఆదర

    పపధనపధదయల మరయ మఆడల వదదశఖధకరల /   ఉపవదదశఖధకరల పటఆచవధమగ

   తకణమ చరదల తసకవల.         బలడ ల చలడఆప కసఆ అవసరమమన బడడట కటయఆప కడ అఆదబటల
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 ఉఆచడఆ జరగనద.

                       ఈ కరదలయఆ యకక డ.డ.      ఓ గర రషసషఆ లన అఆదర డ.ఇ.   ఓలక బడడట మతర నహ

    పఆపణ చయడనక తకణ ఉతరరరల అఆదవధమగ    చరదల తసకవలసఆదగ కరడమమనద.

                             పఠశల వదద పపఆతయ జయఆట డమరక సరడ ఈ చలడఆప వధననహ పపత నల

 పరదవకఆచవలసనదగ ఆదశఆచడమమనద.

                            మఆదసర బలడ ల చలడఆప కసఆ పమన పరకనహ వధనఆల బలడ లన రనపఆదఆచ

 సమరపఆచలన ఎ.పస.ఎఫన.ఎసన.   ఎసన వరన కరడమమనద.

జతపరచడమమనద(  వడక సనచక)
 వడధవ చనవరభదప డ

కమషనర,   పఠశల వదద (ప.అ.బ)

 

 ఇటడ

   రషసషఆలన అనహ జలడ వదదశఖధకరల.

     రషసషఆలన పఠశల వదద పపఆతయ జయఆట డమరక సరడ .

     ఈ కరదలయఆయకక ఆసససఆట అకఆటన ఆఫసర.

    ఈ ఉతరరరల పపతన పపభతర మఖదకరదదరర,   పఠశల వదద,  వలగపడ,    అమరవత వర పరశలనక

సమరపఆచనమనద. 

          మరక పపత గరవనయలమన పఠశల శఖమతదల వర దకషసక తసకరవడనక వర పపతదక అధకరక

పఆపనమనద.
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