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WWeesstt  BBeennggaall  SSttaattee  EElleeccttrriicciittyy  DDiissttrriibbuuttiioonn  CCoommppaannyy  LLttdd..  
((AA  GGoovvtt..  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  EEnntteerrpprriissee))  

VViiddyyuutt  BBhhaavvaann  ::  SSaalltt  LLaakkee  CCiittyy  ::  SSeeccttoorr  --  IIII  ::  KKoollkkaattaa  ––  770000  009911  

  

  

 

  

WWeesstt  BBeennggaall  SSttaattee  EElleeccttrriicciittyy  DDiissttrriibbuuttiioonn  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd  ((WWBBSSEEDDCCLL)),,  aa  wwhhoollllyy--oowwnneedd  pprrooffiitt--mmaakkiinngg  

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  EEnntteerrpprriissee,,  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  PPoowweerr  DDiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  HHyyddeell  GGeenneerraattiioonn  iinn  mmaajjoorr  

ppaarrttss  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  wwiitthh  CCuussttoommeerr  BBaassee  eexxcceeeeddiinngg  11  ccrroorree,,  EEmmppllooyyeeee  SSttrreennggtthh  ooff  aarroouunndd  1177,,000000  aanndd  

AAnnnnuuaall  TTuurrnnoovveerr  ooff    `̀  1133,,000000  ccrroorree  iinnvviitteess  aapppplliiccaattiioonnss  ffrroomm  IInnddiiaann  NNaattiioonnaallss  ttoo  ffiillll  uupp  tthhee  ffoolllloowwiinngg  vvaaccaanntt  ppoosstt  

iimmmmeeddiiaatteellyy::  

Sl. 

No. 

Name of the 

posts 
Pay Band Grade Pay 

No. of posts                                             

to be filled up 
Qualification 

11..  

AAssssiissttaanntt  

EEnnggiinneeeerr  

((EElleeccttrriiccaall))  

`̀  1155,,660000//--    

--  

`̀  3399,,110000//--  

`̀  55,,440000//--  116677  

FFuullll  ttiimmee  44  yyeeaarrss’’  BB..EE  //  BB..TTeecchh  //  

BB..SScc((EEnnggiinneeeerriinngg))  DDeeggrreeee  iinn  EElleeccttrriiccaall  

EEnnggiinneeeerriinngg  //  EElleeccttrriiccaall  &&  EElleeccttrroonniiccss  

((CCoommbbiinneedd))  //  BB..SScc  ((HH))  iinn  PPhhyyssiiccss  wwiitthh  33  

yyeeaarrss’’  BB..TTeecchh  iinn  EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg  //  

PPoowweerr  EEnnggiinneeeerriinngg  ffrroomm  aa  rreeccooggnniizzeedd  

UUnniivveerrssiittyy  //  IInnssttiittuuttee  aapppprroovveedd  bbyy  

AAIICCTTEE  //  IIIITTss..  

22..  

AAssssiissttaanntt  

EEnnggiinneeeerr  

((CCiivviill))  

`̀  1155,,660000//--    

--  

`̀  3399,,110000//--  

`̀  55,,440000//--  2255  

FFuullll  TTiimmee  44  yyeeaarrss’’  BB..EE  //  BB..TTeecchh  //  BB..SScc  

((EEnnggiinneeeerriinngg))  DDeeggrreeee  iinn  CCiivviill  

EEnnggiinneeeerriinngg  ffrroomm  aa  rreeccooggnniizzeedd  

UUnniivveerrssiittyy  //  IInnssttiittuuttee  aapppprroovveedd  bbyy  

AAIICCTTEE  //  IIIITTss..  

33..  

AAssssiissttaanntt  

EEnnggiinneeeerr    

((IITT  &&  CC))  

`̀  1155,,660000//--    

--  

`̀  3399,,110000//--  

`̀  55,,440000//--  4400  

FFuullll  ttiimmee  44  yyeeaarrss’’  BB..EE  //  BB..  TTeecchh  //  BB..  SScc  

((EEnnggiinneeeerriinngg))  DDeeggrreeee  iinn  IInnffoorrmmaattiioonn  

TTeecchhnnoollooggyy  //  CCoommppuutteerr  SScciieennccee  //  33  yyeeaarrss  

MMCCAA  ((ffuullll  ttiimmee))  //  BB..  SScc  ((HH))  wwiitthh  ffuullll  ttiimmee  

BB..  TTeecchh  tthhrreeee  yyeeaarrss  dduurraattiioonn  iinn  

CCoommppuutteerr  SScciieennccee  &&  EEnnggiinneeeerriinngg  //  BB..  

TTeecchh  iinn  CCoommppuutteerr  SScciieennccee  aanndd  

EEnnggiinneeeerriinngg  //  DDeeggrreeee  iinn  EElleeccttrroonniiccss  //  

DDeeggrreeee  iinn  EElleeccttrroonniiccss  aanndd  

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  ooff  44  yyeeaarrss  ccoouurrssee  

ffrroomm  rreeccooggnniizzeedd  UUnniivveerrssiittyy  //  IInnssttiittuuttee  

aapppprroovveedd  bbyy  AAIICCTTEE  //  IIIITTss..  

PPAATTHHWWAAYY  TTOO  AA  PPOOWWEERRFFUULL  CCAARREEEERR  



 

(2) 

 

Sl. 

No. 

Name of the 

posts 
Pay Band Grade Pay 

No. of posts                                             

to be filled up 
Qualification 

44..  

AAssssiissttaanntt  

MMaannaaggeerr  

((HHRR&&AA))  

`̀  1155,,660000//--    

--  

`̀  3399,,110000//--  

`̀  55,,440000//--  2200  

GGrraadduuaattee  iinn  aannyy  ddiisscciipplliinnee  aanndd  MMBBAA  ((22  

yyeeaarrss’’  ffuullll  ttiimmee  ccoouurrssee))  //  MMPPMM  ((22  yyeeaarrss’’  

ffuullll  ttiimmee  ccoouurrssee))  //  MMHHRRMM  ((22  yyeeaarrss’’  ffuullll  

ttiimmee  ccoouurrssee))  wwiitthh  mmaajjoorr  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  

PPeerrssoonnnneell  MMaannaaggeemmeenntt  //  HH..RR..  oorr  PPoosstt  

GGrraadduuaattee  ffuullll  ttiimmee  DDeeggrreeee  //  DDiipplloommaa  ((22  

yyeeaarrss’’  ccoouurrssee))  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  

PPeerrssoonnnneell  MMaannaaggeemmeenntt  //  HH..RR..  ffrroomm  aa  

rreeccooggnniizzeedd  UUnniivveerrssiittyy  //rreeppuutteedd  IInnssttiittuuttee  

aapppprroovveedd  bbyy  AAIICCTTEE  //  IIIIMMss  //  XXLLRRII  //  IIIITTBB  

SScchhoooollss..  

55..  

AAssssiissttaanntt  

MMaannaaggeerr  

((FF&&AA))  

`̀  1155,,660000//--    

--  

`̀  3399,,110000//--  

`̀  55,,440000//--  1188  

GGrraadduuaattee  iinn  aannyy  ddiisscciipplliinnee  aanndd  ppaasssseedd  

FFiinnaall  EExxaammiinnaattiioonn  ffrroomm  IInnssttiittuuttee  ooff  

CChhaarrtteerreedd  AAccccoouunnttaannttss  ooff  IInnddiiaa  oorr  

IInnssttiittuuttee  ooff  CCoosstt  &&  WWoorrkkss  AAccccoouunnttaannttss  ooff  

IInnddiiaa  oorr  MMBBAA  ((22  yyeeaarrss’’  ffuullll  ttiimmee))  wwiitthh  

ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  FFiinnaannccee  ffrroomm  aa  

rreeccooggnniizzeedd  UUnniivveerrssiittyy  //  rreeppuutteedd  IInnssttiittuuttee  

dduullyy  aapppprroovveedd  bbyy  AAIICCTTEE  //  IIIIMMss  //  XXLLRRII  //  

IIIITTBB  SScchhoooollss  wwiitthh  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  iinn  

FFiinnaannccee  ffrroomm  aa  rreeccooggnniizzeedd  UUnniivveerrssiittyy..  

66..  

SSuubb  AAssssiissttaanntt  

EEnnggiinneeeerr  

((EElleeccttrriiccaall))  

`̀  66,,330000//--    

--  

`̀  2200,,220000//--  

((wwiitthh  hhiigghheerr  

iinniittiiaall  ssttaarrtt  

aatt    `̀  99,,000000//--  

iinn  tthhee  bbaanndd  

ppaayy))  

`̀  44,,440000//--  112255  

FFuullll  ttiimmee  33  yyeeaarrss’’  DDiipplloommaa  iinn  EElleeccttrriiccaall  

EEnnggiinneeeerriinngg  ffrroomm  rreeccooggnniizzeedd  IInnssttiittuuttee  //  

CCoolllleeggee  dduullyy  rreeccooggnniizzeedd  bbyy  WW..BB..  SSttaattee  

CCoouunncciill  ooff  TTeecchh..  EEdduuccaattiioonn..  

77..  

SSuubb  AAssssiissttaanntt  

EEnnggiinneeeerr  

((CCiivviill))  

`̀  66,,330000//--    

--  

`̀  2200,,220000//--  

((wwiitthh  hhiigghheerr  

iinniittiiaall  ssttaarrtt  

aatt  `̀  99,,000000//--  

iinn  tthhee  bbaanndd  

ppaayy))  

`̀  44,,440000//--  99  

FFuullll  ttiimmee  33  yyeeaarrss’’  DDiipplloommaa  iinn  CCiivviill  

EEnnggiinneeeerriinngg  ffrroomm  rreeccooggnniizzeedd  IInnssttiittuuttee  //  

CCoolllleeggee  dduullyy  rreeccooggnniizzeedd  bbyy  WW..BB..  SSttaattee  

CCoouunncciill  ooff  TTeecchh..  EEdduuccaattiioonn..  

Total 404  

 



 

(3) 

 

OTHER FACILITIES :  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  BBaassiicc  PPaayy  aanndd  GGrraaddee  PPaayy,,  tthhee  ppoosstt  aallssoo  ccaarrrriieess  DDAA,,  HHRRAA,,  MMeeddiiccaall  AAlllloowwaannccee,,  

EElleeccttrriicciittyy  AAlllloowwaannccee,,  HHiillll  CCoommppeennssaattoorryy  AAlllloowwaannccee,,  PPrroojjeecctt  AAlllloowwaannccee  ((ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ppllaaccee  ooff  ppoossttiinngg)),,  LLTTCC  //  

HHTTCC,,  CCPPFF,,  GGrraattuuiittyy,,  bbeenneeffiittss  ffoorr  iinnddoooorr  ttrreeaattmmeenntt  iinn  lleeaaddiinngg  hhoossppiittaallss  ffoorr  SSeellff  &&  DDeeppeennddeennttss,,  LLeeaavvee  EEnnccaasshhmmeenntt  aanndd  

ootthheerr  ffaacciilliittiieess  aass  ppeerr  tthhee  RRuulleess  ooff  tthhee  CCoommppaannyy..  

CAREER PROSPECT :  TThhee  CCoommppaannyy  ooffffeerrss  pprrooffeessssiioonnaall  wwoorrkk  eennvviirroonnmmeenntt  wwiitthh  mmooddeerrnn  tteecchhnnoollooggyy  &&  ssyysstteemm..  TThhee  

CCoommppaannyy  iiss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  mmooddeerrnniizziinngg  aanndd  uuppddaattiinngg  iittss  aaccttiivviittiieess  wwiitthh  IITT  eennaabblleedd  sseerrvviicceess  iinncclluuddiinngg  EERRPP..  IItt  ooffffeerrss  

ttiimmee  bboouunndd  pprroommoottiioonn  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  hhiigghheerr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  tthheeiirr  ssiinncceerriittyy,,  iinniittiiaattiivvee  aanndd  mmeerriitt..  

TThhee  sseelleecctteedd  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  uunnddeerrggoo  eexxtteennssiivvee  oonn--tthhee--jjoobb  aanndd  ccllaassss  rroooomm  ttrraaiinniinngg  iinn  tthhee  CCoommppaannyy’’ss  eessttaabblliisshhmmeennttss  

dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  pprroobbaattiioonn..  OOnn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  pprroobbaattiioonn,,  tthheeyy  mmaayy  bbee  ccoonnffiirrmmeedd  uunnddeerr  tthhee  CCoommppaannyy..  

TThheeyy  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffuurrnniisshh  aa  bboonndd  ooff  `̀  5500,,000000//--  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  jjooiinniinngg  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  aarree  rreeqquuiirreedd  

ttoo  sseerrvvee  tthhee  CCoommppaannyy  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ppeerriioodd  ooff  44  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  jjooiinniinngg..    

AGE LIMIT :  MMiinniimmuumm  1188  yyeeaarr  aanndd  mmaaxxiimmuumm  2277  yyeeaarrss  aass  oonn  0011..0011..22001133  ffoorr  aallll  ccaatteeggoorriieess  wwiitthh  rreellaaxxaattiioonn  ffoorr  33  

YYeeaarrss  ffoorr  OOBBCC  ((AA))  &&  OOBBCC  ((BB))  aanndd  55  YYeeaarrss  ffoorr  SSCC  &&  SSTT  ccaannddiiddaatteess  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  oonnllyy..  EExx--SSeerrvviicceemmaann  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  

ggeett  aaggee  rreellaaxxaattiioonn  aass  ppeerr  rruulleess  ooff  GGoovvtt..  ooff  WWeesstt  BBeennggaall..  CCaannddiiddaatteess  iinn  tthhee  ccaatteeggoorryy  ooff  SSCC,,  SSTT  aanndd  OOBBCC  ffrroomm  SSttaattee  ootthheerr  

tthhaann  WWeesstt  BBeennggaall  nneeeedd  ttoo  bbee  ttrreeaatteedd  aass  GGeenneerraall  ccaannddiiddaattee..  

PROCESSING & EXAMINATION FEES :  AA  ssuumm    ooff    `̀  440000//--    ffoorr  tthhee  ppoosstt  uunnddeerr  SSll..  NNoo..  11--55  aanndd  ffoorr  tthhee  ppoosstt  ooff  

uunnddeerr  SSll..  NNoo..  66  &&  77  aa  ssuumm  ooff  `̀  330000//--  sshhaallll  bbee  ddeeppoossiitteedd  aass  aapppplliiccaattiioonn  ffeeeess  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaatteess..  FFeeee  sshhoouulldd  bbee  ddeeppoossiitteedd  

iinn  aannyy  bbrraanncchh  ooff  UUnniitteedd  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa  tthhrroouugghh  aa  ttrriipplliiccaattee  CCHHAALLLLAANN..  TThhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  ddoowwnnllooaadd  tthhee  CCHHAALLLLAANN  

ffrroomm  tthhee  wweebbssiittee  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  aanndd  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  aa  pprriinnttoouutt  ooff  tthhee  ssaammee  iinn  AA44  ssiizzee  ppaappeerr  aanndd  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  ddeeppoossiitteedd  

iinn  aannyy  bbrraanncchh  ooff  UUnniitteedd  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa  aalloonngg  wwiitthh  ddiissppoossiittiioonn  ffeeeess..  AAfftteerr  ddeeppoossiittiinngg  ffeeeess,,  bbaannkk  wwiillll  pprroovviiddee  

TTrraannssaaccttiioonn  IIDD  aanndd  SSOOLL  IIDD  wwhhiicchh  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  wwrriittee  aatt  tthhee  pprrooppeerr  ppllaaccee  iinn  tthhee  AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaatteess..  

OOnnee  ccooppyy  ooff  CCHHAALLLLAANN  ttoo  bbee  rreettaaiinneedd  bbyy  tthhee  bbaannkk  aanndd  ttwwoo  ccooppiieess  ooff  CCHHAALLLLAANN  ttoo  bbee  hhaannddeedd  oovveerr  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaattee  bbyy  

tthhee  bbaannkk..  TThhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  rreettaaiinn  AApppplliiccaanntt’’ss  ccooppyy  ooff  CCHHAALLLLAANN  aanndd  WWBBSSEEDDCCLL’’ss  ccooppyy  ooff  CCHHAALLLLAANN  ttoo  bbee  sseenntt  bbyy  tthhee  

ccaannddiiddaattee  aalloonngg  wwiitthh  hhaarrdd  ccooppyy  ooff  ccrreeddeennttiiaallss..  BBaannkk  wwiillll  cchhaarrggee  `̀  2222  aaddddiittiioonnaall  aass  BBaannkk’’ss  SSeerrvviiccee  CChhaarrggee..  NNoo  ffeeeess  nneeeedd  

bbee  ccoolllleecctteedd  ffrroomm  SSCC  //  SSTT  CCaannddiiddaatteess..  AApppplliiccaattiioonn  FFeeeess  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  ddeeppoossiitteedd  ffrroomm  2200..0044..22001133  ttoo  

0033..0055..22001133  dduurriinngg  tthhee  bbaannkkiinngg  hhoouurrss..  DDeemmaanndd  DDrraafftt//MMoonneeyy  OOrrddeerr//PPoossttaall  OOrrddeerr  oorr  aannyy  ootthheerr  mmooddee  ooff  

ppaayymmeenntt  iiss  nnoott  aacccceeppttaabbllee..  PPHH  ccaannddiiddaatteess  aapppplliieedd  ffoorr  tthhee  ppoosstt  uunnddeerr  SSll..  NNoo..  66  &&  77  sshhaallll  ppaayy  `̀  118800//--..  

RESERVATION :  RReesseerrvvaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppoosstt  uunnddeerr  SSll..  NNoo..  11--55  sshhaallll  bbee  mmaaddee  ffoorr  SSCC  //  SSTT  //  OOBBCC  ((AA))  //  OOBBCC  ((BB))  //  

EExxeemmpptteedd  CCaatteeggoorryy  //  PPhhyyssiiccaallllyy  CChhaalllleennggeedd  ccaannddiiddaatteess  aanndd  ffoorr  tthhee  ppoosstt  uunnddeerr  SSll..  NNoo..  66--77  rreesseerrvvaattiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaddee  ffoorr  

SSCC  //  SSTT  //  OOBBCC  ((AA))  //  OOBBCC  ((BB))  //  PPhhyyssiiccaallllyy  CChhaalllleennggeedd  //  EExx--SSeerrvviicceemmaann  //  EExxeemmpptteedd  CCaatteeggoorryy  aass  ppeerr  tthhee  gguuiiddeelliinneess  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  ooff  GGoovvtt..  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  SSCC  //  SSTT  //  OOBBCC  ((AA))  //  OOBBCC  ((BB))  ccaannddiiddaatteess  ffrroomm  SSttaattee  ootthheerr  

tthhaann  WWeesstt  BBeennggaall  hhaavvee  ttoo  aappppllyy  aass  ggeenneerraall  ccaannddiiddaatteess..  TThhee  vvaaccaannccyy  aaggaaiinnsstt  eexxeemmpptteedd  ccaatteeggoorryy  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  

uupp  aass  ppeerr  rruulleess  ooff  GGoovvtt..  ooff  WWBB..    

Sl. 
No. 

Name of the post Unreserved SC ST OBC(A) OBC(B) PH 
Ex-

Serviceman 
Total 

11  AAssssiissttaanntt  EEnnggiinneeeerr  ((EElleeccttrriiccaall))  4488  3377  1144  4444  1122  1122  NNiill  116677  

22  AAssssiissttaanntt  EEnnggiinneeeerr  ((CCiivviill))  1111  66  22  33  22  11  NNiill  2255  

33  AAssssiissttaanntt  EEnnggiinneeeerr  ((IITT&&CC))  2211  99  33  44  22  11  NNiill  4400  



 

(4) 

 

Sl. 
No. 

Name of the post Unreserved SC ST OBC(A) OBC(B) PH 
Ex-

Serviceman 
Total 

44  AAssssiissttaanntt  MMaannaaggeerr  ((HHRR&&AA))  44  77  11  55  22  11  NNiill  2200  

55  AAssssiissttaanntt  MMaannaaggeerr  ((FF&&AA))  NNiill  77  55  33  22  11  NNiill  1188  

66  SSuubb  AAssssiissttaanntt  EEnnggiinneeeerr  ((EElleeccttrriiccaall))  5588  2255  1111  1122  88  44  77  112255  

77  SSuubb  AAssssiissttaanntt  EEnnggiinneeeerr  ((CCiivviill))  44  11  NNiill  11  11  11  11  99  

Total 404 
  

OTHER CONDITIONS :  TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  aappppooiinntteedd  aafftteerr  bbeeiinngg  ffoouunndd  mmeeddiiccaallllyy  ffiitt  aanndd  oonn  rreecceeiipptt  

ooff  ssaattiissffaaccttoorryy  ppoolliiccee  vveerriiffiiccaattiioonn  rreeppoorrttss..  TThheeyy  aarree  lliiaabbllee  ttoo  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  iinn  aannyy  OOffffiicceess//UUnniittss//PPoowweerr  SSttaattiioonnss  

tthhrroouugghhoouutt  WWeesstt  BBeennggaall..  SSeelleecctteedd  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  aappppooiinntteedd  iinn  tthhee  rreegguullaarr  PPaayy  SSccaallee..  IInniittiiaallllyy  oonn  pprroobbaattiioonn  ffoorr  tthhee  

ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr,,  aanndd  oonn  ssaattiissffaaccttoorryy  ccoommpplleettiioonn  ooff  pprroobbaattiioonnaarryy  ppeerriioodd,,  tthheeyy  wwiillll  bbee  ccoonnffiirrmmeedd  iinn  rreegguullaarr  ppoosstt..  

DDeecciissiioonn  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  aabbssoorrppttiioonn  uunnddeerr  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  ffiinnaall  aanndd  bbiinnddiinngg..  CCaannddiiddaatteess  hhaavviinngg  aaddeeqquuaattee  

kknnoowwlleeddggee  iinn  ccoommmmuunniiccaattiinngg  iinn  BBeennggaallii  //  NNeeppaallii  llaanngguuaaggee  iiss  pprreeffeerrrreedd..    

MODE OF SELECTION :  SSeelleeccttiioonn  wwiillll  bbee  mmaaddee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  tthhee  WWrriitttteenn  TTeesstt  aanndd  IInntteerrvviieeww..  

CCaannddiiddaatteess  ccaalllleedd  ffoorr  WWrriitttteenn  TTeesstt//IInntteerrvviieeww  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ooff  aannyy  ttrraavveelllliinngg  eexxppeennsseess..  TThhee  

WWrriitttteenn  TTeesstt  &&  IInntteerrvviieeww  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  KKoollkkaattaa  oonnllyy..  TThhee  wwrriitttteenn  tteesstt  wwiillll  ccoovveerr  tthhee  tteessttss  ffoorr  GGeenneerraall  KKnnoowwlleeddggee,,  

CCuurrrreenntt  AAffffaaiirrss,,  RReeaassoonniinngg,,  GGeenneerraall  EEnngglliisshh  aanndd  AArriitthhmmeettiicc,,  aappaarrtt  ffrroomm  tteessttss  ooff  kknnoowwlleeddggee  iinn  tthhee  rreessppeeccttiivvee  

pprrooffeessssiioonnaall  ssuubbjjeeccttss  aanndd  ssttrreeaammss  lliikkee  IITT  //  CCiivviill  //  EElleeccttrriiccaall  //  HHRR  //  FFiinnaannccee  eettcc..  CCaannddiiddaatteess  uunnddeerr  SSll..  NNoo..  11--55  wwiillll  hhaavvee  

ttoo  wwrriittee  oonnee  eessssaayy  aass  ddeessccrriippttiivvee  ppaappeerr..  DDaattee  ooff  WWrriitttteenn  TTeesstt  wwiillll  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  iinn  dduuee  ccoouurrssee..  PPrroocceedduurree  ooff  

oonnlliinnee  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  ootthheerr  ddeettaaiilleedd  ppaarrttiiccuullaarrss  aalloonngg  wwiitthh  aaddddrreessss  ffoorr  sseennddiinngg  rreeggiissttrraattiioonn  sslliipp  wwiitthh  

ddooccuummeennttss,,  CCHHAALLLLAANN  ffoorr  aapppplliiccaattiioonn  ffeeeess  wwiillll  bbee  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  wweebbssiittee  oonn  2200..0044..22001133..  

IMPORTANT DATES 

CCoommmmeenncceemmeenntt  ooff  oonnlliinnee  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  

aapppplliiccaattiioonnss  bbyy  ccaannddiiddaatteess      
2200..0044..22001133  ((1100::0000  AAMM))  

LLaasstt  ddaattee  ffoorr  oonnlliinnee  rreeggiissttrraattiioonn  bbyy  tthhee  

ccaannddiiddaatteess          
0033..0055..22001133  ((MMiidd  NNiigghhtt))  

LLaasstt  ddaattee  ffoorr  aacccceeppttiinngg  rreeggiissttrraattiioonn  sslliippss,,  

CCHHAALLLLAANN  ffoorr  ppaayymmeenntt  wwiitthh  rreeqquuiirreedd  

ddooccuummeennttss  bbyy  oorrddiinnaarryy  ppoosstt    

1133..0055..22001133  
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