
 
क्रम ांक:-डब्ल्यईूबी-1020/सीआर-26/2021/म .तां.                                                                ददन ांक:-12 फेब्रवु री, 2022 

-: प्रसिध्दीपत्रक:- 
सिषय:- महाराष्ट्र स्थापत्य असियाांसत्रकी िेिा मखु्य परीक्षा 2019 - ििविाधारण गणुित्तायादी, पिांतीक्रम ि 

िरतीप्रसक्रयेतून बाहेर पडण्याच्या िसुिधेबाबत. 
िांदिव:- जासहरात/असधिचूना क्रमाांक 17/2019, सदनाांक 30 िप्टेंबर, 2019   

महाराष्ट्र स्थापत्य अभियाांभिकी सेवा मखु्य परीक्षा-2019 करीत  सववसाधारण गणुवत्ता यादी  आयोगाच्या सांकेतस्थळावर 
प्रभसध्द करण्यात आली आहे. 

2. सदर सववसाधारण गणुवत्तायादी  भनव्वळ तात्परुत्या स्वरुपाची असनू. उमेदवाराांच्या अर्जामधील भवभवध दाव्याांच्या  
अनषुांगाने अांभतम भनकालापवूी प्रमाणपि/कागदपिे य ांची पनुपवडताळणी करताना काही उमेदवाराांच्या दाव्याांमध्ये बदल होऊ शकतो.  

3. प्रस्तुत सववसाधारण गणुवत्ता यादी मा. न्यायालयात / मा. न्यायाभधकरणामध्ये दाखल  भवभवध न्याभयक प्रकरणाांमधील 
अांभतम न्यायभनणवयाच्या अधीन राहून र्जाहीर करण्यात येत आहे. 

4. दवषय ांदकत परीक्षेच्य  मलु खतीपवूी उमेदव र ांकडून सांवगग/ पद ांचे पसांतीक्रम म गदवण्य त आले होते. तथ दप, अांदतम 
दनक ल सांबांधीच्य  क यगव हीकरीत  आयोग कडून सधु दरत क यगपध्दतीच  स्वीक र केलेल  अस्य ने सवग उमेदव र ांनी सांवगग/ पद ांचे 
पसांतीक्रम पनु्ह  नव्य ने स दर करणे अदनव यग आहे. 

5. सांवगग / पद ांचे पसांतीक्रम अथव  भरतीप्रदक्रयेतनू ब हेर पडण्य च  दवक्प स दर करण्य करीत  आयोग च्य  
https://mpsc.gov.in  सांकेतस्थळ वरील ‘ONLINE FACILITIES’ य  मेनमूध्ये ‘Post Preference /Opting Out’ वेबललक 
उपलब्लध करुन देण्य त येत आहे. सदर वेबललक ददन ांक 12 फेब्रवु री, 2022 रोजी 15.00 व जेप सनू ददन ांक 20 फेब्रवु री, 2022 
रोजी 23.59 व जेपयंत सरुु र हील. 

6. पसांतीक्रम अथव  भरतीप्रदक्रयेतनू ब हेर पडण्य च  (Opting Out) दवक्प य ांच्य  आध रे अांदतम दनक ल / दिफ रिी 
सांदभात पढुीलप्रम णे क यगव ही करण्य त येईल:- 

(1) पसांतीक्रम स दर करण रे उमेदव र ज्य  सांवगग/ पद ांकदरत  पसांतीक्रम स दर करतील, केवळ त्य च सांवगग / पद ांवरील 
दनवडीकरीत  त्य ांच  दवच र करण्य त येईल.  

(2) दवदहत क ल वधीनांतर सांवगग/ पद ांचे पसांतीक्रम स दर करण्य ची अथव  बदलण्य ची उमेदव र ची दवनांती कोणत्य ही 
पदरस्स्थतीत म न्य केली ज ण र न ही.  

(3) भरतीप्रदक्रयेमधनू ब हेर पडण्य च  दवक्प दनवडण ऱ्य  उमेदव र ांच  अांदतम दिफ रिीकरीत  दवच र करण्य त 
येण र न ही.  

7. सांवगग/ पद ांचे पसांतीक्रम/ ब हेर पडण्य च  दवक्प स दर करण्य त कोणत्य ही प्रक रच्य  त ांदिक अडचणी उद्भव्य स 
आयोग च्य  1800-1234-275 लकव  7303821822 य  टोलफ्री क्रम ांक वर अथव  support-online@mpsc.gov.in य  
ईमेल आयडीवर दवदहत क ल वधीत सांपकग  स धत  येईल. 
 

सहसदचव, म दहती तांिज्ञ न 
मह र ष्ट्र लोकसेव  आयोग 
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