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बँक मित्र पदाांच्या नेिणुकीसाठी, क्षेत्रीय कायाालयािार्ात बँकेच्या सांकेतस्थळावर,शाखेच्या नोतीचे
बोर्ावर,सांबधित ग्रा. प पांचायत कायाालयाच्या नोसबसबोर्ावर लावायच्या नोसबसचा निुना

क्षेत्रीय कायाालय,अकोला. प
ववदर्ा कोकण ग्रािीण बँक, अकोला क्षेत्रीय कायाालया अांतर्ात िहाराष्ट्र राज्यातील अकोला
व बुलर्ाणा जिल्हयातील र्ाव / र्ावसिुहासाठी “िानिन / कमिशन” तत्वावर बँक मित्र पदासाठी
अिा िार्ववण्यात येत आहे त. प बँक मित्र (BCA) या पदासाठी शैक्षणणक पात्रता इतर ननयि / असब

याववषयी सववस्तर िाहहती बँकेचे सांकेत स्थळ www.vkgb.co.in वर उपलब्ि आहे त्याच प्रिाणे
सांबधित शाखेकर्ून प्राप्त करता येईल. प

इच्छुक व पात्र उिेदवाराांनी / सांस्थाांनी ववहहतअिााच्या निुन्यात आवश्यक कार्दपत्राांसह व

सांपूणा िाहहतीसह अिा सांबधित शाखेत हद. प ३०/०६/२०१८ पयंत सादर करावेत. प अिावस व अपूणा

र्रलेले, आवश्यक कार्दपत्रे नसलेले अिा स्वीकारले िाणार नाहबत. प कोणतेहब कारण न दशाववता /
साांर्ता अिा नािांिूर करण्याचा अधिकार बँकेने राखन
ू ठे वला आहे . प ननवर् न झालेल्या उिेदवाराशी
ननवर् प्रक्रिया सांपल्यानांतर कुठलाहब पत्रव्यवहार केला िाणार नाहब. प ननवर् प्रिीये दरम्यान

कुठलाहब पत्राचार क्रकांवा अनुधचत दबाव आणल्यास त्या उिेदवाराचा अिा रद्द करण्यात येईल. प


उिेदवाराची ननवर् बँकेद्वारे अिाातील िाहहती व कार्दपत्राांची शहाननशा केल्यावर िौणखक
िुलाखतीनांतर केलब िाइल. प



कुठलेहब कारण न दशाववता / कळववता प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार बँक राखन
ू ठे वीत
आहे . प याची कृपया नोंद घ्यावी. प

क्षेत्रीय प्रबांिक

क्षेत्रीय कायाालय,अकोला. प
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Regional Office:-“Madhumalati Building”1st Floor,Gupte Marg,Jatharpeth,Akola.PIN:444005
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ववदर्ा कोंकण ग्रािीण बँक, क्षेत्रीय कायाालय, अकोला.
बँक मित्र नसलेल्या लघ-ु कायाक्षेत्राची यादी
UNCOVERED SSA/SSA WITHOUT BCA's
अन.ु क्षेत्रीय
जिल्हा
क्र. कायाालय

तालुका

शाखा

लघ-ु कायाक्षेत्र

कायााक्षेत्राांतर्ात
येणारे र्ाव

शाखेचा पत्ता

शाखेचा दरु ध्वनी क्र.

१ अकोला अकोला

अकोला

मख्
ु य शाखा
अकोला

खरप बु

खरप बु

मधु मालती बबल्डिंग,गप्ु ते मागग,
जठारपेठ,अकोला.४४४००५

०७२४-२४९१७६८

२ अकोला अकोला

ते्हारा

हहवरखेड

कारला

कारला

मेन रोड,
हहवरखेड,.ता.ते्हारा,जी.अकोला.
४४४१०३

०७२५८-२२८६१०६

३ अकोला अकोला

ते्हारा

हहवरखेड

खिंडाळा

खिंडाळा

४ अकोला अकोला

बाळापुर

अिंदरु ा

सोनाळा

सोनाळा

५ अकोला अकोला

मुतीजापुर

मुतीजापुर

बबडगाव

बबडगाव

साई-लहहला,अमत
ृ वाडी,
मुतीजापुर,लज.अकोला. ४४४१०७

०७२५-२४४३०८

६ अकोला अकोला

मुतीजापुर

मुतीजापुर

सोनाळा

सोनाळा

साई-लहहला, अमत
ृ वाडी,
मत
ु ीजापरु ,लज.अकोला. ४४४१०७

०७२५-२४४३०८

७ अकोला अकोला

अकोट

अकोट

आसेगाव बाजार

आसेगाव बाजार

श्रीननवास टोककज जवळ, यात्रा
चौक,अकोट,लज.अकोला ४४४१०१

०७२५८-२२२०६९

८ अकोला अकोला

अकोट

अकोट

कवठा बु.

कवठा बु.

श्रीननवास टोककज जवळ, यात्रा
चौक,अकोट,लज.अकोला ४४४१०१

०७२५८-२२२०६९

९ अकोला अकोला

बाशीटाकळी कान्हे री-सरप

एरिं डा

एरिं डा/परिं डा

मेन रोड, कान्हे री सरप,ता. बाशी
टाकळी,जी. अकोला ४४४४०१.

०७२५५-२५४४३४

हहिंगणा-म्है सपूर

हहिंगणा-म्है सपूर

कािंचनपूर

कािंचनपूर

१० अकोला अकोला

अकोला

११ अकोला अकोला

अकोला

जन
ु े शहर
अकोला
जुने शहर
अकोला

मेन रोड,
हहवरखेड,.ता.ते्हारा,जी.अकोला.
४४४१०३
मेन रोड,अिंदरु ा, ता. बाळापुर, जी.
अकोला.४४४३११

डाबकी रोड, अकोला.
म.ु पो.ता.जी.अकोला.४४४००२
डाबकी रोड, अकोला.
म.ु पो.ता.जी.अकोला.४४४००२
नेहरू माकेट न. पा. सिंकुल,
खामगाव, जी. बुलडाणा. ४४४३०३.

०७२५८-२२८६१०६
७७७४०६४४३०

०७२४-२४३२८०९
०७२४-२४३२८०९

१२ अकोला बुलडाणा खामगाव

खामगाव

रोहना

रोहना

०७२६३-२५४९८२

१३ अकोला बुलडाणा खामगाव

खामगाव

ढोरपगाव

ढोरपगाव

नेहरू माकेट न. पा. सिंकुल,
खामगाव, जी. बुलडाणा. ४४४३०३.

०७२६३-२५४९८२

१४ अकोला बुलडाणा लोणार

सुलतानपूर

शशवनी पपसा

शशवनी पपसा

जालना रोड, सुलतानपूर, ता.
लोणार,जी.बुलडाणा.४४३३०१

०७२६०-२७२४१७

शेरा

अन.ु क्षेत्रीय
जिल्हा
क्र. कायाालय

तालुका

शाखा

लघ-ु कायाक्षेत्र

कायााक्षेत्राांतर्ात
येणारे र्ाव

शाखेचा पत्ता
जालना रोड, सुलतानपूर, ता.
लोणार,जी.बुलडाणा.४४३३०१
गािंधी चौक, शेगाव, लज. बुलडाणा.
४४४२०३
गािंधी चौक, शेगाव, लज. बुलडाणा.
४४४२०३

शाखेचा दरु ध्वनी क्र.

१५ अकोला बुलडाणा लोणार

सुलतानपूर

अिंजनी ख.ु

अिंजनी ख.ु

१६ अकोला बल
ु डाणा शेगाव

शेगाव

गौलखेड

गौलखेड

१७ अकोला बल
ु डाणा शेगाव

शेगाव

गहहाण

गहहाण

१८ अकोला बुलडाणा दे ऊळगाव
राजा

अिंढेरा

शशवनी अरमाळ

शशवनी अरमाळ

पोलीस स्टे शन समोर,अिंढेरा, ता. दे .
राजा, लज. बल
०७२६१-२६५०३१
ु डाणा ४४३२०१

१९ अकोला बुलडाणा दे ऊळगाव
राजा

अिंढेरा

पपिंपरी आिंधळे

पपिंपरी आिंधळे

पोलीस स्टे शन समोर,अिंढेरा, ता. दे .
राजा, लज. बुलडाणा ४४३२०१
०७२६१-२६५०३१

२० अकोला बुलडाणा दे ऊळगाव
राजा

अिंढेरा

पाडळी शशिंदे

पाडळी शशिंदे

पोलीस स्टे शन समोर,अिंढेरा, ता. दे .
राजा, लज. बुलडाणा ४४३२०१
०७२६१-२६५०३१

२१ अकोला बुलडाणा दे ऊळगाव
राजा

अिंढेरा

बायगाव

बायगाव

पोलीस स्टे शन समोर,अिंढेरा, ता. दे .
राजा, लज. बुलडाणा ४४३२०१
०७२६१-२६५०३१

२२ अकोला बल
ु डाणा दे ऊळगाव
राजा

अिंढेरा

सावखेड नागरे

सावखेड नागरे

पोलीस स्टे शन समोर,अिंढेरा, ता. दे .
राजा, लज. बुलडाणा ४४३२०१
०७२६१-२६५०३१

मेडगाव

मेडगाव

सावखेड नागरे

पोलीस स्टे शन समोर,अिंढेरा, ता. दे .
राजा, लज. बुलडाणा ४४३२०१
०७२६१-२६५०३१

सवना

बोरगाव वसू

बोरगाव वसू

२३

अकोला बुलडाणा दे ऊळगाव
राजा

२४ अकोला बुलडाणा चचखली

मेन रोड,सवना,ता. चचखली,लज.
बुलडाणा. ४४३२०१

०७२६०-२७२४१७
०७२६५-२५३१००
०७२६५-२५३१००

७७७४०७१०००८

शेरा

