
* अज कर याची प त व िनवड या * 
१) उमेदवाराने थम सव सचूना काळजीपवूक वाचा यात व यानंतर बायोडाटा पाठवावा. 
२) महारा  शासन सहकार पणन व व ो योग िवभाग यांचे कडील िद. २१/०१/२०१९ व िद. 

२९/११/२०२१. सहकार आयु  यांचे कडील िद. २४/०३/२०२२ व १४/०६/२०२२ रोजीचे आदेशा वये 
सहकारी बँकांतील नोकर भरती ि या शासन िनयु  सं थे ारेच करणे बंधनकारक आह.े 

३) वरील पदांची भरती ि या सहकार आयु ाचंे पॅनेल वरील को हापरु िज हा नागरी बँ स सहकारी 
असोिसएशन िल. को हापरु यांचे माफत राबिवली जाणार आह.े 

४) उमेदवारांनी सु वातीस फ  अज (बायोडाटा) kopbankassorecruitpm@gmail.com या ई-मेल वर 
पाठिव यात यावेत. सोबत शै िणक व अ य कागदप ांची आव यकता नाही. अजासोबत कोणतीही 
कागदप े कॅन क न पाठव ूनयेत. कागदप ांची पाहणी य  मलुाखतीचे वेळी केली जाईल. 

५) परी ेचे व प लेखी व त डी व पाचे आह.े 
६) लेखी परी ा १०० माकाची व बहपयायी असणार आह.े गणुानु मे मे रट नसुार उमेदवाराची िनवड केली 

जाईल. परी ेचे व प व अ यास म साधारण IIBF या धरतीवर आधारीत आह.े परी ेचा नमनुा पपेर 
सोबत जोडला आह.े परी चेी तारीख, वेळ, िठकाण व परी ेचे ॉशर उमेदवारास या या मेल आयडीवर 
पाठिवले जाईल. सबब मले आयडी पाठिवताना अचूक पाठवावा. सदर परी ेचे आयोजन को हापरु 
िज हा नागरी बँ स सहकारी असोिसएशन िल. को हापुर यांचे माफत पु याम ये केले जाणार आह.े 

७) त डी परी ेचे आयोजन बँके माफत केले जाईल. 
८) लेखी परी ेसाठी सचूनाप  पाठिवलेनंतर . ५००/- अिधक १८% जीएसटी या माणे परी ा शु क 

(िवना परतीची) आकारले जाणार आह.े उमेदवाराने परी ा शु क ₹ ५००/- + ९०/- (१८% जीएसटी) 
५९०/- = िद को हापरू अबन को-ऑप बँक िल., बँके या Khasbag Kolhapur शाखा IFSC 
Code: KOLH0000008, MICR Code: 416398008 वर को हापरू िज हा नागरी सहकारी 
असोिसएशन िल., यांचे बचत खाते (Saving A/c) . 00081001006060 म ये NEFT / IMPS ने 
पाठवावे. 

९) भरले या फ  या यवहाराची माहीती को हापरु िज हा नागरी बँ स सहकारी असोिसएशन िल., 
को हापरू यांना kopbankassorecruitpm@gmail.com ई-मेल ारे कळवायची आह.े  

१०) मागणीनसुार परी ा शु क न भर यास उमेदवारास परी ेस बोलिवले जाणार नाही. 
११) लेखी परी ेत उ ीण झाले या उमेदवारांची यादी असोिसएशन व बँके या वेबसाईटवर िस द केली 

जाईल. उ ीण उमेदवारांना मेरीटनुसार य  मलुाखतीस बोलिवले जाईल. 
१२) मलुाखतीम ये यो य ठरणा या उमेदवारांची बँके या आव यकतेनुसार नेमणकू केली जाईल. याबाबतचे 

सव अिधकार मा. संचालक मंडळाकडे राहतील. 
१३) अज कर याची शेवटची तारीख िद. २२/१२/२०२२ रोजी सायकंाळी ६ वाजेपयत राहील. 
१४) या संदभात अ य कोण याही खलुाशासाठी बँके या कामकाजा या िदवशी सकाळी १० ते सं याकाळी ५ 

या वेळेत असोिसएशन दरु वनी . ०२३१-२६२७३०७/०८ िकंवा मोबाईल माकं ८३८००३३१२८ / 
८३८००८९८०१ वर सपंक करावा. 


