
 

 

 

 

 

 

Notice  

 

All the applicants who have already been provisionally admitted through different phases of E-Admission process at 

Government General Degree College, Keshiary in different courses for the academic Year 2022-23 are hereby 

addressed to be present for Document Verification Process at 11 AM onwards on 19th September 2022 (for 

Anthropology Hons, Botany Hons, Zoology Hons, Santali Hons and B.Sc. General), on 20th September 2022 (for 

Bengali Hons, English Hons, History Hons and Pol Sc. Hons,) and on 21st September 2022 (for B.A. General) in the 

College Campus (vide ref no Ref. No. No. 507- Edn(CS)/10M-95/14, Dated:30/June/2022). In this regard they are 

requested to bring the following documents in person without fail (failing to prove any data claimed in the application 

is subject to cancellation of candidature). 

 

The provisionally admitted candidates should submit the following documents in 2 sets (2 copies of the 

following documents) to the verifying authority during document verification process.  

 

1. Printed Application Form (for the Subject he/she has taken provisional admission) with full signature in 

the mentioned places. (If a candidate brings printed form of any other subject than that he/she has applied, 

such application will not be entertained). 

 

2. Print copy of the Payment Receipt/Challan 

 

3. Self-attested photocopies of:  

I. Madhyamik admit card (age proof) 

II. Madhyamik Marksheet  

III. HS Marksheet  

IV. HS Registration certificate  

V. School leaving certificate (original for one set and self-attested xerox for other set) 

VI. Caste certificate (if applicable)  

VII. PWD certificate (if applicable)  

 

4. Candidates who have got previously admitted to other college/s are instructed to submit photocopy of the 

University registration certificate and the T.C from the previous college/s (self-attested photocopy to 

be submitted if applicable] 

 

5. Candidates who have passed HS on or before 2019, are directed to submit the special permission letter 

issued by the Vidyasagar University.  

  

 

 

 

 

  

Date: Subjects 

19th September 2022 
Anthropology Hons, Botany Hons, Zoology 

Hons, Santali Hons  and B.Sc. general 

20th September 2022 
Bengali H, English Hons, History Hons and 

Pol Sc. Hons 

21st September 2022 B.A. General  

Government of West Bengal 

Government General Degree College, Keshiary 

(Affiliated to Vidyasagar University) 
Telipukur, Tilaboni Mahishamura, Keshiary, Paschim Medinipur, PIN : 721135. 

Sd/- 

Admission Convener  

GGDC, Keshiary 

 

Sd/- 

Officer in Charge 

GGDC, Keshiary 

Schedule for Physical 

verification of documents 

 



 

 

 

বিজ্ঞবি 

 

 

এতদ্বারা ২০২২-২৩ বিক্ষাির্ষে সরকাবর জেনার্রল বিগ্রী কর্লে, জকবিয়িাবি়ির বিবিন্ন জকার্সে প্রথম জসবমস্টার্র অস্থায়িীিার্ি িবতে 

হওয়িা সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর্ের বনম্নবলবিত সূবি অনুযায়িী নবথ যািাইকরণ প্রবিয়িার েনয আগামী ১৯ এ জসর্েম্বর, ২০ এ জসর্েম্বর,  

২১ এ জসর্েম্বর সকাল ১১টা জথর্ক কর্লে প্রাঙ্গর্ন এিং বনে বনে বিপাটের্মর্ে উপবস্থত থাকার েনয অনুর্রাধ করা হর্ে।  

 

এই বিষর্য়ি আরও োনার্না যার্ে জয নবথ যািাই করণ প্রবিয়িা িলাকালীন কততেপর্ক্ষর কার্ছ বনম্নবলবিত নবথ গুবলর ২ জসট অনুবলবপ 

েমা বের্ত হর্ি। ।  নবথর সতযতা প্রমার্ণর েনয অনুবলবপ সার্থ সার্থ আসল নবথ সর্ঙ্গ আনা আিবিযক।  

(প্রসঙ্গত উর্েিয জয আর্িের্ন োবি করা জকান তথয প্রমাণ করর্ত িযথে হর্ল তার িবতে িাবতল ির্ল গণয করা হর্ি)  

 

প্রর্য়িােনীয়ি নবথর সূবি 

 

1) উর্েবিত স্থার্ন পূণে স্বাক্ষর সহ মুবিত আর্িেন পত্র (যবে জকার্না প্রাথেী প্রাসবঙ্গক বিষয়ি ছাি়িা অনয বিষর্য়ির মুবিত ফমে বনর্য়ি 

আর্স, তর্ি এই ধরর্নর আর্িেন গ্রহণ করা হর্ি না) 

2) জপর্মে রবিে  

3) মাধযবমর্কর এিবমট এর বনে স্বাক্ষবরত কবপ (অনুবলবপ সার্থ সার্থ আসল নবথ সর্ঙ্গ আনা আিবিযক) 

4) মাধযবমক মাকেিীর্টর বনে স্বাক্ষবরত কবপ (অনুবলবপ সার্থ সার্থ আসল নবথ সর্ঙ্গ আনা আিবিযক) 

5) উচ্চ মাধযবমর্কর মাকেিীট বনে স্বাক্ষবরত কবপ (অনুবলবপ সার্থ সার্থ আসল নবথ সর্ঙ্গ আনা আিবিযক) 

6) উচ্চমাধযবমর্কর জরবের্েিন সাবটেবফর্কর্টর বনে স্বাক্ষবরত কবপ (অনুবলবপ সার্থ সার্থ আসল নবথ সর্ঙ্গ আনা আিবিযক) 

7) স্কুল ছাি়িার িংসাপত্র / School Leaving Certificate ( এক কবপ আসল এিং অনয কবপ বনে স্বাক্ষবরত) 

8) োবতগত িংসাপত্র বনে স্বাক্ষবরত কবপ (যবে প্রর্যােয হয়ি) (অনুবলবপ সার্থ সার্থ আসল নবথ সর্ঙ্গ আনা আিবিযক) 

9) PWD িংসাপত্র বনে স্বাক্ষবরত কবপ (যবে প্রর্যােয হয়ি) (অনুবলবপ সার্থ সার্থ আসল নবথ সর্ঙ্গ আনা আিবিযক) 

10) জয সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা পূর্িে অনয কর্লর্ে িবতে হর্য়িবছল, তার্ের বিশ্ববিেযালয়ি স্বাক্ষবরত িংসাপত্র ফর্টাকবপ ও পূিেিতেী 

কর্লে জথর্ক ট্রান্সফার সাবটেবফর্কর্টর বনে স্বাক্ষবরত কবপ 

11) জয সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০১৯ িা তার আর্গ পাস কর্রর্ছ, তার্ের বিেযাসাগর বিশ্ববিেযালয়ি কততেক োবর করা বির্িষ অনুমবত 

পত্র আনর্ত হর্ি। 

 

  

 

 

Date: Subjects 

19th September 2022 
Anthropology Hons, Botany Hons, Zoology 

Hons, Santali Hons  and B.Sc. general 

20th September 2022 
Bengali H, English Hons, History Hons and 

Pol Sc. Hons 

21st September 2022 B.A. General  
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