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જનરલ ચૂનાઓ 

1) ચ સ િુનવિસટ નો થમ કો વોકશન તાર ખ ૨૦-૦૨-૨૦૨૧ના રોજ ચ સ િુનવિસટ ના 

વતમાન ક પસમા ંયો શે. 

2) દરક િવ ાથ ઓએ વખચ કો વોકશનમા ંહાજર રહ ુ.ં  

3) કોઇ પણ Photo ID ઓળખકાડ સાથે રાખ ુ ંફર યાત છે. 

4)  િવ ાથ ઓ કો વોકશનમા ં ડ ી લેવા માટ હાજર રહવાના હશે તેઓએ િુનવિસટ એ મા ય 

કરલો સ પહરવાનો રહશે. 

5) કો વોકશનો સ કોડ : ભાઈઓ માટ ુતા, પાય મા અને ખેસ, બહનો માટ સાડ  અને ખેસ રહશે. 

ની યવ થા િુનવિસટ  કરશે.  

6) કો વોકશનના ણ કલાક પહલા હાજર રહ  પોતા ુ ંર શન કર  ક ટ મેળવી લેવાની રહશે. 

7) ર શન કરાવતી વખત ેPayment Receipt સાથે રાખવી ફર યાત છે. 

8) ડ ી/ગો ડમેડલ લેવા આવનાર દરક િવ ાથ  સાથ ેપ રવારના ફ ત એક જ સ ય હાજર રહ  

શકશે.  

9) કો વોકશન દરિમયાન સં ણૂ િશ ત ળવ ુ ંફર જયાત છે.  

10) િવ ાથ ઓએ એક કલાક પહલા પોતા ુ ં થાન હણ કર  લે ુ ંઅિનવાય છે. 

11) િવ ાથ ઓ માટ ન  કરલ સીટ નબંર પર જ િવ ાથ ઓએ થાન હણ કરવા ુ ંરહશે.  

12) િવ ાથ ઓ કો વોકશન ફંકશન ણૂ ન થાય તે પહલા પોતા ુ ં થાન છોડ  શકશે નહ . 

13) કો વોકશન દરિમયાન ય તગત ફોટો ાફ  અને સે ફ  લેવા પર િતબધં છે 

14) ગવમે ટની ગાઈડલાઈન જુબ VIP માટના ોટોકોલન ેઅ સુરવા ુ ંરહશે. અન ે રુ ાકમ ઓન ે 

સહકાર આપવાનો રહશ ે

15) િવ ાથ ના કોઇપણ િતિનિધ/વાલી િવ ાથ ના બદલામા ં ડ ી સટ /મેડલ લઈ શકશે નહ . આ 

સજંોગોમા ંતેમની ડ ી પો ટ ારા મોકલી આપવામા ંઆવશે.  

16)  િવ ાથ ઓએ Online Registration Form મા ંહાજર રહવા માટની સમંિત નથી આપેલી તઓે 

કો વોકશનમા ં વેશપા  નથી.  

17)  િવ ાથ ઓ કો વોકશનમા ં હાજર નથી રહવાના તેઓને મા  ડ ી સટ ફકટ પોતાના 

આવેદનપ મા ંદશાવેલ સરનામે મળશ.ે 

18) િવ ાથ ઓ તેમજ કો વોકશનમા ંભાગ લેનાર દરક ય તએ ‘ િત ા’, ‘ િુનવિસટ  ગીત’, અન ે

‘રા ગાન’ વખતે પોતાની જ યા પર ઉભા રહ ુ.ં 

19) કોિવડ૧૯ની સરકારની વખતોવખતની ચૂનાઓ ુ ં ુ તપણે પાલન કરવા ુ ંરહશે.  

20)  Website પર કૂ ુ ંSelf Declaration form of Covid-19 ભર ને સાથ ેલાવવા ુ ંરહશે.  


