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बँकेच्या शाखा कायाालयासाठी इमारत भाडयाने घेण्यासाठी प्रस्ताव मागववण्यात येत आहे
ववदभा कोकण ग्रामीण बँकेला स्वतःच्या प्रस्ताववत खालील शाखाांसाठी/कायाालयासाठी इमारतीची आवश्यकता आहे इमारत तळमजल्यावर,
पुरेशी पार्किं ग सुववधा, व्हीसॅट सयांत्र बसववण्यासाठी जागा, पाणी व पुरुष व विया कररता वेगवेगळ्या स्वच्छता गृहाची सोय व सवा सोयींनी युक्त
असावी. इमारतीचे बाांधकाम पूणा: झालेले असावे. इमारती/ जागे सांबांधात कु ठल्याही प्रकारचा वाद नसावा. फक्त जागा मालकाांनीच प्रस्ताव पाठवावे.
प्रस्ताववत शाखेचे रठकाण, पत्ता व अपेवित चटई िेत्र खालीलप्रमाणे.
प्रस्ताववत शाखेचे रठकाण
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अपेवित चटई िेत्र

अजा पाठवायचे रठकाण
िेत्रीय कायाालय
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इच्छु क इमारत मालकानी ददलेल्या मुदतीत वववहत नमुन्यात बँकेला प्रस्ताव सादर करावेत. इमारतीच्या प्रस्तावासोबत जागेच्या
इमारतीच्या मालकीबाबतची कागदपत्रे व जागेचा/इमारतीचा मांजूर/प्रमावणत नकाशा, भाड्याने द्यावयाच्या जागेचा लेआऊट ्लॅन, इमारतीचा व
आांतररक भागेचे फोटोग्राफस जोडावे. शासकीय/वनमशासकीय सांस्थाच्या इमारतीचा प्रस्तावही स्वीकारला जाईल. अजााचा नमुना सांबांवधत शाखेतून /
िेत्रीय कायाालयातुन प्राप्त करावा.
ठळक अटी पुढीलप्रमाणे -:
१. घरमालक जागा भाडे तत्वावर )lease) देण्यास तयार असावा.
२. भाडे पट्टाकरार कमीत कमी १० वषााकररता राहील .
३. भाडे पट्टेकरार नोंदणीकृ त करावा लागेल व त्याचा खचा घरमालकास करावा लागेल.
४. शाखेत पाण्याची, पुरुष व विया कररता वागवेगळ्या स्वच्छतागृहाची व शाखेच्या इमारतीवर व्हीसॅट सयांत्र बसववण्यास सुववधा
उपलब्ध असावी. इतर अटी लागू राहील.
वसलबांद प्रस्ताव िेत्रीय प्रबांधक, ववदभा कोकण ग्रामीण बँक, िेत्रीय कायाालय चांद्रपूर येथे ०५.०९.२०१७ तारखेपयिंत पोहचेल अश्या पद्धतीने
पाठवावे. पादकटावर ‘ववदभा कोकण ग्रामीण बँकेचे शाखासाठी भाडेतत्वावर इमारत देण्यासाठी प्रस्ताव’ असा उल्लेख करावा. प्रस्ताव दाखल
करावयाच्या अांवतम तारखेस सुट्टीचा ददवस असल्यास ककां वा सुट्टी जाहीर झाल्यास प्रस्ताव पुढील कामकाजाच्या ददवशी स्वीकारण्यात येईल.
०५.०९.२०१७ नांतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाचा ववचार के ला जाणार नाही याची नोंद वी. कु ठलेही कारण न कळववता प्रस्ताव मांजूर/नामांजूर करण्याचा
अवधकार बँक राखुन ठे वीत आहे . कृ पया याची नोंद घ्यावी.
िेत्रीय प्रबांधक
चांद्रपूर िेत्र

