
 

 

పఠశల SMC సమావేశ సందరసన  తువేదిక 

సందరవన అధికరి ేరు  హో దా  

పాఠశాల ేరు  

సందరవన తేద ి  డ ైస్ కోడ్  

 

ఉపధాాయుల హాజరు వివరములు లలల హాజరు,MDM  వివరములు 
మొత్తం హాజర ైన వరు సెలవుెై ఉననవరు మొత్తం హాజర ైన వరు MDM తీసఽకుననవరు 

            

. 

I. పఠశల యాజమానా కమిట ీవివరములు: 
అ)పఠశల యాజమానా కమిటీ ఏరాటు చేసన రోజు : 

ఆ) పఠశల యాజమానా కమిటీ ునరినయామకం  జరిగిందా: 

ఇ) యాజమానా కమిటీ నందలి సభ్ుాల సంఖ్ా 

ఈ) పఠశల యాజమానా కమిటీ ఛ ైర ెన్ ేరు: 

            ఉ) ఎస్.యం.స  ఏరాటు చేసన రోజు నఽంచి ఇాటివరకు జరిగిన సమావేశల సంఖ్ా: 

ఊ) ఎస్.యం.స  చివరిగ తురఴహ ంచిన రోజు: 

            ఎ) చివరిగ తురఴహ ంచిన ఎస్.యం.స  సమావేశంకు హాజర ైన సభ్ుాల సంఖ్ా: 

ఏ) యాజమానా కమిటీ నందలి సభ్ుాలలో శిక్షణ ప ందినవరి సంఖ్ా : 

ఐ) యాజమానా కమిటీ సమావేశలు సకలంలో తురఴహ ంచాబడుత్ుననవ: 

ఓ) యాజమానా కమిటీ సమావేశల మితుట్సస(తీరెనం) వా యబడుత్ుందా:  
II. పఠశల ఎస్.యం.స  గర ంటల  వితుయోగం వివరములు : 

కర.సంఖ్ా గర ంట్స తుధఽల మంజూరు తుధఽల వితుయోగం బాలెన్స 
1 సాూల్ గర ంట్స    

2 యూతుఫం  గర ంట్స    

3 సాూల్ కంెల క్సస గర ంట్స    

4 తురఴహణ గర ంట్స    

5 ఇత్రములు    

మొత్తం    

      



 

III. ఎస్.యం.స రికరుు ల తురఴహణ వివరములు: 

అ) తీరెనాల ుసతకం సితి  :  అప్ డేట్స గ ఉంద ి/ అప్ డేట్స గ లేదఽ 

ఆ) నగదఽ ుసతకం సితి : అప్ డేట్స గ ఉంద ి/ అప్ డేట్స గ లేదఽ 

ఇ) బాంక్స పస్ బుక్స  సితి : అప్ డేట్స గ ఉంద ి/ అప్ డేట్స గ లేదఽ 

ఈ) కొనఽగోళ్ళ స్ా క్స రిజిసార్ : అప్ డేట్స గ ఉంద ి/ అప్ డేట్స గ లేదఽ 

ఉ) చ లిలంుల రసదఽలు : సమగరంగ,సరిగ ఉననవి/ లేవు 

ఊ) గత్ ఆరిిక సంవత్సరం వరకు ఆడిట్స జరిగిందా: జరిగింది /జరగలేదఽ 

 

IV. పఠశల తురఴహణ / సఴచ్ఛ పఠశల 

అ) పఠశల ఆవరణ రిశుభా్ంగ వుననదా?   :  

ఆ) పఠశలలోతు మరుగు దొడుల  రిశుభా్ంగ వునానవ? : 

ఇ) ఎస్.యం.స  పఠశల రిశుభా్త్నఽ రావేక్షిసఽత ననదా ? :  

ఈ) పఠశలలో వంట గది వుననదా? 

                  ఉ) ఉపధాాయులు వేళ్కు హాజర ై పఠములు చ బుత్ునానర? : 

                  ఊ) బడి ఋణం తీరుుకుందాం లో ఎస్.యం.స   భాగస్ఴమాం: 

 

V. పఠశల SMC సమావేశము ెై సందరవన అధికర ిరిపో రా్  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

పఠశల హెచ్.యం సంత్కం          సందరవన అధికర ిసంత్కం 


