ફોર્મ ન. _______________

કિર્ત રૂ. ૨૦/-

સૌરાષ્ટ્ર યનુ નવસીટી
Re-Accredited “A” Grade by NAAC
(CGPA 3.05)
ર ું ય છાત્રાલય
શેત્જ
For (Ph.D.) Student
સૌરાષ્ટ્ર યરનીવસીટી કેમ્પસ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫
સૌરાષ્ટ્ર યરનીવસીટી છાત્રાલયમાું પ્રવેશ માટે ન ર ું આવેદનપત્ર
ગૃહ્પતી શ્રી,
સૌરાષ્ટ્ર યરનીવસીટી છાત્રાલય,

તાજેતરનો

સૌરાષ્ટ્ર યરનીવસીટી, યરનીવસીટી રોડ,

પાસપોટમ

રાજિોટ – ૩૬૦૦૦૫.

સાઈઝ નો ફોટો

શ્રીમાન,
૨૦.... – ૨૦..... ના શૈક્ષણિક વર્ષ દરમમયાન પ્રથમ સત્ર / દ્વિતીય સત્ર / બુંને માટે
યરમનવસીટી છાત્રાલયમાું મને પ્રવેશ આપવામાું આવે તો માટે હર ું આથી આપને મવનુંતી કરરું છું.
યરમનવસીટીના છાત્રાલયનાું માહિતીપત્રકમાું આપેલ મનયમો અને સ ૂચનાઓ મે વાુંચેલ છે અને
આ મનયમોનરું તથા સ ૂચનાઓનર ું પાલન તેમજ ભમવષ્ટ્યમાઅમલમાું આવે તે મનયમો અને
સ ૂચનાઓનરું પાલન કરવા હર ું બુંધાઉં છું. મારરું વતષન સુંસ્થાની મશસ્ત અને સામાજીક પ્રમતષ્ટ્ઠાને
અનરરૂપ રિેશે એ માટેની હર ું ખાત્રી આપ ૂ છ.
જે અનરસ્નાતક ભવન / કેન્દ્ર / સુંસ્થામાું મને પ્રવેશ મળે લ છે તેના અધ્યક્ષશ્રી /
સુંચાલકશ્રી / આચાયષશ્રીનર ું પ્રમાિપત્ર (બોનાફાઇડ મવદ્યાથી તરીકેન ર ું ) રજર કરવાની ખાત્રી આપર ું
છું. છાત્રાલયમાું જે રૂમ મારે માટે મનયત કરવામાું આવે તેનો કબજો આપે નક્કી કરે લ સમય
મયાષદા દરમમયાન હર ું નહિ લઉ તો મારી અનામત રકમ તથા મારો પ્રવેશ – અમધકાર ગરમાવીશ
તેમ હર ું સ્પસ્્પાને સમજર છું, હર ું કોઈપિ પ્રકારની નોકરીમાું કે વ્યવસાયમાું જોડાયેલ નથી તેમજ
જયાું સરધી છાત્રાલયમાું રિીશ ્યાું સરધી જોડાનાર નથી.

-: 1 :-

પરૂુ નાર્ :અટિ

નપતાન ુંુ નાર્

નાર્

સરનામ ુંુ :ગાર્

શહેર

રાજ્ય

પીનિોડ

ઇ-ર્ેલ :- ____________________________________________________________
ફોન નું :- __________________________ ર્ોબાઈલ નું _________________________
ુ :- _______ બીર્ારી (જો િોઈ હોય તો ) :- ______________________________
બ્લડ ગ્રપ
જન્ર્ તારીખ :- ______________________ વૈવાકહિ સ્થિનત :- ______________________
જે ભવનર્ાું એડર્ીશન ર્ેળવેલ હોય તેની ર્ાકહતી
િોર્મન ુંુ નાર્ :- ___________________________ પ્રવાહ :- ________________________
સેર્ેથટર :- ________________

ડીપાટમ ર્ેન્ટ :- ____________________________
શૈક્ષણિિ લાયિાત

પરીક્ષા

ઉતીિમ િયાન ુંુ વર્મ

ુ ીવસીટી
યન

ર્ેળવેલ

ર્ેળવેલ

અને િોલેજ

ુ ના ટિા
ગિ

વગમ

આપાત િાલીન સર્યે તર્ારા ર્ાટે િોન્ટે િ િરી શિાય તેવી વ્યસ્તત ની ર્ાકહતી
પરૂુ નાર્ :અટિ

નપતાન ુંુ નાર્

નાર્

સરનામ ુંુ :ગાર્

શહેર

રાજ્ય

પીનિોડ

ફોન નું :- ____________________ર્ોબાઈલ નું :- __________________________
સબુંધ :- __________________________________________________________
તારીખ :- ___/___/20__
થિળ :- __________________
____________________
નવદ્યાિીની સહી
-: 2 :-

ુ ીવસીટી છાત્રાલય
સૌરાષ્ટ્ર યન
ભવન / િેન્રના િાયામ લય ઉપયોગ ર્ાટે
જુના / નવા પ્રવેશની નવગત
( નોંધ ÷ અધરુ ી ર્ાકહતી વાળી અરજી લક્ષ ર્ાું લેવાર્ાું આવશે નકહ )

૧. જે અનથુ નાત ભવન /િેન્ર સુંથિાર્ાું :-

_____________________

પ્રવેશ ર્ેળવ્યો હોય તેન ુંુ નાર્
૨. તેની ફી ભયામ તારીખ

:-

_____________________

૩. ફી ભરી છે / નિી

:-

_____________________

૪. ક્ાું સત્રર્ાું ?

:-

પ્રિર્ સત્ર / દ્વિતીય સત્ર

૫. રસીદ નું અને તારીખ

:-

_____________________
_____________________

૬. એર્.એ / એર્.િોર્ ./એર્.એસસી.

:-

_____________________

પત્રિાકરત્વ / લા.સા .

:-

_____________________

સેર્ેથટર ૧,૨,૩,૪,૫,૬ /પાટમ – 1 2,

:-

_____________________

ભવનના વડા ની સહી તિા નસક્કો
( નોંધ – ઉપરની નવગત ભવને ભરવાની છે .)

-: 3 :-

પ્રમત,

બાિેધરી સોંપનારનરું નામ

કર લસણચવશ્રી,

તથા સરનામરું

સૌરાષ્ટ્ર યરનીવસીટી,

______________________

રાજકોટ.

______________________
______________________

રે ક્ટરશ્રી,

______________________

રું ય િોસ્ટે લ,
શેત્જ
સૌરાષ્ટ્ર યરમનવસીટી,
રાજકોટ.

ે રી પત્રિ
બાુંહધ
શ્રીમાન,
હરું _____________________________________ મવદ્યાથી __________________ભવન વર્ષ _________
સૌરાષ્ટ્ર યરમનવસીટી , રાજકોટ સ્વેચ્છાએ બાુંિેધરી આપરું છું કે ,
1.

મને સૌરાષ્ટ્ર યરમનવસીટીના પી.જી./ પી.એચડી. િોસ્ટેલમાું રૂમ નુંબર ________ ફાળવવામાું આવેલ છે તે રૂમમાું મારા મસવાય અન્દ્ય
કોઈ મવદ્યાથી રિેશે નહિ.

2.

આ રૂમમાું મરલાકાતી તરીકે કોઇપિ મવદ્યાથીની તથા કોઇપિ સ્ત્રી કોઇપિ કારિથી મરલાકાતે આવશે નિી.

3.

હર ું આ રૂમ અથવા િોસ્ટેલ તથા રૂમમાું આવેલ યરમનવસીટીની કોઇપિ સુંપતીને નરકશાન કરીશ નહિ.

4.

હર ું આ રૂમ અથવા િોસ્ટેલ કોહરડોરમાું બલ્બ, ટયરબલાઈટ, પુંખા મસવાય કોઇપિ વીજળીના ઉપકરિ ર્મે તે સુંજોર્ોમાું કોઇપિ રીતચે
વાપરીશ નહિ.

5.

હર ું સૌરાષ્ટ્ર યરમનવસીટી િારા ચલાવતા સેલ્ફ ફાઈનાન્દ્શ પાટષ ટાઈમ તથા એકસ્ટનઁલના અભ્યાસક્રમનો મવદ્યાથી નથી.

6.

હર ું િોસ્ટેલમાું ર્ેરરીતીની કોઇપિ કાયષવાિીમાું પ્ર્યેક્ષ અથવા અપ્રતેક્ષ રીતે ભાર્ લઈશ નહિ તથા તેની કાયષવાિી માટે ઉશ્કેરિી કરીશ
નહિ.

7.

હર ું િોસ્ટેલમાું નારકોટીર્ ડ્રગ્સ તથા કોઇપિ નશાયરકત પદાથષ અથવા પદાથો લાવીશ નહિ તથા તેનો ઉપયોર્ કરીશ નહિ તથા રૂમમાું
રાખીશ નહિ, બીજા કોઈ મવદ્યાથીને દબાિથી આપીશ નહિ.

8.

મારી રાજકોટ શિેર અથવા તાલરકા મવસ્તારમાું મારી પોતાની અથવા માતા-મપતાની માણલકીનરું મકાન નથી તથા ભાડર આત તરીકે રિેતા
નથી.

9.

મને અભ્યાસ દરમ્યાન નોકરી મળી જાય અથવા ધુંધો ચાલર કરરું અથવા ર્મે તે કામાિીના સ્ત્રોતો ઉભા રાજકોટ અથવા રાજકોટ બિાર
ઉભા થાય તો તરત જ રૂમ ખાલી કરી િોસ્ટેલ કાયાષલય માું જમા કરાવી આપીશ.

10. મને રૂમ ફાળવ્યા પછી હર ું ર્મે તે કારિોસર રાજકોટ શિેર છોડીને બાિર રિેવા જાઉં તો તે સુંજોર્ોમાું રૂમનો કબ્જો રે ક્ટર ને આપી દઈશ.
11. હર ું મારા નામે રૂમ ફાળવીને કોઈપિ સુંજોર્ોમાું કોઈપિ વ્યક્ક્તને કોઈપિ સુંજોર્ોમાું મારા રૂમમાું મારી બદલે તેને
રિેવાની મુંજરરી આપીશ નહિ. તેમજ મારી સાથે અનોફીસીયલી કોઈ મવદ્યાથી અથવા સર્ા સબુંધી /મમત્રો કે અન્દ્ય કોઈને રિેવા દઈશ
નહિ.જો આમ કરતા પકડાઈસ તો જેતે યરમન.ના અમધકારી / રે ક્ટરશ્રી વર્ેરે જે સજા / દું ડ કરશે તે સ્વીકારીશ ભરપાઈ કરવા બુંધાવ છું./
ખાત્રી આપરું છું

.

12 જો મારા કોઈ સર્ા સુંબધ
ું ી / મમત્રો / વાલી મને મળવા આવે અને તેમને કોઇપિ સુંજોર્માું રાત્રી રોકાિ મારી સાથે કરવા દઈશ નહિ.
ખાસ કીસ્સામાું િોસ્ટેલ રે ક્ટરશ્રીની પમમિસન વર્ર આમ કરીશ નહિ.
13 મારા પી.એચડી ર્ાઈડ સૌરાષ્ટ્ર યરનીવસીટીમાું _____________ ભવનના પ ૂિષ સમયના પ્રોફેસર, રીડર,લેકચરર છે . અને
તે ભવનનો પ ૂિષ સમયનો બોનોફાઈડ (મનયમમત) મવદ્યાથી છું
હર ું ફરીથી આજરોજ તારીખ :

-

-

૨૦

નાું હદવસે બાિેંધરી આપીને જિાવવરું છું કે આ બાિેંધરી પત્રકની કોઈપિ રીતે અથવા

ભમવષ્ટ્યમાું યરનીવસીટી િારા જાિેર કરે લ વિીવટી આદે શ અથવા મનયમોનરું ચરસ્તપિે અમલ કૈ શ અને આમાું મારી જે ભ ૂલ થાય તો
યરનીવસીટીના સતાવાળાઓ મારા રૂમની ફાળવિી રદ કરી જે કઈ કાયષવાિી કરવી િોય અથવા કોઈપિ જાતનો દું ડ કરવો િોય એની છૂટ
રિેશે. આ બાબતે મને કોઈપિ જાતનો વાુંધો રિેશે નહિ.
સ્થળ:
તારીખ :

-

-૨૦

___________________________
બાહેંધરી આપનાર નવદ્યાિીની સહી

-: 4 :-

સૌરાષ્ટ્ર યનુ નવસીટી
Re-Accredited “A” Grade by NAAC
(CGPA 3.05)
ુ ય છાત્રાલય
શેત્ુંજ
For (Ph.D.) Student
છાત્રાલય અંગેનાું નનયર્ો અને ર્ાકહતી પત્રિ
યુનનવસીટી છાત્રાલયર્ાું પ્રવેશ ર્ેળવવા ઈચ્છતા નવદ્યાિીઓ ર્ાટે નીચે પ્રર્ાિે નનયર્ો તિા સ ૂચનાઓ
આપવાર્ાું આવે છે .
1.

છાત્રાલય માટે નીચેની ફી રાખવામાું આવેલ છે .
અ. સત્ર દીઠ ફી રૂ. ૧.૧૦૦ -૦૦ ( એક િજાર એકસો પરરા ) (િોસ્ટે લ રે ન્દ્ટફી)
બ. છાત્રાલય માટે રૂ. ૬૦૦-૦૦ (છસ્સો) ની રકમ અનામત રકમ (એક જ વખત) (િોસ્ટે લ હડપોઝીટ)

2.

છાત્રાલયમાું પ્રવેશ મેળવવા માટે મવદ્યાથીએ મનયત પ્રવેશપત્રકમાું અરજી કરવી.. પ્રવેશ માટે ની અરજી સત્ર શરૂ થાય તે પિેલા
સમયસર મનયત તારીખ પિેલા કરવી.

3.

યરમનવસીટીના અનરસ્નાતક ભવન કે યરમનવસીટી સુંચાણલત અનરસ્નાતક કે ન્દ્રમાું જે મવદ્યાથીએ પ્રવેશ મેળવ્યો િોય તેમને જ
છાત્રાલયમાું પ્રવેશ મળશે. છાત્રાલયમાું પ ૂિષ સમયના મનયમમત અભ્યાસક્રમમાું જોડાયેલા મવદ્યાથીઓને જે પ્રવેશ આપવામાું
આવશે. નોકરી કરતા મવદ્યાથીઓને પ્રવેશ આપવામાું આવશે નિી.

4.

છાત્રાલયમાું પ્રવેશ આપવા અંર્ે રે ક્ટર નો મનિષય છે વટનો અને બુંધનકતાષ ર્િાશે.મવદ્યાથીને પ્રવેશ આપ્યા પછી નક્કી કરે લ
તારીખ સરધીમાું તેિે પોતાની ન ભરી િોય તો તેનો પ્રવેશ રદ કરવામાું આવશે.

5.

છાત્રાલયના મનયમોનરું બરાબર પાલન કરનાર મવદ્યાથીને અનામતની રકમ છાત્રાલય છોડતી વખતે પાછી મળશે પરું ત ર તેને
માટે મવદ્યાથીએ છાત્રાલય છોહડયા પછીના ત્રિ હદવસ માું અરજી કરવાની રિેશ,ે તેમ કરવામાું નહિ આવે તો અનામત રકમ
પરત મળશે નિી

6.

છાત્રાલયમાું મવદ્યાથીને જે રૂમ આપવામાું આવે તે તેિે સ્વીકારવો પડશે, તેમાું રે ક્ટરની લેણખત પરવાનર્ી મવના કોઈ જાતનો
ફેરફાર મવદ્યાથી કરી શકશે નહિ. કોઈપિ મવદ્યાથી છાત્રાલયમાું પોતાના અમતમથને રે ક્ટરની મુંજૂરી મસવાય રાખી શકશે નિી.
તેના રૂમમાું અન્દ્ય મવદ્યાથી તેની ર્ેર િાજરીમાું રૂમ માુંથી મળશે. તો તેનો રૂમ રદ કરવામાું આવશે.

7.

છાત્રાલયમાું કોઇપિ મવદ્યાથી વીજળીથી ચાલત રું િીટર,રે ડીયો કે ઈસ્ત્રી કે એવા બીજા મવજાણરું સાધનો વાપરી શકશે નહિ.
મવદ્યાથીને તેના રૂમમાું આપેલ લાઈટ અને પુંખા મસવાય કોઇપિ ઉપયોર્ માટે વીજળી વાપરવાની મનાઈ છે

8.

છાત્રાલયમાું દરે ક મવદ્યાથીનરું વતષન સુંતોર્કારક અને સુંસ્કારી િોવરું જરૂરી છે . છાત્રાલયમાું રિેતા મવદ્યાથીઓના અભ્યાસમાું
મવક્ષેપ પિોંચે તેવ રું કોઇપિ મવદ્યાથીનરું વતષન ચલાવી લેવામાું આવશે નહિ.

9.

રાત્રે ૯:30 પછી દરે ક મવદ્યાથી પોતાની રૂમમાું િાજર રિે તે આવ્સયક છે . આ સમયે દરરોજ િાજરી લેવામાું આવશે અને જે
મવદ્યાથી ર્ેરિાજર માલરમ પડશે તેને છાત્રાલય છોડી જવરું પડશે. રે ક્ટરની રાજા મસવાય કોઇપિ મવદ્યાથી છાત્રાલયની બિાર
રિી શકશે નહિ.

10. દરે ક અભ્યાસને અંતે (સુંબધ
ું કતાષ યરમનવસીટીની લેણખત પરીક્ષા સત્રાુંતે પ ૂરી થયા બાદ) મવદ્યાથીએ તેની રૂમ હદવસ ત્રિમાું જમા
કરવાની રિેશે અને રૂમ સાથે તેનેમળે લ ફનીચર વર્ેરેનો કબ્જો પાછો સોપવાનો રિેશ.ે તેમાું થયેલ નરકશાન માટે મવદ્યાથી
જવાબદાર લેખાશે અને તે નરકશાની પેટે તેની પાસેથી યોગ્ય રકમ વસરલ કરવામાું આવશે. અન્દ્યથા ડીપોઝીટની રકમ જપ્ત
કરવામાું આવશે.
11. કોઇપિ મવદ્યાથી સત્ર દરમ્યાન કે સત્ર ને અંતે છાત્રાલય છોડવા માુંર્ે ્યારે રૂમનો કબ્જો સોપ્યા મસવાય જઈ શકશે નહિ. જો કોઈ
મવદ્યાથી આમ કરશે તો તેના રૂમનરું તાળું ખોલી / અથવા તોડી તે રૂમનો કબ્જો લેવામાું આવશે અને તેની સવષ જવાબદારી જે તે
મવદ્યાથીને મશરે રિેશ.ે
12. કોઈ પિ મવદ્યાથી રૂમમાું રસોઈ બનાવી શકશે નહિ. મનયમ ભુંર્ કરનારનો પ્રવેશ રદ કરવામાું આવશે.
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13. છાત્રાલય તરફથી સાુંસ્કારીક પ્રવ ૃમતઓ સમ ૂિશ્રમ, પયષટનો , સેવાકાયષક્રમો , ચચાષ સભાઓ રમતર્મત , વ્યાયામ , માુંદાની
માવજત વર્ેરે સેવાકાયો િાથ ધરવામાું આવે તેમાું મવદ્યાથીઓ સિકાર ભાવનાથી જોડાય તેવી અપેક્ષા છે . આ પ્રકારની
પ્રવરમતઓ માટે સિકાર ભાવનાથી છત્ર મુંડળ ગ ૃિપમતની દોરવિી નીચે કાયષ કરશે.
14. પોતાના રૂમની સફાઈ તથા પાિીની વ્યવસ્થા મવદ્યાથીએ જાતે કરવાની રિેશ.ે આવા કાયો માટે સ્વશ્રમની ટે વ કે ળવવાના
ર ી નોકર રાખવા પર પ્રમતબુંધ મરકાવવામાું આવે છે . છાત્રની માુંડી દરમ્યાન યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાું આવશે.
િેતથ
15. રૂમની અંદર ભોજન લઇ શકશે નહિ. માુંદર્ી સમયે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાું આવશે.
16. નકામા કાર્ળો અને કચરો ખાસ રાખેલ કચરા ટોપલીમાું જ નાખવાના છે . રૂમમાું જવા આવવાના માર્ોમાું કે બીજે ક્યાય
મકાનની અંદર થરકાવાની તથા ર્ુંદકી કરવાની સખ્ત મનાઈ છે .
17. કોઈ પિ છાત્રએ પોતાની પાસે કીમતી વસ્તરઓ રાખવાની નથી કે પૈસા જયાું ્યાું રાખવા નહિ. છાત્રાલય માું રિેતા
ર
મવદ્યાથીઓની કોઈપિ વસ્તઓ
ચોરાય તો તેના માટે છત્રાલયના સતાવાળાઓ જવાબદાર રિેશે નહિ. એવરું બને ્યારે
ગ ૃિપમતને ખબર કરવી, જેથી આવશ્યક પર્લાું લઇ શકાય.
18. છાત્રાલયના દરે ક મવદ્યાથી એ પોતાનરું ઓળખકાડષ ( IDENTITY CARD )સાથે રાખવરું અને િોસ્ટે લમાું આવતા જતા ચોકીદાર ને
બતાવવાનરું રિશે. તથા કોઇપિ અમધકારી જોવા માુંર્ે ્યારે બતાવાનરું રિેશ.ે
19. આ િોસ્ટે લ માું એક રૂમમાું એક જ મવદ્યાથીને પ્રવેશ આપવામાું આવશે. અન્દ્ય કોઈ મવદ્યાથીને પોતાના રૂમમાું સાથે રાખી શકશે
નહિ. જો તે રૂમમાું અન્દ્ય કોઈ મવદ્યાથી સાથે રિેતો જિાશે તો આ રૂમમાું રિેતા મવદ્યાથી નો રૂમ રદ કરવામાું આવશે.
20. સમગ્ર રીતે જ્ઞાનની સાધનાને અનરરૂપ શાુંમતમય વાતાવરિ છાત્રાલયમાું જળવાય તે જરૂરી છે . મવશેર્ત:રાતના ૯:30 થી
સવારના ૬:૦૦ વાગ્યા સરધીનો સમય શાુંમતમય પાળવાનો રિેશ.ે જે દરમમયાન સુંપ ૂિષ શાુંમત જાળવવાની રિેશ.ે
21. છાત્રોને મળવા માટે બિારના માિસોને મરલાકાતખુંડ માું માત્ર મનયત સમયે જ મળવાની પરવાનર્ી આપવામાું આવશે.
મરલાકાતીઓએ મવઝીટબરકમાું નોધ કરવાની રિેશ.ે
22. રે ક્ટર ની પરવાનર્ી મવના છાત્રો કોઈ કાયષક્રમ કે કોઈ સભા છાત્રાલયના મવસ્તારમાું યોજજ શકશે નહિ. દરે ક છાત્રે
યરમનવસીટીએ મનયત કરે લ હદનચયાષ પ્રમાિે વતષવાનરું રિેશ.ે છાત્રોને કોઇપિ પ્રકારની મરશ્કે લી જિાય તો રે ક્ટર નો સુંપકષ
કરવો.
23. મનયમ ભુંર્ કરનાર કે ર્ેરવતષણ ૂક આચરનાર મવદ્યાથીને રે ક્ટર ર્મે ્યારે છાત્રાલયમાુંથી તા્કાણલક છટા કરી શકશે અને
આવી રીતે છટા કરવામાું આવેલ મવદ્યાથીની કોઇપિ પ્રકારની ફી કે અનામતની રકમ પરત કરવામાું આવશે નહિ.
24. ઉપર જિાવેલ મનયમોમાું સમ્યોણચત સરધારા વધારા ફેરફાર વર્ેરે કરવાની સતા રે ક્ટરશ્રી િસ્તક છે . છાત્રાલયમાું રિેલા
છાત્રો છાત્રાલય માટે કોઇપિ સુંર્ઠન ( યરમનયન ) ની પ્રવ ૃમત કરી શકશે નહિ.
25. છાત્રાલયમાું રિેતા કોઇપિ મવદ્યાથી નશીલા પદાથષ નરું સેવન કરતા પોલીસ િારા પકડાશે અથવા સેવન કરે લ રું માલરમ
પડશે, અથવા કોઇપિ ર્ેરકાયદે સર પ્રવ ૃમતઓ કરતા પોલીસ િારા પકડાશે અથવા તેમાું સામેલ િશે તો તેની ઉપર
ર ષ જવાબદારી જે તે મવદ્યાથીની રિેશ.ે આમાું
પોલીસ ખાતા િારા કોઈપિ કાયષવાિી કરવામાું આવશે તો તે અંર્ેની સુંપિ
યરમનવસીટીના સતાધીશોની કોઈ જવાબદારી રિેશે નહિ અને આ મવદ્યાથીનો િોસ્ટે લ પ્રવેશ આપોઆપ રદ ર્િવામાું
આવશે.
26. િોસ્ટે લમાું રિેતા મવદ્યાથી ના રૂમ માું અન્દ્ય કોઈ વ્યક્ક્ત િારા અઘહટત ઘટના (કૃ્ય) કરવામાું આવે તો તેની જવાબદારી જે
તે મવદ્યાથીની રિેશ.ે આમાું િોસ્ટે લ તથા સૌરાષ્ટ્ર યરમનવસીટીના સતાધીશોની કોઈ જવાબદારી રિેશે નહિ.
27. ઉપરોક્ત મનયમો અને ભમવષ્ટ્યમાું થનારા બધા મનયમો મવદ્યાથીઓને બુંધનકતાષ રિેશ.ે
28. ઈન્દ્ટરનેટ િારા નીચેના લીંક પર િોસ્ટે લની, યરમનવસીટીની અને અન્દ્ય કે હરયરની માહિતી માટે િોસ્ટે લના ગ્રરપમાું જોડાય
શકો છો. : https://in.groups.yahoo.com/neo/groups/pghostelsauuni/info અથવા
https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/pghostelsauuni email ID’s :sauunipghostel@yahoo.co.in or
sauunipghostel@gmail.com
29. રૂમ ખાલી િોય અથવા ખાલી થયે રે કટર રારા કોઈ પિ ભવનના મવદ્યાથી ને રૂમ ફાળવી શકશે.
__________________
મવદ્યાથી ની સિી

રે તટરશ્રી
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સૌરાષ્ટ્ર યનુ નવસીટી
Re-Accredited “A” Grade by NAAC
(CGPA 3.05)
ુ ય છાત્રાલય
શેત્ુંજ
For (Ph.D.) Student
છાત્રાલય અંગેનાું નનયર્ો અને ર્ાકહતી પત્રિ (નવદ્યાિીની નિલ)
યુનનવસીટી છાત્રાલયર્ાું પ્રવેશ ર્ેળવવા ઈચ્છતા નવદ્યાિીઓ ર્ાટે નીચે પ્રર્ાિે નનયર્ો તિા સ ૂચનાઓ
આપવાર્ાું આવે છે .
1.

છાત્રાલય માટે નીચેની ફી રાખવામાું આવેલ છે .
અ. સત્ર દીઠ ફી રૂ. ૧.૧૦૦ -૦૦ ( એક િજાર એકસો પરરા ) (િોસ્ટે લ રે ન્દ્ટફી)
બ. છાત્રાલય માટે રૂ. ૬૦૦-૦૦ (છસ્સો) ની રકમ અનામત રકમ (એક જ વખત) (િોસ્ટે લ હડપોઝીટ)

2.

છાત્રાલયમાું પ્રવેશ મેળવવા માટે મવદ્યાથીએ મનયત પ્રવેશપત્રકમાું અરજી કરવી.. પ્રવેશ માટે ની અરજી સત્ર શરૂ થાય તે પિેલા
સમયસર મનયત તારીખ પિેલા કરવી.

3.

યરમનવસીટીના અનરસ્નાતક ભવન કે યરમનવસીટી સુંચાણલત અનરસ્નાતક કે ન્દ્રમાું જે મવદ્યાથીએ પ્રવેશ મેળવ્યો િોય તેમને જ
છાત્રાલયમાું પ્રવેશ મળશે. છાત્રાલયમાું પ ૂિષ સમયના મનયમમત અભ્યાસક્રમમાું જોડાયેલા મવદ્યાથીઓને જે પ્રવેશ આપવામાું
આવશે. નોકરી કરતા મવદ્યાથીઓને પ્રવેશ આપવામાું આવશે નિી.

4.

છાત્રાલયમાું પ્રવેશ આપવા અંર્ે રે ક્ટર નો મનિષય છે વટનો અને બુંધનકતાષ ર્િાશે.મવદ્યાથીને પ્રવેશ આપ્યા પછી નક્કી કરે લ
તારીખ સરધીમાું તેિે પોતાની ન ભરી િોય તો તેનો પ્રવેશ રદ કરવામાું આવશે.

5.

છાત્રાલયના મનયમોનરું બરાબર પાલન કરનાર મવદ્યાથીને અનામતની રકમ છાત્રાલય છોડતી વખતે પાછી મળશે પરું ત ર તેને
માટે મવદ્યાથીએ છાત્રાલય છોહડયા પછીના ત્રિ હદવસ માું અરજી કરવાની રિેશ,ે તેમ કરવામાું નહિ આવે તો અનામત રકમ
પરત મળશે નિી

6.

છાત્રાલયમાું મવદ્યાથીને જે રૂમ આપવામાું આવે તે તેિે સ્વીકારવો પડશે, તેમાું રે ક્ટરની લેણખત પરવાનર્ી મવના કોઈ જાતનો
ફેરફાર મવદ્યાથી કરી શકશે નહિ. કોઈપિ મવદ્યાથી છાત્રાલયમાું પોતાના અમતમથને રે ક્ટરની મુંજૂરી મસવાય રાખી શકશે નિી.
તેના રૂમમાું અન્દ્ય મવદ્યાથી તેની ર્ેર િાજરીમાું રૂમ માુંથી મળશે. તો તેનો રૂમ રદ કરવામાું આવશે.

7.

છાત્રાલયમાું કોઇપિ મવદ્યાથી વીજળીથી ચાલત રું િીટર,રે ડીયો કે ઈસ્ત્રી કે એવા બીજા મવજાણરું સાધનો વાપરી શકશે નહિ.
મવદ્યાથીને તેના રૂમમાું આપેલ લાઈટ અને પુંખા મસવાય કોઇપિ ઉપયોર્ માટે વીજળી વાપરવાની મનાઈ છે

8.

છાત્રાલયમાું દરે ક મવદ્યાથીનરું વતષન સુંતોર્કારક અને સુંસ્કારી િોવરું જરૂરી છે . છાત્રાલયમાું રિેતા મવદ્યાથીઓના અભ્યાસમાું
મવક્ષેપ પિોંચે તેવ રું કોઇપિ મવદ્યાથીનરું વતષન ચલાવી લેવામાું આવશે નહિ.

9.

રાત્રે ૯:30 પછી દરે ક મવદ્યાથી પોતાની રૂમમાું િાજર રિે તે આવ્સયક છે . આ સમયે દરરોજ િાજરી લેવામાું આવશે અને જે
મવદ્યાથી ર્ેરિાજર માલરમ પડશે તેને છાત્રાલય છોડી જવરું પડશે. રે ક્ટરની રાજા મસવાય કોઇપિ મવદ્યાથી છાત્રાલયની બિાર
રિી શકશે નહિ.

10. દરે ક અભ્યાસને અંતે (સુંબધ
ું કતાષ યરમનવસીટીની લેણખત પરીક્ષા સત્રાુંતે પ ૂરી થયા બાદ) મવદ્યાથીએ તેની રૂમ હદવસ ત્રિમાું જમા
કરવાની રિેશે અને રૂમ સાથે તેનેમળે લ ફનીચર વર્ેરેનો કબ્જો પાછો સોપવાનો રિેશ.ે તેમાું થયેલ નરકશાન માટે મવદ્યાથી
જવાબદાર લેખાશે અને તે નરકશાની પેટે તેની પાસેથી યોગ્ય રકમ વસરલ કરવામાું આવશે. અન્દ્યથા ડીપોઝીટની રકમ જપ્ત
કરવામાું આવશે.
11. કોઇપિ મવદ્યાથી સત્ર દરમ્યાન કે સત્ર ને અંતે છાત્રાલય છોડવા માુંર્ે ્યારે રૂમનો કબ્જો સોપ્યા મસવાય જઈ શકશે નહિ. જો કોઈ
મવદ્યાથી આમ કરશે તો તેના રૂમનરું તાળું ખોલી / અથવા તોડી તે રૂમનો કબ્જો લેવામાું આવશે અને તેની સવષ જવાબદારી જે તે
મવદ્યાથીને મશરે રિેશ.ે
12. કોઈ પિ મવદ્યાથી રૂમમાું રસોઈ બનાવી શકશે નહિ. મનયમ ભુંર્ કરનારનો પ્રવેશ રદ કરવામાું આવશે.
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13. છાત્રાલય તરફથી સાુંસ્કારીક પ્રવ ૃમતઓ સમ ૂિશ્રમ, પયષટનો , સેવાકાયષક્રમો , ચચાષ સભાઓ રમતર્મત , વ્યાયામ , માુંદાની
માવજત વર્ેરે સેવાકાયો િાથ ધરવામાું આવે તેમાું મવદ્યાથીઓ સિકાર ભાવનાથી જોડાય તેવી અપેક્ષા છે . આ પ્રકારની
પ્રવરમતઓ માટે સિકાર ભાવનાથી છત્ર મુંડળ ગ ૃિપમતની દોરવિી નીચે કાયષ કરશે.
14. પોતાના રૂમની સફાઈ તથા પાિીની વ્યવસ્થા મવદ્યાથીએ જાતે કરવાની રિેશ.ે આવા કાયો માટે સ્વશ્રમની ટે વ કે ળવવાના
ર ી નોકર રાખવા પર પ્રમતબુંધ મરકાવવામાું આવે છે . છાત્રની માુંડી દરમ્યાન યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાું આવશે.
િેતથ
15. રૂમની અંદર ભોજન લઇ શકશે નહિ. માુંદર્ી સમયે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાું આવશે.
16. નકામા કાર્ળો અને કચરો ખાસ રાખેલ કચરા ટોપલીમાું જ નાખવાના છે . રૂમમાું જવા આવવાના માર્ોમાું કે બીજે ક્યાય
મકાનની અંદર થરકાવાની તથા ર્ુંદકી કરવાની સખ્ત મનાઈ છે .
17. કોઈ પિ છાત્રએ પોતાની પાસે કીમતી વસ્તરઓ રાખવાની નથી કે પૈસા જયાું ્યાું રાખવા નહિ. છાત્રાલય માું રિેતા
ર
મવદ્યાથીઓની કોઈપિ વસ્તઓ
ચોરાય તો તેના માટે છત્રાલયના સતાવાળાઓ જવાબદાર રિેશે નહિ. એવરું બને ્યારે
ગ ૃિપમતને ખબર કરવી, જેથી આવશ્યક પર્લાું લઇ શકાય.
18. છાત્રાલયના દરે ક મવદ્યાથી એ પોતાનરું ઓળખકાડષ ( IDENTITY CARD )સાથે રાખવરું અને િોસ્ટે લમાું આવતા જતા ચોકીદાર ને
બતાવવાનરું રિશે. તથા કોઇપિ અમધકારી જોવા માુંર્ે ્યારે બતાવાનરું રિેશ.ે
19. આ િોસ્ટે લ માું એક રૂમમાું એક જ મવદ્યાથીને પ્રવેશ આપવામાું આવશે. અન્દ્ય કોઈ મવદ્યાથીને પોતાના રૂમમાું સાથે રાખી શકશે
નહિ. જો તે રૂમમાું અન્દ્ય કોઈ મવદ્યાથી સાથે રિેતો જિાશે તો આ રૂમમાું રિેતા મવદ્યાથી નો રૂમ રદ કરવામાું આવશે.
20. સમગ્ર રીતે જ્ઞાનની સાધનાને અનરરૂપ શાુંમતમય વાતાવરિ છાત્રાલયમાું જળવાય તે જરૂરી છે . મવશેર્ત:રાતના ૯:30 થી
સવારના ૬:૦૦ વાગ્યા સરધીનો સમય શાુંમતમય પાળવાનો રિેશ.ે જે દરમમયાન સુંપ ૂિષ શાુંમત જાળવવાની રિેશ.ે
21. છાત્રોને મળવા માટે બિારના માિસોને મરલાકાતખુંડ માું માત્ર મનયત સમયે જ મળવાની પરવાનર્ી આપવામાું આવશે.
મરલાકાતીઓએ મવઝીટબરકમાું નોધ કરવાની રિેશ.ે
22. રે ક્ટર ની પરવાનર્ી મવના છાત્રો કોઈ કાયષક્રમ કે કોઈ સભા છાત્રાલયના મવસ્તારમાું યોજજ શકશે નહિ. દરે ક છાત્રે
યરમનવસીટીએ મનયત કરે લ હદનચયાષ પ્રમાિે વતષવાનરું રિેશ.ે છાત્રોને કોઇપિ પ્રકારની મરશ્કે લી જિાય તો રે ક્ટર નો સુંપકષ
કરવો.
23. મનયમ ભુંર્ કરનાર કે ર્ેરવતષણ ૂક આચરનાર મવદ્યાથીને રે ક્ટર ર્મે ્યારે છાત્રાલયમાુંથી તા્કાણલક છટા કરી શકશે અને
આવી રીતે છટા કરવામાું આવેલ મવદ્યાથીની કોઇપિ પ્રકારની ફી કે અનામતની રકમ પરત કરવામાું આવશે નહિ.
24. ઉપર જિાવેલ મનયમોમાું સમ્યોણચત સરધારા વધારા ફેરફાર વર્ેરે કરવાની સતા રે ક્ટરશ્રી િસ્તક છે . છાત્રાલયમાું રિેલા
છાત્રો છાત્રાલય માટે કોઇપિ સુંર્ઠન ( યરમનયન ) ની પ્રવ ૃમત કરી શકશે નહિ.
25. છાત્રાલયમાું રિેતા કોઇપિ મવદ્યાથી નશીલા પદાથષ નરું સેવન કરતા પોલીસ િારા પકડાશે અથવા સેવન કરે લ રું માલરમ
પડશે, અથવા કોઇપિ ર્ેરકાયદે સર પ્રવ ૃમતઓ કરતા પોલીસ િારા પકડાશે અથવા તેમાું સામેલ િશે તો તેની ઉપર
ર ષ જવાબદારી જે તે મવદ્યાથીની રિેશ.ે આમાું
પોલીસ ખાતા િારા કોઈપિ કાયષવાિી કરવામાું આવશે તો તે અંર્ેની સુંપિ
યરમનવસીટીના સતાધીશોની કોઈ જવાબદારી રિેશે નહિ અને આ મવદ્યાથીનો િોસ્ટે લ પ્રવેશ આપોઆપ રદ ર્િવામાું
આવશે.
26. િોસ્ટે લમાું રિેતા મવદ્યાથી ના રૂમ માું અન્દ્ય કોઈ વ્યક્ક્ત િારા અઘહટત ઘટના (કૃ્ય) કરવામાું આવે તો તેની જવાબદારી જે
તે મવદ્યાથીની રિેશ.ે આમાું િોસ્ટે લ તથા સૌરાષ્ટ્ર યરમનવસીટીના સતાધીશોની કોઈ જવાબદારી રિેશે નહિ.
27. ઉપરોક્ત મનયમો અને ભમવષ્ટ્યમાું થનારા બધા મનયમો મવદ્યાથીઓને બુંધનકતાષ રિેશ.ે
28. ઈન્દ્ટરનેટ િારા નીચેના લીંક પર િોસ્ટે લની, યરમનવસીટીની અને અન્દ્ય કે હરયરની માહિતી માટે િોસ્ટે લના ગ્રરપમાું જોડાય
શકો છો.:https://in.groups.yahoo.com/neo/groups/pghostelsauuni/info અથવા
https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/pghostelsauuni email ID’s :sauunipghostel@yahoo.co.in or
sauunipghostel@gmail.com
29. રૂમ ખાલી િોય અથવા ખાલી થયે રે કટર રારા કોઈ પિ ભવનના મવદ્યાથી ને રૂમ ફાળવી શકશે.
__________________
મવદ્યાથી ની સિી

રે તટરશ્રી
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