िद यांग उमेदवार लेखिनक व अनु ह कालावधीबाबत 

ल िणय (Benchmark) िद यांग य त ना यांचे मागणी माणे महारा

लोकसेवा आयोग

व इतर सव त सम पध परी स
े ाठी लेखिनक व इतर सोयी-सवलती उपल ध क न
दे यासंदभ त सामािजक याय व िवशेष सहा य िवभागाकडील शासन पिरप क

मांक :-

िद यांग 2019/ . .200/ िद.क. 2 िदनांक 5 ऑ टोबर, 2021 नुसार मागदशक सुचना
िनगिमत कर यात आले या आहे त. यानुसार तसेच शासनाने वेळोवेळी िनगिमत केले या
आदे शानुसार कायवाही कर यात येईल. सदर शासन पिरप काचे अवलोकन कर याची
जबाबदारी संबंधीत उमेदवारांची असेल.
य



परी े यावेळी ल िणय (Benchmark) िद यांग व असले या, पा

िद यांग

उमेदवारांना, लेखिनकाची मदत आिण / अथवा अनु ह कालावधीची आव यकता
अस यास संबंधीत उमेदवाराने ऑनलाईन प तीने अज सादर कर या या अंितम
िदनांकापासून 7 (सात) िदवसा या आत िदनांक 05/10/2021 रोजीचे शासन
पिरप कालगतचे Appendix I नमु यातील
नमु याम ये

माणप

व आव यक कागदप ांसह िवहीत

या िवभागाकरीता अज सादर केला आहे या िवभागा या

ादे िशक िनवड

मंडळा या सद य सिचवांकडे लेखी िवनंती क न पूव परवानगी घेणे आव यक आहे .


ऑनलाईन अज सादर करताना

यांनी लेखिनकाची आव यकता आहे असा िवक प

िनवडला आहे, केवळ अशा उमेदवारांचे अज िवचारात घेतले जातील. ऑनलाईन अज
सादर करताना मागणी केली नस यास तसेच िवहीत प तीने पूव परवानगी घेतली
नस यास ऐनवेळी लेखिनकाची मदत घेता येणार नाही अथवा अनु ह कालावधी अनु य
े
असणार नाही.


परी क
े रीता लेखिनकाची मदत आिण / अथवा अनु ह कालावधीची परवानगी िदले या
पा उमेदवारांची यादी संकेत थळावर उपल ध क न दे यात येईल.



या उमेदवारांनी लेखिनकासाठी मागणी केली आहे व यांना लेखिनका या मदतीकरीता
पा

ठरिवले आहे अशा उमेदवारांना िवभागामाफत लेखिनक उपल ध क न दे यािवषयी

िनयोजन कर यात आले आहे.


िद यांग उमेदवारांना लेखिनकाची मदत आिण/अथवा अनु ह कालावधीची परवानगी
िदलेली असली तरी, अशा उमेदवारांची िनयु ती ही संबंधीत िज हा श य िचकी सक
यांचेकडील वै कीय तपासणी अहवाला या आधारे दे यात येईल.

सरळसेवा भरती 2021
िद यांग उमेदवार लेखिनक आिण / अथवा अनु ह कालावधीबाबत
िवनंती अज
िदनांक -

/

/202

ित,
सद य सिचव तथा िज हा अधी क भूिम अिभलेख,
संल न उपसंचालक भूिम अिभलेख,
________ दे श, ________.
िवषय - ल णीय िद यांग य तीकरीता लेखिनक आिण / अथवा अनु ह
कालावधी मंजुर होणेबाबत.
अजदार -

ी. / ीमती/कु. __________________
DLR Registration ID - DLR210_______________.

वरील िवषयास अनुस न िवनंती अज सादर कर यात येतो की, मी भूिम अिभलेख
िवभागाचे सरळसेवा भरती 2021 मधील भूकरमापक तथा िलपीक या करीता िवहीत
कायप तीनुसार ऑनलाईन अज सादर केलेला आहे . सदर पदभरती कामी होणा या लेखी
परी व
े ळ
े ी मला लेखिनक आिण / अथवा अनु ह कालावधीची आव यकता आहे . याबाबत स म
वै कीय मंडळाने िदलेले सामािजक याय व िवशेष सहाय िवभागाकडील िदनांक 05/10/2021
रोजीचे पिरप कातील Appendix-I नुसार वै कीय माणप यासोबत सादर केले आहे .
तरी मला सदर परी व
े ळ
े ी लेखिनक आिण / अथवा अनु ह कालावधी मंजूर
हो यास िवनं ती आहे .

आपला / आपली

(नाव-

)

अज पाठिव याचा प ा 1) पुणे िवभाग

-

उपसंचालक भूिम अिभलेख, पुणे दे श, पुणे
1 ला मजला, निवन शासकीय इमारत,
िवधानभवनासमोर, पुणे - 411 001.
ई-मेल - ddlrddlrpune@gmail.com

2) कोकण (मुंबई) िवभाग

-

उपसंचालक भूिम अिभलेख, कोकण दे श, मुंबई,
डी.डी. िब ड ग, 1 ला मजला, जुने जकात घर,
शहीद भगत सग माग, फोट, मुंबई - 400 001
ई-मे ल - ddlrmumbai@gmail.com

3) नािशक िवभाग

-

उपसंचालक भूिम अिभलेख, नािशक दे श,नािशक,
जुने िस.बी.एस. जवळ, शरणपुर रोड,
नािशक - 422 002
ई-मे ल - ddlr_nashik@yahoo.com

4) औरं गाबाद िवभाग

-

उपसंचालक भूिम अिभलेख, औरं गाबाद दे श, औरंगाबाद,
दमडी महल, पंचायत सिमती या बाजूला,
औरं गाबाद - 431 001
ई-मे ल - ddlrabd@gmail.com

5) अमरावती िवभाग

-

उपसंचालक भूिम अिभलेख, अमरावती दे श, अमरावती,
िवभागीय आयु त काय लय पिरसर, कँप,
अमरावती - 444 602
ई-मे ल - ddlramraavati@gmail.com

6) नागपुर िवभाग

-

उपसंचालक भूिम अिभलेख, नागपुर दे श, नागपुर,
जुने सिचवालय ईमारत, खोली

. 17, 28,

िस हील लाई स, नागपुर- 440 001
ई-मे ल - osddlr.nagpur-mah@gov.in

