પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ માટે કોલેજમાાં શિદ્યાર્થીને મોકલિા માટેનો િાલીનો સાંમશિ-પત્ર
ુ ર એ્લીકેસન્િ
કોલેજન ું નામઃ જેજી કોલેજ ઓફ કોમ્પ્યટ

વિદ્યાર્થીન ું નામઃ ____________________________________________________________________
ત ૃતીયિર્ષ બીસીએનો રોલનુંબર __________________ ડિવિઝન ________

વિક્ષણ વિભાગના ઠરાિનું. કરન/10020/06052020/ખ-1 તેમજ ગજરાત યવનિવસિટીના પડરપત્રનું.

આર/52325/2021 તા. 7-1-2021ના સુંદભષ અને યજીસીના તા. 5/11/2020ની ગાઇિલાઇન ધ્યાને રાખી
છે લ્લા િર્ષના કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને કોલેજમાું પ્રત્યક્ષ અભ્યાસ કાયષ કરિા માટે િા. 19/01/2021ને

માંગળિાર ના રોજર્થી આિિા માટે હું મારા પત્ર/પત્રી ______________________________________ને

કોલેજમાું અભ્યાસ કરિા માટે મારા જોખમે અને મારી ઇચ્છાર્થી સુંમવત આપ ું છું. મારો પુત્ર / પુત્રી સોશિયલ

ડિસ્ટનન્સિંગ, માસ્ક અને સેનેટાઇઝરના શનયમોનો સાંપ ૂણણ અમલ કરિે. કોલેજ દ્વારા અપાતી તમામ સ ૂચનાઓન ું
પાલન મારા પત્ર / પત્રી દ્વારા િગષખિું તેમજ કોલેજ કુંપાઉન્િમાું કરાિે, તેમજ મારા પત્ર / પત્રી કોઈ ગુંભીર

બીમારી ધરાિતા નર્થી અને હાલમાું અમારા ઘરમાું રહેતા કોઈ સભ્યોને કોરોના પોઝઝડટિ નર્થી જે હું
ખાતરીપ ૂિષક જાહેર કરું છું. કોલેજ તરફર્થી વિદ્યાર્થીને પ્રત્યક્ષ અભ્યાસઅર્થે કોલેજમાું ફરજજયાત આિિા માટે

ફરજ પાિેલ નર્થી, તર્થા િૈકલ્લ્પક ઓનલાઇન અભ્યાસની સવિધા ચાલ છે , જે હું જાણ ું છું. મારા પત્ર / પત્રીના
સ્િાસ્્ય અનસાર તેને કોલેજમાું પ્રિેિિા દે િાનો અંવતમ વનણષય કોલેજનો રહેિે, જે તેને બુંધનકતાષ રહેિે. જો

મારા પત્ર / પત્રીને કોલેજના પ્રત્યક્ષ વિક્ષણના અભ્યાસ દરવમયાન કોરોના સુંક્રમણ ર્થિે તો તે માટે કોલેજ
સાંચાલક માંિળ, આચાયણશ્રી કે કોલેજ સ્ટાફની કોઈ જિાબદારી રહેિે નડહ િે હુાં સ્િીકારાં ુ છાં અને િે બદલ હુાં
કોલેજ સામે કોઈ દાિો કરીિ નહી િે બદલ આ સાંમશિપત્રક લખી આપુાં છાં.
તારીખ:-_________________

વિદ્યાર્થીની સડહ:-_________________________________
િાલીનીસડહ:-___________________________________

િાલીન ું નાુંમ તર્થા સરનાુંમ:-_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
પીતાજીનો મોબાઈલ નું _________________________
માતાજીનો મોબાઈલ નું__________________________
વિદ્યાર્થીનો મોબાઈલ નું__________________________

consentletterforcovid‐19

CONSENT LETTER OF PARENT/GUARDIAN TO SEND THE
STUDENT TO THE COLLEGE FOR DIRECT EDUCATION
Name of the College: JG College of Computer Applications
StudentName:
Third Year BCARollNumber

Division

Resolution of the Department of Education no. karan/ 10020/06052020 / B-1 as well as Gujarat
University circular no. R/52325/2021 Dated 7-1-2021. Keeping in view the guideline of UGC dated
5/11/2020, the last year's college students have to attend lectures in the college in physical presence.
I hereby give consent to send my son / daughter
to the college for attending lectures at my risk from Tuesday, 19th January
2021. My son / daughter will fully comply to all the rules of social distance, mask and sanitization. All the
instructions given by the college will be followed by my son / daughter in the classroom as well as in the
college campus. Also that my son / daughter does not have any serious illness and NO members of our
family, currently living in our house, are CORONA POSITIVE, which I declare for sure. I am aware
that the student is not forced to come to the college to attend lectures, and the alternative facility of online
lectures is available. According to the health of my son / daughter, the final decision to allow him / her to
enter the college stays with the college authority to which he / she has to abide. I understand that the
college, the management, the faculty members, the administration will not be
responsibleincasemyson/daughterisfoundCORONAPOSITIVEduringorafterhis/ her attending the lecturers
in physical presence and I will not claim in any aspect for the same.
Date:
Student’s Signature
Parent’s /Guardian'sSignature
Parent’s /Guardian's Name andAddress

Father's MobileNo.
Mother’s MobileNo.
Student's Mobileno.
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