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**  HHoowweevveerr,,  tthhee  CChhaallllaann  mmuusstt  bbee  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee    2255tthh  MMaarrcchh    ,,  22001199  ppoossiittiivveellyy..  

  

  

  

  

      

  

    

  

  

  

SSCCHHEEMMEE  &&  SSYYLLLLAABBUUSS  

  
SScchheemmee  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  ::  

    

  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  ccoonnssiissttss  ooff  ttwwoo  ppaarrttss,,  vviizz..,,  ii))  PPaarrtt--II  ((OObbjjeeccttiivvee  TTyyppee))  ((iiii))  PPaarrtt--IIII  ((CCoonnvveennttiioonnaall  

TTyyppee  ––  WWrriitttteenn))..  

  

PPaarrtt--II  EExxaammiinnaattiioonn  ::  

  

  PPaarrtt--II  wwiillll  ccaarrrryy  110000  mmaarrkkss  hhaavviinngg  110000  qquueessttiioonnss  ooff  11  ((oonnee))  mmaarrkk  eeaacchh,,  ccoommpprriissiinngg  ooff  mmuullttiippllee  

cchhooiiccee,,  oobbjjeeccttiivvee  ttyyppee  qquueessttiioonn  oonn  EEnngglliisshh  ((3300  mmaarrkkss)),,  GGeenneerraall  SSttuuddiieess  ((4400  mmaarrkkss))  aanndd  AArriitthhmmeettiicc  ((3300  mmaarrkkss))..  

TThhee  dduurraattiioonn  ooff  PPaarrtt--II  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  11  hhoouurr  aanndd  3300  mmiinnuutteess..  

  

PPaarrtt--IIII  EExxaammiinnaattiioonn  ::  

  

  PPaarrtt--IIII  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  ccoonnvveennttiioonnaall  ttyyppee  qquueessttiioonnss  oonn  aa))  GGrroouupp--AA  ::  EEnngglliisshh    bb))  GGrroouupp--BB  ::  

BBeennggaallii//HHiinnddii//UUrrdduu//NNeeppaallii//SSaannttaallii  ccaarrrryyiinngg  5500  mmaarrkkss  eeaacchh  ffoorr  GGrroouupp--AA  aanndd  GGrroouupp--BB..  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  PPaarrtt--

IIII  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  11  hhoouurr..  

  

  

  TThhee  eelleemmeennttaarryy  kknnoowwlleeddggee  iinn  CCoommppuutteerr  ooppeerraattiioonn  aanndd  aabbiilliittyy  ooff  ttyyppiinngg  oonn  CCoommppuutteerr  ooff  tthhee  

ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  jjuuddggeedd  oonnllyy  aafftteerr  tthheeyy  aarree  ffoouunndd  qquuaalliiffiieedd  iinn  PPaarrtt--II  aanndd  PPaarrtt--IIII..  

  

SSyyllllaabbuuss  ffoorr  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ::  

  

PPaarrtt  --II  ::  

  

EEnngglliisshh  ::  FFuunnddaammeennttaallss  ooff  tthhee  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee  ssuucchh  aass  vvooccaabbuullaarryy,,  ggrraammmmaarr,,  sseenntteennccee  ssttrruuccttuurree,,    

  ssyynnoonnyymmss,,  aannttoonnyymmss  aanndd  iittss  ccoorrrreecctt  uussaaggee  eettcc..  

  

GGeenneerraall  SSttuuddiieess  ::  

          MMaatttteerrss  ooff  eevveerryyddaayy  oobbsseerrvvaattiioonn  iinncclluuddiinngg  eevveerryyddaayy  sscciieennccee,,  ccuurrrreenntt  eevveennttss  aanndd  pprroobblleemmss  wwiitthh    

    ssppeecciiaall  rreeffeerreennccee  ttoo  IInnddiiaa  aanndd  eelleemmeennttaarryy  kknnoowwlleeddggee  ooff  IInnddiiaann  HHiissttoorryy  aanndd  IInnddiiaann  GGeeooggrraapphhyy..  

  

AArriitthhmmeettiicc  ::  

  DDiivviissiibbiilliittyy,,  ffrraaccttiioonnss,,  ddeecciimmaallss,,  rreeccuurrrriinngg  ddeecciimmaallss,,  ssiimmpplliiffiiccaattiioonn,,  HHCCFF,,  LLCCMM,,  PPaarrttnneerrsshhiipp,,  AAvveerraaggee,,    

  RRaattiioo  aanndd  pprrooppoorrttiioonnss,,  ppeerrcceennttaaggee,,  ssiimmppllee  iinntteerreesstt,,  pprrooffiitt  &&  lloossss,,  ttiimmee  &&  ddiissttaannccee,,  aarreeaa  ooff  rreeccttaanngglleess    

  aanndd  ssqquuaarreess..  

  

PPaarrtt--IIII  ::  

  

GGrroouupp--AA  ::  EEnngglliisshh  

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

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

  cc))    TTrraannssllaattiioonn  ffrroomm  BBeennggaallii//HHiinnddii//UUrrdduu//NNeeppaallii//SSaannttaallii,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  iinnttoo  EEnngglliisshh  ;;  

  

GGrroouupp--BB    ::    BBeennggaallii//HHiinnddii//UUrrdduu//NNeeppaallii//SSaannttaallii  ::  

FFoorr  ffuurrtthheerr  ddeettaaiillss  aanndd  aassssiissttaannccee  tthhee  ccaannddiiddaatteess  mmaayy  ccoonnttaacctt  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  nnuummbbeerrss  oonn  aannyy  wwoorrkkiinngg  ddaayy  ffrroomm  1111--0000  aa..mm..  ttoo  44--0000  pp..mm..  

((003333))  22226622--44118811  [[RReellaatteedd  ttoo  OOfffflliinnee  PPaayymmeenntt]]  

((003333))  44000033--55110044  [[RReellaatteedd  ttoo  OOnnlliinnee  PPaayymmeenntt]]  

((003333))  22441199--88118855  [[FFoorr  ggeenneerraall  iinnffoorrmmaattiioonn]]  
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  aa))    DDrraaffttiinngg  ooff  aa  rreeppoorrtt  ffrroomm  ppooiinnttss  oorr  mmaatteerriiaallss  ssuupppplliieedd  ;;  

  bb))    CCoonnddeennssiinngg  ooff  aa  pprroossee  ppaassssaaggee  ((ssuummmmaarryy  oorr  pprréécciiss))  ;;  

  cc))    TTrraannssllaattiioonn  ffrroomm  EEnngglliisshh  iinnttoo  BBeennggaallii//HHiinnddii//UUrrdduu//NNeeppaallii//SSaannttaallii,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee  ;;  

          

  TThhee  ssttaannddaarrdd  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhaatt  ooff  MMaaddhhyyaammiikk  EExxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  WWeesstt  BBeennggaall  BBooaarrdd  

ooff  SSeeccoonnddaarryy  EEdduuccaattiioonn..  
  

  


