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SILIGURI COLLEGE 
 

शकै्षिक सत्र 2022-23 को क्षिक्षिन्न स्नातक कोससमा िनास को ताक्षिका  

सम्बन्धित सबलैाई जानकारी न्िइधछ  न्क शनै्िक सत्र २०२२-२३ मा  न्िन्िधन  स्नातक पाठ्यक्रमहरू (B.A. / B.Sc. / B.C.A. / B.B.A 

सम्मान र काययक्रम को अनलाइन िनाय  न्नम्न [सामाधय]) तान्लका अनुसार गररनेछ  

 
 

Sl. 
No. Particulars Date 

1 Honours अन्न Program कोसयको अस्थायी योग्यता सचूी (न्िषय अन्न श्रेणी अनुसार) प्रकान्शत हुने 

छ| 

 
10/08/2022 

2 10.08.2022 मा प्रकान्शत अस्थायी योग्यता सचूीमा कुन ै िुल िएको खण्डमा न्िद्याथीहरूले 

त्यसको सुिारको न्नन्म्त प्राथीले इ-मेल द्वारा कलेजलसँग सम्पकय  गरर आफ्नो आिेिन 
न्प्रन्धसपललाई सम्बोिन गनय पछय 

13/08/2022 
upto 3 p.m. 

3 Honours अन्न Program कोसयको अन्धतम योग्यता सचूी (न्िषय अन्न श्रेणी अनुसार) प्रकान्शत हुने 

छ| 16/08/2022 

 

सम्मान  कोसं को क्षनक्षम्त अनिाइन िनासको तरिका 

 

B.A/ B.Sc. / B.C.A सम्मान (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको प्रथम चरण 

4 न्िन्िधन सम्मान न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त प्रथम इ- काउन्धसन्लंगको सचूी  17/08/2022 at           
12:01 am 

 
5 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 17/08/2022- 

18/08/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.C.A सम्मान (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको िोस्रो चरण 

6 न्िन्िधन सम्मान न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त िोस्रो इ- काउन्धसन्लंगको सचूी 20/08/2022 at           
12:01 am 

 
7 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 20/08/2022- 

21/08/2022 
(upto 12 noon) 

                 B.A/ B.Sc. / B.C.A सम्मान (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको तेस्रो चरण 

8 न्िन्िधन सम्मान न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त तेस्रो इ- काउन्धसन्लंगको सचूी 22/08/2022 at           
12:01 am 

 
9 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 22/08/2022- 

23/08/2022 
(upto 12 noon) 
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B.A/ B.Sc. / B.C.A सम्मान (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको चौथो चरण 

 
10 

न्िन्िधन सम्मान न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त चौथो इ- काउन्धसन्लंगको सचूी 24/08/2022 at           
12:01 am 

 
11 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 24/08/2022- 

25/08/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.C.A सम्मान (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको पाचौं चरण 

12 न्िन्िधन सम्मान न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त पाचौं इ- काउन्धसन्लंगको सचूी 26/08/2022 at           
12:01 am 

 
13 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 26/08/2022- 

27/08/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.C.A सम्मान (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको छैटौ ँ चरण 

14 न्िन्िधन सम्मान न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त छैटौ ँइ- काउन्धसन्लंगको सचूी 29/08/2022 at           
12:01 am 

 
15 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 29/08/2022- 

30/08/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.C.A सम्मान (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको सप्तम चरण 

16 न्िन्िधन सम्मान न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त सप्तम इ- काउन्धसन्लंगको सचूी 31/08/2022 at           
12:01 am 

 
17 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 31/08/2022- 

01/09/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.C.A सम्मान (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको अष्टम चरण 

18 न्िन्िधन सम्मान न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त अष्टम इ- काउन्धसन्लंगको सचूी 02/09/2022 at           
12:01 am 

 
19 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 02/09/2022- 

03/09/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.C.A सम्मान (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको निम चरण 

20 न्िन्िधन सम्मान न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त निम इ- काउन्धसन्लंगको सचूी 05/09/2022 at           
12:01 am 

 
21 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 05/09/2022- 

06/09/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.C.A सम्मान (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको िशम चरण 

22 न्िन्िधन सम्मान न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त िशम इ- काउन्धसन्लंगको सचूी 07/09/2022 at           
12:01 am 
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23 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 07/09/2022- 

08/09/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.C.A सम्मान (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको एघारौं चरण 

24 न्िन्िधन सम्मान न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त एघारौं इ- काउन्धसन्लंगको सचूी 09/09/2022 at           
12:01 am 

25 अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 09/09/2022- 
10/09/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.C.A सम्मान (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको बर्ह्रौ चरण 

26 न्िन्िधन सम्मान न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त बर्ह्रौ इ- काउन्धसन्लंगको सचूी 12/09/2022 at           
12:01 am 

 
27 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 12/09/2022- 

13/09/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.C.A सम्मान (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको तेरौ चरण 

28 न्िन्िधन सम्मान न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त तेरौ इ- काउन्धसन्लंगको सचूी 14/09/2022 at           
12:01 am 

 
29 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 14/09/2022- 

15/09/2022 
(upto 12 noon) 

 

 

प्रोग्राम (सामान्य)  कोसं को क्षनक्षम्त अनिाइन िनासको तरिका 

 

B.A/ B.Sc. / B.B.A सामाधय (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको प्रथम चरण 

30 B.A/B.Sc./B.B.A सामाधय न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त प्रथम इ- काउन्धसन्लंगको सचूी   24/08/2022 at           
12:01 am 

 
31 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 24/08/2022- 

25/08/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.B.A सामाधय (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको िोस्रो चरण 

32 B.A/B.Sc./B.B.A सामाधय न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त िोस्रो इ- काउन्धसन्लंगको सचूी   26/08/2022 at           
12:01 am 

 
33 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 26/08/2022- 

27/08/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.B.A सामाधय (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको तेस्रो चरण 

34 B.A/B.Sc./B.B.A सामाधय न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त तेस्रो इ- काउन्धसन्लंगको सचूी   29/08/2022 at           
12:01 am 
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35 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 29/08/2022- 

30/08/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.B.A सामाधय (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको चौथौं चरण 

36 B.A/B.Sc./B.B.A सामाधय न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त चौथौं इ- काउन्धसन्लंगको सचूी   31/08/2022 at           
12:01 am 

 
37 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 

31/08/2022- 
01/09/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.B.A सामाधय (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको पाचौं चरण 

38 
B.A/B.Sc./B.B.A सामाधय न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त पाचौं इ- काउन्धसन्लंगको सचूी   

02/09/2022 at           
12:01 am 

 
39 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 

02/09/2022- 
03/09/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.B.A सामाधय (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको छैटौ ँ चरण 

40 B.A/B.Sc./B.B.A सामाधय न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त छैटौ ँइ- काउन्धसन्लंगको सचूी   05/09/2022 at           
12:01 am 

 
41 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 

05/09/2022- 
06/09/2022 
(upto 12 noon) 

B.A/ B.Sc. / B.B.A सामाधय (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको सातौं चरण 

42 B.A/B.Sc./B.B.A सामाधय न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त सातौं इ- काउन्धसन्लंगको सचूी   07/09/2022 at           
12:01 am 

 
43 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 

07/09/2022- 
08/09/2022 
(upto 12 noon) 

 B.A/ B.Sc. / B.B.A सामाधय (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको अष्टम चरण 

44 B.A/B.Sc./B.B.A सामाधय न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त अष्टम इ- काउन्धसन्लंगको सचूी   09/09/2022 at           
12:01 am 

 
45 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 

09/09/2022- 
10/09/2022 
(upto 12 noon) 

  B.A/ B.Sc. / B.B.A सामाधय (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको निम चरण 

46 B.A/B.Sc./B.B.A सामाधय न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त निम इ- काउन्धसन्लंगको सचूी   12/09/2022 at           
12:01 am 

 
47 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 

12/09/2022- 
13/09/2022 
(upto 12 noon) 

  B.A/ B.Sc. / B.B.A सामाधय (असंग्रन्ित अन्न सब ैसंग्रन्ित श्रेणीको न्नन्म्त) को इ काउन्धसन्लंगको िशम चरण 

48 B.A/B.Sc./B.B.A सामाधय न्िषयमा योग्य प्राथीहरूको न्नन्म्त िशम इ- काउन्धसन्लंगको सचूी   14/09/2022 at           
12:01 am 
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49 

 
अनलाइन िुक्तानी मोड मार्य त िनायको शुल्क न्तने न्िनांक 

14/09/2022- 
15/09/2022 
(upto 12 noon) 

 
 

N.B: 
 

* न्िन्िधन पाठ्यक्रमहरूमा िनाय कडाईसाथ मेररट र योग्यताको साथ ै न्सटहरूको उपलब्िताको आिारमा गररनेछ, 

मेररट न्लस्टमा नाम प्रकान्शत हुनाले मात्र ैआिेन्ित पाठ्यक्रममा िनायको अन्िकार सुन्नन्ित हुने छैन | 

 

* प्रमाणीकरणको कुन ै क्रममा कुन ै न्िसंगन्त रे्ला पयो सम्बन्धित उम्मेििारको उम्मेििारी रद्द हुनेछ र िनाय शुल्क 

जर्त गररनेछ। 

 

    *प्रमाणीकरण तालिका पलि हाम्रो वेबसाइटमा प्रदान गररनेि। 
 

    *अप्रत्यालित पररस्थिलतहरूको कारणिे परामिश तालिका पररवतशन हुन सक्ि। 
 


	शैक्षिक सत्र 2022-23 को विभिन्न स्नातक कोर्समा भर्ना को तालिका

