
-:  વાલીન ું સુંમતિપત્ર :- 

 

Name of the Student:- _____________________________         Enrollment o:______________________ 

Branch: _________________________________________         Semester: ________________________ 

 

સરકાર અને શિક્ષણ શિભાગની તા. ૦૬/૦૧/૨૦૨૧ ની રાજય સરકારની કેબિનેટની િેઠકમાાં 

લેિાયેલ શનણણયનાાં અનસુાંધાને શિક્ષણમાંત્રીએ  કરેલ જાહરેાત મજુની SOP ને ધ્યાને રાખી ડીપ્લોમાાં ફાઈનલ 

યરનાાં શિદ્યાર્થીઓ ને કોલજેમાાં શિક્ષણ કાયણ માટે તા. ૧૧/૦૧/૨૦૨૧ (સોમિાર) ર્થી આિિા માટે જે 

ગાઈડલાઈન્સ જાહરે કરેલ છે, તે મજુિ હુાં મારા િાળકને કોલેજમાાં અભ્યાસ કરિા માટે મારા જોખમે અને 

મારી ઈચ્છા ર્થી સાંમશત આપુાં છાં. મારુાં િાળક સોશ્યલ ડીસ્ટન્સ (Social distancing), માસ્ક અને સનેીટાઇઝાર 

SMS નાાં શનયમોનો સાંપણૂણ અમલ કરિે. કોલેજ તરફર્થી શિદ્યાર્થીને અભ્યાસઅર્થ ે કોલેજમાાં આિિા ફરજ 

પાડલ નર્થી. િાળકન ેઅભ્યાસ દરમ્યાન “કોરોના સાંક્રમણ “ ર્થિે તો તે માટે કોલેજ નાાં આચાયણશ્રી અન ે

કોલેજ સ્ટાફ ની કોઈ જિાિદારી રહિેે નહ,ે તે િદલ આ સાંમશતપત્ર લખી આપુાં છાં. 

 

Date:_________________    Signature of Parent: ______________________ 

       Name of Father/Mother:___________________ 

 

  



િાલી/ માતા-શપતાનુાં નામ  

______________________ 

સરનામુાં ________________ 

______________________ 

મોિાઈલ: ______________ 

તા. ___________________ 

 

પ્રશત, 
આચાયણશ્રી 
એ.િી.પી.ટી. આઈ કોલેજ 

ટાગોર રોડ 

રાજકોટ 

 

શિષય : મારા પાલ્ય/પતુ્ર/પતુ્રી ને િાળામાાં પ્રત્યક્ષ શિક્ષબણક કાયણ માટે મોકલિા અંગે સાંમશત આપિા 
િાિત 

 

શ્રીમાન ્

 

સશિનય  ઉપરોક્ત શિષય અન્િયે જણાિિાનુાં કે કોિીડ-૧૯ ની હાલની પરરસ્સ્ર્થશતમાાં સરકારશ્રી દ્વારા 
શનયત કરિામાાં આિેલ SOP (Standard Operating Procedure) નુાં પાલન કરિાની િરતે િાળાઓમાાં 
પ્રત્યક્ષ શિક્ષબણક કાયણ િૂ  કરિાનો શનણણય સરકારશ્રી દ્વારા કરિામાાં આિેલ છે. મારો મારા પાલ્ય/પતુ્ર/પતુ્રી 
(નામ)_____________________________________Enrollment No:____________________આપની 
કોલેજમાાં _______________ બ્રાન્ચમાાં અને સેશમસ્ટર ______ માાં અભ્યાસ કરે છે. મેં SOP માાં દિાણિેલ 
માતાશપતા /િાલીની ભશૂમકાની શિગતો િાાંચેલ છે. મારા પાલ્ય/પતુ્ર/પતુ્રીને કોલેજમાાં પ્રત્યક્ષ િૈક્ષબણક  
કાયણ માટે મોકલિાની હુાં સાંમશત આપુાં છાં. મારા પાલ્ય/પતુ્ર/પતુ્રી  દ્વારા સરકારશ્રી ની SOP તમેજ કોિીડ-
૧૯ અંગેની ગાઈડલાઈન્સ નુાં પાલન કરિામાાં આિિે તેની િાાંહધેરી આપુાં છાં. મારા પાલ્ય/પતુ્ર/પતુ્રી  
કોલેજમાાં માસક પહરેીને આિે તેમજ પાણીની િોટલ, નાસ્તો િગેરે ધરેર્થી લઈને આિે અન્ય સારે્થ તેની 
આપ-લે ના કરે તે અંગે તેમને અમોએ સમજ આપેલ છે. મારા પરરિારમાાં કોઈ કોઈ વ્યસ્ક્ત “કોરોના 
સાંક્રશમત” હિે તો તેમજ મારુાં શનિાસ સ્ર્થાન કન્ટેન્મેન્ટ ઝોનમાાં આિતુાં હિે તો હુાં મારા પાલ્ય/પતુ્ર/પતુ્રીને  
કોલેજમાાં નરહ મોકલુાં તેની ખાત્રી આપુાં છાં. 
 
 

         આપનો શિશ્વાસ ુ 

          

(સહી) 

          

(નામ) 

 



 

-:  OFFLINE STUDY  માું ન આવવા માટેન ું. વાલીન ું સુંમતિપત્ર:- 

 
 

િાલી/ માતા-શપતાનુાં નામ  

______________________ 

સરનામુાં ________________ 

______________________ 

મોિાઈલ: ______________ 

તા. ___________________ 

 

પ્રશત, 
આચાયણશ્રી 
એ.િી.પી.ટી. આઈ કોલેજ 

ટાગોર રોડ 

રાજકોટ 

 

હુાં ____________________________________  મારા પતુ્ર/પતુ્રી ___________________________ 

(Enrollment Number : __________________________) જે આપની કોલેજમાાં  _______________ 

બ્રાન્ચમાાં અને સેશમસ્ટર ______ માાં અભ્યાસ કરે છે, તેને હાલની કોિીડ -૧૯ ની પરરસ્સ્ર્થશતને ધ્યાનમાાં 

રાખીને કોલેજમાાં મોકલિા માગતો/માગતી નર્થી. જે આપની જાણ  સારુાં. 

 

 
 
 
 
 

         _______________________ 

 િાલીની સહી  


