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સમરસ છા ાલયોમા ંછા  /છા ાઓએ પાળવાના િનયમોઃ- 
 

૧ છા ાલયો માટ  દનચયા નકક  કરવામા ંઆવ ે તે માણે િવધાથ ઓ/િવધાથ નીઓ એ તે  ુ

પાલન કરવા  ુરહશે. 

૨ છા ાલયના સાધનો વા ક, ગરમ  ધાબળા, તુરાઉ ચોરસા, ચાદર, ગાદ ુ,ં તક યા, શતેરં , 

ટબલ રુશી, પલગં, વગેરને રુતી કાળ થી તેને કોઇ પણ ત ુ ં કુશાન ન થાય તે ર ત ે

િવધાથ ઓ/ િવધાથ નીઓ  તનેે સાચવવાના રહશે અને તેને કોઇ પણ કુશાન થશે ક મુ થશે તો 

તનેી જવાબદાર  િવધાથ ઓની પોતાની રહશે. 

૩ છા ાલયમા ંઆવતા મેગઝેીન અને છાપાઓની ળવણી સાર  ર તે કરવાની રહશે. 

૪ ભોજનાલયમા ં જમતી વખતે જમવાની આઇટમ પીરસવા માટ મોટથી અવાજ કરવો નહ  અને 

કમચાર ઓની સાથે સારો વતાવ કરવાનો રહશે. 

૫ ભોજન  પીરસાય તેનો બગાડ કરવો નહ  તેમજ ઠવાડ કરવો નહ   જો ઠવાડ થાય તો ત ે

િનયત કરલ જ  યાએ ઠવાડ રાખવાનો ડ  બો ક સાધન રાખેલ હોઇ તે જ  યાએ જ ઠવાડ 

નાખંવાનો રહશે. 

૬ છા ાલયના રસોડ સમયસર અને તે ગે નકક  કરવામા ં આવેલ સમયે જ ભોજન લવેા 

ભોજનાલયમા ંજવા ુ ંરહશે. 

૭ ભોજન ગે જો કોઇ પણ ફ રયાદ હોય તો તે િવવેક વુક ર તે કાયાલયમા ંજઇ ર ુઆત કરવી ત ે

ગે હોહા ક વાદિવવાદ  ુ  વ પ આપ  ુનહ . 

૮ છા ાલયમા ં િવધાથ /િવધાથ નીએ િનયિમત અ  યાસ કરવાનો રહશે અને બી  

િવધાથ ઓ/િવધાથ ઓને ુ  કલી ઉભી થાય તે  ુવતન કર  ુનહ .  

૯ છા ાલયમા ં િવધાથ ઓને /િવધાથ નીઓ લપેટોપ કો   ટુર તથા અ  ય ઉપકણ ની ર  ટરમા ં

ન ધણી કરવવાની રહશે અને તેનો જ ઉપયોગ કર  શકાશે. 

૧૦ રાિ ના સમયે કોઇપણ સગા વહલાને ક િમ ો ક અ  ય  ય કતઓને છા ાલયમા ંરાખી શકાશે નહ  

જો રાખશે તો લુાસાની તક આપી િશ તભગંની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. 

૧૧ િવધાથ /િવધાથ નીઓએ હો  ટલના બી  િવધાથ  સાથ ે મેભાવથી અને સપંથી રહવા  ુ રહશે 

તમેજ ઓફસના તથા રસોડોના દરક કમચાર  સાથે િવવક ણુ વતન કરવા  ુરહશે. 

૧૨ િવધાથ /િવધાથ ની કોઇ પણ ત ુ ં  યસન રાખી શકશે નહ  તેમજ પાન મસાલા ખાઇને ુકં  શકશે 

નહ .  

૧૩ દાકતર  અભ ાય તથા એન.સી.સી.ના િનયમ જુબ પા  ઠરતા દરક િવધાથ /િવધાથ નીઓએ 

એન.સી.સી.મા ંદાખલ થ  ુપડશે. 

૧૪ દરક િવધાથ /િવધાથ નીઓએ પોતાની કોલેજમા ંિનયિમત જ  ુપડશે તમેજ વગર ર એ કોલેજ ક 

છા ાલયમાથંી ગરેહાજર રહ  શકાશે નહ . ગેરહાજર રહશે તો તપાસ કર  કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. 
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૧૫ િવધાથ /િવધાથ ની કોઇ  યાજબી કારણો િસવાય વારંવાર ગેરહાજર રહ અથવા એક માસથી વ  ુ

સમય સતત ગેરહાજર રહ તવેા િવધાથ ઓના વેશ રદ કરવામા ંઆવશે. 

૧૬ ટ ચા ર  ક નુા હત રકડ ધરાવતા તેમજ યસની ક બી  કોઇ ખામીવાળા િવધાથ /િવધાથ ની 

તમેજ ચપેી રોગવાળા િવધાથ ઓ યાનમા ંઆવશે તો તપાસ કર  કાયવાહ  કર  જ ર પડ  ે ટા 

કરવામા ંઆવશે. 

૧૭ કોઇ પણ િવધાથ /િવધાથ ની ને મળવા આવતા સગા વહાલાઓએ થમ છા ાલયની ઓફસમા ં

આવીને કોને મળવા  ુછે તેની ણ કરવાની રહશે અને તે પછ  ઓફસમા ંરાખવામા ંઆવેલ 

ર  ટરમા ંન ધ કરવાની રહશે અને તે પછ  િવધાથ ને મળવાની પરવાનગી મ યા બાદ વીઝીટ ગ 

મમા ંમળવા જ  ુકોઇ પણ સગાસબધંી ક િવધાથ  બારોબાર પોતાની મ પર લઇ જઇ શકશે નહ . 

૧૮ લુાકાતીઓએ  િવધાથ /િવધાથ નીન ેમળવા  ુહશ ેતમેન ેકોમન મમા ંજયા મળવાની   યવ  થા 

રાખવામા ંઆવેલ હશે  યા ંમળવા  ુરહશે. 

૧૯ લુાકાતીઓએ  િવધાથ /િવધાથ નીઓને રિવવાર અને ુ ુવાર  મળ  શકશે. 

૨૦ િવધાથ /િવધાથ ની ના માતા/િપતા /વાલી વ મુા ંવ  ુબે  નામ ર  ટડ કરાવવાના રહશે અને 

બ  ને વાલીઓના ઓળખકાડ આપવામા ંઆવશે તે ઓળખકાડ લઇને નકક  કરલ સમયે વશે 

આપવામા ંઆવશે અને તેની અવરજવર ર  ટરમા ંન ધ કરવાની રહશે. 

૨૧ ક યા છા ાલયના મમા ં ુ ષ સદ ય તથા ુમાર છા ાલયના મમા ંમ હલા સદ યનો વેશ 

િતબિંધત રહશે તમેજ વાલી િસવાય અ ય કોઇપણ ય તને છા ાલયના મમા ં વશે આપી 

શકાશે ન હ.તપાસ કર  કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે જ ુર પડ ટાકર  શકાશે.  

૨૨ િવધાથ /િવધાથ નીએ પોતાના મનો  કચરો  ડ  ટબીનમા ંનાખવાનો રહશે. 

૨૩ િવધાથ /િવધાથ નીએ આપેલ ટબલ,કોટ રુશી વગેર ઉપર ળુ રહ નહ  તે ર તે દરરોજ સાફ 

સફાઇ કરવાની રહશે. 

૨૪ મોમા ંકપડા, ચપંલ ક ટુ વગેર  યવિ  થત ર તે ગોઠવવા અને મ તમે રાખવા નહ  તેમજ ગમે 

 યા કુ  ુનહ  પોતાનો સામાન  યવિ  થત ર તે ગોઠવવાનો રહશે. 

૨૫ છા ાલયમા ં વશે મેળવલે િવધાથ /િવધાથ નીઓને  છા ાલયના  મમા ંરહવા  ુનકક  કરવામા ં

આવે તે મમા ંજ િવધાથ એ રહવા  ુરહશે. 

૨૬ છા ાલયમા ંછા ાલયના સચંાલન િવ  ધ  ય કતગત ર તે ક સ હુમા ંસ ો  ચાર કરવા /કરાવવા 

નહ  અથવા તેવી કોઇ પણ િૃ મા ંભાગ લઇ શકાશે નહ  તમેજ કોઇપણ રાજક ય િૃ મા ંભાગ 

લઇ શકાશે નહ   

૨૭ છા ાલયમા ં વશે મેળવનાર િવધાથ  પોતાની પાસે કોઇ પણ તના ઘાતક શ  ો  રાખી શકશે 

નહ . 

૨૮ છા ાલયમા ં મની દવાલો, બાર બારણા,સીડ મા ંકોઇ પણ કારના નામ પો  ટરો, ચ ો દોર  શકાશે 

નહ  ક ુ ો લખી શકાશે નહ . 
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૨૯ છા ાલય િનવાસ દર  યાન કોઇપણ િનયમનો ભગં અથવા ગરેિશ  ત માટ અિધકાર ીના ાથિમક 

ચુના પછ  પણ ધુારો નહ  જણાયં તો છા ાલયના વડા વર ત પગલા લઇ શકશે અને કરલ 

કાયવાહ ની ણ સબંિધત સિમિતમા ંર ુ કરવાની રહશે. િતમ િનણય સબંિધત કમીટ  લેશે. 

૩૦ આ ઉપરાતં હો  ટલ િુ  ટ  ડ  ટ તથા સરકાર તરફથી  નીિત િનયમો ઘડવામા ંઆવશે તે  ુપાલન 

કરવા  ુરહશે. 

૩૧ છા /છા ાલયમા ં વેશ માટ ર ુ કરલ રુાવાઓ ભિવ  યમા ંખોટા મા મુ પડશે તો અિધકાર ી 

 વારા  કોઇ કાયવાહ  કરવામા ંઆવે તે િવધાથ /િવધાથ નીઓને  બધંનકતા રહશે અને ખોટ  

મા હતી આપી વશે મેળવેલ હશે તો વશે રદ કરવામા ંઆવશે તે ગે કોઇ વાધંો ા  રખાશે 

નહ . 

૩૨ છા ાલયમા ં વશે મેળ  યા બાદ હાજર થયે તુજ અ  ય સરકાર  છા ાલયમા ં વેશ માટ અર  

કરલ હોય તો તેની ણ કરવાની રહશે.  

૩૩ છા  /છા ાએ વેશ મળે  યા બાદ કોલેજ/સં  થા  વારા લવેામા ંઆવતી તમામ પર ણામ ઓના 

આપવાના રહશે તેના પ રણામની તુજ ણ કરવાની રહશે જો ખોટ  મા હતી આપાવામા ંઆવશે 

તો વેશ આપોઆપ રદ ગણાશે.  

૩૪ દરક િવધાથ  /િવધાથ નીઓએ છા ાલય  ુઓળખકાડ સાથે રાખવા  ુરહશે. 

૩૫ છા ાલયમા ંતમામ િવધાથ  વ  ચે પ રચય કળવાય તથા ભાઇચારો કળવાય તે માટ  સતંો / 

મહા ભુાવો  વારા વખતોવખત કાય મ સરકાર ી ારા ગોઠવામા ંઆવે તેમા ંતમેજ અ  ય 

કાય મોમા ં ભાગ લેવાનો રહશે અને સમરસતા  ુવાતાવરણ ઉ  ુકરવા  ુરહશે. 

૩૬ િવધાથ /િવધાથ નીઓએ રા  ય પવ ઉજવણીમા ંઅને અ  ય સરકાર ી  વારા અપતા કાય મોમા ં

ફર યાત હાજર  આપવાની રહશે.  

૩૭ છા ાલયમા ંછા /છા ાઓની સલામતી માટ રુતી યવ થા કરવામા ંઆવશે તેમ છતા કોઇપણ 

અધટ ત ધટના ક અક માત ગે સરકાર ીને ક અિધકાર ને જવાબદાર ઠરવી શકશે ન હ. 

૩૮ છા ાલયોમા ંમ હલા રુ ા અને સલામતી ગે િવશષે કાળ  રાખવામા ંઆવશે અને તે માટના 

િનયત નીતી િનયમો  ુ ુ ત પણે પાલન કરવા  ુરહશે. 

૩૯ છા ાલયમા ં વશે મેળવનાર િવ ાથ /િવધાથ નીઓએ છા ાલયના તમામ િનયમો/િશ ત  ુપાલન 

કરવા  ુરહશે. જો કોઇ િવ ાથ / ારા િનયમો ભગં કરવામા ંઆવશે તો િનયમો સુાર કાયવાહ  કર  

ટા કરવામા ંઆવશે. 

૪૦ સમયાતંર રા ય સરકાર, હો ટલના વડા ારા  િનતી િનયમો ધડવામા ંઆવે તે  ુપાલન 

િવ ાથ /િવધાથ ઓએ  કરવા ુ ંરહશે. 

 




