
 

 
 

नवी मुबंई महानगरपा लका 
मालम ता वभाग 
जाह र सचूना 

 
नवी मुबंई महानगरपा लका े ातील द यांगांना वयरंोजगारासाठ  जागा उपल ध क न दे याकर ता 

महानगरपा लकेने द यांगांकडून द. 11/02/2019 व  द . 06/06/2019  रोजी वृ तप ात जा हरात देऊन अज 

माग वल ेहोत े यास अनुस न एकूण  714 अज महानगरपा लकेस ा त झाले आहेत. सदर अजदाराचंी त ा 

याद  तयार कर यात आलेल  असनू  सदर याद  अं तम  कर याकर ता त ा याद मधील अजदाराकंडून           

द.03/06/2022 पासनू द.17/06/2022 रोजी साय-ं05.00 वाजेपयत (सावज नक सु य्ा वगळुन) हरकती 

व सचूना माग व यात येत आहेत. 

1)  या द यांगांनी द. 11/02/2019 व द.06/06/2019 रोजी या वृ तप  जा हरातीस अनुस न व हत प तीने 

व व हत वेळेत महानगरपा लके या मालम ता वभागाकड े अज सादर केलेल े आहेत, यांनाच हरकती/ सचूना  

न द वता येतील.  

2)  हरकती/सचूना  न द वताना याला परूक अशी मा णत व हत कागदप  ेसादर करणे आव यक असेल.  

3) ज े अजदार वतः शासक य, नमशासक य, महानगरपा लका, सडको, एम.आय.डी.सी., इ याद  सावज नक 

ा धकरणाम ये नय मत /करार/ठोक पगारावर सेवेत असतील अथवा, यांनी वर ल ा धकरणांकडून यापवू  

यावसा यक जागा उपल ध क न घेतलेल  आहे. अथवा, या अजदारांना अ य कुठलहे  उ प नाच े ोत असेल 

अस े अजदार या लाभासाठ  पा  ठरणार नाह त. या अजदारांनी अजात केवळ नवी मुबंई महानगरपा लका 

े ातील प ता नमदु केला आहे, मा  याबाबत परुावा सादर केलेला नाह  अशी नावे नवी मुबंई महानगरपा लका 

े ाबाहेर ल अजदारां या याद त समा व ठ आहेत, सदर याद तील अजदारांनी हरकत / सचूना न द वताना 

महानगरपा लका े ात राहत अस यास तसा परुावा सादर करावा.      

4) अजदारांची त ा याद  नवी मुबंई महानगरपा लके या www.nmmc.gov.in या सकेंत थळावर 

online तसेच मालम ता वभाग, नमुमंपा मु यालय याच माणे नवी मुबंई महानगरपा लके या 08 

वभाग कायालये या ठकाणी बघ यासाठ  उपल ध असणार आहे. 

5) अजदारांनी आप या हरकती / सचूना  लेखी व पात उपआयु त (मालम ता वभाग) तळ मजला, मालम ता 

वभाग, नमुमंपा मु यालय , लॉट  .01 , से टर -15A , सीबीडी  बेलापरू , नवी मुबंई - 400614 यां याकड े  

द. 17/06/2022 साय ं-5.00 वाज ेपयत पोहचतील अशा कारे सादर करावया या आहेत.  यानतंर य  

अथवा पो टा वारे/ कु रअर वारे ा त हरकती सचूना ा य धर या जाणार नाह त याची न द यावी. 

 

मा. आयु त यांच ेमा यतनेे. 

सह /- 
 (दादासाहेब चाबकु वार) 

                                                                उप  आयक्ुत  

                                                                मालम ता वभाग 
                                                                 नवी मुबंई महानगरपा लका 


