
सोलापूर जनता सहकारी बँक लल.
पाहिजेत

सोलापूर जनता सहकारी बँक लल. ही मल्ी-स्टे् शटेडू्ल्ड सहकारी बँक आहटे व बँकेचटे 
कार्यक्टेत्र महाराष्ट्र व कना्य्क राजर असून बँकेचटे मुखर कारा्यलर सोलापूर रटेथटे आहटे. बँकेचा 
शाखालवसतार महाराष्ट्र राजरामधरटे सोलापूर, लातूर, उसमानाबाद, औरंगाबाद, बी्ड, नालसक, 
मुंबई, पुणटे, कोलहापूर आलण नांदटे्ड रा लजल्हांत व कना्य्क राजरात लवजरपूर रटेथटे आहटे.

बँकेत ‘ट्रेनी क्लाक्क’ पदलाच्ला जलागला भरण्लासलाठी खलालील पलात्रतलाधलारकलांकडून ऑनललाईन 
(On Line) पद्धतीनरे अज्ज मलागविण्लात ्रेत आहरेत.

वनकष :    
१) ि्लारेम्ला्जदला : ३० वर्षे (३१/०१/२०२० रोजी)
२) शैक्षविक अह्जतला : 
कमीत कमी : अ) मानरताप्ाप्त लवद्ापीठाची (१०+२+३ पॅ् न्यनुसार) पदवी परीक्ा लकमान 

५०% गुणांसह उत्ीण्य. ब) मराठी, लहंदी, इंग्रजी लललहता-वाचता-बोलता रटेणटे आवश्रक.  
क) संगणक साक्रता आवश्रक.

प्लाधलान् : पदव्युत्तर परीक्षला - MBA, Post Graduate Diploma in Bank 
Management, CA, ICWA, CS वकंिला ततसम पदव्युत्तर परीक्षला (मलान्तलाप्लाप्त 

संस र्ेची) उत्तीि्ज असल्लास प्लाधलान्.
३) अनयुभि : नागरी सहकारी बँक लकंवा अनर खाजगी क्टेत्रातील बँकेतील लकमान लललपक 

अथवा समकक् पदावरील कामाचा अनुभव असलरास प्ाधानर.
४) अज्ज प्सतयुती : पात्र इच्छुक उमटेदवारांनी जालहरातीत नमूद केलटेलरा तारखटेपासून बँकेचरा 

वटेबसाई् www.sjsbbank.com मधरटे ददलटेलरा ललंकनुसार (ललंक www.sjsbbank.
com/careers.php) आवटेदनपत्र ऑनलाईन भरून प्सततु करावटे. आवटेदन पत्र भरत असताना 
जी मालहती दटेणटे अलनवार्य आहटे, ती पूण्यपणटे भरलरानंतरच अज्य संगणक प्णालीतून सवीकृत होईल. 
अजा्यस संगणक प्णालीक्डून लवलशष्ठ क्रमांक ददला जाईल. तरा क्रमांकाचा उपरोग परीक्ा शुलक 
भरणरासाठी करावराचा आहटे. भरणा चलनावर हा क्रमांक नमूद करावराचा आहटे. उपरोक्तनुसार 
प्सतुत केलटेलरा अजा्यवर लवहीत केलटेलरा जागटेत उमटेदवारानटे सवत:चा सककॅन केलटेला फो्ो (पासपो््य 
- ५० केबीचटे आत) सवत:ची सककॅन केलटेली सवाक्रीसह (सवाक्री सककॅन करून ५० केबीचटे आत) 
अपलो्ड करून अज्य पणू्य करावा. परीक्ा शुलक भरणापावती, NEFT लकंवा रोख, अप्लिकेशन 
क्रमांक संदभा्यसह संगणक प्णालीमधून अंलतम प्सतुती (submit / upload) करावी.

५) परीक्षला शयुलक : पात्र उमटेदवारांनी परीक्ा शुलक रुपरटे ७५०/- भरावराचटे आहटेत. 
अज्य प्सतुती बाबतचरा सूचना व शुलक भरणा बाबतचरा सूचना बँकेचरा वटेबसाई् (www.
sjsbbank.com) वर उपलब्ध आहटेत. परीक्ा शुलक भरताना ॲप्लिकेशन नंबर भरणटे गरजटेचटे 
आहटे. अनरथा अशा उमटेदवारांना हॉल लतकी्/परीक्ा प्वटेलशका उपलब्ध होणार नाही.

परीक्ा शुलक सोलापूर जनता सहकारी बँकेचरा कोणतराही शाखटेत रोख सवरूपात लकंवा 
कोणतराही बँकेतून NEFT द्ारटे भरलटे तरी चालटेल. NEFT साठी आवश्रक असलटेली मालहती 
फॉम्य भरलरानंतर website वर उपलब्ध होईल. परंतु NEFT करताना वर नमूद केलराप्माणटे 
अज्यदाराचरा नावापुढटे अज्य क्रमांक लललहणटे अतरतं आवश्रक आहटे.

६) परीक्षला : परीक्ा ऑनलाईन पद्धतीनटे घटेतली जाईल. सदर परीक्ा सोलापूर (महाराष्ट्र) 
शहरात लनरलनराळरा केंदांवर आरोलजत होईल. परीक्टेचा ददनांक, वटेळ, केंदाचटे नाव व पत्ा 
इतरादीबाबत उमटेदवाराचरा हॉल लतकी्मधरटे उल्टेख केला जाईल. हॉल लतकी् बाबतचरा सूचना 
एस.एम.एस./ई-मटेलद्ारा उमटेदवारांना ददली जाईल. तसटेच परीक्टेचटे सवरूप, मालहती पत्रक फामॅ्य 
भरणराआधी ऑनलाईनवर उपलब्ध आहटे.

७) िरेतन : सदर पदासाठी बँकेचरा धोरणानुसार/बँकेनटे वटेळोवटेळी लनलश्चत केलराप्माणटे 
वटेतन दटेणरात रटेईल. हंगामी/पदरलवक्ाधीन (्ट्रटेलनंग/प्ोबटेशन) कालावधीतील काम बँकेस 
समाधानकारक वा्लरास आवश्रकतटेनुसार पदटे कारम सवरूपी भरणरात रटेतील. मात्र हटे बँकेस 
बंधनकारक असणार नाही. रा संदभा्यत कोणतराही प्कारची तक्रार बँक सवीकारणार नाही. 

८) अन् बलाबी : परीक्ा, वरप्क्तगत मुलाखत, अलतदरक्त लशक्ण, कामाचा अनुभव रांचरा 
गुणांकनाचटे आधारटे अंलतम रादी तरार केली जाईल. लनरुक्त उमटेदवारास/वरक्तीस बँकेचरा 
कामाचरा सोरीचरा दृष्ीनटे बँकेचरा कोणतराही शाखटेत काम करावटे लागटेल.

इच्छुक ि पलात्र उमरेदिलारलांनी ऑनललाईन पद्धतीनरे आिरेदन पत्र प्सतयुत करलािरे. ्लासलाठी 
आिरेदन पत्र दद. १९.०२.२०२० पलासून दद. २८.०२.२०२० प्यंत प्सतयुत करतला ्रेईल.

वरील अ्ी व शततीमधरटे गरजटेनुसार बदल करणराचा अलधकार बँकेक्डटे राहील. 
अजा्यसोबत कोणतराही प्कारची कागदपत्रटे प्सतुत करू नरटेत. उमटेदवाराचरा लनव्डीचटे, परीक्ा 

प्लक्ररटेमधरटे बदल करणराचटे अथवा सदर भरती प्लक्ररा काही अपदरहार्य कारणामुळटे रद्द करणराचटे 
अलधकार बँकेक्डटे राहतील.

 उमरेदिलारलांनी खोटी ि चयुकीची मलावहती बँकेस कळविल्लास त्लांनला ्ला भरतीच्ला 
कोित्लाही टपप्लािर (सटरेज) अपलात्र ठरविण्लात ्रेईल.  अज्ज भरतलानला/दलाखल करतलानला 
कलाही अडचि आल्लास दूरधिनी क्रमलांक 9561988465 िर संपक्क करलािला.

- मयुख् कला््जकलारी अवधकलारी
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