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शाळेच्या कामकाजामध्ये पालक आ�ण समाजाचा सहभाग असावा यासाठ� 
शासनाने "शाळा व्यवस्थापन सिमतीची" स्थापना केली. या सिमतीच्या 
माध्यमातनू शाळेतील �व�वध समस्यांवर चचार् करून तोडगा काढणे, 
शाळेच्या �वकासाला गती िमळवून देणे अशा अनेक गो�ी करण्याचे 
शासनाने ठरवले आहे. म्हणनूच शाळेच्या सवा�गीण �वकासासाठ� 'शाळा 
व्यवस्थापन सिमती' एक अत्यंत महत्वाची संघटना आहे. 

आ�दवासी �वकास �वभागातफ�  शासक�य आ�मशाळांच्या शाळा व्यवस्थापन 
सिमतीस शाळेच्या सवा�गीण �वकासासाठ� रु.५ लाख पय�तचा िनधी उपलब्ध 
करून देण्यात येतो. 

शाळा व्यवस्थापन सिमतीचे स्वरूप,           आ�ण कायर्प�ती समजनू 
घेण्यात व शाळेच्या �वकासासाठ� या िनधीचा �भावीपणे वापर करण्यामध्ये 
आपल्या एसएमसीला मदत करण्यासाठ� आम्ह� ह� प�ुस्तका तयार केली आहे. 

या प�ुस्तके�ारे आम्ह� आपल्यासाठ� शाळा व्यवस्थापन सिमतीचा शासन 
िनणर्य सोप्या स्वरुपात मांडण्याचा �य� केला आहे. याबरोबरच एसएमसी 
िनधीचा वापर �व�वध �कारे कसा केला जाऊ शकतो याब�ल देखील चचार् 
केली आहे. 

या �य�ांमागे शासक�य आ�मशाळांमध्ये         हजारो मलुांना शाळा 
व्यवस्थापन सिमतीच्या माध्यमातून फायदा व्हावा ह� एकच आशा आहे.
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शाळा व्यवस्थापन सिमतीची रचना

यातील एक पालक अध्यक्ष,
एक उपाध्यक्ष म्हणनू िनवडण्यात 

येतील.

यातील ५०% म�हला

स्थािनक �ितिनधी

गावांच्या िशक्षण सिमतीतील म�हला 
सदस्य, अनसुूचीत जमाती सदस्य �कंवा 
त्या भागातील िशक्षण तज्ञ 

शाळा �ितिनधी

१. मखु्याध्यापक - सिचव 
२. अधीक्षक व अधी�क्षका- सह सिचव
३. िशक्षक �ितिनधी एक - सदस्य
४. वगर् चार �ितिनधी एक - सदस्य

पालक �ितिनधी १०-१२

१. िनवासी �व�ाथ्या�चे पालक - ८
२. अिनवासी �व�ाथ्या�चे पालक- ४

�व�ाथ� �ितिनधी

एक �व�ाथ� व एक
�व�ािथर्नी �ितिनधी

१८ - २० सदस्य



पालक �ितिनधी- १० ते १२

सवार्नमुते उत्साह� पालक �ितिनधींची 
िनवड करावी

पालक �ितिनधींमधनू बहुमताने 
िनवडण्यात यावे. 
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना शक्यतो 
�कमान वाचता-िल�हता येत असेल 
याची काळजी घ्यावी

3

शाळा व्यवस्थापन सिमतीची िनवड

फेरिनवड

दोन वषा�नी सिमतीतील सदस्यांची 
फेरिनवड करावी

ओळखप�

सिमतीतील सवर् सदस्यांना ओळखप� 
�ावे

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
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�कमान उप�स्थती

शाळा स्तरावरचे - ३
पालक �ितिनधी - ४

अध्यक्ष उप�स्थत नसतील तर उपाध्यक्ष 
अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील

शाळा व्यवस्थापन सिमतीच्या बैठक�तील गणपूत�

सलग तीन सभांना अनपु�स्थत 
रा�हल्यास सदस्यत्व र� करता येईल 
व नवीन सदस्य िनवडता येतील.

सदस्याच्या पाल्याने शाळा सोडल्यास....

पालकाचे सदस्य�व र� होईल व नवीन
सदस्य िनवडता येईल

अध्यक्ष

सवर् सदस्यांनी उप�स्थत राहावे

मी�टंग १

मी�टंग २

मी�टंग ३
नवीन 
 SMC  
सदस्य
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शाळा व्यवस्थापन सिमतीच्या बैठक�ची वारंवा�रता

मोठ्या सटु्ट्या वगळता दरमहा एक 
बैठक

कधी?
प�हला शिनवार �कंवा पालक सदस्यांना 
सोयीच्या �दवशी
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सवर् सदस्यांना सात �दवस आधी बैठक�
संदभार्त मा�हती �ावी

बाहेरगावच्या सदस्यांना एसएमसी 
िनधीतनू �वास भ�ा बैठक�च्या �दवशीच
देण्यात यावा

बठैक�साठ� करावयाच्या तरतुद�....

सदस्यांसाठ� शाळेमध्ये दपुारचे जेवण 
�ावे
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जबाबदार� कोणाची?
मखु्याध्यापक

शाळा व्यवस्थापन सिमतीच्या बैठक�चे अहवाल/इितव�ृाचे लेखन

काय असावे?

-बठैक�ची तार�ख
-बठैक�त घेण्यात आलेले िनणर्य
-उप�स्थतांची नावे व स�ा

आठवडाभरात �कल्प अिधकार� 
यांना हे इितव�ृ पाठवावे.

10th January 2020 10th January 2020 काय असावे?
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इितव�ृ नमनुा
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१. �व�हत नमुन्यात बठैक�ंचे इितव�ृ ठेवावे
२. त्याची �त �कल्प कायार्लयास पाठवावी

शाळा स्तरावर शाळा व्यवस्थापन सिमतीचे संिनयं�ण अहवाल/        

१. कामाचे/दरुुस्तीचे/खरेद�चे फोटो

आधी व नंतरचा, एक जवळून व एक 
लांबनू  

स्वतं� कॅशबकु ठेवावे

₹ 1000

Items for school

1/01/20

10th January 2020 काय असावे?

₹ 1000Items for school1/01/20
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एसएमसी ची कतर्व्ये

आ�मशाळांशी संबंिधत कामे 

एसएमसी बठैक�मध्ये पढु�ल 
म�हन्यात करण्यात       कामांचे 
िनयोजन करणे.

�व�ाथ्या�च्या �वकासासाठ� एसएमसी 
फंडाचा वापर करणे.

एसएमसी च्या परवानगीनेच कामाची 
अमंलबजावणी करणे.

ए��ल २०२० 
योजना

ए��ल २०२० 
योजना हो

कामाच्या िनयोजना संदभार्त
        वाटून देणे.
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शाळेसाठ� खालील नमदू        कामांचे अल्पकालीन व द�घर्कालीन िनयोजन करणे आ�ण 
या कामांची शाळा भेट�दरम्यान गुणव�ा तपासणे.  

आरोग्य आ�ण स्वच्छता सरुक्षा

अन्न आ�ण इतर स�ुवधा खेळ आ�ण िशक्षण  
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एसएमसी ची कतर्व्ये

�कमान २ एसएमसी सदस्यांनी शाळेला आठवड्यातून एकदा 
भेट देऊन शाळेमधील स�ुवधांचा आढावा घ्यावा.

मागील वषार्चा अखिचर्त िनधी आ�ण 
चाल ूवषार्त िमळणारा ५ लाख 
रुपयांच्या िनधीचा �विनयोग लक्षात 
घेऊन खचार्चे अदंाजप�क तयार करणे. 

�त्येक म�हन्याच्या शकै्ष�णक 
वेळाप�काची अमंलबजावणी नीट 
होत आहे का हे पाहणे. 

53,000

JunItems

Tap 9000

8000

9000

70009000

9000

Food

Book

July Aug
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�व�ाथ्या�च्या उप�स्थती व 
अनपु�स्थतीबाबत शाळा �शासनाला 
मा�हती देणे.

आ�मशाळेमध्ये सरुु असलेल्या 
कामाची देखरेख करणे आ�ण त्याच्या 
गुणव�ेची खा�ी करणे.

�व�ाथ्या�ना देण्यात        DBT च्या 
�भावी वापराब�ल पालकांमध्ये जागतृी
िनमार्ण करणे. 

शाळा आ�ण गाव यांमधील दवुा 
म्हणनू काम करणे. 

Names

Name 1

Name 2

Name 3

Mon Tue Wed Thu

P A

A

A A

P

P

P

P

P

P

P
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