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आयोग अंतगत मं जुर शहरी आरो यव धनी क ांकरीता खालील नमुद तालु यांमधील शहरी

भागांमधुन जागा भाडयाने घे यात येणार असुन जागा भाडयाने घेणेकरीता जागा मालकांकडु न

ताव मागिवणेत

येत आहे .

अ. .

तालु याचे नाव

िवभागाचे नाव

1

कराड

सैदापुर

2

सातारा

तापिसह नगर, सातारा

3

महाबळे र

पाचगणी

4

खंडाळा

खंडाळा

5

जावली

मेढा

6

पाटण

इंदीरा नगर, कातकरीव ती, पाटण

7

माण

उदयम नगर, हसवड

8

कोरे गाव

डॉ. बाबासाहेब आंबड
े करनगर, रिहमतपूर-२

9

कोरे गाव

साठे नगर, रिहमतपूर-२

10

वाई

सोनगीरवाडी, वाई

11

वाई

िसदधनाथवाडी, वाई

उपरो त िठकाणी जागा भाडे त वार घेणेकरीता खालीलबाब ची पुतता असणे आव यक राहील.
1) 12 X 10 या 7 खो यांचा लॉक असावा िकवां ८००-1000 Sq.ft चा असा हॉल म ये सोबत या नकाशा नुसार
पाट शीयन क न देणे बंधनकारक राहील.

2) संडास, बाथ मची उपल धता असावी.
3) पाक ग करीता जागा उपल ध असावी.
4) 24 तास पा याची उपल धता असावी.

5) सदर खो या सु थतीत व रंगरं गोटी क न दयावी लागेल.
6) लाईट भाडे, घरपटटी, नळपटटी, थािनक कर इ. घर मालकाने ता यात देणेपव
ु पुण भरणे बंधकारक राहील.
ता यात घेतलेनंतर सदर बाबी आरो य िवभागामाफत भरणेत येतील.

7) भाडे करार ५ वष करीता कर यात येईल.
डागडू जी,दु

येक वष १० %

भाडे वाढ लागु राहील, सदर कालावधीत

ती, रं गकाम इ. बाब ची आव यकता लाग यास क न देणे बंधणकारक राहील.

8) दरप काम ये ित महीना माणे र कम नमुद करावी, व छ अ राम ये असावे.

9) सदरील जागेचे भाडे सावजिनक बांधकाम/ नगरपालीका/ IDW िवभागाने ठरवुन िदले या दरानुसार दे यात
येईल.
तरी उपरो त तालु यातील शहरी भागातील इ छु क जागामालंकानी आप या मालम े या पुरा यासह दरप क बंद
िलफा याम ये िज हा आरो य अिधकारी काय लय, िज हा पिरषद, सातारा येथे िद.03/06/2022 रोजी सायंकाळी 05
वाजेपयत दे यात यावा. यानंतर येणारे

ताव

वकार यात येणार नाही याची न द यावी. याबाबतची अिधक मािहती

www.zpsatara.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध करणेत आलेली आहे.

िज हा आरो य अिधकारी,
िज हा पिरषद, सातारा

2.83 [9'-5"]

13.34 [44'-2"]

TOILET
1.20 X 1.25

TOILET

EXAMINATION ROOM

TOILET

LAB

1.20 X 1.90

1.20 X 1.40

2.15 X 3.00

WELLNESS ROOM

2.00X3.20

4.40 X 3.00

STORE
1.20X1.78

TOILET

2.63 [8'-9"]

1.20 X 1.40

6.99 [23'-2"]

WATER
COOLER

CLINIC

5.36 [17'-9"]

3.30X3.30

DAY CARE

RECEPTION/WAITING
2.7 X 3.3

CABIN

3.30 X 3.30

2.90X2.20

UP
UP

UP

15.97 [52'-11"]

GROUND FLOOR PLAN
SUB-CENTER BUILDING
AREA - 1120 s.ft.

UP

