
పేరెంట్స్  కమిటీ ఎని్న క కు సూచనలు 
 

 సూచిక (01) లోని ఉత్తర్వు ల ద్వు రా  ప్రభుత్ు  మరియు ఎయిడెడ్ 

పాఠశాలల నందు (అన్ ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు మినహా ) పేరంట్్స  

కమిటీలు (గత్ంలో SMCలు) ఏరాా టు చేయు విషయమై ఉత్తర్వు లు 

జారీ చేసియున్నా ర్వ.  

 శ్ర ీయుత్ రాష్టషర రధక సంచాలకులు. సమప్గ శిక్ష, ఆం.ప్ర.విజయవాడ 

వారి ఉత్తర్వు ల ననుసరించి ప్రభుత్ు  మరియు ఎయిడెడ్ పాఠశాలల 

నందు (అన్ ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు మినహా ) పేరంట్్స  కమిటీలు 

ఏరాా టు చేయు విషయమై ఎనాి కలు నిర్ు హంచుటకు ఉత్తర్వు లు 

జారీ చేసి యున్నా ర్వ.  

 పాఠశాలలోని పిలలల త్ల్లలదంప్ులు / సంర్క్షకులు ప్రతి త్ర్గతి 

నుండి  ముగ్గురిని సభుు లుగా ఎనుా కోవలెను. వీరిలో కనీసము ఒకర్వ 

Disadvantage group (షెడ్యు ల్డ్ కులములు, షెడ్యు ల్డ్  తెగలు, 

అన్నధలు, వలస మరియు వీధి బాలలు, ప్రత్యు క అవసర్ములు గల 

పిలలలు మరియు HIV affected / infected children) నకు మరియు 

మరొకర్వ  weaker sections కు (వెనుకబడిన త్ర్గతులు, మైన్నరిటీలు 

)మరియు త్ల్లల దంప్ుల వారికి ఆద్వయం రూ. 60,000 /- లోపు గల 

వార్వ చంది వండవలెను.  

 ఏదైన్న త్ర్గతికి సంభంధించి వివిధ  మీడియంలు, సెక్షన్ లు 

ఉనా రా టికీ ద్వనిని ఒకే త్ర్గతిగా రరిగణంచ వలెను.  

 ప్పాధమిక పాఠశాలలో త్ర్గతికి ముగ్గుర్వ చొపుా న మొత్తము 15 

మంది, ప్పాధమికోనా త్ పాఠశాలలో త్ర్గతికి ముగ్గుర్వ చొపుా న 

మొత్తము 21 మంది, ఎల్లమంటరీ  పాఠశాల నందు త్ర్గతికి ముగ్గుర్వ 

చొపుా న మొత్తము 24 మంది మరియు ఉనా త్ పాఠశాలలో6,7,8,9,10 

త్ర్గతులకు త్ర్గతికి ముగ్గుర్వ చొపుా న మొత్తము 15మంది 

సభుు లను ఎనుా కోవలెను. ప్రతి త్ర్గతికి మొత్తముపై ఇదదర్వ 

మహళలై వండవలెను. 

 ఏదైన్న త్ర్గతి నందు పిలలల సంఖ్ు  6 లోపు ఉనా పుా ు వారిని 

ప్కింది త్ర్గతి నందు గాని  

 లేద్వ పై త్ర్గతినందు గాని కల్లపి ఎనుా కొను వారి సంఖ్ు   ఆర్వ పైగా 

ఉంునటులచూడవలెను.  

 ఎనాి కైన సభుు ని కాల రరిమితి 2 సంవత్్ రాలు లేద్వ త్మ బిడ్ 

పాఠశాలలో చదువ నంత్ కాలము (ఏది త్కుు వైత్య ద్వనిని 

రరిగణంచవలెను).  

 ప్పార్ంభ త్ర్గతికి సంభంధించి సభుు లను ఇత్ర్ సభుు ల కాల 

రరిమితి తీరిపోయి ఏర్ా డిన  ఖాళీల నందు ఎంపిక 

చేయునటులగాచూడవలెను. 

 Ex- Officio సభ్యు లకుసెంబెంధెంచి 

1) సంబంధిత్ పాఠశాలల ప్రధానోపాద్వు యుు లేద్వ ఇంచార్జ ్

ప్రధానోపాద్వు యుు మంబర్జ కనీు నర్జ  గా వు వహరించవలెను.  



2) సంభంధిత్ మండల విధాు  శాఖాధికారి సదర్వ పాఠశాలలోని మరొక 

ఉపాధాు యుని సభుు నిగా న్నమినేట్స చేయవలెను (మంబర్జ  కనిు నర్జ 

పుర్వషుడైనచో సహ ఉపాధాు యుు ష్టరత గా ఉంునటుల లేద్వ మంబర్జ 

కనిు నర్జ ష్టరత అయినచో సహ ఉపాధాు యుు పుర్వషుుఉంునటుల 

ప్పాధాను త్ ఇవు వలెను ).  

3) సంబంధిత్ కారొా రేటర్జ /కౌన్ి లర్జ / వార్జ ్మంబర్జ  

4) సంబంధిత్ ఆవాస ప్పాంత్పు అంగన్ వాడీ వర్ు ర్వల  

5) సంబంధిత్ ఆవాస ప్పాంత్పు ఏ.యన్.యం 

6) సంబంధిత్  ప్గామపు / వార్జ ్మహళా సమాఖ్ు  అధు క్షురాలు  

 Co-opted Members :  

1) పేరంట్్స  కమిటీ కి ఎనాి కైన సభుు లు పాఠశాలకు సహకరించుచునా  

విద్వు  వంతులు / ద్వత్లు / సు చచ ంధ సేవా సంసథ / Alumni / ఇత్ర్వలు 

నుండి ఇదదరిని ఎంపిక చేయవలెను.  

2) కో – ఆరని్ సభుు ల కాల రరిమితి 2 సంవత్్ రాలు  

 సంబందిత్ ప్గామ సర్ా ంచ్ / మునిసిరల్డ చైర్జ రర్్ న్ / మేయర్జ వారి 

రరిధిలోని పాఠశాలల పేరంట్్స  కమిటీసమావేశములకు హాజర్వ 

కావచుచ ను.  

 పేరంట్్స  కమిటీ కి ఎనాి కైన సభుు లు వారి నుండి ఒకరిని చైర్జ రర్్ న్ 

గాను మరియు మరొకరిని వైస్ చైర్జ రర్్ న్ గాను ఎనుా  కోవలెను. 

వీరిలో కనీసము ఒకర్వ మహళ అయి వండ వలెను. మరొకర్వ 

ప్రతికూల రరిసిథతులలో ఉనా  వరాునికి చందిన వార్వ లేద్వ బలహీన 

వరాులకు చందిన వారై వండవలెను.  

 

 త్ల్లలదంప్ులలో ఒకర్వ మాప్త్మే SMC సభుు లను ఎనుా కొను ఓటింగ్ 

ప్రప్కియ లో అనుమతించవలెను. 

 వివిధ త్ర్గతులలో చదువచునా  త్మ పిలలల త్ల్లల / త్ంప్డి ఆయా 

త్ర్గతికి సంబంధించి ఓటింగ్ చేయుటకు అర్వులు  

 సంబంధిత్ పాఠశాలల ప్రధానోపాధాు యుు ఎనాి కలు 

నిర్ు హంచవలెను.  

 ఎనాి కలు నిర్ు హంచుటకు గాను కనీసము 50% త్ల్లలదంప్ులు 

హాజర్వకావాలీ .  

 ఎనాి కలు చేతులు ఎతుత రదదతి ద్వు రా గాని లేద్వ Voice vote ద్వు రా 

నిర్ు హంచవలెను. అసాధార్ణ రరిసిథతులలో  మాప్త్మే ర్హసు  

ఓటింగ్ నిర్ు హంచవలెను. 

 పేర్ంట్  మొనిటరింగ్ కమిటీ సమావేశము విద్వు  సంవత్్ ర్ములో 

కనీసము 2 నెలలకు ఒకసారి నిర్ు హంచవలెను. మొదటి 

సమావేశము విద్వు  సంవత్్ ర్ము ప్పార్ంభము నందు, చివరి 

సమావేశము విద్వు  సంవత్్ ర్ము ముగంపు నందు 

నిర్ు హంచవలెను. 



 ఎంపికైన సభుు లు ఎవరైన్న సమావేశము నిర్ు హంచవలసినదిగా 

కోరినపుా ు చైర్జ రర్్ న్ అనుమతితో  పాఠశాల ప్రధానోపాధాు యుు 

ప్రత్యు క సమావేశము నిర్ు హంచవలెను 

 మద్వు హా  భోజన రధకము,Academic review, Grants and Expenditure 

and Social audit for effective Monitoring and implementation of RTE 

లకు సంబంధించి PMC సబ్ కమిటీలను ఏరాా టు చేయవచుచ ను.  

 PMC సమావేశము మినిట్్స  మరియు నిర్ ణయములు రికార్్వ  చేసి 

సభుు లందరికి అందుబాటులో ఉంచవలెను.  

పాఠశాల మొన్నటరెంగ్ కమిటీ క్రెంది బాధ్ు తల కూడా 

న్నర్వ హెంచవలెను.  

(a) ప్కమానుగత్ముగా కరికులం నకు  సంబంధించి పిలలల 

సామార్్ు ములను రరిరల్లంచుట, విద్వు ర్్వు ల   మరియు ఉపాధాు యుల 

గైర్వహాజర్వను రరిరల్లంచి సరైన చర్ు లు గైకొనుట.  

(b) పిలలల నమోదు మరియు ప్రతి దినము హాజర్వను రరిరల్లంచుట  

(c) 6-14 సంవత్్ ర్ముల పిలలల జాబితాను నిర్ు హంచుచూ బడి బయట 

పిలలలను  పాఠశాలలలో నమోదు చేయించుట.  

(d) ఉపాధాు యులు మరియు ఇత్ర్ సిబబ ంది హాజర్వ మరియు లభు త్ను 

రర్ు వేక్షణ మరియు సమీక్ష చేయుట. 

(e) మధాు హా  భోజన రధకమును రర్ు వేక్షణ చేయుట. 

(f) పాఠశాలకు సంబంధించిన జమ ఖ్ర్వచ లను రరిరల్లంచి వారికి 

అకౌంట్స త్యార్వచేయుట  

 PMC కి సంబంధించి ఛైర్జ  రర్్ న్ మరియు కనీు నర్జ జాయింట్స   

అకౌంట్స నిర్ు హంచుచూ పాఠశాలకు అందు మొత్తములను 

జాయింట్స అకౌంట్స కు జమచేయవలెను.  పాఠశాల అకౌంటాు  ఆడిట్స 

నిర్ు హణకు సిదదముగా ఉంచవలెను.  ప్రతి సంవత్్ రాంత్మున 

వినియోగ ధృవ రప్త్ములను ప్గాంట్్స  విుదల చేయు ఆధారిటీకి 

సమరిా ంచవలెను.  

 పాఠశాల పేర్ంట్్స   కమిటీ అకౌంటల ను ఇంపిలమంటేషన్ ఆధారిటీచే 

నియమించబ డిన ఏజెన్ీ   లేద్వ టీం   ప్కింది విధముగా పాఠశాలల 

పేర్ంట్్స   కమిటీ ఎనాి కల నిర్ు హణ కొర్కు షెడ్యు ల్డ రూరకలా న 

చేసియున్నా ర్వ. 

16.09.2019 (Monday) 

Issue  of Notification to Conduct of Elections to SMC Members, Chairman & 
Vice Chairman 10.00 A.M. 
Display of Voter List for conduct of Elections to SMC Members in the Notice 
Board of Primary / Upper Primary Classes / High Schools 2.00 P.M 
 19.09.2019 

 (Thursday)Calling of Objections on Voter List and Redressal of 
Grievances if any 9.00 A.M to 1.00 P.M 



 Finalization of Voter List for Conduct of Elections to SMCs and its 
display in the Notice Board of the Primary / Upper Primary Schools 
/ High Schools 3.00 P.M to 4.00 P.M 

23.09.2019 

 (Monday) Conduct of Elections to SMC Members Finalisation of 
Elected SMC Members & Formation of New SMCs 7.00 A.M to 
1.00 P.M 

 Conduct of Election of Chairman & Vice Chairman by SMC Members 
1.30 P.M 

 Oath taking by SMC Members, Chairman & Vice Chairman 2.00P.M 
 Conducting First SMC Meeting 3.00 P.M to 3.30 P.M. 

 

 ఎనాి కల ప్రప్కియకు ఎవర్యిన్న విఘాత్ం కల్లగంచినచో  వారిపై  

చటరరర్మయిన చర్ు లు తీసుకోన బుతాయి.   

There should not be any political interference 

 MRO.MPDO. 

VRO.VRA లు ఎనాి కల  Observers. గా రావచుచ ను. 

 Disadvantages & weaker section  నుంచి  సభుు లు దొర్కనపుు  it 

can. Be filled as per existing Rules of Reservation. 

 PMC ఎనాి కలలో పాల్గు నే  voters. వారి  ID Cards(. Aadhar card /Ration 

card) త్రా క తీసుకు రావాల్ల. 

 If the school strength is below 15,there need not be conduct Election 
for PC members. All parents will be acted as  members. 

 PC ఎలక్షన్  జర్వగ్గతునా పుు ఒక ఫోటో మరియు PCమీటింగ్ 

జర్వగ్గతునా పుు ఒకఫోటో STMS app నందుఅప్ లోడ్ చేయాల్ల. 


