महारा

शासन

महसूल व वन िवभाग

भूिम अिभलेख िवभाग
िदनांक - 18/11/2022

HELPLINE NUMBER- 020- 25712712

अ यंत मह वाचे
कालमय दा
सरळसेवा भरती 2021
िवभागाकडू न

https://mahabhumi.gov.in

16/11/2022 रोजी पदभरती परी ेकामी पा

व अपा

या

संकेत थळावर

िदनांक

उमे दवारांची खालील माणे यादी िस

कर यात आलेली आहे.
यादी

. 1 - छाननी अज ि या पुण न के याने अपा ठरिवलेले उमेदवार. एकूण 26880

यादी

. 2 - शु क परतावा मागणी केलेले उमेदवार. एकूण 1410

यादी

. 3 - एकापे ा अधीक अज िनवड याने अपा ठरिवलेले उमेदवार. एकूण 1465

यादी

. 4 - िवहीत अहता धारण करीत नस यामुळे अपा ठरिवलेले उमेदवार. एकूण 1313

यादी

. 5 - पा उमेदवार.
तथािप,

एकूण 45688

या उमेदवारांनी एकवेळ संधी देवून दे खील छाननी अज

ि या पुण

केलेली नाही अशा उमेदवारांना दु सरी व अंतीम संधी दे याचा िनणय घे यात आलेला आहे .
याकामी सदर उमेदवार यांनी यांचे नाव, Reg_Number, कोण या िवभागाकरीता अज सादर
केला आहे या िवभागाचे नाव, न दिवलेला मोबाईल नंबर, इ-मेल आयडी, ज मतारीख या
मािहतीसह खालील नमुद बाबी िवभागाकडे िदनांक 20/11/2022 रोजी सकाळी 11.59 वाजेपयत
landrecordsrecruitment2021@gmail.com या ई-मेल ारे सादर करावे.
1) पदभरतीकामी जाहीरातीत नमुद अहता धारण करीत अस याबाबतचे
(pdf format size 300 kb-1mb),
2) अिलकड या कालावधीतील छायािच (jpg format, size 50kb-100kb),
3)

468

वा री (jpg format size 20kb to 50kb)
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माणप

या उमेदवारांनी सदर मािहती यापुव सादर केली असेल
िस ीप क िस
सादर

करावयाची

यांनीदे खील हे

झा यापासून िदनांक 20/11/2022 सकाळी 11.59 वाजेपयत वरील माहीती
आहे.

सदर

ई-मेल

या

िवषयाम ये

“सरळसेवा

भरती

2021

िवभाग- ____( या िवभागाकरीता अज सादर केला आहे या िवभागाचे नाव)” नमुद करावे.
सदर मुदतीत सादर केले या मािहती या आधारे पा -अपा ता तपासून परी ल
े ा संधी
अगर कसे याबाबत िवभागाकडू न िनणय घे यात येवून सुधारीत यादी िस

ायची

कर यात येईल.

िदनांक 20/11/2022 रोजी सकाळी 11.59 वाजलेनंतर

ा त माहीतीचा

पदभरतीकामी कोण याही पिर थतीत िवचार कर यात येणार नाही याची न द यावी.

Sd/- xxx
(एन. के. सुधांशु ) भा. .से.

जमाबंदी आयु त आिण संचालक
भूिम अिभलेख ( महारा
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