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ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಹ ಗುಮಾಸ್ತರು ಹಾಗೂ ಗೂೂಪ್ ಡಿ ರ್ುದ್ಜೆಗಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಹಗಳನ್ುು ಆಹಾಿನಿಸ್ಲಾಗಿದ್ಜ
1. ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ದೆ :
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಹ ಗುಮಾಸ್ತ : 3
ಗೂೂಪ್ ಡಿ : 1
2. ವಿದ್ಯೆಹಹತದ:
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ದಹ ಗುಮಯಸತ :(ಅ)ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ತಜೀಗಹಡಜ ಹಜೂಿಂದ್ವರಬಜೀಕು ಅಥವಾ ತತಸಮಾನ್ ತರಗತಯಲ್ಲಿ ತಜೀಗಹಡಜ
ಹಜೂಿಂದ್ವರಬಜೀಕು. (ಆ) ಕನ್ುಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ್ದ ರ್ಜೂತಜಗಜ ಓದುವ, ಬರಜಯುವ, ಅರಜಥಹಸಿಕಜೂಳಳುವ ಸಾಮಥಯಹ ಹಜೂಿಂದ್ವರಬಜೀಕು ಹಾಗೂ ಕನ್ುಡ
ಭಾಷಜಯನ್ುು ನಿರಗಹಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಜೀಕು. (ಇ) ಗಣಕಯಿಂತೂ ನಿವಹರ್ಣಜ ( ಕಿಂಪ್ಯಯಟರ್) ಜ್ಞಾನ್ ಹಜೂಿಂದ್ವರಬಜೀಕು. (ಈ) ಅಿಂಗಿೀಕೃತ
ವಿಶ್ಿವಿದ್ಾಯನಿಲಯದ್ವಿಂದ ಪ್ದವಿ ಹಜೂಿಂದ್ವರುವವರಿಗಜ ಆದಯತಜ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು.
ಗರೂಪ್ ಡಿ : - ಸ್ಕಾಹರದ್ವಿಂದ ಮಾನ್ಯತಜ ಪ್ಡಜದ ಬಜೂೀರ್ಡಹ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಾಮಿಂಡಳಯಿಂದ/SSLC ಅಥವ ತತಸಮಾನ್ ತರಗತಯಲ್ಲಿ
ತಜೀಗಹಡಜ ಹಜೂಿಂದ್ವರಬಜೀಕು ರ್ಜೂತಜಗಜ ಕನ್ುಡ ಒಿಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರಬಜೀಕು.
೩. ವದೀತನ : (ಅ) ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಹ ಗುಮಾಸ್ತ : 11600 - 21000
(ಆ) ಗೂೂಪ್ ಡಿ : 9600 – 14550
ಮತುತ ಬಾಯಿಂಕಿನ್ ನಿಯಮಾನ್ುಸಾರ ಇತರ ಭ್ತಜಯಗಳಳ (ಪ್ರಿಷಕರಣಜಗಜೂಳುವ ಸಾದಯತಜಯದ್ಜ.)
೪. ವಯೀಮಿತ: ದ್ವನಾಿಂಕ 12.10.2018 ರಿಂದು ಕನಿಷಟ18 ವಷಹ ಗರಿಷಠ - (ಅ) ಪ್ರಿಶಿಷಟ ರ್ಾತ ಮತುತ ಪ್ರಿಶಿಷಟ ಪ್ಿಂಗಡದ ಹಾಗೂ ಪ್ೂ
ವಗಹ ೧ ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳಗಜ 40 ವಷಹ (ಆ) ಹಿಂದುಳದ ವಗಹಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳಗಜ 38 ವಷಹ (ಇ) ಇತರ ಎಲಾಿ ವಗಹದವರಿಗಜ 35 ವಷಹ
ಧೃಢೀಕೃತ ಜನ್ನ್ ಪ್ೂಮಾಣ ಪ್ತೂ ಅಥವಾ 10 ನಜೀ ತರಗತ ಅಿಂಕಪ್ಟ್ಟಟಯನ್ುು ಮತುತ ರ್ಾತ ಪ್ೂಮಾಣ ಪ್ತೂ ಲಗತತಸ್ುವುದು.
೫. ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಯನ: (ಅ) ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ದಹ ಗುಮಯಸತರು

: ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷದ ಮತುತ ಸಂದರ್ಹನ -ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಜಯಲ್ಲಿ ಉತತೀಣಹಗಜೂಿಂಡ

ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳ ಪಜಥಕಿ ಅತಯಧಿಕ ಅಿಂಕ ಪ್ಡಜದ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳನ್ುು ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಜ ಅಥವಾ ತಾಿಂತೂಕ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಜಯಲ್ಲಿ ಪ್ಡಜದ ಅಿಂಕಗಳಗುಣವಾಗಿ
1:5 ಅನ್ುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ಿಂದಶ್ಹನ್ಕಜಕ ಕರಜಯಲಾಗುವುದು .ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಜಯಲ್ಲಿ ಗಳಸಿದ ಅಿಂಕಗಳನ್ುು ಶಜೀ .85 ಕಜಕ ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಿ ಪಾೂಪ್ತವಾಗುವ
ಅಿಂಕಗಳ ರ್ಜೂತಜಗಜ ಸ್ಿಂದಶ್ಹನ್ದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಸ್ಿಂದಶ್ಹನ್ಕಜಕ ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗಿರುವ 15 ಅಿಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಸಿರುವ ಅಿಂಕಗಳನ್ುು ಒಟುಟಗೂಡಿಸಿ
ಅರ್ಹತಜಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳನ್ುು ಅಿಂತಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
(ಆ) ಗರೂಪ್ ಡಿ : ಸಂದರ್ಹನದ ಮುಖ್ಯಂತರ - ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳ ಪಜಥಕಿ ಅತಯಧಿಕ ಅಿಂಕ ಪ್ಡಜದ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳನ್ುು ಪ್ಡಜದ ಅಿಂಕಗಳಗುಣವಾಗಿ 1:5
ಅನ್ುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ಿಂದಶ್ಹನ್ಕಜಕ ಕರಜಯಲಾಗುವುದು. ಅರ್ಹತ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಜಯಲ್ಲಿ (SSLC) ಅಿಂಕಗಳನ್ುು ಶಜೀ .85 ಕಜಕ ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಿ ಪಾೂಪ್ತವಾಗುವ
ಅಿಂಕಗಳ ರ್ಜೂತಜಗಜ ಸ್ಿಂದಶ್ಹನ್ದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಸ್ಿಂದಶ್ಹನ್ಕಜಕ ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗಿರುವ 15 ಅಿಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಸಿರುವ ಅಿಂಕಗಳನ್ುು ಒಟುಟಗೂಡಿಸಿ
ಅರ್ಹತಜಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳನ್ುು ಅಿಂತಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

೬. ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷದಯ ವಿಷಯಗಳು : ಒಟುಟ ೨೦೦ ಅಿಂಕಗಳಳ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ುಡ

: ೨೫ ಅಿಂಕಗಳಳ ; ಸ್ರ್ಕಾರ ಕ್ಷಜೀತೂ : ೫೦ ಅಿಂಕಗಳಳ ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಿಂಗಿಿೀಷ್ : ೨೫ ಅಿಂಕಗಳಳ
: ೫೦ ಅಿಂಕಗಳಳ ; ಭಾರತದ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ್ : ೨೫ ಅಿಂಕಗಳಳ ;

ಬಾಯಿಂಕಿನ್ ಉದ್ಜೆೀಶ್ಗಳಳ ಮತುತ ಚಟುವಟ್ಟಕಜಗಳಳ

: ೨೫ ಅಿಂಕಗಳಳ

೭. ಅಗತೆ ಅಹಹತದ : ಕನಾಹಟಕದ ಖಾಯಿಂ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದುೆ ಕನ್ುಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ್ದ ರ್ಜೂತಜಗಜ ಓದಲು, ಬರಜಯಲು ಕಲ್ಲತರುವುದು
ಕಡಾಾಯವಾಗಿರುತತದ್ಜ.
೮. ಪ್ರೂಬದಷನರ ಅವಧಿ : ಅಯ್ಕಕಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳನ್ುು ಎರಡು ವಷಹಗಳ ಅವಧಿಗಜ ಪ್ರೂಬಜಷನ್ರಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಜೀಮಿಸಿಕಜೂಳುಲಾಗುವುದು .
ಪ್ರೂಬಜಷನ್ರಿ ಅವಧಿಯನ್ುು ತೃಪಿತಕರವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ನ್ಿಂತರ ಬಾಯಿಂಕಿನ್ ನಿಯಮಾವಳಗಜ ಒಳಪ್ಟುಟ ರ್ುದ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುಿಂದುವರಜಸ್ಲಾಗುವುದು .
೯. ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷದ /ಮತುತ ಸಂದರ್ಹನ ಕರದ ಪತೂಗಳು: ಲ್ಲಖಿತ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಜಗಜ/ ಸ್ಿಂದಶ್ಹನ್ಕಜಕ ಹಾಜರಾಗಲು ಬಾಯಿಂಕ್ ತೀಮಾಹನಿಸಿದ
ಮಾನ್ದಿಂಡದ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳಗಜ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಿಂಚಜಯ ಮೂಲಕ ಕರಜ ಪ್ತೂಗಳನ್ುು ಕಳಳಹಸ್ಲಾಗುವುದು. ಇ ಮೀಲ್ /
ಮೊಬಜಯಲ್ ಸ್ಿಂಖಜಯ ಅರ್ಜಹಯಲ್ಲಿ ನ್ಮೂದ್ವಸಿದೆರಜ ಕರಜ ಪ್ತೂ / ಸ್ಿಂದ್ಜೀಶ್ವನ್ುು ಇ ಮೀಲ್ ಅರಾವ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮುಖಾಿಂತರ
ಕಳಹಸ್ಲಾಗುವುದು.

ರ್ುದ್ಜೆಗಳಗಜ

ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಿದ

ವಿದ್ಾಯರ್ಹತಜ

ಹಜೂಿಂದ್ವರುವುದ್ಜೀ

ಲ್ಲಖಿತ

ಪ್ರಿೀಕ್ಷಜಗಜ/ಸ್ಿಂದಶ್ಹನ್ಕಜಕ

ಕರಜಯಲು

ಮಾನ್ದಿಂಡವಾಗುವುದ್ವಲಿ.
೧೦. ಅರ್ಜಹ ಸಲಿಿಕದಯ ವಿಧಯನ ಮತುತ ಸಲಿಿಕದಗದ ಕದರನದಯ ದ್ವನಯಂಕ: ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳಳ ಸ್ಿಂಪ್ಯಣಹ ಮಾಹತಯಿಂದ್ವಗಜ ಭ್ತಹ ಮಾಡಿದ
ಅರ್ಜಹಗಳನ್ುು ತಮಮ ಸ್ಿಿಂತ ಬರವಣಿಗಜಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಜರಳಚುು ಮುಖಾಿಂತರ ಬಾಯಿಂಕ್ ವಜಬ್ ಸಜಥಟ್ ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜಹ ನ್ಮೂನಜಯಲ್ಲಿ
ಅವಶ್ಯವಿರುವ ದ್ಾಖಲಾತಗಳಜೊ ಡನಜ ಧೃಡಿೀಕರಿಸಿ ಮುಚ್ಚುರುವ ಲಕಜೂೀಟಜಯಲ್ಲಿಯ್ಕೀ “ ದ್ವ ಅಕ ಂಟದಂಟ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಅಫೀಸ್ ಎಂಪ್ಯಿಯೀಸ್ ಕದರೀ
ಆಪರದೀಟಿವ್ ಬಯೆಂಕ್ ಲಿಮಿಟದಡ್ “

ಹಜಸ್ರಿನ್ಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಹ ಗುಮಾಸ್ತ ರ್ುದ್ಜೆಗಜ ರೂ . 590/- , ಗೂೂಪ್ ಡಿ ರ್ುದ್ಜೆಗಜ ರೂ. 295/-

ಮೌಲಯದ ಡಿಡಿ/ ಪಜೀ ಆಡಹರ್ ನಜೂಿಂದ್ವಗಜ ಕಳಳಹಸ್ಬಜೀಕು’, ಅರ್ಜಹಯನ್ುು ಬಾಯಿಂಕಿನ್ ವಿಳಾಸ್ಕಜಕ ದ್ವನಾಿಂಕ 12.10.2018 ರ ಸ್ಿಂರ್ಜ 5:30 ಅಥವಾ
ಅದಕೂಕ ಮೊದಲು ತಲುಪ್ುವಿಂತಜ ಕಳಳಹಸ್ಬಜೀಕು. ಲಕಜೂೀಟಜ ಮೀಲಜ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜಹ ಗುಮಾಸ್ತರ / ಗೂೂಪ್ ಡಿ ರ್ುದ್ಜೆಗಜ ಅರ್ಜಹ ಎಿಂದು
ನ್ಮೂದ್ವಸ್ಬಜೀಕು.
೧೧. ಈ ನಜೀಮಕಾತ ಪ್ೂಕಟಣಜಯನ್ುು ಯಾವುದ್ಜೀ ರ್ಿಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಜೀ ಕಾರಣ ನಿೀಡದ್ಜ ಹಿಂದಕಜಕ ಪ್ಡಜಯುವ / ರದುೆಪ್ಡಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು
“ದ್ವ ಅಕೌಿಂಟಜಿಂಟ್ ಜನ್ರಲ್ಸ ಅಫೀಸ್ ಎಿಂಪಾಿಯೀಸ್ ಕಜೂೀ "ಆಪ್ರಜೀಟ್ಟವ್ ಬಾಯಿಂಕ್ ಲ್ಲಮಿಟಜರ್ಡ ಆಡಳತ ಮಿಂಡಳಯ ಸ್ಮಿತಯು
ಹಜೂಿಂದ್ವರುತತದ್ಜ. ಇಿಂತರ್ ಸ್ಿಂದಭ್ಹಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಹ ಶ್ುಲಕವನ್ುು ಹಿಂದುರುಗಿಸ್ಲಾಗುವುದ್ವಲಿ ಅಥವಾ ಇನಾಯವುದ್ಜೀ ನಜೀಮಕಾತಗಜ ಹಜೂಿಂದ್ಾಣಿಕಜ
ಮಾಡಿಕಜೂಳುಲಾಗುವುದ್ವಲಿ.
ಸರಚನದಗಳು:
(ಅ) ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳಳ 10 ನಜೀ ತರಗತಯ ನ್ಿಂತರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ / ತತಸಮಾನ್ ತರಗತಯಲ್ಲಿ ಅಿಂಗಿೀಕೃತ ಪ್ದವಿ ಪ್ಯವಹ ಶಿಕ್ಷಣ
ಮಿಂಡಳಯಲ್ಲಿ ತಜೀಗಹಡಜ ಹಜೂಿಂದ್ವರಬಜೀಕು.
(ಆ) ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳಳ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಾ ಕಜೀಿಂದೂಕಜಕ ಬರುವ ವಜಚುವನ್ುು ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳಜೀ ಭ್ರಿಸ್ತಕಕದುೆ.
(ಇ) ಸ್ಿತಃ ಧೃಡಿೀಕರಿಸಿದ ಜನ್ಮ ದ್ವನಾಿಂಕ, ವಿದ್ಾಯರ್ಹತಜ, ರ್ಾತ / ವಗಹಗಳಗಜ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ದ್ಾಖಲಜಗಳಳ, ಅನ್ುಭ್ವ ಪ್ತೂ ಮತುತ 2 ಪಾಸ್
ಪ್ರೀಟ್ಹ ಅಳತಜಯ ಭಾವಚ್ಚತೂಗಳನ್ುು ಅರ್ಜಹಯಿಂದ್ವಗಜ ಲಗತತಸಿರಬಜೀಕು.
(ಈ) ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳಳ ಸ್ಕಾಹರಿ ಇಲಾಖಜ / ಇತರ ಸ್ಿಂಸಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಜೀವಜ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುತದೆರಜ ನಿರಾಕ್ಷಜೀಪ್ಣಾ ಪ್ತೂವನ್ುು (No Objection Certificate)
ಯನ್ುು ಸ್ಿಂದಶ್ಹನ್ದ ವಜೀಳಜಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸ್ತಕಕದುೆ.

(ಉ) ಒಿಂದಕಿಕತ ಹಜಚ್ಚುನ್ ರ್ುದ್ಜೆಗಳಗಜ ಅರ್ಜಹ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ಲು ಇಚ್ಚುಸ್ುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಹಗಳಳ ಪ್ೂತ ರ್ುದ್ಜೆಗಜ ಪ್ೂತಜಯೀಕವಾದ ಅರ್ಜಹಯನ್ುು ಪ್ೂತಜಯೀಕವಾದ
ಶ್ುಲಕದ್ಜೂಿಂದ್ವಗಜ ಪಾವತಸಿ ಪ್ೂತಜಯೀಕ ಮುಚ್ಚುದ ಲಕಜೂೀಟಜಯನ್ುು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತಕಕದುೆ.
(ಊ) ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಿದ ದ್ವನಾಿಂಕದ ನ್ಿಂತರ ತಡವಾಗಿ ಬಿಂದ ಅರ್ಜಹಗಳನ್ುು ಸಿಿಕರಿಸ್ಲಾಗುವುದ್ವಲಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಹ ಶ್ುಲಕವನ್ುು ವಾಪ್ಸ್ುಸ
ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ವಲಿ.
( ಋ ) ಸ್ಿಂಪ್ಯಣಹ ಮಾಹತ ಒಳಗಜೂಿಂಡಿರದ ಪ್ೂಮಾಣ ಪ್ತೂ / ಭಾವ ಚ್ಚತೂ ಅರ್ಜಹಶ್ುಲಕವಿಲಿದ ಅರ್ಜಹಗಳನ್ುು ಯಾವುದ್ಜೀ ಸ್ೂಚನಜ ಇಲಿದ್ಜ
ತರಸ್ಕರಿಸ್ಲಾಗುವುದು.
(ೠ) ಅರ್ಜಹಯ ನ್ಮೂನಜ ಮತುತ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಗಜ ಬಾಯಿಂಕಿನ್ ವಜಬ್ ಸಜಥಟ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸ್ುವುದು. (www.agsbank.com)
ನಜೀಮಕಾತ ಸ್ಮಿತಯ ನಿಧಾಹರವಜೀ ಅಿಂತಮ ನಿಧಾಹರವಾಗಿರುತತದ್ಜ. ನಜೀಮಕಾತ ಪ್ೂಕಿೂಯ್ಕಯ ಬಗಜೆ ಯಾವುದ್ಜೀ ಪ್ತೂ ವಯವಹಾರವನ್ೂು
ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುವುದ್ವಲಿ.
ದ್ವನಾಿಂಕ: 26.09.2018

ಆಡಳತ ಮಿಂಡಳಯ ಅಪ್ಪಣಜ ಮೀರಜಗಜ,
ಸಹಿ/-

The Accountant General’s Office Employees’ Co-Operative Bank Limited.
Park House Road, Bangalore.-560001
TEL.NO.22265658, 22375430 . EMAIL-agoecb@yahoo.co.in
WEB SITE : www.agsbank.com
INVITES APPLICATION FROM ELIGIBLE CANDIDATES FOR RECRUITMENT FOR THE POST OF SECOND
DIVISION CLERKS, AND GROUP “D”.
1. Name and Number of Posts:
Second Division Clerks (SDC-3 Posts), Group D (1 Post)
2. Qualification:
(A) SDC (i) A Pass in IInd PUC or equivalent. (ii) Knowledge of Kannada with ability to read,
write, understand and speak fluently is essential. (iii) Knowledge of Computer operations and
Application. (iv) Preference would be given to the Candidates who have completed Degree from a
recognized University.
(B) Gr “D” - A Pass in X Std /SSLC or equivalent conducted by a recognized Board with Kannada
as one of the languages.
3. Pay Scale: (a) SDC 11600 - 21000 (b) Group-D 9600 - 14550 and allowances as per Bank rules.
(Likely to be revised)
4. Age limit as on (12.10.2018) Minimum: 18 years, Maximum
(i) 40 years in the case of a person belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes or
category-1 of the other Backward Classes (ii) 38 years in the case of person belonging to any of the
other backward classes (iii) 35 years in the case of others;
Attested copy of Birth Certificate / SSLC Marks card for proof of age and Caste Certificate
should be enclosed.
5. Method of Selection:
(a) SDC Post - Through Written test & interview. Candidates successful in the written test shall be
called for interview in the ratio of 1:5 based on the percentage of marks obtained in the written
test or technical test prescribed for the posts. The marks obtained in the written test or technical
test shall be reduced to 85% and the interview shall carry 15 percent of marks.
(b) Group D - The Selection to this post would be only through interview. The candidates shall be
called upon for interview in the ratio of 1:5 based on the percentage of marks in the qualifying
examination prescribed for the posts. The marks obtained in the qualifying examination shall be
reduced to 85% and the interview shall carry 15 percent of marks.
6. Written Test: Eligible candidates are to write an exam for 200 marks consisting of Kannada
Language for 50 marks, General English for 25 marks, General knowledge for 25 marks, Co-operation
matters for 50 marks, the Constitution of India for 25 marks and the subject of relevant to the
objectives and activities of the society for 25 marks.

7. Eligibility: Candidates should have proficiency in Kannada and should be a permanent resident of
Karnataka.
8. Probationary Period: Selected candidates will be initially placed on Probation for 2 years. On
satisfactory completion of Probationary period and based on the performance they will be confirmed
in the cadre in which appointed.
9. Call Letters: Eligible Candidates will be informed to appear for written test/interview through
ordinary post. If the email address and mobile number is furnished in the application, information will
be sent through email/SMS. Mere possessing of qualification by the candidates will not entail them to
be called for the written test/interview.
10. Mode of submission of application Fees and last date for submission : : Eligible candidates should
submit the duly filled in application with particulars in their own handwriting/typed in the prescribed
format to be downloaded from the website with relevant enclosures and DD or Pay order drawn in
favour of “ The Accountant Generals Office Employees Co-operative Bank Limited” for Rs. 590/- for
SDC and Rs.295/- for Group D Application should be sent to above address so as to reach on or before
12.10.2018 at 5.30 PM with the envelope super scribing “Application for the post of SDC/GR-D”
11. Board has right to cancel/withdraw the recruitment notification at any time/stage without
assigning any reason. In such cases application fee amount will neither be refunded nor will it be
adjusted for future recruitment, if any.
General Condition:
 Candidates after 10th should have completed PUC/12th from a recognized Board
 Candidates shall attend written test / interview at their own cost
 Enclosures such as proof of Date of Birth. Educational Qualification, Caste Certificate, Experience
Certificate, Passport size Photograph (2 Nos), etc., should form part of application.
 Candidates working in Government Department / Public Sector undertaking / any such other
institutions must furnish NOC at the time of interview
 In case, candidates are interested to apply for more than one post are required to submit their
application in different sealed covers by paying separate fees for each post.
 Bank is not responsible for delay or non – delivery of letter by the postal department and no refund
of application fee will be made.
 Incomplete application will be rejected without assigning any reasons.
 For application format and more details, please visit our website www.agsbank.com
The decision of Recruitment Committee is final in all respects and no correspondence in this regard will be
entertained.

Date: 26.09.2018
By Order of the Board
Sd/-

