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પરીપત્ર 
 

વિષય : પરીક્ષા દરમ્યાન CCTV કેમેરા મોનીટરીંગ બાબત. 
        આથી યનુિવનસિટી સલંગ્િ સવે સબંનંિત કોલેજોિા આચાર્યશ્રીઓ/સ્થળસચંાલક/સચંાલકશ્રીઓ, યનુિનવનસિટી અનસુ્િાતક 
કેન્દ્રોિા પ્રો. ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ તેમજ માન્દ્ર્ સસં્થાઓિા વડાઓિે સનવિર્ જણાવવામા ં આવે છે કે, ભક્તકનવ િરનસિંહ મહતેા 
યનુિવનસિટી દ્વારા આગામી તા.૦૭/૦૭/૨૦૨૧ થી ય.ુજી/પી.જી./બી.એડ./કાયદા ની થીયરી પરીક્ષાઓ શરૂ થતી હોવાથી 
કોલેજ/સેન્દ્ટરમા ં CCTV CAMERA ન ુ યનુિવનસિટી ખાતેથી લાઇવ મોનિટરીંગ થઇ શકે તે માટે કોલેજમા ં રહલે દરેક DVR િે 
INTERNET CONNECTIVITY આપી પરીક્ષા સમર્ગાળા દરમ્ર્ાિ કિેકટીવીટી ચાલ ુરહ ેઅિે વીજપ્રવાહ બિં િ રહ ેતે અંગેિી 
પરૂતી કાળજી લેવાિી જવાબદારી કોલેજિા આચાર્યશ્રી, પી.જી. સેન્દ્ટરિા વડાિી રહ ે છે અિે જો ઉકત સમર્ દરમ્ર્ાિ કોઇપણ 
ક્ષતી રહ,ે તો તે સજંોગોમા ંયનુિવનસિટી દ્વારા દંડાત્મક પગલા લેવામા ંઆવશે જેિી િોંિ લેવી તેમજ INTERNET CONNECTIVITY 
િહીં મળે તો તે સજંોગોમા ંયનુિવનસિટી દ્વારા કોલેજ ખાતે સ્થળ તપાસ/પરીક્ષા ચેકકિંગ સ્કવોડ મોકલવામા ંઆવેલ હશે તે અંગેિો 
તમામ ખચય જે તે કોલેજોએ ચકૂવવાિો રહશેે. 
 

અગત્યની નોંધ:- 
માનનીય કુલપવતશ્રી ના આદેશ અનસુાર પરીક્ષામાાં CCTV મોવનટરીંગ દરમ્યાન કેમેરા બાંધ રહશેે તો રૂ. ૧૦,૦૦૦ થી ૨૫,૦૦૦ સધુીની 
દાંડાત્મક રકમ ભરિાપાત્ર થશે તથા ભવિષ્યમાાં પરીક્ષા સેન્ટર રદબાતલ કરિામાાં આિશે તેમજ અન્ય દાંડાત્મક પગલા લેિામાાં આિશે 
જેની ખાસ નોંધ લેિી.      

પરીક્ષા દરમ્યાન ક્ષવત ન રહ ેતે માટે માનનીય કુલપવતશ્રીની આજ્ઞા અનસુાર નીચેની બાબતોને ગાંભીરતાથી લેિી. 
૧. CCTV CAMERAનુ ંમોનિટરીંગ કરવાનુ ંહોર્ તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૧ િા રોજ પરીક્ષા કેન્દ્રોએ CAMERA સવારિા ૧૧:૦૦ થી ૬:૦૦ 

વાગ્ર્ા સિુીમા ં યનુિવનસિટીિા CCTV નવભાગમા ં CONNECT કરાવી આપવા જેિી તમામ જવાબદારી કોલેજ/સસં્થાિી રહશેે. 
CCTV CAMERA CONNECT હોવા છતા CAMERA VIEWING િ આવે તો તેિી તમામ જવાબદારી કોલેજ/સસં્થાિી રહશેે. 

૨. CCTV CAMERA ન ુ મોનિટરીંગ કરવાનુ ં હોર્ પરીક્ષા કેન્દ્રોએ CAMERA VIEWING માટે MINIMUM 10MBPSિો PLAN 
કોલેજ/સસં્થાએ રાખવાિો રહશેે તેમજ CCTV CAMERA સવારિા ૯:૩૦ થી ૫:૦૦ વાગ્ર્ા સિુી યનુિવનસિટીિા CCTV નવભાગમા ં
CONNECT કરાવી આપવા અિે બિં િ રહ ેતેમજ સતત ચાલ ુરહ ેજેિી તમામ જવાબદારી કોલેજ/સસં્થાિીરહશેે. 

૩. યનુિવનસિટી દ્વારા CCTV રેકોડીંગ માગવામા ંઆવે ત્ર્ારે DVD મા ંઆપવાનુ ંરહશેે. 
૪. જે તે કોલેજિા ં IP એડ્રેસમા ં સિૂારો કરવામા ં આવ્ર્ો હોર્ તો તેવા ં IP એડ્રેસ અિે તેિી નવગતવાર માકહતી ઇમેલ 

cctv.bknmu@gmail.com  મા ંમેઇલ કરી આપવાિી રહશેે. 
૫. પરીક્ષા દરમ્ર્ાિ LIVE CCTV મોનિટરીંગ થઇ શકે તે માટે જરૂરીર્ાત મજુબિા SOFTWARE િો USE કરવો પરંત ુTEAM 

VIEWER અિે ANYDESK િો ઉપર્ોગ કરવો િહીં 
૬. એક બ્લોકમા ંએક કરતા વિારે નવષર્િી પરીક્ષા હોર્ ત્ર્ારે અલગ અલગ બેગિી નવષર્ આિારીત ઉતરવહી િે પેકકિંગ કરાવવુ.ં 
૭. કાપડિી બેગ ઉપર સવુાચ્ર્ અક્ષરે સ્કેચપેિ થી નવગતો ભરવી. બ્લોકિી ખાખી કોથળી ઉપર જુનિર્ર/નસિીર્ર સપુરવાઇઝરિી 

સહી અિે િામ ખાસ લખવુ.ં 
૮. બારકોડ સ્ટીકર લગાડવાિી કાળજી રાખવી. ઇમરજન્દ્સી બારકોડિો ઉપર્ોગ કરવા માટેિી િોંિ હાજર ગેરહાજર રીપોટયમા ંરાખવી. 
૯. જે નવદ્યાથીિા પરીક્ષા ફોમયમા ં ભલૂથી ખોટા નવષર્ પસદં કરેલ હોર્ તેવા નવદ્યાથીિી ઉતરવહીમા ં ઇમરજન્દ્સી બારકોડિો જ 

ઉપર્ોગ કરવો અિે મળૂ(આવેલ) બારકોડ યનુિવનસિટીિા પરીક્ષા નવભાગમા ંજમા ંકરાવવાિા રહશેે, તો જ નવષર્ ફેરફારિી અરજી 
ધ્ર્ાિે લેવામા ંઆવશે, જેિી દરેક કોલેજિા આચાર્યશ્રી/પરીક્ષા કેન્દ્રિા ંસચંાલકશ્રી અિે નવદ્યાથીએ તકેદારી રાખવી. 

૧૦. પરીક્ષા પરૂી થરે્ કદવસ પાચમા ં નવષર્ ફેરફાર માટેિી અરજી કરી નિર્મો અનસુારિી ફી ભરી નવષર્ ફેરફારિી પ્રકિર્ા હાથ 
િરવાિી રહશેે અિે ત્ર્ાર બાદ આવેલ અરજી ધ્ર્ાિે લેવામા ંઆવશે િકહ જેિી િોંિ લેવી. 

૧૧. પરીક્ષાખડંમા ંખડંનિરીક્ષકો મોબાઇલિો ઉપર્ોગ િા કરે તેિી ગભંીરતા પવૂયક િોંિ લેવી. 
        OSD 

           પરીક્ષા વિભાગ 
િ ં:- બીકેએિએમય/ુપરીક્ષા/૧૦૩૫/૨૦૨૧ 
ભકતકનવ િરનસિંહ મહતેા યનુિવનસિટી, 
ગવિયમેન્દ્ટ પોલીટેકિીક કેમ્પસ, ભકતકનવ િરનસિંહ મહતેા યનુિવનસિટી રોડ, 
ખકડર્ા, જુિાગઢ-૩૬૨૨૬૩ 
તા. ૨૮/૦૬/૨૦૨૧ 
પ્રનત,યનુિવનસિટી સલંગ્િ તમામ કોલેજોિા આચાર્યશ્રીઓ/માન્દ્ર્ સસં્થાિા વડાઓ તેમજ પી.જી. સેન્દ્ટરિા પ્રો.ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ તરફ... 
નકલ રિાના:- 
(૧) માિ.કુલપનતશ્રી/કુલસચચવશ્રીિા અંગત સચચવશ્રી               (૨) આઇ.ટી. સેલ (વેબસાઇટ પર પ્રનસધ્િ થવા અથે) 
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