
પર પ : 

િવષય  :   B.Sc. સેમ.૪ ની પર ાઓના ંપર ણામ બાબત. 

 ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન સવ સબંધંીત કોલેજોના આચાય ીઓ, મા ય 

સં થાઓના વડાઓ તથા ોફસર ઇ ચા ીઓન ેજણાવવામા ંઆવે છે ક અ નેી િુનવિસટ  ારા માચ-

એ ીલ, ૨૦૧૯ મા ં લેવાયેલ B.Sc. સેમ.૪ ની પર ાઓના ં પર ણામ િુનવિસટ ની વેબસાઇટ 

www.bknmu.edu.in પર Result Menu પર જઇન ેિવ ાથ ઓએ પોતાના સીટ નબંર અન ેSPU ID એ ટર 

કર  માકશીટની કોપી ડાઉનલોડ કર ને પોતાની પાસ ેરાખવી. 
 

  િવ ાથ ઓ .ુ .મા ં ફરચકાસણી (વ મુા ં વ  ુ એક િવષય) કરાવવા માગંતા હોય તઓેએ 

ર એસેસમે ટ ફોમ િુનવિસટ ની વબેસાઇટ Student ની ટગ પરથી ડાઉનલોડ કર  તા.૦૬/૦૬/૨૦૧૯ 

ધુીમા ંકોલેજમા ંફોમ ભર  જમા કરવાના રહશે, યારબાદ કોલેજ ારા લોગીનમા ંઓનલાઇન એ  કર , 

કોલેજના લેટરપેડ પર .ુ .ની સં યા પ ટપણે દશાવીને તેમજ ર એસેસમે ટ ફ  પેટનો ર ાર ી, 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , ૂનાગઢ ના નામનો ડમા ડ ા ટ અ ેની િુનવિસટ મા ં

તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ ધુીમા ંજમા કરવાનો રહશે. યાર બાદ આવલે અર ઓ યાને લેવામા ંઆવશ ેનહ . 
 

  િવ ાથ ઓના પર ણામમા ં– (ડસ) અથવા ગેરહાજર, િવષયમા ંફરફાર હોય તેવા િવ ાથ ઓના 

પર ણામમા ં ધુારો કરવા માટ કોલેજના ં લેટરપેડ સાથે િવ ાથ એ  પર ા આપેલી છે તેના જ ર  

ડો મુે ટ િુનવિસટ ના પર ા િવભાગને તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ ધુીમા ં ણ કરવાની રહશે. સમયમયાદા 

બાદ આવનાર અર ઓ યાને લેવામા ંઆવશ ેનહ  ની ન ધ લેવી.  
 

 

  પર ા િનયામક 

માકં/બીકએનએમ /ુપર ા/ ૬૪૦૨/૨૦૧૮-૧૯ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ,  

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ, ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ,  

ખડ યા, ૂનાગઢ-362263  

તા.૨૮/૦૫/૨૦૧૯  

િત,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ, મા ય સં થાઓના વડાઓ તથા િવ ાથ  

ભાઇઓ તથા બહનો તરફ... 

નકલ સાદર રવાના:-  

(1) માન. ુલપિત ી/ ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી,  

(2) હસાબી શાખા 

નકલ રવાના ણ તથા યો ય કાયવાહ  અથ:-  

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