
“व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाअतंर्गत “व्यवसाय प्रशिक्षण” 
तसेच “व्यवसाय शिक्षण” या शवभार्ांसाठी 
राज्यस्तरीय, शवभार्स्तरीय व शिल्हास्तरीय 
खरेदी सशिती स्थापन करणेबाबत.  

 

िहाराष्ट्र िासन 
कौिल्य शवकास व उद्योिकता शवभार्, 

िासन शनणगय क्रिांकः आयटीआय 2014/प्र.क्र.131/व्यशि-3 
हुतात्िा रािर्ुरु चौक, िादाि कािा रोड, 

िंत्रालय (शवस्तार), िंुबई- 400032 
 शदनांक: 02 फेब्रवुारी, 2016 

              

वाचा : 1) उद्योर्, ऊिा व कािर्ार शवभार्, िासन शनणगय क्रिांक : भांखस-2014/प्र.क्र.82/भार् III/  
उद्योर्-4, शदनांक 30.10.2015 
2) संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, िंुबई यांच े पत्र क्र. 16/ 
व्यशिप्रशि/2015-16/खरेदी सशिती/06, शदनांक 20.01.2016. 
3) संचालक (व्यवसाय शिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, िंुबई यांच ेपत्र क्र. 05/ 
व्यशि/ 2015-16/खरेदी सशिती/18, शदनाकं 20.01.2016. 
4) संचालक (व्यवसाय शिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, िंुबई याचंे पत्र क्र. 
4/व्हीओसी/2015-16/16, शदनांक 01.02.2016. 
 

प्रस्तावना:- िासकीय/शनििासकीय कायालयातील शवशवध साधनसािुग्री खरेदी करण्यासाठी 
िासकीय शवभार्ांनी करावयाच्या कायालयीन खरेदीच्या कायगपध्दतीची शनयिपसु्स्तका उद्योर्, ऊिा व 
कािर्ार शवभार्ाने संदभीय (1) िासन शनणगयान्वये शनर्गशित केलेली आहे. त्यानुसार सवग खरेदीदार 
शवभार्ांनी त्यानंा लार्णाऱ्या वस्तुंची खरेदी शनयिपसु्स्तकेत शदलेल्या कायगपध्दतीनुसार करावयाची आहे. 
सदर शनयिपसु्स्तका राज्यास शद. 01.11.2015 पासून लार्ू करण्यात आलेली आहे. या शनयिपसु्स्तकेतील 
पशरच्छेद 2.9.2 िध्ये निूद केल्यानुसार सवग प्रिासकीय शवभार्ांना खरेदी प्रशक्रया पार पाडता यावी 
यासाठी प्रत्येक प्रिासकीय शवभार्/कायालयाअंतर्गत खरेदी सशिती र्शठत करावयाची आहे. तसेच 
पशरच्छेद 2.9.3 िध्ये निदू केल्यानुसार शवभार्स्तरावर/ शिल्हास्तरावर खरेदी सशिती स्थापन 
करावयाच्या आहेत. सदर सशित्यांना संबशंधत प्रिासकीय शवभार् प्रिुखांनी खरेदीच्या शव्ीय ियादेच े
अशधकार प्रदान करावयाच े आहे.  त्या अनुषंर्ाने संचालक (प्रशिक्षण) यांनी संदभीय (2) व सचंालक 
(व्यवसाय शिक्षण) यांनी संदभीय (3) व (4) येथील पत्रान्वये राज्यस्तरीय, शवभार्स्तरीय व शिल्हास्तरीय 
खरेदी सशिती तसेच िहाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा िंडळ, िंुबई याचंेस्तरावरील खरेदी सशिती 
स्थापन करण्याचा प्रस्ताव िासनास सादर केला आहे. त्यानुसार व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाअंतर्गत खरेदी सशिती स्थापन करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराशधन होती. 

िासन शनणगय-  

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सचंालनालय व त्यांच्या अशधपत्याखालील कायालयांकशरता 
यंत्रसािुग्री व साधनसािुग्री खरेदी करण्यासाठी सोबत िोडलेल्या सहपत्र “अ” िध्ये दिगशवल्याप्रिाणे 
राज्यस्तरीय, शवभार्स्तरीय व शिल्हास्तरीय खरेदी सशित्या तसेच िहाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा 
िंडळ, िंुबई याचंेस्तरावरील खरेदी सशिती स्थापन करण्यास िासन िान्यता देण्यात येत आहे.  
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2. या िासन शनणगयासोबत िोडलेल्या सहपत्र “अ” येथील सशित्यांिधील िासकीय शवभार्/ 
कायालय प्रिुख यांना शव् शवभार्, िासन शनणगय क्रिाकं: शवअप्र-10.08/प्र.क्र. 70 / 2008/ शवशनयि, 
शदनांक 17.04.2015 च्या िासन शनणगयान्वये शव्ीय अशधकार शनयि 1978 िधील शव्ीय 
शनयिावलीनुसार देण्यात आलेल्या शव्ीय ियादेपयंत खरेदी करण्यास प्रिासकीय िान्यता देण्यात येत 
आहे. त्याचप्रिाणे सचंालनालयाअंतर्गत खरेदी प्रशक्रया करतानंा तांशत्रक/छाननी सशित्या र्शठत करण्याच े
अशधकार संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सचंालनालय, िंुबई यांना देण्यात येत असनू 
संदभीय (1) येथील शनयिपसु्स्तकेतील तरतूदीनुसारच कायगवाही करण्याची दक्षता संचालक (प्रशिक्षण), 
संचालक (व्यवसाय शिक्षण) तसेच सशचव, िहाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा िंडळ, िंुबई यांनी 
घ्यावी.  

सदर िासन शनणगय िहाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201602021043438603 असा आहे. हा आदेि 
शडिीटल स्वाक्षरीने साक्षांशकत करुन काढण्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेिानुसार व नावाने. 

 
  

                        ( शववके िा. पाटील ) 
           अवर सशचव, िहाराष्ट्र िासन. 
प्रशत, 

1. िहालेखापाल (लेखा परीक्षा) िहाराष्ट्र-1/2, िंुबई/नार्परू. 
2. िहालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) िहाराष्ट्र-1/2, िंुबई/नार्परू. 
3. शवकास आयकु्त (उद्योर्), उद्योर् संचालनालय, नवीन प्रिासकीय भवन, िंुबई-32. 
4. प्रधान सशचव, कौिल्य शवकास व उद्योिकता शवभार् याचं ेवशरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक, िंत्रालय, िंुबई 
5. सह सशचव (व्यशि), कौिल्य शवकास व उद्योिकता शवभार् यांचे स्वीय सहाय्यक, िंत्रालय, िंुबई 
6. अध्यक्ष, िहाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा िंडळ, िंुबई  
7. सशचव, िहाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा िंडळ, िंुबई  
8. संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई. 
9. संचालक (व्यवसाय शिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई. 
10. संचालक (लेखा व कोषार्ारे), िंुबई 
11. सवग सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कायालय, (सचंालनालयािाफग त) 
12. सहसंचालक, लेखा व कोषार्ारे, कोकण/पणेु/नार्परू/नाशिक/औरंर्ाबाद/अिरावती 
13. अशधदान व लेखा अशधकारी, िंुबई 
14. सवग शिल्हा कोषार्ार अशधकारी, (सचंालनालयािाफग त) 
15. सवग शिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशधकारी (संचालनालयािाफग त) 
16. प्राचायग, सवग संबशंधत औद्योशर्क प्रशिक्षण संस्था, (सचंालनालयािाफग त) 
17. िुख्याध्यापक, सवग सबंशंधत िासकीय तांशत्रक शवद्यालय (संचालनालयािाफग त) 
18. सवग अवर सशचव/कायासन अशधकारी, कौिल्य शवकास व उद्योिकता शवभार्, िंत्रालय, िंुबई. 
19. कायासन अशधकारी (उद्योर्-4), उद्योर्,ऊिा व कािर्ार शवभार्, िंत्रालय, िंुबई. 
20. शनवड नस्ती (व्यशि-3), कौिल्य शवकास व उद्योिकता शवभार्, िंत्रालय, िंुबई. 
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कौिल्य शवकास व उद्योिकता शवभार्, िासन शनणगय क्रिाकं : आयटीआय-2014/प्र.क्र. 131/ 
व्यशि-3, शदनाकं 02 फेब्रुवारी, 2016 सोबतच े

सहपत्र “अ” 
 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत स्थापन करावयाच्या राज्यस्तरीय, 
शवभार्स्तरीय व शिल्हास्तरीय खरेदी सशित्या तसेच िहाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा 

िंडळ, िंुबई याचंेस्तरावरील खरेदी सशिती . 
 

राज्यस्तरीय खरेदी सशिती (शनयि 2.9.2) 
 

1 संचालक (प्रशिक्षण) , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, िंुबई अध्यक्ष 
2 संचालक (व्यवसाय शिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 

िंुबई 
सदस्य 

3 सह सशचव/उप सशचव, कौिल्य शवकास व उद्योिकता शवभार्, िंत्रालय सदस्य 
4 खरेदी प्रक्रीयेिी संबधंीत कािकाि हाताळणारे सहसंचालक/ 

उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय  
सदस्य सशचव 

5 लेखा व कोषार्ार संचालनालयातील र्ट-अ ककवा र्ट-ब दिाचा 
लेखाशधकारी      

शनिंशत्रत 

6 उद्योर् सहसंचालक (भाडंार खरेदी) /उद्योर् संचालनालय ककवा त्याचंे 
प्रशतशनधी 

शनिंशत्रत 

7 शनयोिन व संस्था शवकास संबंधीत कािकाि हाताळणारे सहसंचालक/ 
उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, िंुबई 

शनिंशत्रत 

8 ताशंत्रक तज्ञ, आवश्यकता असल्यास                                      शनिंशत्रत 
 

शवभार्स्तरीय  खरेदी सशिती (शनयि 2.9.3.अ) 
 

1 सहसंचालक, प्रादेशिक कायालय अध्यक्ष 
2 उद्योर् सहसंचालक (शवभार्ीय कायालय)/ ककवा त्यांचे प्रशतशनधी सदस्य 
3 शवभार्ीय अशधकारी (लेखा व कोषार्रे शवभार्) ककवा त्याचंे प्रशतशनधी सदस्य 
4 सहाय्यक संचालक/ शनरीक्षक (खरेदी शवभार्) संबंशधत प्रादेशिक 

कायालय 
सदस्य सशचव 

 
 शिल्हा स्तरावर खरेदी सशिती (शनयि 2.9.3.ब) 
 राज्यातील औद्योशर्क प्रशिक्षण संस्था , ताशंत्रक शवद्यालय, िुलभतू प्रशिक्षण तथा अनुषंशर्क 
सूचना कें द्र इत्यादी संस्थािंधील खरेदी करण्यासाठी पुढीलप्रिाणे शिल्हास्तरीय सशिती स्थापन 
करण्यात येत आहे:- 
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1 सदर शिल्हयातील शिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अशधकारी          अध्यक्ष 
2 िहाव्यवस्थापक (शिल्हा उद्योर् कें द्र)/ककवा त्याचंे प्रशतशनधी सदस्य 
3 लेखा व कोषार्रे या कायालयाचा र्ट-अ ककवा र्ट-ब दिाचा 

अशधकारी/ ककवा त्याचंे प्रशतशनधी 
सदस्य 

4 संबंधीत संस्था प्रिुख सदस्य सशचव 
 

िहाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा िंडळ, िंुबई याचंेस्तरावरील खरेदी सशिती (शनयि 2.9.3.) 
 

 िहाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा िंडळ, बादें्र, िंुबई-51 या कायालयाकरीता 
आवश्यक साधनसािुग्री/यंत्रसािुग्रीची शव्ीय अशधकाराच्या ियादेतील खरेदी िंडळाकडून केली 
िाते. त्यासाठी िहाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा िंडळ, िंुबई याचंेस्तरावरील खरेदी 
करण्यासाठी पुढीलप्रिाणे सशिती स्थापन करण्यात येत आहे:- 

1 अध्यक्ष, िहाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा िंडळ, िंुबई-51 अध्यक्ष 
2 लेखा व कोषार्ार संचालनालयातील र्ट-अ ककवा र्ट-ब दिाचा 

लेखाशधकारी      
सदस्य 

3 उद्योर् सहसंचालक (भाडंार खरेदी) / उद्योर् संचालनालयाचा प्रशतशनधी सदस्य 
4 सशचव, िहाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा िंडळ, िंुबई-51 सदस्य सशचव 
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