
ય  િશ ણ માટ કોલેજમા ંિવધાથ ને મોકલવા માટની વાલીનો સમંિત-પ  

કોલેજનુ ંનામ: ________________________________________________________________ 

િવધાથીર્નુ ંનામ : ______________________________________________________________ 

વગર્: ______________ સેમ: __________ રોલ નબંર: _____________  (વષર્ ૨૦૨૦-૨૧) 

 સરકાર અને િશક્ષણ િવભાગની બેઠકમા ં લેવાયેલા િનણર્યના અનસુધંાનો માનનીય 

િશક્ષણમતં્રીએ કરેલી જાહરેાત અને UGC મજુબની SOP (Standard Operational Procedure) ને યાન 

રાખી કોલેજના નાતક અને અનુ નાતકના અંિતમ વષર્ના િવધાથીર્ઓને કોલેજના પ્ર યક્ષ અ યાસ કાયર્ 

કરવા માટે તારીખ ૧૧/૦૧/૨૦૨૧ સોમવારથી આવવા માટે ગાઇડલાઇન જાહરે કરેલ છે, તે મજુબ હુ ં

મારા પતુ્ર/ પતુ્રી / પા યને કોલેજમા ંઅ યાસ કરવા માટે મારા જોખમે અને મારી ઇ છાથી સપંિત 

આપુ ં . મારો પતુ્ર/ પતુ્રી / પા ય SOCIAL DISTANCING, મા ક અને સેનેટારાઈઝર ના િનયમો નો 

સપંણૂર્ અમલ કરશે. કોલેજ ારા અપાતી તમામ સચૂનાઓનુ ંપાલન મારા પતુ્ર/પતુ્રી / પા ય ારા 

વગર્ખડં તેમજ કોલેજ કે પસમા ં કરાશે ની હુ ંખાતરી આપુ ં . કોલેજ તરફથી િવધાથીર્ને પ્ર યક્ષ 

અ યાસ અથેર્ કોલેજમા ં ફરિજયાત આવવા માટે ફરજ પાડેલ નથી, તથા વૈકિ પક ONLINE 

TEACHING સિુવધા ચાલ ુ છે.  હુ ંજાણ ુ . મારા પતુ્ર/ પતુ્રી / પા યના વા થ અનસુાર તેને 

કોલેજમા ંપ્રવેશવા દેવાનો અંિતમ િનણર્ય કોલેજનો રહશેે  તેને બધંનકતાર્ રહશેે. જો મારા ુ / ુ ી ક 

પા યને કોલેજના ય  િશ ણના અ યાસ દર યાન “કોરોના સં મણ” થશે તો તે માટ કોલેજ 

સચંાલક મડંળ આચાય ી ક કોલેજ ટાફની કોઈ જવાબદાર  રહશે નહ  તે ું વીકા ું  અને તે બદલ 

હુ ંકોલેજ સામે કોઈ દાવો અથવા ફિરયાદ કરીશ નહીં, તે બદલ આ સમંિતપત્રક લખી આપુ ં .ં 

 

િવધાથીર્નો મોબાઈલ નબંર: ____________________ 

વાલીનો મોબાઈલ નબંર:_______________________   _________________ 

તારીખ:____________________           વાલીની સહી 

        ___________________________ 

         વાલીનુ ંનામ 

        સરનામુ:ં ____________________ 

        ___________________________ 

        ___________________________ 
 
 
  



Consent letter of the guardian to send the student to the college for Offline teaching 
 
College Name: _______________________________________________________________ 
Student Name: ______________________________________________________________ 
Class: ______________ Sem: ________________ Roll. No. _______________ (Year 2020‐21) 
 
Following the announcement made by the Hon'ble Minister of Education and the SOP 
(Standard Operational Procedure) laid down by the UGC, the following decision was taken in 
the meeting of Government and Education Department and the guideline was announced 
for the final year college students for direct / Offine study from Monday 11/01/2021. 
Accordingly, I hereby at my own risk and at my will give permission to my son / daughter to 
attend study in college. My son / daughter will fully comply the rules of Social distancing, 
Mask and Sanitization. It is guaranteed that all the instructions given by the college will be 
followed by my son / daughter in the classroom as well as at the college campus. I am aware 
that the students from the college are not compelled to attend and they can also study 
through Online teaching mode. In accordance with the health of my son / daughter, the final 
decision to allow him / her to attend / enter the college will be decided by the college, 
which will be binding to him / her. I acknowledge that if my son / daughter or child gets 
infected with Corona during the college teaching, the College management or the College 
staff will not be liable for it. I will not register 
any claim or complaint against the College the same. I am giving this consent form in this 
respect. 
 
Student Mo. No. :____________________ 

Guardian Mo. No. :____________________ 

Date :____________       _____________________ 

             Guardian Sign 

            
         _____________________ 

          Guardian Name 

            
        Address:____________________ 

        
 ________________________ 

        
 ________________________ 


