मंब
ु ई मे ो रे ल कॉप रे शन ल.

(भारत सरकार आ ण महारा
एम. एम. आर. सी. एल.

शासन यांचा संयु त

क प)

ांिजट ऑ फस, ए वंग, ई लॉक, आयकर कायालया या मागे,

वां े - कु ला संकुल, वां े (पू), मुंबई – ४०००५१

भारत सरकार आ ण महारा

शासन यां या संयु त व यमाने मुंबई मे ो रे ल कॉप रे शन ल.

या (एमएमआरसीएल) मा यमातून ३३.५ कमी लांबी या संपुणत: भय
ु ार

कलपाची अंमलबजावणी

कर यात येत आहे . सदर क पासाठ आव यक असले या ज मनीचे पन
ु वसन व

पन
ु वसाहत वषयक

कामे पार पाड याकर ता महा यव थापक (भूमी) या पदावर उपिज हा धकार संवगातील अ धका यांची
त नयु तीने नयु ती करावयाची आहे . मुंबई मे ो रे ल कॉप रे शनकडे

त नयु तीवर काम क

इि छणा या उपिज हा धकार संवगातील अ धका यांनी दनांक १० जानेवार २०२२ पयत महा यव थापक
(मनु यबळ वकास) यांचे नावे अज यां या वैय तीक तप शलासह वर नमूद प यावर पो टाने कं वा
हातबटव याने पाठवावे.

नयु ती या सवसाधारण अट व शत आ ण

वशेष सूचना याक रता

कायालया या संकेत थळावर www.mmrcl.com/en/careers कृपया पहावे.
सह /-

दनांक : २८/१२/२०२१
ठकाण : मंब
ु ई

(रणिजत संग दे ओल, भा. .से.)

यव थापक य संचालक,

मुंबई मे ो रे ल कॉप रे शन ल मटे ड

MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(A JV company of Govt of India and Govt of Maharashtra)
MMRCL –Line 3 Transit Office, ‘E’ Block, Behind Income Tax Office,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

Mumbai Metro Rail Corporation Ltd. a Joint Venture company of Govt. of India and
Govt. of Maharashtra is implementing Colaba-Bandra-Andheri (SEEPZ) Metro Line-3 in
Mumbai. In order to carry out the Rehabilitation & Resettlement work required for the project,
the post of General Manager (Lands) is to be filled on deputation basis from Deputy
Collector Cadre.
Officers in the cadre of Deputy Collector willing to work on deputation to MMRCL
should send their duly filled application form to General Manager (HR), MMRCL along with
necessary documents to the above mentioned address by post or by hand on or before
10th January, 2022. For general terms and conditions of appointment and special instructions
please visit www.mmrcl.com/en/careers.
Sd/Date: 28/12/2021
Place: Mumbai

(Ranjit Singh Deol, I.A.S.)
Managing Director,
Mumbai Metro Rail Corporation Ltd.

