
भतुपरू्व दुय्यम सेर्ा निर्ड मंडळाच्या 
कायवकक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगाच्या 
कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपनित) र् गट -क पदे 
सरळसेर्िेे भरतांिा महापनरक्षा पोटवल पध्दतीत 
बदल करुि सधुारीत कायवपध्दतीचा र्ापर 
करण्याबाबत. (OMR Vendor च्या पॅिेलच्या 
नियुक्तीबाबत)  

 

महाराष्ट्र शासि 
सामान्य प्रशासि नर्भाग (मानहती तंिज्ञाि), 

शासि निर्वय क्रमाकं : मातंस-2020/प्र.क्र.11/स-े2/39 
मादाम कामा मागव, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंिालय, मंुबई 400 032 
नदिांक :  21 जािेर्ारी, 2021 

 

संदभव  : 1) शासि निर्वय, सामान्य प्रशासि नर्भाग क्र.मातंस-088/27/2016-DIR IT(MH),  
   नदिाकं 19 सप्टेंबर, 2017  
2) शासि पनरपिक, सामान्य प्रशासि नर्भाग क्र.प्रानिम-1218/प्र.क्र.27/13-अ,  
    नदिाकं 14 माचव,2018 
3) शासि पनरपिक, सामान्य प्रशासि नर्भाग क्र.प्रानिम-1216/प्र.क्र.65/13-अ,  
    नदिाकं 13जूि,2018 

                         4) सामान्य प्रशासि नर्भाग (मानहती तंिज्ञाि),शासि निर्वय क्रमाकं : मातंस-2020 
                              /प्र.क्र.11/स-े2/39, नदिांक 20 फेब्ररु्ारी, 2020 र् समक्रमांनकत शुध्दीपिक 

    नदिाकं 24 फेब्ररु्ारी, 2020. 
5) शासि पनरपिक, सामान्य प्रशासि नर्भाग क्र.प्रानिम-1220/प्र.क्र.21/13-अ,  
    नदिाकं 17 ऑगस्ट, 2020. 

प्रस्तार्िा :-  

महाराष्ट्र राज्याच्या शासकीय कायालयातील गट-ब (अराजपनित) र् गट-क पदे सरळसेर्िेे 
भरण्यासंदभात संदभाधीि शासि निर्वय नदिांक 19.9.2017 मधील तरतुदीिुसार सर्व नर्भागांिा 
महापरीक्षा पोटवलद्वारे परीक्षा राबनर्रे् बधंिकारक करण्यात आले होते. त्याचप्रमारे् संदभाधीि शासि 
पनरपिक नदिाकं 14 माचव,2018 िुसार भतूपरू्व सेर्ा निर्ड मंडळाच्या कायवकक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेर्ा  
आयोगाच्या  कक्षेबाहेरील ) गट - क र् गट- ब (अराजपनित) पदे सरळसेर्िेे भरतािा “महापरीक्षा पोटवलचा 
र्ापर कररे् बधंिकारक करण्यात आला होता. त्यािुसार महापनरक्षा पोटवलद्वारे गट क र् गट ब 
(अराजपनित) पदांच्या पनरक्षा ऑिलाईिपध्दतीिे घेण्यात येत होत्या.  तसचे भतुपरू्व दुय्यम सेर्ा निर्ड 
मंडळाच्या कायवकक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपनित) र् गट -क पदे 
सरळसेर्िेे भरतांिा महापनरक्षा पोटवल पध्दतीत बदल करुि सुधारीत कायवपध्दतीचा र्ापर करण्याबाबत 
संदभाधीि शासि पनरपिक नदिांक 17/08/2020 निगवनमत करण्यात आले आहे.  

 संदभाधीि शासि निर्वय  नद. 20/02/2020 र् संदभाधीि सामान्य प्रशासि नर्भाग, शासि 
पनरपिक नद. 17/08/2020 मधील सूचिाच्या आधारे महाआयटीमाफव त  OMR Vendorची निर्ड करुि 
Empanement करण्याची बाब शासिाच्या नर्चाराधीि होती. 
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 शासि निर्वय :-  

        महापनरक्षा पोटवल अंतगवत घेण्यात येर्ाऱ्या परीक्षा पध्दतीत आर्श्यक बदल करुि सुधानरत पनरक्षा 
पध्दतीिुसार सर्व्हीस प्रोर्व्हायडरची निर्ड करुि Empanel करण्याबाबतची कायवर्ाही महाराष्ट्र मानहती 
तंिज्ञाि महामंडळ, मंुबई (महाआयटी) यांच्याकडे  देण्यात आली होती.  त्यािुसार, महाआयटी यािंी 
यासंदभात RFP  प्रनसध्द करुि निनर्दा प्रनक्रयाद्वारे पाि  OMR Vendorची निर्ड करुि त्याची अंनतम यादी  
या नर्भागास सादर केली आहे. त्यािुसार पाि  OMR Vendorची िार् ेखालीलप्रमारे् आहे. 

1. मेससव ॲपटेक नलनमटेड ( M/s Aptech Limited) 
 

2. मेससव जीए सॉफ्टर्अेर टेक्िॉलोजी प्रायर्व्हेट नलनमटेड ( M/s GA Software Technologies Pvt 
Ltd.) 

3. मेससव  जींजर  र्बे्ज  प्रायर्व्हेट नलनमटेड ( M/s. Ginger Webs Pvt Ltd.) 
 

4. मेससव  मेटा-आय  टेक्िॉलोजी प्रायर्व्हेट नलनमटेड ( M/s. META-i Technologies Pvt Ltd.) 
 

 2.          उच्च स्तरीय सनमतीच्या नदिांक 24/12/2020 रोजी झालेल्या बठैकीत  र्रील चार कंपन्यांिा  पाच 
र्र्षाकनरता मंिालयीि प्रशासकीय नर्भाग र् त्याच्या अनधपत्याखालील शासकीय कायालयातील गट-ब 
(अराजपनित) र् गट-क पदभरतीबाबतची सुधानरत पनरक्षा पध्दती राबनर्ण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. त्यासाठी सर्व कंपन्यासाठी खालीलप्रमारे् दर निनित करण्यात आले आहेत. 

अिु.क्र. सेर्ा मूळ शुल्क(रुपये) जी.एस.टी.(रुपये) एकूर् शुल्क(रुपये) 
1. प्रती पनरक्षार्थी िोंदर्ी शुल्क 178.00 32.04. 210.04 

 

  3.        मंिालयीि प्रशासकीय नर्भाग र् त्याच्या अनधपत्याखालील शासकीय कायालयांिी सुधारीत पनरक्षा 
पध्दतीिुसार गट-ब (अराजपनित) र् गट-क पदभरतीबाबतची कायवर्ाही शासिािे पिेॅलर्र नियुक्त केलेल्या 
र्रील कंपन्याकडूि कररे् बधंिकारक आहे. यासंदभात उपरोक्त िमुद दरािुसार तसचे सधुानरत पनरक्षा 
पध्दतीिुसार पदभरती राबनर्ण्याच्या अिुरं्षगािे त्याचंी कायवकक्षा र्  कायवपध्दतीबाबतचे आर्श्यक आदेश  
सामान्य प्रशासि नर्भागाकडूि स्र्तंिपरे् निगवनमत करण्यात येतील.  
4.             सुधानरत पनरक्षा पध्दतीिुसार शासिाच्या निदेशांची अंमलबजार्र्ी र् सनियंिर् करण्याची सर्व 
जबाबदारी सर्व सबंनंधत मंिालयीि प्रशासकीय नर्भागाची रानहल. 
5.             र्रील आदेश तात्काळ अंमलात येतील.  
6.            सदर शासि निर्वय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्र्थळार्र उपलब्ध 
करण्यात आला असूि त्याचा संकेतांक क्र. 202101211644450911 असा आहे.  हा आदेश नडजीटल 
स्र्ाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

                 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार र् िार्ांिे. 

 

 ( स्र्ाती म्हस-ेपाटील ) भा.प्र.से. 
सह सनचर् (मातं), महाराष्ट्र शासि 

प्रत :-  
1. मा. राज्यपाल यांच ेसनचर्. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा. मुख्यमंिी याचंे प्रधाि सनचर्. 
3. सर्व मा. मंिी यांच ेखाजगी सनचर्. 
4. मा. राज्यमंिी (मानहती तंिज्ञाि) याचंे खाजगी सनचर्. 
5. सर्व मा. राज्यमंिी यांच ेखाजगी सनचर्. 
6. मुख्य सनचर्, महाराष्ट्र शासि.  
7. सर्व अपर मुख्य सनचर्/प्रधाि सनचर्/नर्शेर्ष सनचर्/सनचर्. 
8. प्रधाि सनचर् (मानहती तंिज्ञाि), मंिालय, मंुबई - 32. 
9. प्रधाि सनचर् नर्धािमंडळ सनचर्ालय, मंुबई. 
10. सनचर्, महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोग, मंुबई. 
11. सर्व नर्भागीय आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य. 
12. र्व्यर्स्र्थापकीय संचालक,  महाराष्ट्र मानहती तंिज्ञाि महामंडळ कापोरेशि नल. मंुबई. 
13. सर्व नजल्हानधकारी/सर्व महािगरपानलका  आयकु्त/ सर्व नजल्हा पनरर्षद/ सर्व िगर पानलका याचंे 

मुख्य कायवकारी अनधकारी. 
14. नर्त्त नर्भाग (र्व्यय-4), मंिालय, मंबई-32. 
15. महालेखापाल 1/2 लेखा र् अिुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मंुबई. 
16. महालेखापाल 1/2 लेखा पनरक्षा, महाराष्ट्र, मंुबई/िागपरू. 
17. महालेखापाल, (र्ानर्ज्ज्यक लेखा), महाराष्ट्र, मंुबई. 
18. अनधदाि र् लेखा अनधकारी, मंुबई. 
19. निर्ासी लेखा परीक्षा अनधकारी, मंुबई. 
20. मुख्य पनरचालि अनधकारी, महा ऑि लीईि, नलमीटेड, मंुबई. 
21. महासंचालक, मानहती र् जिसंपकव  सचंालिालय, मंुबई. 
22. मुख्य पनरचालि अनधकारी, मेससव ॲपटेक नलनमटेड ( M/s Aptech Limited) 
23. मुख्य पनरचालि अनधकारी, मेससव जीए सॉफ्टर्अेर टेक्िॉलोजी प्रायर्व्हेट नलनमटेड ( M/s GA 

Software Technologies Pvt Ltd.) 
24. मुख्य पनरचालि अनधकारी, मेससव  जींजर  र्बे  प्रायर्व्हेट नलनमटेड ( M/s. Ginger Webs Pvt Ltd.) 
25. मुख्य पनरचालि अनधकारी, मेससव  मेटा-आय  टेक्िॉलोजी प्रायर्व्हेट नलनमटेड ( M/s. META-I 

Technologies Pvt Ltd.) 
26. निर्ड िस्ती (सेक्शि-2). 
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