
St. Albert’s College (Autonomous), Ernakulam  
 

 

Counter Signature by the Principal  

 

Undertaking by the Parent/Guardian  

To,   

The Principal St. Albert’s College (Autonomous), Banerji Road, Ernakulam – 682018  

  

I,……………………………………………………………………(Name of Parent) do hereby affirm the following: My son / 

Daughter …………………………………………………………….who is a student of 1st year …………………………………………  

at St. Albert’s College (Autonomous) will not be involved in any form of ragging / intimidation/ unruly 

behaviour either within and around the campus or involve in any other activities which are detrimental to 

the interest of the institution or against public interest. I assure that my ward will strictly adhere to the 

college timings and will abide by the rules and regulations of the college, prescribed by the authorities from 

time to time. I hereby affirm that the semester/annual fees will be paid before the due date.  

  

  

Date:           Name:         

Signature of the Parent:         

Address:   

  

Declaration by the Student 

  

 I,………………………………………………………………………………..student of 1st year ……………………………………………. do 

hereby declare that I will not participate or involve in any political activity inside and around the college 

campus or involve in any other activities, which are detrimental to the interest of the institution or against 

public interest. I assure that I will strictly adhere to the college timings and will abide by the rules and 

regulations of the college, prescribed by the authorities from time to time. I understand that any such 

misconduct on my part will lead to disciplinary action against me by the college authorities. I am fully aware 

of the law regarding prohibition of ragging / abetting ragging is liable to be punished appropriately.   

  

  

 

Date:          Name:     

Place:      Signature of the student: 



St. Albert’s College (Autonomous), Ernakulam  
 

 

Counter Signature by the Principal  

 

 

Undertaking by the Parent/Guardian  

To,  The Principal  

St. Albert’s College (Autonomous), Banerji Road, Ernakulam – 682018  
  
I, ……………………………………………………………………………(Name of Parent), promise to permit my Son / Daughter 

…………………………………………………………. (Name of the student) who is studying in 1st year …………………………… 

to undergo all programs and activities of the college including Swachh Bharat Abhiyan &  Digital India 

Program of Govt. of India as part of the personal development and experience of his / her studies.  

 
  
  
Name:           Signature of the Parent/Guardian:  
                 
 

Declaration by the Student  
  

I,……………………………………………………………………..student of 1st year…………………........................................... 

do hereby promise that I will do my level best to maintain the cleanliness of my classroom as part of the 

activity of  Swachh Bharat Abhiyan program of Govt. of India.    

  
 
  
Name:                 Signature of the student:  
 

  
Declaration by the Student  

  
I,………………………………………………………………………………………………..(Name of the Student) studying in 1st 

year………………………………………..,do hereby declare that I will produce to produce all the documents 

required for my admission at St. Albert’s College (Autonomous) within the specific date, failing which St. 

Albert’s College (Autonomous) will not be responsible for any risks, including cancellation of admission, 

arising out of my failure to do so.  

  
  
 
Name:                        Signature of the student:  



St. Albert’s College (Autonomous) 
Ernakulam 

 
മാതാപ%താ&ള(െട/ ര,കർ/ാ&ള(െട  സത1വാങ് മ5ലം 

!പ#ൻസ#&ാൾ  

െസ* ആൽെബർട്സ്  േകാേളജ് (ഓേ6ാണമസ ്),ബാനർജി  േറാഡ് െകാ=# -682018 

  

എെ? മകൻ / മകൾ ………………………………………………………………………………………………െസൻറ് ആൽബർ6്സ ്േകാേളജിൽ (ഓേ6ാണമസ)് 

ഒAാം വർഷ …………………………………………………………………………………വ#ദFാർGി ആണ.് െസ* ആൽെബർട്സ് േകാേളജിെല എെ? 

പഠന കാലയളവ#ൽ കFാKസ#നകLMം പNറLMം ഏെതQിലNം തരLിലNS റാഗിംഗ് / ഭീഷണിെ&ടMLൽ / 

അ!കമാസXമായ െപരMമാYം എAിവയ#ൽ ഏർെ&ടMകേയാ ZാപനLിെ? താൽ&രFLിന ്

ഹാനികരേമാ െപാതMതാൽപരFLിന ്വ#രM\േമാ ആയ മേYെതQിലNം !പവർLന]ളിൽ ഏർെ&ടMകേയാ 

െച_#`. എെ? േകാേളജ് സമയ !കമം കർശനമായ# പാല#bMെമAMം കാലാകാല]ളിൽ അധ#കാരികൾ 

നിർേdശിbMA േകാേളജിെ? നിയമ]ളNം ച6]ളNം പാല#bMെമAMം ഞാൻ ഉറ&NനൽകNAM . നിg#ത 

തീയതിb് മNKായ# െസമhർ / വാർഷ#ക ഫjസ് നൽകNെമA ്ഞാൻ ഉറ&NനൽകNAM. 

 

 

തിയതി       മാതാപ#താbളNെട േപര്  

ഒ&്  

 

വ%ദ1ാർ9ിയ<െട സത1വാങ് മ5ലം 

!പ#ൻസ#&ാൾ  

െസ* ആൽെബർട്സ്  േകാേളജ് (ഓേ6ാണമസ)്,ബാനർജി  േറാഡ് െകാ=# -682018 

 

ഞാൻ, ……………………………………………………………………………………………………………ഒAാം വർഷ വർഷ...........................………………………………………………………………………… 

വ#ദFാർGി ആണ.് െസ* ആൽെബർട്സ് േകാേളജിെല എെ? പഠന കാലയളവ#ൽ േകാേളജ് 

കാKസ#നകLMം പNറLMം ഏെതQിലNം രാ!kjയ !പവർLന]ളിൽ പെQടMbMകേയാ ZാപനLിെ? 

താൽ&രFLിന് ഹാനികരേമാ െപാതMതാൽപരFLിന ്വ#രM\േമാ ആയ മേYെതQിലNം !പവർLന]ളിൽ 

പെQടMbMകേയാ െച_#െ`A ് ഞാൻ !പഖFാപ#bMAM . ഞാൻ േകാേളജ് സമയ !കമം കർശനമായ# 

പാല#bMെമAMം കാലാകാല]ളിൽ അധ#കാരികൾ നിർേdശിbMA േകാേളജിെ? നിയമ]ളNം ച6]ളNം 

പാല#bMെമAMം ഞാൻ ഉറ&NനൽകNAM . എെ? ഭാഗLMനിAMS ഇLരം െതYായ !പവൃLികൾ മoലം 

േകാേളജ് അധ#കൃതർ എനിെbതിെര എടMbMA അ=ടb നടപട#കെള ഞാൻ പoർpമായMം 

അംഗീകരിbMAM. റാഗിംഗ് നിേരാധനം സംബq#= നിയമെLbMറി=് എനിb് നAായ# അറിയാം. 

 

 

തിയതി       വ#ദFാർGിയMെട േപര്  

ഒ& ്

 



St. Albert’s College (Autonomous) 
Ernakulam 

 
മാതാപ%താ&ള(െട/ ര,കർ/ാ&ള(െട  സത1വാങ് മ5ലം 

!പ#ൻസ#&ാൾ  

െസ* ആൽെബർട്സ്  േകാേളജ് (ഓേ6ാണമസ)്,ബാനർജി  േറാഡ് െകാ=# -682018 

എെ? മകൻ / മകൾ ……………………………………………………………………………………………………………………………………െസൻറ് ആൽബർ6്സ് േകാേളജിൽ 

(ഓേ6ാണമസ്) ഒAാം വർഷ …………………………………………………………………വ#ദFാർGി ആണ്. െസ* ആൽെബർട്സ ്

േകാേളജിെല എെ? മകെ?/മകളNെട പഠന കാലയളവ#ൽ  അവെ? / അവളNെട പഠനLിെ?യMം വFXിഗത 

വ#കാസLിെ?യMം അനMഭവLിെ?യMം ഭാഗമായ# സrs് ഭാരത ് അഭിയാൻ & ഗവൺെമ?ിെ? ഡ#ജിYൽ 

ഇuF േ!പാ!ഗാം ഉൾെ&െട േകാേളജിെ? എ`ാ പരിപാട#കളിലNം !പവർLന]ളിലNം പoർണമായMം 

പെQടM&#bMെമAMം ഇ!പകാരമNS വ#വ#ധ പരിപാട#കളിൽ നിAMം  വ#6vനിൽbാൻ അനMവദിbിെ`AMം 

ഇതിനാൽ ഉറ& ്നൽകNAM  

 

തിയതി         മാതാപ#താbളNെട േപര്  

ഒ&്  

വ%ദ1ാർ9ിയ<െട സത1വാങ് മ5ലം 

!പ#ൻസ#&ാൾ  

െസ* ആൽെബർട്സ്  േകാേളജ് (ഓേ6ാണമസ ്),ബാനർജി  േറാഡ് െകാ=# -682018 

ഞാൻ, ……………………………………………………………………………………………………………………ഗവൺെമ?ിെ? സrs് ഭാരത ്അഭിയാൻ പരിപാട#യMെട 

ഭാഗമായ# എെ? wാസ ് റxം വൃLിയായ# നിലനിർLാനMS !പവർLന]ളിൽ  ആyാർGമായ# 

പെQടMbMെമA ്ഉറ&് നൽകNAM. 

 

തിയതി        വ#ദFാർGിയMെട േപര്  

ഒ& ്

!പ#ൻസ#&ാൾ  

െസ* ആൽെബർട്സ്  േകാേളജ് (ഓേ6ാണമസ ്),ബാനർജി  േറാഡ് െകാ=# -682018 

  

ഞാൻ, ………………………………………………………………………………………………………………..ഒAാം വർഷ ..................…………………………………………………………………വ#ദFാർGി 

ആണ.് െസ* ആൽബർ6്സ് േകാേളജിൽ എെ? !പേവശനLിന് ആവശFമായ എ`ാ േരഖകളNം നിർdിk 
തീയതിയ#ൽ ഹാജരാbMെമA് ഞാൻ ഉറ&് നൽകNAM .നിർദിk തീയതിയ#ൽ േരഖകൾ ഹാജരാbാൻ 

സാധ#bാെത വരMകേയാ േരഖകളിൽ െതY് സംഭവ#bMകേയാ െചzാൽ എനിb് േകാേളജിൽ ലഭി= 

അഡ്മിഷൻ റdായ#േ&ാകNെമA് മനസ#ലാbMAM . അ!പകാരം സംഭവ#=ാൽ ഉ{ാകNA  കkനk]ൾb് 

േകാേളജ് ഉLരവാദി ആയ#രിbി` എAത ്പoർണമായMം അംഗീകരിbMAM. 

 

തിയതി        വ#ദFാർGിയMെട േപര്  

ഒ& ്


