
નીતિ તનયમો 
 

 હોસ્ટેલ ગેટ બધં થવાનો સમય રાતે્ર ૦૯:૩૦ વાગ્યાનો છે, તેથી દરેક વવદ્યાથીએ રાતે્ર ૦૯:૩૦ પહલેા ં

હોસ્ટેલમા ંહાજર રહવે  .ં 

 દરેક વવદ્યાથીઓએ દરરોજ રાતે્ર ૧૦:૦૦ વાગ્યે હાજરી પરૂાવવાની રહશેે અને જો કોઈ વવદ્યાથી 

અગાઉથી જાણ કયાા વગર ગેરહાજર રહશેે, તો વનયમોન સારની કાયાવાહી કરવામા ંઆવશે. 

 વવદ્યાથીએ રજા પર જતા પહલેા રજા ભરવી ફરજીયાત રહશેે તથા હાજરી રજીસ્ટરમા ંરજાની માહહતી 

ફરજીયાત ભરવાની રહશેે. 

 મહમેાન, વમત્ર કે સગાવ્હાલાઓંને સવારે ૦૯:૦૦ થી સાજંે ૦૬:૩૦ દરમ્યાન હરસેપ્શન એરીયામા ં

મળવાની મજં રી રહશેે. મ લાકાતીઓને હોસ્ટેલના ંરૂમમા ંપ્રવેશવાની મજં રી નથી. 

 કોઈપણ પ્રકારની તમાક  (જેમ કે ધમૂ્રપાન, ગ ટખા કે પાનમસાલા), નશીલા પીણા કે નશાકારક પદાથો 

રૂમમા ંરાખવા પર સખત પ્રવતબધં છે. 

 દરેક વવદ્યાથીઓએ હોસ્ટેલમા ં સ્વચ્છતા જાળવવાની રહશેે. જયા ં તયા ં થ ૂકંીને કે કચરો ફેકીને ગદંકી 

ફેલાવવી નહી. 

 રૂમની હદવાલો પર પોસ્ટરો ચોંટાડી કે લખાણો લખીને હદવાલોને વવકૃત કરવી નહી. 

 મોબાઈલ અને લપેટોપ વસવાય કોઈપણ પ્રકારની ઈલેક્ટ્રીક/ઈલેક્ટ્રોવનક ઉપકરણો રૂમમા ં રાખવા 

પ્રવતબવંધત છે. જો કોઈપણ રૂમમાથંી આવા ઈલેક્ટ્રીક/ઈલેક્ટ્રોવનક ઉપકરણો પકડાશે, તો તે જપ્ત કરી 

લેવામા ંઆવશે. 

 કોઈપણ પ્રકારના અકસ્માત કે ક દરતી આફતને કારણે થનાર ઈજા માટે હોસ્ટેલ મેનેજમેન્ટ જવાબદાર 

રહશેે નહી. 

 હોસ્ટેલ સચંાલન સબંધંી તમામ અવધકારો હોસ્ટેલ મેનેજમેન્ટ માટે અબાવધત રહશેે. 

 હોસ્ટેલ ફી કોઈપણ સજંોગોમા ંરીફંડેબલ નથી. વવદ્યાથી દ્વારા સત્રના ંમધ્યમા ંહોસ્ટેલ છોડવાના કીસ્સામા ં

પણ હોસ્ટેલ ફી રીફંડ કરવામા ંઆવશે નહી. 

 હોસ્ટેલમા ંરહતેા તમામ વવદ્યાથીઓની સલામતી અને સ રક્ષા માટે સમયાતંરે રેક્ટ્ટરશ્રી તથા વસક્ય રીટી 

ગાડા દ્વારા કરવામા ંઆવતી રૂમની તપાસ દરમ્યાન તેઓને સહકાર આપવાનો રહશેે. 

 વાહન પાકીંગ જે તે વવદ્યાથીએ પોતાની જવાબદારીએ કરવાન  ંરહશેે. 

 હોસ્ટેલ સબંધંી તમામ નીવતવનયમોમા ંહોસ્ટેલ મેનેજમેન્ટ જરૂરીયાત મ જબ ફેરફાર કરી શકશે. 

 હોસ્ટેલમા ંરહતેા ંતમામ વવદ્યાથીઓને તેઓની ગેરવર્  ાણક કે નીવતવનયમોના ંભગં બદલ મેમો આપવામા ં

આવશે. તેમજ આવા ત્રણ મેમો બાદ પણ જો વવદ્યાથીની વર્  ાણકમા ં કોઈ સ ધારો નહી જણાય, તો 

વવદ્યાથીને હોસ્ટેલ ખાલી કરવા માટે નોટીસથી જાણ કરવામા ંઆવશે. 

હ કમથી. 



 

 
તારીખ :     /       /        

 

વવદ્યાથીન  ંનામ : ______________________________________________ 

શૈક્ષણણક વર્ા : _________________________ ય વનક આઈડી: __________________________ 

વાલી/સગાન  ંનામ : _______________________________________ 

 
તિદ્યાર્થીન ું બાુંહધેરીપત્રક 

 
 અમો__________________________________________એ હોસ્ટેલના ં નીવતવનયમો વાચં્યા અને 

સમજયા છે. જે અન સરવા માટે અમો બધંાયેલ છે. 

 
વવદ્યાથીનો મો.ન.ં:___________________________ વવદ્યાથીની સહી ______________________ 

 

 

 

િાલીન ું બાુંહધેરીપત્રક 
 

અમો__________________________________________એ હોસ્ટેલના ં નીવતવનયમો વાચં્યા અને 
સમજયા છે. 

આથી અમો _________________________________________બાહંધેરી આપીએ છે, કે અમારો 

પ ત્ર/પ ત્રી હોસ્ટેલના ંનીવતવનયમોન  ંપાલન કરવા બધંાયેલ છે. 
 

વાલીનો મો.ન.ં:_____________________    વાલીન  ંઈ-મેઈલ આઈડી___________________________ 

 
વાલીની સહી : ____________________________ 

 

 

 


