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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती 

कायप का मांक - १ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १४/०९/२०१५               वेळ - दुपार  २.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची 
प हली सभा ( वशेष सभा) सोमवार दनांक १४/०९/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता 
महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती.  सभेस मा. अिभषेक कृ णा, अ य  व यव थापक य 
संचालक, पी.एम.पी.एम.एल. पुण ेव खालील स मा.सद य उप थत होत.े 
 
  १.  मा.जावेद रमजान शेख 

  २. मा.ननवरे जत  बाबा 
  ३. मा.जगद श शे ट  

  ४. मा.अड. िनतीन ाने र लांडगे 

  ५. मा.मासुळकर समीर मोरे र 
  ६. मा.पवार संगीता शाम 
 
 या िशवाय मा.फंुदे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.बोदाडे - 
शासन अिधकार , मा.लावंड – कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े 

---------- 
 
(मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती या सभापती पदाची िनवडणूक पार 
पाडणेसाठ  कामाकाजाची लेखी न द घे याबरोबरच या कामकाजाची ह डओ िच णा ारे 
न द घे याची यव था ठेव यात आली होती ) 
 

---------- 
 

मा.अ य  व यव थापक य - सवाचे वागत करतो. आज या वशेष सभेत मा. डा, कला, 
संचालक, पी.एम.पी.एम.एल.   सा ह य व सां कृितक सिमतीचे सभापती पदावर नेमणूक 

पुणे  ( पठासीन ािधकार )    करणेचा वषय आहे. यासाठ  मा. वभागीय आयु  यांनी 
                          सभेचा पठासीन ािधकार  हणून माझी या ठकाणी 
                          नेमणूक केली आहे. 
 
 
 



 2

 

मा.नगरसिचव - वषय .१ - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती या सभापतीची  

                         नेमणूक करण.े  

    मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीचे सभापती 
                         पदासाठ  नेमणूक करणेकामी एक नामिनदशन प  मुदतीत 

                         दाखल झालेले आहे. यामधील उमेदवार,  याचे सुचक व  

                         अनुमोदक यांची नावे पुढ ल माणे आहेत. 
 

अ. . उमेदवाराचे नांव सुचकाचे नांव अनुमोदकाचे नांव 

०१ मा.मासुळकर समीर मोरे र मा.ननवरे जत  बाबा मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

 

( मा.नगरसिचव यांनी यांना ा  झालेले उपरो  एक नामिनदशन प  मा. पठासीन 
ािधकार  यांचेकडे सुपूत केले.  मा. पठासीन ािधकार  यांनी याची छाननी केली ) 

 

मा.अ य  व यव थापक य - मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीचे सभापती  

संचालक, पी.एम.पी.एम.एल.  पदासाठ  मुदतीत दाखल झाले या उपरो  एका नामिनदशन   

पुणे ( पठासीन ािधकार )    प ाची छाननी कर यात आली असून ते नामिनदशनप  वैध  
       ठरलेले आहे. सभापती डा, कला, सा ह य व सां कृितक 

   सिमती पदाकर ता वैधपणे नामिनदिशत केले या उमेदवाराचे  

   नाव पुढ ल माणे आहे.  

   १) मा.मासुळकर समीर मोरे र 

     कोण याह  उमेदवारास १५ िमिनटां या आत यांनी सह  

  केलेली लेखी नोट स पठासीन ािधकार  यांचेकडे देऊन 

  यांची उमेदवार  मागे घेता येईल.  अशी तरतूद अस याने  

  या माणे १५ िमिनटांचा अवधी दे यात येत आहे. 
(मा. पठासीन ािधकार  यांनी उमेदवार  मागे घेणेसाठ  दलेला 
दुपार  २.०५ ते दुपार  २.२०  हा १५ िमिनटांचा अवधी संपला.)   
 

मा.अ य  व यव थापक य - उमेदवार  मागे घे यासाठ  दले या १५ िमिनटां या अवधीम ये 

संचालक, पी.एम.पी.एम.एल.   उमेदवार  मागे घेतलेली नस याने मा. डा, कला, सा ह य व  

पुणे ( पठासीन ािधकार )     सां कृितक सिमती सभापती पदाची िनवडणूक लढ वणारे  

        मा.मासुळकर समीर मोरे र हे एकच रतसर वैधपणे  

                          नामिनदिशत उमेदवार असलेने मा.मासुळकर समीर मोरे र  

                          यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या डा, कला, सा ह य  

                          सां कृितक सिमतीचे सभापती पदावर रतसर वैध र या िनवड  

                          झा याचे जा हर करणेत येत आहे. 
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ठराव मांक ०१       वषय मांक - ०१ 
दनांक - १४/०९/२०१५      वभाग – नगरसिचव 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमती सभापती पदासाठ  एक नामिनदशनप  मुदतीत दाखल झालेले असून वैध ठरलेले 
आहे.  याम ये मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सभापती पदाची िनवडणूक 
लढ वणारे मा.मासुळकर समीर मोरे र हे एकच रतसर वैधपणे नामिनदिशत उमेदवार 
अस याने मा.मासुळकर समीर मोरे र यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, 
कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीचे सभापती पदावर रतसर वैध र या िनवड झा याचे 
जा हर कर यात येत आहे. 

 

सह /- 
 ( अिभषेक कृ णा ) 

अ य  व यव थापक य संचालक 

पी.एम.पी.एम.एल. पुण े

पठािसन ािधकार  

डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती  

( वशेष सभा) 
---------- 

 

(नविनवािचत सभापती मा.मासुळकर समीर मोरे र यांनी सभेचे अ य थान वकारले. ) 
 

मा.नगरसिचव - वषय .२ -  मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती उपसभापतीची 
नेमणूक करणे.  

    मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीचे 
उपसभापती पदासाठ  एकह  नामिनदशनप  मुदतीत दाखल 
झालेले नाह . 
 

ठराव मांक - ०२      वषय मांक - ०२ 

दनांक - १४/०९/२०१५      

सुचक : मा. जत  ननवरे     अनुमोदक : मा.जगद श शे ट  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती या 
उपसभापती पदासाठ  एकह  नामिनदशनप  मुदतीत दाखल झालेले नस याने मा. डा, 
कला, सा ह य व सां कृितक सिमती या उपसभापतीची नेमणूक मा.सभापती िन त 
करतील या वशेष सभेत करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ०३      वषय मांक - ०३ 

दनांक - १४/०९/२०१५      

सुचक : मा.जावेद शेख     अनुमोदक : मा.जगद श शे ट  

 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीची सभा येक म ह या या प ह या 
व ितस-या बुधवार  दुपार  २.०० वा. वशेष सिमती सभागृहात भर व यात यावी.  तथापी 
सदर दवशी कायालयास सु ट /सु टया असलेस या सु ट  / सु टयांनंतर येणारे 
कायालयीन कामकाजा या दवशी दुपार  २.०० वा. सभा भर व यात यावी.  तसेच कोणीह  
स मा.सद य उप थत नस याने होऊ न शकणार  सभा मा.सभापती िन त करतील या 
दवशी व या वेळ  भर व यात यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 

          सह /- 
( मासुळकर समीर मोरे र ) 

सभापती 
मा. डा, कला, सा ह य  

व सां कृितक सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६६२/२०१५ 

दनांक : १४/०९/२०१५ 

                                                                                           
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
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