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પ રપ :
િવષય : પર

ા દર યાન CCTV કમેરા મોનીટર ગ બાબત.
િુ નવિસટ

આથી
સં થાઓના

સંલ ન સવ સંબિં ધત કોલેજોના આચાય ીઓ/ થળસંચાલક/સંચાલક ીઓ તેમજ મા ય

વડાઓને સિવનય

તા.૨૪/૦૨/૨૦૨૦ થી

જણાવવામાં આવે છે

.ુ . સેમ. ૫( રુ ક)ની થીયર પર

ક, ભ તકિવ નરિસહ મહતા
ાઓ શ

િુ નવિસટ

ારા

આગામી

થતી હોવાથી કોલેજ/સે ટરમાં CCTV CAMERA

િુ નવિસટ ખાતેથી લાઇવ મોિનટર ગ થઇ શક તે માટ કોલેજમાં રહલ દરક DVR ને INTERNET CONNECTIVITY આપી
િશ ણકાય તેમજ પર

ા સમયગાળા દર યાન કનેકટ વીટ ચા ુ રહ અને વીજળ બંધ ન રહ તે

ગેની કાળ

જવાબદાર કોલેજના આચાય ી, પી. . સે ટરના વડાની રહ છે અને જો ઉકત સમય દર યાન કોઇપણ
િુ નવિસટ

સંજોગોમાં

તો તે સંજોગોમાં
તમામ ખચ

ારા દં ડા મક પગલા લેવામાં આવશે

િુ નવિસટ

તે કોલેજોએ

લેવાની

તી રહ, તો તે

ની ન ધ લેવી તેમજ INTERNET CONNECTIVITY નહ મળે

ારા કોલેજ ખાતે થળ તપાસ/પર

ા ચે કગ

કવોડ મોકલવામાં આવેલ હશે તે

ગેનો

ૂકવવાનો રહશે.

અગ યની ન ધ:માનનીય

ુ ાર પર
ુ લપિત ી ના આદશ અ સ

૨૫,૦૦૦

ુ ીની દં ડા મક રકમ ભરવાપા
ધ

દં ડા મક પગલા લેવામાં આવશે

ામાં CCTV મોિનટર ગ દર યાન કમેરા બંધ રહશે તો

થશે તથા ભિવ યમાં પર

. ૧૦,૦૦૦ થી

ા સે ટર રદબાતલ કરવામાં આવશે તે મજ અ ય

ની ખાસ ન ધ લેવી.

ન ધ:(૧) CCTV CAMERA ુ ં મોિનટર ગ કરવા ુ ં હોય તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ પર
થી ૫:૦૦ વા યા

ુ ીમાં
ધ

ા ક ોએ CAMERA સવારના ૧૦:૦૦

િુ નવિસટ ના CCTV િવભાગમાં CONNECT કરાવી આપવા

ની તમામ જવાબદાર કોલેજ/

સં થાની રહશે.તેમજ CCTV CAMERA CONNECT હોવા છતા CAMERA VIEWING ન આવે તો તેની તમામ
જવાબદાર કોલેજ/સં થાની રહશે.
(૨) CCTV CAMERA

ુ મોિનટર ગ કરવા ુ ં હોય પર

ા ક ોએ CAMERA VIEWING માટ MINIMUM 10MBPSનો PLAN

કોલેજ/સં થાએ રાખવાનો રહશે તેમજ CCTV CAMERA સવારના ૧૦:૦૦ થી ૫:૦૦ વા યા
િવભાગમાં CONNECT કરાવી આપવા અને બંધ ન રહ તેમજ સતત ચા ુ રહ

ુ ી
ધ

િુ નવિસટ ના CCTV

ની તમામ જવાબદાર કોલેજ/સં થાની

રહશે.
(૩)
(૪)

િુ નવિસટ

ારા CCTV રકોડ ગ માગવામાં આવે યાર DVD માં આપવાનો રહશે.

તે કોલેજનાં IP એ સમાં

ૂધારો કરવામાં આ યો હોય તો તેવાં IP એ સ અને તેની િવગતવાર મા હતી ઇમેલ

cctv.bknmu@gmail.com માં મેઇલ કર આપવાની રહશે.
(૫) પર

ા દર યાન LIVE CCTV મોિનટર ગ થઇ શક તે માટ જ ર યાત

TEAM VIEWER અને ANYDESK નો ઉપયોગ કરવો નહ

ુ બના SOFTWARE નો USE કરવો પરં ુ
જ

ુ

પર

ા દર યાન

િત ન રહ તે માટ માનનીય

ુ ાર નીચેની બાબતોને
ુ લપિત ીની આ ા અ સ

ગંભીરતાથી લેવી.
(૧) બારકોડ ટ કર લગાડવાની કાળ

રાખવી.

(૨) ઇમરજ સી બારકોડનો ઉપયોગ કરવા માટની ન ધ હાજર ગેરહાજર ર પોટમાં રાખવી.
(૩) પર

ાની દરક બાબતમાં ગંભીરતા લેવી.

(૪) પર

ા

ુ કોઇ
વ

િતના રહ તેની કાળ

લેવી અ યથા દં ના મક પગલા લેવામાં આવશે.

(૫) એક લોકમાં એક કરતા વધાર િવષયની પર

ા હોય યાર અલગ અલગ બેગની િવષય આધાર ત

ઉતરવહ ને પે કગ કરાવ .ું
(૬) કાપડની બેગ ઉપર

ુ ા ય અ ર કચપેન થી િવગતો ભરવી.
વ

(૭) લોકની ખાખી કોથળ ઉપર
(૮)

િવ ાથ પર

ા ફોમમાં

ુ િનયર/િસનીયર

ુ રવાઇઝરની સહ અને નામ ખાસ લખ .ું
પ

ૂલથી ખોટા િવષય પસંદ કરલ હોય તેવા િવ ાથ ના ઉતરવહ માં ઇમરજ સી

બારકોડનો જ ઉપયોગ કરવો અને આવેલ બારકોડ
તો જ િવષય ફરફારની અર

યાને લેવામાં આવશે

િવ ાથ એ તકદાર રાખવી.આ
(૯) પર

ા

ગે

ૂર થયે. દવસ પાચમાં િવષય ફરફાર માટની અર
ાખંડમાં ખંડિનર

ા િવભાગમાં જમાં કરાવવાનો રહશે,

ની દરક કોલેજ અને પર

તે કોલેજના આચાયા ી પર

ધરવાની રહશે અને યાર બાદ આવેલ અર
(૧0) પર

િુ નવિસટ ના પર

ા ક નાં સંચાલક ી અને

ા ક નાં સંચાલક

ુ ારની ફ ભર
કર િનયમો અ સ

યાને લેવામાં આવશે ન હ

કો મોબાઇલનો ઉપયોગ ના કર તેની ગંભીરતા

ા/૧૯૯/૨૦૨૦

ભકતકિવ નરિસહ મહતા

િુ નવિસટ ,

ુ ક ન ધ લેવી.
વ

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ,
ભકતકિવ નરિસહ મહતા
ખ ડયા,

િુ નવિસટ રોડ,

ુ નાગઢ-૩૬૨૨૬૩

તા. ૧૧/૦૨/૨૦૨૦
િત,
િુ નવિસટ સંલ ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ/મા ય સં થાના વડાઓ તરફ...
નકલ રવાના:(૧) માન. ુ લપિત ી/ ુ લસ ચવ ીના
(૨) આઇ.ટ . સેલ (વેબસાઇટ પર

ગત સ ચવ ી

િસ ધ થવા અથ)

યા હાથ

ની ન ધ લેવી.

પર

ુ પર
નં :- બીકએનએમ /

ણ કરવી.

ા િનયામક

