
રોલ ન:ં_____ 

આર.આર.મહતેા કોલેજ ઓફ સાયન્સ એન્ડ સી.એલ.પરીખ કોલેજ ઓફ કોમસસ,પાલનપરુ 

 

કોલેજમ ાં વિદ્ય ર્થીની હ જરી અંગેન ાં િ લીન ાં સ ાંમવિપત્ર 

 

હ ાં ન મે ____________________________________________________________________ 

 

નો પ ત્ર/પ ત્રી ન મે ___________________________________________________________ 

ટી.િ ય.બી.એસસી/એમ.એસસી.સેમેસ્ટર ____,વિષય :__________ મ ાં રોલ નાં:_____ર્થી અભ્ય સ કરે છે 
અને હ લમ ાં કોલેજ દ્વ ર  “ઓનલ ઈન વિક્ષણ” આપિ મ ાં આિે છે. હિે ગજુરાત સરકારના શિક્ષણ શિભાગના 
ઠરાિ ક્રમાકં નબંર કરન/૧૦૨૦૨૦/૦૬૦૫૦૨૦૨૦/ખ-૧ સચિિાલય,ગાધંીનગર તા.૦૭-૦૧-૨૦૨૧ અન સ ર 
છેલલ ાં િષષન ાં વિધ ર્થીઓ મ ટે પહલે  પ્ર યોગગક અને ક્લ સરૂમ ટીગ િંગ “ઓફલ ઈન વિક્ષણ” એટલે કે કોલેજન ાં 
િગષખાંડમ ાં િ .૧૧-૦૧-૨૦૨૧ ર્થી વિક્ષણ ક યષ િર  કરિ ન ાં છે. 
 

હું મારા પતુ્ર/પતુ્રીને મારી પોતાની અને પતુ્ર/પતુ્રીની મરજીથી કોલેજમા ંઆિી શિક્ષણ માટે હાજરી આપિાની 
સમંશત આપુ ંછં 

િગષખાંડમ ાં િેમજ લેબોરેટરીમ ાં આિી વિક્ષણ મેળિિ  મ ટે ગ જર િ સરક ર અને સ યન્સ-કોમસષ કોલેજ, 
પ લનપ ર દ્વ ર  નક્કી કરિ મ ાં આિેલ કોરોના ં અંગેના તમામ ધારાધોરણો અને SOP પ્રમાણેના ં શનયમો 
પાડિાની બાહંધેરી આપુ ં છં જેમ ાં સિિ મ સ્ક પહરેિો, સેનેટ ઈઝરનો ઉપયોગ, પ ણીની બોટલ સ ર્થ ેલઈન ે
આિવ ાં. અને કોલેજ કેમ્પસ િેમજ િગષખાંડમ ાં “સોવિયલ ડીસટન્સ” જાળિિ ન ાં સ મેલ છે, જેની મન ેબર બર 
ખબર છે. 
 

કોલેજમા ંઆિિાથી મારા પતુ્ર/પતુ્રીને સજંોગોિસાત “કોરોનાનુ ંસકં્રમણ” થાય તો તેની સપંણૂસ જિાબદારી મારી 
અને મારા િાલીની રહિેે અને આ મ ટે કોલેજ કે કોલેજન ાં િહીિટી માંડળને દોવષિ ઠેરિીિ નહી જેની સાંપણૂષ 
બ ાંહધેરી આપ ાં છાં. 
 

અમ રો રહણે ાંક વિસ્િ ર મ ઈક્રો કન્ટેન્ટમને્ટ ઝોનમ ાં આિિો નર્થી જેની હ ાં ખ િરી આપ ાં છાં. િેમજ આ સમય 
દરવમય ન મ ર  પ ત્ર/પ ત્રીને કોઈ બીમ રીન ાં લક્ષણો દેખ િે િો િેને કોલેજ મોકલીિ નહહ અને આ અંગેની 
જાણ કોલેજન ેલગેખિમ ાં કરીિ.  
 

 

વિદ્ય ર્થીની સહી : _______________                      િ લીની સહી : __________________ 
ન મ : _______________________                      ન મ : ________________________ 

મોબ ઈલ નાં.: __________________                      મોબ ઈલ નાં.: __________________ 

િ રીખ:_______________________   િ રીખ:_______________________ 
 

 

આ સમંશતપત્ર શિદ્યાથી અને િાલીની સહી કરી કોલેજમા ંજમા કરાિિાનુ ંરહિેે. 

(નોંધ: આ સમંશતપત્ર જમા કરાિેલ નહહ હોય તે શિદ્યાથી િગસખડંમા ંબેસી િકિે નહીં જેની નોંધ લેિી) 


