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િવષય: F.Y/S.Y B.SC NURSING (SEPTEMBER-2019) POST BASIC BSC NURSING (SEP-2019) &
FYMBBS REMEDIAL (NOV-2019) પર
ભ તકિવ નરિસહ મહતા
આચાય ીઓ,

ાઓનાં પર ણામ બાબત

િુ નવિસટ સંલ ન મેડ કલ કોલેજના ડ ન ી અને પેરા-મેડ કલ કોલેજના

ોફસર ીઓ તથા સંલ ન િવ ાથ ઓને જણાવવામાં આવે છે ક અ ેની

િુ નવિસટ

ારા

સ ટ બર-૨૦૧૯માં લેવાયેલ એફ.વાય અને એસ.વાય.બી.એસસી નિસગ અને પો ટ બેિસક બી.એસસી નિસગ
તથા નવે બર-૨૦૧૯માં લેવાયેલ એફ.વાય.એમ.બી.બી.એસ રિમ ડયલ પર

ાઓનાં પર ણામ

િુ નવિસટ ની

વેબસાઇટ http://bknmu.icrp.in/form_web_result.aspx પર જઇને િવ ાથ ઓએ પોતાના સીટ નંબર અને
જ મ તાર ખ નાખીને જોઈ શકશે. યારબાદ સો ટકોપી ડાઉનલોડ કર ને તેની િ

ટ કાઢ પોતાની પાસે રાખવી.

િવ ાથ ઓ ર એસેસમે ટ કરાવવા માંગતા હોય તે િવ ાથ ઓએ ર એસેસમે ટ ફોમ

િુ નવિસટ ની

વેબસાઇટ www.bknmu.edu.in પર જઈને Student ની ટગ પરથી ર એસેસમે ટ ફોમ ડાઉનલોડ કર
તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૯

ુ ીમાં કોલેજમાં ફોમ ભર જમા કરવાના રહશે, યારબાદ કોલેજ
ધ

િવ ાથ ઓની સં યા પ ટપણે દશાવીને તેમજ ર એસેસમે ટ ફ પેટનો ર
િુ નવિસટ ,

ૂનાગઢ ના નામનો ડમા ડ

ા ટ અ ેની

ારા ર એસેસમે ટના

ાર ી, ભ તકિવ નરિસહ મહતા

િુ નવિસટ માં તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૯

ુ ીમાં જમા કરવાનો
ધ

રહશે. યાર બાદ આવેલ અર ઓ યાને લેવામાં આવશે નહ .

પર
ુ પર
માંક/બીકએનએમ /
ભ તકિવ નરિસહ મહતા

ા/૭૭૯૬/૨૦૧૯
િુ નવિસટ ,

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા
ખડ યા,

િુ નવિસટ રોડ,

ૂનાગઢ-૩૬૨૨૬૩

તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૯
નકલ સાદર રવાના:(1) માન. ુ લપિત ી/ ુ લસ ચવ ીના
નકલ રવાના

ગત સ ચવ ી,

ણ તથા યો ય કાયવાહ અથ:-

(1) આઈ.ટ . સેલ જ ર કાયવાહ અથ અને વેબસાઈટ પર

િસ ધ થવા અથ.

ા િનયામક

