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જનરલ સૂચનાઓ
1) ચચલ્ડ્રન્સ યુચનવર્સિટીનો દ્વિતીય કોન્વોકેશન ૨૧-૦૪-૨૦૨૨ના રોજ નેશનલ ફોરેચન્સક સાયન્સ યુચનવર્સિટી,
ગાાંધીનગર ખાતે યોજાશે.
2) દરેક ચવદ્યાર્થીઓએ સ્વખચે કોન્વોકેશનમાાં હાજર રહેવુાં.
3) પોતાનુાં કોઇ પણ એક ઓળખકાર્િ સાર્થે રાખવુાં ફરજીયાત છે .
4) કોન્વોકેશનના દદવસે રચજસ્રેશન કરાવતી વખતે Payment Receipt સાર્થે રાખવી ફરજીયાત છે .
5) કોન્વોકેશનના દદવસે વેક્સીનેશન સટીફીકેટ (ર્ીજીટલ) સાર્થે રાખવુાં ફરજીયાત છે .
6) વેબસાઈટ પર મુકેલુાં Self-Declaration Form of Covid-19 ભરીને સાર્થે લાવવાનુાં રહેશે.
7) જે ચવદ્યાર્થીઓ કોન્વોકેશનમાાં દર્ગ્રી લેવા માટે હાજર રહેવાના હશે તેઓએ યુચનવર્સિટીએ માન્ય કરેલો રેસ
પહેરવાનો રહેશે. જે રેસની વ્યવસ્ર્થા યુચનવર્સિટી કરશે.
8) કોન્વોકેશનમાાં યુચનવર્સિટી િારા નક્કી કરવામાાં આવે તે રેસકોર્માાં જ દરેક ચવદ્યાર્થીએ આવવાનુાં રહેશે અન્યર્થા
પ્રવેશ આપવામાાં આવશે નહી.
9) કોન્વોકેશનના દદવસે ૮.૦૦ ર્થી ૯.૦૦ વાગ્યા દરચમયાન હાજર રહી દરેક ચવદ્યાર્થીએ પોતાનુાં રચજસ્રેશન કરાવવુાં
ફરજીયાત છે સાર્થે કીટ પણ મેળવી લેવાની રહેશે. જે ચવદ્યાર્થીએ પોતાનુાં રચજસ્રેશન કરાવેલ નહી હોય તેને પ્રત્યક્ષ
ર્ીગ્રી આપવામાાં આવશે નહી.
10) દર્ગ્રી/ગોલ્ડ્ર્મેર્લ લેવા આવનાર દરેક ચવદ્યાર્થી સાર્થે પદરવારના ફક્ત એક જ સભ્ય હાજર રહી શકશે.
11) કોન્વોકેશન દરચમયાન સાંપૂણિ ચશસ્ત જાળવવી ફરચજયાત છે .
12) ચવદ્યાર્થીઓએ એક કલાક પહેલા પોતાનુાં સ્ર્થાન ગ્રહણ કરી લેવુાં અચનવાયિ છે .
13) ચવદ્યાર્થીઓ માટે નક્કી કરેલ સીટ નાંબર પર જ ચવદ્યાર્થીઓએ સ્ર્થાન ગ્રહણ કરવાનુાં રહેશે.
14) ચવદ્યાર્થીઓ કોન્વોકેશન ફાંકશન પૂણિ ન ર્થાય તે પહેલા પોતાનુાં સ્ર્થાન છોર્ી શકશે નહી.
15) કોન્વોકેશન દરચમયાન વ્યચક્તગત ફોટોગ્રાફી અને સેલ્ડ્ફી લેવા પર પ્રચતબાંધ છે
16) ગવિમેન્ટની ગાઈર્લાઈન મુજબ VIP માટેના પ્રોટોકોલને અનુસરવાનુાં રહેશે અને સુરક્ષાકમીઓને સહકાર
આપવાનો રહેશે
17) ચવદ્યાર્થીના કોઇપણ પ્રચતચનચધ/વાલી ચવદ્યાર્થીના બદલામાાં દર્ગ્રી સટી/મેર્લ લઈ શકશે નહી. આ સાંજોગોમાાં તેમની
દર્ગ્રી પોસ્ટ દ્વારા મોકલી આપવામાાં આવશે.
18) જે ચવદ્યાર્થીઓએ Online Registration Form માાં હાજર રહેવા માટેની સાંમચત નર્થી આપેલી તેઓ
કોન્વોકેશનમાાં પ્રવેશપાત્ર નર્થી.
19) જે ચવદ્યાર્થીઓ કોન્વોકેશનમાાં હાજર નર્થી રહેવાના તેઓને માત્ર દર્ગ્રી સટી પોતાના રજીસ્ટર્િ સરનામે મળશે.
20) ચવદ્યાર્થીઓ તેમજ કોન્વોકેશનમાાં ભાગ લેનાર દરેક વ્યચક્તએ ‘પ્રચતજ્ઞા’, ‘યુચનવર્સિટી ગીત’, અને ‘રાષ્ટ્રગાન’ વખતે
પોતાની જગ્યા પર ઉભા રહેવુાં.
21) કોચવર્-૧૯ની સરકારની વખતોવખતની સૂચનાઓનુાં ચુસ્તપણે પાલન કરવાનુાં રહેશે.

