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PPUUBBLLIICC  SSEERRVVIICCEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONN,,  WWEESSTT  BBEENNGGAALL  

SSppeecciiaall  RReeccrruuiittmmeenntt  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppoosstt  ooff  AAssssiissttaanntt  PPrrooggrraammmmee  OOffffiicceerr,,  22001177  

  

SSCCHHEEMMEE  &&  SSYYLLLLAABBUUSS  

    

AA..  SScchheemmee  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  ::    

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..  

    

PPrreelliimmiinnaarryy  EExxaammiinnaattiioonn    ::    220000  mmaarrkkss..  

  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  oonnllyy  oonnee  ppaappeerr  ccoonnttaaiinniinngg  MMuullttiippllee  cchhooiiccee  oobbjjeeccttiivvee  ttyyppee  qquueessttiioonnss  oonn  

GGeenneerraall  SSttuuddiieess  ((115500  mmaarrkkss))  aanndd  AArriitthhmmeettiicc  ((5500  mmaarrkkss))  aanndd  hhaavviinngg  11  hhoouurr  aanndd  3300  mmiinnuutteess  dduurraattiioonn..    TThhee  

PPrreelliimmiinnaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  aa  ssccrreeeenniinngg  tteesstt  ffoorr  sseelleeccttiioonn  ooff  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  FFiinnaall  

EExxaammiinnaattiioonn..    TThhee  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  bbyy  ccaannddiiddaatteess  iinn  PPrreelliimmiinnaarryy  EExxaammiinnaattiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  ccoouunntteedd  ffoorr  tthhee  

ppuurrppoossee  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ffiinnaall  mmeerriitt  lliisstt..  

FFiinnaall  EExxaammiinnaattiioonn    ::    445500  mmaarrkkss..  

  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhrreeee  ppaappeerrss  ooff  CCoonnvveennttiioonnaall  ttyyppee  qquueessttiioonnss,,  vviizz..  PPaappeerr--II  ::  EEnngglliisshh,,  

PPaappeerr--IIII  ::  BBeennggaallii//HHiinnddii//UUrrdduu//NNeeppaallii//SSaanntthhaallii  aanndd  PPaappeerr--IIIIII  ::  GGeenneerraall  SSttuuddiieess  aanndd  AArriitthhmmeettiicc..    FFuullll  MMaarrkkss  

aanndd  ttiimmee  ffoorr  eeaacchh  ooff  PPaappeerrss  --  II  &&  IIII  wwiillll  bbee  115500  hhaavviinngg  aa  dduurraattiioonn  ooff  11  hhoouurr  aanndd  3300  mmiinnuutteess..    FFuullll  MMaarrkkss  ffoorr  

PPaappeerr--IIIIII  wwiillll  bbee  115500  ((110000  mmaarrkkss  ffoorr  GGeenneerraall  SSttuuddiieess  aanndd  5500  mmaarrkkss  ffoorr  AArriitthhmmeettiicc)),,  tthhee  ttoottaall  ttiimmee  bbeeiinngg  22  

hhoouurrss  aanndd  3300  mmiinnuutteess..  AAnnsswweerrss  ffoorr  GGrroouupp--AA  ((GGeenneerraall  SSttuuddiieess))  ppoorrttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  iinn  EEnngglliisshh  oorr  iinn  

BBeennggaallii  oorr  iinn  NNeeppaallii  aanndd  AAnnsswweerrss  ffoorr  GGrroouupp--BB  ((AArriitthhmmeettiicc))  iinn  EEnngglliisshh  oorr  iinn  BBeennggaallii  bbuutt  aallll  tthhee  aannsswweerrss  ffoorr  

iinnddiivviidduuaall  ggrroouupp  mmuusstt  bbee  iinn  oonnee  aanndd  tthhee  ssaammee  llaanngguuaaggee..  

  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  aallll  tthhee  tthhrreeee  ppaappeerrss  ((PPaappeerr--II,,  IIII  &&  IIIIII))  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy..                                                                                                                                                                                                                                                              

    

PPeerrssoonnaalliittyy  TTeesstt    ::    110000  mmaarrkkss..  

  AA  lliimmiitteedd  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  sseelleecctteedd  mmeerriitt--wwiissee  oonn  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  FFiinnaall  EExxaammiinnaattiioonn  ((WWrriitttteenn))  

wwiillll  bbee  ccaalllleedd  ttoo  tthhee  PPeerrssoonnaalliittyy  TTeesstt..  

  FFiinnaall  MMeerriitt  LLiisstt  wwiillll  bbee  pprreeppaarreedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ttoottaall  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  iinn  aallll  tthhee  tthhrreeee  ppaappeerrss  ooff  tthhee  

FFiinnaall  EExxaammiinnaattiioonn  aanndd  tthhaatt  oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  PPeerrssoonnaalliittyy  TTeesstt  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr..  

  

BB..  SSyyllllaabbuuss  ffoorr  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn    ::      

  ((aa))  GGeenneerraall  SSttuuddiieess  ((PPrreelliimmiinnaarryy  aanndd  FFiinnaall  EExxaammiinnaattiioonn))  ::    QQuueessttiioonnss  wwiillll  bbee  sseett  ttoo  tteesstt  GGeenneerraall  

KKnnoowwlleeddggee  ooff  aa  ccaannddiiddaattee  iinn  ddiiffffeerreenntt  sspphheerreess..    ((bb))  AArriitthhmmeettiicc  ((PPrreelliimmiinnaarryy  aanndd  FFiinnaall  EExxaammiinnaattiioonn))  ::    

QQuueessttiioonnss  wwiillll  bbee  sseett  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  ssyyllllaabbuuss  ooff  MMaaddhhyyaammiikk  EExxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  WWeesstt  BBeennggaall  BBooaarrdd  ooff  

SSeeccoonnddaarryy  EEdduuccaattiioonn..  

  PPaappeerr  ––  II    ::    EEnngglliisshh  ((FFiinnaall  EExxaammiinnaattiioonn))    ::  

  QQuueessttiioonnss  mmaayy  bbee  aasskkeedd  oonn  aallll  oorr  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  ::––  

  aa))    DDrraaffttiinngg  ooff  aa  rreeppoorrtt  ffrroomm  ppooiinnttss  oorr  mmaatteerriiaallss  ssuupppplliieedd;;  

  bb))    TTrraannssllaattiioonn  ffrroomm  BBeennggaallii//HHiinnddii//UUrrdduu//NNeeppaallii//SSaanntthhaallii,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  ttoo  EEnngglliisshh;;  

  cc))    CCoonnddeennssiinngg  ooff  aa  pprroossee  ppaassssaaggee  ((SSuummmmaarryy//PPrreecciiss));;  

  dd))  CCoorrrreecctt  uussee  ooff  wwoorrddss,,  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  sseenntteenncceess,,  uussee  ooff  ccoommmmoonn  pphhrraasseess,,  ssyynnoonnyymmss  aanndd  aannttoonnyymmss  eettcc..  
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PPaappeerr  ––  IIII    ::    BBeennggaallii//HHiinnddii//UUrrdduu//NNeeppaallii//SSaanntthhaallii  ((FFiinnaall  EExxaammiinnaattiioonn))    ::  

  QQuueessttiioonnss  mmaayy  bbee  aasskkeedd  oonn  aallll  oorr  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  ::––  

  aa))    DDrraaffttiinngg  ooff  aa  rreeppoorrtt  ffrroomm  ppooiinnttss  oorr  mmaatteerriiaallss  ssuupppplliieedd;;  

  bb))    TTrraannssllaattiioonn  ffrroomm  EEnngglliisshh  ttoo  BBeennggaallii//HHiinnddii//UUrrdduu//NNeeppaallii//SSaanntthhaallii,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee;;  

  cc))    CCoonnddeennssiinngg  ooff  aa  pprroossee  ppaassssaaggee;;  

  dd))    GGrraammmmaarr..  

  PPaappeerrss  ––  II  &&  IIII  ooff  tthhee  FFiinnaall  EExxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  ooff  HHiigghheerr  SSeeccoonnddaarryy  ((1100  ++  22))  EExxaammiinnaattiioonn  ssttaannddaarrdd  ooff  

tthhee  WWeesstt  BBeennggaall  CCoouunncciill  ffoorr  HHiigghheerr  SSeeccoonnddaarryy  EEdduuccaattiioonn..  

  AAsssseessssmmeenntt  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  aannsswweerr  ssccrriippttss  ddoonnee  bbyy  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  ffiinnaall  aanndd  sshhaallll  nnoott  bbee  

ooppeenn  ttoo  ssccrruuttiinnyy  bbyy  aannyy  eexxtteerrnnaall  aauutthhoorriittyy..    TThhee  CCoommmmiissssiioonn  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ttoo  ffiixx  qquuaalliiffyyiinngg  mmaarrkkss  

iinn  aannyy  oorr  aallll  ooff  tthhee  ppaappeerrss  aanndd  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee..      

  AA  ddeedduuccttiioonn  ooff  1100%%  ooff  tthhee  ffuullll  mmaarrkkss  mmaayy  bbee  mmaaddee  ffrroomm  tthhee  ttoottaall  mmaarrkkss  sseeccuurreedd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  iinn  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  ppaappeerr  iiff  hhee//sshhee  ddiisscclloosseess  hhiiss//hheerr  iiddeennttiittyy  bbyy  wwrriittiinngg  hhiiss//hheerr  nnaammee,,  rroollll  nnuummbbeerr,,  eettcc..  oorr  ppuuttttiinngg  aannyy  

iiddeennttiiffyyiinngg  mmaarrkkss  iinnssiiddee  tthhee  aannsswweerr--ssccrriipptt  ooff  tthhaatt  ppaappeerr..  

  

------------------------  


