स्टे ट बँक ऑफ इंडिया, मंबई यांचे
e-Corner साठी जागा वाटप करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन डवभाग,
शासन डनर्णय क्र.शाकाजा-1120/प्र.क्र.39/2020/22
मंत्रालय, मंबई -400 032
डिनांक: 13 जानेवारी, 2021
प्रस्तावना:
मंत्रालय कमणचारी व मंत्रालयात येर्ारे अभयांगत यांच्या सोईसाठी स्टे ट बँक ऑफ इंिीया, मंबई
यांचे e-Corner साठी जागा वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या डवचाराधीन होता, त्यानषंगाने आता
शासनाने खालील प्रमार्े डनर्णय घेतला आहे:शासन डनर्णय:
मंत्रालय कमणचारी व मंत्रालयात येर्ारे अभयांगत यांच्या सोईसाठी स्टे ट बँक ऑफ इंिीया, मंबई
यांचे e-Corner साठी मंत्रालय मख्य इमारत, तळ मजला, आरसा गेटच्या बाजूला 221.010 चौ.फूट
जागा भािे तत्वावर आिे शाच्या डिनांकापासून पढील 5 वषाकरीता खालील अटी व शतींच्या अडधन राहू न
वाटप करण्यात येत आहे :1) स्टे ट बँक ऑफ इंिीया, मंबई यांचे e-Corner साठी वाटप करण्यात आलेल्या जागेचे भािे
सध्याच्या शासनाच्या प्रचडलत िराने तसेच िरवषी डि. 1 एडप्रल रोजी 10% िरवाढ याप्रमार्े
भािे आकारण्यात यावे. तसेच भडवष्ट्यामध्ये भाियाच्या िरामध्ये सधारर्ा झाल्यास त्याप्रमार्े
सधाडरत भािे आकारण्यात यावे.
2) स्टे ट बँक ऑफ इंिीया, मंबई यांनी त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या जागेचा वापर e-Corner
करीताच करावा.
3) शासनाच्या परवानगी डशवाय व्यवसायामध्ये बिल करता येर्ार नाही.
4) वाटप केलेल्या उपरोक्त जागेव्यडतडरक्त इतर जागेवर अडतक्रमर् करण्यात येऊ नये.
5) वाटप केलेल्या जागेचा करारनामा कायणकारी अडभयंता, इलाखा शहर (सा.बां.) डवभाग, बांधकाम
भवन, 2 रा मजला, मझणबान रोि, फोटण , मंबई-01 यांच्याशी करावा. सिर करारनाम्यातील सवण
अटी व शतीचे पालन करर्े बंधनकारक राहील.
6) उपरोक्त अटी व शतींचे उल्लंघन झाल्यास शासनाने वाटप केलेली जागा परत घेण्यात येईल.
7) भडवष्ट्यात सिर जागेची शासनास केव्हाही आवश्यकता डनमार् झाल्यास ही जागा काढू न घेण्याचे
अडधकार शासनास राहतील.
8) जागेचा ताबा घेतल्यानंतर या डवभागास त्वरीत कळवावे.

शासन डनर्णय क्रमांकः शाकाजा-1120/प्र.क्र.39/2020/22

सिर शासन डनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202101131454253607 असा आहे . हा आिे श
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांडकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शानसार व नावांने,

Namdeo Kashinath
Mali
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( ना. का. माळी )
अवर सडचव, महाराष्ट्र शासन
प्रडत,
१. सवण सन्माननीय डवधानसभा/पडरषि व संसि सिस्य
२. मा.सभापतींचे सडचव/मा.अध्यक्षांचे सडचव, महाराष्ट्र डवधानमंिळ सडचवालय, मंबई
३. डवरोधी पक्षनेते, िोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र डवधान मंिळ, मंबई
४. मा.मख्यमंत्री यांचे प्रधान सडचवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई-32.
५. सवण मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सडचव, मंत्रालय, मंबई-32.
६. मा.मख्य सडचव यांचे वडरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मंबई-32.
७. सवण अपर मख्य सडचव/प्रधान सडचव/सडचव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबई-32.
८. महासंचालक, माडहती व जनसंपकण महासंचालनालय, मंत्रालय, मंबई-32.
९. प्रािे डशक व्यवस्थापक, स्टे ट बँक ऑफ इंिीया, क्षेत्रीय व्यवसाय कायालय-फोटण , िडक्षर् मंबई
डवभाग, पडहला मजला, अटलांटा डबल्िींग, जमनालाल बजाज मागण, नरीमन पॉईन्ट,
मंबई-400021.
१०. सह सडचव (का.22), सामान्य प्रशासन डवभाग, मंत्रालय, मंबई-32.
११. सवण मंत्रालयीन डवभाग, मंत्रालय, मंबई-32.
१२. कायणकारी अडभयंता, इलाखा शहर (सा.बां.) डवभाग, बांधकाम भवन, 2 रा मजला, मझणबान रोि,
फोटण , मंबई-01.
१३. उप अडभयंता, िडक्षर् (सा.बां.) उप डवभाग, सावणजडनक बांधकाम डवभाग, एम.टी.िी.सी.समोर,
मंबई.
१४. शाखा अडभयंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य), सा.बां. मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मंबई-32
१५. शाखा अडभयंता (सा.बां.) बंगलो, नडवन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मंबई-32
१६. डनविनस्ती.
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