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Cir. No. 236

Date: 03.11.2021

NOTICE (URGENT & IMPORTANT)
This is for the information of all concerned that the College, in pursuance of the Orders Issued by the Govt of
West Bengal, has taken the following decisions:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

The merit lists of students (under all the academic Departments of the College) published till
08.10.2021, in pursuance of the Government Order (Vide Memo No. 996-Edn (CS)/10M-95/2014
Dated 28.09.2021) stands dissolved.
The existing vacancies, as on 03.11.2021, left after admissions on the basis of previously conducted
E-Counselling till 08.10.2021, in pursuance of Government Order (Vide Memo No. 1067 –Edn
(CS)/10M-95/2014 Dated 02.11.2021) shall be made available for fresh application from interested
candidates/students from 04.11.2021.
The Online Admission Portal of the College, for the aforesaid purpose, shall remain open till
10.11.2021
A New (Provisional) Merit List, based on the receipt of fresh applications shall be published on
11.11.2021 at 12:00 PM.
Final Merit List shall be published on 12.11.2021 at 04:00 PM
Students already admitted, till 08.10.2021, under various academic Courses (offered by the
College) on the basis of previously conducted E-Counselling, need not apply again. However,
candidates willing to change their subject or candidates who could not get admission from previous
merit lists to the subject of their choice can apply afresh.

রকারী নির্দেল মমাতার্বক এখর্িা পযেন্ত ভনতে িা ওয়া নর্ের জিয আবার িতুি কর্র অিাইি আর্বদর্ির মপােো মখাা মা
৪ঠা ির্ভম্বর মের্ক। এই মপােো আগামী ১০ই ির্ভম্বর পযেন্ত মস্ত মযাগয আর্বদিকারীর জিয মখাা োকর্ব। এই আর্বদর্ির
নভনির্ত মরানভলিা মমনরে নস্ট ১১ তানরখ দু পুর বার্রাোয় এবং ফাইিা মমনরে নস্ট ১২ তানরখ নবর্ক ৪োয় রকানলত র্ব।
এমতাবস্থায় মগ্র ভনতে রনয়য়ার্ক আর্রা দ্রুত ও জনেতামুক্ত করার উর্ের্লয ৮ই অর্টাবর পযেন্ত ময মমনরে নস্টগুন কাযেকর নি
মগুন মের্ক বানক আর্বদিকারীর িাম ভনতের জিয আর নবর্বনিত র্ব িা। তার্দর মর্যয মকউ মকাি নবর্য় ভনতে র্ত িাইর্
তার্দর আবার িতুি কর্র আর্বদি করর্ত র্ব এবং ামনগ্রকভার্ব িতুি মমনরে নস্ট মের্ক তার্দর িাম বতেমাি vacancy অিু যায়ী
ডাকা র্ব।
এই ংয়ান্ত মকাি নবর্য় নবলর্দ জািার জিয ময মকাি কমেনদবর্ কা ১০ো মের্ক নবর্ক ৫োর মর্যয মফাি করর্বি
7001366338, 9126561389 বা 9064289331 িম্বর্র।
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