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संदभ :- १. शासन प रप क शालेय िश ण व डा िवभाग मं ालय मुंबई िदनांक १८ जानेवारी,२०२१  

           २. मा. िश णािधकारी यां या कडून मु या यापकांना ा  मागदशन सचूना. िदनाकं १९ जानेवारी २०२१   

शाळेचे नाव :-  

पालकांचे संमतीप  

            मी                                                                  रा.                                            मो. न ं 

िवनंती पवूक कळिवतो क , माझा पा य                                                      हा/ही इय ा ......     म ये आप या शाळेत िशकत 
आह.े कोिवड १९ या ादभुावामळेु अनेक िदवसापासनू य  शाळा बंद आहेत. वरील संदभ य प ानसुार िदनांक २७/०१/२०२१ 
पासनू वग ५ त े८ या शाळा सु  होत अस यान ेमी मा या पा यास वग अ यापन कायास पाठिव यास तयार आह े/ नाही. कोिवड -
१९ या सरुि त उपाय व खबरदारी संदभात मा या पा यास मी सचूना देऊन िनयमांचे काटेकोर पालन कर यास किटब  राहन वग 
उपि थतीस मी संमती देत आह.े / नाही. 

िदनांक :-    / ०१ / २०२१                                                                                                           पालकांची वा री                                                                                                           

 

 

 

 

         संदभ :- १. शासन प रप क शालये िश ण व डा िवभाग मं ालय मुंबई िदनांक १८ जानेवारी,२०२१ 

                    २. मा. िश णािधकारी साहबे यां या कडून मु या यापकांना ा  मागदशन सचूना. १९ जानेवारी २०२१  

शाळेचे नाव :-  

पालकांचे संमतीप   

             मी                                                                  रा.                                      मो. नं  

िवनंती पवूक कळिवतो क , माझा पा य                                                      हा/ही इय ा ......     म ये आप या शाळेत िशकत 
आह.े कोिवड १९ या ादभुावामळेु अनेक िदवसापासनू य  शाळा बंद आहेत. वरील संदभ य प ानसुार िदनांक २७/०१/२०२१ 
पासनू वग ५ त े८ या शाळा सु  होत अस यान ेमी मा या पा यास वग अ यापन कायास पाठिव यास तयार आह े/ नाही. कोिवड -
१९ या सरुि त उपाय व खबरदारी संदभात मा या पा यास मी सचूना देऊन िनयमांचे काटेकोर पालन कर यास किटब  राहन वग 
उपि थतीस मी संमती देत आह.े / नाही. 

िदनांक :-    / ०१/ २०२१                                                                                                             पालकांची वा री              

 

 


