
Discipline 

GGoooodd  SSttuuddeenntt  DDiisscciipplliinnee  iiss  ccuussttoommaarryy  iinn  tthhee  ccaammppuuss  lliiffee  aatt  TTiicckkeett  NN  TTrriippss..  WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  DDiisscciipplliinnee  iiss  eesssseennttiiaall  ttoo  pprreeppaarree  oouurr  ssttuuddeennttss  ttoo  bbee  uusseeffuull  aanndd  iimmppoorrttaanntt  cciittiizzeennss  

ooff  tthheeiirr  ccoouunnttrriieess,,  uusseeffuull  mmeemmbbeerrss  ooff  tthheeiirr  ssoocciieettiieess  aanndd  eemmiinneenntt  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  ffuuttuurree..  SSeevveerraall  mmeeaassuurreess  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  aacchhiieevvee  tthhiiss  aaiimm,,  aa  ffeeww  aarree  mmeennttiioonneedd  bbeellooww::  

    

FFaaccuullttyy  MMeennttoorrsshhiipp::  

AA  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerr  iiss  aassssiiggnneedd  ttoo  eevveerryy  ssttuuddeenntt  aass  aa  MMeennttoorr..  TThhee  MMeennttoorr  aaccttss  aass  ddee--ffaaccttoo  gguuaarrddiiaann  ffoorr  tthhee  ssttuuddeenntt  pprroovviiddiinngg  gguuiiddaannccee  aanndd  mmeennttoorrsshhiipp  iinn  bbootthh  aaccaaddeemmiicc  aass  

wweellll  aass  iinnddiivviidduuaall--bbaasseedd  nneeeeddss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..  TThhee  MMeennttoorr//CCllaassss  TTeeaacchheerr  wwiillll  aallssoo  ssttaayy  iinn  ccoorrrreessppoonnddeennccee  wwiitthh  ppaarreennttss  aanndd  gguuaarrddiiaannss  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ssttuuddeenntt..  

AAnnttii  ––  RRaaggggiinngg  PPoolliiccyy::  

RRaaggggiinngg  mmeeaannss  ‘‘AAnnyy  ddiissoorrddeerrllyy  ccoonndduucctt  wwhheetthheerr  bbyy  wwoorrddss  ssppookkeenn  oorr  wwrriitttteenn  oorr  bbyy  aann  aacctt  wwhhiicchh  hhaass  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tteeaassiinngg,,  ttrreeaattiinngg  oorr  hhaannddlliinngg  wwiitthh  rruuddeenneessss  aannyy  ootthheerr  

ssttuuddeenntt,,  iinndduullggiinngg  iinn  rroowwddyy  oorr  uunnddiisscciipplliinneedd  aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  ccaauusseess  oorr  lliikkeellyy  ttoo  ccaauussee  aannnnooyyaannccee,,  hhaarrddsshhiipp  oorr  ppssyycchhoollooggiiccaall  hhaarrmm  oorr  ttoo  rraaiissee  ffeeaarr  oorr  aapppprreehheennssiioonn  tthheerreeooff  iinn  

aa  ffrreesshheerr  oorr  aa  jjuunniioorr  ssttuuddeenntt  oorr  aasskkiinngg  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo  ddoo  aannyy  aacctt  oorr  ppeerrffoorrmm  ssoommeetthhiinngg  wwhhiicchh  ssuucchh  ssttuuddeenntt  wwiillll  nnoott  iinn  tthhee  oorrddiinnaarryy  ccoouurrssee  aanndd  wwhhiicchh  hhaass  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ccaauussiinngg  

oorr  ggeenneerraattiinngg  aa  sseennssee  ooff  sshhaammee  oorr  eemmbbaarrrraassssmmeenntt  ssoo  aass  ttoo  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  tthhee  pphhyyssiiqquuee  oorr  ppssyycchhee  ooff  aa  ffrreesshheerr  oorr  aa  jjuunniioorr  ssttuuddeenntt’’..  

““RRaaggggiinngg  iinn  aallll  iittss  ffoorrmmss  iiss  ttoottaallllyy  bbaannnneedd  iinn  tthhiiss  IInnssttiittuuttiioonn  iinncclluuddiinngg  iinn  iittss  ddeeppaarrttmmeennttss,,  ccoonnssttiittuueenntt  uunniittss,,  iinn  aallll  iittss  pprreemmiisseess  ((AAccaaddeemmiicc,,  RReessiiddeennttiiaall,,  SSppoorrttss,,  CCaaffeetteerriiaa  aanndd  

tthhee  lliikkee))  wwhheetthheerr  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppuuss  oorr  oouuttssiiddee  aanndd  iinn  aallll  mmeeaannss  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  ssttuuddeennttss..  TThhee  IInnssttiittuuttiioonn  sshhaallll  ttaakkee  ssttrriicctt  aaccttiioonn  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  

ccrriimmiinnaall  pprroocceeeeddiinngg  aanndd//oorr  ccaanncceellllaattiioonn  ooff  aaddmmiissssiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhoossee  ffoouunndd  gguuiillttyy  ooff  rraaggggiinngg  aanndd//oorr  ooff  aabbeettttiinngg  rraaggggiinngg  aanndd  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  pprrooooff  sshhaallll  bbee  oonn  tthhee  ppeerrppeettrraattoorr  ooff  

aalllleeggeedd  rraaggggiinngg  aanndd  nnoott  oonn  tthhee  vviiccttiimm..  AAnn  ooffffeennccee  ooff  RRaaggggiinngg  mmaayy  bbee  cchhaarrggeedd  eeiitthheerr  tthhrroouugghh  aa  wwrriitttteenn  ccoommppllaaiinntt  bbyy  tthhee  aaffffeecctteedd  oorr  oonn  tthhee  iinnddeeppeennddeenntt  ffiinnddiinngg  ooff  tthhee  AAnnttii  

RRaaggggiinngg  SSqquuaadd..  TThhee  IInnssttiittuuttiioonn  iiss  bboouunndd  bbyy  tthhee  UUGGCC  RReegguullaattiioonnss  oonn  CCuurrbbiinngg  tthhee  MMeennaaccee  ooff  RRaaggggiinngg  iinn  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonnaall  IInnssttiittuuttiioonnss  22000099..””  

AAnnttii--RRaaggggiinngg  GGuuiiddeelliinneess  

PPuunniisshhmmeenntt  ffoorr  RRaaggggiinngg::  

DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  nnaattuurree  aanndd  sseevveerriittyy  ooff  tthhee  ooffffeennccee,,  aass  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  AAnnttii  RRaaggggiinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttee,,  tthhoossee  ffoouunndd  gguuiillttyy  ooff  rraaggggiinngg  sshhaallll  bbee  lliiaabbllee  ffoorr  aannyy  oonnee  oorr  

mmoorree  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppuunniisshhmmeenntt..  TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  AAnnttii  RRaaggggiinngg  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  ffiinnaall  aanndd  bbiinnddiinngg..  

SSuussppeennssiioonn  ffrroomm  aatttteennddiinngg  ccllaasssseess  

CCaanncceellllaattiioonn  ooff  aaddmmiissssiioonn  

WWiitthhhhoollddiinngg//wwiitthhddrraawwiinngg  sscchhoollaarrsshhiipp//ffeeee  ccoonncceessssiioonn  aanndd  ootthheerr  bbeenneeffiittss  

DDeebbaarrrriinngg  ffrroomm  aappppeeaarriinngg  iinn  aannyy  tteesstt//eexxaammiinnaattiioonn  oorr  ootthheerr  eevvaalluuaattiioonn  pprroocceesssseess  

DDeebbaarrrriinngg  ffrroomm  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  IInnssttiittuuttee//IInnssttiittuuttiioonn  iinn  aannyy  FFeesstt//EEvveenntt//SSppoorrttss  aaccttiivviittiieess  eettcc..  

SSuussppeennssiioonn//eexxppuullssiioonn  ffrroomm  tthhee  hhoosstteell..  
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RRuussttiiccaattiioonn  ffrroomm  tthhee  IInnssttiittuuttiioonn  

EExxppuullssiioonn  ffrroomm  tthhee  IInnssttiittuuttee//IInnssttiittuuttiioonn  &&  ccoonnsseeqquueenntt  ddeebbaarrrriinngg  ffrroomm  aaddmmiissssiioonn  ttoo  aannyy  ootthheerr  IInnddiiaann  AAccaaddeemmyy  IInnssttiittuuttiioonn..  

FFiinnee  ooff  RRss..2255000000//--  

IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ooffffeenncceess  ooff  vveerryy  sseerriioouuss//ggrriieevvoouuss  nnaattuurree,,  tthhee  ccaassee  wwiillll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  PPoolliiccee,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aannyy  ootthheerr  ppuunniisshhmmeenntt..  

CCoolllleeccttiivvee  ppuunniisshhmmeenntt  wwhheerree  tthhee  ooffffeennccee  iiss  ccoommmmiitttteedd  ccoolllleeccttiivveellyy  bbyy  aa  ggrroouupp  oorr  bbyy  aa  ccllaassss  mmaakkiinngg  iitt  ddiiffffiiccuulltt  oorr  nnoott  ppoossssiibbllee  ttoo  iiddeennttiiffyy  ssppeecciiffiicc  ppeerrssoonnss..  

CCoommppuullssoorryy  AAtttteennddaannccee::  

AAtttteennddaannccee  iinn  ccllaasssseess  aass  ppeerr  uunniivveerrssiittyy  nnoorrmmss  iiss  ssttrriiccttllyy  eennffoorrcceedd  aanndd  iiss  aa  pprreerreeqquuiissiittee  ffoorr  aappppeeaarriinngg  ffoorr  FFiinnaall//UUnniivveerrssiittyy  eexxaammss..  SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  aaddhheerree  ttoo  tthhee  

pprreessccrriibbeedd  rruulleess  ssttrriiccttllyy..  

LLeeaavveess  aarree  ggrraanntteedd  ffoorr  vvaalliidd  rreeaassoonnss  oonnllyy..  

SSttuuddeennttss  aarree  nnoott  eexxppeecctteedd  ttoo  ggoo  oouutt  ooff  ccaammppuuss  dduurriinngg  tthheeiirr  ccllaassss  hhoouurrss  

SSttuuddeennttss  aarree  aalllloowweedd  oouutt  aatt  lluunncchh  ttiimmee  oonnllyy..  

SSttuuddeennttss  mmuusstt  hhaavvee  aa  ccuummuullaattiivvee  aatttteennddaannccee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  7755  &&  aabboovvee  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  ccoolllleecctt  HHaallll  TTiicckkeettss  ffoorr  BBaannggaalloorree  UUnniivveerrssiittyy  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss..  

SSuubbmmiissssiioonn  ooff  mmeeddiiccaall  cceerrttiiffiiccaatteess  wwiillll  nnoott  eennttiittllee  aa  ssttuuddeenntt,,  wwhhoo  hhaass  sshhoorrttaaggee  iinn  aatttteennddaannccee  ((lleesssseerr  tthhaann  7755%%)),,  ttoo  aappppeeaarr  ffoorr  BBaannggaalloorree  UUnniivveerrssiittyy  SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss..  

CCaammppuuss  NNoorrmmss::  

SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ccoonndduucctt  tthheemmsseellvveess  iinn  aa  wwoorrtthhyy  mmaannnneerr  iinn  tthheeiirr  ddrreessssiinngg,,  ddeemmeeaannoouurr  aanndd  sseennssee  ooff  ddiisscciipplliinnee..  SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  sseeaatteedd  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  

ccllaassssrroooommss  dduurriinngg  ccllaassss  hhoouurrss,,  llooiitteerriinngg  iinn  tthhee  ccaammppuuss,,  ccoorrrriiddoorrss  wwiillll  nnoott  bbee  aapppprreecciiaatteedd..  

DDrreessss  CCooddee::  BBooyyss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  iinn  ffuullll  ppaannttss  aanndd  cclleeaann  sshhiirrttss..  LLooww--wwaaiisstt  ttrroouusseerrss//ppaannttss  aarree  nnoott  aalllloowweedd..  GGiirrllss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ddrreessss  iinn  ffoorrmmaall  &&  ddeecceenntt  aattttiirree  aanndd  aavvooiidd  

wweeaarriinngg  ttiigghhtt,,  ttrraannssppaarreenntt,,  sslleeeevveelleessss,,  oorr  rreevveeaalliinngg  oouuttffiittss..  UUnniiffoorrmmss  &&  ddrreessss  ccooddeess  aarree  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  rreessppeeccttiivvee  aauutthhoorriittiieess  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  aaccaaddeemmiicc  ssttrreeaammss  iinn  oorrddeerr  ttoo  

pprroommoottee  uunniiqquuee  iiddeennttiittyy  wwiitthh  ddiisscciipplliinnee;;  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ssttrriiccttllyy  aaddhheerree  ttoo  ssuucchh  gguuiiddeelliinneess..  

SSttuuddeennttss  mmuusstt  aallwwaayyss  ccaarrrryy  aanndd  wweeaarr  tthheeiirr  IInnssttiittuuttee  IIddeennttiittyy  CCaarrddss;;  tthhee  IIDD  ccaarrddss  mmuusstt  bbee  ddiissppllaayyeedd  aatt  tthhee  IInnssttiittuuttee  ggaatteess  &&  wwhheenneevveerr  aasskkeedd  ffoorr..  

CCooddee  ooff  ccoonndduucctt  oonn  tthhee  ccaammppuuss  iinncclluuddeess  ssaaffeegguuaarrddiinngg  tthhee  IInnssttiittuuttiioonnaall  pprrooppeerrttyy,,  kkeeeeppiinngg  tthhee  ccaammppuuss  cclleeaann  &&  ttiiddyy  aanndd  ddrreessssiinngg  cciivviillllyy..  

SSmmookkiinngg  iiss  ssttrriiccttllyy  pprroohhiibbiitteedd..  

DDeeffaacciinngg  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccaammppuuss  iiss  ttrreeaatteedd  aass  aann  ooffffeennccee..  

UUssee  ooff  mmoobbiillee//cceellll  pphhoonneess  aalloonngg  tthhee  ccoorrrriiddoorrss  oorr  iinnssiiddee  tthhee  ccllaassssrroooommss  iiss  ssttrriiccttllyy  ffoorrbbiiddddeenn  aanndd  wwiillll  lleeaadd  ttoo  ccoonnffiissccaattiioonn  &&  ssttrriicctt  aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  ssttuuddeenntt..  

SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  mmaakkee  uussee  ooff  tthhee  lliibbrraarryy  sseerrvviicceess  dduurriinngg  ffrreeee  hhoouurrss..  EEvveerryy  ssttuuddeenntt  mmuusstt  hhaavvee  ttwwoo  lliibbrraarryy  ccaarrddss..  



LLiimmiitteedd  ppaarrkkiinngg  ssppaaccee  iiss  pprroovviiddeedd  ffoorr  ssttuuddeennttss  aanndd  ssttaaffff  aanndd  tthhee  ssaammee  ccaann  bbee  uuttiilliizzeedd  oonn  ‘‘ffiirrsstt  ccoommee  ffiirrsstt’’  bbaassiiss..  TThhee  IInnssttiittuuttee  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  nnoott  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ssaaffeettyy  

((iinncclluuddiinngg  ddaammaaggee  aanndd//oorr  tthheefftt  //lloossss  ooff  vveehhiicclleess))  ooff  vveehhiicclleess  iinn  tthhee  pprreemmiisseess..  SSttuuddeennttss  aanndd  ssttaaffff  mmaayy  uuttiilliizzee  tthhee  lliimmiitteedd  ppaarrkkiinngg  ssppaaccee  aatt  tthheeiirr  oowwnn  rriisskk..  SSttuuddeennttss  mmuusstt  

rriiddee//ddrriivvee  tthheeiirr  vveehhiicclleess  iinnttoo  &&  aatt  tthhee  ccaammppuuss  aatt  aa  mmooddeerraattee  ssppeeeedd  oonnllyy;;  ssppeeeeddiinngg  wwiillll  bbee  llooookkeedd  uuppoonn  aass  aann  aacctt  ooff  iinnddiisscciipplliinnee  aanndd  ccaann  aattttrraacctt  aaddvveerrssee  ccoonnsseeqquueenncceess..  

IImmppoorrttaanntt  NNoottiicceess//NNoottiiffiiccaattiioonnss//CCiirrccuullaarrss  eettcc  aarree  ddiissppllaayyeedd  aatt  sseeppaarraatteellyy  aallllooccaatteedd  NNoottiiccee  BBooaarrddss  &&  IInnffoorrmmaattiioonn  ccoorrnneerrss  oonn  tthhee  ccaammppuuss,,  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  mmaakkee  iitt  aa  

pprraaccttiiccee  ttoo  rreegguullaarrllyy  rreeaadd  ssuucchh  ddiissppllaayyeedd  iinnffoorrmmaattiioonn..  

FFoorr  aannyy  cceerrttiiffiiccaattee  tthhaatt  iiss  ttoo  bbee  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  tthhee  PPrriinncciippaall’’ss  OOffffiiccee((ss)),,  rreeqquueesstt  lleetttteerr((ss))  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttwwoo  ddaayyss  iinn  aaddvvaannccee,,  

AAllll  vviissiittoorrss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  eessttaabblliisshh  tthheeiirr  iiddeennttiittyy  &&  ppuurrppoossee  ooff  vviissiitt  uuppoonn  eennttrryy  ttoo  tthhee  ccaammppuuss  pprreemmiisseess..  

PPaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  mmaayy  vviissiitt  tthhee  ccaammppuuss  uuppoonn  pprriioorr  iinnttiimmaattiioonn//rreeqquueesstt  aanndd  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  kkiinnddllyy  aaddhheerree  ttoo  tthhee  sseeccuurriittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  iiff  &&  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  rreessppeeccttiivvee  

aauutthhoorriittiieess..  PPaarreennttss  oorr  GGuuaarrddiiaannss  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  mmeeeett  tthhee  rreessppeeccttiivvee  PPrriinncciippaallss  mmuusstt  hhaavvee  ffiilllleedd  iinn  aann  aapppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  aanndd  ccaann  mmeeeett  tthhee  PPrriinncciippaall  oonnllyy  wwiitthh  aa  pprriioorr  

aappppooiinnttmmeenntt  aafftteerr  33  pp..mm..  

AAccaaddeemmiicc  AAssssiiggnnmmeennttss,,  TTeessttss  aanndd  TTeerrmm  EExxaammiinnaattiioonnss::  

UUnniivveerrssiittyy  aaccaaddeemmiicc  sseessssiioonnss  ssttaarrtt  aass  ppeerr  sscchheedduullee,,  eexxaammss  aarree  ccoonndduucctteedd  aass  ppeerr  ttiimmeettaabbllee  aanndd  rreessuullttss  aarree  aannnnoouunncceedd  iinn  ttiimmee..  IInn  aaddddiittiioonn,,  mmoonntthhllyy  iinntteerrnnaall  eexxaammss  aarree  aallssoo  

ccoonndduucctteedd  aass  ppeerr  tthhee  sscchheedduullee  ddrraawwnn  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  sseessssiioonn..  

AAssssiiggnnmmeennttss  sshhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  aallll  ssuubbjjeeccttss  aass  ppeerr  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ddeeppaarrttmmeennttss..  EExxaammiinnaattiioonnss  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttee  aarree  ccoommppuullssoorryy  ffoorr  aallll  

ssttuuddeennttss..  AA  mmiinniimmuumm  ooff  4400%%  mmaarrkkss  sshhoouulldd  bbee  ssccoorreedd  iinn  MMiidd  ––  SSeemmeesstteerr  &&  EEnndd  ––TTeerrmm  EExxaammiinnaattiioonnss..  

DDiisscciipplliinnee  aatt    HHoosstteellss::  

TThhee  hhoosstteellss  aarree  mmaannaaggeedd  ddiirreeccttllyy  bbyy  tthhee  TTrruusstt..  WWee  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhee  ssttuuddeenntt  wwhhoo  iiss  aawwaayy  ffrroomm  hhoommee  iiss  iinn  oouurr  ttoottaall  ccaarree..  SSeeppaarraattee  hhoosstteellss  ffoorr  bbooyyss  aanndd  ggiirrllss  eexxiisstt  iinn  ssaaffee  

nneeiigghhbboouurrhhoooodd  wwiitthhiinn  wwaallkkiinngg  ddiissttaannccee  ooff  ccaammppuuss((eess))..  EExxppeerriieenncceedd  wwaarrddeennss  llooookk  aafftteerr  tthhee  wwaarrddss..  IInn  aanndd  oouutt  ttiimmiinnggss  aanndd  vviissiittoorrss’’  llooggss  aarree  mmaaiinnttaaiinneedd..  TThhee  wwaarrddss  aarree  

eennccoouurraaggeedd  ttoo  uuttiilliizzee  tthheeiirr  ssttaayy  iinn  tthhee  hhoosstteell  aanndd  BBaannggaalloorree  iinn  ggeenneerraall  iinn  uusseeffuull  aanndd  pprroodduuccttiivvee  wwaayyss  aanndd  iinn  ggoooodd  ccoommppaannyy  aallll  tthhee  ttiimmee..  

TThhee  sscchheedduullee  ooff  ccllaasssseess  ffoorr  eeaacchh  ssttuuddeenntt  iiss  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ppaarreennttss  ooff  ddaayy  sscchhoollaarrss  ssoo  tthhaatt  tthhee  ppaarreennttss  ccaann  eennssuurree  aa  hheeaalltthhyy  ddaaiillyy  rroouuttiinnee  ffoorr  tthheeiirr  cchhiillddrreenn..  

 

 


