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

aanndd  pprrooffeessssiioonnaallllyy  mmaannaaggeedd  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  EEnntteerrpprriissee,,  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  PPoowweerr  DDiissttrriibbuuttiioonn  aanndd  

HHyyddeell  PPoowweerr  GGeenneerraattiioonn  iinn  mmaajjoorr  ppaarrttss  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  wwiitthh  CCuussttoommeerr  BBaassee  eexxcceeeeddiinngg  11..2255  ccrroorree,,  

EEmmppllooyyeeee  SSttrreennggtthh  ooff  aarroouunndd  1177,,000000  aanndd  AAnnnnuuaall  TTuurrnnoovveerr  ooff    1144,,000000  ccrroorree  iinnvviitteess  aapppplliiccaattiioonnss  ffrroomm  IInnddiiaann  

NNaattiioonnaallss  ttoo  ffiillll  uupp  tthhee  ffoolllloowwiinngg  vvaaccaanntt  ppoossttss  iimmmmeeddiiaatteellyy::  

SSll..  
NNoo..  

NNaammee  ooff  
ppoosstt  

SSccaallee  ooff  PPaayy  GGrroossss  SSaallaarryy  
((AApppprrooxx))  

NNoo..  ooff  ppoosstt  QQuuaalliiffiiccaattiioonn  //  EExxppeerriieennccee  

11  PPhhaarrmmaacciisstt    66,,330000//--  
ttoo  

  2200,,220000//--  
wwiitthh  GGrraaddee  PPaayy    

33,,660000//--  

  2200,,6600
00//--  

22  DDiipplloommaa  iinn  PPhhaarrmmaaccyy  ffrroomm  aa  rreeccooggnniizzeedd  
IInnssttiittuuttee  rreeccooggnniizzeedd  bbyy  AAIICCTTEE..  

22  NNuurrssee    66,,330000//--  
ttoo  

  2200,,220000//--  

wwiitthh  GGrraaddee  PPaayy    
22,,660000//--  

  1188,,6600
00//--  

66  CCaannddiiddaattee  mmuusstt  hhaavvee  HHiigghheerr  SSeeccoonnddaarryy  oorr  
eeqquuiivvaalleenntt  iinn  SScciieennccee  wwiitthh  DDiipplloommaa  iinn  
GGeenneerraall  NNuurrssiinngg  MMiiddwwiiffee  ffrroomm  tthhee  GGoovvtt..  ooff  
WWeesstt  BBeennggaall  HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess  oorr  AAIICCTTEE  
aapppprroovveedd  ccoouurrssee  ffrroomm  aannyy  rreeccooggnniizzeedd  
NNuurrssiinngg  CCoouunncciill  aanndd  RReeggiissttrraattiioonn  wwiitthh  
aauutthhoorriizzeedd  NNuurrssiinngg  CCoouunncciill..  

AANNDD  

AAtt  lleeaasstt  22  ((TTwwoo))  yyeeaarrss  wwoorrkkiinngg  eexxppeerriieennccee  iinn  
aa  rreeccooggnniizzeedd  HHoossppiittaall  

33  IITTII  
TTrraaiinneeee  

  66,,330000//--  
TToo  

  2200,,220000//--  

wwiitthh  GGrraaddee  PPaayy    
22,,660000//--  

  1188,,6600
00//--  

449900  PPaasssseedd  MMaaddhhyyaammiikk  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  pplluuss  ttrraaddee  
cceerrttiiffiiccaattee  uunnddeerr  NNCCTTVVTT  ffrroomm  aannyy  GGoovvtt..  IITTII  
uunnddeerr  DDiirreeccttoorr  ooff  IInndduussttrriiaall  TTrraaiinniinngg,,  GGoovvtt..  
ooff  WWeesstt  BBeennggaall  iinn  tthhee  ttrraaddee  ((22  yyeeaarrss  
dduurraattiioonn))::  WWiirreemmaann  oorr  EElleeccttrriicciiaann  wwiitthh  tthhee  
pprroovviissiioonn  ffoorr  33  mmoonntthhss  ttrraaiinniinngg  iinn  tthhee  
CCoommppaannyy’’ss  EEEETTII  ssiittuuaatteedd  aatt  ddiiffffeerreenntt  
ddiissttrriiccttss..  FFiinnaall  aabbssoorrppttiioonn  ttoo  tthhee  ppoosstt  ooff  
LLiinneessmmaann  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ppaassssiinngg  ooff  WWrriitttteenn  
EExxaammiinnaattiioonn  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  EEEETTII..  

NNoottiiffiiccaattiioonn  NNoo..  MMPPPP//22001133//0088 

VVEERRYY  IIMMPPOORRTTAANNTT::  

CCaannddiiddaatteess  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  ggoo  tthhrroouugghh  ffuullll  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  tthhee  AAddvveerrttiisseemmeenntt  aanndd  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  hhee  //  sshhee  

ssaattiissffiieess  aallll  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  ppeerr  tthhee  aaddvveerrttiisseemmeenntt  bbeeffoorree  oonnlliinnee  rreeggiissttrraattiioonn..  IInn  ccaassee,,  iitt  iiss  ddeetteecctteedd  

aatt  aannyy  ssttaaggee  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  //  sseelleeccttiioonn  ((ii..ee..,,  dduurriinngg  wwrriitttteenn  tteesstt//iinntteerrvviieeww//vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ddooccuummeennttss  

eettcc..))  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  ddooeess  nnoott  ffuullffiillll  tthhee  pprreessccrriibbeedd  eelliiggiibbiilliittyy  nnoorrmmss  aanndd  //  oorr  tthhaatt  hhee  //  sshhee  hhaass  

ffuurrnniisshheedd  aannyy  iinnccoorrrreecctt  //  ffaallssee  //  wwrroonngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  hhaass  ssuupppprreesssseedd  aannyy  mmaatteerriiaall  ffaacctt((ss)),,  hhiiss  //  hheerr  

ccaannddiiddaattuurree  wwiillll  aauuttoommaattiiccaallllyy  ssttaanndd  ccaanncceelllleedd..      IIff  aannyy  ooff  tthhee  aabboovvee  sshhoorrttccoommiinngg((ss))  iiss  //  aarree  ddeetteecctteedd  

eevveenn  aafftteerr  aappppooiinnttmmeenntt,,  hhiiss//hheerr  sseerrvviicceess  aarree  lliiaabbllee  ttoo  bbee  tteerrmmiinnaatteedd  wwiitthhoouutt  aannyy  nnoottiiccee.. 



 

 

NNBB..  NNUUMMBBEERR  OOFF  PPOOSSTT  MMAAYY  VVAARRYY..  

NNOOTTEE  ::  

11..  DDeeggrreeee  ffrroomm  OOppeenn  UUnniivveerrssiittyy  //  PPrriivvaattee  UUnniivveerrssiittyy  //  DDiissttaannccee  LLeeaarrnniinngg  MMooddee  //  PPaarrtt  TTiimmee  //  

SSaannddwwiicchh  CCoouurrssee  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  

22..  IInn  ccaassee  ooff  NNuurrssee,,  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  ppoosstteedd  aatt  vvaarriioouuss  hhoossppiittaallss  aattttaacchheedd  ttoo  HHyyddeell  uunniittss  

ssiittuuaatteedd  aatt  NNoorrtthh  BBeennggaall..  

SSttiippeenndd  ::  

FFoorr  tthhee  ppoosstt  ooff  IITTII  TTrraaiinneeee,,  tthhee  ccaannddiiddaatteess  sseelleecctteedd  wwiillll  bbee  ppaaiidd  aa  mmoonntthhllyy  SSttiippeenndd  ooff      1100,,000000//--  

dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  TTrraaiinniinngg..  

OOtthheerr  FFaacciilliittiieess  ::  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  BBaassiicc  PPaayy  aanndd  GGrraaddee  PPaayy,,  tthhee  ppoossttss  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..  

CCaarreeeerr  PPrroossppeecctt  ::  

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..  IItt  ooffffeerrss  ttiimmee--bboouunndd  mmooddee  ooff  pprroommoottiioonn  ttoo  tthhee  

eemmppllooyyeeeess  wwiitthh  hhiigghheerr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  tthheeiirr  ssiinncceerriittyy,,  iinniittiiaattiivvee  aanndd  mmeerriitt..  OOnn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  

pprroobbaattiioonn,,  tthheeyy  mmaayy  bbee  ccoonnffiirrmmeedd  uunnddeerr  tthhee  CCoommppaannyy..  CCaannddiiddaatteess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffuurrnniisshh  aa  bboonndd  ooff                                      

  8800,,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..  

AAggee  LLiimmiitt  ::  

MMiinniimmuumm  1188  yyeeaarrss  aanndd  mmaaxxiimmuumm  2277  yyeeaarrss  aass  oonn  0011..0011..22001133  ffoorr  tthhee  ppoosstt  ooff  PPhhaarrmmaacciisstt  &&  IITTII  TTrraaiinneeee  aanndd  

mmiinniimmuumm  1188  yyeeaarrss  aanndd  mmaaxxiimmuumm  3300  yyeeaarrss  aass  oonn  0011..0011..22001133  ffoorr  tthhee  ppoosstt  ooff  NNuurrssee  wwiitthh  rreellaaxxaattiioonn  ooff  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  ((FFoorr  EExx--SSeerrvviicceemmaann  ::  AAggee  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ––  ((MMiinnuuss))  

TToottaall  SSeerrvviiccee  LLeennggtthh  ggiivveenn  ((MMiinniimmuumm  66  mmoonntthhss))  ssuubbjjeecctt  ttoo  mmaaxxiimmuumm  rreellaaxxaattiioonn  ooff  33  yyeeaarrss  ffrroomm  uuppppeerr  

aaggee  lliimmiitt  aass  ppeerr  GGoovvtt..  RRuulleess))..  CCaannddiiddaatteess  iinn  tthhee  ccaatteeggoorryy  ooff  SSCC,,  SSTT  aanndd  OOBBCC  ffrroomm  SSttaattee  ootthheerr  tthhaann  WWeesstt  BBeennggaall  

nneeeedd  ttoo  bbee  ttrreeaatteedd  aass  UUnnrreesseerrvveedd  ccaannddiiddaattee..  

PPrroocceessssiinngg  &&  EExxaammiinnaattiioonn  FFeeeess  ::  

AA  ssuumm  ooff    225500//--  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  //  EExxeemmpptteedd  CCaatteeggoorryy  CCaannddiiddaatteess..  AApppplliiccaattiioonn  FFeeeess  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  ddeeppoossiitteedd  ffrroomm  2299..1100..22001133  ttoo  

2200..1111..22001133  dduurriinngg  tthhee  bbaannkkiinngg  hhoouurrss..  DDeemmaanndd  DDrraafftt//MMoonneeyy  OOrrddeerr//PPoossttaall  OOrrddeerr  oorr  aannyy  ootthheerr  mmooddee  ooff  ppaayymmeenntt  iiss  nnoott  

aacccceeppttaabbllee..  PPHH  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  ppaayy    115500//--..  

RReesseerrvvaattiioonn  ::  

RReesseerrvvaattiioonn  ffoorr  aallll  tthhee  ppoossttss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  aass  ppeerr  tthhee  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  tthhee  GGoovvtt..  ooff  WWeesstt  BBeennggaall  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..                      

SSCC  //  SSTT  //  OOBBCC  ((AA))  //  OOBBCC  ((BB))  ccaannddiiddaatteess  ffrroomm  SSttaattee  ootthheerr  tthhaann  WWeesstt  BBeennggaall  hhaavvee  ttoo  aappppllyy  aass  UUnnrreesseerrvveedd  

ccaannddiiddaatteess..  TThhee  vvaaccaannccyy  aaggaaiinnsstt  eexxeemmpptteedd  ccaatteeggoorryy  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  uupp  aass  ppeerr  rruulleess  ooff  GGoovvtt..  ooff  WWBB..  

PPoosstt  wwiissee  ddeettaaiillss  ooff  rreesseerrvvaattiioonn  ::  

Sl. 
No. 

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

Serviceman 
Total 

1 Pharmacist 1 1 Nil Nil Nil Nil Nil 2 

2 Nurse 3 1 1 1 Nil Nil Nil 6 

3 ITI Trainee 190 105 30 79 35 26 25 490 

A  

OOtthheerr  CCoonnddiittiioonnss  ::  

SSeelleecctteedd  ccaannddiiddaatteess  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  aaggaaiinnsstt  aavvaaiillaabbllee  vvaaccaanncciieess  pprroovviissiioonnaallllyy  oonn  PPrroobbaattiioonn  ffoorr  aa  

ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr  wwiitthh  rreegguullaarr  ssccaallee  ooff  ppaayy  [[BBaanndd  PPaayy  aanndd  GGrraaddee  PPaayy]]..  TThheeiirr  aappppooiinnttmmeenntt  sshhaallll  bbee  

eennttiirreellyy  pprroovviissiioonnaall  aanndd  tthheeiirr  ccoonnffiirrmmaattiioonn  aass  rreegguullaarr  eemmppllooyyeeee  wwoouulldd  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuubbsseeqquueenntt  

rreecceeiipptt  ooff  PPoolliiccee  VVeerriiffiiccaattiioonn  RReeppoorrtt  aanndd  CCaassttee  CCeerrttiiffiiccaattee  aanndd  ootthheerr  tteessttiimmoonniiaallss  VVeerriiffiiccaattiioonn  RReeppoorrtt..  

TThheeyy  mmuusstt  qquuaalliiffyy  iinn  tthhee  PPrree--eemmppllooyymmeenntt  MMeeddiiccaall  EExxaammiinnaattiioonn  aass  ppeerr  pprreessccrriibbeedd  rruulleess  ooff  tthhee  

CCoommppaannyy..  DDeecciissiioonn  ooff  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ffoorr  aabbssoorrppttiioonn  uunnddeerr  tthhee  CCoommppaannyy  iiss  ffiinnaall  aanndd  bbiinnddiinngg..  TThheeyy  aarree  lliiaabbllee  ttoo  bbee  

ppoosstteedd  iinn  aannyy  OOffffiicceess//UUnniittss//PPoowweerr  SSttaattiioonnss  ooff  tthhee  CCoommppaannyy  llooccaatteedd  aatt  ddiiffffeerreenntt  ppaarrttss  ooff  WWeesstt  BBeennggaall..  CCaannddiiddaatteess  

hhaavviinngg  aaddeeqquuaattee  kknnoowwlleeddggee  iinn  ccoommmmuunniiccaattiinngg  iinn  BBeennggaallii  //  NNeeppaallii  llaanngguuaaggee  aarree  pprreeffeerrrreedd..  

DDeeffiinniittiioonn  ooff  PPeerrssoonn  wwiitthh  DDiissaabbiilliittyy  ::  

UUnnddeerr  SSeeccttiioonn  3333  ooff  tthhee  PPeerrssoonn  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  ((EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess,,  PPrrootteeccttiioonn  ooff  RRiigghhtt  aanndd  FFuullll  PPaarrttiicciippaattiioonn))  AAcctt..  

11999955  oonnllyy  ssuucchh  ppeeooppllee  wwoouulldd  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  rreesseerrvvaattiioonn  wwhhoo  ssuuffffeerr  ffrroomm  nnoott  lleessss  tthhaann  4400%%  ooff  rreelleevvaanntt  ddiissaabbiilliittyy  aanndd  aarree  

cceerrttiiffiieedd  bbyy  aa  MMeeddiiccaall  BBooaarrdd  ccoonnssttiittuutteedd  bbyy  tthhee  CCeennttrraall  //  SSttaattee  GGoovvtt..  

AAccccoorrddiinnggllyy,,  ccaannddiiddaatteess  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissaabbiilliittiieess  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppllyy..  CCaannddiiddaatteess  ccllaaiimmiinngg  ssuucchh  bbeenneeffiittss  sshhoouulldd  

pprroodduuccee  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  oorriiggiinnaall  ((iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoommppeetteenntt  AAuutthhoorriittyy  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  llaasstt  ddaattee  ooff  oonnlliinnee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  

aapppplliiccaattiioonn  iinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmmaatt  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhiiss  aaddvveerrttiisseemmeenntt))  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthheeiirr  ccllaaiimm  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

IInntteerrvviieeww  //  aatt  aannyy  ssttaaggee  ooff  tthhee  pprroocceessss..  PPeerrssoonnss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  wwiillll  hhaavvee  ttoo  wwoorrkk  iinn  ooffffiicceess  aaccrroossss  tthhee  SSttaattee  ooff  WWeesstt  

BBeennggaall..  

VViissuuaall  IImmppaaiirreedd  ((VVII))::  

BBlliinnddnneessss  rreeffeerrss  ttoo  ccoonnddiittiioonn  wwhheerree  aa  ppeerrssoonn  ssuuffffeerrss  ffrroomm  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss  nnaammeellyy    

aa))  TToottaall  aabbsseennccee  ooff  ssiigghhtt..  

bb))  VViissuuaall  aaccuuiittyy  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  66//6600  oorr  2200//220000  ((ssnneelllleenn))  iinn  tthhee  bbeetttteerr  eeyyee  wwiitthh  ccoorrrreeccttiinngg  lleennsseess..  



 

 

cc))  LLiimmiittaattiioonn  ooff  tthhee  ffiieelldd  ooff  vviissiioonn  ssuubbtteennddiinngg  iinn  aannggllee  ooff  2200  ddeeggrreeee  oorr  wwoorrssee..  

LLooww  vviissiioonn  mmeeaannss  aa  ppeerrssoonn  wwiitthh  iimmppaaiirrmmeenntt  ooff  vviissuuaall  ffuunnccttiioonnaalliittyy  eevveenn  aafftteerr  ttrreeaattmmeenntt  oorr  ssttaannddaarrdd  rreeffrraaccttiivvee  

ccoorrrreeccttiioonn  bbuutt  wwhhoo  uusseess  oorr  iiss  ppootteennttiiaallllyy  ccaappaabbllee  ooff  uussiinngg  vviissiioonn  ffoorr  tthhee  ppllaannnniinngg  ooff  eexxeeccuuttiioonn  ooff  aa  ttaasskk  wwiitthh  

aapppprroopprriiaattee  aassssiissttiivvee  ddeevviiccee..  

  

  

  

DDeeaaff  &&  HHeeaarriinngg  IImmppaaiirreedd  ((HHII))::  

TThhee  ddeeaaff  aarree  tthhoossee  ppeeooppllee  iinn  wwhhoomm  tthhee  sseennssee  ooff  hheeaarriinngg  iiss  nnoonn--ffuunnccttiioonnaall  ffoorr  oorrddiinnaarryy  ppuurrppoossee  ooff  lliiffee  ii..ee..  ttoottaall  lloossss  ooff  

hheeaarriinngg  iinn  bbootthh  eeaarrss..  TThheeyy  ddoo  nnoott  hheeaarr,,  uunnddeerrssttaanndd  aatt  aallll  eevveenn  wwiitthh  aammpplliiffiieedd  ssppeeeecchh..  HHeeaarriinngg  iimmppaaiirrmmeenntt  mmeeaannss  

lloossss  ooff  ssiixxttyy  ddeecciibbeellss  oorr  mmoorree  iinn  tthhee  bbeetttteerr  eeaarr  iinn  tthhee  ccoonnvveerrssaattiioonn  rraannggee  ooff  ffrreeqquueenncciieess..  

OOrrtthhooppeeddiiccaallllyy  CChhaalllleennggeedd  ((OOCC))::  

OOnnllyy  tthhoossee  OOrrtthhooppeeddiiccaallllyy  CChhaalllleennggeedd  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaavvee  llooccoommoottoorr  ddiissaabbiilliittyy  oorr  cceerreebbrraall  ppaallssyy  wwiitthh  llooccoommoottoorr  

iimmppaaiirrmmeenntt  ooff  mmiinniimmuumm  ooff  4400%%  aanndd  oonnllyy  tthhoossee  wwhhoo  ffaallll  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccaatteeggoorriieess  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppllyy::  

BBLL  --  BBootthh  lleeggss  aaffffeecctteedd  bbuutt  nnoott  aarrmmss  

OOAA  --  OOnnee  aarrmm  aaffffeecctteedd  ((RR  oorr  LL))  

aa))  IImmppaaiirreedd  rreeaacchh  

bb))  WWeeaakknneessss  ooff  ggrriipp  

cc))  AAttaaxxiiaa  

OOLL  --  OOnnee  lleegg  aaffffeecctteedd  ((RR  ttoo  LL))  

MMWW  --  MMuussccuullaarr  wweeaakknneessss  aanndd  lliimmiitteedd  pphhyyssiiccaall  eenndduurraannccee..  
  

MMooddee  ooff  SSeelleeccttiioonn  ::  

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  aanndd  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//aarreeaass..  

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  

2299..1100..22001133..  

TThhee  ccaannddiiddaatteess  mmuusstt  eennssuurree  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  sshhoowwnn  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  ppoosstt  aass  ppeerr  

llaayyoouutt  ooff  qquuaalliiffiiccaattiioonn  aanndd  ffuullffiillll  tthhee  rreeqquuiirreedd  ccrriitteerriiaa  bbeeffoorree  aappppllyyiinngg  ffoorr  tthhee  ppoosstt..  

HHooww  ttoo  AAppppllyy  ::  

EElliiggiibbllee  ccaannddiiddaatteess  hhaavvee  ttoo  aappppllyy  tthhrroouugghh  oonnlliinnee  rreeggiissttrraattiioonn  ssyysstteemm  ooff  WWBBSSEEDDCCLL  ii..ee..  wwwwww..wwbbsseeddccll..iinn  aatt  CCaarreeeerr  @@  

WWBBSSEEDDCCLL..  NNoo  ootthheerr  mmeeaannss  //  mmooddee  ooff  aapppplliiccaattiioonn  sshhaallll  bbee  aacccceepptteedd..  OOnnlliinnee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonnss  wwiillll  bbee  

aalllloowweedd  oonn  tthhee  wweebbssiittee  bbeettwweeeenn  2299..1100..22001133  ttoo  2200..1111..22001133  ((MMiidd  NNiigghhtt))..  

WWhhiillee  aappppllyyiinngg  oonn--lliinnee,,  ccaannddiiddaatteess  sshhoouulldd  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaarrttiiccuullaarrss  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee::  

11..  CCaannddiiddaatteess  mmuusstt  hhaavvee  aa  vvaalliidd  EE--mmaaiill  IIDD..  TThhee  CCoommppaannyy  mmaayy  sseenndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ddoowwnnllooaaddiinngg  AAddmmiitt  CCaarrdd  ffoorr  

WWrriitttteenn  TTeesstt  //  IInntteerrvviieeww  tthhrroouugghh  tthhee  rreeggiisstteerreedd  EE--mmaaiill  IIDD..  UUnnddeerr  nnoo  cciirrccuummssttaanncceess  hhee  //  sshhee  sshhoouulldd  sshhaarree  //  

mmeennttiioonn  AApppplliiccaattiioonn  NNoo..  ttoo  //  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn..    

22..  AA  ssuumm  ooff    225500//--  sshhaallll  bbee  ddeeppoossiitteedd  aass  aapppplliiccaattiioonn  ffeeeess  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaatteess..  PPHH  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  ppaayy    115500//--..  FFeeee  



 

 

sshhoouulldd  bbee  ddeeppoossiitteedd  iinn  aannyy  bbrraanncchh  ooff  UUnniitteedd  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa  tthhrroouugghh  aa  TTrriipplliiccaattee  CCHHAALLLLAANN..  AAfftteerr  ffiilllliinngg  uupp  

hhiiss  //  hheerr  PPeerrssoonnaall  bbiioo--ddaattaa,,  PPhhoottooggrraapphh  aanndd  SSiiggnnaattuurree  ppoorrttiioonn,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  ddoowwnnllooaadd  //  pprriinntt  tthhee  CCHHAALLLLAANN  

ffrroomm  tthhee  FFeeee  CCHHAALLLLAANN  TTAABB  ooff  oonnlliinnee  AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  aanndd  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  aa  pprriinnttoouutt  ooff  tthhee  ssaammee  iinn  AA44  ssiizzee  ppaappeerr  

aanndd  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ddeeppoossiitt  iitt  iinn  aannyy  bbrraanncchh  ooff  UUnniitteedd  BBaannkk  ooff  IInnddiiaa  aalloonngg  wwiitthh  ddiissppoossiittiioonn  ffeeeess..  BBaannkk  wwiillll  cchhaarrggee                    

  2222//--  aaddddiittiioonnaall  aass  BBaannkk’’ss  SSeerrvviiccee  CChhaarrggee..  NNoo  ffeeeess  wwiillll  bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  SSCC  //  SSTT  //  EExxeemmpptteedd  CCaatteeggoorryy  

ccaannddiiddaatteess..    

33..  AAfftteerr  ddeeppoossiittiinngg  ffeeeess,,  bbaannkk  wwiillll  pprroovviiddee  TTrraannssaaccttiioonn  IIDD  aanndd  SSOOLL  IIDD  wwhhiicchh  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  wwrriitttteenn  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..  WWBBSSEEDDCCLL’’ss  ccooppyy  ooff  CCHHAALLLLAANN  ttoo  bbee  sseenntt  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  aalloonngg  wwiitthh  hhaarrdd  ccooppyy  ooff  ccrreeddeennttiiaallss  aanndd  

AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  tthhrroouugghh  ppoosstt..    

44..  MMoonneeyy  OOrrddeerr  //  PPoossttaall  OOrrddeerr  oorr  aannyy  ootthheerr  mmooddee  ooff  ppaayymmeenntt  iiss  nnoott  aacccceeppttaabbllee..  

55..  TThhee  CCHHAALLLLAANN  ((wwhheerreevveerr  aapppplliiccaabbllee)),,  vvaalliidd  EE--mmaaiill  IIDD  aanndd  MMoobbiillee  NNoo  aarree  mmaannddaattoorryy  ddaattaa  wwiitthhoouutt  

wwhhiicchh  oonnlliinnee  rreeggiissttrraattiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  ppoossssiibbllee  aatt  aallll..  

 

 

 

 

 

 

  SStteeppss  ffoorr  aappppllyyiinngg  ::  

SStteepp  11  ::  

VViissiitt  wweebbssiittee  wwwwww..wwbbsseeddccll..iinn..  GGoo  ttoo  CCaarreeeerr@@WWBBSSEEDDCCLL..  

SStteepp  22  ::  

CClliicckk  oonn  ““RReeccrruuiittmmeenntt  ffoorr  tthhee  PPoosstt  ooff  PPhhaarrmmaacciisstt  //  NNuurrssee  //  IITTII  TTrraaiinneeee  ((NNoottiiffiiccaattiioonn  NNoo..::  

MMPPPP//22001133//0088””  ttoo  vviieeww  tthhee  ffuullll  AAddvveerrttiisseemmeenntt  DDeettaaiillss..  

SStteepp  33  ::  

RReeaadd  tthhee  ddeettaaiillss  vveerryy  ccaarreeffuullllyy  bbeeffoorree  aappppllyyiinngg..  ““OOnnlliinnee  AApppplliiccaattiioonn””  lliinnkkss  aarree  ppllaacceedd  nneexxtt  ttoo  ““AAddvveerrttiisseemmeenntt  

PPaaggee””..  

SStteepp  44  ::  

CClliicckk  oonn  ““AAppppllyy  OOnnlliinnee””  ttoo  ffiillll  uupp  tthhee  AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  oonnlliinnee..  

SStteepp  55  ::  

TThhee  ccaannddiiddaattee  wwoouulldd  bbee  ddiirreecctteedd  ttoo  aa  ppaaggee  wwhheerree  hhee//sshhee  hhaass  ttoo  cclliicckk  oonn  ““AAppppllyy  OOnnlliinnee””  ((ffoorr  ffiirrsstt  ttiimmee  rreeggiissttrraattiioonn  oorr  

nneeww  rreeggiissttrraattiioonn))  //  AAllrreeaaddyy  rreeggiisstteerreedd  ccaannddiiddaattee  jjuusstt  nneeeedd  ttoo  ““SSiiggnn  IInn””  bbyy  uussiinngg  tthheeiirr  AApppplliiccaattiioonn  NNuummbbeerr  &&  

PPaasssswwoorrdd  sseenntt  ttoo  tthheeiirr  VVaalliidd  EE--MMaaiill  IIDD//MMoobbiillee  NNoo..  ((TThhiiss  iiss  rreeqquuiirreedd  aallwwaayyss  ffoorr  LLooggggiinngg  iinn  ttoo  tthheeiirr  

OOnn  bbeeiinngg  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  iiss  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  ffoorr  tthhee  WWrriitttteenn  EExxaammiinnaattiioonn  tthheeyy  sshhoouulldd  

ffoollllooww  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss  eennuummeerraatteedd  bbeellooww::--  

::  PPrree--RReeqquuiissiitteess  ffoorr  OOnnlliinnee  RReeggiissttrraattiioonn  ::  

TThhee  ccaannddiiddaatteess  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  uussee  IIEE  77..00  ((IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr  WWeebb  BBrroowwsseerr))  aanndd  aabboovvee,,  eennssuurree  tthhaatt  

JJaavvaa  SSccrriipptt  iiss  eennaabblleedd  aanndd  PPoopp--uuppss  aarree  aalllloowweedd  iinn  tthhee  bbrroowwsseerr  oonn  PPCC  //  LLaappttoopp  //  DDeesskkttoopp  bbeeiinngg  uusseedd  

ffoorr  OOnnlliinnee  RReeggiissttrraattiioonn.. 

http://www.wbsedcl.in/�


 

 

AAccccoouunntt  ffoorr  FFoorrmm  SSuubbmmiissssiioonn  aanndd  AAddmmiitt  CCaarrdd  DDoowwnnllooaadd))  

SStteepp  66  ::  

TThhee  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  ffiillll  uupp  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  aass  ppeerr  tthhee  gguuiiddeelliinneess  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ssoouugghhtt..  TThhee  

ccaannddiiddaattee  sshhoouulldd  cchheecckk  tthhee  ssaammee  aanndd  pprroocceeeedd  aaccccoorrddiinnggllyy  ttoo  aavvooiidd  ccoommmmiittttiinngg  mmiissttaakkeess..    

11..  TThhee  ccaannddiiddaatteess  nneeeedd  ttoo  ffiillll  uupp  ttoo  aallll  rreeqquuiirreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  ““FFiirrsstt  SSccrreeeenn””  ttaabb  aanndd  cclliicckk  oonn  

““SSUUBBMMIITT””  ttoo  mmoovvee  nneexxtt  ssccrreeeenn..  

22..  NNeexxtt  UURR//OOBBCC  ccaannddiiddaatteess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ggeenneerraattee  tthhee  BBaannkk  CCHHAALLLLAANN  aanndd  pprroocceeeedd  ttoo  BBaannkk  ttoo  

mmaakkee  tthhee  ppaayymmeenntt..  SSCC//SSTT//EECC  ccaannddiiddaatteess  ccaann  pprroocceeeedd  ttoo  ffiillll  uupp  tthhee  nneexxtt  SSttaaggee  ooff  oonnlliinnee  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm..  

33..  FFiillll  uupp  ttoo  aallll  rreeqquuiirreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  cclliicckk  oonn  ““SSaavvee  &&  SSuubbmmiitt””..  

44..  FFoorr  UURR//OOBBCC  ccaannddiiddaatteess  LLooggiinn  IIDD//AApppplliiccaattiioonn  NNoo  aanndd  PPaasssswwoorrdd  sshhaallll  bbee  sseenntt  ttoo  tthheemm  bbyy  EE--MMaaiill  

aanndd  SSMMSS  aafftteerr  FFiirrsstt  SSccrreeeenn  ddaattaa  ssuubbmmiissssiioonn..  SSCC//SSTT  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  rreecceeiivvee  tthheeiirr  AApppplliiccaattiioonn  

NNoo  aanndd  PPaasssswwoorrdd  aafftteerr  FFiinnaall  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  OOnnlliinnee  FFoorrmm  

SStteepp  77  ::  

FFoorr  UURR//OOBBCC  ccaannddiiddaatteess,,  aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  ssccrreeeenn  ddaattaa  iiss  ssaavveedd  ssuucccceessssffuullllyy  aann  aauuttoommaatteedd  PPrree--PPrriinntteedd  CCHHAALLLLAANN  wwiillll  

bbee  ggeenneerraatteedd..  IItt  wwiillll  bbee  iinn  TTrriipplliiccaattee  nnaammeellyy;;  BBaannkk  BBrraanncchh  CCooppyy,,  CCaannddiiddaattee’’ss  CCooppyy  aanndd  WWBBSSEEDDCCLL’’ss  CCooppyy..  TThhiiss  

CCHHAALLLLAANN  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  pprriinntteedd  iinn  AA44  ssiizzee  ppaappeerr  aanndd  tthheenn  ddeeppoossiitteedd  aatt  UUBBII..  PPlleeaassee  cclliicckk  oonn  ““PPrriinntt””  iiccoonn  ttoo  ggeett  iitt  

ddoowwnnllooaaddeedd  uunnddeerr  ““FFeeee  CCHHAALLLLAANN””  ttaabb..  PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  AAccttiivvee  FFeeee  CCHHAALLLLAANN  ttaabb  ffoorr  SSCC  //  SSTT  

ccaannddiiddaatteess..  

SStteepp  88  ::  

OOnnccee  tthhee  CCHHAALLLLAANN  iiss  ddeeppoossiitteedd  aanndd  tthhee  BBaannkk  pprroovviiddeess  tthhee  SSOOLL  IIDD  aanndd  TTrraannssaaccttiioonn  IIDD  aanndd  tthhee  ssaammee  nneeeeddss  ttoo  bbee  

ffiilllleedd  uupp  iinn  tthhee  OOnnlliinnee  AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  uunnddeerr  ““BBaannkk  CCHHAALLLLAANN  DDeettaaiillss””  aanndd  ccoommpplleettee  yyoouurr  rreeggiissttrraattiioonn..  TThhiiss  wwiillll  

bbee  tthhee  ffiinnaall  ccoommpplleettiioonn  ooff  ffoorrmm  ffiillll  uupp..  

SStteepp  99  ::  

TThhee  ccaannddiiddaattee  hhaass  ttoo  pprroovviiddee  hheerr  //  hhiiss  ccoonnsseenntt  ffoorr  tthhee  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  eenntteerreedd  bbyy  sseelleeccttiinngg  tthhee  

““DDeeccllaarraattiioonn””  tteexxtt..  OOnnccee  tthhee  ccaannddiiddaattee  cchheecckkss  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  cclliicckk  oonn  ““SSuubbmmiitt  ((FFiinnaall))””  tthhee  ccaannddiiddaattee  ggeettss,,  

ccoonnffiirrmmaattiioonn  mmeessssaaggee  mmeennttiioonniinngg  tthhee  ““AApppplliiccaattiioonn  NNuummbbeerr””  aanndd  PPaasssswwoorrdd  aanndd  aannyy  ootthheerr  iimmppoorrttaanntt  iinnffoo..  

NNoottee  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess::  PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroovviiddeedd  iiss  ccoorrrreecctt  aanndd  

ttrruuee..  FFoorr  aannyy  iinnccoorrrreecctt  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  mmiissrreepprreesseennttaattiioonn  oorr  ssuupppprreessssiioonn  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  ffaacctt,,  tthhee  ccaannddiiddaattuurree  mmaayy  bbee  

ccaanncceelllleedd  aatt  aannyy  ssttaaggee  ooff  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  pprroocceessss  aanndd  CCoommppaannyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  pprroocceeeedd  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  ccaannddiiddaattee  aass  

ddeeeemmeedd  ffiitt..  

SStteepp  1100  ::  

AAfftteerr  ffiinnaall  ssuubbmmiissssiioonn  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  ttaakkee  tthhee  pprriinntt  oouutt  ooff  AApppplliiccaattiioonn  RReeggiissttrraattiioonn  SSlliipp,,  SSiiggnn  oonn  iitt,,  ppaassttee  oonnee  ccooppyy  ooff  

rreecceenntt  ccoolloouurr  pphhoottooggrraapphh,,  aattttaacchh  tthhee  WWBBSSEEDDCCLL’’ss  CCooppyy  ooff  CCHHAALLLLAANN  aanndd  aatttteesstteedd  ccooppiieess  ooff  CCaassttee  CCeerrttiiffiiccaattee,,  DDiissaabbiilliittyy  

CCeerrttiiffiiccaattee  ((iiff  aapppplliiccaabbllee)),,  pprrooooff  ffoorr  EExx--SSeerrvviicceemmaann  ((iiff  aapppplliiccaabbllee)),,  aaggee  pprrooooff  aanndd  PPaassss  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  AAccaaddeemmiicc  &&  

PPrrooffeessssiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  aatttteesstteedd  bbyy  GGaazzeetttteedd  OOffffiicceerr  aanndd  sseenndd  tthhee  ssaammee  bbyy  OOrrddiinnaarryy  PPoosstt  //  SSppeeeedd  PPoosstt  aatt  

tthhee  aaddddrreessss  ggiivveenn  bbeellooww..  AApppplliiccaattiioonn  aanndd  hhaarrdd  ccooppyy  ooff  ootthheerr  ccrreeddeennttiiaallss  tthhrroouugghh  ccoouurriieerr  wwiillll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd..  OOnnllyy  



 

 

oorriiggiinnaall  AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  ((nnoo  pphhoottooccooppyy))  sshhaallll  bbee  aacccceepptteedd..    

IImmppoorrttaanntt::  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  vviissiittss  tthhee  wweebbssiittee  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  NNeeww  UUsseerr..  DDuurriinngg  tthhiiss  pprroocceessss  hhee  //  

sshhee  wwoouulldd  bbee  aassssiiggnneedd  hhiiss  //  hheerr  AApppplliiccaattiioonn  NNuummbbeerr  ((UUsseerr  IIDD))..  WWhheenn  tthhee  ccaannddiiddaattee  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  rree--vviissiitt  tthhee  ssiittee  ttoo  

ttaakkee  tthhee  pprriinntt  oouutt  ooff  tthhee  RReeggiissttrraattiioonn  SSlliipp  tthheenn  hhee  //  sshhee  hhaass  ttoo  llooggiinn  bbyy  pprroovviiddiinngg  tthhee  AApppplliiccaattiioonn  NNoo..  aanndd  PPaasssswwoorrdd..  

NNoottee::  AAfftteerr  aappppllyyiinngg  oonnlliinnee,,  ccaannddiiddaatteess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprriinntt  tthhee  ssyysstteemm  ggeenneerraatteedd  RReeggiissttrraattiioonn  SSlliipp  wwiitthh  uunniiqquuee  

AApppplliiccaattiioonn  NNoo..  TThhee  oorriiggiinnaall  rreeggiissttrraattiioonn  SSlliipp  wwiitthh  rreeqquuiirreedd  WWBBSSEEDDCCLL’’ss  CCooppyy  ooff  CCHHAALLLLAANN  aanndd  aallll  ccrreeddeennttiiaallss  dduullyy  

aatttteesstteedd  bbyy  GGaazzeetttteedd  OOffffiicceerr  aanndd  ssuuppeerrssccrriibbiinngg  aatt  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  eennvveelloopp  ppoosstt  aapppplliieedd  ffoorr  hhaass  ttoo  bbee  sseenntt  bbyy  ppoosstt  aatt  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  aaddddrreessss  ssoo  aass  ttoo  rreeaacchh  llaatteesstt  bbyy  3300..1111..22001133..  

TTHHEE    AADDVVEERRTTIISSEERR  

PPoosstt  BBaagg  NNoo  778811  

CCiirrccuuss  AAvveennuuee  PPoosstt  OOffffiiccee  

KKoollkkaattaa  --770000001177  

SStteepp  1111  ::  

IIff  yyoouurr  ccaannddiiddaattuurree  iiss  ffoouunndd  eelliiggiibbllee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  iinnttiimmaatteedd  bbyy  EE--mmaaiill  //  SSMMSS  rreeggaarrddiinngg  tthhee  CCaallll  LLeetttteerr  ffoorr  WWrriitttteenn  

TTeesstt..  OOnn  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  EE--mmaaiill  //  SSMMSS  ccaannddiiddaattee  wwiillll  hhaavvee  ttoo  oonnccee  aaggaaiinn  llooggiinn  ttoo  wwwwww..wwbbsseeddccll..iinn  aanndd  ggoo  ttoo  

CCaarreeeerr@@WWBBSSEEDDCCLL  aanndd  cclliicckk  oonn  ““PPRRIINNTT  TTHHEE  AADDMMIITT  CCAARRDD””  bbuuttttoonn  ttoo  ggeett  yyoouurr  AAddmmiitt  CCaarrdd..  

GGeenneerraall  IInnssttrruuccttiioonn  ::  

11..  TThhee  llaasstt  ddaattee  ooff  oonnlliinnee  aapppplliiccaattiioonn  iiss  2200..1111..22001133  ((MMiiddnniigghhtt))..  

22..  NNoo  HHaanndd  WWrriitttteenn  aapppplliiccaattiioonn  wwoouulldd  bbee  eenntteerrttaaiinneedd..  

33..  RReeggiissttrraattiioonn  SSlliipp  wwiitthh  mmoorree  tthhaann  oonnee  WWBBSSEEDDCCLL’’ss  CCHHAALLLLAANN  CCooppyy  wwiillll  bbee  rreejjeecctteedd..  

44..  TThhee  ccaannddiiddaattuurree  ooff  ssuucchh  ccaannddiiddaattee  wwhhoossee  rreeggiissttrraattiioonn  sslliipp  aalloonngg  wwiitthh  ddooccuummeennttss  iiss  rreecceeiivveedd  aafftteerr  3300..1111..22001133  sshhaallll  

nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  WWBBSSEEDDCCLL  wwiillll  nnoott  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aannyy  kkiinndd  ooff  ppoossttaall  ddeellaayy  aanndd  lloossss  iinn  ttrraannssiitt..  

55..  CCaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  ffoorr  tthhee  WWrriitttteenn  TTeesstt  oonnllyy  wwiitthh  tthhee  AAddmmiitt  CCaarrdd  aanndd  nnoott  wwiitthh  

tthhee  RReeggiissttrraattiioonn  SSlliipp..  

66..  CCaannddiiddaatteess  sshhoouulldd  rreettaaiinn  AApppplliiccaanntt’’ss  ccooppyy  ooff  CCHHAALLLLAANN  aanndd  aa  pphhoottooccooppyy  ooff  tthheeiirr  RReeggiissttrraattiioonn  SSlliipp  

ffoorr  ffuuttuurree  rreeffeerreennccee..    

77..  WWBBSSEEDDCCLL  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccaanncceell  //  rreessttrriicctt  //  eennllaarrggee  //  mmooddiiffyy  //  aalltteerr  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  pprroocceessss,,  iiff  rreeqquuiirreess,,  

wwiitthhoouutt  iissssuuiinngg  aannyy  ffuurrtthheerr  nnoottiiccee,,  rreeffeerreennccee  oorr  aassssiiggnniinngg  aannyy  rreeaassoonn  tthheerreeaafftteerr..  

88..  CCaannddiiddaattee  eemmppllooyyeedd  iinn  GGoovvtt..  DDeeppaarrttmmeennttss  //  PPSSUUss  //  AAuuttoonnoommoouuss  BBooddiieess  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  pprroodduuccee  NNOOCC  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

iinntteerrvviieeww..  OOtthheerr  wwiissee  tthheeiirr  ccaannddiiddaattuurree  mmaayy  bbee  ccaanncceelllleedd  aatt  tthhaatt  ssttaaggee..    

99..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  aammbbiigguuiittyy  //  ddiissppuuttee  oonn  aaccccoouunntt  ooff  iinntteerrpprreettaattiioonn  iinn  vveerrssiioonnss  ootthheerr  tthhaann  EEnngglliisshh,,  tthhee  EEnngglliisshh  vveerrssiioonn  

wwiillll  pprreevvaaiill..  

1100..  CCoouurrtt  ooff  jjuurriissddiiccttiioonn  ffoorr  aannyy  ddiissppuuttee  wwiillll  bbee  iinn  KKoollkkaattaa..    

1111..  WWhhiillee  aappppllyyiinngg  ffoorr  tthhee  aabboovvee  ppoossttss,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  mmuusstt  eennssuurree  tthhaatt  hhee  //  sshhee  ffuullffiillll  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  

iinncclluuddiinngg  aaccaaddeemmiicc  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aass  ppeerr  aaddvveerrttiisseemmeenntt  aanndd  ootthheerr  nnoorrmmss  

mmeennttiioonneedd  aabboovvee..    IInn  ccaassee,,  iitt  iiss  ddeetteecctteedd  aatt  aannyy  ssttaaggee  ooff  rreeccrruuiittmmeenntt  //  sseelleeccttiioonn  ((ii..ee..  dduurriinngg  wwrriitttteenn  

http://www.wbsedcl.in/�


 

 

tteesstt//  iinntteerrvviieeww//  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  ddooccuummeennttss  eettcc..))  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  ddooeess  nnoott  ffuullffiillll  tthhee  pprreessccrriibbeedd  

eelliiggiibbiilliittyy  nnoorrmmss  aanndd  //  oorr  tthhaatt  hhee  //  sshhee  hhaass  ffuurrnniisshheedd  aannyy  iinnccoorrrreecctt  //  ffaallssee  //  wwrroonngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  

hhaass  ssuupppprreesssseedd  aannyy  mmaatteerriiaall  ffaacctt((ss)),,  hhiiss  //  hheerr  ccaannddiiddaattuurree  wwiillll  aauuttoommaattiiccaallllyy  ssttaanndd  ccaanncceelllleedd..      IIff  

aannyy  ooff  tthhee  aabboovvee  sshhoorrttccoommiinngg((ss))  iiss  //  aarree  ddeetteecctteedd  eevveenn  aafftteerr  aappppooiinnttmmeenntt,,  hhiiss//hheerr  sseerrvviicceess  aarree  

lliiaabbllee  ttoo  bbee  tteerrmmiinnaatteedd  wwiitthhoouutt  aannyy  nnoottiiccee..  NNoo  aapppplliiccaattiioonn//pprraayyeerr  ffoorr  rreellaaxxaattiioonn  ooff  eelliiggiibbiilliittyy  nnoorrmmss  

wwiillll  bbee  eenntteerrttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ccoommppaannyy..    

1122..  TThhee  ccaannddiiddaatteess  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ggoo  tthhrroouugghh  tthhee  llaayyoouutt  ooff  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  ppaarrttiiccuullaarrss  

ccaarreeffuullllyy  bbeeffoorree  rreeggiissttrraattiioonnss  aanndd  sseennddiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeeess  aanndd  ootthheerr  ddooccuummeennttss..    

1133..  IItt  wwiillll  bbee  tthhee  ccaannddiiddaattee’’ss  pprreerrooggaattiivvee  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  hhee//sshhee  ffuullffiillllss  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ccrriitteerriiaa  bbeeffoorree  

aappppllyyiinngg..  

1144..  CCaannddiiddaatteess  mmuusstt  rreemmaaiinn  iinn  ccoonnssttaanntt  ttoouucchh  wwiitthh  ccoommppaannyy’’ss  wweebbssiittee  wwwwww..wwbbsseeddccll..iinn  aatt  ccaarreeeerr  @@  WWBBSSEEDDCCLL  

ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  ddaatteess  ooff  WWrriitttteenn  TTeesstt  //  IInntteerrvviieeww  eettcc..  

1155..  CCaatteeggoorryy  [[SSCC  //  SSTT  //  OOBBCC  ((AA))  //  OOBBCC  ((BB))  //  PPhhyyssiiccaallllyy  CChhaalllleennggeedd  eettcc]]  oonnccee  eenntteerreedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  oonnlliinnee  rreeggiissttrraattiioonn  

sshhaallll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  bbee  cchhaannggeedd  uunnddeerr  aannyy  cciirrccuummssttaannccee  aanndd  nnoo  bbeenneeffiittss  ooff  ootthheerr  ccaatteeggoorryy  wwiillll  bbee  aaddmmiissssiibbllee  

llaatteerr  oonn..    

1166..    AAllll  ccoorrrreessppoonnddeennccee  wwiitthh  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  ddoonnee  tthhrroouugghh  EE--mmaaiill  //  SSMMSS  oonnllyy..  AAllll  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  

eexxaammiinnaattiioonn  sscchheedduullee  //  ddoowwnnllooaaddiinngg  ooff  aaddmmiitt  ccaarrdd  //  iinntteerrvviieeww  ccaallll  lleetttteerrss  eettcc..  sshhaallll  bbee  uuppllooaaddeedd  iinn  

CCoommppaannyy’’ss  wweebbssiittee  aanndd  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ccaannddiiddaattee  tthhrroouugghh  EE--mmaaiill  //  SSMMSS..  TThhee  

ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreecceeiivviinngg,,  ddoowwnnllooaaddiinngg  aanndd  pprriinnttiinngg  ooff  aaddmmiitt  ccaarrdd  //  iinntteerrvviieeww  ccaallll  lleetttteerr  //  aannyy  

ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn..  WWBBSSEEDDCCLL  wwiillll  nnoott  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aannyy  lloossss  ooff  EE--mmaaiill  //  SSMMSS  sseenntt,,  dduuee  ttoo  iinnvvaalliidd  //  wwrroonngg            

EE--mmaaiill  IIDD  //  MMoobbiillee  NNoo..  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  oorr  ffoorr  ddeellaayy  //  nnoott  rreecceeiipptt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  iiff  aa  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  ttoo  

aacccceessss  hhiiss  //  hheerr  mmaaiill  iinn  ttiimmee..  

1177..  NNoo  rreeqquueesstt  ffoorr  cchhaannggee  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  cceennttrree  sshhaallll  bbee  eenntteerrttaaiinneedd..  HHoowweevveerr,,  WWBBSSEEDDCCLL  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccaanncceell  

oorr  aadddd  aannyy  cceennttrree  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  rreessppoonnssee  iinn  tthhaatt  aarreeaa  //  cceennttrree..  

1188..  IIff  tthhee  SSCC  //  SSTT  //  OOBBCC  ((AA))  //  OOBBCC  ((BB))  //  PPhhyyssiiccaallllyy  CChhaalllleennggeedd  cceerrttiiffiiccaattee  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd  iinn  aa  llaanngguuaaggee  ootthheerr  tthhaann  

EEnngglliisshh  //  HHiinnddii,,  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  sseellff  cceerrttiiffiieedd  ttrraannssllaatteedd  ccooppyy  ooff  tthhee  cceerrttiiffiiccaattee  eeiitthheerr  iinn  

EEnngglliisshh  oorr  HHiinnddii..  

1199..  OOnnllyy  oorriiggiinnaall  RReeggiissttrraattiioonn  SSlliipp  ((nnoo  pphhoottooccooppyy))  sshhaallll  bbee  aacccceepptteedd..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  oovveerrwwrriittiinngg  oorr  ttaammppeerriinngg  

ooff  RReeggiissttrraattiioonn  SSlliipp,,  tthhee  ccaannddiiddaattuurree  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  rreejjeecctteedd..  

2200..  AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  nnoott  pprrooppeerrllyy  ffiilllleedd  iinn  oorr  iinnccoommpplleettee  iinn  aannyy  rreessppeecctt  oorr  wwiitthhoouutt  rreeqquuiissiittee  

ddooccuummeennttss  wwoouulldd  bbee  ssuummmmaarriillyy  rreejjeecctteedd..  WWiillllffuull  ssuupppprreessssiioonn  ooff  aannyy  mmaatteerriiaall  ffaacctt  wwiillll  aallssoo  bbee  

ssiimmiillaarrllyy  ddeeaalltt  wwiitthh..  

2211..  CCaannvvaassssiinngg  iinn  aannyy  ffoorrmm  sshhaallll  ddiissqquuaalliiffyy  tthhee  ccaannddiiddaattee..  

2222..  CCaannddiiddaatteess  mmuusstt  ffuullffiillll  tthhee  eesssseennttiiaall  qquuaalliiffiiccaattiioonn  aass  ppeerr  llaayyoouutt  aass  sshhoowwnn  hheerreeiinn  aabboovvee  bbyy  tthhee  

cclloossiinngg  ddaattee  ooff  OOnnlliinnee  RReeggiissttrraattiioonn..  AApppplliiccaattiioonn  ffrroomm  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  wwiillll  aaccqquuiirree  tthhee  pprreessccrriibbeedd  

qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aafftteerr  tthhee  cclloossiinngg  ddaattee  ooff  oonnlliinnee  rreeggiissttrraattiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  eenntteerrttaaiinneedd..  

2233..  WWBBSSEEDDCCLL  sshhaallll  ttaakkee  nnoo  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  ccaassee  ooff  ffaaiilluurree  iinn  rreeggiissttrraattiioonn,,  ffaaiilluurree  ttoo  ddoowwnnllooaadd  AAddmmiitt  CCaarrdd  //  CCaallll  

LLeetttteerr  ffoorr  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  vvaarriioouuss  ssttaaggeess  ooff  sseelleeccttiioonn  tteesstt..  



 

 

2244..  TThhiiss  iiss  ttoo  bbee  nnootteedd  tthhaatt  mmeerree  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  aapppplliiccaattiioonn  oorr  rreecceeiipptt  ooff  AAddmmiitt  CCaarrdd  //  CCaallll  LLeetttteerr  oorr  

aappppeeaarraannccee  iinn  eexxaammiinnaattiioonn  ddooeess  nnoott  gguuaarraanntteeee  iinn  sseelleeccttiioonn  //  aappppooiinnttmmeenntt  iinn  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ppoosstt..  

SSeelleeccttiioonn  ooff  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  mmaaddee  ssttrriiccttllyy  bbaasseedd  oonn  mmeerriitt  ppoossiittiioonn,,  aavvaaiillaabbllee  vvaaccaannccyy,,  

vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  oorriiggiinnaall  ddooccuummeennttss  //  cceerrttiiffiiccaatteess,,  cclleeaarr  ppoolliiccee  vveerriiffiiccaattiioonn  rreeppoorrtt  aanndd  mmeeddiiccaall  tteesstt..  

2255..  MMoobbiillee  NNoo..  &&  EE--mmaaiill  IIDD  oonnccee  ggiivveenn  ccaann  nnoott  bbee  cchhaannggeedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  uunnddeerr  aannyy  cciirrccuummssttaanncceess..  

AAllll  ccoorrrreessppoonnddeennccee  //  ccoommmmuunniiccaattiioonn  //  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  mmaaddee  tthhrroouugghh  tthheeiirr  

MMoobbiillee  NNoo..  //  EE--mmaaiill  IIDD..  CCaannddiiddaatteess  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  rreegguullaarrllyy  ggeett  iinn  ttoouucchh  wwiitthh  aabboovvee  ttwwoo  tthhiinnggss..  

CCaannddiiddaatteess  aarree  ffuurrtthheerr  aaddvviisseedd  ttoo  rreegguullaarrllyy  vviissiitt  WWBBSSEEDDCCLL’’ss  wweebbssiittee  ((wwwwww..wwbbsseeddccll..iinn))  ttoo  ggeett  

uuppddaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn..  

2266..  FFeeeess  oonnccee  ppaaiidd  ccaann  nnoott  bbee  rreeffuunnddeedd  uunnddeerr  aannyy  cciirrccuummssttaanncceess..  

2277..  AA  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  aabbiiddee  bbyy  tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  aass  mmaayy  bbee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  //  iinnvviiggiillaattoorr  ooff  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll  

//  RRoooomm..  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  oorr  ssuucchh  ootthheerr  ppuunniisshhmmeenntt  aass  tthhee  aauutthhoorriittyy  ffiitt  ttoo  iimmppoossee..  

  

IIMMPPOORRTTAANNTT  DDAATTEESS  

CCoommmmeenncceemmeenntt  ooff  oonnlliinnee  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  

aapppplliiccaattiioonnss  bbyy  ccaannddiiddaatteess      
2299..1100..22001133  

LLaasstt  ddaattee  ffoorr  oonnlliinnee  rreeggiissttrraattiioonn  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaatteess          2200..1111..22001133  

LLaasstt  ddaattee  ffoorr  aacccceeppttiinngg  rreeggiissttrraattiioonn  sslliippss,,  

CCHHAALLLLAANN  ffoorr  ppaayymmeenntt  wwiitthh  rreeqquuiirreedd  ddooccuummeennttss  

bbyy  ppoosstt    

3300..1111..22001133  

DDoowwnnllooaaddiinngg  ooff  AAddmmiitt  CCaarrdd  ffoorr  WWrriitttteenn  

EExxaammiinnaattiioonn  
1122..1122..22001133  

DDaattee  ooff  WWrriitttteenn  EExxaammiinnaattiioonn  2222..1122..22001133  
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