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NNoo..  11--3355//22001177--HHPPUU((CCWW))                                                              DDaatteedd  ::  SShhiimmllaa--55,,  2288tthh  JJuunnee,,  22001177    
  

NNOOTTIIFFIICCAATTIIOONN  
  

  AAllll  tthhee  bbooaarrddeerrss  ooff  tthhee  ggiirrllss  aanndd  bbooyyss  hhoosstteellss  ooff  MM..AA..//MM..SScc..//MM..CCoomm//MMBBAA//MMCCAA//  

MMTTAA//MM..EEdd..//BB..EEdd//LLLL..BB..  eettcc  ((IIIIII//VV  SSeemmeesstteerrss))  aanndd  PPhh..DD..  SScchhoollaarrss  ooff  22nndd  &&  33rrdd  yyeeaarr  wwhhoo  aarree  

eelliiggiibbllee  uunnddeerr  tthhee  eexxiissttiinngg  rruulleess  ttoo  ccoonnttiinnuuee  iinn  tthhee  hhoosstteell  ffoorr  tthhee  sseessssiioonn  22001177--1188  aarree  ddiirreecctteedd  ttoo  

aappppllyy  ffoorr  ccoonnttiinnuuaattiioonn  iinn  tthhee  hhoosstteell  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  ((iinn  dduupplliiccaattee))  ttoo  bbee    

ddoowwnnllooaaddeedd  ffrroomm  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  WWeebbssiittee  wwwwww..hhppuunniivv..nniicc..iinn    ww..ee..ff..  11sstt  JJuullyy,,  22001177  bbyy  

ccoommpplleettiinngg  aallll  tthhee  ccooddaall  ffoorrmmaalliittiieess  wweellll  iinn  ttiimmee  bbeeffoorree  ddeeppoossiittiinngg  tthheeiirr  hhoosstteell  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ffeeee  

iinn  tthhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn  OOffffiiccee  aass  ppeerr  tthhee  sscchheedduullee  ggiivveenn  bbeellooww..  TThhee  aaddmmiissssiioonn  iinn  tthhee  hhoosstteell  wwiillll  bbee  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnffiirrmmaattiioonn  aass  ppeerr  rruullee  ccoonnttaaiinneedd  iinn  HHBBII  ffoorr  eennttrraannccee  bbaasseedd  3322((11))::  
        

GGiirrllss  HHoosstteellss  ::    

SSaarraasswwaattii,,  VViippaasshhaa,,  IIrraavvaattii  aanndd  

GGiirriiggaannggaa  GGiirrllss  HHoosstteell            
  

1100tthh  JJuullyy,,  22001177  

VViiddyyoottttaammaa  GGiirrllss  HHoosstteell  1111tthh  JJuullyy,,  22001177  

IITTHH  &&  GGaarrggii  GGiirrllss  HHoosstteell  1122tthh  JJuullyy,,  22001177  

RReennuukkaa  GGiirrllss  HHoosstteell  1133tthh  JJuullyy,,  22001177  

MMaanniikkaarraann  aanndd  CChhaannddeerrbbhhaaggaa  GGiirrllss  HHoosstteell  1144tthh  JJuullyy,,  22001177  

RRLLBB    GGiirrllss  HHoosstteell  1155tthh  JJuullyy,,  22001177  

BBooyyss  HHoosstteellss  ::  

SShhrriikkhhaanndd  BBooyyss  HHoosstteell  1100tthh  JJuullyy,,  22001177  

TTaaggoorree  BBooyyss  HHoosstteell  1111tthh    &&  1122tthh  JJuullyy,,  22001177  

SSBBSS  TTrriibbaall  BBooyyss  HHoosstteell  1133tthh  &&  1144tthh  JJuullyy,,  22001177  

DDrr..  YY..  SS..  PPaarrmmaarr  BBooyyss  HHoosstteell  1155tthh  JJuullyy,,  22001177  

AAllll  lleefftt  oouutt  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  ccoouulldd  nnoott    

ddeeppoossiitt  tthheeiirr  ffeeeess  oonn  tthhee  sscchheedduulleedd  ddaattee  
1177tthh  &&  1188tthh  JJuullyy,,  22001177  ((LLaasstt  DDaattee))  

  
  

AAss  ppeerr  rruulleess  ((HHBBII  ffoorr  eennttrraannccee  bbaasseedd  RRuullee  3322..11((77))((VV))  aa  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ssttaayy  iinn  tthhee  

hhoosstteell  ffoorr  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhrreeee  yyeeaarrss  ffoorr  ppuurrssuuiinngg  rreesseeaarrcchh  ddeeggrreeee..    
  

                TThhee  hhoosstteell  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ffoorrmm  ccoommpplleettee  iinn  aallll  rreessppeeccttss,,  aaffffiixxeedd  wwiitthh  ttwwoo  llaatteesstt  ppaassssppoorrtt  ssiizzee  

pphhoottooggrraapphhss  dduullyy  aatttteesstteedd  bbyy  tthhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeenntt  wwhheerree  tthhee  ssttuuddeenntt  

iiss  ssttuuddyyiinngg  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  CChhiieeff  WWaarrddeenn  bbyy  dduuee  ddaattee..  IInnccoommpplleettee  ffoorrmm  aanndd  ffoorrmm  

wwiitthhoouutt  rreeqquuiirreedd  ddooccuummeennttss  wwiillll  bbee  rreejjeecctteedd  ssttrraaiigghhttwwaayy..  TThhee  aaddmmiissssiioonn  iinn  tthhee  hhoosstteell  wwiillll  bbee  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonn  tthhaatt  tthhee  bbooaarrddeerr  hhaass  cclleeaarreedd  hhiiss//hheerr  oolldd  mmeessss  bbiillll//hhoosstteell  dduueess  aanndd  nnoo  

FFIIRR  iiss  llooddggeedd  aaggaaiinnsstt  hhiimm//hheerr  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  AAllll  tthhee  ffoorrmmaalliittiieess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  

bbyy  tthhee  bbooaarrddeerr  ccoonncceerrnneedd..  
  

NNoottee  ::    OOnn  aaccccoouunntt  ooff  HHoosstteell  IIddeennttiittyy  CCaarrdd  aann  aammoouunntt  ooff  `̀  2200//--  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  eexxttrraa  ttoo  tthhee  

bbooaarrddeerrss  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  hhoosstteell  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ffeeee..  NNoo  rreeqquueesstt  ffoorr  ccoonnttiinnuuaattiioonn  iinn  tthhee  

hhoosstteell  sshhaallll  bbee  eenntteerrttaaiinneedd  aafftteerr  1188tthh  JJuullyy,,  22001177..  

  

  

                                  SSdd//--  

                    CChhiieeff  WWaarrddeenn    

EEnnddsstt..  NNoo..  EEvveenn                    DDaatteedd  ::  2288tthh  JJuunnee,,  22001177    

CCooppyy  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ::    

11..  AAllll  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn//DDiirreeccttoorrss,,  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss,,  HHPPUU,,  SShhiimmllaa    

22..  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess//DDeeaann  SSttuuddeennttss’’  WWeellffaarree//RReeggiissttrraarr//PPRROO//IInncchhaarrggee  WWeebbssiittee,,  HHPPUU,,  

SShhiimmllaa--55    

33..  CChhiieeff  SSeeccuurriittyy  OOffffiicceerr,,  HHPPUU,,  SShhiimmllaa  wwiitthh  tthhee  rreeqquueesstt  ttoo  ssuuppppllyy  tthhee  lliisstt  ooff  ssttuuddeennttss  

aaggaaiinnsstt  wwhhoomm  FFIIRR  hhaass  bbeeeenn  llooddggeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..    

44..  AAddddiittiioonnaall  CChhiieeff  WWaarrddeenn,,  HHPPUU,,  SShhiimmllaa--55    

55..  AAllll  tthhee  WWaarrddeennss,,  BBooyyss  &&  GGiirrllss  HHoosstteellss,,  HHPPUU,,  SShhiimmllaa  wwiitthh  tthhee  rreeqquueesstt  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  

wwhhiillee  aalllloowwiinngg  aaddmmiissssiioonn  ttoo  llaatteerraall  ssttuuddeennttss  tthhee  ffoorrmm  mmuusstt  bbee  aaccccoommppaanniieedd  wwiitthh  oorriiggiinnaall  

pphhoottooggrraapphh,,  rreeqquuiirreedd  ddooccuummeennttss,,  ssppeecciiffiicc  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn//DDiirreeccttoorr  

ccoonncceerrnneedd  oonn  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ccoolluummnn  aanndd  cclleeaarraannccee  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  dduueess  ooff  tthhee  hhoosstteellss  

aalloonngg  wwiitthh  tthhee  sseellff  ddeeccllaarraattiioonn..  AAllll  tthheessee  ffoorrmmaalliittiieess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  bbyy  tthhee  

bbooaarrddeerr  ccoonncceerrnneedd  hheerrsseellff//hhiimmsseellff..    

66..  SSPPSS  ttoo  tthhee  HHoonn’’bbllee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  HHPPUU,,  SShhiimmllaa  ffoorr  kkiinndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  llaatttteerr..    

77..  AAllll  tthhee  DDeeaalliinngg  AAssssiissttaannttss,,  BBooyyss  &&  GGiirrllss  HHoosstteellss//CChhiieeff  WWaarrddeenn  ooffffiiccee,,  HHPPUU,,  SShhiimmllaa    

88..  NNoottiiccee  BBooaarrddss  ooff  aallll  tthhee  hhoosstteellss//CCWW  ooffffiiccee//GGuuaarrdd  FFiillee..  

                                                                                                                                                                                                                          SSdd//--  

CChhiieeff  WWaarrddeenn  


