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સમંતિ પત્ર 

 

 

 

 
 

 

પ્રતિ, 
આચાયયશ્રી, 
એમ.જે.કોેજ ઓફ કોમસય, 
ભાવનગર. 
 

તવષય: મારા પતુ્ર/પતુ્રી ને કોેજમા ંપ્રત્યક્ષ  કૈક્ષ ણિક કાયય માટે મોકવા અંગે સમંતિ પત્ર આપવા બાબિે. 
 

માનનીય સાહબેશ્રી, 
 

 સવિનમ ઉયોક્ત વિષમ અન્િમે જણાિિાન ું કે કોવિડ-૧૯ ની હારની રયસ્થથવતભાું સયકાયશ્રી દ્વાયા 
વનમત કયિાભાું આિેર ભાગગદવશિકા (SOP) ન ું ારન કયિાની શયતે વિદ્યાથીઓ ભાટે પ્રત્મક્ષ શૈક્ષણણક કામગ     
તા: ૦૬/૦૯/૨૦૨૧ થી શરૂ થનાય છે. ભાયા પ ત્ર/પ ત્રી __________________________ને એભ.જે.કોરેજ ઓપ 
કોભસગ ભાું, પ્રત્મક્ષ શૈક્ષણણક કામગ ભાટે ભોકરિાની આથી હ ું સુંભવત આપ ું છુ. ભાયા પ ત્ર/પ ત્રી દ્વાયા સયકાયશ્રીની 
ભાગગદવશિકા (SOP) તથા કોવિડ-૧૯ અંગેની ગાઈડરાઈનન ું ારન કયિાભાું આિશે તેની હ ું ફાહેંધયીઆપ ું છુું. 
મારા પરરવારમાં કોઈ વ્યક્તિ કોરોના સકં્રતમિ હૈે, કે કોરોના ના ક્ષ િો હૈે, કે હોમ તવોરૅન્ટીન હૈે, કે મારૂ 
તનવાસ સ્થાન કન્ટેન્ટમેંટ ઝોનમા આવશુ ંહૈે િો ભાયા પ ત્ર/પ ત્રીને સુંથથાભાું પ્રત્મક્ષ શૈક્ષણણક કામગ ભાટે નરહ ભોકલ ું 
તેની હ  ખાતયી આપ ું છુું. 
  

 અભાયી જાણ મ જફ ભાયો પ ત્ર/પ ત્રી સુંપણૂગ થિથથ છે. બવિષ્મભાું જો ભાયો પ ત્ર/પ ત્રી કોવિડ-૧૯ થી 
સુંક્રવભત થશે તો તેની જિાફદાયી સુંથથા (એભ.જે.કોરેજ ઓપ કોભસગ) ની યહશેે નરહ. 
 

આનો વિશ્વાસ  
 

વિદ્યાથીન ું નાભ:__________________________ 

 

િારીન ું નાભ:___________________________ 

 

વિદ્યાથીની સહી: 
 

િારીની સહી: 
 

તાયીખ: તાયીખ: 
 

તવદ્યાથીનુ ંનામ : ______________________________ 

એનરોલ્મેન્ટ નબંર : ______________________________ 

રિવીઝન અને માધ્યમ : ____ (ગજુરાિી માધ્યમ / અંગે્રજી માધ્યમ) 
વાીનુ ંનામ : ______________________________ 

સરનામુ ં : ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

મોબાઈ નબંર : ___________________ 

િારીખ : ___________________ 



B. Com. Semester-I        

2021-22  
શવક્ષણ કાર્ય નોટિસ  

 B. Com. Semester-I નલા પ્રલેળ ભેલેર વલધ્માથીઓન ું વળક્ષણ 

કામય તા.06/09/2021ને સોમારથી સારે 07:45 કલાકથી વરૂ થવે.  

 સયકાયશ્રીની અને ય વનલવસિટીની COVID-19 SOPની ગાઈડરાઇન  

મ જફ વલદ્યાથીઓએ નોટીસ ફોડય  અને કોરેજની લેફસાઇટ યની 

માદીભાું દળાયવ્મા મ જફ ક્રમાાંક 1 થી 75 મજુબના શદ્યાથીઓએ સોમ, 

બધુ અને શકુ એમ 3 ટદસ અને ક્રમાાંક 76 થી બાકીના તમામે 

માંગળ, ગરુુ અને વશન એમ 3 ટદસ કોરેજે અભ્માસ ભાટે આલલાન ું 

યહળેે.  

 આ અભ્માસ ભાટે કોરેજે આલો ત્માયે 'પ્રત્મક્ષ વળક્ષણ ભાટે 

આલલાન ું લારીન ું તથા આન ું સુંભવત ત્રક' વલદ્યાથીળાખાભાું અચકૂ 

જભા કયાલવ ું તેભજ તેની એક નકર આની ાસે યાખલી. આ 

સુંભવત ત્રક વલદ્યાથીળાખાભાું અને કોરેજની લેફસાઇટ ય 

ઉરબ્ધ છે.  

 આ વળક્ષણ કામય ભાટે કોરેજ આલો ત્માયે ભાસ્ક અલશ્મ હયેવ ું 

તેભજ સોશ્મર ડડસ્ટન્સ જાલવ ું અને સયકાયશ્રીની COVID-19ની 

SOPન ું ારન કયવ ું પયજીમાત છે.  

 વલદ્યાથીઓએ પી બમાયની હોંચ અચકૂ સાથે યાખલી.  

Dt. 04/09/2021         I/C. Principal 
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