िस ीप क
भूिम अिभलेख िवभाग सरळसेवा भरती 2021
भूिम अिभलेख िवभागातील गट क पदसमुह 4 (भूकरमापक तथा िलपीक) संवग तील िर त
पदे सरळसेवन
े े भर याकरीता िदनांक 09/12/2021 रोजी जाहीरात
याकामी सामा य

िस

कर यात आलेली होती.

शासन िवभागाकडील िदनांक 22/04/2021 रोजी या शासन पिरप कानुसार

शासनाकडू न िनवड यात आले या पॅनेलवरील एका कंपनीमाफत पदभरती ि या राबिव याचे िवभागाने
योिजले होते . यानुसार सदर कंपनीमाफत िदनांक 09/12/2021 ते 31/12/2021 या कालावधीत
उमेदवारांची ऑनलाईन न दणी व अज

वकृतीचे काम कर यात आलेले आहे .

भूिम अिभलेख िवभागातील पदभरतीकामी िनवडले या कंपनीमाफत शासना या इतर
िवभागातील आयोिजत परी ां या बाबतीत अिनयिमतता आढळलेने शासनाकडू न सदर पदभरती

ि या

थिगत ठे व यात आलेली होती.
िदनांक 09/12/2021 ते 31/12/2021 या कालावधीत ऑनलाईन अज सादर केले या
उमेदवारांची मािहती (DATA) सदर कंपनीकडू न िवभागाकडे ह तांतरीत क न घे यात आलेला होती. सदर
DATA ची ाथिमक तपासणी केली असता भूिम अिभलेख िवभागातील भूकरमापक तथा िलपीक पदाकरीता
जािहरातीत नमुद अहता धारण न करणा या उमेदवारांनी दे खील अज सादर के याचे िदसून आले. तसेच
उमेदवारास कोण याही एकाच िवभागाकरीता अज सादर कर याबाबत सुचना असून दे खील काही
उमेदवारांनी एकापे ा अिधक िवभागाकरीता अज सादर केलेले िदसून आले. या कारणा तव िवभागाकडू न
िदनांक 28/02/2022 ते 13/03/2022 या कालावधीत छाननी अज भर याची ि या राबिव यात येवन
ू
दु बार अज भरले या उमेदवारांना कोण याही एकाच िवभागातील अज कायम कर याची तसेच अहता धारण
करत अस याबाबत माणप े अपलोड कर याची संधी उपल ध क न दे यात आलेली होती.
छाननी अज

ि ये या अनुषंगाने

िस

केले या सुचनांनुसार या उमेदवारांनी िदनांक

09/12/2021 ते 31/12/2021 या कालावधीत ऑनलाईन अज सादर केलेले आहेत यांनी छाननी अज
ि या पुण करणे आव यक अस याचे तसेच छाननी अज ि या पुण करणा या उमेदवारांनाच पदभरती
ि येतील परी स
े बस याकरीता पा कर यात येईल व जे उमेदवार अहतेबाबत माणप े अपलोड क न
छाननी ि या पुण करणार नाहीत अशा उमेदवारांना पदभरती परी क
े ामी अपा
प ट सुचना एस एम एस ारे तसेच िवभागाकडू न दे यात आलेली होती.

समजणेत येईल, अशी

छाननी अज

ि येम ये उमेदवार यांनी अपलोड केले या सव

माणप ांची तपासणी

कर यात येवून भूिम अिभलेख िवभागातील गट क पदां या सेवा वेश िनयमांनुसार जाहीरातीत नमूद
केले या अहते ऐवजी इतर अहतेबाबत माणप े अपलोड केलेली आहे त, अशा उमेदवारांना अपा
संपुण

ि ये अंती पा

ठरवून

ठरले या उमेदवारांची ऑनलाईन परी ा (Computer Based Test) िदनांक

28/11/2022 ते 30/11/2022 या कालावधीत IBPS कंपनीमाफत महारा ातील िविवध क ांवर घे यात
येणार आहे . परी ब
े ाबत संभा य वेळाप क खालील माणे असेल.
िद. 28/11/2022
स -1

पुणे िवभाग

िद. 29/11/2022

िद. 30/11/2022

स -2

स -1

स -2

स -1

कोकण (मुंबई)

औरं गाबाद

नािशक व

िवभाग

िवभाग

अमरावती िवभाग

नागपुर िवभाग

परी च
े े िवभागिनहाय वेळाप क व उमेदवारांचे परी च
े े वेशप ाबाबत िवभागा या अिधकृत
संकेत थळावर ( https://mahabhumi.gov.in )

लक उपल ध क न दे यात येणार आहे . पा

उमेदवाराने संबंधीत संकेत थळावर दे यात आले या सुचनांनुसार

वेशप

डाऊनलोड क न घे याचे

असून वेशप ावर नमुद परी ा क ावर उमेदवाराने िदले या वेळेत उप थत राहू न परी ा
सामा य

ावयाची आहे .

शासन िवभागाकडील िदनांक 04/05/2022 रोजी या शासन िनणयानुसार

ऑनलाईन प तीने (Computer Based Test) परी च
े े आयोजन कर यात येणार अस यामुळे उमेदवाराचे
परी ा क हे महारा

रा यातील कोण याही िज हा, तालुका अथवा इतर िठकाणी असू शकते.

परी ा प तीबाबतची सिव तर मािहती पु तका िवभागा या अिधकृत संकेत थळावर िस
कर यात येईल. तसेच पिर च
े े वेशप

डाऊनलोड कर याकरीताची लक दे खील िदनांक 14/11/2022

पासून िवभागा या उपरो त संकेत थळावर उपल ध क न दे यात येईल.

वा/- XXX
(एन. के. सुधांशु)भा. .से.

जमाबंदी आयु त आिण संचालक
भूिम अिभलेख ( महारा

रा य ), पुणे

