






अर्ज 

                                                                                जि.प.प्रा.शाळा ,………………                                                                                                                                                            

                                                                                 जि:-      /        / 20 

प्रजि,                                                                     

मा.गटजशक्षणाजिकारी सााो 

पंचायि सजमिी,………………  

िा:…………… जि:……………,   

 

जिषय : सहलीस िाणसे परिानगी जमळणेबाबि 

द्वारा  : मखु्याध्यापक, जि.प.प्रा.शाळा ………………………… 

                        कें द्र :……………, िा:……………, जि:……………,  

महाोिय, 

            िरील जिषयास अनसुरून जि.प.प्रा.शाळा ……………………कें द्र :……………, 

िा:……………जि:……………आमच्या शाळेची शैक्षजणक सहल 

…………………………………अशी………… जििस (.... मकु्कामी) महाराष्ट्र राज्य 

पररिहन महामडंळाच्या बसेसने िाणार आह.े 

             साोबि याोग्य त्या नमनु्याि सहलीसाठी शाळा व्यिस्थापन 

सजमिी,.............................यांच्या सहल परिानगीसाठीचे ठराि मंिरुीचे पत्र,सहलीसाठी 

िाणाया जिद्यार्थयाांची यािी,पालकांची परिानगी पते्र, साोबि िाणाया जशक्षकांची यािी िाोडली 

आह.े 

                        िरी सहलीस िाणेसाठी परिानगी जमळािी, ही जिनंिी| 
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सहलीसाठी पालकाांना सचूना  

शैकं्षणिक सहल 20  20 

 1) शैक्षणिक सहल णि …………रोजी णज.प.प्राथणिक शाळा …………… येथनू पहाटे णिक 

…………… वा णनघिार आह.े तरी आपल्या पाल्यांना ………………वाजता उपणथथत िेवावे. 

2) सहल ……… णिवस…… िकुकािी असल्याने आवश्यक साणहत्य िलुांबरोबर ियावे.पणहल्या 

णिवशी जेवि जेवि सोबत ियावे. 

3) सहलीची णिकािे 

……………………………………………………………………………………

…इत्यािी 

4) णवद्यार्थयाां सोबत णकिती वथत ूिोबाइइल, किेरा, िाणिने इत्यािी िऊे नयेत. 

5) णवद्यार्थयाांना सहलीसािी शाळेत आिण्याची व सहलीनंतर शाळेतनू  परत घरी नेण्याची जबाबिारी  

पालकांची राहील. 

6) णि………………… रोजी सहल ………………च्या सिुारास शाळेत येइइल. 

7) सहलीच्या काळात खालील िोबाइइल क्रिांक वर संपकइ  साधावा. 

        श्री………………………….......िो. क्र. ................................. 

        श्री………………………….......िो. क्र.................................. 
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सहलीस जाण्यासाठी पालकाांचे सांमतीपत्रक 

                                                                                                       

                                                                                                      णि-     /      / 20  

प्रणत  

िा.िखु्याध्यापक, 

णज.प.प्राथणिक शाळा, …………… ता………… णज…………… 

                       िी………………………………………………………………… 

रा-.…………………ता- …………, णज-………… िाझा पाल्य णच./कु........................ 

.………………………… ……………………………… इयत्ता ………… हा /ही 

आपल्या शाळेत णशकत आह.ेशाळेची शैक्षणिक सहल  ……वार,  णि-     /      / 20 ते……वार, 

णि-     /      / 20   िरम्यान ……………………………............................................ 

इत्यािी णिकािी ......णिवस व  ……िकु्कािी जात आह.े त्या सहलीसािी िाझा पाल्य जाव ू

इणच्ितो.तरी त्या सहलीस जाण्यास िी थवखशुीने व संपिूइ जबाबिारीने परवानिी िते आह.े 

सहलीपवूी व सहलीनंतर पाल्याची शाळेपयांत ने आि करण्याची जबाबिारी िाझी राणहल . 

 

 

थवाक्षरी…………………… 

    पालकाचे नाव………………… 

                                                      िोबाइइल नं. 



वर्ष महिने 
शेरा 

शकै्षहिक सिल 20....-20......

हवद्यार्थ्ाांची ्ादी 

हि.प.प्रा.शाळा .................................

ता........ हि:-............................

व् 
अ.क्र. हवद्यार्थ्ाांचे नाव हलिंग इ्त्ता िन्मतारीख 
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अ.क्र. तपशील एकूण अ.क्र. तपशील रक्कम 
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एकूण जमा एकूण खर्च 
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शकै्षणणक सहल 

जमा खरे्र्ा तपशील 

णज.प.प्रा.शाळा .........................................................

जमा खर्च 

विद्यार्थी संख्या2

एकूण जमा फी रक्कम 

(प्रती विद्यार्थी फी * विद्यार्थी संख्या)

प्रती विद्यार्थी 

शैक्षवणक सहल फी
1
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