
ઓન લાઇન / ઓફ લાઇન શિક્ષણ બાાંહેધરી પત્રક  

 

Name: 

B. Com. Semester: ………………. 

Division: ……………………. 

Roll No.: …………………….. 

Mobile No.: ………………………….. 

Date:…………………………………… 

 

PRINCIPAL, 

SHRI H K COMMERCE COLLEGE,  

ASHRAM ROAD,  

AHMEDABAD - 380009  

 

મારાં સાંતાન / પાલય / હ ાં SHRI H K COMMERCE COLLEGE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD - 

380009 માાં અભ્યાસ કરે છે અને હાલમાાં કોલેજ દ્વારા “ઓનલાઈન શિક્ષણ” આપવામાાં આવે છે. હવે ગ જરાત સરકારના 

શિક્ષણ શવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંક નાંબર: પરચ/૨૦૧૮ /૬૧ / ખ - ૧, સશચવાલય, ગાાંધીનગરના તા.૦૯-૦૭-૨૦૨૧ અન સાર 

શવધાર્થીઓ માટે “પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ” એટલે કે કોલેજનાાં વગગખાંડમાાં તા.: ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ ર્થી શિક્ષણ કાયગ િર ર્થનાર છે અને તેમાાં 

શવધાર્થીઓએ મરશજયાત હાજરી આપવાની છે. હ ાં મારી મરજીર્થી મારા સાંતાન / પાલય / હ ાં ને કોલેજમાાં આવી શિક્ષણ માટ ે

હાજરી આપવાની સાંમશત આપ ાં છ ાં, વગગખાંડમાાં આવી શિક્ષણ મેળવવા માટે ગ જરાત સરકાર અને કોલેજ દ્વારા નક્કી કરવામાાં 

આવેલ કોરોના અાંગેના તમામ ધારાધોરણો અને SOP પ્રમાણેનાાં શનયમો મારા સાંતાન / પાલય દવારા પાળવાની હ ાં બાાંહેધરી 

આપ ાં છ ાં  જેમાાં સતત માસ્ક પહેરવો, સેનેટાઈઝરનો ઉપયોગ અને કોલેજ કેમ્પસ તેમજ વગગખાંડમાાં “સોશિયલ ડડસ્ટન્સ” 

જાળવવાન ાં સામેલ છે તેમજ વેશક્સનેિન કરાવવ ાં અર્થવા સ શનશચચત કરાવવ ાં અર્થવા નહી કરાવવાન ાં શનશચચત તબીબી કારણ હોવ ાં 

ફરશજયાત છે,જેની મને બરાબર ખબર છે. મારા સાંતાનને કોલેજના પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ દરમ્યાન સાંજોગોવિાત “કોરોનાન ાં સાંક્રમણ” 

ર્થાય તો તેની સાંપૂણગ જવાબદારી મારી રહેિે અને આ માટે કોલેજ કે કોલેજનાાં વહીવટી માંડળની કોઈ જવાબદારી રહેિે નહીં, 

તર્થા હ ાં તેઓને દોશિત ઠેરવીિ નહી જેની સાંપૂણગ બાાંહેધરી આપ ાં છ ાં . આ સમય દરશમયાન મારા સાંતાનને કોઈ બીમારીનાાં લક્ષણો 

દેખાિે તો હ ાં તેને કોલેજ મોકલીિ નશહ અને આ અાંગેની જાણ કોલેજને કરીિ. કોલેજ દ્વારા “ઓનલાઈન શિક્ષણ” આપવાન ાં 

ચાલ  જ રાખવાન ાં છે જેની મને ખબર છે.તેમજ માર સાંતાન / પાલય / હ ાં તેના રોલ નાંબર (એકી - બેકી નાંબર અન સાર) મ જબ 

માત્ર તેના સ શનશચચત ડદવસ દરશમયાન જ કોલેજ પર આવિે તેની હ ાં બાાંહેધરી આપ ાં છ ાં  

 

Sign. Of Student: …………………….. Sign. Of Parent: ……………………………… 


