बैंक ऑफ महाराष्ट्र
सोलार्पुर अांचल
Ph. 0217-2733870

Email:- gad_sol@mahabank.co.in

बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या विविध शाखाां साठी भाड्याने जागा घेणे आहे
बँ क ऑफ महाराष्ट्र च्या विविध शाखाां साठी योग्य अशी तळमजल्यािर, पावकिंग सुविधासह प्रशस्त अशी जागा भाडे तत्त्वािर
(सध्याची जागा शाखा एटीएम सह हलिण्यासाठी) हिी आहे .
खालील शहरात अशा जागा हव्या आहे त.
________________________________________________________________________________________
गाि
तालुका
वजल्हा
कार्पेट स्क्वेअर फुट (स्टर रांग रूम,
लरकर रूम ि एटीम इत्यादी सह
परवलसी प्रमाणे )
1 मोहोल
मोहोल
सोलापुर
1200-1400/- स्क्वेअर फुट
2. ब्रम्हपूरी
मांगलिे ढा
सोलापुर
1000-1200/- स्क्वेअर फुट
3. पांढरपुर
पांढरपुर
सोलापुर
1200-1500/- स्क्वेअर फुट
सदर दे ऊ केले ली इमारत कमशीयल िापरासाठी सिव सरकारी यां त्रणाां नी / अवधकाऱयाां नी मांजूर केलेली असािी. नसल्यास
कमशीयल िापरासाठी सां बांवधत सरकारी अवधकाऱयाकडून िा खात्याकडून “ ना हरकत प्रमाणपत्र “ सादर करािे लागे ल.
इच्छु क जागा धारकाां नी मालकी हक्क दशविणाऱया कागदपत्राां सह दोन स्वतां त्र मोहोरबां द वनविदा, 1.ताां वत्रक वनविदा ि 2.
व्यािसावयक वनविदा, स्वतां त्र वलफाफ्यात सादर कराव्यात. निनिदा िमूिा बँ केच्या www.bankofmaharashtra.in या
िे बसाईटिर उपलब्ध आहे . वनविदा पावकटाां िर “.....................” शाखेसाठी ताां वत्रक िा व्यािसावयक वनविदा असा स्पष्ट् उल्ले ख
करािा.
इच्छु क जागा धारकाां नी त्याां च्या दोन्ही मोहोरबां द वनविदा वदनाां क 15/04/2020 रोजी संध्याकाळी 5.00 िाजेपयिं त सादर
कराव्यात. अपूणव ि उवशरा प्राप्त वनविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत याची नोद घ्यावी.
बँ क कोणतीही वनविदा अथिा सिव च वनविदा कोणत्याही कारणावशिाय रद्द करण्याचा िा स्वीकारण्याचा हक्क राखू न ठे िते
आहे . जागा धारकाां वशिाय इतराां कडून िा एजां टाां कडून वनविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत.
वनविदा खालील पत्त्यािर पाठिाव्यात.
झोनल व्यिस्थापक
बँ क ऑफ महाराष्ट्र
झोनल ऑवफस, 94 गायकिाड वबल्डां ग
मुरारजी पेठ,पुणे रस्ता
सोलापूर 413002
झोनल व्यिस्थापक सोलापूर

ददिाांक 23/03/2020
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न्यूज पे पर - सकाल सोलापु र मेन ि वदव्य मराठी
वदनाांक – 23/03/2020
पेज नम्बर - 05
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