
રાજ્ય સરકાર/કેન્દ્ર સરકાર અને અન્દ્ય સ્પર્ાાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે  હજ 
હાઉસ ખાતે લાયબે્રરી/હોસ્ટેલ માાં પ્રવેશ લેનારા તાલીમાર્થીઓ માટે જરૂરી 
સચુના/નનયમો/શરતો 

(૧) દરેક તાલીમાર્થીઓ એ ખાસ ધ્યાને લેવ ું કે હજ હાઉસમાું હજ અંગનેી કામગીરી પ્રાર્થમમકતા પર રહશેે. 
એ પછી સ્પર્ાાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે  હજ હાઉસ ખાતે લાયબ્રેરી/હોસ્ટેલ માું પ્રવેશ લેનારા 
તાલીમાર્થીઓને અન ેએ અંગેની કામગીરીને પ્રાર્થમમકતા આપવામાું આવશે. 

(૨) રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર અર્થવા અન્દ્ય સ્પર્ાાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે ખાસ લાયબ્રેરી શરૂ 
ર્થાય તે પહલેાર્થી પ્રવેશ સ મનશ્ચીત કરી લેવાનો રહશેે. પ્રવેશ માટે ઓનલાઈન 
https://www.gujarathajhouse.com/coaching-and-guidance-cell પર અરજી કરવાની રહશેે. તમામ 
તાલીમાર્થીઓએ લાયબ્રેરીનાું પ્રર્થમ દદવસર્થી જ અચકૂપણે હાજરી આપવાની રહશેે.  

(૩) પ્રવેશ તાલીમાર્થીના મરેીટસ અને લાયબ્રેરીમાું ઉપલબ્ર્ જગ્યાને આર્ાદરત છે.  

(૪) તાલીમાર્થીઓને પ્રવેશ આપવો કે નહીં તેમજ પ્રવેશ આપ્યા બાદ રદ કરવાનો સુંપણૂા અમર્કાર 
સચિવશ્રી, ગ જરાત રાજ્ય હજ સમમમતનો રહશેે. 

(૫) હજ હાઉસ ખાતે તાલીમાર્થીઓને રૂમની ઉપલબ્બ્ર્ના આર્ારે રહઠેાણ માટે રૂમ ફાળવવામાું આવશ.ે  

(૬) હજ હાઉસ - મસ્જીદમાું નમાઝ માટે કાયમી વ્યવસ્ર્થા છે, તમામ તાલીમાર્થીઓ નમાઝના સમયે જમાત 
સાર્થે નમાઝ અદા કરવાની રહશેે. જ્યારે તમામ તાલીમાર્થી બહનેોએ ઇબાદતગાહમાું નમાઝ અદા કરી 
શકશે. 

(૭) નમાઝના સમયે નમાઝમાું કોઇ પણ મવક્ષેપ ન ર્થાય તેન  ધ્યાન રાખવ  અને તે દરમમયાન નમાઝ 
સીવાય બહાર આવવા જવાન ું ટાળવ . 

(૮) તમામ તાલીમાર્થીની હાજરી ની િોકસાઇ માટે રજીસ્ટરમાું હાજરી નોંર્ાવવી ફરજીયાત છે.  

હજ હાઉસ ખાતે રહતેા બહારગામના તાલીમાર્થીઓ તેમજ સ્ર્થામનક કક્ષાએર્થી આવતા  
તમામ તાલીમાર્થીઓએ દરરોજ સવારે ૧૦:૦૦ વાગ ે રજીસ્ટરમાું હાજરીની નોંર્ કરાવવી અન ે ત ે
પછીજ ક્લાસમાું હાજર ર્થવ .  

(૯) જે તાચલમાર્થીઓએ ફકત લાયબ્રેરી પરૂતોજ પ્રવેશ મેળવેલ હોય તેવા દરરોજ બહારર્થી આવતા 
તાચલમાર્થીઓએ ૧૦:૦૦ વાગ્યા સ ર્ીમાું હાજર ર્થઈ ઉપર મ જબ હાજરીની નોંર્ કરાવવી. તમામ 
મવર્ાર્થીઓની હાજરી ફરજીયાત છે અને ઓછી હાજરીના કારણે તાચલમાર્થીનો પ્રવેશ રદ ર્થવા પાત્ર છે.                                                    
 

(૧૦) રજા લેવાન ું જરૂરી હોય ત્યારે તાચલમાર્થી અગાઉર્થી રજાના કારણો દશાાવી લેખીતમાું રજા અરજી રજૂ 
કરવાની રહશેે. યોગ્ય કારણ હશે તો જ રજા આપવામાું આવશે. રજા મેળવ્યા વગર ગેરહાજર રહતેા 
તાચલમાર્થીનો પ્રવશે રદ ર્થવાને પાત્ર છે. 
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 (૧૧) તાલીમાર્થીઓએ લાઈબ્રેરીમાું મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કરવાની મનાઇ છે. જે તાચલમાર્થી આ 
સિૂનાનો ઉલ્લુંર્ન કરશે તેનો મોબાઇલ કાઉન્દ્ટર પર જમા રાખ્યા બાદજ લાઈબ્રેરીમાું પ્રવશે 
આપવામાું આવશે.   

(૧૨) સામાન્દ્ય સુંજોગોમાું દરસેસનો સમય બપોરના ૧-૦૦ વાગ્યા ર્થી ૩-૦૦ વાગ્યા સ ર્ી રહશેે. આ સમય 
તાચલમાર્થી નમાઝ, જમવા, આરામ કરવા માટે ફાળવી શકે છે. 

(૧૩) દદવસ દરમ્યાન રીસેસ સમયન ે બાદ કરતા સાજના ૬.૦૦ વાગ્યા સ ર્ી તમામ તાચલમાર્થીઓએ 
લાઈબ્રેરીમાું સ્ટડી માટે સમય ફાળવવાનો રહશેે. 

(૧૪) તાચલમાર્થીઓ દ્વારા લાયબ્રેરીમાુંર્થી લીરે્લ પસૃ્તક/મેગેઝીન/વાુંિન સામગ્રી ફાટે નહી, ગ મ ર્થાય 
નહી, તેની ઉપર કોઇ પણ પ્રકારન ું લખાણ નહીં અન્દ્યર્થા જે તે તાલીમાર્થી પાસેર્થી તેની પરૂી રકમ 
વસ લ કરવામાું આવશે.  

(૧૫) દરસેસ દરમમયાન કે લાયબ્રેરીમાું,  આવતા અને જતા શાુંતી જાળવવાની રહશેે અને કોઇ પણ પ્રકારનો 
અવાજ કે ઘોંર્ાટ કરવો નહીં.   

(૧૬) હજ હાઉસ ખાતે પાકા કરેલા પોતાના કે અન્દ્ય કોઇના વાહનો ઉપર તાચલમાર્થીઓને સમય પસાર 
કરવા ખાતર બેસવાની કે એકઠા ર્થવાની મનાઇ ફરમાવવામાું આવે છે.   

(૧૭) કોઇ પણ જગ્યાએ,  તેમજ પીવાની પાણીની ક્યારીમાું કે વઝુની ક્યારીમાું પ્લાસ્ટીક વેસ્ટ કે કોઇ પણ 
પ્રકારનો કિરો નાુંખવો નદહિં, ગમે ત્યાું થ કવ  નદહિં તેમજ ડસ્ટ બીન મસવાય કિરો ફેંકવો નદહ. 

(૧૮) ઉપરોક્ત તમામ સિૂનાઓનો ચ સ્તપણે અમલ કરવો અને મશસ્ત જાળવવ  અન્દ્યર્થા પ્રવેશ રદ કરવા 
કે મનયમાન સાર  જરૂરી પગલાું લેવામાું આવશે. 

(૧૯) દરેક તાલીમાર્થીઓને કઈ પણ ફદરયાદ હોય તો હજ હાઉસના સ્ટાફ સારે્થ લડવ ું-જઘડવ ું નદહ, પરુંત   
લેચખતમાું, અર્થવા Email : compcell.gshc@gmail.com par અર્થવા 
https://www.gujarathajhouse.com પર ફદરયાદ કરી શકાશે. 

(૨૦) હજ ની કામગીરી જેમ કે હજના ફોમાસની ડટેા એન્દ્રી તેમજ ફલાઇટ બ કીંગ વખતે હજ હાઉસ ખાતે 
એકોમોડશેન કે લાયબ્રેરીની સ મવર્ા આપી શકાય તેમ ન હોય ત્યારે કોઇ તાચલમાર્થી તે માટે હક કરી 
શકશે નહીં. 

---- હ કમર્થી 
-   -       -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

-    -    -    -     -    -   
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