
অনলাইন ভর্তি  প্রর্িয়া 
      2018 - 19 র্িক্ষাবর্ষি  অনলাইন ভর্তি র জনয সাধারণ 

র্নয়মাবলী  
১. প্রথম সেমমস্টারে ভমতি ে প্রমিয়া েম্পূর্ি অন-লাইন পদ্ধমতরত ও বাাঁকুড়া মবশ্বমবদ্যালরয়ে অধীনস্থ 

C.B.C.S পদ্ধমতে মনয়মানুযায়ী হরব।  

২. ভমতি  েংিান্ত েমস্ত মনয়মাবলী, মবজ্ঞমি, সমধা তামলকা প্রকারেে তামেখ ও েময় করলজ ওরয়বোইট 

সথরক জানা যারব। ওর্য়বসাইট (www.saltoranccollege.org) 

৩. মনয়মাবলী েঠিক ভারব পরড়, বুরে, যত্নেহকারে ফমি পুেন কেরত হরব। সকানেকম ভুলত্রুটি 

মবরেষভারব উচ্চমাধযমমরকে প্রাি নম্বে ভুল প্ররয়াগ কেরল তাে েম্পরূ্ি দ্ায়ভাে ছাত্রছাত্রীে উপে 

বতি ারব, এমনমক সে সেরত্র এই করলরজে জনয তাে ভমতি  েম্পরূ্ি বামতল হরত সযরত পারে।  

৪. সেমজরেেন ফমি পেুন কোে েময় প্রদ্ত্ব সমাবাইল নং টি অমত েতকি তাে েরে মদ্রত হরব। প্রদ্ত্ব 

সমাবাইরল ছাত্র-ছাত্রীে User ID, পােওয়ার্ি  ও Merit List েংিান্ত দ্েকােী তথয পাঠারনা হরব।  

৫. একজন ছাত্র-ছাত্রী সকবলমাত্র একবাে সেমজরেেরনে মাধযরম শুধু অনােি অথবা শুধু সপ্রাগ্রাম অথবা 
অনােি ও সপ্রাগ্রাম উভয় Category সতই আরবদ্ন কেরত পােরব।  

 একজন প্রাথী অনােি মবষরয়ে জনয েবিামধক মতনটি মবষরয় আরবদ্ন কেরত পােরব। 

৬. Vocational এে ছাত্রছাত্রীো সকবলমাত্র পােরকারেিে জনযই আরবদ্ন কেরত পােরব।  

৭. েমস্ত ছাত্রছাত্রীরদ্ে অনােি মবষরয় আরবদ্রনে জনয H.S. (10+2) বা েমতুলয পেীোয় সমাট 

নাম্বারেে 45% সপরতই হরব।   

৮. SC, ST, OBC, Minority ছাত্রছাত্রীরদ্ে েংোপত্র BCW কর্তি ক হওয়া বাধযতামলূক।  

৯. োেীমেক প্রমতবন্ধী ছাত্রছাত্রীরদ্ে নুনযতম 40% োেীমেক প্রমতবন্ধকতাে েংোপত্র থাকরত হরব। 

১০. ২০১৬ োরলে H.S. এে Environmental Studies মবষরয়ে নম্বে Merit List এ সযাগ হরব না। 

(২০১৭ ও ২০১৮ োরল উত্তীর্ি ছাত্র-ছাত্রীরদ্ে সযাগ হরব) বামক ৬টি মবষরয়ে মরধয েরবিাচ্চ ৫টি মবষরয়ে 

প্রাি নম্বরেে সযাগফরলে মভমত্তরত েরবিাচ্চ িমানুযায়ী সমধা তামলকা ততমে হরব।  

১১. Programme এে সেরত্র ছাত্র ছাত্রীরদ্ে দ্টুি মবষয় পছন্দ কেরত হরব। Dicipline-1 এবং 
Dicipline-2, প্রমতটি সথরক একটি করে মবষয় মনমদ্িষ্ট কেরত হরব।  

http://www.saltoranccollege.org/


১২. অনারেিে ছাত্র-ছাত্রীরদ্ে অনােি মবষয় ছাড়া আরো একটি মবষয় Generic Elective মহরেরব পছন্দ 

কেরত হরব। এই Generic Elective মবষয় পেবতী সকারনা সেমমস্টারে পমেবতি ন কো যারব না।  

১৩.োলরতাড়া সনতাজী সেমিনােী করলরজে ওরয়বোইরট(www.saltoranccollege.org) আগামী 

11.06.2018 সথরক করলরজে ভমতি  েংিান্ত Portal (snc.admissions2018.in) চালু করে সদ্ওয়া হরব।    
১৪.মবগত বছরে সকান ছাত্র ছাত্রী যমদ্ সকান মবশ্বমবদ্যালরয়ে অধীরনে সকান করলজ এ ভমতি  হরয় 

সেমজরেেন নাম্বাে সপরয় থারক এবং এই বছরে সে যমদ্ পুনোয় ভমতি  হয় এবং তাে যমদ্ সেমজরেেন 

সকানও কােরন আটরক যায় ,তাহরল College Authority দ্ায়ী থাকরব না ।  

 Portal এে সদ্ওয়া মনরদ্ি মেকা অনুোরে(How to apply)ফমি মফলাপ কেরত হরব। 

১৫. Online প্রমিয়াে সেমজরেেন ফী :  
  অনারেিে জনয – ১00 টাকা    

পােরকারেিে জনয – ১00 টাকা 
উভয়(অনােি + পাে)এে জনয –(১০০+১০০)= ২00 টাকা  

১৬. ছাত্রছাত্রীরদ্ে ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ োরলে মরধয H.S.(10+2) অথবা েমতুলয পেীোয় 

উত্তীর্ি হরত হরব।  

          ** প্ররয়াজনীয় অনলাইন ভমতি  েংিান্ত মবষয় পেবতী মবজ্ঞমিরত সদ্ওয়া হরব **  
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