अंचल कार्ाालर्: मंबई शहर अंचल
सहावा मजला, जनमंगल, 45/47 ,मंबई समाचार मागग , फोर्ग , मंबई 400001
(प्र. का. : ‘लोकमंगल’ 1501, शिवाजीनगर, पणे 411005)

शाखांसाठी भाडे पट्ट्याने जागा पाहहजे
बँ क ऑफ महाराष्ट्र आपल्या िाखां साठी, वाशणज्यिक कामकाजासाठी कार्े कोरपणे स्थाशनक/ सरकारी
प्राशिका-यां कडून परवानगी असलेल्या मालक/ मखत्यारपत्रिारकां कडून प्रस्ताव मागशवत आहे .
जागे चे अनमाशनत चर्ई क्षे त्रफळ
अ.क्र. 1 व 2 –कमाल क्षे त्रफळ 1700 चौ.फर्

स्थान
मंबई – 1. जवे री बाजार, 2. लालबाग

सदर प्रस्ताशवत जागा वे गळ्या प्रवे िद्वारासह एर्ीएम रूमसोबत िाखा उघडण्यासाठी भाडे पट्टा तत्वावर प्रािान्याने
तळमजल्यावर परे िा पाशकिंग जागे सह असावी. सदर जागे मध्ये बँ केच्या आवश्यकता आशण शनदे िानसार स्टर ाँ गरूम,
पयाग प्त पॉवरलोड आशण आवश्यक असले ल्या अन्य पायाभू त सशविां नीयक्त असावी. सदर जागा बँ केच्या
आवश्कते नसार ताब्यासाठी तयार शकंवा 10-15 शदवसां त तयार असावी. इच्छक व्यज्यक्त / सं स्था/ पार्ी यां चे प्रस्ताव
बँ केच्या शवशहत प्रपत्रावर “तां हिक बोली” आशण “वाहिज्यिक बोली” अिा अनक्रमे दोन वे गवे गळ्या मोहोरबंद
शलफाफ्ां मिू न अनक्रमे “तां शत्रक बोली” आशण
“वाशणज्यिक बोली” असे नामशनदे शित करून शदनां क
06.04.2021 रोजी सायं काळी 05.00 वाजेपयिं त अंचल कायाग लय, सहावा मजला, जनमंगल, 45/47 ,मंबई समाचार
मागग , फोर्ग , मंबई 400001 ये थे सादर करावे त. उपरोक्त कायाग लयामिू न कायाग लयीन कामकाजाच्या दरम्यान प्रपत्र
व्यज्यक्तिः प्राप्त करू िकता शकंवा बँ केच्या वे बसाइर् : www.bankofmaharashtra.in वरून “र्ें डर से क्शन”
अंतगग त या शनशवदा जाशहरातीसोबत डाऊनलोड करू िकता. बँ केने कोणते ही कारण न दिगशवता कोणताही प्रस्ताव रद्द
करण्याचा/ फेर्ाळण्याचा अशिकार राखून ठे वला आहे . दलाली शदली जाणार नाही. अपूणग आशण शवलंशबत प्रस्तावां चा
शवचार केला जाणार नाही. अशिक तपिीलासाठी ई-मेल gad_mcr@mahabank.co.in / र्े लीफोन 022-

22662670 वर संपकग करा.
हिनां क : 24.03.2021
हठकाि : मं बई

प्राहिकृत अहिकारी – अं चल प्रबंिक
बैं क ऑफ महाराष्ट्र, मं बई शहर अंचल

