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હો�ટ�લ �લોક     : ____________           �મ નબંર : ____________  
 

િવ�ાથ��ુ ં��ુ નામ : _________________________________________________  

      (અટક                 નામ  વાલી�ુ ંનામ) 
 

ક�ટ�ગર  : એસ.સી. / એસ.ટ . / એસ.ઈ.બી.સી. / ઓપન / પી.એચ. / એ)સ.સિવ*સમેન  
 

સેમે�ટર તથા -ા.ચ : ________________________________________________ 
 

એનરોલમે.ટ નબંર :  
 
 

હો�ટ�લ ફ  ની િવગત : 
 

ચા0 ુસેમે�ટર : _____ ર સી1ટ ન.ં __________ તાર ખ : __________ ફ  �. _______ ડ પોઝીટ �. _______   
 

િવ�ાથ��ુ ંકાયમી સરના6ુ ં : ______________________________________________________________ 
 

    તા. __________ 7જ. __________ ગામ/શહ�ર ____________ િપન _________ 
 

િવ�ાથ��ુ ંઈ-મેઈલ એ;�સ : ______________________________________________________________ 
 

મોબાઈલ નબંર : િવ�ાથ�નો   

  

વાલીનો   

 

 

તાર ખ : _______________     િવ�ાથ�ની સહ  : _______________________ 
 

હો�ટ�લના �મની તાબા પાવતી : 
 

મને આજ રોજ સ=પવામા ંઆવલે ____________ હો�ટ�લના �મ નબંર ________ મા ંનીચે 6જુબની વ�>ઓુ છે. 

@ મA તપાસલે છે અને બરાબર મા0મુ પડ�લ છે. �મ છોડતા ંપહ�લા ં�મનો સ�ંણૂD ચાE (નીચે 6જુબની બધી 

વ�>ઓુ) Gુ ંવોડDન અથવા આસી.વોડDનને સ=પીને જઈશ @ની Gુ ંબાહં�ધર  આ�ુ ંH.ં  
 

Iમ વ�>�ુ ુ ંનામ નગં ર મા)સD  Iમ વ�>�ુ ુ ંનામ નગં ર મા)સD 

૧ �ટ લના પલગં    ૬ લાકડાની Lરુશી   

૨ �ટ લના ટ�બલ    ૭ લાકડાના ઘોડા   

૩ �ટ લની Lરુશી    ૮ ટRબુલાઈટ ફ ટSગ   

૪ �ટ લના ઘોડા    ૯ સીલSગ ફ�ન   

૫ લાકડાના ટ�બલ    ૧૦ ફ�ન ર�XYલુેટર   
 

 

તાર ખ : _______________     િવ�ાથ�ની સહ  : _______________________ 
 

તાર ખ : _______________     વોડDન/આસી.વોડDનની સહ  : ______________ 
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(૧) @ િવ�ાથ�એ આ સ�ંથામા ં િનયમા�સુાર [વેશ મેળવલેો હશે તે િવ�ાથ� જ આ હો�ટ�લમા ં[વશે મળેવવા 

માટ� હકદાર બનશ.ે 
 

(૨) @ તે વષD અન ે-ા.ચમા ંઅ_યાસ કરતા ં િવ�ાથ�ઓન ેસં̀ યાના આધાર� [ાયોર ટ /મેaરટના ંધોરણે [વશે 

આપવામા ંઆવશ.ે જ�ર પડb ેઆચાયDcીની પરવાનગી લીધા બાદ આ િનયમોમા ંફ�રફાર કર  શકાશ.ે 
 

(૩) @ િવ�ાથ� બહાર નોકર  કરતો હશે ક� પાટD-ટાઈમ કોષDમા ંઅ_યાસ કરતો હશે તે આ હો�ટ�લમા ં[વશે મળેવી 

શકશે નહS. 
 

(૪) ર પીટર તમેજ ડ ટ�ઈન થયેલ િવ�ાથ�ઓ હો�ટ�લમા ં [વશે મળેવવાની અરd કર  શકશે નહS. જો કોઈ 

િવ�ાથ� ડ ટ�ઇન થશે fયાર� ત�ે ુ ં હો�ટ�લ એડમીશન આપોઆપ રદ થશે તથા ફર  ર�XYલુર થતા ં િવ�ાથ�એ 

નવસેરથી હો�ટ�લ એડમીશન [aIયામાથંી પસાર થવા�ુ ંરહ�શ.ે 
 

(૫) @ િવ�ાથ�ના ંમાતા-િપતા કોલજેના 6ુ̀ ય બીgડSગથી ૨૦ (વીસ) ક લોમીટરના ંિવ�તારમા ંરહ�તા હોય તવેા 

િવ�ાથ�ઓ હો�ટ�લમા ં[વશે મેળવવા માટ�ની અરd કર  શકશ ેનહS. પરં> ુબીh િવ�ાથ�ઓન ે[વેશ આ1યા બાદ 

જો હો�ટ�લમા ંજXયા ઉપલ�ધ થતી હશે તો આવા �થાિનક િવ�ાથ�ઓની હો�ટ�લમા ં[વેશ મળેવવા માટ�ની અરd 

િવચારણામા ંલવેામા ંઆવશ.ે 
 

(૬) @ િવ�ાથ�ના ંમાતા-િપતા સરકાર  કમDચાર  હોય એ િવ�ાથ�ના ંમાતા-િપતાની અ.ય �થળે બદલી થઈ હોય 

તેવા aક�સામા ંિવ�ાથ�ન ેહો�ટ�લમા ં[વશે માટ� અZતાIમ આપવામા ંઆવશ.ે 
 

(૭) જો હો�ટ�લ [વશે અરdમા ંખોટ  માaહતી આપલે હશે તો કાયમી માટ� હો�ટ�લ [વશે આપવામા ંઆવશે નaહj.  
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(૧) @ િવ�ાથ�ન ેહો�ટ�લમા ં@ �મ આપવામા ંઆkયો હોય તે િવ�ાથ�એ તે જ �મમા ંરહ�વા�ુ ં રહ�શે કોઈ પણ 

સજંોગોમા ંિવ�ાથ� હો�ટ�લના ંવોડDનની મlુંર  વગર �મની ફ�રબદલી કર  શકશે નહS. 
 

(૨) િવ�ાથ�ન ેહો�ટ�લમા ં@ �મ આપવામા ંઆવલે હોય ત ે�મ�ુ ંસઘmં ફન�ચર, ઈલ.ે ફ ટSગ @વા ક� ટRબુલાઈટ, 

પખંા, o�વચો, વગેર� ચેક કર ન ેસહ  કરવી પડશ.ે �મમા ંજો ફન�ચર ઓH ંહોય ક� >ટૂ�0 ુ ંહોય તો ક� બધં હાલતમા ં

હોય તો તે pગનેો તાfકાqલક ર પોટD હો�ટ�લ ઓaફસમા ંલેqખતમા ંકરવાનો રહ�શ.ે �મની ફાળવણી થયા પછ  �મનો 

કબજો સભંાsય ે>રંુત જ આ pગનેી સઘળ  જવાબદાર  �મમા ંરહ�તા @ તે િવ�ાથ�ઓની રહ�શ.ે  

 

(૩) �મમા ંઆવેલ ફન�ચરની ફ�રબદલી તથા ત�ે ુ ંઅ.ય �મમા ં�થળાતંર કોઈપણ સજંોગોમા ંકરtુ ંનહS અ.યથા 

આ બાબતે સઘળ  જવાબદાર  �મમા ંરહ�તા િવ�ાથ�ની રહ�શ.ે 
 



(૪) હો�ટ�લમા ં પોતાન ે ફાળવવામા ં આવલે �મની તથા ત ે લોબીની �વuછતા hળવવાની જવાબદાર  @ ત ે

િવ�ાથ�ઓની રહ�શ.ે આ બાબતે બદેરકાર  ચલાવી લવેામા ંઆવશે નહS. 
 

(૫) સરકારcીએ િવ�ાથ�ઓન ે નdવા દર� રહ�ણાકંની vિુવધા ઉપલ�ધ થાય તે હ�>સુર આ હો�ટ�લની vિુવધા 

ઉપલ�ધ કર  છે. તથેી આ હો�ટ�લના ં qબgડSગમા ંક� કોઈ પણ �મમા ંજો કોઈ િવ�ાથ� wારા કોઈ પણ [કારની 

ભાગંફોડ ક� �કુશાન થાય તવેી [tિૃત કરવામા ંઆવશે તો તે �કુશાનીની સઘળ  નાણાક ય જવાબદાર  @ ત ે

િવ�ાથ�/િવ�ાથ�ઓની રહ�શ.ે નાણાકં ય �કુશાન pગ ે આચાયDcી / ર�કટરcી @ કઈં િનણDય લશેે ત ે @ ત ે

િવ�ાથ�/િવ�ાથ�ઓન ેબધંનકતાD રહ�શ.ે 
 

(૬) હો�ટ�લમા ં િવજળ નો કરકસરY)ુત ર તે બચાવ થાય ત ેLબુ જ જ�ર  છે, આ કારણોસર હો�ટ�લમા ં રહ�તા 

િવ�ાથ�ઓ ઈલ.ે ગીઝર, ઈyી, ઈલ.ે સગડ , zYqુઝક િસ�ટમ @વા સાધનોનો ઉપયોગ કર  શકશે નહS. િવ�ાથ� 

{યાર� �મ બધં કર  બહાર hય fયાર� ટRબુલાઈટ, પખંા અન ેતમામ ઈલ.ે �વીચો બધં કર ને જવા�ુ ંરહશ.ે કોઈ 

પણ સમયે હો�ટ�લ�ુ ંચaેકjગ થાય fયાર� આ બાબતની |િત }યાન પર આવશે તો @ તે સાધનો જ1ત કર  દંડ 

વvલુ કરવામા ં આવશે અન ે ત ે �મમા ં રહ�તા િવ�ાથ�/િવ�ાથ�ઓ�ુ ં હો�ટ�લ એડિમશન તfકાલ રદ કરવામા ં

આવશ/ેપા~ ઠરશ.ે  

 

(૭) હો�ટ�લમા ંરહ�તા દર�ક િવ�ાથ�ઓએ રા~ીના ૧૧ પહ�લા ંઅને િવ�ાથ�નીઓએ રા~ીના ૮ વાXયા પહ�લા ંઅ�કૂ 

પોતાની �મમા ંઆવી જવા�ુ ં રહ�શ.ે રા~ીના આ સમય પછ  બહાર રહ�t ુ ં પડ� એવા aક�સામા ં અગાઉથી @ ત ે

હો�ટ�લના ંવોડDનની મlુંર  લવેી પડશ.ે રા~ીના સમયે જો આ બાબતે ચકેSગ કરવામા ંઆવશ ેઅન ેવોડDનની hણ 

બહાર રા~ે હો�ટ�લ પર મોડા આવતા ંિવ�ાથ�ઓ ઉપર કાયDવાહ  કરવામા ંઆવશ.ે 
 

(૮) હો�ટ�લમા ં િશ�ત અને શાિંત hળવવાની જવાબદાર  હો�ટ�લમા ં રહ�તા તમામ િવ�ાથ�ઓની છે અન ે તથેી 

હો�ટ�લમા ં રહ�તા કોઈપણ િવ�ાથ�ન ેમાનસીક ક� શાર aરક અડચણ ઉભી થાય તવેી કોઈ પણ [કારની વતD�ુકં 

ર�ગSગના ં િનયમો હ�ઠળ આવર  લેવામા ં આવલે છે. આવી કોઈ પણ બાબત }યાન પર આવશે તો હો�ટ�લના ં

સ�ાવાળાઓ ક� આચાયDcીના ં }યાન પર આવશ ે તો આવી અડચણો ઉભી કરનાર િવ�ાથ�/િવ�ાથ�ઓ સામ ે

તાfકાqલક પોલીસ કાયDવાહ  કરવામા ંઆવશ ે અન ેહો�ટ�લ તેમજ સ�ંથામાથંી િવ�ાથ�/િવ�ાથ�ઓનો [વેશ રદ 

કરવામા ંઆવશ.ે 
 

(૯) હો�ટ�લમા ં [વશે મેળવીને રહ�તા િવ�ાથ�ઓ િસવાય અ.ય કોઈ પણ kયo)ત હો�ટ�લના ં કોઈ પણ �મમા ં

રા~ીના ૭-૦૦ વાXયા પછ  રહ  શકશે નહS. હો�ટ�લમા ંરહ�તા િવ�ાથ�ઓના કોઈ પણ નdકના ક� �ૂરના સગા-

િમ~ોને જો સાજંના ૭-૦૦ વાXયા પછ  રહ�વાના સજંોગો ઉભા થાય તમે હોય તો તે બાબતે હો�ટ�લના ં

વોડDન/ર�કટરની અગાઉથી મlુંર  લવેાની રહ�શ.ે આ િનયમ�ુ ં ઉgલઘંન કરનાર િવ�ાથ��ુ ં  હો�ટ�લ એડિમશન 

તાfકાલીક રદ કરવામા ંઆવશ.ે 
 

(૧૦) હો�ટ�લમા ંરહ�તો કોઈ પણ િવ�ાથ� બીમાર પડ� ત ેસજંોગોમા ંતે pગનેી જવાબદાર  ત ે�મમા ંરહ�તા અ.ય 

િવ�ાથ�/િવ�ાથ�ઓની રહ�શ.ે �મના ં અ.ય િવ�ાથ�ઓએ આ qબમાર િવ�ાથ�ની તાfકાqલક તબીબી સારવાર 

કરાવવી અને એ બાબતે હો�ટ�લના ંવોડDન�ુ/ંર�કટરcી�ુ ં}યાન દોરવા�ુ ંરહ�શ.ે 
 

(૧૧) હો�ટ�લના ં વોડDન/ર�કટરની મlુંર  વગર હો�ટ�લમા ં રહ�તો કોઈ પણ િવ�ાથ� ૧૫ aદવસ કરતા ં વધાર� 

aદવસથી હો�ટ�લમા ં ગરેહાજર રહ  શકશે નહS. ૧૫ aદવસ કરતા ં વધાર� aદવસથી ગેરહાજર રહ�નાર િવ�ાથ��ુ ં

હો�ટ�લ એડિમશન તfકાલ રદ કરવામા ંઆવશ.ે 
 



(૧૨) કોઈપણ િવ�ાથ� ક� િવ�ાથ�ઓના ંસ6હૂ wારા કોઈ પણ િવ�ાથ�ન ેશાર ર ક ક� માનિસક ર ત ેપર�શાન કર  

શકાશ ેનહS અ.યથા ર�ગSગ કાયદા 6જુબ કાયDવાહ  કરવામા ંઆવશ.ે 
 

(૧૩) હો�ટ�લ [વશે મsયે અને નtુ ંસ~ શ� થયે િનયત હો�ટ�લ ફ  ભરવાની hણ થયેથી સાત aદવસમા ંહો�ટ�લ 

ફ  અ�કૂ ભરવાની રહ�શે અ.યથા હો�ટ�લ એડમીશન રદ થશ.ે 
 

(૧૪) નtુ ંશ|ૈણીક સ~ શ�ુ થાય fયાર� હો�ટ�લ એડમીશન ર .Y ુકરાવવા�ુ,ં હો�ટ�લ ફ  ભરવાની તથા હો�ટ�લ�ુ ં

ઓળખપ~ ર .Y ુકરાવવાની જવાબદાર  િવ�ાથ�ની રહ�શ.ે  

 

(૧૫) શ|ૈણીક સ~ ��ુ થયા બાદ વકે�શનના ં aદવસો દરિમયાન કોઈ પણ િવ�ાથ� હો�ટ�લમા ં રહ  શકશે નહS. 

શૈ|ણીક સ~ ��ુ થયા બાદ િવ�ાથ�ઓએ �મ ખાલી કર ને તેની સ=પણી હો�ટ�લ ઓaફસે કરવાની રહ�શ.ે આ 

pગેની સઘળ  જવાબદાર  ત ે�મમા ંરહ�તા િવ�ાથ�ની રહ�શ.ે 
 

(૧૬) વકે�શન દરિમયાન �મ ખાલી કર ન ેજતા પહ�લા ંતે �મમા ંરહ�0ુ ંફિન*ચર તમેજ અ.ય ઈલ)ે� કલ ફ ટSગ 

@વા ક�, ટRબુલાઈટ, પખંા, ઈલ.ે o�વચો, વગેર� ચા0 ુહાલતમા ંછે તે બાબતની ખરાઈ હો�ટ�લ વોડDનcી/આસી. 

વોડDનcી/ઓaફસના કલાકDન ે કરાવવાની રહ�શ.ે અ.યથા તે બાબતની સઘળ  જવાબદાર  �મમા ં રહ�તા 

િવ�ાથ�ઓની રહ�શ.ે 
 

(૧૭) હો�ટ�લમા ં રહ�તા િવ�ાથ�ઓએ પોતાની પાસે હો�ટ�લના વોડDન/ર�કટરની સહ વાmં પોતા�ુ ં હો�ટ�લ 

ઓળખપ~ રાખtુ ંફરdયાત છે. હો�ટ�લના ચેaકjગ દરિમયાન જો આtુ ંઓળખપ~ નહS ધરાવનાર િવ�ાથ� પાસથેી 

�. ૨૫૦/- દંડ પેટ� વvલુ કરવામા ંઆવશ.ે હો�ટ�લના ચેaકjગ દરિમયાન કોઈ િવ�ાથ� પાસ ેઓળખપ~ ન હોય તો 

તે િવ�ાથ�ની કોઈ પણ [કારની દલીલ મા.ય રાખવામા ંઆવશ ેનહS. ઓળખપ~ ખોવાઈ ગYુ ંહોય તો aદવસ – 

૫ મા ંનtુ ંઓળખપ~ મેળવી લવેાની જવાબદાર  @ ત ેિવ�ાથ�ની રહ�શ.ે 
 

(૧૮) સ�ંથાના વડા - આચાયDcી તથા હો�ટ�લના ર�કટર, વોડDન કોઈ પણ સમયે હો�ટ�લમા ંચેaકjગ કર  શકાશ.ે 

ચેaકjગ દરિમયાન િવ�ાથ�ઓએ સ�ંણૂD સહકાર આપવાનો રહ�શ ેઅન ેકોઈ પણ િવ�ાથ� / િવ�ાથ�ઓ ઉપરોકત 

દશાDવલેા કોઈ પણ િનયમનો ભગં કરતા જણાશે તો તનેી પાસેથી �. ૧૦૦૦/- vધુીનો દંડ વvલુ કર  શકશ ે

તેમજ તમેની ઉપર કાયદ�સરની કાયDવાહ  કરવામા ંઆવશ ેઅન ેદંડ નaહ ભરનાર િવ�ાથ��ુ ંહો�ટ�લ એડિમશન રદ 

કરવામા ંઆવશ.ે 
 

(૧૯) િવ�ાથ�નીઓ/મaહલાઓન ેછોકરાઓ માટ�ના હો�ટ�લ સ�ુંલમા ં[વશે માટ�ની સ`ત મનાઈ છે. તમેજ લડે ઝ 

હો�ટ�લમા ં કોઈ પણ િવ�ાથ� ક� ��ુષોને [વેશ સામેની સ`ત મનાઈ છે. આ િનયમ�ુ ં ઉgલઘંન કરનાર સામ ે

આચાયDcી/ર�કટર wારા પોલીસ કાયDવાહ  કરવામા ંઆવશ.ે  

 

(૨૦) હો�ટ�લ અને ક�zપસની �વuછતા/આરોXયની hળવણીના હ�>થુી સફાઈ pગે મaહનામા ં ચાર કલાક 

ફરdયાત cમદાન કરવા�ુ ંરહ�શ.ે (૧૦૦ પો�ટ) 

 

(૨૧) િવ�ાથ�ઓ સાઈકલ િસવાય અ.ય વાહનો રાખી શકશે નહS. છતા ંઅિનવાયD સજંોગોમા ંવાહન રાખવાની 

જ�ર ઉભી થાય તો તનેી hણ વોડDનcીને કરવી તથા તનેે લગતા ંકાગળો જમા કરાવવા.ં રd�ટડD થયેલા ંવાહનો 

સવારના ૮ વાXયા પછ  હો�ટ�લ ક�zપસ બહાર િનયત જXયાએ પાકD કરવાના રહ�શે તમેજ સા@ં ૮ વાXયા પછ  

વાહનો ક�zપસમા ંલાવવાના ંરહ�શ.ે 
 



(૨૨) તમામ [કારના ં �વા��યને હાિનકારક kયસનોથી િવ�ાથ�ઓએ �ૂર રહ�વા�ુ ં રહ�શે અ.યથા કાયદ�સરની 

કાયDવાહ  કર  દંડ વvલુવામા ંઆવશ.ે   

 

3. ��������� ����� ,-�
� 3���4. "
.��    ::::---- 
 

(૧) હો�ટ�લમા ંરહ�તા ંિવ�ાથ�ઓએ અહSની �થાિનક બે.કમા ંબચતખા> ુ ંખોલાવી લેt ુ ંaહતાવહ છે. હો�ટ�લમા ંરહ�તા 

િવ�ાથ�ઓએ પોતાની પાસે વ� ુપડતી નાણાકં ય રકમ ક� અ.ય કોઈ પણ aકjમતી સાધનો લપેટોપ, ડ ઝીટલ 

ક�મેરા, મોબાઈલ ફોન, સોનાના ઘર�ણા, વગેર� રાખવા નહS. @ િવ�ાથ� આવી કોઈ પણ [કારની કSમતી વ�>ઓુ 

પોતાના ં�મમા ંરાખશે તો તનેી કોઈ પણ [કારની જવાબદાર  હો�ટ�લા સ�ાવાળાની રહ�શે નaહj. 
 

(૨) હો�ટ�લ સ�ાવાળા તરફથી સમયાતંર� અપાતી દર�ક vચુનાઓ�ુ ં હો�ટ�લમા ં રહ�તા િવ�ાથ�ઓએ પાલન 

કરવા�ુ ંરહ�શ.ે સમયાતંર� અપાતી આ vચુનાઓ�ુ ંઉgલઘંન કરનાર િવ�ાથ�ઓ�ુ ંહો�ટ�લ એડમીશન તાfકાqલક રદ 

કરવામા ંઆવશ.ે 
 

(૩) હો�ટ�લમા ંરહ�તા કોઈ પણ િવ�ાથ�/િવ�ાથ�નીઓ ઉપર દશાDવલેા કોઈ પણ િનયમો�ુ ંઉgલઘંન કરતો જણાશ ે

ક� ગેરિશ�ત આચરાતો હોવા�ુ ં }યાન પર આવશે તો ત ે િવ�ાથ��ુ ં હો�ટ�લ એડમીશન તાfકાqલક અસરથી રદ 

કરવામા ં આવશ ે અન ે આવા િવ�ાથ�ની અિનયમીતતા, ગેરિશ�ત ક� અિવવેક  વતDન જણાશે તો ત ે િવ�ાથ��ુ ં

કોલજેમાથંી પણ એડમીશન રદ કરવામા ંઆવશ.ે 
 

(૪) ઉપર દશાDવલેા કોઈ પણ િનયમો આચાયDcીની vચુના િસવાય બદલી શકાશે નહS. 
 

----: : : : "�#�$%5 67��)*� ��������78    ::::---- 

 

હો�ટ�લમા ં [વેશ મેળવવા માટ�ના ં ઉપરના ં તમામ િનયમો મA �રુ  સભાનતાથી, એકાZતાથી 

વાuંયા છે અને સમ{યા છે. આ તમામ િનયમો�ુ ં પાલન કરવાની સઘળ  જવાબદાર  Gુ ં �વીકા� H.ં ઉપર 

દશાDવલેા કોઈ પણ િનયમો�ુ ંકોઈ પણ સજંોગોમા ંઉgલઘંન નaહj ક�ુ તે શરતે મને હો�ટ�લમા ં[વશે આપવામા ં

આવલે છે તે Gુ ંસાર  ર તે h�ુ ંH.ં વખતોવખતના ફ�રફાર થયેલા િનયમો મને આિધન રહ�શ.ે  

 

�થળ : મોરબી  

તાર ખ : _______________                                       િવ�ાથ�ની સહ  : _____________________  

 

----: : : : ��(�-"7(� / ����5 67��)*� ��������78    ::::---- 

       

મારા �~ુ/પાgયન ેહો�ટ�લમા ંએડમીશન મળેવવા માટ�ના ંજ�ર  ઉપરના ંતમામ િનયમો મA �રુ  

સભાનતાથી, એકાZતાથી વાuંયા છે અને સમ{યા છે. આ તમામ િનયમો�ુ ંપાલન કરવાની સઘળ  જવાબદાર  

મારા �~ુ/પાgયની રહ�શ.ે ઉપર દશાDવલે કોઈ પણ િનયમો�ુ ં કોઈ પણ સજંોગોમા ંઉgલઘંન નaહj કર� તે શરત ે

મારા �~ુ/પાgયને હો�ટ�લમા ં[વશે આપવામા ંઆવલે છે ત ેGુ ંસાર  ર તે h�ુ ંH ંજો િનયમો�ુ ંપાલન કરવામા ં

મારો �~ુ/પાgય િન�ફળ જશે તો તેની સામે િનયમા�સુાર કાયDવાહ  હો�ટ�લના સ�ાવાળાઓ/આચાયDcી wારા 

કરવામા ંઆવે ત ેમને તથા મારા �~ુ/પાgયને બધંનકતાD રહ�શ.ે @ની આથી Gુ ંબાહં�ધર  આ�ુ ંH.ં 
  

�થળ : મોરબી  

તાર ખ : _______________                            માતા/િપતા/વાલીની સહ  : _____________________  


