
 
महारा  शासन 

भिूम अिभलेख िवभाग 

सरळसेवा भरती २०२१ 

छाननी अज भर याकरीता सिव तर मागदशक सचुना 

भिूम अिभलेख िवभागातील गट क पदसमुह 4 संवग तील िर त पदे सरळसेवेने 

भर याकामी िदनांक 09/12/2021 रोजी http://landrecordsrecruitment2021.in या संकेत थळावर 

जािहरात िस  कर यात आलेली होती. सदर पिर ेकरीता एकूण 76371 अज ा त झालेले आहेत. 

परंतु भिूम अिभलेख िवभागाचे भरतीचे काम या कंपनीमाफत कर यात यणेार होते, या कंपनी ारे इतर 

िवभागांकरीता घे यात आले या िविवध पिर ाबंाबत गैर कार उघडकीस आ याने या िवभागाचे 

पदभरतीबाबत केवळ न दणीची सु  केलेली ि या सदर कंपनीमाफत राबिव यात आलेली आहे.  

सदर कंपनीमाफत िदनांक 31/12/2021 अखेर ऑनलाईन व पात वकार यात 

आले या एकूण 76371 अज चा डाटा कंपनीकडून काय लयास ा त झाललेा आहे. कंपनीकडून ा त 

झाले या डाटाची छाननी करताना खालील माणे टुी आढळून आ या -  

1. िदनांक 09/12/2021 रोजी भिूम अिभलेख िवभागातील पदभरतीकामी 6 िवभागांची (पुणे, 

मुंबई, नािशक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपरु) जाहीरात िस  कर यात आली होती व 

एका अजदाराने कोण याही एकाच िवभागातून अज भरणे आव यक होते. परंतु ऑनलाईन 

अज भरताना एकाच उमेदवाराने एकापे ा अिधक अज दाखल के याचे िनदशनास येत आहेत.  

2. भिूम अिभलखे िवभागातील भकूरमापक तथा िलपीक या पदाकरीता िवहीत केले या सवेा वेश 

िनयमांनुसार केवळ औ ोिगक िश ण सं थेकडील स हअर यवसाय माणप  (I.T.I. 

Surveyor), थाप य अिभयांि की पदिवका (Diploma in Civil Engineering) कवा यापे ा 

उ च अहता जसे थाप य अिभयांि की पदवी (B.E./B.Tech. Civil) अशी अहता धारण 

करणारे उमेदवार अज सादर कर यास पा  आहेत. परंतु कंपनीकडून ा त डाटा पाहता 

उ त अहता धारण न करणा या उमेदवारांनी देखील अज दाखल केलेल ेिदसनू येत आहेत.  

3. काही उमेदवारांनी छायािच  व वा री अपलोड करताना यो य प तीन े अपलोड के याच े

िदसून येत नाही.  

  



उपरो त कारणा तव िवभागाने ऑनलाईन अज वकृती ारे ा त अज मधून अहता 

धारण करणारे व पा  उमेदवार िनवडीकरीता खालील ि या राबिवणेचे ठरिवले आहे. छाननी अज 

भरताना खालील कायप तीचा अवलंब करावा. 

I. सव थम उमेदवारांनी यापुव  भरले या अज या न दणी मांका ारे (उदा. DLR21*******) 

लॉगीन कराव.ेउमेदवाराने भरलेला न दणी मांक चकुीचा अस यास याला पढुील कायवाही 

करता येणार नाही. 

II. यानंतर यापवु  न दणी करताना / अज भरताना न दिवलेली ज म िदनांक व आधार मांक / 

आधार न दणी मांक (Aadhar Enrollment no.) भरावा. उमेदवाराने भरलेला न दणी 

मांक, ज म िदनाकं व आधार मांक ही माहीती िवभागाकडे उपल ध मािहतीसोबत न 

जुळ यास याला छाननी अज भर याची पढुील कायवाही करता येणार नाही. 

III. उपरो त मािहती भर यानंतर उमेदवारास निवन पासवड िनि त (Set) करावयाचा आहे.  

IV. पासवड बदल यानंतर उमेदवाराने निवन पासवड आधारे लॉगीन कराव.े उमेदवाराने निवन 

पासवड ल ात ठेव याची जबाबदारी याची वत:ची असेल. सदरचा निवन पासवड 

कोण याही पिर थतीत पु हा बदलता येणार नाही. या पढुील सव ि या या निवन 

पासवड या आधारे कर याची अस यामुळे पासवड अितशय काळजीपवुक ल ात ठेवावा.  

V. संकेत थळावर सुचनां या खाली “छाननी अज भर यासाठी येथे लीक कराव”े या बटनावर 

लीक कराव.े तसेच एकदा पासवड िनि त (Set) के यानंतर ि या पणु न करता बाहेर 

पड यास छाननी अज भर याकरीता “Login” या बटनावर लीक कराव.े 

VI. निवन पासवड ारे लॉगीन के यानंतर आपणांस पवु  भरले या अज ची मािहती िदसेल. 

VII. सदर मािहती म ये उमेदवाराचे छायािच  व सही सु प ट िदसत नस यास िदले या िठकाणी 

उमेदवाराने याचा फोटो व सही अपलोड करावी. अपलोड करावयाचे छायािच  सु प ट व 

अलीकड या काळातील असाव.े (छायािच  file size 50kb to 100kb, वा री file size 20kb 

to 50kb). छायािच  व वा री सु प ट िदसत अस यास अशा उमेदवारानंी छायािच  व 

वा री न याने अपलोड कर याची आव यकता नाही. 

VIII. यानंतर उमेदवाराने याचे शै िणक अहतेची मािहती भरावयाची आहे. (सदर पदाकरीता 

मा यिमक शालांत पिर ा उ ीण झा यानंतर औ ोिगक िश ण सं थेकडील स हअर 

यवसाय माणप  (I.T.I. Surveyor) कवा थाप य अिभयांि की पदिवका (Diploma in Civil 

Engineering) कवा यापे ा उ च अहता जसे थाप य अिभयांि की पदवी (B.E./B.Tech. 

Civil) अहता िवहीत केलेली आहे)  

वरील अहता धारण करत नसताना देखील अज दाखल केला अस यास अशा उमेदवारांचा 

अज र  कर यात येणार असून यां या शु काचा परतावा िवभागाकडून यांनी िदले या बँक 

खा यावर कर यात येणार आहे.  



IX. उमेदवाराने वर नमदु अहता धारण करीत अस याबाबत मा यता ा त सं थेकडील माणप  

संकेत थळावर पुरिवले या िठकाणी अपलोड करावयाचे आहे. (file format pdf, file size 300 

kb to 1mb) 

X. िवहीत अहता धारण करीत नसताना देखील या उमेदवारांनी अज दाखल केला असेल असे 

उमेदवार पिर ेस बस यास अपा  असतील. अशा उमेदवारांना यांनी भरले या शु काचा 

परतावा दे यात येणार अस याने यांनी यां या बँक खा याचा तपशील (खाते ., बँकेचे नाव, 

शाखा, आयएफएससी कोड) संकेत थळावर िवहीत केले या िठकाणी भरावा. 

XI. उमेदवाराने शु क परता याचा पय य िनवडून बकेँचे तपशील सादर के यानंतर याला 

कोण याही पिर थतीत पिर केरीता छाननी अज सादर करता येणार नाही. तसेच उमेदवाराने 

सादर केले या बकँ तपशीलानुसार शु क परता याची कायवाही केली जाणार अस यामळेु 

उमेदवारांनी बकेँचे तपशील काळजी पवुक भरावते. याबाबतची सव वी जबाबदारी 

उमेदवाराची असेल. 

XII. भिूम अिभलखे िवभागातील 6 िवभागांकरीता एकाच वळेी एकच पिर ा होणार आहे व यानुसार 

िवभागिनहाय िर त पदानुंसार गुणव ा यादी जाहीर कर यात येणार आहे. यामुळे या 

उमेदवारांनी एकापे ा अिधक िवभागांमधून अज दाखल केलेले आहेत अशा उमेदवारांनी 

निवन पासवड िनि त के यानंतर यानंी जवेढे अज दाखल केले असतील या अज चे न दणी 

मांक (Registration Id)िदसतील. यापैकी जो अज अिंतम करायचा असेल असा एकच अज 

मांक काळजीपवुक िनवड याचा आहे.   

XIII. (a) एकापे ा अिधक अज दाखल केले या उमेदवारांनी जवेढे अज भरले आहेत, या येक 

न दणी मांकानुसार लॉगीन क न जो अज अिंतम करायचा असेल असा एकच अज 

काळजीपवुक िनवडणेचा आहे.  

(b) येक न दणी माकंानुसार लॉगीन क न एकच अज िनवडणेचा अस याने एखा ा 

उमेदवाराने दोन वगेवगेळे अज मांक िनवड यास याचे सव अज र  समज यात येतील. 

उदा. एखा ा उमेदवाराने खालील मांका ारे अज दाखल केलेले आहेत.  

1) DLR211501 

2) DLR211502 

3) DLR211503 

4) DLR211504 

 

वरील उमेदवाराने DLR211501 या न दणी मांकानुसार लॉगीन के यास याला उ त 

चारही अज चे न दणी मांक िदसतील. सदर अज पैकी कोणता अज अंितम करायचा आहे असा अज 

िनवडावा. (उदा. DLR211503).  



यानंतर वरील चारही न दणी मांकानुसार लॉगीन क न DLR211503 हाच अज 

िनवडावा. एखा ा उमेदवाराने दोन वगेवगे या न दणी माकंानुसार लॉगीन क न दोन वगेवगेळे अज 

िनवड यास याचे सव अज बाद ठरिव यात येतील व याला पढुील छाननी अज भर याची कायवाही 

करता येणार नाही. यामळेु जो अज अिंतम करायचा आहे असा एकच अज काळजीपवुक िनवड याची 

द ता उमेदवाराने घेणे आव यक आहे. छाननी अज भर याबाबतची कायवाही के यानंतर कोण याही 

पिर थतीत कुठ याही बदल करता येणार नाही.   

यानंतर िनवडले या (उदा. DLR211503)  या Registration Id वर लॉगीन क न अ. . 

I ते XI मधील सुचनांनुसार कायवाही करावी. 

उमेदवारांनी एकापे ा अिधक िठकाणी खोटी मािहती देवून डमी उमेदवार पिर ेसाठी 

िनवड यास यांचेवर कायदेशीर कारवाई कर याचे अिधकार जमाबदंी आयु त आिण संचालक भिूम 

अिभलेख (म.रा य), पुणे यांना राहतील, याची न द यावी.  

  



 

 

महारा  शासनाचे सामा य शासन िवभाग (मािहती तं ान) यांचेकडील शासन िनणय 

मांक मातंस-ं2022/ . .01/से-2/39, िदनांक 18/01/2022 अ वय े पदभरतीसाठी घे यात येणा या 

पिर सेाठी स या असले या OMR Vendor कंप यांचे पॅनेलला थिगती दे यात येवून पदभरतीकामी 

TCS/ IBPS / MKCL सार या कंप यां या माफत पिर ा घे याबाबत शासन तराव न कायवाही सु  

आहे.  

भिूम अिभलेख िवभागाच े पदभरतीबाबतची पिर ा वरील तीन पैकी एका कंपनीमाफत 

Online प तीने (CBT- Computer Based Test) घे याकामी शासनाकडे ताव सादर कर यात 

आलेला आहे. यामुळे या उमेदवारांनी िदनांक 09/12/2021 ते 31/12/2021 या कालावधीत 

ऑनलाईन अज दाखल केले असतील व पिर ा शु क भरले असेल अशा उमेदवारांपैकी जे उमेदवार 

छाननी अज भर याची ि या पुण के यानंतर पा  ठरतील यांना Online पिर ा ावी लागणार आहे व 

या पिर ेसाठी िनि त कर यात आलेले वेळाप क िवभागा या https://mahabhumi.gov.in या 

संकेत थळावर िस  कर यात येईल.  

सदर Online पिर केरीता उपल ध होणारे पिर ा क  िज हा अथवा तालकुा तरावर 

देखील िनध रीत कर यात येतील. यामुळे पिर ाथ नी आपण िनवडलेल े िवभाग व या अंतगत येणारे 

िज हे या िठकाणी िदले या वेळेत उप थत रहाणे आव यक आहे. याम ये बदल कर याचे अिधकार 

जमाबदंी आयु त आिण संचालक भिूम अिभलेख (म.रा य), पणेु यांचकेडे असणार आहेत. याबाबत 

उमेदवारांची पिर ा क  बदलुन दे याची िवनंती मा य केली जाणार नाही याची न द यावी.      

  

  


