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ఆఆధధ పపదశ పపభతతమ
పఠశల వదదశఖ
సరరరరలర.నఆ. ఎఆబఎనఎన/19-20/2
వషయమ :

మనబడ: నడ- నడ;

తద: 2-1-2020

స.ఆర.పల మరయ పపధనపధదయల పతప గరఆచ -

ఆదశల జర.
నరరశమల: ఆఆధధపపదశ పపభతతఆ పఠశల వదదశఖ వర ఉతతరతల నఆ. 87, తద:30-11-2019.
పపన పరరనబడన పపభతత ఉతతరతల పపకరమ ‘మనబడ: నడ –నడ’ అన పపభతత పపధనదత
గల కరదకపమఆ మన రషషషఆల అమల జరగచననద. దనక సఆబఆధఆచ ఒక వనరతన పదదతల పఠశల తలలదఆడపల
కమట దతర పనల చపటషడఆ జరగఆద. ఈ కరదకపమఆ వజయవఆతఆ కవలఆట
పపధన పతప

వహఆచలల ఉఆటఆద.

పఠశల తలలదఆడపల కమట

పఠశల తలలదఆడపల కమట చరగగ పలగనలఆట వరన పపరపఆచడఆ

(మతవతఒన) మరయ వరన సలభదఆ (ఫచలతతఒన) చయడఆ అనవ వదదశఖ నఆడ మనఆ చపటషలల
ఉఆటఆద.

ల ర
ఈ రఆడ అఆశల నరతహఆచటల పఠశల పపధనపధదయల మరయ కస
ష రసరల పరలనల

మఖద బధదత వహఆచలల ఉఆటఆద. వరదరరర ఈ కపఆద వధల నరతహఆచలల ఉఆటఆద.
1.పపత పఠశలలన తలలదఆడపల కమట వరనక ఒకరజ (అనకనన రజ, అనకనన సమయనక)
తపపకఆడ సమవశఆ నరతహఆచకవల. దనక సఆబఆధత పఠశల పపధనపధదయల మరయ సఆరపల
తపపకఆడ హజర కవల.
2.పపధనపధదయల పఠశల తలలదఆడపల కమట సభదఆదరక ఫనల చస, వర పపత వరఆ తపపకఆడ
సమవశఆ జరగల బధదత వహఆచవలన.
3. ఆ సమవశఆల తగ వషయలన / అఆశలన చరరఆచ పపజసతమదయతఆగ అఆదర కమట సభదల
కలస నరరయల తసకనటటల సఆరప సలభతరఆ (ఫచలతతఒన) చయల.
4.ఆ సమవశనక గపమ/వరర సచవలయఆ నఆడ ఇఆజనర సహయకడ, సఆకమ వదద సహయకల
తపపకఆడ హజర అయదటటల చరసకవల.
5.మఆడలససయల మఆడల వదదశఖధకర గర, పటషణ పపఆతలల సఆబఆధత డపదట ఇనలనకషర /
మఆడల వదదశఖధకర/ సఆరపల హజర అయదటటల పరదవకఆచల.
6.పఠశల తలలదఆడపల కమట వర ఎలఆట కఆటపకర
ష క పనలన కటషపటషకఆడ పపధనపధదయల,
సఆరపల చరసకవల. బనమ కఆటపకరష దతర పనల జరగకఆడ చరడలలన బధదత పరతగ
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పపధనపధదయలద.
7.పఠశల తలలదఆడపల కమట సమవశఆల తసకనన నరరయల, ఖరర పటషన వవరల అనన కడ
‘మనబడ: నడ-నడ’ లకరల పసతకలల వపయల. ఈ లకరల పసతకల గపమ/వరర సచవలయ సఆకమ
వదద సహయకలత వపయఆచల. ఒక వళ ఆ పసషల ఎవర లకపత సఆరపల ఆ లకరల వపయలల
ఉఆటఆద.
8.‘మన బడ: నడ-నడ’ కరదకపమనక సఆబఆధఆచ ఈ కపఆద పసతకల వపయల.
(i) మటఆగ మనటల
(ii) .నగద పసతకఆ
(iii).సధరణ లడడర
(iv).చలలఆప వచర
(v).రశద పసతకమ
(vi).సషక నమద- పఆపణ రజసషర
9.సఆరప మరయ పపధనపధదయల కతప ససయ ఇఆజనర సహయఆత తప మసతష , రఆగల వస మసతష,
ల బఆగ మసతష మదలగ వరత గఆపగతత రట మటలడటఆల
కరఆట మసతష, ఫలరఆగ మసతష, శనటర మసతష, పఆ
పఠశల తలలదఆడపల కమటక సహయపడల. మసతషలత రట మటలడనపపడ ఒక పజ ఒపపఆద పతప మ
తయర చసకవడనక పఠశఆల తలలదఆడపల కమటక సహయఆ చయల.
10.పఠశల తలలదఆడపల కమట వర కఆదధయ సరఫర(central procurement) పదదతల ఫరనచర,
ఫదనల, కమడల, ఆకపచర బరరల వఆటవ ఇఆడఆట తయర చయడనక, దనన కఆపదటర దతర
పఆపఆచడనక పపధనపధదయల బధదత తసకవల.
11.పఠశల తలలదఆడపల కమట వర కనన వసతవల లక కఆదధయ సరఫర (central procurement)
దతర వచరన సమగప/ వసతవల చల జగపతతగ పఠశల ఆవరణల భదధపరచడఆల పపధనపధదయల
బధదత తసకవల. సమగప భదధపరచడఆల కతప ససయ ఇఆజనర బధదత ఉఆడద.
12.పఠశల తలలదఆడపల కమట నరరణ వసతవల/సమగప కనడనక మరరట క వళళటపపడ తపపనసరగ
ల లన.
సఆరప గన పపధనపధదయడ కన ఎవర ఒకర తపపకఆడ వళవ
13.‘మనబడ’ అన భవజలఆన, ‘మన బడ ఒక పవతప ససలఆ’ అన భవజలనన పఠశల తలలదఆడపల కమట
ల ,
సభదలక, ఇఆజనరక, తలలదఆడపలక, టచరక

పపధనపధదయలక, సఆరపలక,

గపమ/వరర
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సచవలయఆ సబబఆదక ఇల పపత ఒకరరల ఆ భవన కలగటటలగ చయడఆల పపధనపధదయల మరయ
సఆరపల మఖద పతప పషఆచవలన.
14. పఠశల తలలదఆడపల కమట సభదల మధద సఖదత ఉఆడటల, వరల ఏమపన బధభపపయల
వచరనటలయత వటన పరషరరఆచ బధదత సఆరపల, పపధనపధదయల తసకవల.
15.ఇఆజనర పఠశలక వచరనపడ పఠశల తలలదఆడపల కమట సభదలన సమవశపరచ, పఠశలల
అఆదర తరగ ఏమమ కవల గరతఆచ ఇఆజనర అఆచనన తయర చసటల పపధనపధదయల, సఆరపల
బధదత తసకవల.
16.పఠశల తలలదఆడపల కమట సభదల , కతధయ ఇఆజనర, గపమ/వరర సచవలయ ఇఆజనర, సఆకమ
వదద సహయకల, పపధనపధదయల, సఆరప అఆదరర ఒక బబఆదఆల తయర కవల.
17. పఠశల తలలదఆడపల కమట సభదలక, తలలదఆడపలక ఖరర పటషన పపత పపస కడ లకర తలసటటలగ
సఆరపల, పపధనపధదయల బధదత తసకవల.
18. చవరగ పఠశల పనలన తతరతగతన చయడఆల పఠశల తలలదఆడపల కమట సభదలన సఆససగతఆగ
నడపఆచ వరత పఠశల పనలన పరత చయడఆల సఆరపల, పపధనపధదయల పపధనపతప వహఆచల.
పపన తలపన మరగదరరకల అమలయదటటషగ సఆబఆధత మఆడల వదదశఖధకర, డపదట ఇనలనకషర, జలల
ఉపవదదశఖధకరల, అదనప పపజకష అధకర (సమగపశక), జలల వదదశఖధకరల అఆదరర తగన శపదద తసకన
నరఆతరఆ పరదవకఆచ ‘ మన బడ: నడ-నడ’ కరదకపమనన వజయవఆతఆ చస మన పలలలక అదదతమపన పఠశల
ఆవరణన, సకరదలన అఆదజయలన అఆదరన కరతననన.
వడధవ చనవరభదపడ
కమషనర, పఠశల వదదశఖ (ప.అ.బ)
రషషషఆలన జలల వదదశఖధకరలఆదరక (ఇటష నకల పపతన పపధనపధదయలక. సఆరపలక, మఆడల
వదదశఖధకరలక, ఉప వదదశఖధకరలక పఆపవలన.)
ఈ సరరరరలర న ఈ కఆద వరక సమరపఆచడమపనద
1. పఠశల వదద మఖద కరదదరర, ఆఆధధ పపదశ పపభతతమ వరక
2. పపభతత సలహదర (మలక సదపయల) వరక.
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ల సమచరఆ నమతతఆ పఆపడమపనద.
3. అనన జలలల కలకషరక
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