SAURASHTRA UNIVERSITY
EXAM SECTION-01
University Campus, University Road, Rajkot – 360005
Accredited Grade "A" by NAAC (3rd Cycle)

PhoneNo.: (0281) 2576511 Ext. No.736/737/738 FAX No.: (0281) 2586411
E-mail Id: exam01@sauuni.ac.in

Dated: 15/10/2020
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તમામ િવાથઓએ પરાના સમયપ ક અને સીટ નંબર જોઈને જ પરા આપવા માટ! આવ"ુ ં તેમજ
સમયપ કમાં આપેલી % ૂચનાઓ(ુ ં )ુ*તપણે પાલન કરવા(ુ ં રહ!શે.

2.

પરા ક!/0માં પરાના સમયપ કમાં આપેલા સમય કરતા ૪૫ િમનીટ પહ!લા પરા ક!/0 ઉપર હાજર
રહ!વા(ુ ં રહ!શે.

૩.

પરા ક!/0માં એક પછ એક પરાથને 6વેશ આપવામાં આવશે માટ! 6વેશ માટ! સો7યલ ડ*ટ/સ
9ળવવા(ુ ં રહ!શે.

4.

પરા ક!/0માં 6વેશ મેળવતા પહ!લા પરા ક!/0ની બહાર સો7યલ ડ*ટ/સ 9ળવીને 6વેશ માટ! 6તીા
કરવાની રહ!શે.

5.

દર! ક પરાથએ પોતે સં< ૂણ= *વ*થ છે તે બાબત(ુ ં લે>ખત ડકલેર!શન આપવા(ુ ં રહ!શે.

6.

પરા ક!/0માં 6વેશ સાથે જ દર! ક પરાથ(ુ ં ટ!@પર! ચર માપવામાં આવશે અને સેનીટાઈઝ કરવામાં
આવશે.

7.

પરા ક!/0માં દર! ક જBયાએ %ુચના પાલન કરવાના અને Cદશા % ૂચક સંDા Eુક!લી છે તે( ુ ં સં< ૂણ= પાલન
કરવા(ુ ં રહ!શે.

8.

પરા આપવા માટ! પરા ક!/0ની Fદર આવવાનો દરવાજો અને પરા < ૂર થયા પછ પરા ક!/0થી
બહાર જવાનો દરવાજો અલગ-અલગ રાખવામાં આવેલ હોય તો તે Eુજબ કાય=વાહ કરવાની રહ!શે.

9.

પરા ખંડમાં દર! ક પરાથએ મા

પેન, પેI/સલ, JટપKી, ઈર! ઝર િસવાય કોઇપણ વ*Mુ લઇ જઈ શકશે

નCહ.

પરામાં સફળતા માટ! તમામ પરાથઓને OુિનવિસPટ તરફથી Qુબ RુભેTછાઓ.

Controller of Examination

SAURASHTRA UNIVERSITY
EXAM SECTION-01
University Campus, University Road, Rajkot – 360005
Accredited Grade "A" by NAAC (3rd Cycle)

PhoneNo.: (0281) 2576511 Ext. No.736/737/738 FAX No.: (0281) 2586411
E-mail Id: exam01@sauuni.ac.in

-: DECLARATION FORM :-

I

student of _____________________

College/Institute/Department hereby declare as per best of my medical
knowledge and belief that i have not any type of symptoms of SARI
(Cough, Common Cold, Fever, Respiratory distress etc.) since last 10
days, I also follows all preventive
COVID-19 guidelines provided by Government of Gujarat.
Place :

Signature :

Date :

Name of Examination :
Branch / Subject :
Year / Semester :
Seat No. :
Mobile No. :

