विदर्ज कोकण ग्रािीण बँक
Vidharbha Konkan Gramin Bank

र्ारत सरकार, बँ क ऑफ इांडडया आखण िहाराष्ट्र िासिाचा उपिि
Govt. of India, Bank of India & Govt. of Maharashtra Undertaking

क्षेत्रीय कायाजलय _______________
पत्ता:
दरू ध्ििी ि:

बँक मित्र (BCA) पदासाठी जाहिरात
बँक मित्र पदासाठी अर्ज िागविण्यात येत आहे . विदर्ज कोकण ग्रािीण बँकेच्या ________
क्षेत्रत्रय कायाजलयाांतगजत येणाऱ्या ____, _____, _____जर्ल्ह्यातील निदे मित गाांि / गाांि सिह
ू ासाठी
(सोबत निदे मित गाांि / गाांि सिह
ू ाची यादी र्ोडली आहे) “ िािधि /कमििि” तत्िािर बँक मित्र परु
ु ष/
स्त्त्री अर्जदाराकडूि अर्ज िागवित आहोत. अर्ाजचा ििि
ां ीत िाखेति
प्राप्त करािा ि
ु ा सांबध
ू
िािधि/कमििि ककां िा ईतर अधधक िाहहती सांबधां धत िाखेति
ू / क्षेत्रत्रय कायाजलयाति
ू प्राप्त होिू िकेल.
ईच्छुक ि पात्र उिेदिाराांिी / सांस्त््ाांिी विहीत अर्ाजच्या ििण्
ु यात आियकयक कागदपत्रासह अर्ज
सादर करािेत. सांपण
ू ज िाहीतीसह ि आियकयक कागदपत्रासह अर्ज सांबधां धत िाखेत हद. ________ पयंत
सादर करािेत, अधजिट ि अपण
ू ज र्रलेले, आियकयक कागदपत्र िसलेले अर्ज जस्त्िकारल्हया र्ाणार िाहीत.
कोठलेही कारण ि दिजविता/साांगता अर्ज िािांर्ूर करण्याचा अधधकार बँकेिे राखूि ठे िला आहे . नििड ि
झालेल्हया उिेदिाराांिी नििड प्रकिया सांपल्हयािांतर कुठलाही पत्रव्यिहार केला र्ाणार िाही. नििडप्रकिये
दरम्याि कुठलाही पत्राचार ककां िा अिधु चत दबाि आणल्हयास त्या उिेदिाराचा अर्ज रद्द करण्यात येईल.


कुठलेही कारण ि दिजविता / कळविता प्रकिया रद्द करण्याचा अधधकार बँक राखूि ठे िीत आहे ,
याची कृपया िोंद घ्यािी.



उिेदिाराांची नििड बँकेद्िारे िौखखक िल
ु ाखत/अर्ाजतील िाहहती ि कागदपत्राांची िहानििा
केल्हयािर केली र्ाईल.

क्षेत्रत्रय प्रबांधक

विदर्भ कोकण ग्रािीण बँक, िुख्य कायाभलय, नागपूर
बँकमित्र या पदासाठी शैक्षणणक पात्रता ि इतर ननयि / अटी याविषयी िाहिती
बँकमित्र पदासाठी पात्र व्यक्ती / संस्था :
िैयक्क्तक व्यक्ती : सेिानिित्त
ृ बँक किजचारी, िार्ी सैनिक, सेिानिित्त
ृ िासकीय किजचारी, सेिानिित्त
ृ
मिक्षक, ककराणा / औषध ककां िा इतर व्यिसाय करणारी व्यक्ती, PCO ऑपरे टर, िासिाच्या अल्हपबचत योर्िाांचे
प्रनतनिधी, वििा प्रनतनिधी, जयाांच्याकडे पेरोल पांप आहे अिा व्यक्ती, उत्कृष्ट्ट कायज करणाऱ्या / चालणाऱ्या बचत
गटाांचे अधधकृत सर्ासद, इतर कोणतीही व्यक्ती जर् बँकेस स्त्िीकारा्यज आहे .

व्यक्तीव्यतीकरक्त : गैर सरकारी सांघटिा (NGOs), सोसायटी रस्त्ट कायद्याअांतगजत स्त््ावपत केलेल्हया
सूक्ष्ि वित्त सांस्त््ा (MFI), MAC अांतगजत सांस्त््ा, कलि २५ िधील कांपन्या, पोस्त्ट कायाजलये, सहकारी सांस्त््ा,
सािान्य सेिा केंद्रे ककां िा ग्रािदत
ू .
बँकमित्र पदासाठीची पात्रता :
िैयक्क्तक व्यक्ती :


किीत किी इयत्ता १२ िी पास (HSC).



िय - प्राधान्यािे २१ ते ४५ िषे (सेिानिित्त
ृ व्यक्तीव्यनतररक्त).



िुलर्ूत सांगणक साक्षरता / ऑप्रेहटांगचे ज्ञाि असलेल्हया व्यक्तीांिा प्राधान्य.



उिेदिार बँकेिी सािाधािकारकररत्या सांलजनित असला पाहहर्े.



जया गािासाठी / गािसिुहासाठी उिेदिार नििडाियाचा आहे ते्ील रहहिासी असणे आियकयक.



स्त््ानिक क्षेत्र, र्ाषा आखण सांस्त्कृतीचे ज्ञाि असणे आियकयक.



उिेदिार कोणत्याही रार्कीय / धामिजक सांघटिेिी सांलजनित िसािा.



कोणतेही गन्
ु हे गारी रे कॉडज िसािे / गन्
ु हे गारी पायकिजर्ि
ू ी िसािी.



बँकेला िान्य असलेल्हया किीतकिी दोि व्यक्तीांची मिफारस / सांदर्ज आियकयक.



उिेदिाराची प्रनतष्ट्ठा, आध्जक साक्षरता, रोकड हाताळणी क्षिता, तांत्रज्ञािाची अांिलबर्ािणी /
िापर करण्याची क्षिता यासह उिेदिार योनय िेहिती असणे आियकयक.

व्यक्तीव्यनतकरक्त :


ग्रािीण र्ागातील ठळक ठसा / प्रनतष्ट्ठा आियकयक



सिाधािकारक रॅ क रे कॉडज असणे आियकयक



बँकेबरोबर सिाधािकारक सांबांध असणे आियकयक



व्यिजस्त््त नियिि आखण कायज करणाऱ्या सांस्त््ाांिा प्राधान्य हदले र्ाईल



र्ूतकाळात कोणतीही आध्जक अनियमितता िसािी



उिेदिाराची प्रनतष्ट्ठा, आध्जक साक्षरता, रोकड हाताळणी क्षिता, तांत्रज्ञािाची अांिलबर्ािणी /
िापर करण्याची क्षिता यासह उिेदिार योनय िेहिती असणे आियकयक

इतर ननयि / अटी : उिेदिार हा एकाच िेळी इतर बँक / सांस्त््ा याांच्यासाठी बँक मित्र म्हणूि काि करू िकत
िाही. नििड झाल्हयास उिेदिारास बॅंकेिे िेळोिेळी हदलेल्हया सूचिाांचे / अटीांचे / नियिाांचे पालि करणे आियकयक
राहील.

बँकमित्रांना कराव्या लागणाऱ्या कािांचा / बँकेच्या ग्रािकांना द्याव्या लागणाऱ्या सेिांचा तपशील : बँक मित्राांिा
करािी लागणारी कािे / काये ही सािान्य बँककां ग व्यिसायािी निगडीत असतील. बँक मित्राांच्या सेिाांिध्ये खाली
ििूद केलेल्हया सिज सेिाांचा सिािेि असेल. तसेच त्याांिा हाताळणी यांत्राद्िारे / POS ििीिद्िारे बँकेचे आध्जक
व्यिहार करािे लागतील. ररर्िज बँकेच्या पररपत्रकािुसार बँक मित्राांच्या सेिेिध्ये खालील सेिाांचा सिािेि असेल :



कर्जदाराांची ओळख



प्रा्मिक िाहहती / डेटा गोळा करणे ि त्याच्या सत्यापिासहहत कर्जिागणी अर्ाजची पडताळणी / छािणी
करणे.



बचत तसेच बँकेच्या इतर उत्पादिाांविषयी (Products) ग्राहकाांिध्ये र्ागरुकता नििाजण करणे ि आध्जक
व्यिस्त््ापि आखण कर्ाजच्या सिुपदे िाविषयी मिक्षण ि सल्हला दे णे.



ग्राहकाांकडूि प्राप्त झालेल्हया अर्ाजची तपासणी / पडताळणी / छािणी करणे ि ते अर्ज / प्रस्त्ताि बँकेस
सादर करणे.



स्त्ियांसहाय्यता बचत गट (SHGs), सांयुक्त र्बाबदारी गट (JLGs) प्रोत्साहहत करणे ि त्याांचे सांिधजि,
दे खरे ख आखण नियांत्रण करणे.



िांर्ुरीपयकचात दे खरे ख / नियांत्रण करणे.



िसुलीसाठी पाठपुरािा करणे.



किी िल्ह
ु य असलेल्हया कर्ाजचे वितरण.



िुद्दल ि व्यार्ाची िसुली करणे.



किी िूल्हय असलेल्हया ठे िी गोळा करणे / सांकमलत करणे.



सूक्ष्ि वििा / म्युच्युअल फांड उत्पादिे / पेन्िि उत्पादिे / अन्य तत
ृ ीयपक्ष उत्पादिे याांची वििी करणे.



किी िूल्हय असलेल्हया रकिाांची / अन्य दे यक साधिाांची पािती दे णे ि वितरण करणे. ्याव्यनतररक्त
बँकेिे हदिादे िीत केलेल्हया नियिािस
ु ार सेिा प्रदाि करणे.

िानधन / कमिशन : बँक मित्राांिा िािधि / त्याांिी केलेल्हया िेगिेगळ्या रान्झॅक्ििसाठी बँकेच्या नियिाप्रिाणे
कमििि मिळे ल. िािधि हे बँक मित्राांच्या िेिणक
ू ीपासि
ू सरु िातीच्या चार िहहन्यासाठी ककां िा बँकेिे िेळोिेळी
ठरविलेल्हया कालािधीसाठीच असेल. बँक मित्राांिी बँकेच्या नियिािुसार ठरविलेली कीिाि कािाची पातळी पुणज
करणे आियकयक असूि एकत्रत्रत िािधि त्या निकषाांिर दे य असेल. बँकेच्या नियिािस
ु ार िािधििध्ये /
कमििििध्ये झालेल्हया बदल बांधिकारक राहील.
मसक्यकु रटी डीपॉझीट : उिेदिाराची िेिणक
ू झाल्हयास त्याला बँकेच्या नियिाप्रिाणे एकत्रत्रत रु. २५,०००/- इतके
मसक्युररटी डीपॉझीट म्हणूि बँकेकडे र्िा करािे लागेल.
करारनािा (AGREEMENT) : उिेदिाराची िेिणक
ू झाल्हयास त्याला बँकेच्या नियिाप्रिाणे / अटीप्रिाणे करारिािा
(AGREEMENT) करणे बांधिकारक असेल.
पात्रता परीक्षा : उिेदिाराची िेिणूक झाल्हयास त्याला बँकेच्या नियिाप्रिाणे इांडडयि इजन्स्त्टट्यूट ऑफ बँककां ग
फायिान्स (IIBF) ची बँकमित्राांसाठी आियकयक असलेली परीक्षा उतीणज होणे बांधिकारक राहील.
अजभ करण्याची पध्दत : उिेदिारािे पूणज िाहहती र्रलेला, साक्षाांककत केलेला, अलीकडच्या काळातील स्त्ितःचा फोटो
चीकटविलेला ि सोबत सिज आियकयक ती प्रिाणपत्रे र्ोडलेला अर्ज बँकेच्या सांबांधधत िाखेच्या िाखाधीकाऱ्याकडे
हदलेल्हया िुदतीपूिी सादर करािा.
ननिड प्रक्रिया : बँकेस हदलेल्हया िद
ु तीत प्राप्त झालेल्हया सिज अर्ांची योनय ती छािणी करूि बँकेच्या नियिािस
ु ार
पात्र

असलेल्हया उिेदिाराांिा

िुलाखतीसाठी

बोलाविले र्ाईल.

िुलाखतीिांतर

नििड

झालेल्हया

उिेदिाराांिा

नियक्
ु तीसांदर्ाजतील प्रस्त्तािपत्र पाठविण्यात येतील. उिेदिारािे प्रस्त्तािपत्रास स्त्िीकृती हदल्हयास िेिणक
ु ीसांदर्ाजतील
पुढील कायजिाही बँकेच्या नियिाप्रिाणे / धोरणाप्रिाणे होईल.

विदर्ज कोकण ग्रािीण बँक, िुख्य कायाजलय, िागपूर.
बँक मित्र / व्यिसाय सहाय्यक (BCA) पदासाठी अर्ज
(व्यक्क्तगत ेिेदिारासाठी)
प्रनत,

उिेदिाराचा

क्षेत्रत्रय प्रबांधक,

अलीकडल्हया

विदर्ज कोकण ग्रािीण बँक,

काळातील फोटो

क्षेत्रत्रय कायाजलय,________
िाफजत- िाखा प्रबांधक, _____ िाखा
१.

जया गािासाठी /
गािसािह
ु ासाठी बँक
मित्राची िेिणक
ू

कराियाची आहे त्याचा
तपिील
२.

पूणज िाि

गािाचे / गािसिह
ु ाचे िाि :
तालक
ू ा :
जर्ल्हहा :
राजय :
वपि कोड ि. :
इांग्रर्ीिध्ये (in BLOCK letters) :
िराठीिध्ये :

३.

िडडलाांचे / पतीचे िाि

४.

र्न्ि तारीख

५.

मलांग

६.

िैिाहहक जस्त््ती

७.

िैक्षखणक अहजता

परु
ु ष

स्त्त्री

वििाहहत

अवििाहहत

बारािी (HSC) पास

पदिीधर (Graduate)

उच्च पदिी ककांिा त्यापेक्षा
अधधक

८.

कायिचा पत्ता
(वपि कोड सहहत)

९.

पत्र व्यिहाराचा पत्ता
(वपि कोड सहहत)

१०. टे लीफोि ि.

घरचा (Landline) :
कायाजलय :
िोबाईल :

११. इ िेल (असल्हयास)
१२. सध्या जया बँकेिी
व्यिहार आहे त त्या
बँकेचे ि िाखेचे िाि
१३. बँक खाते ि.

इतर

१४. चेक सवु िधा

आहे / िाही

१५. ओळखपत्र परु ािा

िाहि चालविण्याचा परिािा

पॅि काडज

ितदाि ओळखपत्र

पारपत्र (Passport)

१६. रहहिासी असल्हयाचा

लाईट त्रबल

फोि त्रबल

र्ीिि वििा पालीसी

घरिालकाचे पत्र

गॅस र्ोडणी पुस्त्तक

आधारकाडज

(िािासाठी)
पुरािा

१७. सध्याचा व्यिसाय /
िोकरी (असल्हयास)
१८. सांगणक साक्षरता

आहे / िाही

१९. असल्हयास पात्रतेचे
स्त्िरूप

२०. िोकरी / व्यिसाय
करीत असल्हयास /
कििीत असल्हयास
िामसक उत्पन्ि

रु. १००० पेक्षा किी

रु. १००० ते रु. २५००

रु. २५०० टे रु. ४०००

रु. ४००० ते रु. ६०००

रु. ६००० पेक्षा र्ास्त्त

२१. तुम्हाला आध्जक
उत्पादिाांच्या

(Financial Product)
वििीचा अिुर्ि आहे

का ? असल्हयास पूणज
तपिील दयािा

२२. र्ाषेबद्दलचे ज्ञाि

र्ाषा

िाचता येते

मलहहता येते

बोलता येते

इांग्रर्ी

होय / िाही

होय / िाही

होय / िाही

नततकेसे अस्त्खमलत

नततकेसे अस्त्खमलत

नततकेसे अस्त्खमलत

अस्त्खमलतपणे /
िाही

हहांदी

र्ाषा येत
असल्हयास (कृपया
र्ाषेचे िाि
मलहािे)

िाही

होय / िाही

होय / िाही

नततकेसे अस्त्खमलत

नततकेसे अस्त्खमलत

नततकेसे अस्त्खमलत

अस्त्खमलतपणे /

अस्त्खमलतपणे /
िाही

अस्त्खमलतपणे /
िाही

होय / िाही

होय / िाही

होय / िाही

नततकेसे अस्त्खमलत

नततकेसे अस्त्खमलत

नततकेसे अस्त्खमलत

अस्त्खमलतपणे /
िाही

इतर कोणती

िाही

अस्त्खमलतपणे /

होय / िाही

िाही

िराठी

अस्त्खमलतपणे /

अस्त्खमलतपणे /
िाही

अस्त्खमलतपणे /
िाही

होय / िाही

होय / िाही

होय / िाही

नततकेसे अस्त्खमलत

नततकेसे अस्त्खमलत

नततकेसे अस्त्खमलत

अस्त्खमलतपणे /
िाही

अस्त्खमलतपणे /
िाही

अस्त्खमलतपणे /
िाही

२३. सध्या जर््े / जया
गािात राहता नत्ल्हया
िास्त्तव्याचा कालािधी
२४. तुिच्या िािे / बाबतीत

होय / िाही

काही पोलीस / गुन्हे गारी
रे कॉडज आहे काय ?
असल्हयास सांपूणज
तपिील दयािा

२५. ति
ु च्याविषयी िाहहती

१)

असलेल्हया /

ति
ु च्याविषयी

जयाांच्याकडे चौकिी करू
िकतो अिा दोि

२)

व्यक्तीांची िािे, पत्ते ि
व्यिसायाचा तपिील
िी याद्िारे / अिाप्रकारे इ्े ििद
ू करतो / र्ाहीर करतो कक,
१. िी िर ििूद केलेली सिज िाहहती िाझ्या ज्ञािाप्रिाणे / वियकिासाप्रिाणे योनय, सत्य ि

वियकिसिीय आहे आखण कोणत्याही िेळी िी हदलेली िाहहती चक
ु ीची आहे असे
आढळल्हयास िाझी बँक मित्र म्हणूि केलेली िेिणूक रद्द होईल / करण्यात येईल.

२. िी विदर्ज कोकण ग्रािीण बँकेिध्ये बँक मित्र म्हणूि िेिणुकीसाठी आियकयक असलेली
पात्रता, निकष, अटी, िती, व्यिसायाची / कायजकलापाांची व्याप्ती, िािधि / कमििि
इत्यादी सांदर्ाजतील सिज िाहहती पूणप
ज णे िाचली आहे ि ती िला सिर्ली आहे .

३. र्र िाझे िाि व्यिसाय प्रनतनिधी / बँक मित्र म्हणि
ू नियक्
ु तीसाठी विचारात घेतल्हयास
िी िला दाखविलेल्हया िसद्
ु यािस
ु ार विदर्ज कोकण ग्रािीण बँकेिी कराियाचा करार /
करारिािा करण्यासाठी सहित आहे / तयार आहे आखण त्यातील (करारातील /
करारिाम्यातील) अटीांचे नियिाांचे पालि करण्यास कहटबद्ध आहे .
४. िला पण
ज णे सहित आहे कक, या पदासाठी िी केलेला अर्ज
ू ज िाहहती आहे कक, िी पण
ू प
म्हणर्े िाझी नििड झाली आहे अ्िा िी नििडीसाठी योनय / पात्र आहे असे िाही.

तसेच योनयतेिस
ज णे बँकेचा
ु ार उिेदिार नििडण्याचा अ्िा िाकारण्याचा अधधकार पूणप
आहे .

आपला वियकिासू
उिेदिाराची सही :
पूणज िाि :
हठकाण :
हदिाांक :

सरपांच / िुखखया/ सरकारी रार्पत्रत्रत अधधकारी / पोस्त्ट िास्त्तर / तहसीलदार / पोलीस
निरीक्षक / िासकीय मिक्षक याांच्याकडूि घ्याियाचा दाखला

प्रिाणपत्र
हे

प्रिाखणत

करण्यात

येते

कक,

श्री.

/

श्रीिती.

/

कु.

_________________________________________________________________

____________________________ (ये्े कायिचा पण
ू ज पत्ता मलहािा) हे _______

िषाजपासि
ू ये्ील रहहिासी आहे त आखण या पररसरातील त्याांची ितजणक
ू चाांगली आहे . त्याांचे
छायाधचत्र खाली चीकटविले आहे ि ते िी प्रिाखणत केले आहे याची िी पष्ट्ु टी करतो.
त्याांची र्न्ितारीख ______________________________ आहे .

सही / स्त्िाक्षरी :
पूणज िाि :
पूणज पत्ता (वपि कोड सहहत) :
हदिाांक:
फोि िां. / िोबाईल िां. :
हुद्दा (मिक्यासह) :

उिेदिाराचा
अलीकडल्हया
काळातील फोटो
(प्रिाखणत)

सांदर्ज – १

प्रिाणपत्र
िी याद्िारे प्रिाखणत करतो कक, श्री. / श्रीिती. / कु. ______________________

____________________________________________ हे ___________________
गािचे, तालुका ___________________, जर्ल्हहा ____________________________,
राजय िहाराष्ट्र, ये्ील रहहिासी आहे त आखण िी त्याांिा _____________ िषाजपासूि
ओळखतो.
सही :
सांदर्ीय व्यक्तीचे िाि :
पूणज पत्ता (वपि कोड सहहत) :
हुद्दा :
फोि िां. / िोबाईल िां. :
हदिाांक:

सांदर्ज – २

प्रिाणपत्र
िी याद्िारे प्रिाखणत करतो कक, श्री. / श्रीिती. / कु. ______________________

____________________________________________ हे ___________________
गािचे, तालक
ु ा ___________________, जर्ल्हहा ____________________________,
राजय िहाराष्ट्र, ये्ील रहहिासी आहे त आखण िी त्याांिा _____________ िषाजपासि
ू
ओळखतो.
सही :
सांदर्ीय व्यक्तीचे िाि :
पूणज पत्ता (वपि कोड सहहत) :
हुद्दा :
फोि िां. / िोबाईल िां. :
हदिाांक:

ग्रािीण बँक, िख्
ु य कायाजलय, िागपरू .
बँक मित्र / व्यिसाय सहाय्यक (BCA) पदासाठी अर्ज
(व्यक्क्तगत ेिेदिाराव्यनतकरक्त)
प्रनत,

सांबांधधत प्राधधकृत

क्षेत्रत्रय प्रबांधक,

व्यक्तीचा

विदर्ज कोकण ग्रािीण बँक,

अलीकडल्हया

क्षेत्रत्रय कायाजलय,________
िाफजत- िाखा प्रबांधक, ___________ िाखा
१.

जया गािासाठी /
गािसािुहासाठी बँक
मित्राची िेिणूक

कराियाची आहे त्याचा
तपिील
२.

पण
ू ज िाि (अर्जदाराचे /

गािाचे / गािसिह
ु ाचे िाि :
तालूका :
जर्ल्हहा :
राजय :
वपि कोड ि. :
इांग्रर्ीिध्ये (in BLOCK letters) :

सांघटिेचे / गैर सरकारी
सांघटिेचे (NGO) /
सांस्त््ेचे / सोसायटीचे /
कांपिीचे)
३.

घटिा (सोबत सांस्त््ेच्या
रजर्स्त्रे ििची /
सोसायटी डीडची /
बायलॉर्ची / िेिोरँ डि
ऑफ आहटज कल ऑफ
असोमिअेििची तसेच
इिकापोरे षि
सटीकफकेििची प्रत
र्ोडािी)

४.

स्त््ापिा हदिाांक

५.

रजर्स्त्रे िि िांबर ि
रजर्स्त्रे िि हदिाांक
र्े्े रजर्स्त्रे िि केले ती
ऑ्ॉररटी

िराठीिध्ये :

काळातील फोटो

६.

सांस्त््ेचा सांपूणज पत्ता
(वपि कोड सहहत)

िोंदणीकृत कायाजलय
प्रिासकीय कायाजलय

कॉपोरे ट कायाजलय
िाखा कायाजलय
िेबसाईट / ई-िेल
७.
८.

दरू ध्ििी ििाांक

िख्
ु य सांपकज व्यक्तीचे
िाि, पद, दरू ध्ििी /
िोबाईल ििाांक

९.

सध्या जया बँकेिी
व्यिहार आहे त त्या
बँकेचे ि िाखेचे िाि

१०. बँक खात्याचा ििाांक ि
सांपूणज तपिील

११. सध्याचा व्यिसाय /
कधीपासूि चालू आहे

१२. तुम्हाला आध्जक
उत्पादिाांच्या

(Financial Product)
वििीचा अिर्
ु ि आहे

का ? असल्हयास पण
ू ज
तपिील दयािा

अिुर्ि िसल्हयास तुम्ही
ताबडतोब तिा

ििुष्ट्यबळाचा स्त्त्रोत
पुरिू िकता का ?

आम्ही याद्िारे / अिाप्रकारे इ्े ििूद करतो / र्ाहीर करतो कक,
१. आम्ही िर ििद
ू केलेली सिज िाहहती

आिच्या ज्ञािाप्रिाणे / वियकिासाप्रिाणे योनय,

सत्य ि वियकिसिीय आहे आखण कोणत्याही िेळी

आम्ही हदलेली िाहहती चक
ु ीची आहे

असे आढळल्हयास आिची बँक मित्र म्हणि
ू केलेली िेिणक
ू रद्द होईल / करण्यात
येईल.

२. आिची सांघटिा / गैर सरकारी सांस्त््ा (NGO) / सांस्त््ा / सोसायटी / कांपिी इत्यादी
कोणत्याही िासकीय / ईतर प्राधीकाऱ्यािे आत्तापयंत / यापि
ू ी कधीही ब्लॅ कलीस्त्टे ड / डीमलस्त्ट केलेली िाही.

३. आिची सांघटिा / गैर सरकारी सांस्त््ा (NGO) / सांस्त््ा / सोसायटी / कांपिी ही रार्कीय
िसूि कोणत्याही धामिजक सांघटिा अ्िा रार्कीय पाटीिी निगडीत िाही ि त्याांिा
आश्रय दे णारीही िाही.

४. आिची सांघटिा / गैर सरकारी सांस्त््ा (NGO) / सांस्त््ा / सोसायटी / कांपिी

तसेच

नतचे व्यिस्त््ापि करणारी व्यक्ती ककांिा नतचा िुख्य प्राधधकृत अधधकारी हे कोणत्याही
बँकेचे / सोसायटीचे / वित्तीय सांस्त््ेचे ्कबाकीदार िाहीत आखण त्याांच्या सांदर्ाजत
कोणत्याही पोलीस स्त्टे िि िध्ये / िासकीय प्रधीकाऱ्याकडे / कायदे न्यायालयात
कसल्हयाही गुन्हे गारी रे कॉडजची िोंद िाही.

५. आम्ही विदर्ज कोकण ग्रािीण बँकेिध्ये बँक मित्र म्हणूि िेिणुकीसाठी आियकयक
असलेली पात्रता, निकष, अटी, िती, व्यिसायाची / कायजकलापाांची व्याप्ती, िािधि /

कमििि इत्यादी सांदर्ाजतील सिज िाहहती पूणप
ज णे िाचली आहे ि ती आम्हास सिर्ली
आहे .

६. र्र आिचे िाि व्यिसाय प्रनतनिधी / बँक मित्र म्हणूि नियुक्तीसाठी विचारात घेतल्हयास
आम्ही आम्हाांला दाखविलेल्हया िसुद्यािुसार विदर्ज कोकण ग्रािीण बँकेिी कराियाचा
करार / करारिािा करण्यासाठी सहित आहे / तयार आहे आखण त्यातील (करारातील /
करारिाम्यातील) अटीांचे नियिाांचे पालि करण्यास कहटबद्ध आहोत.
७. आम्हाला पूणज िाहहती आहे कक / आम्ही पूणप
ज णे सहित आहोत की, या पदासाठी आम्ही
केलेला अर्ज म्हणर्े आिची नििड झाली आहे अ्िा आम्ही नििडीसाठी योनय / पात्र

आहोत असे िाही. तसेच योनयतेिस
ु ार उिेदिार नििडण्याचा अ्िा िाकारण्याचा
अधधकार पण
ज णे बँकेचा आहे .
ू प

सांघटिा / गैर सरकारी सांस्त््ा (NGO) /
सांस्त््ा / सोसायटी / कांपिी च्या
प्राधधकृत व्यक्तीची सही :
सही करणाऱ्या अधधकाऱ्याचे पूणज िाि :
हठकाण :
हदिाांक :

आपला वियकिासू

अर्ाजसोबत र्ोडाियाची साक्षाांककत प्रिाणपत्रे
>> अर्ाजसोबत स्त्ितः साक्षाांककत केलेल्हया खालील कागदपत्र र्ोडलेली आहे त.
1) ओळखपत्र परु ािा
2) रहहिासी दाखला
3) र्न्ि तारखेचा दाखला
4) िैक्षखणक अहजता प्रिाणपत्र
5) बँकेच्या बचत खात्याची प्रत
6) सध्या व्यिसाय करीत असल्हयास पुरािा
7) िुलर्ूत सांगणक साक्षरता प्रिाणपत्र
8) ओळखपत्र, मिफारस पत्र अर्ाजसोबत र्ोडलेल्हया िािण्
ु यािस
ु ार
9) इतर प्रिाणपत्र (सविस्त्तर ििूद करािे )
i)

ii)
उिेदिाराची सही :
पण
ू ज िाि :
हठकाण :
हदिाांक :

√

