
PPaaggee  11  ooff  44..  

PPUUBBLLIICC  SSEERRVVIICCEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONN,,  WWEESSTT  BBEENNGGAALL  

MMIISSCCEELLLLAANNEEOOUUSS  SSEERRVVIICCEESS  RREECCRRUUIITTMMEENNTT  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN,,  22001122  

AADDVVEERRTTIISSEEMMEENNTT  NNOO..0088//22001122  
  

IIMMPPOORRTTAANNTT    IINNFFOORRMMAATTIIOONN  
  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  SSttaattee  SSeerrvviicceess  RReeccrruuiittmmeenntt  RRuulleess,,  tthhee  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmiissssiioonn,,  WWeesstt  BBeennggaall  

wwiillll  hhoolldd  tthhee  MMiisscceellllaanneeoouuss  SSeerrvviicceess  RReeccrruuiittmmeenntt  EExxaammiinnaattiioonn  oonn  tthhee  rreessuullttss  ooff  wwhhiicchh  rreeccrruuiittmmeenntt  iiss  mmaaddee  ttoo  

tthhee  ppoossttss  ooff  ((11))  AAssssiissttaanntt  CChhiilldd  DDeevveellooppmmeenntt  PPrroojjeecctt  OOffffiicceerr,,    ((22))  DDiissaasstteerr  MMaannaaggeemmeenntt  OOffffiicceerr//BBlloocckk  DDiissaasstteerr  

MMaannaaggeemmeenntt  OOffffiicceerr,,  ((33))  BBlloocckk  YYoouutthh  OOffffiicceerr//MMuunniicciippaall  YYoouutthh  OOffffiicceerr//BBoorroouugghh  YYoouutthh  OOffffiicceerr,,    ((44))  SSuubb--

IInnssppeeccttoorr  ooff  EExxcciissee,,  ((55))  BBlloocckk  WWeellffaarree  OOffffiicceerr//WWeellffaarree  OOffffiicceerr,,    66))  IInnssppeeccttoorr,,  BBaacckkwwaarrdd  CCllaasssseess  WWeellffaarree,,  ((77))  

AAssssiissttaanntt  AAggrriiccuullttuurraall  MMaarrkkeettiinngg  OOffffiicceerr,,  ((88))  AAssssiissttaanntt  PPrrooggrraammmmee  OOffffiicceerr,,    ((99))  CCoonnttrroolllleerr  ooff  CCoorrrreeccttiioonnaall  

SSeerrvviicceess,,    ((1100))  IInnssppeeccttoorr  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  IInnccoommee  TTaaxx,,    ((1111))  CCoonnssuummeerr  WWeellffaarree  OOffffiicceerr,,  ((1122))  SSaavviinngg  DDeevveellooppmmeenntt  

OOffffiicceerr,,  ((1133))  PPoossttss  iinn  WWeesstt  BBeennggaall  SSuubboorrddiinnaattee  LLaabboouurr  SSeerrvviiccee,,  ((1144))  AAuuddiittoorr  ooff  CCoo--ooppeerraattiivvee  SSoocciieettiieess,,  ((1155))  

AAssssiissttaanntt  AAuuddiittoorr,,  BBooaarrdd  ooff  RReevveennuuee,,    ((1166))  EExxtteennssiioonn  OOffffiicceerr,,  MMaassss  EEdduuccaattiioonn  EExxtteennssiioonn,,  ((1177))  LLaaddyy  EExxtteennssiioonn  

OOffffiicceerr,,  MMaassss  EEdduuccaattiioonn  EExxtteennssiioonn,,    ((1188))  AAssssiissttaanntt  CCoonnttrroolllleerr  ooff  CCoorrrreeccttiioonnaall  SSeerrvviicceess,,  ((1199))  IInnvveessttiiggaattiinngg  

IInnssppeeccttoorr  aanndd  cceerrttaaiinn  ootthheerr  ppoossttss  aass  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  ssuubbsseeqquueennttllyy..  

WWoommeenn  aarree  uunnssuuiittaabbllee  ffoorr  tthhee  ppoosstt  ooff  SSuubb--IInnssppeeccttoorr  ooff  EExxcciissee..    MMeenn  aarree  uunnssuuiittaabbllee  ffoorr  tthhee  ppoosstt  

ooff  LLaaddyy  EExxtteennssiioonn  OOffffiicceerr,,  MMaassss  EEdduuccaattiioonn  EExxtteennssiioonn..  

  

PPaayy  ::      

[[  FFoorr  tthhee  ppoossttss  aatt  ssll..  nnooss..((11  ttoo  1122))  ((PPBB––33))  RRss..77110000--3377660000//--  wwiitthh  GGrraaddee  PPaayy  RRss..33990000//--  aanndd  ffoorr  tthhee  

ppoossttss  aatt  ssll..  NNooss..((1133  ttoo  1199))  ((PPBB––33))  RRss..77110000--3377660000//--  wwiitthh  GGrraaddee  PPaayy  RRss..33660000//--  ]]..    BBeessiiddeess  ppaayy,,  tthhee  ppoossttss  ccaarrrryy  

aalllloowwaanncceess  aass  aaddmmiissssiibbllee..  

AAllll  aappppooiinnttmmeennttss  wwiillll  iinniittiiaallllyy  bbee  mmaaddee  oonn  aa  tteemmppoorraarryy  bbaassiiss..    NNuummbbeerr  ooff  vvaaccaanncciieess  wwiillll  bbee  aannnnoouunncceedd  

llaatteerr..    SSoommee  ooff  tthhee  vvaaccaanncciieess  mmaayy  bbee  rreesseerrvveedd  ffoorr  SS..CC..,,  SS..TT..,,  BB..CC..  ((CCaatteeggoorryy  ––  AA))  aanndd  BB..CC..  ((CCaatteeggoorryy  ––  BB))  

ccaannddiiddaatteess  ooff  WWeesstt  BBeennggaall,,  ffoorr  ppeerrssoonnss  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess  ((PPWWDD))  hhaavviinngg  pphhyyssiiccaall  ddiissaabbiilliittyy  ooff  4400%%  aanndd  aabboovvee  

aanndd  ffoorr  MMeerriittoorriioouuss  SSppoorrttssppeerrssoonnss  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommppeettiittiioonn,,  NNaattiioonnaall  CCoommppeettiittiioonn,,  IInntteerr--

UUnniivveerrssiittyy  TToouurrnnaammeenntt  aanndd  NNaattiioonnaall  SSppoorrttss//GGaammeess  ffoorr  SScchhooooll  EEdduuccaattiioonn  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  lliisstt  ooff  SSppoorrttss  ::––  

((ii))  AAtthhlleettiiccss  ((iinncclluuddiinngg  TTrraacckk  aanndd  FFiieelldd  eevveennttss)),,  ((iiii))  BBaaddmmiinnttoonn,,  ((iiiiii))  BBaasskkeett  BBaallll,,  ((iivv))  CCrriicckkeett,,  ((vv))  

FFoooottbbaallll,,  ((vvii))  HHoocckkeeyy,,  ((vviiii))  SSwwiimmmmiinngg,,  ((vviiiiii))  TTaabbllee  TTeennnniiss,,  ((iixx))  VVoolllleeyy  BBaallll,,  ((xx))  TTeennnniiss,,  ((xxii))  WWeeiigghhttlliiffttiinngg,,  ((xxiiii))  

WWrreessttlliinngg,,  ((xxiiiiii))  BBooxxiinngg,,  ((xxiivv))  CCyycclliinngg,,  ((xxvv))  GGyymmnnaassttiiccss,,  ((xxvvii))  JJuuddoo,,  ((xxvviiii))  RRiiffllee  SShhoooottiinngg,,  ((xxvviiiiii))  KKaabbaaddddii  aanndd  ((xxiixx))  

KKhhoo--KKhhoo..    

  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  tthhrreeee  ssuucccceessssiivvee  ssttaaggeess  vviizz..  ((11))  PPrreelliimmiinnaarryy  EExxaammiinnaattiioonn  ((OObbjjeeccttiivvee  

TTyyppee)),,  ((22))  FFiinnaall  EExxaammiinnaattiioonn  ((CCoonnvveennttiioonnaall  TTyyppee  ––  WWrriitttteenn))  aanndd  ((33))  PPeerrssoonnaalliittyy  TTeesstt,,  aass  ddeettaaiilleedd  bbeellooww..  

  TThhee  PPrreelliimmiinnaarryy  EExxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  MMaarrcchh,,  22001133    oorr  tthheerreeaabboouutt  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  iinn  KKoollkkaattaa  

((NN)),,  KKoollkkaattaa  ((SS)),,  BBaarruuiippuurr,,  BBaarraassaatt,,  HHoowwrraahh,,  CChhiinnssuurraahh,,  BBuurrddwwaann,,  AAssaannssooll,,  MMiiddnnaappoorree,,  TTaammlluukk,,  BBaannkkuurraa,,  

BBeerrhhaammppoorree,,  MMaallddaa,,  CCoooocchh  BBeehhaarr,,  JJaallppaaiigguurrii,,  SSiilliigguurrii  aanndd  DDaarrjjeeeelliinngg..    OOnnllyy    sscchheedduulleedd  ttrriibbee  ccaannddiiddaatteess  ooff  

DDaarrjjeeeelliinngg  DDiissttrriicctt  aanndd  ootthheerr  ccaannddiiddaatteess  ooff  tthhee  tthhrreeee  hhiillll  ssuubb--ddiivviissiioonnss  vviizz..  DDaarrjjeeeelliinngg  SSaaddaarr,,  KKaalliimmppoonngg  aanndd  

KKuurrsseeoonngg  ooff  DDaarrjjeeeelliinngg  DDiissttrriicctt  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  ffrroomm  DDaarrjjeeeelliinngg  cceennttrree..    TThhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  

ddiissccrreettiioonn  ttoo  aalllloott  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  wwiillll  wwrroonnggllyy  oopptt  ffoorr  DDaarrjjeeeelliinngg  ttoo  aannyy  cceennttrree  ootthheerr  tthhaann  DDaarrjjeeeelliinngg..    

CCAANNDDIIDDAATTEESS  SSUUFFFFEERRIINNGG  FFRROOMM  BBLLIINNDDNNEESSSS  OORR  LLOOWW  VVIISSIIOONN  AANNDD  RREEQQUUIIRRIINNGG  HHEELLPP  OOFF  AA  SSCCRRIIBBEE  

WWIILLLL  BBEE  RREEQQUUIIRREEDD  TTOO  AAPPPPEEAARR  AATT  KKOOLLKKAATTAA    ((SSOOUUTTHH))  CCEENNTTRREE  OONNLLYY..  

  TThhee  FFiinnaall  EExxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  SSeepptteemmbbeerr,,  22001133  oorr  tthheerreeaabboouutt  iinn  KKoollkkaattaa  oonnllyy  aanndd  tthhee  

PPeerrssoonnaalliittyy  TTeesstt  iinn  tthhee  CCoommmmiissssiioonn''ss  ooffffiiccee  aatt  KKoollkkaattaa..  
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FFEEEE    ::  

CCaannddiiddaatteess  mmuusstt  eenncclloossee  wwiitthh  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonnss  aa  ffeeee  ooff  `̀116600//--  ((RRuuppeeeess  oonnee  hhuunnddrreedd  ssiixxttyy))  oonnllyy  iinn  tthhee  

ffoorrmm  ooff  IInnddiiaann  PPoossttaall  OOrrddeerr  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  ppuurrcchhaasseedd  oonn  aa  ddaattee  aafftteerr  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  aaddvveerrttiisseemmeenntt  aanndd  

ccrroosssseedd  aanndd  eennddoorrsseedd  ttoo  TTHHEE  SSEECCRREETTAARRYY,,  PPUUBBLLIICC  SSEERRVVIICCEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONN,,  WWEESSTT  BBEENNGGAALL,,  oorr  iinn  tthhee  ffoorrmm  

ooff  aa  rreecceeiipptteedd  cchhaallllaann  ffrroomm  aa  GGoovveerrnnmmeenntt  TTrreeaassuurryy  iinn  WWeesstt  BBeennggaall  oorr  tthhee  RReesseerrvvee  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa,,  KKoollkkaattaa  

uunnddeerr  tthhee  hheeaadd  ""00005511--0000--110055--SSttaattee  PPSSCC  EExxaammiinnaattiioonn  ffeeeess--000011--EExxaammiinnaattiioonn  ffeeeess--1166  ootthheerr  ffeeeess""..  TThhee  PPoossttaall  

OOrrddeerrss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ppaayyaabbllee  aatt  GG..PP..OO..,,  KKoollkkaattaa..  MMoonneeyy  OOrrddeerrss,,  CChheeqquueess,,  BBaannkk  DDrraaffttss,,  CCaasshh  eettcc..  wwiillll  NNOOTT  

bbee  aacccceepptteedd..    NNoo  aapppplliiccaattiioonn  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  uunnlleessss  aaccccoommppaanniieedd  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiissiittee  aapppplliiccaattiioonn  ffeeeess..    

SSCC//SSTT  ccaannddiiddaatteess  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  aanndd  ppeerrssoonnss  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess  ((PPWWDD))  hhaavviinngg  pphhyyssiiccaall  ddiissaabbiilliittyy  ooff  4400%%  aanndd  

aabboovvee  oonnllyy  aarree  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaayy  aannyy  ffeeee..    TThhee  aapppplliiccaattiioonn  wwiitthhoouutt  ffeeee  ooff  ssuucchh  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  nnoott  bbee  

aacccceepptteedd  iiff  tthhee  ssaammee  iiss  nnoott  aaccccoommppaanniieedd  wwiitthh  tthhee  aatttteesstteedd  oorr  sseellff--cceerrttiiffiieedd  pphhoottooccooppyy  ooff  SSCC//SSTT  cceerrttiiffiiccaattee  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  iinn  aa  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmmaatt  oorr  PP..HH..  cceerrttiiffiiccaattee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  

ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy..    BBCC  ccaannddiiddaatteess  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  aarree,,  hhoowweevveerr,,  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaayy  uussuuaall  ffeeee  aass  ssttaatteedd  aabboovvee..    

NNOO  EEXXEEMMPPTTIIOONN  OOFF  FFEEEE  IISS  AAVVAAIILLAABBLLEE  TTOO  SSCC//SSTT//BBCC  CCAANNDDIIDDAATTEESS  OOFF  OOTTHHEERR  SSTTAATTEESS..    NNoo  ccllaaiimm  ffoorr  

rreeffuunndd  ooff  tthhee  ffeeee  wwiillll  bbee  eenntteerrttaaiinneedd  nnoorr  wwiillll  iitt  bbee  hheelldd  iinn  rreesseerrvvee  ffoorr  aannyy  ootthheerr  eexxaammiinnaattiioonn..  

  

  QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONNSS    ::  

  ii))  AA  cciittiizzeenn  ooff  IInnddiiaa  oorr  ssuucchh  aa  ppeerrssoonn  ooff  ootthheerr  nnaattiioonnaalliittyy  ddeeccllaarreedd  eelliiggiibbllee  bbyy  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  IInnddiiaa..  

  iiii))  AA  ddeeggrreeee  ooff  aa  rreeccooggnniizzeedd  UUnniivveerrssiittyy  oorr  iittss  eeqquuiivvaalleenntt..  

  iiiiii))  AAbbiilliittyy  ttoo  rreeaadd,,  wwrriittee  aanndd  ssppeeaakk  iinn  BBeennggaallii  ((nnoott  rreeqquuiirreedd  ffoorr  rreeccrruuiittmmeenntt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  NNeeppaallii  

ssppeeaakkiinngg  ccaannddiiddaatteess  ffrroomm  hhiillll  aarreeaass  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  ooff  DDaarrjjeeeelliinngg))..  

  AAGGEE    ::  

  OOnn  11sstt  JJaannuuaarryy,,  22001122  ––  nnoott  bbeellooww  2200  yyeeaarrss  bbuutt  nnoott  mmoorree  tthhaann  3322  yyeeaarrss  ((ii..ee..  bboorrnn  nnoott  eeaarrlliieerr  tthhaann  22nndd  

JJaannuuaarryy,,  11998800  aanndd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  11sstt  JJaannuuaarryy,,  11999922))..    UUppppeerr  aaggee  lliimmiitt  iiss  rreellaaxxaabbllee  bbyy  ffiivvee  yyeeaarrss  ffoorr  SSCC//SSTT  

aanndd  tthhrreeee  yyeeaarrss  ffoorr  BBCC  ccaannddiiddaatteess  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  aanndd  uuppttoo  4455  yyeeaarrss  ooff  aaggee  ffoorr  ppeerrssoonnss  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess  ((PPWWDD))  

hhaavviinngg  pphhyyssiiccaall  ddiissaabbiilliittyy  ooff  4400%%  aanndd  aabboovvee..  

PPHHYYSSIICCAALL  SSTTAANNDDAARRDD  ::    RReeqquuiirreedd  ffoorr  SSuubb--IInnssppeeccttoorr  ooff  EExxcciissee  ––  mmiinniimmuumm  hheeiigghhtt  116600  ccmm..  CChheesstt  

ggiirrtthh  7766  ccmm..  aafftteerr  ffuullll  eexxppiirraattiioonn  aanndd  hhaavviinngg  tthhee  ccaappaacciittyy  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ooff  55  ccmm..  cchheesstt  eexxppaannssiioonn..  HHeeiigghhtt  

rreellaaxxaabbllee  bbyy  77..66  ccmm..  ffoorr  GGoorrkkhhaass,,  GGaarrwwaalliiss,,  AAssssaammeessee  aanndd  TTrriibbaall  ccaannddiiddaatteess  ..  

  SSeelleecctteedd  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffuurrnniisshh  sseeccuurriittyy  bboonndd  uunnddeerr  cceerrttaaiinn  ccoonnddiittiioonnss..  

NN..BB..  ::  ((ii))  TThhee  bbeenneeffiittss  ooff  rreesseerrvvaattiioonn  ooff  vvaaccaanncciieess  aanndd  aaggee  ccoonncceessssiioonn  ffoorr  SSCC,,  SSTT  &&  BBCC  ccaannddiiddaatteess  aarree  

aaddmmiissssiibbllee  oonnllyy  ttoo  SSCC,,  SSTT  &&  BBCC  ccaannddiiddaatteess  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  aanndd  ccaannddiiddaatteess  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess  ooff  

4400%%  aanndd  aabboovvee  oonnllyy..    SSCC,,  SSTT  &&  BBCC  ccaannddiiddaatteess  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  mmuusstt  ffuurrnniisshh  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  aa  sseellff--cceerrttiiffiieedd  pphhoottooccooppyy  ooff  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthheeiirr  ccllaaiimm  

ffrroomm  aa  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  aass  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  WWeesstt  BBeennggaall  SScchheedduulleedd  CCaasstteess  

&&  SScchheedduulleedd  TTrriibbeess  ((IIddeennttiiffiiccaattiioonn))  AAcctt,,  11999944  &&  SSCC  &&  TTWW  DDeeppaarrttmmeenntt  OOrrddeerr  NNoo..226611--

TTWW//EECC//MMRR--110033//9944  ddtt..  0066..0044..11999955..    SSCC,,  SSTT  &&  BBCC  ccaannddiiddaatteess  ooff  ootthheerr  SSttaatteess  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  

ggeenneerraall  ccaannddiiddaatteess..    PPeerrssoonnss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  ((PPWWDD))  mmuusstt  pprroodduuccee  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  

aann  aatttteesstteedd  oorr  sseellff--cceerrttiiffiieedd  pphhoottooccooppyy  ooff  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  hhiiss//hheerr  

ccllaaiimm  ffrroomm  aa  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  vviiddee  WW..BB..  PPeerrssoonnss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  ((EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess,,  

PPrrootteeccttiioonn  ooff  RRiigghhttss  aanndd  FFuullll  PPaarrttiicciippaattiioonn))  AAcctt,,  11999955..    TThhee  bbeenneeffiittss  ooff  rreesseerrvvaattiioonn  aarree  aallssoo  

aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhee  MMeerriittoorriioouuss  SSppoorrttssppeerrssoonnss..    SSuucchh  ccaannddiiddaatteess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffuurrnniisshh  aalloonngg  

wwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aa  sseellff--cceerrttiiffiieedd//aatttteesstteedd  pphhoottooccooppyy  ooff  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthheeiirr  ccllaaiimm  

ffrroomm  aa  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  aass  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  NNoottiiffiiccaattiioonn  NNoo..4499--EEMMPP//11MM--2255//9988  ddaatteedd  

0011..0033..22001111  ooff  LLaabboouurr  DDeeppaarrttmmeenntt,,  GGoovvtt..  ooff  WWeesstt  BBeennggaall..    NNoo  ccllaaiimm  ffoorr  bbeeiinngg  aa  mmeemmbbeerr  ooff  

SSCC,,  SSTT  aanndd  BBCC  oorr  aa  ppeerrssoonn  wwiitthh  ddiissaabbiilliittyy  oorr  aa  mmeerriittoorriioouuss  ssppoorrttssppeerrssoonn  wwiillll  bbee  

eenntteerrttaaiinneedd  aafftteerr  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..  



PPaaggee  33  ooff  44..  

    PPaarrttiiccuullaarrss  aanndd  CCeerrttiiffiiccaatteess  rreeqquuiirreedd  ::    ((aa))  AA  ccaannddiiddaattee  ccllaaiimmiinngg  ttoo  bbee  SS..CC..,,  SS..TT..,,  BB..CC..,,  

PPhhyyssiiccaallllyy  HHaannddiiccaappppeedd  oorr  MMeerriittoorriioouuss  SSppoorrttssppeerrssoonn  mmuusstt  hhaavvee  aa  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  

hhiiss//hheerr  ccllaaiimm  ffrroomm  aa  CCoommppeetteenntt  AAuutthhoorriittyy  aass  ssppeecciiffiieedd  bbeellooww  ::  

    FFoorr  SS..CC..,,  SS..TT..  &&  BB..CC..  ccaannddiiddaatteess    [[  vviiddee  tthhee  WW..BB..SS..CCss..  &&  SS..TTss..  ((IIddeennttiiffiiccaattiioonn))  AAcctt,,  11999944  aanndd  

SS..CCss..  &&  TT..WW..  DDeeppaarrttmmeenntt  oorrddeerr  NNoo..226611--TTWW//EECC//MMRR--110033//9944  ddaatteedd  0066..0044..9955  ]]  

((ii))  IInn  tthhee  ddiissttrriicctt,,  tthhee  SSuubb--DDiivviissiioonnaall  OOffffiicceerr  ooff  tthhee  SSuubb--DDiivviissiioonn  ccoonncceerrnneedd,,  aanndd  

((iiii))  IInn  KKoollkkaattaa,,  tthhee  DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee,,  SSoouutthh  2244--PPaarrggaannaass  oorr  ssuucchh  AAddddiittiioonnaall  

DDiissttrriicctt  MMaaggiissttrraattee,,  SSoouutthh  2244--PPaarrggaannaass,,  aass  mmaayy  bbee  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  DDiissttrriicctt  

MMaaggiissttrraattee,,  SSoouutthh  2244--PPaarrggaannaass,,  iinn  tthhiiss  bbeehhaallff..  

    FFoorr  PPeerrssoonnss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess    [[  vviiddee  WWeesstt  BBeennggaall  PPeerrssoonnss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  ((EEqquuaall  

OOppppoorrttuunniittiieess,,  PPrrootteeccttiioonn  ooff  RRiigghhttss  aanndd  FFuullll  PPaarrttiicciippaattiioonn))  RRuulleess,,  11999999..  ]]  

    AA  mmeeddiiccaall  BBooaarrdd  ccoonnssttiittuutteedd  aatt  GGoovveerrnnmmeenntt  MMeeddiiccaall  CCoolllleeggee  HHoossppiittaallss,,  DDiissttrriicctt  HHoossppiittaallss  aanndd  

SSuubb--ddiivviissiioonnaall  HHoossppiittaallss..  

    CCoommppeetteenntt  AAuutthhoorriittiieess  ffoorr  iissssuuiinngg  CCeerrttiiffiiccaatteess  ttoo  MMeerriittoorriioouuss  SSppoorrttssppeerrssoonnss  aarree  aass  

ffoolllloowwss  ::  

    AARREEAA  CCOOMMPPEETTEENNTT  AAUUTTHHOORRIITTYY  

IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoommppeettiittiioonn  
SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  FFeeddeerraattiioonn//NNaattiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  

tthhee  SSppoorrttss  ccoonncceerrnneedd..  

NNaattiioonnaall  CCoommppeettiittiioonn  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  SSttaattee  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  tthhee  SSppoorrttss  ccoonncceerrnneedd..  

IInntteerr--UUnniivveerrssiittyy  TToouurrnnaammeenntt  
DDeeaann//DDiirreeccttoorr  ooff  SSppoorrttss  oorr  ootthheerr  OOffffiicceerr  iinn  oovveerraallll  cchhaarrggee  ooff  

SSppoorrttss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ccoonncceerrnneedd..  

NNaattiioonnaall  SSppoorrttss  //  GGaammeess  ffoorr  

SScchhooooll  EEdduuccaattiioonn  

DDiirreeccttoorr  oorr  DDeeppuuttyy  DDiirreeccttoorr  iinn  oovveerraallll  cchhaarrggee  ooff  

SSppoorrttss//GGaammeess  ffoorr  SScchhoooollss  iinn  tthhee  DDiirreeccttoorraattee  ooff  SScchhooooll  

EEdduuccaattiioonn,,  WWeesstt  BBeennggaall..  

  ((iiii))  CCaannddiiddaatteess  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  bblliinnddnneessss  oorr  llooww  vviissiioonn  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  tthhee  hheellpp  ooff  aa  SSccrriibbee,,  iiff  

rreeqquuiirreedd..  

  ((iiiiii))  AA  ccaannddiiddaattee,,  iinn  sseerrvviiccee  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt//aa  LLooccaall  oorr  SSttaattuuttoorryy  BBooddyy//PPuubblliicc  UUnnddeerrttaakkiinngg  mmuusstt  

sseenndd  hhiiss//hheerr  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  wwiitthhiinn  cclloossiinngg  ddaattee  uunnddeerr  iinnttiimmaattiioonn  ttoo  hhiiss//hheerr  

eemmppllooyyeerr..    HHiiss//hheerr  aapppplliiccaattiioonn  sshhaallll  bbee  rreejjeecctteedd//ccaannddiiddaattuurree  ccaanncceelllleedd  iiff  hhiiss//hheerr  eemmppllooyyeerr  

wwiitthhhhoollddss  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  hhiimm//hheerr..  

  ((iivv))  AA  ccaannddiiddaattee  ffuurrnniisshhiinngg  iinnccoorrrreecctt  oorr  ffaallssee  ppaarrttiiccuullaarrss  oorr  ssuupppprreessssiinngg  mmaatteerriiaall  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  

bbee  ddiissqquuaalliiffiieedd  aanndd,,  iiff  aappppooiinntteedd,,  wwiillll  bbee  lliiaabbllee  ttoo  ddiissmmiissssaall  ffrroomm  sseerrvviiccee..    DDeeffeeccttiivvee//iinnccoommpplleettee  

aapppplliiccaattiioonnss  wwiillll  bbee  ssuummmmaarriillyy  rreejjeecctteedd..  

  ((vv))  AAddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  pprroovviissiioonnaall  ssuubbjjeecctt  ttoo  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  eelliiggiibbiilliittyy  llaatteerr..  

  ((vvii))  CCaannddiiddaatteess  ccaalllleedd  ttoo  ppeerrssoonnaalliittyy  tteesstt  mmuusstt  pprroodduuccee  oorriiggiinnaall  cceerrttiiffiiccaatteess  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  aatttteesstteedd  

oorr  sseellff--cceerrttiiffiieedd  pphhoottooccooppiieess  ffoorr  vveerriiffiiccaattiioonn,,  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  tthheeyy  mmaayy  nnoott  bbee  iinntteerrvviieewweedd  bbyy  tthhee  

CCoommmmiissssiioonn  aanndd  tthheeiirr  ccaannddiiddaattuurree  wwiillll  bbee  lliiaabbllee  ttoo  ccaanncceellllaattiioonn..  



PPaaggee  44  ooff  44..  

SSUUBBMMIISSSSIIOONN  OOFF  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  ::    

AApppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  ggiivveenn  pprrooffoorrmmaa  mmaayy  bbee  ddoowwnnllooaaddeedd  ffrroomm  tthhee  CCoommmmiissssiioonn’’ss  wweebbssiittee  aatt  

hhttttpp::////wwwwww..ppssccwwbb..oorrgg..iinn  oorr  mmaayy  aallssoo  bbee  ttyyppeedd//pprriinntteedd  oonn  tthhiicckk  ffoooollssccaapp  ssiizzee  ((3322  cc..mm..  xx  2211  cc..mm..))  wwhhiittee  

dduurraabbllee  ppaappeerr  aanndd  mmaayy  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ppeerrssoonnaallllyy  iinn  ooppeenn  ccoonnddiittiioonn  aatt  tthhee  eennqquuiirryy  ccoouunntteerr  ooff  tthhee  

CCoommmmiissssiioonn''ss  ooffffiiccee  aatt  116611--AA,,  SS..PP..  MMuukkhheerrjjeeee  RRooaadd,,  KKoollkkaattaa  ––  770000  002266,,  bbeettwweeeenn  1111::0000  aa..mm..  aanndd  0033::3300  pp..mm..  

oonn  aallll  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  ((SSaattuurrddaayyss  aanndd  SSuunnddaayyss  aarree  hhoolliiddaayyss))  oorr  sseenntt  bbyy  ppoosstt  ((ssttrriiccttllyy  bbyy  RReeggiisstteerreedd  oorr  SSppeeeedd  

PPoosstt  oorr  UU..CC..PP..))  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  DDeeppuuttyy  SSeeccrreettaarryy  ((EExxaammiinnaattiioonn)),,  PPuubblliicc  SSeerrvviiccee  CCoommmmiissssiioonn,,  WWeesstt  BBeennggaall,,  aatt  

tthhee  aabboovvee  aaddddrreessss  ssuuppeerrssccrriibbiinngg  oonn  tthhee  eennvveellooppee  tthhee  AADDVVTT..  NNOO..,,  NNAAMMEE  OOFF  TTHHEE  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  aanndd  NNAAMMEE  

OOFF  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  CCEENNTTRREE  OOPPTTEEDD..  

CCoommpplleetteedd  aapppplliiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  wwiitthh    ((ii))  rreeqquuiissiittee  ffeeee  tthhrroouugghh  II..PP..OO..//TTrreeaassuurryy  CChhaallllaann  ((SSCC  

aanndd  SSTT  ccaannddiiddaatteess  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  aanndd  PPeerrssoonnss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittyy  ooff  4400%%  aanndd  aabboovvee  aarree  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  ppaayyiinngg  

tthhee  ffeeee))  ;;    ((iiii))  oonnee  ccooppyy  ooff  rreecceenntt  ppaassssppoorrtt  ssiizzee  pphhoottooggrraapphh  dduullyy  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  aanndd  ppaasstteedd  oonn  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ((  AAnn  iiddeennttiiccaall  ccooppyy  ooff  tthhee  pphhoottooggrraapphh  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ppaassttiinngg  oonn  tthhee  AAtttteennddaannccee  SShheeeett  ttoo  bbee  

sseenntt  bbyy  tthhiiss  ooffffiiccee  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  AAddmmiitt  CCaarrdd));;    ((iiiiii))  PPhhoottoo  ccooppiieess  ooff  cceerrttiiffiiccaatteess  rreeggaarrddiinngg  aaggee,,  qquuaalliiffiiccaattiioonn  aanndd  

iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  ccllaaiimm  ffoorr  SSCC//SSTT//BBCC  ffrroomm  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  ooff  WW..BB..  aanndd  ffoorr  PP..WW..DD..  &&  MMeerriittoorriioouuss  

SSppoorrttssppeerrssoonnss  ffrroomm  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  eeiitthheerr  sseellff--cceerrttiiffiieedd  oorr  dduullyy  aatttteesstteedd  bbyy  aa  GGrroouupp  --  ''AA''  OOffffiicceerr  ooff  tthhee  

CCeennttrraall//SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  oorr  HHeeaadd  ooff  aa  rreeccooggnniizzeedd  SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll  oorr  CCoolllleeggee  ;;    ((iivv))  ttwwoo  sseellff--aaddddrreesssseedd  

uunnssttaammppeedd  eennvveellooppeess..  

  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  mmoorree  tthhaann  oonnee  aapppplliiccaattiioonn  iiss  ssttrriiccttllyy  ffoorrbbiiddddeenn..    TThhee  ccaannddiiddaattuurree  ooff  aa  ccaannddiiddaattee  

wwhhoo  ssuubbmmiittss  mmoorree  tthhaann  oonnee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  wwiillll  bbee  ccaanncceelllleedd  eevveenn  iiff  

hhee//sshhee  iiss  aaddmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ssaammee..    

                                                                                                                                                                                                                                                                  

NN..BB..  ::  11..  CCaannddiiddaatteess  mmuusstt  aabbiiddee  bbyy  iinnssttrruuccttiioonnss  aass  mmaayy  bbee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  SSuuppeerrvviissoorr//IInnvviiggiillaattoorr  ooff  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  cceennttrree..    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  ttoo  ddoo  ssoo  oorr  iinndduullggeess  iinn  ddiissoorrddeerrllyy  oorr  iimmpprrooppeerr  ccoonndduucctt,,  

hhee//sshhee  wwiillll  rreennddeerr  hhiimmsseellff//hheerrsseellff  lliiaabbllee  ttoo  eexxppuullssiioonn  ffrroomm  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  hhaallll  aanndd//oorr  ssuucchh  

ootthheerr  ppuunniisshhmmeenntt  aass  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  mmaayy  ddeeeemm  ffiitt  ttoo  iimmppoossee..  

  22..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd  aaggaaiinnsstt  bbyy  tthhee  SSuuppeerrvviissoorr  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  cceennttrree  ffoorr  

vviioollaattiinngg  aannyy  ooff  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  oorr  ffoorr  hhaavviinngg  aaddoopptteedd  uunnffaaiirr  mmeeaannss  aatt  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  hhaallll  wwiillll  

bbee  ppuunniisshheedd  wwiitthh  ccaanncceellllaattiioonn  ooff  ccaannddiiddaattuurree  aanndd  aallssoo  ddeebbaarrmmeenntt  ffrroomm  aappppeeaarriinngg  aatt  ffuuttuurree  

eexxaammiinnaattiioonnss//sseelleeccttiioonnss  aass  mmaayy  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  

ooff  tthhee  ccaassee..  

  33..  CCAANNVVAASSIINNGG  IINN  AANNYY  FFOORRMM  WWIILLLL  DDIISSQQUUAALLIIFFYY  TTHHEE  CCAANNDDIIDDAATTEE..  
  

  

  
CClloossiinngg  ddaattee  ffoorr  rreecceeiipptt  ooff  aapppplliiccaattiioonn  ::    TTHHEE  1199TTHH  OOCCTTOOBBEERR,,  22001122..  
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