
कलम 4(1)(ड)(ध्त्त्त्) नमुना 'क' 

मध्यवती भाांडार ववभाग 

नाविक महानगरनपावलकेत सवमत्या,पररषदा अथवा मांडळाच्या बैठकीचे तपविल 

अ.क्र समिती,िंडळ 

वा परिषदेचे 

नाव 

समिती,िंडळ वा 

परिषदेच्या िचनेचा 

ढाचा 

समिती,िंडळ 

वा परिषदेचा 

उदे्दश  

समिती,िंडळ वा 

परिषदेच्या 

बैठकीची 

वािंवािता  

त्या 

बैठकीस 

उपस्थित 

िाहणेची 

जनतेस 

िुभा 

आहे का 

त्या बैठकीचा 

इमतवृत्ांत 

जनतेस 

पाहण्यासाठी 

उपलब्ध  

आहे का 

त्या 

बैठकीचा 

इमतवृत्ांत 

कोणाकडे 

उपलब्ध 

असतो 

 गणवेि पसांत 

सवमती 

1) भाांडार ववभागचे 

खाते प्रमुख 

   अध्यक्ष 

2. ख्यलेखाव ाकरी     

   सदस्य 

3.मुख्यलेखापररक्षक    

   सदस्य 

4. वैद्यकीय अव क्षक   

   सदस्य 

5. वैद्यवकय अव कारी    

   सदस्य 

6. कामगार कल्याण 

अव कारी सवचव 

7. मुख्य अवििमन 

अव कारी सदस्य 

8. सुरक्षा अव कारी 

सदस्य 

मनपा गणवेि 

पात्र कममचा-

याांसाठी 

लागणारे 

गणवेि कापड 

साडया 

इत्यादीचे 

नमुन्ाांची 

गुणवत्ता व 

वकां मत याांची 

तुलनात्मक 

पहाणी करुन 

गणवेि कापड 

व साडयाचे 

नमुने पसांत 

करुन त्यानुसार 

खरेदी करणे 

बाबत विफारस 

करणे 

आवश्यकतेप्रमाणे नाही नाही मध्यवती 

भाांडार 

ववभागाकडे 

 

 खरेदी सवमती  

1. अवत.    

आयुक्त सो -(1)    

    अध्यक्ष 

2. मुख्यलेखा 

    पररक्षक    

    सदस्य  

3. मुख्यलेखाव कारी   

    सदस्य  

4.  मा.उद्योग सह 

सांचालक / 

मा.महाव्यवस्थापक 

विल्हा उद्योग कें द्र/ 

प्रवतवन ी 

5.  मा. उप आयुक्त 

(प्रिासन) तथा खाते 

प्रमुख म.भाांडार 

ववभाग  सदस्य 

सवचव 

मनपाच्या 

मध्यवती भाांडार 

ववभागाची 

वववव  

सावहत्याची 

खरेदीकामी 

वनणमय घेणे 

बाबत 

आवश्यकतेप्रमाणे नाही नाही मध्यवती 

भाांडार 

ववभागाकडे 

 

 वनववदा सवमती 1. सबां ीत 

ववभागप्रमुख  अध्यक्ष 

2. सांबांव त ववभागातील 

इतर अव कारी सदस्य 

सवचव 

3. मुख्यलेखा ीकारी 

याांचा प्रवतवन ी सदस्य 

4. मुख्यलेखापररक्षक 

याांचा प्रवतवन ी सदस्य 

रुपये 50 लक्ष 

पयमतच्या 

वनववदाची 

छानणी करणे 

कामी वनणमय घेणे 

बाबत 

आवश्यकतेप्रमाणे नाही नाही मध्यवती 

भाांडार 

ववभागाकडे 

 

 वनववदा सवमती 1. सबां ीत रुपये 50 लक्ष ते आवश्यकतेप्रमाणे नाही नाही मध्यवती 



ववभागप्रमुख  अध्यक्ष 

2. सांबांव त ववभागातील 

इतर अव कारी सदस्य 

सवचव 

3. 

उपमुख्यलेखा ीकारी 

सदस्य 

4. 

उपमुख्यलेखापररक्षक 

सदस्य 

2 कोटी 

पयमतच्या 

वनववदाची 

छानणी करणे 

कामी वनणमय 

घेणे बाबत 

भाांडार 

ववभागाकडे 

 

 वनववदा सवमती 

 

1.सांबां ीत अवतररक्त 

आयुक्त अध्यक्ष 

2. सांबांव त 

ववभागप्रमुख सदस्य 

सवचव 

3.सांबांव त ववभागातील 

इतर अव कारी सदस्य  

4. मुख्यलेखा ीकारी 

सदस्य 

5.मुख्यलेखापररक्षक 

सदस्य  

 

2 कोटी पुढील 

वनववदाची 

छानणी करणे 

कामी वनणमय 

घेणे बाबत 

आवश्यकतेप्रमाणे नाही नाही मध्यवती 

भाांडार 

ववभागाकडे 

 

 

 
 


