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शहरातीि गरजिंतांसाठी महापौर सहायता लनधी 
फायदशेीर ठरणार – संजय बंगाि े

  

महापौर सहायता लनधीसाठी गठीत सलमतीची बठैक 

  
नागपरू,ता. ३ : शहरातील क्रीडा के्षत्रातील प्रततभावंत व गरज ू
खेळाडंूसाठी, वदै्यकीय उपचार तमळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गरजवंतांना 
महापौर सहायता तनधीचा फायदा तनतितच होईल, असा तवश्वास महापौर सहायता 
तनधी सतमतीचे अध्यक्ष संजय बंगाले यांनी व्यक्त केला.  
महापौर संदीप जोशी यांची महापौरपदी तनवड झाल्यानंतर तयांनी 'महापौर 
सहायता तनधी'ची घोषणा केली. यासंदभाात ज्येष्ठ नगरसेवक संजय बंगाले यांच्या 
अध्यते खाली सतमतीही गठीत करण्यात आली. या सतमतीची बठैक मंगळवारी (ता. 
३) पार पडली. सतमतीची बठैक मंगळवार तदनांक 3 तडसेंबर रोजी मनपा 
मुख्यालयातील महापौर कक्षात आयोतजत करण्यात आली. 
बठैकीला संजय बंगाले यांच्यासह सतमती सदस्य व वदै्यकीय सेवा व आरोग्य 
सतमती उपसभापती नागेश सहारे, मनोज चापले, ज्येष्ठ नगरसेवक संदीप 
सहारे, अततररक्त आयुक्त राम जोशी, प्रमुख लेखा व तवत्त अतधकारी अनंत 
मडावी, प्रमुख अतग्नशमन अतधकारी राजेंर उ उचके, तशक्षणातधकारी तप्रती 
तमश्रीकोटकर, तवधी अतधकारी व्यंकटेश कपले, तक्रडातधकारी तपयुष अंबुलकर, 
ऑल इंतडया लोकल सेल्फ गव्हनामेंटचे तवभागीय संचालक जयंत पाठक 
प्रामुख्याने उपतस्थत होते. 
  



'महापौर सहायता तनधी' म्हणजे महापौर संदीप जोशी यांनी सुरू केलेला स्तुतय 
उपक्रम आहे. माजी महापौर अटलबहादुर तसंग यांनी ही संकल्पना मांडली होती. 
महापौर सहायता तनधीची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढतवणार असल्याचे संजय 
बंगाले यांनी सांतगतले. यासाठी घटनेचा आधार घेत कंपनी कायद्यानुसार याची 
नोंदणी आठ तदवसाच्या करण्याचे तनदेश तदले. 
  
कंपनी ऍक्टमध्ये नोंदणी केल्याने जे नागररक या महापौर सहायता तनधीमध्ये 
तनधी जमा करतील तयांना ८० जी अंतगात करसवलत देता येईल का याची 
पडताळणी करण्याची सचूना संजय बंगाले यांनी केली. महापौर सहायता 
तनधीअंतगात प्रामुख्याने राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय स्तरावरचे प्रततभावंत व गरज ू
खेळाडू, आरोग्य तवषयक उपचार घेणारे गरज ूनागररक यांना फायदा होणार आहे. 
  
मुख्यमंत्री सहायता तनधी व प्रधानमंत्री सहायता तनधीमध्ये जे लाभाथी समातवष्ट 
होत नाही, अशा गरजूंना या तनधीचा लाभ घेता येणार असल्याची मातहती संजय 
बंगाले यांनी तदली. महापौर सहायता तनधीसंदभाातील सवा तनयमावली सात 
तदवसाच्या आत तयार करून पुढील बठैकीस सादर करावी, असे संजय बंगाले 
यांनी सांतगतले. सवा नोंदणी व तनयमावली तयार झाल्यानंतर मनपाच्या 
सवासाधारण सभेसाठी पाठतवण्यात येईल असेही संजय बंगाले यांनी सांतगतले. 
 


