
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             आिदवासी संशोधन व िश ण सं था पुणे ही मंुबई िव व त अिधिनयम १९५० नुसार न दणीकृत वाय  सं था आहे. आिदवासी िवकास  
िवभागामाफत आिदवास या आ थक, सामािजक, शै िणक, आरो य, पोषण, कौश य िवकास व वनह क बाबत िविवध योजना व क प राबिवले 
जातात. सदर योजना व क पां या अंमलबजावणी, मू यमापन व संिनयं ण करीता क  पुर कृत योजनतगत ा त िनधीतनू वे ट काय लयाची 
थापना मंुबई येथे कर यात आली आहे. सदर काय लयाकरीता शासन मा यतेने नवीन जागा भाडेत वावर घेणे तािवत आहे. भाडे त वावर दे यात 

यावया या जागे िवषयी मािहतीचा नमुना संकेत थळावर (trti.maharashtra.gov.in) उपल ध कर यात आला आहे. तरी खालील माणे 
जागेची आव यकता या काय लयास आहे. 
 

१. सदर जागा मं ालयापासुन १ िक.मी. अतंरा या आत असावी. 
२. जागेचे े फळ – ३५०० ते ४००० चौ. फु. 
३. पािकग – िकमान २ चारचाकी वाहनाकंरीता आव यक आहे. 
४. कॅिबन – विर ठ अिधका याकरीता २ फ नश कॅबीन टॉईलेट बाथ म सह असावे. 
५. मिहला व पु षांकरीता वेगवेगळे टॉईलेट बाथ मअसावे. 

 
         उपरो त माणे भाडे त वावर जागा उपल ध अस यास सदर जागेबाबत संकेत थळावर उपल ध असले या नमु यात संपूण मािहती भ न या 
काय लयास खालील नमुद प यावर बंद पािकटाम ये पाठिव यात यावेत. सदर पािकटावर “ वे ट काय लयाकरीता भाडेत वावर जागा उपल ध 
क न देणेकरीता दरप के” असा प ट उ लेख असावा. अपूण मािहती भरले या अज चा िवचार कर यात येणार नाही. 
 
अज सादर कर याची अंितम िदनांक २५.०९.२०२१ 
अज कर याचा प ा: आिदवासी संशोधन व िश ण सं था, पुणे २८, वी सगाडन,  
जुने स कट हाऊस जवळ, पुणे-४११००१ 
ईमेल दारे अज कर याचा प ा –est.trti-mh@nic.in 

 



भाडे त वावर दे यात यावया या जागे िवषयी मािहतीचा नमुना 

 
१. जागा मालकाचे नाव  
२. जागा मालकाचा प ा, दरु वनी आिण ईमेल  
३. जागेचा प ा  
४. जागेचे े फळ  
५. चौरस फुटा मागे भाडे आिण तािवत वा षक वाढ  
६. उपल ध वाहनतळाची सं या  
७. वाहनतळासाठी वतं  खच असणार आहे कवा कसे  
८. व छता गृहाचंी सं या  
९. स या जागेवार असलेले फ नचर आिण फ न शग  
१०. इतर सामाियक सेवा (जसे उ ाहन) साठी मिसक खच  
११. सुर ा ठेव  
१२. जागा उपल ध हो याची तारीख  

 


