अंचल कार्ाालर् (पुणे)

शिपाई श्रेणीतील कर्मचा-याांची भती (2016)

बँक ऑफ बडोदा, अंचल कार्ाालर् (पुणे), शारदा सेंटर, दस
ु रा मजला, 11/1 खिलारे पथ, एरं डवणे, पुणे- 411004, बँकेच्र्ा सेवेतील गौण(सब स्टाफ) संवगाातील
पूणा वेळ सफाई कमाचारी-कम-शशपाई पदाच्र्ा जागांसाठी िाली नमूद केल्र्ाप्रमाणे अजा मागवत आहे :राज्य/ केंप्र
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संक्षेप: SC – अनस
ु चू चत जाती, ST – अनस
ु चू चत जमाती, OBC – इतर मागासवगीर्, UR – अनारक्षक्षत, OH – शारररीकररत्र्ा अपंग, VI – दृष्टीहीन, HI –
श्रवणबाचित, EXS-माजी-सैननक

अंनतम ननवड झालेल्र्ा उमेदवारांची बँकेच्र्ा प्रशासकीर् आवश्र्कतांनुसार जजल््र्ा(ल््र्ां)त कोणत्र्ाही पदावर नेमणूक केली जाऊ शकते.

* SC/ST/OBC श्रेणीतील उमेदवार अनारक्षक्षत पदांसाठीही अजा करू शकतात. तथापप, अनारक्षक्षत श्रेणीतील उमेदवारांची मागादशाक तत्वे लागू होतील.
**महाराष्रात समापवष्ट न केलेले जजल्हे - मुंबई, मुंबईतील उपनगरे , ठाणे, रार्गड, पालघर
शासकीर् मागादशाक तत्वांनुसार आरक्षण प्रदान केले जाईल.
पात्रता र्ापदां ड :वय:-

15/12/2016 रोजी, ककमान 18 वर्षे वर् पूणा केलेले असावे परं तु 26 वर्षाांहून जास्त वर् नसावे. SC/ST/OBC/PWD/माजी सैननक उमेदवारांना लागू होणाऱ्र्ा
शासकीर् मागादशाक तत्वांनुसार वर्ाची वरची मर्ाादा शशचथल केली जाईल.
वर्ाच्र्ा वरच्र्ा मर्ाादेला शशचथलीकरण

शिपाई श्रेणीतील कर्मचा-याांची भती
वर् :ककमान वर्

18 वर्षे, कमाल वर् - 26 वर्षे

श्रेणी

वयाच्या वरच्या र्यामदेर्ध्ये शिथिलता

सवासािारण (िुला वगा)

शून्र्

3

इतर मागासवगीर् (नॉन-क्रीमी लेअर)

3 वर्षे

4

अपंग व्र्क्ती (PWD)

10 वर्षे

अनु क्र

1
2

5

अनस
ु च
ू ीत जाती/ अनस
ु ूचीत जमाती SC/ST

पविवा, घटस्फोटटता आखण कार्दे शीरररत्र्ा पतीपासन
ू पवभक्त झालेल्र्ा
मटहला जर्ांनी पुनपवावाह केलेला नाही

5 वर्षे

9 वर्षे
संरक्षण दलातील प्रत्र्क्ष सेवेचा कालाविी + 3
वर्षे (माजी SC/ST सैननकांसाठी 8 वर्षे) कमाल

6
माजी-सैननक/ अपंग माजी-सैननक
7

1.1.1980 ते 31.12.1989 दरम्र्ान सामान्र्पणे जम्मू आखण काजश्मर

50 वर्षे वर्ोमर्ाादेच्र्ा अिीन

राजर्ामध्र्े राटहलेले लोक

5 वर्षे

8

1984

5 वर्षे

9

भोपाळच्र्ा र्ुननर्न काबााईड कारिान्र्ातून कामगार कपातीमुळे

च्र्ा दं गर्ांनी प्रभापवत झालेले लोक

काढलेले ननर्मीत कमाचारी (केवळ मध्र् प्रदे श राजर्ाला लाग)ू

5 वर्षे

टटप: (i) उपर्क्
ुा त क्रमांक 4 ते 9 मध्र्े उल्लेखित SC/ST/OBC
(ii)

अंचल कार्ाालर् (पुणे)
..

26

.

शैक्षखणक पात्रता:
 दहावी ककं वा तत्सम परीक्षा उत्तीणा.
 उमेदवाराला स्थाननक प्रादे शशक भार्षेमध्र्े वाचता व शलटहता आले पाटहजे. इंग्रजीच्र्ा ज्ञानास अनतररक्त वजन टदले जाईल.
अजााचे शुल्क:

अजााचे शुल्क/ सूचना शुल्क िालीलप्रमाणे दे र् असेल:
> रु. 100/- SC/ST/PWD/EXSM उमेदवारांसाठी
> रु. 400/- इतर सवाांसाठी
िुल्क भरण्याची पद्धत:

1. ऑनलाईन भरणा (क्रेडडट काडा, डेबबट काडा आखण नेट बँककं ग) - अजााचे शुल्क/ सूचना शुल्कासाठी ऑनलाइन प्रदानाचे बँक व्र्वहार शुल्क
उमेदवाराला सोसावे लागेल.

2. ऑफलाईन भरणा (बँक ऑफ बडोदा चलन) - ऑनलाईन पोटा लवर अजा पण
ू ा केल्र्ावर, शल्
ु क भरण्र्ासाठी तो एक पे-इन-जस्लप / कॅश वाउचर
/चलन ननमााण करतो (बँक ऑफ बडोदा चलन). शुल्क बँकेच्र्ा िात्र्ामध्र्े र्ोगर्प्रकारे जमा व्हावे र्ासाठी, शुल्क जमा करण्र्ासाठी केवळ ही पेइन-जस्लप वापरावी. ही पे-इन-जस्लप घेऊन बँक ऑफ बडोदाच्र्ा जवळच्र्ा शािेत जा आखण ही ऑटो जनरे टेड पे-इन-जस्लप वापरूनच आवश्र्क ती
रक्कम शािेमध्र्े जमा करा.

वेतन आणण भत्ते:

Rs.9,560/- -- Rs.18,545/-+DA+HRA+इतर लागू होणारे भत्ते..
ननवड प्रकक्रर्ा:
ननवड काटे कोरपणे गुणवत्तेनुसार परीक्षा पध्दतीने (ऑनलाईन) केली जाईल. ऑनलाईन संर्ोजजत केल्र्ा जाणाऱ्र्ा परीक्षेची रचना पुढीलप्रमाणे असेल:
अनु क्र

प्रकरणे / पवर्षर्

एकूण गुण

ककमान पात्रता गुण

30

12

1

स्थाननक भार्षेबाबत ज्ञान

2

इंग्रजी भार्षेबाबत ज्ञान

10

4

3

बँककं गसह सवासािारण जागरुकता

20

8

4

प्राथशमक अंकगखणत / सांजयर्कीर् र्ोगर्ता

20

8

5

सार्कोमेटरक (मनोशमतीर्) चाचणी

20

8

100

40

एकूण

एकूण वेळ

2 तास

* SC/ST श्रेणीतील उमेदवारांना, प्रचशलत शासकीर् मागादशाक तत्वांनस
ु ार गुणांमध्र्े 5% शशथीलीकरणास परवानगी असेल.
इंग्रजी भार्षेच्र्ा ज्ञाना व्र्नतररक्त वरील चाचण्र्ा द्पवभापर्षक उपलब्ि असतील अथाात, इंग्रजी आखण मराठी.
परीक्षेच्र्ा रचनेमध्र्े सि
ु ारणा करण्र्ाचा अचिकार बँक रािन
ू ठे वते जर्ाबाबत वेबसाईटवरून सचू चत केले जाईल. परीक्षेबाबत इतर तपशीलवार माटहती
उमेदवारांना कॉल लेटरसह पाठवल्र्ा जाणाऱ्र्ा माटहती पत्रकामध्र्े टदली जाईल/ बँकेच्र्ा वेबसाईटवरून डाउनलोड करण्र्ासाठी उपलब्ि आहे.
अस्वीकृती :

चुकीची माटहती प्रदान करण्र्ाच्र्ा घटना आखण/ककं वा ननवडीच्र्ा कोणत्र्ाही जस्थतीला उमेदवाराने प्रकक्रर्ेचे उल्लंघन करणे र्ामुळे ननवड प्रकक्रर्ेतून उमेदवार
अपात्र ठरे ल आखण त्र्ाला/नतला बँकेच्र्ा कोणत्र्ाही परीक्षांना भपवष्र्ात बसू टदले जाणार नाही. जर चालू ननवड प्रकक्रर्ेदरम्र्ान अशा घटना ओळिल्र्ा गेल्र्ा

नाहीत परं तु कालांतराने ओळिल्र्ा गेल्र्ा तर, अशी अपात्रता पूवल
ा क्ष्र्ी प्रभावाने लागू होईल. कोणतेही कारण न दे ता ्र्ा ननर्ुक्ती प्रकक्रर्ेचे संर्ोजन रद्द
करण्र्ाचे अचिकार बँक रािन
ू ठे वते.

र्ा ननर्ुक्तीशी संबंचित बँकेचे सवा ननणार् अंनतम आखण सवा उमेदवारांना बंिनकारक असतील.

