
 

 

 

 

 

 

 बँक मित्र पदासाठी अर्ज िागविण्यात येत आहे. विदर्ज कोकण ग्रािीण बँकेच्या अकोला, र्डंारा, 
चंद्रपरू, रत्नागगरी, सोलापरू आणण यितिाळ क्षते्रत्रय कायाजलयांतगजत येणाऱ्या अकोला, बलुढाणा, र्डंारा, 
गोंददया, चंद्रपरु, गडगचरोली, रत्नागगरी, मसधंुदगुज, कोल्हापरु, सोलापरू, सातारा, िधाज, िाशीि आणण 
यितिाळ जर्ल््यातील ननदेमशत गांि / गांि सिहूासाठी “ िानधन /कमिशन” तत्िािर बँक मित्र परुुष/ 
स्त्त्री अर्जदाराकडून अर्ज िागिीत आहोत. अर्ाजचा निनुा सबंधंीत शाखेतनू प्राप्त करािा. 

 ईच्छुक ि पात्र उिेदिारांनी / ससं्त््ांनी विहीत अर्ाजच्या नािणु्यात आिश्यक कागदपत्रासह अर्ज 
सादर करािेत. सपंणूज िाहीतीसह ि आिश्यक कागदपत्रासह अर्ज सबंगंधत शाखेत दद. २१.११.२०१७ पयतं 
सादर करािेत, अधजिट ि अपणूज र्रलेले, आिश्यक कागदपत्र नसलेल ेअर्ज जस्त्िकारल्या र्ाणार नाहीत. 
कोठलेही कारण न दशजविता/सांगता अर्ज नािरं्ूर करण्याचा अगधकार बँकेने राखून ठेिला आहे. ननिड न 
झालेल्या उिेदिारांशी ननिड प्रक्रिया सपंल्यानतंर कुठलाही पत्रव्यिहार केला र्ाणार नाही. ननिडप्रक्रिये 
दरम्यान कुठलाही पत्राचार क्रकंिा अनगुचत दबाि आणल्यास त्या उिेदिाराचा अर्ज रद्द करण्यात येईल. 

 कुठलेही कारण न दशजविता / कळविता प्रक्रिया रद्द करण्याचा अगधकार बँक राखून ठेिीत आहे, 
याची कृपया नोंद घ्यािी. 

 उिेदिाराचंी ननिड बँकेद्िारे िौणखक िलुाखत/अर्ाजतील िादहती ि कागदपत्रांची शहाननशा 
केल्यािर केली र्ाईल. 

 
 

 

के्षत्रत्रय प्रबंधक  

 

  

 

                                                        विदर्ज कोकण ग्रािीण बँक  
                            Vidharbha Konkan Gramin Bank 
                                                     र्ारत सरकार, बँक ऑफ इंडडया आणण िहाराष्ट्र शासनाचा उपिि 

                            Govt. of India, Bank of India & Govt. of Maharashtra Undertaking  
                                                        क्षेत्रीय कायाजलय.                                    

                                                                                                                                                       



विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 

 

बँकममत्र या पदासाठी शकै्षणणक पात्रता ि इतर ननयम / अटी याविषयी माहिती 
बँकममत्र पदासाठी पात्र व्यक्ती / संस्था : 

िैयक्क्तक व्यक्ती : सेिाननितृ्त बँक किजचारी, िार्ी सैननक, सेिाननितृ्त शासकीय किजचारी, सेिाननितृ्त 
मशक्षक, क्रकराणा / औषध क्रकंिा इतर व्यिसाय करणारी व्यक्ती, PCO ऑपरेटर, शासनाच्या अल्पबचत योर्नांचे 
प्रनतननधी, वििा प्रनतननधी, जयांच्याकड ेपेरोल पंप आहे अशा व्यक्ती, उत्कृष्ट्ट कायज करणाऱ्या / चालणाऱ्या बचत 
गटांच ेअगधकृत सर्ासद, इतर कोणतीही व्यक्ती जर् बँकेस स्त्िीकारा्यज आहे. 

व्यक्तीव्यतीररक्त : गैर सरकारी संघटना (NGOs), सोसायटी रस्त्ट कायद्याअंतगजत स्त््ावपत केलेल्या 
सूक्ष्ि वित्त संस्त््ा (MFI), MAC अंतगजत संस्त््ा, कलि २५ िधील कंपन्या, पोस्त्ट कायाजलये, सहकारी संस्त््ा, 
सािान्य सेिा कें दे्र क्रकंिा ग्रािदतू. 

बँकममत्र पदासाठीची पात्रता : 

िैयक्क्तक व्यक्ती :  

 किीत किी इयत्ता १२ िी पास (HSC). 
 िय - प्राधान्याने २१ त े४५ िषे (सेिाननितृ्त व्यक्तीव्यनतररक्त). 
 िुलर्ूत संगणक साक्षरता / ऑपे्रदटगंच ेज्ञान असलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य. 
 उिेदिार बँकेशी सािाधानकारकररत्या संलजननत असला पादहर्े. 
 जया गािासाठी / गािसिुहासाठी उिेदिार ननिडाियाचा आहे ते् ील रदहिासी असणे आिश्यक. 
 स्त््ाननक क्षेत्र, र्ाषा आणण संस्त्कृतीच ेज्ञान असणे आिश्यक.  

 उिेदिार कोणत्याही रार्कीय / धामिजक संघटनेशी संलजननत नसािा. 
 कोणतेही गुन्हेगारी रेकॉडज नसािे / गुन्हेगारी पाश्िजर्ूिी नसािी. 
 बँकेला िान्य असलेल्या किीतकिी दोन व्यक्तींची मशफारस / संदर्ज आिश्यक. 
 उिेदिाराची प्रनतष्ट्ठा, आग्जक साक्षरता, रोकड हाताळणी क्षिता, तंत्रज्ञानाची अंिलबर्ािणी / 

िापर करण्याची क्षिता यासह उिेदिार योनय िेहनती असणे आिश्यक. 
 

व्यक्तीव्यनतररक्त :  

 ग्रािीण र्ागातील ठळक ठसा / प्रनतष्ट्ठा आिश्यक 

 सिाधानकारक रॅक रेकॉडज असणे आिश्यक 

 बँकेबरोबर सिाधानकारक संबंध असणे आिश्यक 

 व्यिजस्त््त ननयिन आणण कायज करणाऱ्या संस्त््ांना प्राधान्य ददले र्ाईल 

 र्ूतकाळात कोणतीही आग्जक अननयमितता नसािी 
 उिेदिाराची प्रनतष्ट्ठा, आग्जक साक्षरता, रोकड हाताळणी क्षिता, तंत्रज्ञानाची अंिलबर्ािणी / 

िापर करण्याची क्षिता यासह उिेदिार योनय िेहनती असणे आिश्यक 

इतर ननयम / अटी : उिेदिार हा एकाच िेळी इतर बँक / संस्त््ा यांच्यासाठी बँक मित्र म्हणून काि करू शकत 
नाही. ननिड झाल्यास उिेदिारास बॅंकेने िेळोिेळी ददलेल्या सूचनांच े/ अटींच े/ ननयिांचे पालन करणे आिश्यक 
राहील. 

 

 



 

बँकममत्रांना कराव्या लागणाऱ्या कामांचा / बँकेच्या ग्रािकांना द्याव्या लागणाऱ्या सेिांचा तपशील : बँक मित्रांना 
करािी लागणारी कािे / काये ही सािान्य बँक्रकंग व्यिसायाशी ननगडीत असतील. बँक मित्रांच्या सेिांिध्ये खाली 
निूद केलेल्या सिज सेिांचा सिािेश असेल. तसेच त्यांना हाताळणी यंत्राद्िारे / POS िशीनद्िारे बँकेच ेआग्जक 
व्यिहार करािे लागतील. ररर्िज बँकेच्या पररपत्रकानुसार बँक मित्रांच्या सेिेिध्ये खालील सेिांचा सिािेश असेल : 

 कर्जदारांची ओळख 

 प्रा्मिक िादहती / डटेा गोळा करणे ि त्याच्या सत्यापनासदहत कर्जिागणी अर्ाजची पडताळणी / छानणी 
करणे. 

 बचत तसेच बँकेच्या इतर उत्पादनांविषयी (Products) ग्राहकांिध्ये र्ागरुकता ननिाजण करणे ि आग्जक 
व्यिस्त््ापन आणण कर्ाजच्या सिुपदेनाविषयी मशक्षण ि सल्ला देणे. 

 ग्राहकांकडून प्राप्त झालेल्या अर्ाजची तपासणी / पडताळणी / छानणी करणे ि त ेअर्ज / प्रस्त्ताि बँकेस 
सादर करणे. 

 स्त्ियंसहाय्यता बचत गट (SHGs), संयुक्त र्बाबदारी गट (JLGs) प्रोत्सादहत करणे ि त्यांच ेसंिधजन, 
देखरेख आणण ननयंत्रण करणे. 

 िंर्ुरीपश्चात देखरेख / ननयंत्रण करणे. 
 िसुलीसाठी पाठपुरािा करणे. 
 किी िलु्य असलेल्या कर्ाजच ेवितरण. 
 िुद्दल ि व्यार्ाची िसुली करणे. 
 किी िूल्य असलेल्या ठेिी गोळा करणे / संकमलत करणे. 
 सूक्ष्ि वििा / म्युच्युअल फंड उत्पादने / पेन्शन उत्पादने / अन्य ततृीयपक्ष उत्पादने यांची वििी करणे. 
 किी िूल्य असलेल्या रकिांची / अन्य देयक साधनांची पािती देणे ि वितरण करणे. 

मानधन / कममशन : बँक मित्रांना िानधन / त्यांनी केलेल्या िेगिेगळ्या रान्झॅक्शनसाठी बँकेच्या ननयिाप्रिाणे 
कमिशन मिळेल. िानधन हे बँक मित्रांच्या नेिणूकीपासून सुरिातीच्या चार िदहन्यासाठी क्रकंिा बँकेने िेळोिेळी 
ठरविलेल्या कालािधीसाठीच असेल. बँक मित्रांनी बँकेच्या ननयिानुसार ठरविलेली कीिान कािाची पातळी पुणज 
करणे आिश्यक असून एकत्रत्रत िानधन त्या ननकषांिर देय असेल. बँकेच्या ननयिानुसार िानधनिध्ये / 
कमिशनिध्ये झालेल्या बदल बंधनकारक राहील. 

मसक्युररटी डीपॉझीट : उिेदिाराची नेिणूक झाल्यास त्याला बँकेच्या ननयिाप्रिाणे एकत्रत्रत रु. २५,०००/- इतके 
मसक्युररटी डीपॉझीट म्हणून बँकेकड ेर्िा करािे लागेल. 

करारनामा (AGREEMENT) : उिेदिाराची नेिणूक झाल्यास त्याला बँकेच्या ननयिाप्रिाणे / अटीप्रिाणे करारनािा 
(AGREEMENT) करणे बंधनकारक असेल. 

पात्रता परीक्षा : उिेदिाराची नेिणूक झाल्यास त्याला बँकेच्या ननयिाप्रिाणे इंडडयन इजन्स्त्टट्यूट ऑफ बँक्रकंग 
फायनान्स (IIBF) ची बँकमित्रांसाठी आिश्यक असलेली परीक्षा उतीणज होणे बंधनकारक राहील. 

अर्भ करण्याची पध्दत : उिेदिाराने पूणज िादहती र्रलेला, साक्षांक्रकत केलेला, अलीकडच्या काळातील स्त्ितःचा फोटो 
चीकटविलेला ि सोबत सिज आिश्यक ती प्रिाणपत्रे र्ोडलेला अर्ज बँकेच्या संबंगधत शाखेच्या शाखाधीकाऱ्याकडे 
ददलेल्या िुदतीपूिी सादर करािा.  

ननिड प्रक्रिया : बँकेस ददलेल्या िुदतीत प्राप्त झालेल्या सिज अर्ांची योनय ती छानणी करून बँकेच्या ननयिानुसार 
पात्र असलेल्या उिेदिारांना िुलाखतीसाठी बोलाविले र्ाईल. िुलाखतीनंतर ननिड झालेल्या उिेदिारांना 
ननयुक्तीसंदर्ाजतील प्रस्त्तािपत्र पाठविण्यात येतील. उिेदिाराने प्रस्त्तािपत्रास स्त्िीकृती ददल्यास नेिणुकीसंदर्ाजतील 
पुढील कायजिाही बँकेच्या ननयिाप्रिाणे / धोरणाप्रिाणे होईल.  

 



 

विदर्ज कोकण ग्रािीण बँक, िुख्य कायाजलय, नागपूर. 
 

बँक मित्र / व्यिसाय सहाय्यक (BCA) पदासाठी अर्ज 
(व्यजक्तगत उिेदिारासाठी) 

उिेदिाराचा 
अलीकडल्या 

काळातील फोटो 

 

१. जया गािासाठी / 
गािसािुहासाठी बँक 
मित्राची नेिणूक 
कराियाची आहे त्याचा 
तपशील 

गािाच े/ गािसिुहाच ेनाि : 
तालूका : 
जर्ल्हा : 
राजय : 
वपन कोड ि. : 

२. पूणज नाि इंग्रर्ीिध्ये (in BLOCK letters) : 
 

िराठीिध्ये : 
३. िडडलांच े/ पतीच ेनाि  

४. र्न्ि तारीख  

५. मलगं पुरुष स्त्त्री 
६. िैिादहक जस्त््ती वििादहत अवििादहत 
७. शैक्षणणक अहजता बारािी (HSC) पास पदिीधर (Graduate) 

उच्च पदिी क्रकंिा त्यापेक्षा 
अगधक 

इतर 

८. कायिचा पत्ता  

(वपन कोड सदहत) 
 

९. पत्र व्यिहाराचा पत्ता 
(वपन कोड सदहत) 

 

१०. टेलीफोन ि. घरचा (Landline) : 
कायाजलय : 
िोबाईल : 

११. इ िेल (असल्यास)  
१२. सध्या जया बँकेशी 

व्यिहार आहेत त्या 
बँकेच ेि शाखेच ेनाि 

 

१३. बँक खाते ि.  
 

 



१४. चके सुविधा आहे / नाही  
१५. ओळखपत्र पुरािा 

(नािासाठी) 
िाहन चालविण्याचा परिाना पॅन काडज 
ितदान ओळखपत्र  पारपत्र (Passport) 

१६. रदहिासी असल्याचा 
पुरािा 

लाईट त्रबल फोन त्रबल 
र्ीिन वििा पालीसी घरिालकाच ेपत्र 

गॅस र्ोडणी पुस्त्तक आधारकाडज 
१७. सध्याचा व्यिसाय / 

नोकरी (असल्यास) 
 

१८. संगणक साक्षरता आहे / नाही 
१९. असल्यास पात्रतेच े

स्त्िरूप 
 

२०. नोकरी / व्यिसाय 
करीत असल्यास / 
कििीत असल्यास 
िामसक उत्पन्न 

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 आग्जक 
उत्पादनांच्या 
(Financial Product) 
वििीचा अनुर्ि आहे 
का ? असल्यास पूणज 
तपशील दयािा 

 

२२. र्ाषेबद्दलच ेज्ञान  र्ाषा िाचता येत े मलदहता येत े बोलता येत े
इंग्रर्ी होय / नाही 

अस्त्खमलतपणे / 
नततकेसे अस्त्खमलत 
नाही 

होय / नाही 
अस्त्खमलतपणे / 
नततकेसे अस्त्खमलत 
नाही 

होय / नाही 
अस्त्खमलतपणे / 
नततकेसे अस्त्खमलत 
नाही 

दहदंी होय / नाही 
अस्त्खमलतपणे / 
नततकेसे अस्त्खमलत 
नाही 

होय / नाही 
अस्त्खमलतपणे / 
नततकेसे अस्त्खमलत 
नाही 

होय / नाही 
अस्त्खमलतपणे / 
नततकेसे अस्त्खमलत 
नाही 

िराठी होय / नाही 
अस्त्खमलतपणे / 
नततकेसे अस्त्खमलत 
नाही 

होय / नाही 
अस्त्खमलतपणे / 
नततकेसे अस्त्खमलत 
नाही 

होय / नाही 
अस्त्खमलतपणे / 
नततकेसे अस्त्खमलत 
नाही 

इतर कोणती 
र्ाषा येत 
असल्यास (कृपया 
र्ाषेच ेनाि 
मलहािे) 

होय / नाही 
अस्त्खमलतपणे / 
नततकेसे अस्त्खमलत 
नाही 

होय / नाही 
अस्त्खमलतपणे / 
नततकेसे अस्त्खमलत 
नाही 

होय / नाही 
अस्त्खमलतपणे / 
नततकेसे अस्त्खमलत 
नाही 

 

 

 



२३. सध्या जर््े / जया 
गािात राहता नत्ल्या 
िास्त्तव्याचा कालािधी 

 

२४. तुिच्या नािे / बाबतीत 
काही पोलीस / गुन्हेगारी 
रेकॉडज आहे काय ? 
असल्यास संपूणज 
तपशील दयािा 

होय / नाही 

२५. तुिच्याविषयी िादहती 
असलेल्या / 
तुिच्याविषयी 
जयांच्याकड ेचौकशी करू 
शकतो अशा दोन 
व्यक्तींची नािे, पते्त ि 
व्यिसायाचा तपशील 

१) 
 
 
 

२) 
 

 

िी याद्िारे / अशाप्रकारे इ्े निूद करतो / र्ाहीर करतो क्रक, 
 

१. िी िर निूद केलेली सिज िादहती िाझ्या ज्ञानाप्रिाणे / विश्िासाप्रिाणे योनय, सत्य ि 
विश्िसनीय आहे आणण कोणत्याही िेळी िी ददलेली िादहती चकुीची आहे अस े
आढळल्यास िाझी बँक मित्र म्हणून केलेली नेिणूक रद्द होईल / करण्यात येईल. 

२. िी विदर्ज कोकण ग्रािीण बँकेिध्ये बँक मित्र म्हणून नेिणुकीसाठी आिश्यक असलेली 
पात्रता, ननकष, अटी, शती, व्यिसायाची / कायजकलापांची व्याप्ती, िानधन / कमिशन 
इत्यादी संदर्ाजतील सिज िादहती पूणजपणे िाचली आहे ि ती िला सिर्ली आहे. 

३. र्र िाझ ेनाि व्यिसाय प्रनतननधी / बँक मित्र म्हणून ननयुक्तीसाठी विचारात घेतल्यास 
िी िला दाखविलेल्या िसुद्यानुसार विदर्ज कोकण ग्रािीण बँकेशी कराियाचा करार / 
करारनािा करण्यासाठी सहित आहे / तयार आहे आणण त्यातील (करारातील / 
करारनाम्यातील) अटींच ेननयिांच ेपालन करण्यास कदटबद्ध आहे. 

४. िला पूणज िादहती आहे क्रक, िी पूणजपणे सहित आहे क्रक, या पदासाठी िी केलेला अर्ज 
म्हणर्े िाझी ननिड झाली आहे अ्िा िी ननिडीसाठी योनय / पात्र आहे असे नाही. 
तसेच योनयतेनुसार उिेदिार ननिडण्याचा अ्िा नाकारण्याचा अगधकार पूणजपणे बँकेचा 
आहे. 
 

                                            आपला विश्िासू  

 
 

उिेदिाराची सही : 
पूणज नाि : 
दठकाण :  

ददनांक : 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

सरपंच / िुणखया/ सरकारी रार्पत्रत्रत अगधकारी / पोस्त्ट िास्त्तर / तहसीलदार / पोलीस 
ननरीक्षक / शासकीय मशक्षक यांच्याकडून घ्याियाचा दाखला 

 

     प्रिाणपत्र 
 
 
  

 हे प्रिाणणत करण्यात येते क्रक, श्री. / श्रीिती. / कु. 
_________________________________________________________________
____________________________ (ये्े कायिचा पूणज पत्ता मलहािा) हे _______ 
िषाजपासून ये्ील रदहिासी आहेत आणण या पररसरातील त्यांची ितजणूक चांगली आहे. त्यांच े
छायागचत्र खाली चीकटविले आहे ि टे िी ते िी प्रिाणणत केले आहे याची िी पुष्ट्टी करतो. 
 

 त्यांची र्न्ितारीख ______________________________ आहे. 
 
 
 

सही / स्त्िाक्षरी : 
 

पूणज नाि : 
 

पूणज पत्ता (वपन कोड सदहत) : 
 

ददनांक: 
 

फोन नं. / िोबाईल नं. : 
 

हुद्दा (मशक्यासह) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

संदर्ज – १ 

प्रिाणपत्र 

 

 िी याद्िारे प्रिाणणत करतो क्रक, श्री. / श्रीिती. / कु. ______________________ 

____________________________________________ हे ___________________ 

गािच,े तालुका ___________________, जर्ल्हा ____________________________, 
राजय िहाराष्ट्र, ये्ील रदहिासी आहेत आणण िी त्यांना _____________ िषाजपासून 
ओळखतो. 
 
 

सही : 
 

संदर्ीय व्यक्तीच ेनाि :  

 

पूणज पत्ता (वपन कोड सदहत) : 
 

हुद्दा : 
 

ददनांक: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

संदर्ज – २ 

                       प्रिाणपत्र 

 

 िी याद्िारे प्रिाणणत करतो क्रक, श्री. / श्रीिती. / कु. ______________________ 

____________________________________________ हे ___________________ 

गािच,े तालुका ___________________, जर्ल्हा ____________________________, 
राजय िहाराष्ट्र, ये्ील रदहिासी आहेत आणण िी त्यांना _____________ िषाजपासून 
ओळखतो. 
 
 

सही : 
 

संदर्ीय व्यक्तीच ेनाि :  

 

पूणज पत्ता (वपन कोड सदहत) : 
 

हुद्दा : 
 

ददनांक: 
 
 
 

  



 ग्रािीण बँक, िुख्य कायाजलय, नागपूर. 
 

बँक मित्र / व्यिसाय सहाय्यक (BCA) पदासाठी अर्ज 
(व्यजक्तगत उिेदिाराव्यनतररक्त) 

संबंगधत 
प्रागधकृत 
व्यक्तीचा  
अलीकडल्या 

काळातील फोटो 
 
 

१. जया गािासाठी / 
गािसािुहासाठी बँक 
मित्राची नेिणूक 
कराियाची आहे त्याचा 
तपशील 

गािाच े/ गािसिुहाच ेनाि : 
तालूका : 
जर्ल्हा : 
राजय : 
वपन कोड ि. : 

२. पूणज नाि (अर्जदाराच े/ 
संघटनेच े/ गैर सरकारी 
संघटनेच े(NGO) / 
संस्त््ेच े/ सोसायटीच े/ 
कंपनीच)े 

इंग्रर्ीिध्ये (in BLOCK letters) : 
 
 
 

िराठीिध्ये : 
 
 
 

३. घटना (सोबत संस्त््ेच्या 
रजर्स्त्रेशनची / 
सोसायटी डीडची / 
बायलॉर्ची / िेिोरँडि 
ऑफ आदटजकल ऑफ 
असोमशअेशनची तसेच 
इनकापोरेषन 
सटीक्रफकेशनची प्रत 
र्ोडािी) 

 

४. स्त््ापना ददनांक  

५. रजर्स्त्रेशन नंबर ि 
रजर्स्त्रेशन ददनांक 

 

 र्े्े रजर्स्त्रेशन केले ती 
ऑ्ॉररटी 

 

 

 

 



६. संस्त््ेचा संपूणज पत्ता 
(वपन कोड सदहत) 

 

 नोंदणीकृत कायाजलय  
 
 

 प्रशासकीय कायाजलय  
 
 
 

 कॉपोरेट कायाजलय  
 
 

 शाखा कायाजलय  
 
 

 िेबसाईट / ई-िेल   
 
 

७. दरूध्िनी ििांक  

८. िुख्य संपकज  व्यक्तीच े
नाि, पद, दरूध्िनी / 
िोबाईल ििांक 

 

९. सध्या जया बँकेशी 
व्यिहार आहेत त्या 
बँकेच ेि शाखेच ेनाि 

 

१०. बँक खात्याचा ििांक ि 
संपूणज तपशील 

 

११. सध्याचा व्यिसाय / 
कधीपासून चालू आहे 

 

१२. तुम्हाला आग्जक 
उत्पादनांच्या 
(Financial Product) 
वििीचा अनुर्ि आहे 
का ? असल्यास पूणज 
तपशील दयािा 

 

 अनुर्ि नसल्यास तुम्ही 
ताबडतोब तशा 
िनुष्ट्यबळाचा स्त्त्रोत 
पुरिू शकता का ? 

 

 
 
 
 
 
 



आम्ही याद्िारे / अशाप्रकारे इ्े निूद करतो / र्ाहीर करतो क्रक, 
 

१. आम्ही िर निूद केलेली सिज िादहती  आिच्या ज्ञानाप्रिाणे / विश्िासाप्रिाणे योनय, 
सत्य ि विश्िसनीय आहे आणण कोणत्याही िेळी  आम्ही ददलेली िादहती चकुीची आहे 
असे आढळल्यास आिची बँक मित्र म्हणून केलेली नेिणूक रद्द होईल / करण्यात 
येईल. 

२. आिची संघटना / गैर सरकारी संस्त््ा (NGO) / संस्त््ा / सोसायटी / कंपनी इत्यादी 
कोणत्याही शासकीय / ईतर प्राधीकाऱ्याने आत्तापयतं / यापूिी कधीही ब्लॅकलीस्त्टेड / डी-
मलस्त्ट केलेली नाही. 

३. आिची संघटना / गैर सरकारी संस्त््ा (NGO) / संस्त््ा / सोसायटी / कंपनी ही रार्कीय 
नसून कोणत्याही धामिजक संघटना अ्िा रार्कीय पाटीशी ननगडीत नाही ि त्यांना 
आश्रय देणारीही नाही. 

४. आिची संघटना / गैर सरकारी संस्त््ा (NGO) / संस्त््ा / सोसायटी / कंपनी  तसेच 
नतच ेव्यिस्त््ापन करणारी व्यक्ती क्रकंिा नतचा िुख्य प्रागधकृत अगधकारी हे कोणत्याही 
बँकेच े / सोसायटीच े / वित्तीय संस्त््ेच े ्कबाकीदार नाहीत आणण त्याचं्या संदर्ाजत 
कोणत्याही पोलीस स्त्टेशन िध्ये / शासकीय प्रधीकाऱ्याकड े / कायदे न्यायालयात 
कसल्याही गुन्हेगारी रेकॉडजची नोंद नाही.  

५. आम्ही विदर्ज कोकण ग्रािीण बँकेिध्ये बँक मित्र म्हणून नेिणुकीसाठी आिश्यक 
असलेली पात्रता, ननकष, अटी, शती, व्यिसायाची / कायजकलापांची व्याप्ती, िानधन / 
कमिशन इत्यादी संदर्ाजतील सिज िादहती पूणजपणे िाचली आहे ि ती आम्हास सिर्ली 
आहे. 

६. र्र आिच ेनाि व्यिसाय प्रनतननधी / बँक मित्र म्हणून ननयुक्तीसाठी विचारात घेतल्यास 
आम्ही आम्हांला दाखविलेल्या िसुद्यानुसार विदर्ज कोकण ग्रािीण बँकेशी कराियाचा 
करार / करारनािा करण्यासाठी सहित आहे / तयार आहे आणण त्यातील (करारातील / 
करारनाम्यातील) अटींच ेननयिांच ेपालन करण्यास कदटबद्ध आहोत. 

७. आम्हाला पूणज िादहती आहे क्रक / आम्ही पूणजपणे सहित आहोत की, या पदासाठी आम्ही 
केलेला अर्ज म्हणरे् आिची ननिड झाली आहे अ्िा आम्ही ननिडीसाठी योनय / पात्र 
आहोत असे नाही. तसचे योनयतेनुसार उिेदिार ननिडण्याचा अ्िा नाकारण्याचा 
अगधकार पूणजपणे बँकेचा आहे. 
                                            आपला विश्िासू  

संघटना / गैर सरकारी संस्त््ा (NGO) / 
संस्त््ा / सोसायटी / कंपनी च्या  

प्रागधकृत व्यक्तीची सही : 
 

सही करणाऱ्या अगधकाऱ्याच ेपूणज नाि : 
 

दठकाण :  

 

ददनांक : 
 

 



अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

१ अकोला अकोला अकोला जुने शहर अकोला हहिंगणा-म्हैसपूर हहिंगणा-म्हैसपूर डाबकी रोड, अकोला. 
म.ुपो.ता.जी.अकोला.४४४००२ ०७२४-२४३२८०९

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

२ अकोला अकोला अकोला जुने शहर अकोला कािंचनपूर कािंचनपूर डाबकी रोड, अकोला. 
म.ुपो.ता.जी.अकोला.४४४००२ ०७२४-२४३२८०९

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

३ अकोला अकोला पातुर पातुर अिंधार-साििंगी अिंधार-साििंगी मेन रोड, पातुर, ता.पातुर,जी.अकोला. 
४४४००६ ०७२५५-२५६२४४

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

४ अकोला अकोला बाशीटाकळी कान्हेरी-सरप एरिंडा एरिंडा मेन रोड, कान्हेरी सरप,ता. बाशी 
टाकळी,जी. अकोला ४४४४०१.

०७२५५-२५४४३४
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

५ अकोला अकोला बाशीटाकळी बाशीटाकळी खाम्बोरा खाम्बोरा, र्ाम्बोरा,टाकली छत्रबले म.ुपो. बाशीटाकळी, ता. बाशीटाकळी, लज. 

अकोला. ४४४४०१ ०७२५५-२५२२२८
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

६ अकोला अकोला बाळापुर उरळ अिंिी मलकापूर अिंिी मलकापूर मेन रोड,उरळ ब.ु, ता. बाळापुर, जी. 
अकोला.४४४३११ ०७२५७-२३६०२३

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

७ अकोला अकोला बाळापुर अिंदरुा सोनाळा सोनाळा मेन रोड,अिंदरुा, ता. बाळापुर, जी. 
अकोला.४४४३११ ७७७४०७१०५९

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

८ अकोला बुलडाणा खामगाि खामगाि रोहना रोहना नेहरू माकेट न. पा. सिंकुल, खामगाि, जी. 
बुलडाणा. ४४४३०३.

०७२६३-२५४९८२
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

९ अकोला बुलडाणा खामगाि खामगाि ढोरपगाि ढोरपगाि नेहरू माकेट न. पा. सिंकुल, खामगाि, जी. 
बुलडाणा. ४४४३०३.

०७२६३-२५४९८२
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

१० अकोला बुलडाणा खामगाि खामगाि िणाभ िणाभ नेहरू माकेट न. पा. सिंकुल, खामगाि, जी. 
बुलडाणा. ४४४३०३.

०७२६३-२५४९८२
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

११ अकोला बुलडाणा चचखली सिना बोरगाि-िसु

बोरगाि-िसु
बेलदरी
हदिठाणा
सोमठाणा

म.ु पो. सिना, ता.चचखली,जी.बुलडाणा. 
४४३२०७ ०७२६४-२६२५४३

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

१२ अकोला बुलडाणा देऊळगाि-राजा अिंढेरा मेडगाि मेडगाि पोलीस स्टेशन समोर अिंढेरा, ता. 
देऊळगाि राजा, जी.बुलडाणा४४३२०१ ०७२६१-२६५०३१

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

१३ अकोला बुलडाणा मेहकर मेहकर देऊळगाि-साकर्ाभ देऊळगाि-साकर्ाभ राजदेकर कॉम्प्लेक्स 

मेहकर,जी.बुलडाणा. ४४३३०१ ०७२६८-२२४६३१
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

१४ अकोला बुलडाणा मेहकर मेहकर बोरी बोरी राजदेकर कॉम्प्लेक्स 

मेहकर,जी.बुलडाणा. ४४३३०१ ०७२६८-२२४६३१
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

१५ अकोला बुलडाणा लोणार सुलतानपूर अिंजनी अिंजनी जालना रोड, सुलतानपूर, ता. 
लोणार,जी.बुलडाणा.४४३३०१ ०७२६०-२७२४१७

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.

१६ अकोला बुलडाणा लोणार सुलतानपूर मशिनी वपसा मशिनी वपसा जालना रोड, सुलतानपूर, ता. 
लोणार,जी.बुलडाणा.४४३३०१ ०७२६०-२७२४१७

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, मध ु

मालती त्रबल्डिंग, २रा माळा, गुप्ते 
मागभ,जठारपेठ,अकोला-४४४००२. द.ू क्र. ०७२४-

२४९०३९८, २४९१७६६.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

१ र्िंडारा र्िंडारा तुमसर तुमसर वपपरा वपपरा, झिंजेरीया मसिंधी धमभशाळेजिळ तुमसर, तह तुमसर, 

लज्हा-र्िंडारा- 441912
07183-233188

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

२ र्िंडारा र्िंडारा तुमसर तुमसर झारली झारली मसिंधी धमभशाळेजिळ तुमसर, तह तुमसर, 

लज्हा-र्िंडारा- 441912
07183-233188

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

३ र्िंडारा र्िंडारा तुमसर तुमसर हरदोली हरदोली मसिंधी धमभशाळेजिळ तुमसर, तह तुमसर, 

लज्हा-र्िंडारा- 441912
07183-233188

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

४ र्िंडारा र्िंडारा तुमसर तुमसर रनेरा रनेरा मसिंधी धमभशाळेजिळ तुमसर, तह तुमसर, 

लज्हा-र्िंडारा- 441912
07183-233188

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

५ र्िंडारा र्िंडारा तुमसर गोंदेखारी त्रबनाखी त्रबनाखी, बपेरा म.ूगोंदेखारी,पो. चु् हाड , तह-तुमसर, 

लज्हा-र्िंडारा - 441805
07183-238949

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

६ र्िंडारा र्िंडारा पिनी अडयाळ ममन्सी ममन्सी, मर्कारममन्सी, पन्नासी म.ूपो. अडयाळ, तह-अडयाळ , लज्हा-
र्िंडारा - 441903

07185-252439

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

७ र्िंडारा र्िंडारा पिनी अडयाळ कातुली कातुली, सोमनाला(ख)ू
म.ूपो. अडयाळ, तह-अडयाळ , लज्हा-
र्िंडारा - 441903

07185-252439

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

८ र्िंडारा र्िंडारा पिनी पिनी परसोडी (पिनी) परसोडी, महालगाँि, गायडोंगरी डा. आिंबेडकर चौक पिनी, तह-पिनी, 
लज्हा-र्िंडारा- 441910

07185-255283

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

९ र्िंडारा र्िंडारा पिनी अडयाळ सािरगाि सािरगाि म.ूपो. अडयाळ, तह-अडयाळ , लज्हा-
र्िंडारा - 441903

07185-252439

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

१० र्िंडारा र्िंडारा मोहाडी मोहाडी कान्हळगाि(मसर) कान्हळगाि(मसर)
बस स्टँड चौक, म.ूपो.ि तह-मोहाडी, 
लज्हा-र्िंडारा - 441909

07197-241233

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

११ र्िंडारा र्िंडारा मोहाडी मोहाडी मसरसोली मसरसोली बस स्टँड चौक, म.ूपो.ि तह-मोहाडी, 
लज्हा-र्िंडारा - 441909

07197-241233

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

१२ र्िंडारा र्िंडारा मोहाडी मोहाडी पालडोंगरी पालडोंगरी बस स्टँड चौक, म.ूपो.ि तह-मोहाडी, 
लज्हा-र्िंडारा - 441909

07197-241233

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

१३ र्िंडारा र्िंडारा लाखनी लाखनी मसिंदीपार मसिंदीपार, मुिंडीपार पोस्ट ऑफिस जिळ, म.ूपो.ि तह-

लाखनी, लज्हा-र्िंडारा - 441804
07186-245043

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

१४ र्िंडारा र्िंडारा लाखनी लाखनी परसोडी परसोडी, खरुसीपार पोस्ट ऑफिस जिळ, म.ूपो.ि तह-

लाखनी, लज्हा-र्िंडारा - 441804
07186-245043

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

१५ र्िंडारा र्िंडारा लाखनी पालािंदरू मािंगली मािंगली, आलेसुर, बािंद्राझरी  म.ूपो. पालािंदरू,  तह-लाखनी, लज्हा-
र्िंडारा - 441809

07186-234134

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

१६ र्िंडारा र्िंडारा लाखािंदरू बारव्हा हरदोली हरदोली म.ूपो. बारव्हा, तह-लाखािंदरू, लज्हा-
र्िंडारा - 441805

07181-264051

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

१७ र्िंडारा र्िंडारा लाखािंदरू हदघोरी मुरझा मुरझा, झरी, मालदा म.ूपो. हदघोरी, तह-लाखािंदरू, लज्हा-
र्िंडारा - 441805

07181-269174

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

१८ र्िंडारा र्िंडारा लाखािंदरू लाखािंदरू आठली आठली म.ूपो.ि तह-लाखािंदरू, लज्हा-र्िंडारा - 
441803

07181-260129

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

१९ र्िंडारा र्िंडारा लाखािंदरू लाखािंदरू कोच्ची कोच्ची, दािंडगेाँि म.ूपो.ि तह-लाखािंदरू, लज्हा-र्िंडारा - 
441803

07181-260129

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

२० र्िंडारा र्िंडारा लाखािंदरू पालािंदरू पेंढरी पेंढरी  म.ूपो. पालािंदरू,  तह-लाखनी, लज्हा-
र्िंडारा - 441809

07186-234134

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

२१ र्िंडारा र्िंडारा लाखािंदरू परसोडी खरैणा खरैणा म.ूपरसोडी, पो-र्ागडी, तह- लाखािंदरू, 

लज्हा-र्िंडारा- 441803
07181-267224

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

२२ र्िंडारा र्िंडारा लाखािंदरू विरली गुिंजेपार गुिंजेपार, फकन्ही म.ूपो. विरली मेन रोड, तह-लाखािंदरू, 

लज्हा-र्िंडारा - 441910
07181-265050

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

२३ र्िंडारा र्िंडारा लाखािंदरू विरली इटान इटान, खरैीघर, घरतोडा म.ूपो. विरली मेन रोड, तह-लाखािंदरू, 

लज्हा-र्िंडारा - 441910
07181-265050

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

२४ र्िंडारा र्िंडारा लाखािंदरू विरली बेलाटी बेलाटी. कोंढळा म.ूपो. विरली मेन रोड, तह-लाखािंदरू, 

लज्हा-र्िंडारा - 441910
07181-265050

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

२५ र्िंडारा र्िंडारा लाखािंदरू विरली पाऊलदौना पाऊलदौना, परसोडी(पाउ)
म.ूपो. विरली मेन रोड, तह-लाखािंदरू, 

लज्हा-र्िंडारा - 441910
07181-265050

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

२६ र्िंडारा र्िंडारा साकोली साकोली सािरबिंध सािरबिंध गडकुिं र्ली रोड,पिंचशील िाडभ साकोली, तह-

साकोली, लज्हा-र्िंडारा 441802
07186-236835

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

२७ र्िंडारा र्िंडारा साकोली साकोली सानगाँि सानगाँि गडकुिं र्ली रोड,पिंचशील िाडभ साकोली, तह-

साकोली, लज्हा-र्िंडारा 441802
07186-236835

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.

२८ र्िंडारा गोंहदया सालेकसा कािराबािंध लातोरी लातोरी, असाईटोला, निेगाि म.ू पो. कािराबािंध, तह.-सालेकसा, लज्हा-
 गोंहदया- 441916

07189-243023

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

राधाकृष्णन िाडभ,श्री. श्याम र्ाि,ेमेन रोड,र्िंडारा-
४४१९०४. द.ूक्र. ०७१८४-२५६९३२,२५२४३२.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

१ चिंद्रपुर चिंद्रपुर कोरपना कोरपना दगुाभडी

दगुाभडी
गोवििंदपुर
खडकी 
कोथोडा ब ु 

कोथोडा ख ु 

मिंगलहहरा
पािंडुगुडा  
परसोडा  
परसोडा गुडा  
रायपुर गुडा 
रूपापेठ 

मशिापुर 
चथप्पा 
उमरहहरा

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
कोरपणा     तह कोरपणा      लज्हा 
चिंद्रपुर 442916

7173236708

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

२ चिंद्रपुर चिंद्रपुर कोरपना कोरपना कनालगाि

अकोला  
चनाई ब ु

चनाई ख ु

चोपण 

देिघाट ररठ  

हेती  
जिंबुळझरा
कनालगाि 

महिंदी   
पारडी 
मशरज ब ु 

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
कोरपणा     तह कोरपणा      लज्हा 
चिंद्रपुर 442916

7173236708

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

३ चिंद्रपुर चिंद्रपुर कोरपना नािंदािाटा अिंतरगाि

 

आसन ख ु 

बोरो निेगाि 

धामनगाि
गाडगेाि विरूर  
कढोली ख ु

कारिाई  

किीतपेठ ररठ 

माइकेलपुर गुडा 
सािंगोडा  
विरूर गाड े 

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
नािंदािाटा      तह कोरपणा        लज्हा 
चिंद्रपुर 442917

7173266590

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

४ चिंद्रपुर चिंद्रपुर गोंडवपपरी धाबा सोनापूर देश सोनापूर देशपािंडे विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा धाबा 
तह गोंडवपपरी  लज्हा चिंद्रपुर 442702

7171266787

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

५ चिंद्रपुर चिंद्रपुर चिंद्रपुर चीचप्ली वपिंपळखटु
चक वप िंपळखटु  डोणी   हलदी  कोळसा  नािंदगुर पाहमी   
पेठ
वपिंपळखटु  झरी   कोंडी                    चक ननळ्जई  

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
चीचप्ली मूल रोड तह चिंद्रपुर लज्हा 

चिंद्रपुर 441224

7172232108

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

६ चिंद्रपुर चिंद्रपुर चिंद्रपुर चीचप्ली चोरगाि
चोरगाि  

अडगेाि 

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
चीचप्ली मूल रोड तह चिंद्रपुर लज्हा 
चिंद्रपुर 441224

7172232108

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

७ चिंद्रपुर चिंद्रपुर चिंद्रपुर घुग्गुस बेलसणी बेलसणी विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा घुघुस  

तह चिंद्रपुर   लज्हा चिंद्रपुर 442505
7172285326

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

८ चिंद्रपुर चिंद्रपुर चचमुर मोटेगाि गोंदोडा

गोंदोडा 
अडगेाि देश 

निंदरा 
मासल तुकूम 

हणी  
केिाडा  
खातोडा  
महाडिाडी 

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
मोटेगाि      तह चचमुर       लज्हा 
चिंद्रपुर 442904

7170234017

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

९ चिंद्रपुर चिंद्रपुर लजिती लजिती धनकदेिी

धनकदेिी 
कारगाि ख ु

मरकगोंडी
जिंबुलधारा 
पतागुडा  
लेंडीजला 

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा लजिती  
 तह लजिती    लज्हा चिंद्रपुर 442908

7173258055

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

१० चिंद्रपुर चिंद्रपुर पोंर्ुरणा देिाडा खू केमारा

अिंबाई तुकूम 

र्टारी 
चक बोरगाि  

चक कोसिंबी 
देिई  

कसरगट्टा  
किीतबोडी
केमारा  
कोसिंबी ररठ 

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा देिाडा 
खदुभ तह पोंर्ुरणा  लज्हा चिंद्रपुर 441224

7171203228

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

११ चिंद्रपुर चिंद्रपुर ब्लारपुर विसापूर हडस्ती
हडस्ती
चारिट

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
विसापूर       तह ब्लारपुर        लज्हा 
चिंद्रपुर 442701

7172230901

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

१२ चिंद्रपुर चिंद्रपुर िरोरा खािंबाडा बारव्हा

आिी 
बारव्हा
बोडखा 
बोिापूर 
हहरापुर 
मकसूर 
िाथोडा

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा खािंबाडा 
   तह िरोरा     लज्हा चिंद्रपुर 442907

7176264370

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

१३ चिंद्रपुर चिंद्रपुर िरोरा िरोरा मारडा

अिंतापुर
बेलगाि मोकासा 
ब्लॉक 

बोरगाि मो  
बोरगाि मोकासा 
बोरगाि शी  
मािंडि घोरड 

मारडा  
िडधा तुकूम 

उमरी 
िडधा सा 

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा िरोरा    
   तह िरोरा         लज्हा चिंद्रपुर 442907

7176281067

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

१४ चिंद्रपूर चिंद्रपूर साओली साओली काढोली चक िाढोली, चाखभल रीथ, काढोली, किं जलिाही, िाढाली 
गली रीथ

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
साओली  तह साओली लज्हा चिंद्रपूर 
441225

07174-274525

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

१५ चिंद्रपुर गडचचरोली आरमोरी आरमोरी मोहजरी

मोहजरी 
गणेश चक 

मसरसी 
विहीरगाि 

देऊळगाि 

इिंजेिारी 

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
आरमोरी        तह आरमोरी           
लज्हा गडचचरोली 441208

7137266404

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

१६ चिंद्रपुर गडचचरोली एटाप्ली एटाप्ली चोखेिाडा

गुडडाप्ली 
कोतमी 
कोंदािाही म 

चोखेिाडा 
नैंनगुडा
गुमदी म 

कोईनदलु 

अस्ििंदी 
पायडी म 

एटािाही
रेकणार
गाडरेी 
िािंगेझरी मा 
झुरी
पोथारी 
मगदािंडी
निेगाि 

झुरी मा 

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
एटाप्ली         तह एटाप्ली            
लज्हा गडचचरोली 442605

7136223270

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

१७ चिंद्रपुर गडचचरोली एटाप्ली एटाप्ली घोटसुर

घोटसुर 
मानेिारा 
गुिंडम 

कोटकोंडा ख ु

करकबूज 

र्ूमकाम
कोटकोडा 
कुसरिाही
टेंर्ा 
पेकुलिाही
अलेंगा मा 
कोहका 
गुिंडारम 

रोपी सा 
किं डोळी सा 

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
एटाप्ली         तह एटाप्ली            
लज्हा गडचचरोली 442704

7136223270

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

१८ चिंद्रपुर गडचचरोली एटाप्ली एटाप्ली जािंमर्या

जािंमर्या 
पुसकोटी सा 
झारेिाडा 
मोडसके 

होधरु 
िािंगेझरी
नततोडा सा 
िािंगेतुरी
टोडगत्ता
गटेनगुडा
आडिंगे मा 
पािंजीगुडस 

हहिंदरु मा 
पुसके मा 
कसणसुर

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
एटाप्ली         तह एटाप्ली            
लज्हा गडचचरोली 442704

7136223270

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

१९ चिंद्रपुर गडचचरोली एटाप्ली एटाप्ली जिेली खदुभ

सेिरी सा 
पुननूर सा 
बुरगी 
कुमके 

जािेली ख ु

कुकेली  मा 
मुसरभमगुद्दम सा 
खिंडीनाईनिाडी
िेनासार मा
िेलमागड 

कुदमु मा 
लजजाििंदी सा 
मुसरभमगुद्दम मा 
सेिारी मा 
डोलिंडा 

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
एटाप्ली         तह एटाप्ली            
लज्हा गडचचरोली 442704

7136223270

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

२० चिंद्रपुर गडचचरोली एटाप्ली एटाप्ली िडसा खदुभ

डड िंडिी
र्ाप्दा
िडसा कला 
मसरपुर 
सारखेडा
िडसा ख ु

कुरूिं िाडा 
रेचा 
इरपणपयमल
सोहगाि
िेलमा गड 

मसिंडर्ाटी
मालनगट्टा
जािंर्ूळगट्टा
मारिही
गारिािाही
उमरगट्टा
हानपायली
मिंजीगड
िडोली

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
एटाप्ली         तह एटाप्ली            
लज्हा गडचचरोली 442704

7136223270

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

२१ चिंद्रपुर गडचचरोली चामोशी कुणघाडा निरगाँि
बिंधोणा
निरगाि

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा 
कुणघाडा         तह चामोशी            
लज्हा गडचचरोली 442603

7135263270

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

२२ चिंद्रपुर गडचचरोली धानोरा धानोरा पन्नेमारा

पन्नेमारा
असोलपूर 
कुलर्ट्टी 
काटेजरी 
ररद्िाही 
उमरपाल 

मसन्देसुर
केहकािाही 
चारिही
चारविदिंड 

बिंधरु 
लहानजेमलहा 
गोटाटोला 
केहकािाही एम 

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा धानोरा 
        तह धानोरा            लज्हा 
गडचचरोली 442606

7138254009

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

२३ चिंद्रपुर गडचचरोली मुलचरेा मुलचरेा देिडा

बोलेप्ली
देिडा
िेंगनूर
गरािंजी 
हेटलकसा
पुल्लगुद्दम
गट्टा
सुरगाि
अडगेप्ली

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा मूलचरेा 
        तह मूलचरेा            लज्हा 
गडचचरोली 442707

7135271041

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

२४ चिंद्रपुर गडचचरोली मसरोंचा अिंफकसा चचििेला

नदीकुडा
चचििेला
अिंफकसाचक
गोलागुडडम
लक्ष्मीदेिपेठा चक
लक्ष्मीदेिपेठा रई
रिंगदमपेठा चक
रिंगदामपेठा माल
गोलागूडडम माल
गिंजीरामन्ना पेठा

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा अिंफकसा 
      तह मसरोंचा          लज्हा 
गडचचरोली 442504

7131202112

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.

२५ चिंद्रपुर गडचचरोली मसरोंचा मसरोंचा आरडा

पेंहटपाका
राजन्नाप्ली
आरडा
मोंगापूर
कोटप्ली
तुमनूर माल
िेद्दम
चचत्तरु रई
आईपेठा
मदृिंकु्रष्णपुर
पोचमप्ली
पेंहटपाका चक 

तुमनूर चक 

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा मसरोंचा 
         तह मसरोंचा             लज्हा 
गडचचरोली 442504

7131233159

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, C/o 

श्री. अिंशुल रमेश झािंझारी, सुझुकी कॉम्प्लेक्स, २रा 
माळा, बापट नगर, नागपूर रोड, चिंद्रपूर-४४२४०१. 

द.ू क्र. ०७१७२-२५३४०५,२५१८७४,२७००६४.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

१ रत्नाचगरी को्हापूर को्हापूर मलकापूर र्ैरेिाडी र्ैरेिाडी म.ुपो.मलकापूर, ता.शाहुिाडी, लज. 

को्हापूर. ४१५१०१ ०२३५९-२२५३५०
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

२ रत्नाचगरी को्हापूर को्हापूर कागल केनिडे केनिडे म.ुपो.कागल, ता.कागल, लज. 

को्हापूर.४१६२१६ ०२३२५-२४४०४०
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

३ रत्नाचगरी रत्नाचगरी खेड आिंबिली हुिंबरी हुिंबरी, िाडीबीड, खालचीहुिंबरी,महाळुिंगे, नािंहदिली, विहाली म.ुपो.आिंबिली, ता.खेड, लज.रत्नाचगरी. 
४१५७३० ०२३५६-२६६००२

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

४ रत्नाचगरी रत्नाचगरी खेड खेड कळबणी ब.ु कळबणी ब.ु, िाळजिाडी c/o बाबा पाटणे, खेड बसस्थानक शजेारी, 
ता.खेड, लज.रत्नाचगरी. ४१५७३० ०२३५६-२६३०१६

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

५ रत्नाचगरी रत्नाचगरी खेड तळे मशिंगरी मशिंगरी, पुरे ब.ु,जैतापूर, घेरा रसाळगड म.ुपो.तळे, ता.खेड, लज.रत्नाचगरी.४१५७०९ ०२३५६-२०२३९५
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

६ रत्नाचगरी रत्नाचगरी गुहागर आबलोली काजुली काजुली, कोळिली, मशिन,े आिंबेरी ख.ु
म.ुपो.आबलोली,बाजारपेठ, ता.गुहागर, 

लज.रत्नाचगरी.४१५७०३ ०२३५९-२४५०४५
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

७ रत्नाचगरी रत्नाचगरी गुहागर आबलोली पाचरेी सडा पाचरेी सडा,                   पाचरेी आगर म.ुपो.आबलोली,बाजारपेठ, ता.गुहागर, 

लज.रत्नाचगरी.४१५७०३ ०२३५९-२४५०४५
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

८ रत्नाचगरी रत्नाचगरी चचपळूण असुडे नािंदगाि नािंदगाि, नािंदगाि खदुभ म.ुपो.असुड,े ता.चचपळूण, लज.रत्नाचगरी. 
४१५६०५ ०२३५५-२६४७६०

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

९ रत्नाचगरी रत्नाचगरी चचपळूण असुडे येगाि येगाि, पाचािंब,े कुटगीरी, रालजिली म.ुपो.असुड,े ता.चचपळूण, लज.रत्नाचगरी.  
४१५६०५ ०२३५५-२६४७६०

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

१० रत्नाचगरी रत्नाचगरी दापोली िणसु पोिळिणे पोिळिणे, मशरिणे.     दार्ीळ म.ुपो.िणस ु, ता.दापोली, लज.रत्नाचगरी. 
४१५७११ ०२३५८-२८५६३४

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

११ रत्नाचगरी रत्नाचगरी दापोली िणसु करिंजाळी करिंजाळी म.ुपो.िणस ु, ता.दापोली, 
लज.रत्नाचगरी.४१५७११ ०२३५८-२८५६३४

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

१२ रत्नाचगरी रत्नाचगरी रत्नाचगरी रत्नाचगरी पोमेंडी ब.ु पोमेंडी ब.ु
c/o के.सी.जैन नगर, मारुतीमन्दीर,ता. 
लज. रत्नाचगरी.४१५६१२ ०२३५२-२२०९६८

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

१३ रत्नाचगरी रत्नाचगरी राजापूर पाचल जिलेथर जिलेथर, ममळद,     सािडाि, आलजिली म.ुपो.पाचल, गणपती मिंहदर शजेारी,   
ता.राजापूर, लज.रत्नाचगरी.४१६७०४ ०२३५३-२२३७७७

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

१४ रत्नाचगरी रत्नाचगरी राजापूर पाचल केळिली केळिली, ननखरेिाडी, कोनिशी िाडी, मठ ख.ु
म.ुपो.पाचल, गणपती मिंहदर शजेारी,   
ता.राजापूर, लज. रत्नाचगरी.४१६७०४ ०२३५३-२२३७७७

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

१५ रत्नाचगरी रत्नाचगरी राजापूर पाचल काजीडाभ काजीडाभ, राणेिाडी, कोळिंब,  िरचीिाडी, चीखलेिाडी, 
िाळिड, मोरोशी,मूर

म.ुपो.पाचल, गणपती मिंहदर शजेारी,   
ता.राजापूर, लज.रत्नाचगरी.४१६७०४ ०२३५३-२२३७७७

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

१६ रत्नाचगरी रत्नाचगरी लािंजा मशपोशी कोचरी कोचरी म.ुपो. मशपोशी, ता. लािंजा, 
लज.रत्नाचगरी.४१५८०२ ०२३५१-२३४०५८

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

१७ रत्नाचगरी मसिंधदुगुभ ओरोस मसिंधदुगुभनगरी घोटगे घोटगे म.ुपो.ओरोस, मुिंबई-गोिा हायिे, 
ता.कुडाळ, लज. मसिंधदुगुभ. ४१६८१२ ०२३६२-२२८०६०

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

१८ रत्नाचगरी मसिंधदुगुभ कणकिली कणकिली माईन माईन, कोंडये, र्रणी,     करूळ म.ुपो.कणकिली,बाजारपेठ, 

ता.कणकिली, लज.मसिंधदुगुभ.४१६६०२ ०२३६७-२३२१५८
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

१९ रत्नाचगरी मसिंधदुगुभ कुडाळ मसिंधदुगुभनगरी जािंर्िडे जािंर्िड,ेकुपिड,े र्रणी, गिळगाि, र्ूतिाड म.ुपो.ओरोस, मुिंबई-गोिा हायिे, 
ता.कुडाळ, लज.मसिंधदुगुभ.४१६८१२ ०२३६२-२२८०६०

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

२० रत्नाचगरी मसिंधदुगुभ देिगड मुटाट पोंर्ुले पोंर्ुले, मालपेिाडी म.ुपो.मुटाट, ता.देिगड, लज.मसिंधदुगुभ. 
४१६८०३ ०२३६४-२४७५१३

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

२१ रत्नाचगरी मसिंधदुगुभ देिगड मुटाट मिंचे मिंचे म.ुपो.मुटाट, ता.देिगड, 

लज.मसिंधदुगुभ.४१६८०३ ०२३६४-२४७५१३
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

२२ रत्नाचगरी मसिंधदुगुभ दोडामागभ तळकट झोळम्बे झोळम्ब,े असननये, धारपी म.ुपो.तळकट, ता.साििंतिाडी, 
लज.मसिंधदुगुभ.४१६५११ ०२३६३-२५७३२७

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

२३ रत्नाचगरी मसिंधदुगुभ साििंतिाडी दाणोली कलिंबीस्त कलिंबीस्त म.ुपो.दाणोली, ता.साििंतिाडी, 
लज.मसिंधदुगुभ. ४१६५१० ०२३६३-२४६५१३

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.

२४ रत्नाचगरी मसिंधदुगुभ साििंतिाडी दाणोली सािंगेली सािंगेली, सािरिाड म.ुपो.दाणोली, ता.साििंतिाडी, 
लज.मसिंधदुगुभ.४१६५१० ०२३६३-२४६५१३

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

७२९ P, र्ैरिनाथ कृपा,अपराध हॉलस्पटल समोर, 

मझगाि रोड, मारुती मिंहदर, रत्नाचगरी-४१५६३९. 

द.ू क्र. ०२३५२-२२२०६६,२२१३७८.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

१
सोलापूर सोलापूर अक्कलकोट करजगी आिंदेिाडी (ब)ु आिंदेिाडी (ब)ु, आिंदेिाडी (ख)ु, घुिंगरेगाि

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा 
करजगी, म.ु पो. करजगी, ता. 
अक्कलकोट, लज. सोलापूर, वपन कोड 

४१३ २१९
०२१८१-२५४०१४

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

प्लॉट न. २३, सि ेन. १३७-१४१, गुरुकृपा सिंकुल, 

नेहरू नगर, विजापूर रोड, सोलापूर-४१३००४. द.ू 

क्र. ०२१७-२३०५७२१.

२

सोलापूर सोलापूर करमाळा करमाळा ििंजारिाडी 
कुरणिाडी ििंजारिाडी कुरणिाडी

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा 
करमाळा, देिीचा माळ रोड, र्ारत पेट्रोल 

पिंपासमोर, जगताप कॉम्प्लेक्स, म.ु पो. 
ता. करमाळा, लज. सोलापूर, वपन कोड 

४१३ २०३

०२१८२-२२०५६९
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

प्लॉट न. २३, सि ेन. १३७-१४१, गुरुकृपा सिंकुल, 

नेहरू नगर, विजापूर रोड, सोलापूर-४१३००४. द.ू 

क्र. ०२१७-२३०५७२१.

३
सोलापूर सोलापूर द. सोलापूर उळे हगलूर हगलूर

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा उळे, 

म.ु पो. उळे, ता. दक्षक्षण सोलापूर, लज. 

सोलापूर, वपन कोड ४१३ ००२
०२१७-२२५१४६०

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

प्लॉट न. २३, सि ेन. १३७-१४१, गुरुकृपा सिंकुल, 

नेहरू नगर, विजापूर रोड, सोलापूर-४१३००४. द.ू 

क्र. ०२१७-२३०५७२१.

४
सोलापूर सोलापूर पिंढरपूर र्ोस े(क) देिडे देिडे

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा र्ोस े

(क), म.ु पो. र्ोस े(क), ता. पिंढरपूर, लज. 

सोलापूर, वपन कोड ४१३ ३१५
०२१८६-२४३२४९

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

प्लॉट न. २३, सि ेन. १३७-१४१, गुरुकृपा सिंकुल, 

नेहरू नगर, विजापूर रोड, सोलापूर-४१३००४. द.ू 

क्र. ०२१७-२३०५७२१.

५

सोलापूर सोलापूर पिंढरपूर पिंढरपूर एकलासपूर एकलासपूर
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा 
पिंढरपूर, औसेकर त्रब्डीिंग, तनपुरे 
महाराज मठाजिळ, म.ु पो. ता. पिंढरपूर, 

लज. सोलापूर, वपन कोड ४१३ ३०४
०२१८६-२२२४४६

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

प्लॉट न. २३, सि ेन. १३७-१४१, गुरुकृपा सिंकुल, 

नेहरू नगर, विजापूर रोड, सोलापूर-४१३००४. द.ू 

क्र. ०२१७-२३०५७२१.

६
सोलापूर सोलापूर बाशी बाशी काटेगाि काटेगाि, कळिंबिाडी

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा बाशी, 
कुिं कुलोळ कोम्प्लेक्स, आडिा रस्ता, म.ु 

पो. ता. बाशी, लज. सोलापूर, वपन कोड 

४१३ ४०१
०२१८४-२२३१९८

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

प्लॉट न. २३, सि ेन. १३७-१४१, गुरुकृपा सिंकुल, 

नेहरू नगर, विजापूर रोड, सोलापूर-४१३००४. द.ू 

क्र. ०२१७-२३०५७२१.

७
सोलापूर सोलापूर बाशी िैराग यािली यािली

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा िैराग, 

“मसिंध ूसदन”, खडकपुरा ग्ली, म.ु पो. 
िैराग, ता. बाशी, लज. सोलापूर, वपन कोड 

४१३ ४०२
०२१८४-२४०६७४

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

प्लॉट न. २३, सि ेन. १३७-१४१, गुरुकृपा सिंकुल, 

नेहरू नगर, विजापूर रोड, सोलापूर-४१३००४. द.ू 

क्र. ०२१७-२३०५७२१.

८
सोलापूर सोलापूर माढा टेंर्ूणी आढेगाि आढेगाि

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा टेंर्ूणी, 
म.ु पो. टेंर्ूणी, ता. माढा, लज. सोलापूर, 

वपन कोड ४१३ २११
०२१८३-२३१२२०

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

प्लॉट न. २३, सि ेन. १३७-१४१, गुरुकृपा सिंकुल, 

नेहरू नगर, विजापूर रोड, सोलापूर-४१३००४. द.ू 

क्र. ०२१७-२३०५७२१.

९

सोलापूर सोलापूर माळमशरस श्रीपूर ममरे ममरे
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा श्रीपूर, 

ज्ञानेश्िर मिंगल कायाभलयासमोर, म.ु पो. 
श्रीपूर, ता. माळमशरस, लज. सोलापूर, वपन 

कोड ४१३ ११२
०२१८५-२५५०६९

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

प्लॉट न. २३, सि ेन. १३७-१४१, गुरुकृपा सिंकुल, 

नेहरू नगर, विजापूर रोड, सोलापूर-४१३००४. द.ू 

क्र. ०२१७-२३०५७२१.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

१०
सोलापूर सोलापूर माळमशरस इस्लामपूर कण्हेर कण्हेर

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा 
इस्लामपूर, म.ु पो. इस्लामपूर, ता. 
माळमशरस, लज. सोलापूर, वपन कोड ४१३ 

१०७
०२१८५-२७५१६४

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

प्लॉट न. २३, सि ेन. १३७-१४१, गुरुकृपा सिंकुल, 

नेहरू नगर, विजापूर रोड, सोलापूर-४१३००४. द.ू 

क्र. ०२१७-२३०५७२१.

११
सोलापूर सोलापूर मोहोळ लािंबोटी मोरििंची मोरििंची

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा 
लािंबोटी, म.ु पो. लािंबोटी, ता. मोहोळ, लज. 

सोलापूर, वपन कोड ४१३ २१३
०२१८९-२४७५१५

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

प्लॉट न. २३, सि ेन. १३७-१४१, गुरुकृपा सिंकुल, 

नेहरू नगर, विजापूर रोड, सोलापूर-४१३००४. द.ू 

क्र. ०२१७-२३०५७२१.

१२
सोलापूर सातारा सातारा गोडोली धनगरिाडी धनगरिाडी, विजयनगर, सिंर्ाजीनगर

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा 
गोडोली, महाललक्ष्म कॉनभर, सी. टी. एस. 

क्र. ३, म.ु पो. गोडोली, ता. ि लज. सातारा, 
वपन कोड ४१५ ००१

०२१६२-२२०१७७
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

प्लॉट न. २३, सि ेन. १३७-१४१, गुरुकृपा सिंकुल, 

नेहरू नगर, विजापूर रोड, सोलापूर-४१३००४. द.ू 

क्र. ०२१७-२३०५७२१.

१३
सोलापूर सातारा सातारा नागठाणे मािंडिे मािंडि,े र्ैरिगड

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, शाखा 
नागठाणे, लज. प. प्रा. शाळेसमोर, म.ु पो. 
नागठाणे, ता. ि लज. सातारा, वपन कोड 

४१५ ५१९
०२१६२-२६५६००

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

प्लॉट न. २३, सि ेन. १३७-१४१, गुरुकृपा सिंकुल, 

नेहरू नगर, विजापूर रोड, सोलापूर-४१३००४. द.ू 

क्र. ०२१७-२३०५७२१.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

१ यितमाळ यितमाळ घाटिंजी कुली िाघर टाकळी िाघर टाकळी म.ु पोस्ट कुली ता. घाटिंजी लज्हा 
यितमाळ ७७७४०७७९८४

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

२ यितमाळ यितमाळ झरी जामणी मुकुटबन कोसरा कोसरा म.ु पोस्ट मुकुत्बन त्क़. झरी जामणी 
लज्हा यितमाळ ७७७४००२५९२

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

३ यितमाळ यितमाळ पािंढरकिडा करिंजी ढोकी
ढोकी
मािंगी 
वपम्पलापूर

म.ु पोस्ट करिंजी ता. केळापूर लज्हा 
यितमाळ ९६५७६८७५७०

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

४ यितमाळ यितमाळ पािंढरकिडा करिंजी गणेशपूर
गणेशपूर
धरणा
िाई

म.ु पोस्ट करिंजी ता. केळापूर लज्हा 
यितमाळ ९६५७६८७५७०

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

५ यितमाळ यितमाळ पुसद बान्सी पराध
पराध
गहुली
िा्तूर ताब्डे

म.ु पोस्ट बन्सी , ता. पुसद लज्हा 
यितमाळ ९९२१२४७२४९

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

६ यितमाळ यितमाळ िनी िनी पुराड पुराड मशिाजी चौक, िनी लज्हा यितमाळ ०७२३९-२२५०७०
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

७ यितमाळ यितमाळ िनी िनी वपिंपरी वप िंपरी मशिाजी चौक, िनी लज्हा यितमाळ ०७२३९-२२५०७०
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

८ यितमाळ यितमाळ िनी िनी कुली कुली मशिाजी चौक, िनी लज्हा यितमाळ ०७२३९-२२५०७०
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

९ यितमाळ िधाभ आिी आिी मशरपूर मशरपूर ढोले कोम्प्लेक्ष पुलगाि रोड, आिी लज्हा 
िधाभ ०७१५७-२२१३५३

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.
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अन.ु क्र. क्षेत्रीय कायाालय जिल्हा तालुका शाखा उप सेवा-क्षेत्र 

(SSA)
कायााक्षेत्राांतर्ात येणारे र्ाव शाखेचा पत्ता शाखेचा दरुध्वनी क्र. क्षेत्रत्रय कायाालय पत्ता

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कायाभलय, नागपूर 
बँक ममि (BCA) ररक्त जागािंची  यादी 

१० यितमाळ िधाभ कारिंजा घाटगे कारिंजा घाटगे सािल

सिाल
धािडी (ब)ु

र्ालेिाडी
धाबा
धािडी (ख)ू

जुिाभडा
काकडा
नागलिाडी

म.ु कारिंजा घाडगे ता. कारिंजा घाडगे 

लज्हा िधाभ ०७१५६-२४५७३७
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

११ यितमाळ िधाभ हहिंगणघाट बोरगाि मेघे सोनेगाि स्टे. सोनेगाि स्टे. हहिंगणघाट रोड बोरगाि मेघे ०७१५२-२५११६१
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

१२ यितमाळ िामशम मिंगरुळपीर शले ूबाजार मासोला मासोला
तहाभला

म.ु पोस्ट शले ूबाजार ता. मिंगरुळपीर 
लज्हा िामशम ०७२५३-२६४९१४

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

१३ यितमाळ िामशम मानोरा मानोरा िापता

िापता
हट्टी
िागदरी
उमदा
मुन्डला
परिा
मोह्गाव्हान 

खिंडाळा 
जामदार 
तेरका 
जामदार (ख.ू)

मशिाजी चौक, मानोरा लज्हा िामशम ०७२५३-२३३३१०
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

१४ यितमाळ िामशम मानोरा मानोरा बोव्हाभ बोव्हाभ मशिाजी चौक, मानोरा लज्हा िामशम ०७२५३-२३३३१०
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

१५ यितमाळ िामशम मालेगाि मुिंगळा कोलगाि(ब.ु)

कोलगाि  (ब.ु)

कोलगाि  (ख)ू

डारवपिंपरी
तरोडी
सािळद
खारोडी

म.ु पोस्ट मुिंगळा ता. मालेगाि लज्हा 
िामशम ८६०५४९३५६५

विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.

१६ यितमाळ िामशम ररसोड लोणी जिळा
जिळा
मािंडिा 
मोहजा बिंदी

म.ु पोस्ट लोणी ता. ररसोड लज्हा िामशम ९४२०७१८४७५
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, क्षेत्रिय कायाभलय, 

D.H.O ऑफिस समोर, र्ाि ेमिंगल कायाभलय 

जिळ, मसविल लाईन, यितमाळ-४४५००१. द.ूक्र.- 

०७३२-२४०८४६.
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