ठाणे जिल्हा परिषदे चा २०१९-२० चा 101 कोटी 78 लाख 80 हिाि 600 चा अर्थसक
ं ल्प सादि
उपाध्यक्ष तथा अथथ समिती सभापती सभ
ां ल्प सादर केला
ु ाष पवार याांनी अथथसक
ठाणे दद २८ फेब्रव
ु ारी २०१९ : जिल््याच्या ग्रािीण ववकासाला चालना दे णारा
ठाणे जिल्हा पररषदे चा सन 2018 19 चा सध
ु ाररत व सन 2019-20 चा 101 कोटी 78 लाख 80 हिार 600 चा िळ
ू
अथथसक
ां ल्प आि जिल्हा पररषद सवथसाधारण सभेत उपाध्यक्ष तथा अथथ समिती सभापती सभ
ु ाष पवार याांनी
सादर केला. यावेळी जिल्हा पररषद अध्यक्ष िांिुषा िाधव, िख्
ु य कायथकारी अधधकारी दहरालाल सोनवणे
उपजथथत होते.
यावेळी पवार म्हणाले, ठाणे जिल्हा पररषद ही सािान्य िनाांचे दहत िोपासणारी जिल्हा पररषद असन
ू , जिल्हा
पररषदे चा प्रत्येक सभापती, सदथय, प्रत्येक अधधकारी व किथचारी हा जिल्हा पररषदे साठी झटत आहे . ही जिल्हा
पररषद िाथतीत िाथत लोकामभिख
ु कशी होईल तसेच तळागाळातील बाांधवाांना योिनाांचा लाभ मिळवन
ू
दे ण्याचा िाणणवपव
थ प्रयत्न करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
ू क

2018-19 च्या सध
ु ािीत अर्थसंकल्पामध्ये वाढ
जिल्हा पररषदे चा अथथसक
ां ल्प हा िख्
ु यत: राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्याअनद
ु ानावर अवलांबन
ू असतो.
शासनाकडे पाठपरु वा करून िागील थकबाकी प्राप्त करून घेण्याबाबत ववशेष प्रयत्न केल्यािळ
ु े सन 2018-19
च्या िळ
ां पािध्ये वाढ
ु अांदािपत्रकािध्ये सिाववष्ठ केलेल्या अनद
ु ानािध्ये सन 2018-19 च्या सध
ु ारीत अथथसल्
झालेली आहे . तसेच योग्य ववत्तीय ननयोिन केल्यािळ
ु े जिल्हा पररषदे ने बँकाांकडे केलेल्या गत
ुां वणूकीच्या
व्यािािध्येही वाढ झालेली आहे .
पाण्यासाठी भिीव तिदत
ू
नववन पाणीपरु वठा योिनाांसाठी शासनाकडून िोठ्या प्रिाणात ननधी उपलब्ध होतो. तथापी, दे खभाल
दरू
ु थतीसाठी अत्यल्प प्रिाणात ननधी उपलब्ध होतो हे ववचारात घेऊन दे खभाल दरू
ु थतीसाठी जिल्हा पररषद
अथथसक
ां ल्पात थवतांत्ररीत्या भरीव तरतद
ू करण्यात आली आहे . िेणेकरून नादरू
ु थत ककां वा बांद योिना चालू करून
ग्रामिण भागात सरु ळीत पाणी परु वठा उपलब्ध होईल.

अपंगांचे कल्याण
अपांगाांसाठी 5% ननधी राखीव ठे वण्याबाबत शासनाच्या सच
ु ना असल्यािळ
ु े तशी तरतद
ू दोन्ही वषाथसाठी
करण्यात आली आहे . सदर ननधी सिािकल्याण ववभागाच्या अधधनथत असन
ू त्याांनी प्रथताववत केलेल्या
योिनाांसाठी ननधी ववतरण करण्यात आले आहे . याचा फायदा ग्रामिण भागातील ददव्याांग व्यकतीांच्या
उन्नतीसाठी होईल. अपाांगाांसाठी तीन चाकी थकूटी ही नवीन योिना सन 2019-20 च्या अांदािपत्रकात
सिाववष्ठ करण्यात आली आहे .
यांदाच्या वषाथत ठळक नवीन योिना सिाववष्ट करण्यात आलेल्या आहे त.
शिक्षण ववभाग
जिल्हा व तालक
ु ा पातळीवर ववववध गण
ु दशथनाच्या थपधाथ आयोजित करणे, जिल्हा पररषद शाळाांना सांरक्षक मभांत
बाांधणे, जिल्हा पररषद शाळाांना प्रयोगशाळा सादहत्य व इतर सादहत्य परु ववणे, जिल्हा पररषद शाळाांना
सी.सी.टी.व्ही. यांत्रणा परु ववणे, शाळागह
ु थती, इ.6 वी ते 8 वी जि.प.शाळाांिध्ये सॅननटरी
ृ शौचालय बाांधकाि व दरु
नॅपकीन व डडथपोिल िशीन परु ववणे
बाांधकाि, सिाििांददर / बहुउद्दे मशय केंद्र दरू
ु थती करणे.

आिोग्य
शववादहनी खरे दी करणे.

पिस
ं धथन
ु व
शव
ै यक ववषयक व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने बचत गटाांना अथथसहाय्य, शन्ु य भाकड योिना, पारडी अनद
ु द्
ु ान
योिना, हळवा रोग सदृष्य बाधीत भागात ित
ु ान, गाव तेथे खोडा
ृ िनावराांची ववल्हे वाट लावण्यासाठी अनद
ग्रामपंचायत
ग्रािपांचायती िध्ये हायिाथट ददवे बसववणे.

सन 2018-19 च्या िळ
ां ल्पात जिल्हा पररषदे च्या ननरननराळया ववभागाांकडील सािदू हक व वैयजकतक
ू अथथसक
लाभाच्या कल्याणकारी योिना प्रािख्
ु याने घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे . या सभेस जिल्हा पररषद
आरोग्य व बाांधकाि समिती सभापती सरु े श म्हात्रे, िदहला व बाल कल्याण समिती सभापती दशथना ठाकरे , कृषी,
पशस
ां धथन व दग्ु धववकास समिती सभापती उज्वला गळ
ु व
ु वी तसेच अनतररकत िख्
ु य कायथकारी अधधकारी
डॉ.रुपाली सातपत
ु ,े िख्
ु य लेखा व ववत्त अधधकारी गीता नागर, उप िख्
ु य कायथकारी अधधकारी (सा ) चांद्रकाांत
पवार, जिल्हा पररषद सदथय, पांचायत समिती सभापती, जिल्हा व तालक
ु ाथतरीय अधधकारी उपजथथत होते.

