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करारकरारकरारकरार    प�दतीनेप�दतीनेप�दतीनेप�दतीने    िनयIुतीिनयIुतीिनयIुतीिनयIुती    ( ( ( (         मुदतवाढमुदतवाढमुदतवाढमुदतवाढ        ) ) ) )  

संचालनालय, म.रा., मुंबई आिण 06 िवभागीय काय-लय ेयेथे
प�दतीने नेमणकूा कर)यासाठी  िद. 17 िडसSबर, 2016 

 / िनमशासकीय  सेवािनवृ0 िवधी अिधका�याकंडून
तसेच ठोक  मानधन त!वावर बा# यं�णे$ारे सेवा उपल&ध क'न घे)यासाठी 

जािहरात या काय-लया�या व ६ िवभागीय काय-लयां�या संकेTथळावर आिण दैिनक 
२६/२/२०२२ रोजी 9िसV कर)यात आली होती व अज� सादर कर)याचा 

२०२२ होता . या जािहरातीस परेुसा 9ितसाद न िमळाWयाने 
रोजी सं�याकाळी ५.०० वाजेपयYत मदुतवाढ  दे)यात आली.  9शासकीय कारणाTतव 

सदर 9ि:येस पनु; मुदतवाढ दे)यात येत आहे. इ�छुक व पा� उमेदवारांनी !यांच े अज� िदनांक       इ�छुक व पा� उमेदवारांनी !यांच े अज� िदनांक       इ�छुक व पा� उमेदवारांनी !यांच े अज� िदनांक       इ�छुक व पा� उमेदवारांनी !यांच े अज� िदनांक       
रोजी सं�याकाळी रोजी सं�याकाळी रोजी सं�याकाळी रोजी सं�याकाळी ५५५५....०० ०० ०० ०० वाजपेयYतवाजपेयYतवाजपेयYतवाजपेयYत िविहत नमु@यात या काय-लयात सादर करावे

१४/३/२०२२ �या या काय-लया�या जािहरातीस अनुस'न  \यांनी अज� 
सादर केले आहेत !यांनी प@ुहा अज� सादर कर)याची आवAयकता नाही.  

        सही /
(डॉ.अभय 

संचालक
तं�िश
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येथे 9!येकी एक अशा 07 
, 2016 रोजी�या सा.9.िव. 

अिधका�याकंडून सेवा करार प�दतीने 
तसेच ठोक  मानधन त!वावर बा# यं�णे$ारे सेवा उपल&ध क'न घे)यासाठी अज� 

िवभागीय काय-लयां�या संकेTथळावर आिण दैिनक 
व अज� सादर कर)याचा 

या जािहरातीस परेुसा 9ितसाद न िमळाWयाने िदनांक 
9शासकीय कारणाTतव 

इ�छुक व पा� उमेदवारांनी !यांच े अज� िदनांक       इ�छुक व पा� उमेदवारांनी !यांच े अज� िदनांक       इ�छुक व पा� उमेदवारांनी !यांच े अज� िदनांक       इ�छुक व पा� उमेदवारांनी !यांच े अज� िदनांक       
िविहत नमु@यात या काय-लयात सादर करावते . 

�या या काय-लया�या जािहरातीस अनुस'न  \यांनी अज� 
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 वाघ ) 

संचालक, 
संचालनालय, म. रा., मुंबई 


