
પર પ :- 

િવષય :- F.Y.M.B.B.S. પર ાઓના નુઃ ૂ યાકંનના પર ણામ બાબત. 
 

આથી ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન NON CBCS કોષ F.Y.M.B.B.S. કોલજેોના 

મડે કલ કોલેજના ં ડ ન ી તથા અ ય ીઓ તમેજ  િવ ાથ ઓએ નુઃ ૂ યાકંન કરાવલે તઓેન ે

જણાવવામા ંઆવ ે છે ક િુનવિસટ  ારા ુલાઇ-૨૦૧૯ મા ંલવેાયલે  F.Y.M.B.B.S. પર ાના પર ણામ 

સદંભ  િવ ાથ ઓએ ર -એસસેમે ટ માટ અર  કરલ હતી િુનવિસટ ની વબેસાઇટ 

http://bknmu.icrp.in/form_admin_login.aspx પર જઇન ે િવ ાથ ઓ પોતાના સીટ નબંર એ ટર કર  

જોઇ શકશ.ે 
 

જો કોઇપણ તનો ણુમા ંફરફાર થયલે હશ ેતો બતાવશ ેઅન ે  િવ ાથ ઓના ણુમા ંકોઇપણ 

તનો ફરફાર થયલે ન હોય તમેના ણુમા ંકોઇપણ તનો ફરફાર બતાવવામા ંઆવશ ેનહ  તનેી દરક 

િવ ાથ ઓએ ન ધ લવેી. નુઃ ુ યાકંન ુ ંપર ણામ આ સાથ ેસામલે Result Notification મા ંદશાવવામા ં

આવલે છે તમેજ  િવ ાથ ઓન ેનવે બર-૨૦૧૯ મા ંપર ા આપવાની થતી હોય તઓેન ેપર ા ફોમ 

તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૯ ધુીમા ંભર ન ેતા.૨૪/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ અ નેી િુનવિસટ ના પર ા િવભાગમા ં

જમા કરાવવાના રહશ.ે 

   

   

       પર ા િનયામક 

માકં/બીકએનએમ /ુપર ા/૭૦૭૨/૨૦૧૯ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ ,  

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

ખડ યા, ૂનાગઢ-362263  

તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૯  
 

િત,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન તમામ મે ડકલ, પરેા મે ડકલ કોલજેોના આચાય ીઓ તરફ... 
 
નકલ સાદર રવાના:-  

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

 

નકલ રવાના ણ તથા યો ય કાયવાહ  અથ:-  

(1) આઈ.ટ . સલે જ ર  કાયવાહ  અથ અન ેવબેસાઈટ પર િસ ધ થવા અથ.  
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Notification 

DECLARATION OF RESULTS

Registered

Absent

Debarred

RHR

Appeared

Successfully Cleared

Not Cleared

Deleted

Withheld

Withheld due to Eligibility

 F.Y.M.B.B.S (July-2019)

Successfully Cleared Nos.

 F.Y.M.B.B.S (July-2019)

 15 :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 0 

 4 

 11 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University

 15

Not Cleared Nos.

2019027         2019045         2019082         2019094         2019097         2019109         2019112         2019119         2019130         

2019135         2019156

Absent Nos.

The result of following Seat Nos. is held in RESERVE.

The result of following Seat Nos. is With-Held.

Notification No: 

Date : 19/10/2019

Authorised Signator
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