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को हापूर िज हा नागरी बँ स सहकारी असोिसएशन िल; को हापूर 

 

 
१४५८ बी वॉड, जी.एन.चबस, कोळेकर ितकटी, मंगळवार पेठ, को हापरू – ४१६०१२ 

फोन नं. (०२३१) २६२७३०७/०८, ई-मले : kopbankasso@gmail.com वेबसाईट : kopbankasso.com 

संपणू महारा  रा य काय े  व १५०० कोटी + यवसाय असले या व संपूण CBS वापरात असले या 

सांगली अबन को-ऑप. बँक िल., सागंली (शेड्यु ड बँक) म य े आपले क रअर घडव ू इि छणा या 

पदवीधारकांकडून लाक पदाक रता अज मागिव यात येत आहते. 

*पा ता * 

१) वािण य, िव ान, अिभयांि क  बी.सी.एस., बी.सी.ए., एम.सी.ए., बी.बी.ए., एम.बी.ए. या शाखेत कमीत 

कमी ५५% गुणासह पदवी उ ीण असण ेआव यक. 

२) MS-CIT / समतु य माणप  अ यास म असणे आव यक. 

३) ाधा य – JAIIB / GDC&A / सहकार िवषयक पदवी अस यास तसेच इतर बँकेतील कामकाजाचा 

अनभुव अस यास ाधा य. 

४) नोकरीचे िठकाण बँकेचे काय े  असले या शाखांम य.े 

५) वयोमयादा : कमाल २५ वष (ज म - ०१.०१.१९९८ नतंर आव यक) 

६) उमेदवार हे सांगली िज ातील थािनक असणे आव यक. 

७) संकेत थळावरील नमुना अजा माणे ऑनलाईन प तीन ेअज करावयाचा आह.े 

*अ य मािहती* 

१) भरती पदसं या  - ४० 

२) सरुवातीस ावयाचा पगार – १००००/- 

*अज कर याची प त व िनवड ि या* 

१) उमेदवाराने थम सव सूचना काळजीपवूक वाचा यात, यानतंर अज व बायोडाटा पाठवावा. 

२) महारा  शासन सहकार, पणन व व ो ोग िवभाग यांचेकडील िदनांक २१ /०१/२०१९, िद. 

२९/११/२०२१ सहकार आयु  यांचेकडील िद. २४/०३/२०२२ व १४/०६/२०२२ रोजीचे आदेशा वये 

सहकारी बँकांतील नोकरभरती ाि या शासन िनयु  सं थे ारेच करणे बंधनकारक आह.े 
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३) यानसुार भरती ि या सहकार आयु ांचे पॅनेलवरील को हापरू िज हा नागरी बँ स सहकारी 

असोिसएशन िल; को हापूर याचंेमाफत राबिवली जाणार आह.े 

४) उमेदवारांनी िविहत नमु यात अज (बायोडाटा) kopbankassorecruit@gmail.com या ईमेलवर 

पाठवावेत. सोबत शै िणक व अ य कागदपा ांची आव यकता नाही. अजासोबत कोणतीही कागदप े कॅन 

क न पाठव ूनयेत. कागदप ाची पाहणी य  मुलाखती यावेळी केली जाईल. 

५) परी ा ऑनलाईन प तीन ेघेणेत येईल. 

६) परी ा १०० माकाची व बहपयायी असणार आह.े पािसंगसाठी िकमान ६० माक िमळवणे आव यक 

आह.े तथापी गुणव ा यादी (कट ऑफ) ठरिवणेचे अिधकार बँकेस राहतील. बँकेने ठरिवले या गुणव ा यादी 

(कट ऑफ) नुसार उमेदवारांची यादी केली जाईल व सदर यादी माणे मलुाखतीस बोलवल ेजाईल. 

७) परी ेचे व प व अ यास म साधारण IBPS या धरतीवर आधा रत आह.े परी ेचा नमनुा पेपर सोबत 

जोडला आहे. परी ेची तारीख, वेळ, िठकाण व परी ेचे ॉशर उमेदवारास या या ईमेल आयडीवर पाठिवले 

जाईल. सबब ईमेल आयडी पाठिवताना अचूक पाठवावा. सदर परी ेचे आयोजन को हापूर िज हा नागरी 

बँ स सहकारी असोिसएशन िल; को हापूर याचंे माफत संगणक सिुवधा असणा या यो य अशा िठकाणी केले 

जाणार आह.े परी ेचे थळ िनयोिजत तारखेपवू  उमेदवारांना कळिवले जाईल. 

८) त डी मुलाखतीचे आयोजन बँकेमाफत केले जाईल.  

९) ऑनलाईन परी े या िनकालाची यादी असोिसएशन या वेबसाईटवर िस द केली जाईल.  

१०) परी ेसाठी . १०००/- (जीएसटीसह) या माणे परी ा शु क (िवना परतीची) आकारले जाणार आह.े 

उमेदवाराने परी ा शु क . १०००/- टेट बँक ऑफ इिंडया या बँके या Timber Market, 

Kolhapur शाखा IFSC CODE : SBIN0005550, MICR Code : 416002008 वर को हापूर 

िज हा नागरी बँ स सहकारी असोिसएशन िल; यांचे चालू खाते (Current A/C) . 
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४०१६८२०८०५७ म ये NEFT / RTGS ने अजासोबत पाठवाव.े परी ा शु क भरले बाबतचे UTR नंबर 

/ न शॉट अजात नमदू करण,े पावती जोडण ेआव यक आह.े 

११) परी ा शु क जमा के यािशवाय अज ि वकारला जाणार नाही. मागणीनसुार परी ा शु क न भर यास 

उमेदवारास परी ेस बोलिवले जाणार नाही.  

१२) मलुाखतीम ये यो य ठरणा या उमेदवारांची बँके या आव यकतेनसुार नेमणकू केली जाईल. याबाबतच े

सव अिधकार मा. संचालक मंडळाकडे राहतील. 

१३) अज कर याची शेवटची तारीख २७/०२/२०२३ रोजी सांयकाळी ६ वाजेपयत राहील. 

१४) या संदभात अ य कोण याही खुलाशासाठी बँके या कामकाजा या िदवशी सकाळी १० ते सं याकाळी 

५ या वेळेत असोिसएशन दरू वनी . ०२३१-२६२७३०७ / ०८ िकंवा असोिसएशनचा मोबाईल मांक  

८३८००३३१२८ वर संपक करावा. 

१५) भरती ये संदभातील पढुील अपडेट िमळवणेसाठी वेळोवेळी असोिसएशन या वेबसाईटला भेट ा. 

  


