પરીશિષ્ટ – ક
વર્તણુંક અને શિસ્ર્ના શનયમો
સૌરાષ્ટર યશનવશસતટીમાું આવેલ અનસ્નાર્ક ભવનો – કે ન્દ્રોમાું અભ્યાસ કરર્ા શવદ્યાર્થીઓના વર્તણક અને
શિસ્ર્પાલનના શનયમો
1.

વિદ્યાવથિએ પ્રત્યેક સત્ર/ સેમેસ્ટરના પ્રારં ભ વિનથી જ બધા જ કાયિવિનોએ કોલેજમાં બધા જ શૈક્ષવિક
િર્ગો, પ્રાયોવર્ગક કાયિ િર્ગેરમ
ે ાં ઉપવસ્થત રહેિાનુ રહેશ.ે અવનિાયિ સંજોર્ગો કે માંિર્ગીને કારિે હાજર રહી
ન શકાય ત્યારે ડોક્ટરી પ્રમાિપત્ર કે જે સંજોર્ગોમાં હાજર રહી શકાય તેમ ન હોય તેના કારિો સાથે
જાિ કરિાની રહેશ.ે

2.

વિદ્યાથીઓ

િર્ગિમાં

કોઇપિ

જાતનો

વિક્ષેપ

ઉભો

કરશે

નવહ

તેમજ

પ્રત્યક્ષ

કે

પરોક્ષ

રીતે

અધ્યાપકર્ગિનું અપમાન કરશે નહી.
3.

યુવનિવસિટી કે મ્પસમાં કોઇપિ વિદ્યાથી કાયિા – વિરુધ્ધ કે સુલેહ શાંવતનો ભંર્ગ કરી શકે નહી.

4.

કોઇપિ વ્યવિ કે સમુહ કે પક્ષેથી યુવનિવસિટીના વનયવમત સંચાલનમાં િખલ કરે તેિી કોઇપિ પ્રિૃવત
પ્રવતબંવધત છે. તેિી પ્રિૃવત કરનાર વિદ્યાથી સામે વશસ્તભંર્ગના પર્ગલા ભારિામાં આિશે.

5.

યુવનિવસિટીની યુવનિવસિટીના કમિચારીર્ગિની કે વિદ્યાથીર્ગિની વમલ્કતને નુકશાન પહોંચાડિાની કે નાશ
કરિાની મનાઇ છે. આિુ થયેલ નુકશાન સંબંવધત વિદ્યાથીઓના માતાવપતા કે િાલી પાસેથી િસુલ
કરિામાં આિશે.

6.

વિદ્યાથી સમુહ કે વ્યવિર્ગત વિદ્યાથી પાસેથી વ્યવિર્ગત વશષ્ટાચાર અને યોગ્ય િતિનની અને વિનયની
અપેક્ષા રાખિામાં આિે છે.

7.

અભ્યાસેત્તર

પ્રિૃવતના

સંચાલનમાં

વિદ્યાથીએ

પ્રમાિભાન

જાળિિુ

પડશે

અને

તેઓ

શૈક્ષવિક

આિશ્યકતાઓમાં પોતાની જાતને િખલરૂપ વનિડિા િે શે નહી.
8.

અધ્યાપકર્ગિ તરફથી િખતોિખત શૈક્ષવિક કે અન્ય કાયિને લર્ગતી અપાતી સુચનાઓને ચુસ્તપિે
પાળિી આિશ્યક રહેશ.ે

9.

વશષ્ય-વશક્ષક સંબંધોને કે શૈક્ષવિક ધોરિોને નુકશાન પહોચાડે તેિી અને યુવનિવસિટીએ સત્તાિાર રીતે
માન્ય ન કરી હોય તેિી કોઇપિ પ્રિૃવતમાં વિદ્યાથીઓ ભાર્ગ લઇ શકશે નવહ.

10. યુવનિવસિટીના સત્તાિાળાઓ તરફથી અપાયેલ ઓળખપત્ર િરેક વિદ્યાથીએ પોતાની પાસે રાખિાનું
રહેશે અને સંસ્થાના અવધકૃ ત અવધકારી જયારે તપાસિા માર્ગે ત્યારે રજુ કરિાનું રહેશ.ે
11. કોઇપિ વિદ્યાથી પોતાની પાસે કે ફી અથિા માિક દ્રવ્યો રાખી શકશે નહી અને તેનું સેિન કરશે નહી
ર્ગેરકાયિે સર હવથયાર રાખી શકાશે નવહ અને જો આ સુચનાનું ઉલ્લંઘન કરશે તો તેનો પ્રિેશ રિ
કરિામાં આિશે.
જ્યારે જ્યારે િતિન (ચાલચલર્ગત) અંર્ગેના ઉપર વનવિિ ષ્ટ સામાન્ય ધોરિો કે અન્ય ખાસ ધોરિો
અને યુવનિવસિટીના સત્તાિાળાઓ િખતો િખત અપનાિે તે ધોરિો પાળિામાં વિદ્યાથી કસુરિાર થશે
તો તે માટે કુ લપવતશ્રી દ્વારા િં ડ તથા ખાસ વકસ્સામાં અભ્યાસ મોકુ ફી કે બરતરફી જેિા વશક્ષાત્મક
પર્ગલાં લઇ શકશે અને તે માટે કુ લપવતશ્રી સક્ષમ અવધકારી ર્ગિાશે અને તેમનો વનિિય બંધનકતાિ
રહેશ.ે

