
સરકારી ઈજનેરી કોલજે, મોડાસા 

હોસ્ટેલમાાં રહેવા અાંગેન ાં સાંમતિ પત્રક 

તવષય: મારા પાલ્યને કોલેજમાાં પ્રત્યક્ષ શૈક્ષતિક કાયય માટે જવાન ાં હોવાથી સાંસ્થાની હોસ્ટેલમાાં રહેવા 

માટે સાંમતિ આપવા બાબિ  

શ્રીમાન 

સવિનય ઉપરોક્ત વિષય અન્િયે જણાિિાન ું કે કોવિડ-19 ની હાલની પવરવથિતીમાું સરકારશ્રી દ્વારા વનયત 

કરિામાું આિેલ S.O.P. (થટાન્ડડડ  ઓપરટેી ુંગ પ્રોસીજર) ન ું પાલન કરિાની શરતે કોલેજ  ખાતે પ્રત્યક્ષ શૈક્ષવણક 

કાયડ શરૂ કરિાનો વનણડય સરકારશ્રી દ્વારા કરિામાું આિેલ છે. મારા પાલ્ય નામે    

_______________________________________________________આપની કોલેજ ની _____________________બ્રાન્ચ ના 

__________સેમેથટરમાું અભ્યાસ કર ે છે. હ ું  તિા મારો પાલ્ય સરકારશ્રી દ્વારા જાહેર કરલે S.O.P. (થટાન્ડડડ  

ઓપરટેી ુંગ પ્રોસીજર) ની વિગતોિી સુંપૂણડ િાકેફ છીએ. ઉપરોક્ત સમગ્ર બાબતોને ધ્યાને રાખી હ ું  એટલે કે 

તેનો િાલી મારા પાલ્યને સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, મોડાસા ખાતે કોલેજમાું પ્રત્યક્ષ શૈક્ષવણક કાયડ ચાલત ું હોઈ 

સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, મોડાસાની હોથટેલમાું રહેિાની સુંમવત આપ ું છ ું . મારા પાલ્ય દ્વારા સરકારશ્રીની 

S.O.P. (થટાન્ડડડ ઓપરટેી ુંગ પ્રોસીજર) તમેજ કોવિડ-19 અુંગેની ગાઈડલાઈનન ું પાલન કરિામાું આિશે તનેી 

હ ું  તિા મારો પાલ્ય બાુંહેધરી આપીએ છીએ. મારો પાલ્ય હોથટેલ તિા કોલેજ ખાતે માથક પહેરશે તિા 

પોતાની (Separate) પાણીની બોટલ િાપરશે અને આની બીજા સાિે આપ લે નહીું કર ેતે અુંગેની હ ું  તિા 

મારો પાલ્ય બાુંહેધરી આપીએ છીએ. મારા પવરિારમાું કોઈ પણ વ્યવક્ત કોરોનાિી સુંક્રવમત હશે તો તમેજ 

મારૂ વનિાસથિાન જો ક્નન્ટેંમેન્ટ ઝોનમાું આિત ું હશે તો હ ું  મારા પાલ્યને કોલેજ તિા હોથટેલમાું રહેિા નહીું 

મોકલ ું તેની ખાત્રી આપ ું છ ું . જો  મારા પાલ્ય દ્વારા સરકારશ્રીની S.O.P. (થટાન્ડડડ  ઓપરટેી ુંગ પ્રોસીજર) તમેજ 

કોવિડ-19 અુંગેની ગાઈડલાઈનન ું પાલન કરિામાું આિશે નહીું, તો તેના થિાથ્ય સુંબુંધી બાબતની 

જિાબદારી મારા પાલ્યની જ રહેશ,ે જ ેહ ું  થિીકારું  છ ું .            

 

વિદ્યાિીન ું નામ : ______________________________ િાલીન ું નામ : ___________________________________ 

વિદ્યાિીનો મોબાઈલ નું : _________________________ િાલીનો મોબાઈલ નું :____________________________ 

વિદ્યાિીનો એનરોલમને્ટ નું  : ________________________અન્ય સુંબુંધીનો મોબાઈલ નું:______________________  

િાલીન ું કાયમી એડર ેસ : 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

વિદ્યાિીની સહી : ______________________________ િાલીની સહી :______________________________ 


