Charutar Vidyamandal Boys Hostels
New Hostel A, B Blocks and Vindhya Hostel
(For BVM Engineering Students)
Vallabh Vidyanagar- 388120
The BVM Students staying in the Hostel managed by Charutar Vidya Mandal should note the
following points:
1. Three students will be there in every rooms of the hostel. All rooms contain three coat
(metal/wooden), three chair (metal/wooden), three study table (wooden), three cupboard
(wooden/metal), 1 or 2 tube lights, 1 fan and regulator, 1 electric plug. Drinking water
and Hot water facilities are common. Sanitary section will be common for each 7 rooms
lobby. Few Attached sanitary rooms are also available with some higher fee amount. No
Extra Electrical charges. Food is available in nearby dining halls.
2. Hostel inmates should not keep any costly items/cash with them.
3. Students are cautioned not to contribute, particularly in cash, to any unauthorized person.
If anyone approaches for donation, bring it to the notice of superintendents/Rector
immediately.
4. In case of sickness, student or his friend should report to the concerned superintendent
immediately. If required consult or get admitted at Charutar Arogya Mandal Hospital,
Karamasad. Once the parents/Gaurdian attends, one can shift to any other places as per
one’s wish.
5. Hostel inmates should not keep the prohibited/objectionable electronics items which can
be loudly played such as radio, Stereo, T.V. etc
6. Hostel inmates must not bring illegal prohibited drinks or drugs (tobacco, pan, cigarette)
in the room or not to consume it.
7. Students should not stick the bill, pictures or posters which are considered to be obscene
either on the walls of the room or other places in the hostel premises.
8. Student should not cause any damage to the hostel property.
9. Hostel inmates will have to handover the charge of the room at the end of Even Semester
external Exams.
10. Students will not allow unauthorized persons to stay at Hostels.
11. Make a habit of Saving Water and Electricity.
12. Student must preserve the hostel fee receipt throughout the semester and should show it
to the hostel authority, on demand.
13. Student must always keep his identity card ready with him, so as to show it, on demand,
to the security personnel on duty and/or hostel superintendent. Your Co-operation to the
security staff will benefit you and all other inmates of the hostel.

14. It is necessary consult and submit an application to be concerned superintendent for
mutual transfer. Any maintenance problem of your room must be informed to the
superintendent, in writing. The written application for maintenance can be sent through
peon/sweeper.
15. Cooking is totally prohibited in the hostel.

The hostel inmates infringing above regulations will be subjected to disciplinary actions.
Their parents/Guardian would be informed and if needed the student would be rusticated and
may also face legal action.
Note: The parents/guardian are requested to co-operate by occasional visit of the hostel where
their son/ward residing. It is hoped that they would continuously keep themselves in touch with
the developments and take suitable steps in this regard. We also welcome the suggestions from
them.

By order:
Hostel Rector/ Superintendent

ચારૂતય વલદ્યાભંડ
ન્યુ શોસ્ટેર A, B બ્રોક અને વલન્દ્યા શોસ્ટે ર
( ફી. લી. એભ. ના વલધ્માથો ભાટે )
લલ્રબ વલદ્યાનગય – ૩૮૮ ૧૨૦
ચારૂતય વલધ્માભંડ વંચાલરત શોસ્ટે રભાં યશી ફી.લી.એભ કોરેજભાં અભ્માવ કયતા દયે ક વલદ્યાથીનુ ં
નીચેની ફાફતો ઉય ધ્માન દોયલાભાં આલે છે .
1. દયે ક રૂભ ભાં ત્રણ વલદ્યાથીઓને એડભીળન અાળે અને દયે ક રૂભભાં ૩ રંગ(રાકડા/ધાત ુ
), ત્રણ ટેફર(રાકડા), ત્રણ ખુયળી( રાકડા/ધાતુ ), ત્રણ કફાટ (રાકડા/ધાત ુ), ૧ ંખો
તથા યે ગ્યુરેટય, ૧ અથલા ૨ ટયુફ રાઈટ , એક ચાજીંગ પ્રગ આલાભાં આલે છે .
ીલાનુ ં ાણી થતા નશાલા ભાટે ગયભ ાણી. ૭ રૂભ લચ્ચે ( ૩ ફાથરૂભ , ૨ ટોઇરેટ)
વેનેટયી વલબાગ કોભન યશેળે. અમુક રૂભ ફાથરૂભ ટોઇરેટ વાથેના છે જેની પી થોડી લધુ છે .
કોઈજ ઇરેક્ટ્રિક ચાર્જ

અરગથી રેલાભાં આલતો નથી. શોસ્ટેરનજીક

જભલાની વગલડ

ડાઈનીગ શોર ભાં સ્લખચે ભી યશે છે .
2. શોસ્ટે રભાં યશેનાય છાત્રોએ રૂભ ભાં કકભતી લસ્ત ુ કે જરૂયત ઉયાંત ના નાણા યાખલા નકશ.
3. વલદ્યાથીઓએ કોઈણ અનઅવધકૃત વ્મક્રતઓને યોકડ યકભ કે કોઈજ પાો આલો નકશ.
જરૂય જણામ તો તુયંતજ યે રટય અથલા સુયીન્ટે ન્ડન્ટ શ્રી નો વંકક .
4. ભાંદગી દયમ્માન સુયીન્ટેન્ડન્ટ વાશેફ નો વંકક કયલો અને ળક્ય શોમ તો ચારૂતય આયોગ્મ
ભંડ શોક્સ્ટર કયભવદ ખાતે વાયલાય રેલી અથલા ોતાના લારીના કહ્યા અનુવાય
મોગ્મ જગ્માએ વાયલાય કયાલલી.
5. શોસ્ટેર ભાં યશેનાય છાત્ર પ્રવતફંવધત ત્રાવદામક લસ્તુઓ જેલી કે ભોટે થી લગાડી ળકામ તેલા
યે ડીઓ, ટી લી , વોઉંન્ડ વીસ્ટભ યાખલા નકશ.
6. કામદાકીમ યીતે પ્રવતફંવધત તથા શાનીકાયક કેપી ીણા કે દલાઓનો ઉમોગ કયલો નકશ.
7. અશ્રીર લચત્રો કે સુત્રો રૂભ ભાં કે અન્મ ક્યામ ચોટાડે નકશ.
8. શોસ્ટે ર ની વભરકત ને નુકવાન કયવુ ં નકશ.

9. લક ના અંતે રૂભનો શલારો દયે ક વલદ્યાથીઓએ સુયીન્ટે ન્ડન્ટ શ્રી ને કયલાનો યશેળે.
10. શોસ્ટે રની ફશાયના વલદ્યાથીઓને યશેલા દે લા નકશ.
11. શોસ્ટે રભાં થતી પ્રવુવતઓભાં
ં
બાગ રેલો અને તેભાં વશકાય આલો. પ્રવુતી અંગે ની ભાકશતી
ભાટે નોટીવ ફોડક વનમવભત જોતા યશેવ.ુ ં
12. ાણી તથા લીજી નો ફગાડ ના થામ તેની કાજી યાખલી તથા સ્લચ્છતા જલામ યશે
તેન ુ ં ધ્માન યાખવુ.ં
13. શોસ્ટે ર પી યીવીપ્ટ આખા લક દયમ્માન વાચલીને યાખલી અને જે તે વભમે યે રટય /
સુયીન્ટેન્ડન્ટ શ્રી ને જોલા ભાંગે ત્માયે ફતાલલી.
14. રૂભ ભાં ભયાભત કાભ ભાટે ( સુથાયી, ઇરેક્ટ્રિક ... લગેયે ) રેલખત ભાં અયજી
યે રટય/સુયીન્ટે ન્ડન્ટ શ્રી ને આલી.
15. શોસ્ટે ર ભાં યવોઈ ફનાલલા ની વં ૂણ ભનાઈ છે .

જો કોઈ વલદ્યાથી ઉયોરત સ ૂચનોનુ ં બંગ કયતો ભાલુભ ડળે તેભના લારી, વતાને તે અંગે
જાણ કયલાભાં આલળે. તેભજ જરૂય ડળે તો વળક્ષાત્ભક ગરા ફયતયપી સુધી રેલાભાં આલળે.
જરૂય ડયે કામદાકીમ કામકલાશી કયલાભાં આલળે.
લારીઓ તયપથી ઉયોરત ફાફતોભાં વશકાય ભે તે આલકામક છે . તથા તે ભાટે આ શ્રી
આની ફુયવદે આનો ાલ્મ ુત્ર જમાં યશે છે ત્માં ધાયો તથા વલળે કાજી યાખળો. જરૂયી
વરાશ સ ૂચનો આલકામક છે .

હક
ુ ભથી,
શોસ્ટેર યે રટય/સુયીન્ટેન્ડન્ટ

