ફોર્મ ન. _______________

કિર્ત રૂ. ૨૦/-

સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવસીટી

Re-Accredited “A” Grade by NAAC (CGPA 3.05)

કુ મારી કરીિાબેિ ભાવેશભાઈ શાહ (ગાર્ડી)
અિન વ્હાઈલ લિન છાત્રાલય (P.G)
સૌરાષ્ટ્ર યુનીવસીટી િેમ્પસ, રાજિોટ – ૩૬૦૦૦૫
છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ માટેન ાંુ આવેદિપત્ર
ગહ્ૃ પતીશ્રી,
સૌરાષ્ટ્ર યુનીવસીટી છાત્રાલય,

તાજેતરનો

સૌરાષ્ટ્ર યુનીવસીટી, યુનીવસીટી રોડ,

પાસપોટમ

રાજિોટ – ૩૬૦૦૦૫.

સાઈઝ નો ફોટો

શ્રીર્ાન,
સવવનય સાથ જણાવાનુ ું િે, શૈક્ષણણિ વર્મ ૨૦.___ - ૨૦.___ દરવર્યાન અનમ વ્હાઈલ લનમ છાત્રાલય
ર્ાું પ્રવેશ ર્ાટે અરજી િરુું છુ. ર્ારી સુંપ ૂણમ વવગત નીચે પ્રર્ાણે છે .હુ ું પ્રવતજ્ઞા પ ૂવમિ જણાવવુ ું છુ િે નીચે આપેલી
ર્ાકહતી સાચી છે .

અરજદાર િી નવગત
પુરૂનાર્:
અટિ

નાર્

વપતાનુું નાર્

સરનામુ:ું

ગાર્.

ફોન.નું:

તાલુિો.

જજ.

વપનિોડ:

રાજ્ય:

ર્ોબાઈલ નું:

ઈ-ર્ેઈલ:
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બ્લડગ્રુપ :

બીર્ાુંરી(જો િોઈ હોઈતો)

જન્ર્ તારીખ:

વૈવાકહિ સ્થથવત:

સાર્જજિ વગમ:

ગત વર્મ ની આવિ :
(નવકાસ અનિકારી/ મામલતદાર શ્રી, / ચીફઓફફસર નુાં પ્રમાણપત્ર)

જે ભવિ માાં એર્ડમીશિ મેળવેલ હોઈ તેિી માફહતી.
િોસમ નુું નાર્:

પ્રવાહ.

સેર્થે ટર.

ડીપાટમ ર્ેન્ટ :- _______________________

શૈક્ષણણક લાયકાત
ભવન / િે ન્ર નુું નાર્.
છે લ્લી યુ.જી. શૈક્ષણણિ લાયિાત.

વર્મ.

યુવનવસીટી.

ટિા.

આપાત કાલીિ સમયે તમારા માટે કોન્ટે ક્ટ કરી શકાય તેવી વ્યક્ક્ત િી માફહતી
પુરૂનાર્:
અટિ

નાર્

વપતાનુું નાર્

સરનામુ:ું
ગાર્.

ફોન.નું

તાલુિો.

જજ.

વપનિોડ:

ર્ોબાઈલ નું:

રાજ્ય:

સબુંધ:

આથી હુું પ્રવતજ્ઞા પ ૂવમિ જણાવુું છુ િે ઉપરોક્ત હિીિત સાચી છે તેર્જ અરજી પત્રિ સાથે આપવાર્ાું આવેલ તર્ાર્ વનયર્ો
ે રી આપુ છુ.
અને શરતો વાચી છે અને તેન ુું ચુથત પણે અર્લ િરવાની બાુંહધ
તારીખ.

વવદ્યાથી ની સહી.

ભવિ િા ઉપયોગ માટે
શ્રી.

અર્ારા ભવન નો વવદ્યાથી છે તેર્ણે
સત્ર ની ફી ભરે લ છે . સત્ર ફી રસીદ નું.

અને તારીખ.

પ્રવેશ

આપવા ર્ાટે ભલાર્ણ િરવાર્ાું આવે છે / આવતી નથી.

ભવન ના વડા ની સહી તથા વસક્કો.
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પ્રવત,
કુ લસણચવશ્રી,

બાહેધરી સોંપનારનુું નાર્ તથા સરનામુું

સૌરાષ્ટ્ર યુનીવસીટી,
રાજિોટ.

-------------------------------------------------------------------

રે ક્ટરશ્રી,

----------------------------------

E W L હોથટેલ,

----------------------------------

સૌરાષ્ટ્ર યુવનવસીટી,
રાજિોટ.

બાાંહિ
ે રી પત્રક
શ્રીર્ાન,
હુું _____________________________________ વવદ્યાથી ____________________
ે રી આપુું છુું િે ,
ભવન વગમ _________________ સૌરાષ્ટ્ર યુવનવસીટી , રાજિોટ થવેચ્છાએ બાુંહધ
1.

ર્ને સૌરાષ્ટ્ર યુવનવસીટીના (EWL) પી.જી. હોથટેલર્ાું રૂર્ નુંબર ________ ફાળવવાર્ાું આવેલ છે તે રૂર્ર્ાું અન્ય
ફાળવવા ર્ાું આવેલ વવદ્યાથી વસવાય અન્ય િોઈ વવદ્યાથી રહેશે નકહ.

2.

આ રૂર્ર્ાું મુલાિાતી તરીિે િોઇપણ વવદ્યાથીની તથા િોઇપણ સ્ત્રી િોઇપણ િારણથી મુલાિાતે આવશે નહી.

3.

હુ ું આ રૂર્ અથવા હોથટેલ તથા રૂર્ર્ાું આવેલ યુવનવસીટીની િોઇપણ સુંપતીને નુિશાન િરીશ નકહ.

4.

હુ ું આ રૂર્ અથવા હોથટેલ િોકરડોરર્ાું બલ્બ, ટયુબલાઈટ, પુંખા વસવાય િોઇપણ વીજળીના ઉપિરણ ગર્ે તે
સુંજોગોર્ાું િોઇપણ રીતે વાપરીશ નકહ.

5.

હુ ું સૌરાષ્ટ્ર યુવનવસીટી દ્વારા ચલાવતા પાટમ ટાઈર્ તથા એિથટનઁલના અભ્યાસક્રર્નો વવદ્યાથી નથી.

6.

હુ ું હોથટેલર્ાું ગેરરીતીની િોઇપણ િાયમવાહીર્ાું પ્રર્ત્યેક્ષ અથવા અપ્રતેક્ષ રીતે ભાગ લઈશ નકહ તથા તેની િાયમવાહી
ર્ાટે ઉશ્િેરણી િરીશ નકહ.

7.

હુ ું હોથટેલર્ાું નારિોટીગ ડ્રગ્સ તથા િોઇપણ નશાયુિત પદાથમ અથવા પદાથો લાવીશ નકહ તથા તેનો ઉપયોગ
િરીશ નકહ તથા રૂર્ર્ાું રાખીશ નકહ, બીજા િોઈ વવદ્યાથીને દબાણથી આપીશ નકહ.

8.

ર્ારી રાજિોટ શહેર અથવા તાલુિા વવથતારર્ાું ર્ારી પોતાની અથવા ર્ાતા-વપતાની ર્ાણલિીનુું ર્િાન નથી તથા
ભાડુ આત તરીિે રહેતા નથી.

9.

ર્ને અભ્યાસ દરમ્યાન નોિરી ર્ળી જાય અથવા ધુંધો ચાલુ િરુું અથવા ગર્ે તે િાર્ાણીના સ્ત્રોતો ઉભા રાજિોટ
અથવા રાજિોટ બહાર ઉભા થાય તો તરત જ રૂર્ ખાલી િરી હોથટેલ િાયામલય ર્ાું જર્ા િરાવી આપીશ.

10.

ર્ને રૂર્ ફાળવ્યા પછી હુ ું ગર્ે તે િારણોસર રાજિોટ શહેર છોડીને બાહર રહેવા જાઉં તો તે સુંજોગોર્ાું રૂર્નો િબ્જો
રે ક્ટર ને આપી દઈશ.

11.

હુ ું ર્ારા નાર્ે રૂર્ ફાળવીને િોઈપણ સુંજોગોર્ાું િોઈપણ વ્યસ્ક્તને િોઈપણ સુંજોગોર્ાું ર્ારા રૂર્ર્ાું ર્ારી બદલે
તેને રહેવાની ર્ુંજુરી આપીશ નકહ. તેર્જ ર્ારી સાથે અનોફીસીયલી િોઈ વવદ્યાથી અથવા સગા સબુંધી /વર્ત્રો િે
અન્ય િોઈને રહેવા દઈશ નકહ.જો આર્ િરતા પિડાઈસ તો જેતે યુવન.ના અવધિારી / રે ક્ટરશ્રી વગેરે જે સજા /
દું ડ િરશે તે થવીિારીશ ભરપાઈ િરવા બુંધાવ છુું./ ખાત્રી આપુું છુું .

12. જો ર્ારા િોઈ સગા સુંબધ
ું ી / વર્ત્રો / વાલી ર્ને ર્ળવા આવે અને તેર્ને િોઇપણ સુંજોગર્ાું રાત્રી રોિાણ ર્ારી
સાથે િરવા દઈશ નકહ. ખાસ િીથસાર્ાું હોથટેલ રે ક્ટરશ્રીની પવર્િસન વગર આર્ િરીશ નકહ.
હુ ું ફરીથી આજરોજ તારીખ :

-

-

૨૦

નાું કદવસે બાહેંધરી આપીને જણાવવુું છુું િે આ બાહેંધરી પત્રિની િોઈપણ રીતે અથવા

ભવવષ્ટ્યર્ાું યુનીવસીટી દ્વારા જાહેર િરે લ વહીવટી આદે શ અથવા વનયર્ોનુું ચુથતપણે અર્લ િૈ શ અને આર્ાું ર્ારી જે ભ ૂલ થાય તો
યુનીવસીટીના સતાવાળાઓ ર્ારા રૂર્ની ફાળવણી રદ િરી જે િઈ િાયમવાહી િરવી હોય અથવા િોઈપણ જાતનો દું ડ િરવો હોય એની છૂટ
રહેશે. આ બાબતે ર્ને િોઈપણ જાતનો વાુંધો રહેશે નકહ.
થથળ.
તારીખ :

-

-૨૦

________________________
બાહેંધરી આપનાર વવદ્યાથીની સહી
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સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવસીટી
કુ મારી કરીિાબેિ ભાવેશભાઈ શાહ ( ગાર્ડી ) અિન વ્હાઈલ લિન છાત્રાલય (P.G)
છાત્રાલય અંગે િા નિયમો
છાત્રાલય માાં પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા નવદ્યાર્થી ઓ માટે િીચે પ્રમાણે િા નિયમો નુાં પાલિ કરવુાં ફરજીયાત છે .
૧. છાત્રાલય ર્ાટે ડીપોઝીટ રૂવપયા ૨૦૦૦/- રાખવાર્ાું આવેલ છે . જે ભરપાઈ થયા બાદ જ પ્રવેશ આપવાર્ાું આવશે.
૨. છાત્રાલયર્ાું પ્રવેશ ર્ેળવવા ર્ાટે વવદ્યાથી વનયત પત્રિ ર્ાું અરજી િરવી રહશે.
૩. યુવનવસીટીના અનુથનાતિ ભવન ર્ાું પ ૂણમ સર્યના વનયર્ીત અભ્યાસક્રર્ ર્ાું જોડાયેલા વવદ્યાથી ને પ્રવેશ ર્ળશે. નોિરી િરતા વવદ્યાથી ને
પ્રવેશ ર્ળશે નકહ.
૪. છાત્રાલય ર્ાું પ્રવેશ આપવા અંગે અનમ વ્હાઈલ લનમ હોથટેલ ના રે િટર નો વનણમય છે વટ નો અને બુંધનિતામ રહેશે.
૫. હોથટેલ ના વનયર્ોનુું પાલન િરનાર વવદ્યાથીને અનાર્તની રિર્ હોથટેલ છોડતીવખતે પરત ર્ળશે, પણ તે ર્ાટે વવદ્યાથી એ હોથટેલ
છોડયા પછીના ત્રણ કદવસની અંદર અરજી િરવાની રહેશે. ર્ત્યારબાદ ડીપોઝીટ જપ્ત િરવાર્ાું આવશે.
૬. વવદ્યાથી ને ફાળવેલ રૂર્ર્ાું રે િટર/ િો- ઓરકડનેટર ની પરવાનગી વવના િોઈપણ ફેરફાર િરી શિશે નકહ.
૭. િોઈપણ વવદ્યાથી હોથટેલર્ાું પોતાના અવતથીને રાખી શિશે નકહ.
૮. વવદ્યાથી ને તેના રૂર્ર્ાું આપેલી લાઈટ, પુંખા વસવાય િોઈપણ અન્ય ઉપયોગ ર્ાટે વીજળી વાપરવાની ર્નાઈ છે .
૯. હોથટેલર્ાું દરે િ વવદ્યાથીનુું વતમન વશથતર્ય હોવુું જરૂરી છે .
૧૦. રે િટર/ િો-ઓરડીનેટર ની રજા વસવાય િોઈપણ વવદ્યાથી હોથટેલ ની બહાર રહી શિશે નકહ.
૧૧. પ્રવેશ ર્ેળવનાર વવદ્યાથીએ સત્રાુંતે તેનો રૂર્ લેણખત પરીક્ષા પ ૂણમ થયે કદવસ ત્રણ ર્ાું જર્ા િરવાનો રહશે, અને તેની સાથે ર્ળે લ
ફનીચર નો િબજો પાછો સોપવાનો રહશે, તેર્ાું થયેલ નુિશાન ર્ાટે વવદ્યાથી પોતે જવાબદાર ગણાશે અને તેના નુિશાની પેટે તેની પાસે
યોગ્ય રિર્ વસુલવાર્ાું આવશે.
૧૨. હોથટેલના દરે િ વવદ્યાથીએ પોતાનુું ઓળખપત્ર સાથે રાખવુું જરૂરી છે .
૧૩. વવવવધ પ્રિારના શ્રર્િાયમ તથા સેવાિાયમર્ાું જોડાવુું ફરજીયાત છે .
૧૪.પોતાની રૂર્ની સફાઈ તથા પાણીની વ્યવથથા વવદ્યાથીએ જાતે િરવાની રહશે.
૧૫. રૂર્ની અંદર ભોજન લઇ શિશે નકહ.
૧૬. રૂર્ર્ાું િોઈ િીર્તી વથતુ રાખવી નકહ િોઈ વથતુ ચોરી થાય તો તે ર્ાટે વવદ્યાથી પોતે જ જવાબદાર રહેશે
૧૭. રે િટર/ િો-ઓરડીનેટર ની પરવાનગી વવના િોઈ િાયમક્રર્ િે સભા હોથટેલના વવથતારર્ાું િરી શિશે નકહ. િોઈપણ િાયમક્રર્ િરવા ર્ાટે
રે િટર/ િો-ઓરડીનેટરની ર્ુંજુરી લેવી આવશ્યિ રહશે.
૧૮. હોથટેલ પ્રવેશ રદ િરવાની અબાકદત સતા હોથટેલ ના રે િટર ની રહશે.
૧૯. અનમ વ્હાઈલ લનમ પ્રોજેક્ટ અન્વયે સોપવાર્ાું આવતી તર્ાર્ િાર્ગીરી વવદ્યાથીએ િરવાની રહશે.
૨૦. હોથટેલની સુંપ ૂણમ સફાઈ હોથટેલના વવદ્યાથીઓંએ જાતેજ િરવાની રહશે.
૨૧. વવદ્યાથીઓએ વનર્ત્ય સમ ૂહ પ્રાથમના( પ્રભાત / સાયું) ર્ાું હાજરી આપવાની રહેશે.
૨૨. રે િટરશ્રી તરફથી આપવાર્ાું આવતી તર્ાર્ સુચનાઓ તેર્જ વનયર્ોનુું પાલન િરવાનુું રહશે.
૨૩. એિ રૂર્ ર્ાું ત્રણ વવદ્યાથીઓને રહેવાનુું રહશે.
૨૪. હોથટેલર્ાું રહેતા વવદ્યાથી ના રૂર્ ર્ાું અન્ય િોઈ વ્યસ્ક્ત દ્વારા અિકટત િટના (કૃર્ત્ય) િરવાર્ાું આવે તો તેની જવાબદારી જે તે વવદ્યાથીની
રહેશે. આર્ાું હોથટેલ તથા સૌરાષ્ટ્ર યુવનવસીટી ના સતાધીશોની િોઈ જવાબદારી રહેશે નકહ.
૨૫. રૂર્ ખાલી હોય અથવા ખાલી થયે રે િટર રારા િોઈ પણ ભવનના વવદ્યાથી ને રૂર્ ફાળવી શિશે
૨૬. ઉપરોક્ત વનયર્ો અને ભવવષ્ટ્યર્ાું થનારા બધા વનયર્ો વવદ્યાથીઓને બુંધનિતામ રહેશે.
૨૭. ઈન્ટરનેટ રરારા નીચેના ણલિંિ પર હોથટેલની, યુવનવસીટીની અને અન્ય િકરયર ની ર્ાકહતી ર્ાટે હોથટેલ ના ગ્રુપર્ાું જોડાઈ શિો છો.:
https://in.groups.yahoo.com/neo/groups/pghostelsauuni/info અથવા
shttps://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/pghostelsauuni E-mail ID’s: sauunipghostel@yahoo.co.in or
sauunipghostel@gmail.com
તારીખ:______________
___________________
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સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવસીટી
કુ મારી કરીિાબેિ ભાવેશભાઈ શાહ ( ગાર્ડી ) અિન વ્હાઈલ લિન છાત્રાલય (P.G)
છાત્રાલય અંગે િા નિયમો ( નવદ્યાર્થી માટેિી િકલ )
છાત્રાલય માાં પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા નવદ્યાર્થી ઓ માટે િીચે પ્રમાણે િા નિયમો નુાં પાલિ કરવુાં ફરજીયાત છે .
૧. છાત્રાલય ર્ાટે ડીપોઝીટ રૂવપયા ૨૦૦૦/- રાખવાર્ાું આવેલ છે . જે ભરપાઈ થયા બાદ જ પ્રવેશ આપવાર્ાું આવશે.
૨. છાત્રાલયર્ાું પ્રવેશ ર્ેળવવા ર્ાટે વવદ્યાથી વનયત પત્રિ ર્ાું અરજી િરવી રહશે.
૩.યુવનવસીટીના અનુથનાતિ ભવન ર્ાું પ ૂણમ સર્યના વનયર્ીત અભ્યાસક્રર્ ર્ાું જોડાયેલા વવદ્યાથી ને પ્રવેશ ર્ળશે. નોિરી િરતા વવદ્યાથી ને
પ્રવેશ ર્ળશે નકહ.
૪. છાત્રાલય ર્ાું પ્રવેશ આપવા અંગે અનમ વ્હાઈલ લનમ હોથટેલ ના રે િટર નો વનણમય છે વટ નો અને બુંધનિતામ રહેશે.
૫. હોથટેલ ના વનયર્ોનુું પાલન િરનાર વવદ્યાથીને અનાર્તની રિર્ હોથટેલ છોડતીવખતે પરત ર્ળશે, પણ તે ર્ાટે વવદ્યાથી એ હોથટેલ
છોડયા પછીના ત્રણ કદવસની અંદર અરજી િરવાની રહેશે. ર્ત્યારબાદ ડીપોઝીટ જપ્ત િરવાર્ાું આવશે.
૬. વવદ્યાથી ને ફાળવેલ રૂર્ર્ાું રે િટર/ િો- ઓરકડનેટર ની પરવાનગી વવના િોઈપણ ફેરફાર િરી શિશે નકહ.
૭. િોઈપણ વવદ્યાથી હોથટેલર્ાું પોતાના અવતથીને રાખી શિશે નકહ.
૮.વવદ્યાથી ને તેના રૂર્ર્ાું આપેલી લાઈટ, પુંખા વસવાય િોઈપણ અન્ય ઉપયોગ ર્ાટે વીજળી વાપરવાની ર્નાઈ છે .
૯. હોથટેલર્ાું દરે િ વવદ્યાથીનુું વતમન વશથતર્ય હોવુું જરૂરી છે .
૧૦. રે િટર/ િો-ઓરડીનેટર ની રજા વસવાય િોઈપણ વવદ્યાથી હોથટેલ ની બહાર રહી શિશે નકહ.
૧૧. પ્રવેશ ર્ેળવનાર વવદ્યાથીએ સત્રાુંતે તેનો રૂર્ લેણખત પરીક્ષા પ ૂણમ થયે કદવસ ત્રણ ર્ાું જર્ા િરવાનો રહશે, અને તેની સાથે ર્ળે લ
ફનીચર નો િબજો પાછો સોપવાનો રહશે, તેર્ાું થયેલ નુિશાન ર્ાટે વવદ્યાથી પોતે જવાબદાર ગણાશે અને તેના નુિશાની પેટે તેની પાસે
યોગ્ય રિર્ વસુલવાર્ાું આવશે.
૧૨. હોથટેલના દરે િ વવદ્યાથીએ પોતાનુું ઓળખપત્ર સાથે રાખવુું જરૂરી છે .
૧૩. વવવવધ પ્રિારના શ્રર્િાયમ તથા સેવાિાયમર્ાું જોડાવુું ફરજીયાત છે .
૧૪.પોતાની રૂર્ની સફાઈ તથા પાણીની વ્યવથથા વવદ્યાથીએ જાતે િરવાની રહશે.
૧૫. રૂર્ની અંદર ભોજન લઇ શિશે નકહ.
૧૬. રૂર્ર્ાું િોઈ િીર્તી વથતુ રાખવી નકહ િોઈ વથતુ ચોરી થાય તો તે ર્ાટે વવદ્યાથી પોતે જ જવાબદાર રહેશે
૧૭. રે િટર/ િો-ઓરડીનેટર ની પરવાનગી વવના િોઈ િાયમક્રર્ િે સભા હોથટેલના વવથતારર્ાું િરી શિશે નકહ. િોઈપણ િાયમક્રર્ િરવા ર્ાટે
રે િટર/ િો-ઓરડીનેટરની ર્ુંજુરી લેવી આવશ્યિ રહશે.
૧૮. હોથટેલ પ્રવેશ રદ િરવાની અબાકદત સતા હોથટેલ ના રે િટર ની રહશે.
૧૯. અનમ વ્હાઈલ લનમ પ્રોજેક્ટ અન્વયે સોપવાર્ાું આવતી તર્ાર્ િાર્ગીરી વવદ્યાથીએ િરવાની રહશે.
૨૦. હોથટેલની સુંપ ૂણમ સફાઈ હોથટેલના વવદ્યાથીઓંએ જાતેજ િરવાની રહશે.
૨૧. વવદ્યાથીઓએ વનર્ત્ય સમ ૂહ પ્રાથમના( પ્રભાત / સાયું) ર્ાું હાજરી આપવાની રહેશે.
૨૨. રે િટરશ્રી તરફથી આપવાર્ાું આવતી તર્ાર્ સુચનાઓ તેર્જ વનયર્ોનુું પાલન િરવાનુું રહશે.
૨૩. એિ રૂર્ ર્ાું ત્રણ વવદ્યાથીઓને રહેવાનુું રહશે.
૨૪. હોથટેલર્ાું રહેતા વવદ્યાથી ના રૂર્ ર્ાું અન્ય િોઈ વ્યસ્ક્ત દ્વારા અિકટત િટના (કૃર્ત્ય) િરવાર્ાું આવે તો તેની જવાબદારી જે તે વવદ્યાથીની
રહેશે. આર્ાું હોથટેલ તથા સૌરાષ્ટ્ર યુવનવસીટી ના સતાધીશોની િોઈ જવાબદારી રહેશે નકહ.
૨૫. રૂર્ ખાલી હોય અથવા ખાલી થયે રે િટર રારા િોઈ પણ ભવનના વવદ્યાથી ને રૂર્ ફાળવી શિશે
૨૬. ઉપરોક્ત વનયર્ો અને ભવવષ્ટ્યર્ાું થનારા બધા વનયર્ો વવદ્યાથીઓને બુંધનિતામ રહેશે.
૨૭. ઈન્ટરનેટ રરારા નીચેના ણલિંિ પર હોથટેલની, યુવનવસીટીની અને અન્ય િકરયર ની ર્ાકહતી ર્ાટે હોથટેલ ના ગ્રુપર્ાું જોડાઈ શિો છો.:
https://in.groups.yahoo.com/neo/groups/pghostelsauuni/info અથવા
https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/pghostelsauuni E-mail ID’s: sauunipghostel@yahoo.co.in or
sauunipghostel@gmail.com
તારીખ:______________
___________________

વવદ્યાથીની સહી

રે ક્ટરશ્રી
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