Central Library
Government Medical College , Majurgate , Surat
Phone No : 0261 2208364, 2208363 E-Mail : centrallibrarygmcs@gmail.com
⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳⨳

નં.સતમસુ/લાયબ્રેરી/

/૨૦૨૧

તા. ૧૫/૦૧/૨૦૨૧

પરિપત્ર :
સેન્ટ્રલ લાયબ્રેિીમાાંથી ઇસ્યુ કિાતા પુસ્તકો અાંતર્ગત રિયમોિી સુરિ.
(૧) હાલમાાં જુ ના સાંદર્ભપત્ર નાં. No. MCS/PA/O.W.No.-10/2017 Date -27/01/2017મુજબ લાયબ્રેરી ડિપોડિટ ફી (ડરફાં િેબલ) યુજી ડિદ્યાર્થી પાસેર્થી
રૂ.૫૦૦/- અને પીજી ડિદ્યાર્થીપાસેર્થી રૂ. ૧૫૦૦/- લેિામાાં આિે છે , જે અમલમાાં ચાલુ રહેશે.
(૨) દરેક ડિદ્યાર્થીદીઠ તર્થા ફે કલ્ટીદીઠ લાયબ્રેરી પુસ્તક ઇસ્યુ કરિા માટે એક ડટડકટ મળિાપાત્ર છે.
(૩)લાયબ્રેરીમાાંર્થી કોઇ પણ ડિદ્યાર્થીને એક ડટડકટ પર એક પુસ્તક મળે છે. પ્રર્થમ િાર તે પુસ્તક ૧૪ ડદિસ (બે અઠિાિીયાાં) સુધી રાખી શકાય છે.
ત્યારબાદ જરૂડરયાત હોય તો તેને ૭ ડદિસ (એક અઠિાડિયા) માટે ૨ િાર રીન્યુ કરી શકાય છે. પુસ્તકને એક િાર ઇસ્યુ કયાભ પછી અને બે િાર રીન્યુ
કરાવ્યા પછી એ પાછુાં જ આપિુાં પિશે. આ જ પુસ્તકને એ ડિદ્યાર્થી ૩ મડહના પછી ફરીર્થી ઇસ્યુ કરાિી શકે છે , એ પહેલાાં નહી.
(૪) લાયબ્રેરીમાાંર્થી કોઇ પણ ફે કલ્ટીને એક ડટડકટ પર એક પુસ્તક મળે છે.પ્રર્થમિાર તે પુસ્તક ૨૮ ડદિસ(૪ અઠિાિીયાાં)સુધી રાખી શકાય છે . ત્યારબાદ
જરૂડરયાત હોય તો તેને ૭ ડદિસ (એક અઠિાડિયા) માટે ૨ િાર રીન્યુ કરી શકાય છે. પુસ્તકને એક િાર ઇસ્યુ કયાભ પછી અને બે િાર રીન્યુ કરાવ્યા પછી
એ પાછુાં જ આપિુાં પિશે. આ જ પુસ્તકને એ ફે કલ્ટી ૩ મડહના પછી ફરીર્થી ઇસ્યુ કરાિી શકે છે , એ પહેલાાં નહી.
(૫)ડિદ્યાર્થી જો પુસ્તક ડનયત સમય મયાભદામાાં પરત ન કરે તો ડનયત સમય ૧૫ ડદિસ બાદર્થી ડદિસ ના રૂ.૧/- લેખે પ્રડત ડદન પેનલ્ટી િસુલ કરાશે.
(૬) ફે કલ્ટી જો પુસ્તક ડનયત સમય મયાભદામાાં પરત ન કરે તો ડનયત સમય ૨૮ ડદિસ બાદર્થી ડદિસના રૂ.૧/- લેખે પ્રડત ડદન પેનલ્ટી િસુલ કરાશે.
(૭) ઇસ્યુ કરાતા પુસ્તકમાાં અર્થિા લાયબ્રેરીમાાં િાાંચિા બેસતા ડિદ્યાર્થીઓ દ્વારા લાયબ્રેરીના પુસ્તકમાાં માડકભ ગ, અન્િરલાઇન કે લખાણના ડકસ્સામાાં
રૂ.૧૫૦/- દાં િ પેટે ચાજભ િસુલ કરાશે.
(૮) જો લાયબ્રેરીનુાં કોઇપુસ્તક ખોિાઇ જાય, તો આ પુસ્તકની કુ લ ડકાં મત રીફાં િ આપિી પિશે અર્થિા તો આ જ પુસ્તક ખરીદ

કરીને

પરત આપિાનુાં રહેશે.
(૯) જો કોઇ લાયબ્રેરીના પુસ્તકને નુકસાન ર્થયેલુાં દે ખાશે, જેમ કે ,પાનાાં ફાિી નાખિા,િાળી દે િા,પાણી કે અન્ય ખાદ્યપદાર્થોને કારણે િાઘા કે નુકસાન
પહોાંચાિિુાં – આ દરેક ડકસ્સામાાં પુસ્તકની ડકાં મતના ૨૫ % દાં િ ર્રિો પિશે અર્થિા ખૂબ િધારે નુકસાનના ડકસ્સામાાં (લાયબ્રેરીના ઇન્ચાજભ િિા નક્કી કરે
તે પ્રમાણે) આ જ પુસ્તક ખરીદ કરીને પરત આપિાનુાં રહેશે.
(૧૦) સાંસ્ર્થા દ્વારા ઇસ્યુ કરાતી લાયબ્રેરી ડટડકટ ઉપર જે તે વ્યડિ જ પુસ્તક ઇસ્યુ કરાિી શકશે. તે અન્યને લાયબ્રેરી ડટડકટ આપશે તો કાિભ ધારક અને
ઇસ્યુ કરાિનાર બાંને દાં િને પાત્ર ર્થશે,તર્થા કાિભ ધારક તર્થા અન્યનુાં કાિભ િાપરનાર બાંનેના લાયબ્રેરી કાિભ એક મડહના માટે જપ્ત ર્થશે. તેઓ એક મડહના સુધી
લાયબ્રેરી ડટડકટનો ઉપયોગ કરી શકશે નડહ.
નકલ સાદર રિાના : તમામ ડિર્ાગના િિાશ્રીઓ સતમ, સુરત તરફ જાણ તર્થા યોગ્ય કાયભિાહી સારૂ.

