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  भरती  .  

 
इंिजिनअ रंग कॉलजे िव ाथ  सहकारी ाहक सं थते खालील पदासाठी  

११  मिह यां या करारावर ता परु या व पात भरती करण ेआहे. 
 

पदनाम    : सीिनयर टोअर अिस टंट (व र  ाहक सं था सहा यक) 

पदसं या   : ०१ 

शै िणक पा ता            : कोण याही शाखेचा पदवीधर, इं जी व मराठी टाय पंग आव यक,   

  MS-CIT, TALLY व कॉ युटरचे ान आव यक  

कामाचा अनुभव  : वरील कामाचा कमीत कमी ०४ वषाचा अनुभव आव यक  

वयोमयादा   : ४५ वषापयत  

कमाल मािसक ठोक वतेन :  १८,०००/- (िनयमा माणे वजावटी लागू होतील) 

अज या शु क  :  ५००/- (सदर कंमत य  रोखीने अथवा ऑनलाइन प तीने खालील  
 अकाऊंट म ये भरावी) 

अकाऊंटचे नाव   : इंिजिनअ रंग कॉलजे िव ाथ  सहकारी ाहक सं था मया दत 
अकाऊंट नंबर   : 32556410100  
बकँ व शाखा   : टेट बँक ऑफ इंिडया, कॉलेज ऑफ इंजीनी रंग, िशवाजीनगर, पुणे  
IFSC कोड   : SBIN0010431 

MICR कोड   : 411002060  

अज पाठव याचा प ा  : इंिजिनअ रंग कॉलजे िव ाथ  सहकारी ाहक सं था मया दत 

  अिभयांि क  महािव ालय पुणे, िशवाजीनगर पुण े– ४११००५  

खालील कालावधीत आपले अज सं थे या कायालयात य  आणनू ावते अथवा पो टाने पाठवावेत. अज  
कर या या अंितम दनाकानतंर अज पोहोच यास वीकारला  जाणार नाही याची न द यावी.   
  

 

अिभयांि क  महािव ालय पणेु 

िशवाजीनगर, पुणे-४११ ००५ 
(महारा  शासनाची वाय  सं था) 

िव ाथ  सहकारी ाहक सं था मया दत िशवाजीनगर पणु े

दरू वनी . ०२०-२५५०७१७५  E-mail: coepstore1985@gmail.com 
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अज वीकृती दनांक  : ०१/ ०२ /२०२२ 
अज कर याचा अंितम दनाकं : १० / ०२ /२०२२ सं याकाळी ५.०० वाजपेयत  
 
अजाचा नमुना िनयम व अटी इ यादी मािहती सं थचेी वेबसाईट www.coep.org.in  वर उपल ध आह.े 
पुढील येसाठी अजदारांनी वारंवार सं थेची वबेसाइट पहावी. 
 
 
 

अ य / से े टरी 
िव ाथ  सहकारी ाहक सं था मया दत 

अिभयांि क  महािव ालय पुणे 
िशवाजीनगर पुण-े ४११००५ 
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अजाचा नमनुा 
(अज या शु क  ५००/-) 

 
अजदाराच ेसंपूण नाव  : 

विडलांचे संपूण नाव  : 

आईचे संपूण नाव  : 

स याचा प ा   : 

ज म दनांक   : 

आधार काड मांक  : 

मोबाईल मांक   : 

Email ID  : 

शै िणक अहता  :  

अ. . शै िणक वग उ ीण वष िश ण मंडळ/ िव ापीठाचे नाव गणु (%) शेरा 

१ S.S.C.     

२ H.S.C.     

३ पदवी     

४      

५      

 
MS-CIT   : 

इं जी व मराठी टंकलेखन ब ल मािहती : 

कौश य  (TALLY व इतर): 

कामाचा अनुभव  : 

अजाची फ  भर याचा Transaction id / संदभ मांक आिण तारीख:  

अजासोबत आव यक या सव कागदप ां या वयं-सा ां कत ती जोडण ेआव यक आह.े 
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ठकाण : 
दनांक :     

 

  सही- 
अजदाराच ेनाव- 

सोबतची कागदप े :  
1. S.S.C.  च ेमाकशीट व माणप  

2. H.S.C. चे माकशीट व माणप  

3. पदवी चे माकशीट व माणप  

4. इतर शै िणक अहता व कौश याची (MSCIT, TALLY, टंकलेखन व इतर) माणप े  
5. अनुभवा संबधीचे माणप  

6. अज या शु क भर याचा Transaction id / संदभची छायां कत त  
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