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Notice for Candidates with 

This is to inform all concerned that the already registered candidates who have 

their mark sheets revised (by means of review, scrutiny or re

respective boards or councils can apply afresh

college. In such cases, their

ইিতমেধ  িনবি ত যসম  ছা ছা ী তােদর িনিদ  বাড বা কাউি ল থেক 

িরএগজািমেনশন এর মাধ েম) া  সংেশািধত মূল ায়েনর িভি েত আেবদন করেত

কেলেজর অ াডিমশন পাটােল নতুন কের রিজে শন কের পুনরায় আেবদন করেত বলা হে । এইে ে  

তােদর আেগর আেবদন িলেক বািতল বেল গণ  করা হেব। 

 
 

Sd/- 
Convenor 

Admission Sub-Committee
Government General Degree College Salboni

 

 
GOVERNMENT OF WEST BENGAL 

RNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE 
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Notice for Candidates with Revised Mark-sheet 

 

This is to inform all concerned that the already registered candidates who have 

their mark sheets revised (by means of review, scrutiny or re-examination) by their 

respective boards or councils can apply afresh through the admission por

ir former applications will be deemed cancelled. 

ইিতমেধ  িনবি ত যসম  ছা ছা ী তােদর িনিদ  বাড বা কাউি ল থেক 

া  সংেশািধত মূল ায়েনর িভি েত আেবদন করেত

নতুন কের রিজে শন কের পুনরায় আেবদন করেত বলা হে । এইে ে  

তােদর আেগর আেবদন িলেক বািতল বেল গণ  করা হেব।  

 

 
Committee 

Government General Degree College Salboni 

Sd/
Officer-

Government General Degree College Salboni

 SALBONI 
 

                                                          Date: 24.08.2021 

This is to inform all concerned that the already registered candidates who have 

examination) by their 

admission portal of the 

will be deemed cancelled.  

ইিতমেধ  িনবি ত যসম  ছা ছা ী তােদর িনিদ  বাড বা কাউি ল থেক (িরিভউ, িটিন বা 

া  সংেশািধত মূল ায়েনর িভি েত আেবদন করেত ই ু ক, তােদরেক  

নতুন কের রিজে শন কের পুনরায় আেবদন করেত বলা হে । এইে ে  

Sd/- 
-in-Charge 

Government General Degree College Salboni 
 


