गुरु गोब द
िं ब ग
िं पब्लिक स्कू ि अँड ज्युब्िअर कॉिेज
पररपत्रक क्रिं. ०६/२०२०-२१

दद. १४/१२/२०२०.

इ. १ िी ते इ. १० वी च्या ब्वद्यार्थयाा ाठी फी ा तची च
ु िा
ब्िय पािक,
कोरोिाच्या महामारीत देखीि द्ध
ु ा आपण व आपिे कु टुिं
ुखरूप अ ाि अशी आशा
करते. ध्याची कोरोिाची पररब्स्िब्त ब्वचारात घेता कोरोिा महामारी ब्ियिंत्रणात येत आहे
आब्ण त्यामुळे जग देखीि पूवापदावर येत आहे. महाराष्ट्र शा िाच्या मागादशाक ूचिेिु ार इ. ९
वी व इ. १० वी चे वगा दद. ०४ जािेवारी २०२१ पा ूि ुरू होत आहेत. ाकी इतर वगा जो
पयंत शा ि त्या शाळे त वगा चािू करण्याची परवािगी देत िाही तो पयंत ध्याच्या मागादशाक
ूचिेिु ार ऑििाइि पद्धतीिे चािू राहतीि.
गुरु गोब िंद ब िंग पब्लिक स्कू ि अँड ज्युब्िअर कॉिेज ही एक इिं ग्रजी माध्यमाची
कायमस्वरूपी ब्विा-अिुदाब्ित तत्वावर चािणारी शाळा आहे. शाळे ची ओळख ही फक्त एक
गुणवत्तापूणा ब्शक्षण देणारी शाळा इतकीच ि ूि ब्वद्यािी व पािकािंशी आपिेपणाची
ब्जव्हाळ्याची िाते जपणारी शाळा अशी आहे.
कोब्वड-१९ च्या महामारीमुळे िंपण
ू ा जग िॉक डाऊि अ तािंिा देखीि शाळे िे
शा िाच्या मागादशाक च
ू िेिु ार एब्िि-२०२० पा ूि ऑििाइि ब्शक्षण चािू के िेिे आहे.
आपल्या शाळे च्या ब्शक्षकािंिी िॉक डाऊि ुरू झाल्यापा ूि ब्वद्यार्थयांच्या ब्शक्षणात खिंड पडू
िये म्हणूि ऑििाइि ब्शक्षण देण्या ाठी Whatsapp ग्रुप, अभ्या ाचे ब्व्हब्डओ ब्चत्रीकरण
अशा िकारचे अिक पररश्रम घेतिे. िॉक डाऊिच्या काळात ब्वद्यािी शाळे पा ुि ककिं हुिा
अभ्या ापा ूि दूर जाऊ िये म्हणूि शाळे िे ऑििाइि पद्धतीिे ािंस्कृ ब्तक उपक्रम, ऑििाइि
उपक्रम अशा भरपूर िकारच्या िंकल्पिा ह्या ब्वद्यार्थयाा ाठी रा ब्वल्या. यातूि हेच ब् द्ध होते
की, शाळा ब्ह ब्वद्यार्थयांिा कोणत्याही पररब्स्ितीत गुणवत्तापूणा ब्शक्षण देण्या

ािंधीि आहे.

अशा पररब्स्ितीत देखीि ज्या पािकािंिी शाळे ची ब्ियब्मत फी भरिी त्या पािकािंची मी
मिापा ूि आभार मािते. परिं तु शाळा ब्ह कायमस्वरूपी ब्विा-अिुदाब्ित तत्वावर चािणारी
अ ल्यािे वा पािकािंचे हकाया शाळे अपेब्क्षत आहे. वरीि वा ा ी िक्षात घेता शाळे िे
ब्शक्षक पािक िंघाच्या कायाकारी ब्मतीच्या दस्यािंची भा शाळे त दद. १२ ब्ड ें र २०२०
रोजी घेतिी. त्या भेमध्ये शाळे िे ब्शक्षक पािक िंघाच्या कायाकारी ब्मतीच्या दस्यािं मोर
शाळे च्या ब्शक्षक व ब्शक्षके त्तर कमाचारयािंचे पगार, ुरक्षा कमाचारी पगार, वीजब् ि, शा िाचे
ब्वब्वध करभार, शाळे चे दैिददि खचा, ब्ॅ िटायझेशि खचा ह्या वा ा ींचा खुिा ा मािंडण्यात
आिा. त्यािु ार ध्याची कोरोिाची महामारी व शाळे चे वा खचा ब्वचारात घेता शाळा
व्यवस्िापिािे शैक्षब्णक वर्ा २०२०-२१ ाठी इ. १ िी ते इ. १० वी च्या ब्वद्यार्थयांिा शाळे च्या
फी मध्ये पािकािंिा फी भरण्या ाठी ूट ब्मळावी म्हणूि कोब्वड मदत वित खािीििमाणे
जाहीर के िेिी आहे.

क्रिं.

शािेय फी

१. टमा फी

कोब्वड मदत
वित रक्कम
रु. २७००/-

२. ट्युशि फी

रु. १२००/-

एकू ण फी

रु. ३९००/-

शेरा
दद. ३१ माचा २०२१ पयंत फी भरणारया
पािका ाठी ह्या वितीची ूट देय राहीि.
दद. १० जािेवारी २०२१ पयंत पूणा वर्ााची फी
भरणारया पािका ाठी ह्या वितीची ूट देय
राहीि.
एकू ण फी मध्ये २६% टू (रोख स्वरुपातीि टू
ब्वचारात घेऊि)

महत्वाच्या ा ी:१. ज्या पािकािंिी या अगोदर शाळे ची पूणा वार्र्ाक फी भरिेिी अ ि
े , त्या वा पािकािंिा
रु. ३९००/- (रु. तीि हजार िऊशे मात्र) रक्कमेचे क्रेब्डट व्हाऊचर शाळे तूि भेटेि.
ब्मळािेिे क्रेब्डट व्हाऊचरची वित पािक हे शैक्षब्णक वर्ा २०२१-२२ ह्या वर्ााची फी
भरण्या ाठी घेतीि. ( दरचे क्रेब्डट व्हाऊचर पािकािंिी शाळे तूि दद. १७ ब्ड ें र
२०२० ििंतर शाळे च्या कामाच्या वेळेत येऊि मक्ष घेऊि जावे. )
२. ज्या पािकािंिी ह्या अगोदर हमाही (६ मब्हन्याची) फी भरिी अ ि
े आब्ण त्यािंिी
राब्हिेिी उवाररत रक्कम जर दद. १० जािेवारी २०२० च्या अगोदर भरिी तर अशा
पािकािंिा उवाररत फी मध्ये रु. ४००/- (रु. चारशे मात्र) टू देण्यात येईि.
३. ज्या पािकािंिी शाळे ची माब् क फी (दर मब्हन्यािु ार फी) भरिी अ ि
े आब्ण
त्यािंच्याकडे राब्हिेिी उवाररत फी जर त्या पािकािंिी दद. ३१ जािेवारी २०२१ पयंत
भरिी तर िती मब्हिा रु. १००/-(फक्त ट्युशि फी ाठी) अशी कोब्वड मदत वित
म्हणूि त्यािंिा ब्मळे ि अन्यिा दद. दद. ३१ जािेवारी २०२१ ििंतर पूणा फी भरावी िागेि.
४. पािक त्यािंची फी ब्ह शाळे त काळी ९.०० वा. पा ूि ते दुपारी ३.०० वा. पयंत येऊि
मक्ष भरू शकता ककिं वा ऑििाइि पद्धतीिे देखीि भरू शकता.
तरी वा पािकािंिा आग्रहपूवाक ब्वििंती करण्यात येते की, आपल्या पाल्याची राब्हिेिी
उवाररत फी वेळेत भरावी व कोब्वड मदत वितीचा िाभ घ्यावा. त च
े ित्येक पािकािंिी
हे देखीि िक्षात अ ू द्यावे की, पािकािंिा जशी शक्य होईि तशी माब् क ककिं वा हफ्तत्यािे
शाळे ची फी भरू शकता. जेणेकरूि ध्याची कोरोिा महामारी ब्वचारात घेता त्याचा आर्िाक
फटका तुमचे दैिददि जीविशैिीवरती
णार िाही.
कृ पया वांिी कोरोिावर मात करण्या ाठी शा िाच्या मागादशाक ूचिाचे पािि
करूया.
आपिे आज पयंतच्या हकायाा द्दि शाळा आपिी आभारी आहे.

ब्शल्पा ोरीचा
िाचायाा
“ रु ब्क्षत रहा आििंदी रहा”

