
बँक िं ग (BANKING) परीक्षा 

     बँ  मध्ये विविध पदासाठी परीक्षेचे आयोजन  ेले जाते. बँक िं ग क्षेत्रात SBI- Bank PO, Bank 
Clerk आणि Specialist Officer-SO या पदािंसाठी परीक्षा घेतली जाते.  

१. शैक्षणिक पात्रता :- 

     बँ ेतील विविध पदासाठी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची ि  ोित्याही विद्याशाखचेी पदिी उत्तीिण 
असिे आिश्य  असते. याच बरोबर असे उमेदिार देखील परीक्षेस पात्र असतील जे पदिीच्या शेिटच्या 
िर्ाणला शश त असतील. परिंतु आशा उमेदिारािं डे मुख्य परीक्षेच्या अजण भरताना ततृीय िर्ाांची पे्रक्षा उत्तीिण 
प्रमािपत्र असिे अिश्य  आहे. अन्यथा उमेदिाराला मुख्य परीक्षेस अपात्र  ेले जाते.  

     उमेदिाराने ऑनलाइन अजण भरताना पदिी परीक्षेचे गुि टक् ेिारीत नमूद  रिे आिश्य  आसते. 
उमेदिाराच्या गुिपत्र ेत गुिािंचे स्िरूप CGPA ि OGPA स्िरूपात असेल तर त्यास टक् ेिारीत रूपािंतररत 
 रून नमूद  रािेत.  

२. बँक परीक्षा स्वरूप :  

     बँ  विविध पदासाठी तीन टप्प्यात परीक्षा आयोजजत  रते. पूिण परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत  

२.१ पूवव परीक्षा : I  

        बँ  पूिण परीक्षा ही िस्तुननष्ठ ि बहुपयाणयी स्िरूपाची असते. परीक्षा ही १०० गुिािंसाठी ऑनलाइन 
पद्धतीने सािंगि ा आधारे घेतली जाते. पूिण परीक्षेत तीन विर्य घट ािर १०० प्रश्न विचारले जातात ज्याचा 
 ालािधी ए  तास असतो.   

परीक्षा घटक ववषय  प्रश्न संख्या  गुि  कालावधी (मिननट्स) 
इिंग्रजी भार्ा  30 ३०  २०  
अिं गणित  ३५  ३५  २०  
बुद्धधमत्ता चाचिी  ३५  ३५  २०  
ए ूि  १००  १००  ६०  
  

२.२ िुख्य परीक्षा :- 

       पूवव परीक्षेतील पात्र उमेदिारािंची प्रिगण आणि जाती ननहाय गुिित्ता यादी तयार  ेली जाते. पूिण 
परीक्षेच े टऑफ यादी न लाित सरासरी गुिित्ता यादी प्रिगण ननहाय  ाढली जाते. थोडक्यात जय उमेदिारािंना 
अधध  गुि प्राप्त होतील अशा उमेदिार मुख्य परीक्षसे पात्र ठरले जातात.  



      मुख्य परीक्षेत दोन भाग आसतात भाग I- २०० गुिािंसाठी असतो भाग- I ची परीक्षा ही ऑनलाइन 
घेतली जाते ज्या मध्ये िस्तुननष्ठ ि बहुपयाणयी प्रश्न विचारले जातात. तर भाग-II परीक्षा ५० गुिािंसाठी 
असतो परीक्षेत विचारण्यात येिारे प्रश्न ििणनात्म  स्िरूपाचे असतात. मुख्य परीक्षेतील भाग-I ि भाग II 
ए ाच ददिशी घेतल्या जातात परीक्षेसाठीचा  ालािधी तीन (३) तास असतो. परीक्षा ही सिंगि ीय मादहतीच्या 
अभ्यासक्रमािर आधाररत असते.  

२.३ िुख्य परीक्षा स्वरूप :  

परीक्षा ववषय घटक  प्रश्न संख्या  गुि संख्या  कालावधी (मिननट्स) 
सिंगि ीय ज्ञान   ४५  ६०  ६०  
सामान्य ज्ञान  ३५  ६०  ४५  
अथणशास्त्र ि बँ  विर्य  ज्ञान  ४०  ४०  ३५  
इिंग्रजी भार्ा ज्ञान  ३५  ४०  ४०  
इिंग्रजी ननबिंध ि पत्र लखेन  ०२  २५  ३०  
  

२.४ बँक PO पदाची िुख्य परीक्षा स्वरूप : 

परीक्षा ववषय घटक  प्रश्न संख्या  गुि संख्या  कालावधी (मिननट्स) 
सिंगि ीय ज्ञान   ३५  ४०   ४०  
बौद्धध  क्षमता चाचिी  ३५  ६०  ४५  
सामान्य ज्ञान  ४५   ४०  ३५  
इिंग्रजी भार्ा ज्ञान  ३५  ६०  ६०  
इिंग्रजी ननबिंध ि पत्र लखेन  ०२  २५  ३०  
  

२.५  बँक Clerk पदाची िुख्य परीक्षा स्वरूप :  

परीक्षा ववषय घटक  प्रश्न संख्या  गुि संख्या  कालावधी (मिननट्स) 
त ण शास्त्र क्षमता चाचिी  ४०  ४०   ३५  
इिंग्रजी भार्ा ज्ञान  ५०  ६०  ४५  
बौद्धध  क्षमता  ५०   ६०  ४५  
बँ  विर्य  सामान्य ज्ञान  ५०  ५०   ३५   
 

 



२.६ Specialist Officer-SO ववशेष अधधकारी-िुख्य परीक्षा स्वरूप  

परीक्षा ववषय घटक  प्रश्न संख्या  गुि संख्या  कालावधी (मिननट्स) 
त ण शास्त्र क्षमता चाचिी  ५०   ५०   ४०  
सामान्य ज्ञान  ४०   ४०  ३५  
इिंग्रजी  ५०   ५०  ४०  
विर्य ननहाय ज्ञान   ६०  ६०   ४५   
 

३. िुलाखत परीक्षा – IV  

    मुलाखत ही ५० गुिािंसाठी घेतली जाते ज्यामध्ये मुलाखतीच ेदोन भागात विभाजन  ेले जाते. भाग – 
३० गुिािंसाठी मुलाखत ि २० गुिािंसाठी गट चचाण असते उमेदिाराला मुख्य परीक्षेचे क मान गुि प्राप्त 
 रिे आिश्य  असते. अशाच पात्र उमेदिारािंची ननिड मुखालतीसाठी  ेली जाते.  

    परीक्षा I, II आणि III म्हिजचे पूिण परीक्षा ि मुख्य परीक्षा मध्ये १/४ गुि चु ीच्या उत्तरेस  पात 
 ेले जातात. म्हिजेच ऋिात्म  गुि परीक्षा ललगू असते.  

४. वयोियावदा :  

प्रवगव  ककिान वयोियावदा  किाल वयोियावदा  
अमागास / सिणसाधारि प्रिगण  २१ ३० 
OBC प्रिगण  २१ ३३  
SC / ST प्रिगण  २१ ३५  
PWD प्रिगण  
     १. अमागास / EWS  
     २. OBC  
     ३. SC / ST  

  
२१ ४० 
२१ ४३ 
२१ ४५ 

माजी सैनन   २१ ३५ 
बँ   मणचारी पाल्य २१ ३५ 
 

५. आरक्षि :  

      उमेदिार ऑनलाइन अजण भरत असताना बँ  परीक्षा आयोगा माफण त प्रत्ये  प्रिगाणला जानतननहाय 
 ोड (Code) निंबर ददल जातो. त्यानुसार उमेदिाराला आपला जातीिंचा ि प्रिगाणचा  ोड निंबर नमूद  रि े
आिश्य  आसते. उमेदिारािंने अजणदाखल  रताना ए दा जातीचा  ोड निंबर उमेदिाराने अजणदाखल  रताना 



ए दा जातीचा क िं िा प्रिगाणचा  ोड निंबर नमूद  रिे आिश्य  असते. उमेदिाराने अजणदाखल  रताना अजण 
ए दा जातीचा  ोड निंबर नमूद  रि अजण रजजस्रेशन  ेल्यास त्यानिंतर  ोित्याही  ारिास्ति अजणदटल 
प्रिगण  ोड निंबर बदलला जात नाही. जात प्रिगण  ोड निंबर  ाळजीपूिण  नमूद  रिे आिश्य .  

    जर उमदेिार हा OBC  प्रिगाणतील असेल तर त्यािंनी नॉनकक्रशमशलयर प्रमािपत्र सादर  रिे अननिायण 
असते. त्याच बरोबर सिणसाधारि प्रिगाणतील उमेदिाराला देखील नॉनकक्रशमशलयर प्रमािपत्र सादर  रि े
आिश्य  असते.  

५.१ जात / प्रवगव ननहाय कोड नंबर  

प्रवगव  कोड  प्रवगव  कोड  प्रवगव  कोड  प्रवगव  कोड  
SC ०१  ST  ०६  OBC ११  EWS १६  
 आिश्य  
SC- LD 

०२  ST- LD ०७  OBC- LD १२  EWS- LD  १७  

SC- VI ०३  ST- VI ०८  OBC- VI १३  EWS- VI १८  
SC- HI ०४  ST- HI ०९  OBC- HI १४  EWS- HI १९  
SC- d  & e  ०५  ST- d  & e  १०  OBC- d  & e  १५  EWS- d  & e  २०  
   

     िरील जाती प्रिगण ननहाय बँ  परीक्षा आयोगामाफण त  ोड निंबर ददले जातात. उमेदिाराला आपि जय  

प्रिगाणत येतो तो  ोड निंबर प्रिेश अजण ऑनलाइन भरताना नमूद  रिे आिश्य  असते. उमेदिाराने नमूद 
 ेलेला  ोड निंबर हा राज्य ननहाय मूळ जातीचा उल्लेख  रिे आिश्य . 

उमेदिाराने ऑनलाइन अजण सादर  रताना विशेर्त: एससी / एसटी उमेदिारािंना आपली मूळ प्रमािपत्र स् ॅन 
 रून आपलोड  रि ेआिश्य  असते.  

६. वेतन शे्रिी :  

       बँक परीक्षेत OP/ Clerk / SO या पदासाठी िेतन शे्रिी ही विविध आहे विविध घट ािंचा 
समायोजन  ेले जाते. जस ेग्रेड पे + महागाई भत्ता + प्रिासी भत्ता + इतर भते्त  

रु. २७६०० + ९८० + ७३० + ७३२० + ५७०० = ए ूि िेतन रु. ४२०००  

     हे िेतन OP / SO या पद साठी असते तर Clerk पदसाठी िेतन ग्रेड पे + महागाई भत्ता + इतर 
भते्त = रु. १३४०० + महागाई भत्ता + इतर भत्ता = ए ूि िेतन रु. २२०००+ आसते.    

 



७. परीक्षा शुल्क :  

प्रवगव  परीक्षा शुल्क (रु.) 
अमागास / सिणसाधारि  ७५०  
EWS प्रिगण  ७५०  
OBC / SC / ST प्रिगण  शुल्  नाही  
ददवयािंग PWD प्रिगण  शुल्  नाही  
    उमेदिाराने ऑनलाइन प्रिेश अजण भरताना परीक्षा भरिे आिश्य  असते. परीक्षा शुल्  भरताना उमेदिार 
नेट बँक िं ग ि इतर इ-बँक िंग साधनािंच्या साह्याने शुल्  भरू श तो. जसे Rupay / VISA / Master 
Card / Credit Card / Internet / Google Pay इ. ऑनलाइन पेमेट  रिे आिश्य .  

उमेदिाराने ऑनलाइन अजण भरताना आपल्या मूळ प्रिगाणचा स्पष्ट उल्लेख  रिे आिश्य  असते. 
एससी/एसटी/ओबीसी प्रिगाणतील उमेदिाराने आपल्या मूळ जातीचा उल्लेख  रून ते स् ॅन अपलोड 
 रिे आिश्य  ि ओबीसी प्रिगाणतील उमेदिारािंनी सोबत नॉन ररशमशलयर प्रमािपत्र सादर  रिे 
आिश्य .  

EWS उमेदिारािंनी ऑनलाइन अजण भरताना सक्षम अधध ाऱ्याने प्रमाणित  ेलेले उत्पन्न प्रमािपत्र 
सादर  रिे आिश्य  असते.  

PWD ददवयािंग उमेदिारािंनी ४०% PWD प्रमािपत्र सादर  रिे आिश्य .  

८. परीक्षा ऑनलाइन प्रवशे अजव  

     उमेदिार https://बँ . एसबीआय/ careers or https://www.sbi.com.in या ऑकफस 
िेबसाइट िरुि प्रिेश फॉमण भरू श तो. प्रिेश अजण भरताना उमेदिार डे आिश्य  ती सिण प्रमािपत्र 
ि ओळखपत्र आणि त्याच बरोबर स्ित:ची स्िाक्षरी आणि पासपोटण आ ारचा फोटो स् ॅन  रिे 
आिश्य  आहे.  

    उमेदिार ऑनलाइन प्रिेश अजण भरताना परीक्षा शुल्  ऑनलाइन भरािे. इिंटरनेट माध्यमाने 
ईपेमेंट  रिे आिश्य  आसते. ज्यामध्ये नेट बँक िं ग, के्रडडट  ाडण, डडबीट  ाडण इ.  

उमेडिरिे स्ित:चा प्रिेश अजण भरताना फोटो स् ॅन  रताना २० kb त े५० kb jpg आ ाराचा 
अपलोड  रािा ि उमेदिाराची स्िाक्षरी १० kb ते २० kb आ ाराची स् ॅन  रून अपलोड  रिे 
आिश्य .   

https://www.s/


९. बायोिेट्रिक पडताळिी : 

     परीक्षा  ें द्ािंिर उमेदिारािंची बायोमेदर  पडताळिी  ेली जाते. बायोमेदर   रताना 
उमेदिाराचा फोटो आणि थिंब (Thumb) स् ॅन  ेले जातात आणि उमेदिारािंची योग्य पडताळिी 
 ेली जाते.  

    उमेदिाराची पडताळिी  रताना मादहती चु ीची दाखित असेल तर अशािेळी उमेदिाराला 
परीक्षेस अपात्र  ेले जाते.  

 

१०. उिेदवाराचंा परीक्षेस प्रवेश  

      उमदेिाराने परीक्षा  ें द्ािर १ तास अगोदर पोहचिे आिश्य  उमेदिाराने परीक्षेस प्रिेश  रण्यासाठी 
सोबत प्रिेशाबाबत प्रमािपत्र, स्ित:चे ओळख प्रमािपत्र मूळ ि छायािंक त प्रत. आधुनन  यिंत्र ि  ोितेच 
एलेक्रॉनन  उप रि उमेदिार स्ित:सोबत घेऊन जािार नाही असे उप रि उमेदिारािं डे ददसल्यास त े
जप्त  ेले जाते.    

११. परीक्षा कें द्र :  

     उमदेिार परीक्षा  ें द्ाची ननिड स्ित:  रू श तो ए दा ननिडलेले परीक्षा  ें द् उमदेिार  ोित्याच 
वयजक्तगत  ारिामुळे बदले जात नाही. देशात ए ूि ३५ राज्यात पूिण ि मुख्य परीक्षा  ें द् असतात पूिण 
परीक्षेला जजल्हा पातळीिर तर मुख्य परीक्षेला विभाग ननहाय परीक्षा  ें द् उमेदिारािंच्या सिंख्येिरून उपलब्ध 
असतात. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


