ववदभा कोंकि ग्रामीि बँक
(भारत सरकार, बँक ऑफ इंडडया आणि महाराष्ट्र शासनाचा उपिम)

क्षेत्रीय कायाालय:-डी.एच.ओ.ऑक्रफसच्या समोर,भावे मंगल
कायाालयाचे बािल
ू ा,

मसववल लाईन ,यवतमाळ -445001

नोडल सेंटर करीता बँक मित्र पदासाठी जाहिरात
महाराष्ट्र राज्यातील यवतमाळ ,वर्ाा आणि वाशीम जिल्ह्यातील नोडल सेंटर गाव/गाव समह
ु ासाठी साठी “
मानर्न /कममशन” तत्वावर बँक ममत्र पदासाठी अिा मागववण्यात येत आहे . बँक ममत्र ्या पदासाठी
शैक्षणिक पात्रता, ईतर ननयम/अटी ्याववषयी सववस्तर माहहती बँकेचे संकेत स्थळ www.vkgb.co.in वर
उपलब्र् आहे , त्याचप्रमािे संबधं र्त शाखेतन
ू प्राप्त करून घेऊ शकता
ईच्छुक व पात्र उमेदवारांनी / संस्थांनी ववहीत अिााच्या नमन्
ु यात आवश्यक कागदपत्रासह व संपि
ू ा
माहीतीसह अिा संबधं र्त शाखेत हद.22.09.2018 पयंत सादर करावेत. अर्ावट व अपि
ू ा भरलेले, आवश्यक
कागदपत्र नसलेले अिा जस्वकारल्हया िािार नाहीत. कोितेही कारि न दशाववता/सांगता अिा नामंिरू
करण्याचा अधर्कार बँकेने राखून ठे वला आहे . ननवड न झालेल्हया उमेदवारांशी ननवड प्रक्रिया संपल्हयानंतर
कुठलाही पत्रव्यवहार केला िािार नाही. ननवड प्रक्रिये दरम्यान कुठलाही पत्राचार क्रकं वा अनधु चत दबाव
आिल्हयास त्या उमेदवाराचा अिा रद्द करण्यात येईल.


उमेदवारांची ननवड बँकेद्वारे अिाातील माहहती व कागदपत्रांची शहाननशा केल्हयावर मौणखक मल
ु ाखती
नंतर केली िाईल.



कुठलेही कारि न दशाववता / कळववता प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधर्कार बँक राखून ठे वीत आहे , याची
कृपया नोंद घ्यावी.

क्षेत्रत्रय प्रबंर्क

यवतमाळ क्षेत्र

अ.क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा
1 यवतमाळ
वर्ाा

तालक
ु ा
वर्ाा

शाखा

वर्ाा

ररसोड

2 यवतमाळ

वाशीम

ररसोड

3 यवतमाळ

वाशीम

कारं जा लाड कारं जा लाड

ववदर्ा कोकण ग्रामीण बँक क्षेत्रीय कायाालय यवतमाळ
नोडल सेंटरसाठी बँक ममत्राांच्या ररक्त िागा

नोडल सेंटर
नोडल सेंटरला िोडलेली गावे
शाखेचा पत्ता
वर्ाा
आमला,दहे गाव,तिगाव,उमरीमेघे,भानखेडा,नागापूर,वर्ाा, इंगोले चौक,मालगुजारी पुरा,वर्ाा जजल्हा वर्ाा
बालखेड

स द
िं ी मेघे
बालखेड,वाकद,एक्ला परू ,महागाव,गोहगाव, पपिंपरखेड

कारं जा लाड कारिं जालाड,अनइ,जािंब,गिंगापूर,दािंडगाव,
पानपवहहर,बेलखेड,इन्झा,खेडाा,शाह,वालही, प रणी

4 यवतमाळ

वाशीम

कारं जा लाड कारं जा लाड

इंझोरी

इिंझोरी,दापुरा,गीरडा,वाकी,उम्बडाा,जामदरा,
िोरणाला,म णी

5 यवतमाळ

वाशीम

कारं जा लाड कारं जा लाड

लोहारा

लोहारा,वाशपव,कक ाननगर,मुरम्बी,कोळी

6 यवतमाळ

वाशीम

कारं जा लाड कारं जा लाड

पोहा

पोहा,सशवनगर,िुळजापुर,बेला,मिंडळ

7 यवतमाळ

वाशीम

मंगरूळ पीर शेलू बाजार

कडझरा

8 यवतमाळ

वाशीम

कारं जा लाड र्ामणी

र्ामणी

कन्झरा,चिखली,गोगरी,हहरिं गी,लाठी

9 यवतमाळ

वाशीम

कारं जा लाड र्ामणी

शाखेचा दरू ध्वनी क्र.
07152-251582

बँक ऑफ इजडडया समोरील बाजल
ू ा ,ररसोड जजल्हा वाशशम

7774048608

स्टे ट बँकेजवळ ,चवरे कॉम्पलेक्स मेन रोड कारं जा लाड
जजल्हा वाशशम

07256-222706

स्टे ट बँकेजवळ ,चवरे कॉम्पलेक्स मेन रोड कारं जा लाड
जजल्हा वाशशम

07256-222706

स्टे ट बँकेजवळ ,चवरे कॉम्पलेक्स मेन रोड कारं जा लाड
जजल्हा वाशशम
स्टे ट बँकेजवळ ,चवरे कॉम्पलेक्स मेन रोड कारं जा लाड
जजल्हा वाशशम

07256-222706
07256-222706

म.ु पोस्ट शेलू बाजार ता. मंगरुळपीर जजल्हा वाशशम

9075927642

र्ामणी,खडी,गीम्भा,आमगव्हान,वडगाव

म.ु पो,र्ामणी ता कारं जा लाड जजल्हा वाशशम

9881082347

वाघोळा

वाघोळा,गीरडा,अजनी,वाकी

म.ु पो,र्ामणी ता कारं जा लाडजजल्हा वाशशम

9881082347

यविमाळ,लोहारा,भो ा

श्रोती हॉजस्पटल जवळ,टटळकवाडी यवतमाळ

07232-244170

वडगाव,मुल्की,यविमाळ,लोहारा,वाघापुर, पपिंपळगाव

बालाजी माकेट,आणी नाका,यवतमाळ

07232-245126

7774061785

10 यवतमाळ

यवतमाळ यवतमाळ

यवतमाळ

यवतमाळ

11 यवतमाळ

यवतमाळ यवतमाळ

वडगाव

वडगाव

12 यवतमाळ

यवतमाळ दारव्हा

दारव्हा

दारव्हा

दारव्हा

13 यवतमाळ

यवतमाळ दारव्हा

दारव्हा

तळे गाव

िळे गाव,फुबगाव,घनापूर,घाटककन्ही,

पोलीस स्टे शन समोर,नगपाशलका कॉम्पलेक्स दारव्हा
जजल्हा यवतमाळ
पोलीस स्टे शन समोर,नगपाशलका कॉम्पलेक्स ,दारव्हा

14 यवतमाळ

यवतमाळ बाभळ
ू गाव

घारफळ

घारफळ

घारफळ,पर ोडी,येरिंडगाव,सशिंदी,वरुड, रे नुकापूर

म.ु पो.घारफळ ता बाभळ
ु गाव जजल्हा यवतमाळ

7774008733

15 यवतमाळ

यवतमाळ बाभूळगाव

घारफळ

सारफळी

ारफळी,गविंडी,खडाा, रूळ,महम्मद्पुर,बागवाडी

म.ु पो.घारफळ ता बाभुळगाव जजल्हा यवतमाळ

7774008733

16 यवतमाळ

यवतमाळ बाभूळगाव

घारफळ

पाचखेड

म.ु पो.घारफळ ता बाभुळगाव

7774008733

पािखेड,अष्टरामपूर, ौजना,गोंर्ळी,वडगाव,
मब
ु ारकपरू ,ककन्ही

7774061785

अ.क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा
तालुका
17 यवतमाळ
यवतमाळ यवतमाळ

18 यवतमाळ

यवतमाळ यवतमाळ

शाखा
नोडल सेंटर
नोडल सेंटरला िोडलेली गावे
शाखेचा पत्ता
अकोला बाजार अकोला
म
.
पो.अकोला
बाजार
ता
जज यवतमाळ
ु
अकोलाबाजार, ालोड,पपिंपरी,हािगाव,जवळा,यविमाळ,
बाजार
कोळिं बी,मरू झडी,वरुड,येविी,झल
ु ी, वरझडी

शाखेचा दरू ध्वनी क्र.
07232-276630

अकोला बाजार डांगरगाव

म.ु पो.अकोला बाजार ता जज यवतमाळ

07232-276630

डािंगरगाव,बोरगाव,िािंदापुर,चििंिोली,सलिंगी,
कोळी,कुऱ्हाड,आकपुरी,वडगाव,रामनगर

19 यवतमाळ

यवतमाळ यवतमाळ

अकोला बाजार कुऱ्हा

कुऱ्हा,अिंजी,कारे गाव,िळणी

म.ु पो.अकोला बाजार ता जज यवतमाळ

07232-276630

20 यवतमाळ

यवतमाळ पुसद

पुसद

पुसद

पु द

शनी मंटदराजवळ ,एजक्सस बँकेचे वर ,पुसद जजल्हा
यवतमाळ

07233-247103

21 यवतमाळ

यवतमाळ पुसद

पुसद

श्रीरामपूर

श्रीरामपूर,कारला,मािंडवा,बोरगडी,कोपरा,

शनी मंटदराजवळ ,एजक्सस बँकेचे वर ,पुसद जजल्हा
यवतमाळ

07233-247103

म.ु पोस्ट हर्षी , ता. पस
ु द जजल्हा यवतमाळ

7774036580

व िंिपुर,िीलवाडी
22 यवतमाळ

यवतमाळ पस
ु द

हर्षी

हर्षी

हर्षी,खशी,वेणी,दहीवड,बालवाडी,र्रमवाडी,बीबी

23 यवतमाळ

यवतमाळ घाटं जी

घाटं जी

घाटं जी

घाटिं जी,खापरी,मुरली,िोरािंम्बा,घाटी,दहे गाव,मानोलीअिंजी मेन रोड घाटडजी जजल्हा यवतमाळ
,

24 यवतमाळ

यवतमाळ घाटं जी

घाटं जी

येळाबारा

07230-277460

ातन,करमना,बेलोरा,आमडी

येळाबारा, ायखेडा,आकपुरी,वाकी,दर्
ु ाना,

मेन रोड घाटडजी जजल्हा यवतमाळ

07230-277460

मेन रोड घाटडजी जजल्हा यवतमाळ

07230-277460

म.ु पो.रुिं झा िा केळापरु जजल्हा यविमाळ

7083963233

िौकी,रोह्टे क,दहे ली,दत्िपुर
25 यवतमाळ

26 यवतमाळ

यवतमाळ घाटं जी

यवतमाळ केळापुर

घाटं जी

रुं झा

सशरोली

सशरोली,ककन्ही,जन
ु ोनी,रामपरू ,उिं दरनी,कोळी खद
ु ा ,कोळी
बु.,काप ी

रुिं झा

रुिं झा,पाथरी,व.ृ टाकळी,दाभा,ककन्ही,मोरवा,
सलिंगटी, ायखेडा

