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विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक
(र्ारत सरकार , बँकऑफ इंडियाि महाराष्ट्र शासनाचा संयुक्त उपक्रम)
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बँकेच्या शाखा कायाालयासाठी इमारत भाडयाने
घेण्यासाठी प्रस्ताव मागववण्यात येत आहे
विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेला स्ितःच्या प्रस्तावित खालील शाखाांसाठी/कायाभ लयासाठीइमारतीची
आिश्यकता आहे इमारत तळमजल्यािर,पुरेशी पावकिंग सुविधा, व्हीसॅट सयांत्र बसविण्यासाठी जागा ,पाणीि
स्िच्छता गहृ ाची सोय ि सिभ सोयींनी यक्त
ु असािी. इमारतीचे बाांधकाम पण
ू भ : झालेले असािे. इमारती/ जागे
सांबांधात कुठल्याही प्रकारचा िाद नसािा. फक्त जागा मालकाांनीच प्रस्ताि पाठिािे.
प्रस्तावित शाखेचे वठकाणपत्ता , ि अपेवित चटई िेत्र खालीलप्रमाणे.
प्रस्तावित शाखेचे
तहसील/वजल्हा
अपेवित चटई िेत्र
वठकाण
र्ांडारा शाखा
र्ांडारा
१२००-१८०० फूट.
िेत्रीय
कायाभ लय,र्ांडारा.
र्ांडारा.
३०००-४००० फूट.

अजभ पाठिायचे वठकाण
िेत्रीय कायाभ लय
श्याम र्िन, राजस्थानी
कायाभ लया जिळ, जलाराम चौक,
र्ांडारा.

इच्छुक इमारत मालकानी वदलेल्या मुदतीत विवहत नमुन्यात बँकेला प्रस्ताि सादर करािेत. इमारतीच्या
प्रस्तािासोबत जागेच्या इमारतीच्या मालकीबाबतची कागतपत्रे ि जागेचा/इमारतीचा मांजरू /प्रमावणतनकाशा
र्ाड्याने द्याियाच्या जागेचा लेआऊटप्लॅन, इमारतीचा ि आांतररक र्ागेचे फोटोग्राफस
जोडािे.शासकीय/वनमशासकीय सांस्थाच्या इमारतीच्या प्रस्तािही स्िीकारला जाईल. अजाभ चा नमुना िेत्रीय
कायाभ लयातुन प्राप्त करािा.
ठळक अटी पुढीलप्रमाणे -:
१. घरमालक जागा र्ाडे तत्िािर )lease) दे ण्यास तयार असािा.
२. र्ाडे पट्टाकरार कमीत कमी १० िर्ाभ कररता राहील .
३. र्ाडे पट्टेकरार नोंदणीकृत करािा लागे ल ि त्याचा खचभ घरमालकास करािा लागे ल.
४. शाखेत पाण्याची, स्िच्छतागहृ ाची ि शाखेच्या इमारतीिर व्हीसॅट सयांत्र बसविण्यास सुविधा उपलब्ध
असािी. इतर अटी लागू राहील.
वसलबांद प्रस्ताि २३-१०-२०१५ पािेतो िेत्रीयप्रबांधक, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, िेत्रीय कायाभ लय
र्ांडारा येथे २३-१०-२०१५ या तारखेपयिं त पोहचे ल अश्या पद्धतीने पाठिािे. पावकटािर विदर्भ कोकण
ग्रामीण बँकेचेशाखासाठी र्ाडे तत्िािर इमारत दे ण्यासाठीप्रस्ताि असा उल्लेख करािा प्रस्ताि
दाखल कराियाच्या अांवतम तारखेस सुट्टीचा वदिस असल्यास वकांिा सुट्टी जाहीर झाल्यास प्रस्ताि
पुढील कामकाजाच्या वदिशी स्िीकारण्यात येईल. २३-१०-२०१५ नांतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तािाचा
विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यािी. कुठलेही कारण न कळविता प्रस्ताि मांजरू /नामांजरू
करण्याचाअवधकार बँक राखुन ठे िीतआहे . कृपया याची नोंद घ्यािी.

 िेत्रीय प्रबांधक
र्ांडारा--िेत्र .

