జోనల్ ఆపష఼ (ఫెంగళూయు)
సబ్ స్ాఫ్ నియామకం (2016 -17)
దయఖాష఼ులు ఆన్ ల ైనలో మిజిళ్రశ
ే న్ 26.11.2016న

ఆన్ ల ైన్ దయఖాష఼ుల మిజిళ్రశ
ే న్ కు చిఴమి తేదీ :

నుహాయెంబభఴుతేెంది

16.12 2016

ఆన్ ల ైన్ / ఆఫ్ ల ైన్ దవామహ పజు చెయౌోెంు : 26.11.2016 న఼ెండి 16.12.2016 ఴయకు
దయఖాష఼ు చేమడవనికి ఇకకడ నొకకెండి:
http://bengaluru.bobcareers.in లేదవ www.bankofbaroda.co.in (ఉదయ ోగహల విఫాగెం)
ఫాోెంక్ ఆఫ్ ఫమోడవ, జోనల్ ఆపష఼, ఫెంగళూయు కిెంర ద కనఫయచిన విఴమహల బేయకు షఫామిినేట్ స్హాభలోని
పుల్ టైెం ళార్- కెం- యోన్/ యోన్ ఉదయ ోగహలకు దయఖాష఼ులు కోయుచ఼ననది.
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విఴయణ: ఎస్ ళ – లెడఽోల్ి కహోస్ర , ఎస్ టి: లెడఽోల్ి టబ్
ై , ఒ నృ ళ: అదర్ ఫాోకార్ి కహోస్ర , ము ఆర్ – అన్
మిజర్డ్, ఒ ఴెచ్: ఆమోాెడికయౌో హ్ోెండికహోప్డి , విఐ: విజుఴయౌో ఇెంెభర్ి, ఴెచ్ ఐ: ఴిమమిెంగ్ ఇెంెభర్ి,
ఇఎక్్ ఎస్: ఎక్్ షమిాస్ బెన్
ఆంధ్రప్రద్ేశ్ లో జిలాావరీగ ఖాళీలు: విఱహఖటనెం, విజమనగయెం, శ్రరకహకుళెం, తూయు గోదవఴమి, చితూ
ు యు,
నెలో యు, కాష్హా, ాకహవెం, నెందవోల, కయౄనలు, గుెంటృయు, కడ, అనెంతయర్.
# ఎెంకభన అబోయుాలు ఫాోెంకు యొకక నుహలనవ ఴోఴషా అఴషమహల బేయకు ఎ జిలాోలలోని ఖాళీలలో
నిమమెంఫడతవయు
* ఎస్ ళ/ ఒ నృ ళ అబోయుాలు అన్- మిజయుాడ్ ఖాళీలకు కడవ దయఖాష఼ు చేమఴచ఼ు. అభతే రహమికి అన్మిజయుాడ్ అబోయుాలకు నిమైేశెంచిన నిమభాలు అనాభస్హుభ.

అరహతా నిబంధ్నలు:
ఴమష఼్:
16.12.2016 నవటికి అబోయుాలు 18 షెంఴత్మహలు యయు భ ఉెండవయౌ అభతే 26 షెంఴత్మహలు యమిు
కహకడద఼. ఎస్ ళ/ఎస్ టి/ ఒ నృ ళ/  డఫుోు డి/ ఎక్్ షమవాస్ బెన్ అబోయుులకు ాబుతా భాయగ దయశక
షఽతవాల బేయకు గమిశర ఴయోమిమతి షడయౌెంఫడెన఼.
వరగ ం

గరిషా వయో ప్రిమితిలో సడలంప్ు

జనయల్ (అన్ మిజయుాడె)

లేద఼

లెడఽోల్ి కహోస్ర / లెడఽోల్ి టబ్
ై ్ ఎస్ ళ /ఎస్ టి

5 షెంఴత్మహలు

ఇతయ రెన఼కఫడిన ఴమహగలు (నవన్ కరమీ
ర లేమర్)

3 షెంఴత్మహలు

వికలాెంగులు ( డఫుోు డి)

10 షెంఴత్మహలు

వితెంతేఴులు, డెైఴర్్ ను ెంది భళీో విరహసభాడకుెండవ,
చటర ఫదధ ెంగహ విడవకులు ను ెంది బయు న఼ెండి దఽయెంగహ

9 షెంఴత్మహలు

ఉననరహయు
ఎక్్ షమవాస్ బెన్/ వికలాెంగుల ైన ఎక్్ షమవాస్ బెన్

ళెైనిక దయాలలో నికయెంగహ నిచేళన
షెంఴత్మహలు + 3 షెంఴత్మహలు
(ఎళ్/ఎస్ టి కి చెెందిన భాజీ ళెైనికులు
8 షెంఴత్మహలు)
అభతే గమిశర ఴయోమిమతి 50
షెంఴత్మహలు

1.1.1980 న఼ెండి 31.12.1989 ఴయకు జభుు-కహశ్రుర్
మహశర ెంే లో స్హధవయణెంగహ నిఴళెంచినరహయు
1984 కలోోలాలలో ఫాధితేలు

5 షెంఴత్మహలు
5 షెంఴత్మహలు

ఫోనుహల్ కహమ్బైడ్ నూహోకరమవలో యమిుస్ా హభ ఉదయ ోగిగహ ఉెండి
ఉదయ ోగెం న఼ెండి తొలగిెంఫడినరహయు. (భధోాదేశ్

5 షెంఴత్మహలు

మహష్హరేనికి భాతాబే ఴమిుషు ఼ెంది)
గభనిక : (1) ఎస్ ళ/ఎస్ టి/ఒనృళ అబోయుాలకు గమిశర ఴయోమిమతి
అెంగవకమిెంఫడెతేెంది.

మగతవ ఴమహగలలో

ఏదెైనవ

కుోభులేటివ్ విధవనెం కిెంర ద

కటికి షడయౌెంచిన

ఴయోమిమతి

అన఼భతిెంఫడెతేెంది
(2) నిమైేశెంచిన 26 షెంఴత్మహల గమిశర ఴయోమిమతి స్హధవయణ స్హాభ అబోయుాలకు ఴమిుషు ఼ెంది

ాకహయెం

విద్ాోరహతలు:


10 ఴ తయగతి మవక్ష లేదవ తత్భానబెైన మవక్ష ఉత్తు యాత



అబోమిాకి స్హానిక ఫాశలో చదఴడెం, రహామడెం తెయౌళఉెండవయౌ. ఆెంగో ఫాశలో మిజా ఞనెం ఉననరహమికి
అదను రెభటేజి లభిష఼ుెంది

దరఖాసఽు ప఼జు మరియు సమాచారం చారీీలు (వప్సఽ ఇవవబడదఽ):
దయఖాష఼ుదవయుని ఴయగ ెం

పజు మొతు ెం/ షభాచవయెం చవమవీలు (రహష఼ ఇఴాఫడద఼)

ఎస్ ళ/ ఎస్ టి/  డఫుోు డి/ ఎక్్-

యౄ. 100

ఎస్ ఎెం
స్హధయణ/ ఒనృళ

యౄ. 400

పజు చెయౌోెంు విధవనెం :
1. ఆన్ ల ైన్ చెయౌోెంు: దయఖాష఼ు నూహయెం ెైకెం చెయౌోెంు గైట్ రే తో షభనామెం అభన షెందయభెంలో
అబోయుాలు ఆన్ ల ైన్ విధవనెంలో పజు చెయౌోెంచే ఐచిుకెం కలద఼. ెైకెం డెనృట్ కహయుిలు
(యౄ్/వీస్హ/భాషర ర్ కహయుి/భాభస్్ర ే ) క్డ
ర ిట్ కహయుిలు ఇెంతర్ నెట్ ఫాోెంకిెంగ్, ఐ ఎెం  ఎస్, కహోష్
కహయుిలు మొఫైల్ రహల టల
ో ఉయోగిెంచి

ళరీన్ ెై కోమిన విఴమహలన఼ కయౌెంచి

ెైకెం

చెయౌోెంచఴచ఼ు..
2. ఆఫ్ ల ైన్ ్బెెంట్ : ( ఫాోెంక్ ఆఫ్ ఫమోడవ చలాన్) – అన్ ల ైన్ ను్ యరల్ ెై దయఖాష఼ునూహమహనిన
యమిుచేళన తమహాత ను్ యరల్ ెైకెం చెయౌోెంునలు క ్-ఇన్ – ళో ప్డ/ కహోష్ ఒచర్/ చలాన్(ఫాోెంక్
ఆఫ్ ఫమోడవ చలాన్) ఈ ్ో -ళో ప్డ / కహోష్ ఒచర్ / చలాన్ న఼ పజున఼ డినుహజిట్ చేమడవనికి
ఉయోగిెంచఴల న఼.

దీనితో పజు మొతు ెం షఴోెంగహ ఫాోెంకు ఖాతవలో జభచేమఫడెతేెంది.

దయఖాష఼ుదవయులు షమీెంలోని ఫాోెంక్ ఆఫ్ ఫమోడవ ఱహఖకు రెళ్ళి దవనెంతట అదే యౄను ెందిన ్ఇన్- ళో ప్డ ఉయోగిెంచి ెైకెం చెయౌోెంచఴచ఼ు.
దయఖాష఼ుల ఆన్ ల ైన్ మిజిళ్రశ
ే న్ : 26.11.2016 న఼ెండి 16.12.2016 ఴయకు
వేతనం సకేలు ( అప్పటి రోజు)
యౄ. 9560 – యౄ. 18545 + డిఏ + ఴెచ్ ఆర్ ఏ + ఇతయ అలరెన఼్లు ఫాోెంకులో ఎటికుడె
అభలులో ఉెండేవి

ఎంక విధానం :
ఖచిుతెంగహ ాతిబ నుహాతిదికగహ మవక్ష (ఆన్ ల ైన్) పయౌతెం ఆధవయెంగహ భాతాబే.
ఆన్ ల ైన్ విధానంలో నిరవహంప్బడే ప్రీక్ష నిరవహణ విధానం ఇలా ఉంట ంద్ి :
ఴయుష

టాక్్/ షఫీ క్ర

షెంఖో

మొతు ెం

ఉత్తు యాతకు కనీష

మొతు ెం

భాయుకలు

భాయుకలు

ఴోఴధి

1

స్హానిక ఫాశ లో మిణితి/ కువలత

30

12

2

ఆెంగో ఫాశలో మిజా ఞనెం

10

4

3

ఫాోెంకిెంగ్ తోషహ్ స్హధవయణ స్హాభ

20

8

2 గెంటలు

అఴగహసన
4

నుహాథమక అెంకగణితెం/ షెంఖోలు

20

8

5

ళెైకోబెటక్
ిా మవక్ష

20

8

మొతు ెం

100

40

ాషు ఼తెం అభలులో ఉనన ాబుతా భాయగ దయశక షఽతవాల ాకహయెం ఎస్ ళ/ ఎస్ టి ఴమహగల అబోయుాలకు
భాయుకలలో 5% షడయౌెంు
ెైన ్మకకనన మవక్షలోో ఆెంగో ఫాశ అెంఱహలు మనహ్వి ఆెంగో ెం భమిము తెలుగు ఫాశలలో లభిస్హుభ.
మవక్ష అెంఱహలన఼ భాయుడవనికి ఫాోెంకు సకుక కయౌగి ఉెంటలెంది. అలాజమిగితే ఆ విశమానిన రెబ్ ళెైట్
భూలెంగహ తెయౌమజైమఫడెతేెంది. మవక్షకు షెంఫెంధిెంచిన విఴయబెైన షభాచవయెం చియు ుషు కయౄెంలో
అబోయుాలకు కహల్ ల టర్ తో షహ్ ెంఫడెతేెంది/ ఫాోెంకు రెబ్ ళెైట్ న఼ెండి డౌన్ లోడ్ చేష఼కొనఴచ఼ు.
డిస్ క్లాయిమర్:
అభరిి అవసు వికమైన సమాచారనిి ప ందఽప్రచిన ప్క్షంలో / విధానాల ఉలా ంఘన జరిన ప్క్షంలో
ఎంక ఏ దశలోనైనా వలా డయితే

అబోరిి ఎంక విధానం నఽండి అనరహహడుగ ప్రకటింప్బడి, బ్ోంకు

భవిషోతత
ు లో నిరవహంచే ఏ ప్రీక్షకు కూడా అనఽమతింప్బడరహ. ప్రసు ఽత సెల క్షన్ సందరభంగ
కనఽగొనకపో యిన, తదఽప్రి దశలో కనఽగొని యిెడల కూడా వనఽకటి తేద్ీ నఽండి ప్రిగణంప్బడి
అనరహహడుగ నిరణ యింప్బడుతారహ. ఈ విధ్నానిి ఏ క్రణం చాప్కుండా

అభోరహిల ఎంకనఽ రదఽు

చేయడానిక్ి బ్ోంకు హకుే కలగి ఉంట ంద్ి.
ఈ ఎెంకకు షెంఫెంధిెంచి అనిన అెంఱహలలో ఫాోెంకు నియామెం చిఴమిద.ి దవనికి అెందయు అబోయుాలు ఫద఼ధల ై
ఉెంటాయు.
----------------------------------------

