
 

 
(भारत सरकारचा उप म) 

सातारा अंचल कायालय, ‘जीवनतारा’ एल.आय.सी. िब डंग, सातारा कोरेगाव रोड, सातारा – ४१५००१ 

बँक ऑफ महारा या खालील शाखां या थलातंरणासाठी यो य दशनी भागासह तळमज यावर तयार इमारत दीघ मदुती या 
करारावर भाड़पे ाने यायची आह.े (शाखा थलातं रत करणे व एटीएम बसवीणे) 

 प रसर – म.ु पो. खडंाळा,  ता. खडंाळा, िज हा – सातारा (चटई े  ९०० चौरस फुट एटीएमसह ) 

 प रसर – म.ु पो. पाचगणी, ता. महाबळे र, िज हा – सातारा (चटई े  ११०० चौरस फुट एटीएमसह) 

 प रसर – म.ु पो. वरकुटे मलवडी, ता. माण, िज हा – सातारा (चटई े  ९०० चौरस फुट एटीएमसह) 

 प रसर – म.ु पो. कोरेगाव, ता. कोरेगाव, िज हा – सातारा (चटई े  ११०० चौरस फुट एटीएमसह) 

 तािवत जागा मु य मागावर मो या या ठकाणी असावी. जागा ित ही बाजुनी प या बांधकामाची असावी. छत 

आरसीसी व न गळणारे असावे. िवजेचे ३ फेज कने शन ( कमीत कमी ७ के हीए मता) असाव.े छतवर V-SAT िडश अंटेना/सोलर 

पनॅल बसिव यासाठी जागा असावी व बँके या सबंंिधत ि ना वशेाची परवानगी असावी. 

 जागवेर आपला प  ह  (Clear Title) असले या जागा मालकानंी जागे या पणू तपशीलासह त संबधंी कागदप ां या 

ितसह दनाकं १०/११/२०२२ वळे सायं. ४.०० पयत सीलबदं ऑफर िविहत नमु यात दोन बोली (Bid) णालीम ये हणज े

टे कल व कम शयल दोन बोली (Bid) वतं  सीलबदं िलफा यामं ये मोहोरबदं क न एका िलफ़ा यात टाकावते व वरील प यावर 

पाठवावे. अजाचे व प आम या वबेसाइट www.bankofmaharashtra.in व न डाउनलोड केले जाऊ शकते.  अजाम ये जागेच े

ठकाण (प ा-िपनकोडसिहत) चटई े , बाधंकामाचे वष, स म अिधका-याचे वािणि यक उपयोगासाठी मजूंरी माणप , 

बाधंकाम पणू वाचा दाखला, उपल ध सोयी, दरमहा अपिे त ित चौरस फुट भाडे, कर भुगतान याचा प  उ लेख असावा. 
कोणतहेी कारण न सांगता कोणतहेी कंवा सव अज नाकार याचा अिधकार बँक राखून ठेवत आहे. मालकािंशवाय अ य कोणीही 
केललेा अज वीकारला जाणार नाही. 
सीलबदं िलफाफे (तािं क बोली) १०/११/२०२२ रोजी दपुारी ०४.०० वाजता कॉ फर स हॉल, सातारा अंचल कायालय यथेे 
उघडल ेजातील .अजदाराची उपि थती ाथिनय आह े
 
दनाकं – २०/१०/२०२२                                                                                     अंचल बधंक 

                                                 सातारा अंचल 
 


