िजहाधकार लातरू यांचे कायालय
महसुल शाखा
टं चाईत

े ामये मदतीबाबत टं चाई क ाची

थापना व अनष
ु ंगीक कामे करणेबाबत.
िज!हा#धकार%, लातरू यांचे काया)लय
(महसूल ,वभाग)
/ं.2014/महसूल/टं चाई/का,व-1343 7सआर-7
:द. 28.11.2014
वाचा – 1. शासन +नणय पा.प.ु व &व. /व.0 टं चाई 1099/50 12/पापं 14 6दनांक 03.02.1999
2. मा.शासन महसूल व वन /वभाग (मदत व पन
ु वसण) यांचे प;रप<क 0ं.एस.सी.वाय.2013/
50 173/म-7 6दनांक 3 ए/5ल 2013.
3. मा. महसुल मं<ी, महारा@A राBय, यांCया अEयFतेखाल 6द. 22.11.2014 रोजी Cया
बैठकKतील +नदL श.
4. मा. शासन +नणय महसूल व वन /वभाग 0 एससीवाय / 2014/ 50 207 म-7 6द.
25.11.2014

प=रप क

-

लातरू िजहयामEये सन 2013-14 या कालावधीमEये अMयप पजNयमानामुळे टं चाई O&त प;रि&थती
+नमाण झाल

आहे. सEयाि&थतीत िजहयात अपेFीत सरासर Cया 54.22 ट%के पजNयमान झाले आहे . 6द.

01.11.2014 रोजी महारा@A भुजल अध+नयम 1993 Cया कलम 4 नुसार िजहयामEये ऑ%टोबर 2014 ते जन
ू
2015 या कालावधत 10 तालू%यातील 535 गावात

व;र@ठ भु-वैSा+नक भु.स./व.य लातूर यांCया अहवालानुसार

टं चाईO&त Fे<ामEये पाणी टं चाई जाह र केल आहे . अMयप पजNयमानामुळे खर प /पकांची हंगामी सध
ु ार त पैसेवार
50 पैशापेFा कमी झाल आहे . Mयानुसार शासनाने 6द 25.11.2014 चे आदे शानुसार टं चाई O&त Tहणन
ु 943 गावे
जाह र केल

आहे त. सदर गावामEये शासनाने पढ
ु ल सवलती जाह र केया आहे त. Mयानुसार खाल ल 5माणे

उपाययोजना करणेबाबत आदे शीत करWयात येत आहे त.
•

जमीन महसल
ु ात सुट

•

सहकार कजाचे Xपांतर

•

शेतीशी +नगडीत कजाCया वसल
ु स &थगीती

•

/वज Zबलात 33.5 ट%के इतकK सवलत

•

पर Fा शुकात माफK

•

रोहयो अंतगत कामाCया +नकषांत काह 5माणात ]शथीलता

•

आव^यक तेथे /पWयाCया पाणी पुर/वWयासाठ_ टँ कसचा वापर

•

टं चाई जाह र केलेया गावात शेतक-याCया शेतीCया पंपाची /वज जोडणे खंडीत न करणे

लातरू िजहयातील टं चाईO&त प;रि&थती हाताळणे, /पWयाCया पाWयाचे +नयोजन करणे, चारा टं चाई दरु करणे इ.
कामे हाती घेणे आव^यक आहे त.
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िजहाधकार लातरू यांचे कायालय
महसुल शाखा
1. टं चाई क

थापन करणेः-

तह]सल कायालय, पंचायत समीती कायालय, पशु संवधन कायालय तालूका &तर, /वज /वतरण कंपनी
तालूका &तर, /वज /वतरण कंपनी तालूका &तर, ]शFण /वभाग, सहकार व पणन /वभाग तालूका &तरावर टं चाई
कF +नमाण करावेत. या सव कFाचे 5मख
ु यांची बैठक तह]सलदार यांनी bयावी. ह बैठक दर सोमवार घेWयात
यावी. बैठकKस टं चाई संबध
ं ीत सव /वभाग जसे महसुल, रोहयो, पाणी टं चाई अ]भयंता, गट/वकास अधकार , गट
]शFण अधकार , सहायक +नबंधक सहकार

सं&था, /वज /वतरण कंपनीचे तालक
ू ा &तरावर ल अधकार , पशु

संवधन /वभागांचे तालक
ू ा &तर य अधकार यांनी cय%तीश:
/वभागांCया संपण
ु  माह तीसह योणे आव^यक आहे.

उपि&थत राहणे बंधनकारक आहे. Mयांनी MयाCया

तसेच टं चाई कFास +नवेदन 5ाeत झायास Mयाची &वतं<

नfदवह ठे वन
ं ाने संबध
ं ीत /वभागाकडून ताMकाळ पाहणी कgन घेवन
ु Mयात नfद घेWयात यावी. त0ार Cया अनुषग
ु
कायवाह

करावी. टं चाई संदभात लोक5+त+नधी यांचेशी चचा कXन MयांCयाकडुन 5ाeत होणारे +नवेदने, 5&ताव

यांCयावर 5ाधाNयाने कायवाह करावी. टं चाई / द@ु काळ संदभात /व/वध वMृ तमान प< व ]मडीया संदभात 5]सEद
होणा-या

बातTया

यांचे

कातरण

ह&तगत

कXन

संबध
ं ीत

/वभागाने

ताMकाळ

कायवाह

करावी.

2. शासनाने जाह र केलेया सवलतीची अंमलबजावणी करWयासाठ_ संबध
ं ीत /वभाग5मुख उदा. पशुसंवधन,
िजहा +नंबंधक सहकार सं&था, िजहा प;रषद, मOारोहयो, ]शFण /वभाग यांनी समNवयाने तालूका&तरावर कFाची
&थापना कgन अंमंलबजावणी करWयात यावी.
3. टं चाईत भागामये पाणी टं चाई क ाची थापना करणे. (हे !प लाईन /. 1077 आप?ती @नवारण क )
िजहयात अMयप पजNयमान झाले असयामुळे िजहयातील मोठे , मEयम व लघु5कपामEये 12 ट%के उपलiध
पाणी साठा आहे . सदरचा पाणीसाठा /पWयासाठ_ आOह%काने राखन
ु ठे वणेबाबत या कायालयाकडुन 6द. 07.11.2011
रोजी पाणी आरFण आदे श +नगमीत करWयात आलेले आहे त. माहे जानेवार ते जन
ु -जल
ु ै या कालावधीत टं चाईची
तीjता अधक असते. Mयामळ
ु े पाणी / चारा टं चाईचे स+नयं<ण करWयाकर ता सव िजहा /वभागांनी व तालुका
&तरावर टं चाई कFाची (Oामीण / नागर ) &थापना करWयाचे +नदL श संदभ 0 2 नुसार 6दले आहे त. Mयानुसार टं चाई
कFाची &थपना कXन कFातील सद&यांची नावे व Mयांचे दरु Eवणी/ मोबाईल 0 या कायालयास व उप/वभागीय
अधकार यांना कळवावे. तालु%यातील गाव+नहाय उपअ]भयंता यांची नेमणूक कXन Mयांना Mया गावातील पाणी
टं चाईबाबत सवLFण कXन आव^यक उपाययोजनाबाबत +नदL श दयावेत. जनतेCया अडचणी kकं वा त0ार +नयं<ण
कFास 5ाeत झायास Mवर त संबध
ं ीत तालूका&तर य +नयं<ण कFाशी संपक साधWयात येऊन आडचणीचे +नराकरण
करWयात यावे. टं चाईCया m@ट कोणातन
ू करWयात येणा-या उपाययोजना फेnव
ु ार

अखेर पयoत पण
ु  कXन Mया

योजनांचा लाभ जनतेला होईल या m@ट ने कायवाह करWयात यावी. तसेच Bया भागामEये टँ कर लावWयात येणार
आहेत Mया भागात Fे<ीय &तरावर टँ करCया फे-या, टp करचे वेळाप<क यांची 5]सEद दे Wयात यावी. तालूका &तरावर
संबंधीतांनी टँ कर Aॅ कKंग मॉ+नटर ंग ]स&ट म राबवावी व टँ करवर िजपीएस बस/वWयात यावे.
टं चाई संदभात करWयात येणा-या सव उपययोजना बाबतची अव^यक ती सव माह ती िजहयाCया सांकेतीक
&rाळावर (latur.nic.in) 5दश{त करWयात यावी. सदरची माह ती दर आठवडयास अ|यावत करWयात यावी. टँ करने
पाणी परु वठा होणा-या गावात एसएमएस cदारे सुचना दे Wयात याcयात.
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िजहाधकार लातरू यांचे कायालय
महसुल शाखा
4. शहर% भागातील पाणीटं चाईबाबत
नागर भागातील पाणीटं चाई संदभात 5कप अधकार नगर पा]लका5शासन /वभाग िज.का. लातरू यांनी िजहा
&तरावर टं चाई कFाची &थपना कgन महानगर पा]लका व नगर प]लका &तरावर टं वाई कFाची &थापना
करWयाबाबत +नदL श दयावेत तसेच 5ाeत 5&ताव मंजरू &तव वर @ठ कायालयास ताMकाळ सादर करावीत व नागर
भागाCया टं चाई कFावर +नयं<ण ठे वावे.
5. चारा टं चाईबाबत
पशुसंवधन /वभागाने महसुल व वन /वभाग
करावी. संपक

अधकार

यांचे शासन +नणय

6द. 22.07.2008 नस
ु ार समीती &थापन

यांची तालूका+नहाय +नयु%तीचे आदे श +नगमीत करावेत. तसंच तालू%यातील गावंची

/वभागणी करावी Mयासाठ_ मंडळ &तरावर ल अधका-यांची +नयु%ती करावी

मंडळ +नहाय चाराटं चाईचा आराखडा

तयार करावा तालू%यात उपलiध असलेला चारा व kकती चारा अव^यक आहे . चारा कोठुन आणता येईल याबाबत
स/व&तर सु}म +नयोजन कgन आराखडा तयार करावा. तालू%यात चा-या अभावी पशुधनाची /व0K होणार नाह त
याबाबत दFाता घेWयात यावी. मंडळ +नहाय अधकार / कमचार यांची +नयु%ती कgन दर सोमवार तह]सलदार
यांचेकडे चारा टं चाई बाबतचा अहवाल सादर करावा. तह]सलदार यांनी दर सोमवार टं चाईबाबतCया सव टं चाईकF
5मुखांची बैठक घेवन
ु आढावा bयावा व टं चाई +नवारणाची कायवाह करावी.
6. ,वज Dबलात सवलत 33.5 टEके सवलत व शेतक-याFया शेतीFया पंपाची ,वज जोडणी खंडीत न करणे
महारा@A राBय /व|ुत /वतरण कंपणी म. यांनी संपक अधकार यांची तालक
ू ा+नहाय +नय%
ु तीचे आदे श
+नगमीत करावेत. तसेच ताल%
ू यातील गावांची /वभागणी करावी Mयासाठ_ मंडळ &तरावर ल अधका-यांची +नय%
ु ती
करावी

मंडळ +नहाय /वज Zबलात सवलत 33.5 ट%के सवलत दे णेबाबत शेतकर यांCया यादया तयार कराcयात.

कोणतेह शेतकर यांचे कृषी वापराचे /वज पंपाचे / पाणीपरु वठा योजनेचे कने%शन तोडWयात येणार नाह त याची
दFता bयावी. मंडळ +नहाय अधकार / कमचार यांची +नयु%ती कgन दर सोमवार तह]सलदार यांचेकडे /वज
ZबलाCया सवलतीबाबत अहवाल सादर करावा.
7. पर% ा श!
ु कात माफK
]शFण /वभागामाफत संपक अधकार Tहणन
ु तालूका+नहाय गट ]शFण अधका-यांचे +नयु%तीचे आदे श
+नगमीत करावेत तसेच तालू%यातील गावंची /वभागणी करावी Mयासाठ_ मंडळ &तरावर ल क~ 5मख
ु यांची +नय%
ु ती
करावी क~ +नहाय पर Fा शुकात माफK दे णेबाबत /व|याथ{ यांCया शाळा+नहाय यादया तयार कराcयात. कोणताह
/व|याथ{ शासनाCया सवलतीपासुन वंचीत राहणार नाह

याची दFता bयावी. दर सोमवार

तह]सलदार यांचेकडे

पर Fा शुकात माफK सवलतीबाबतचा अहवाल सादर करावा.
8. सहकार% कजा)चे Lपांतर व शेतीशी @नगडीत कजा)Fया वसल
ु %स थगीती
सहकार /वभागामाफत संपक अधकार

Tहणुन तालक
ू ा+नहाय सहायक +नबंधक अधका-यांचे +नय%
ु तीचे

आदे श +नगमीत करावेत. तसेच तालू%यातील गावांची /वभागणी करावी Mयासाठ_ मंडळ &तरावर ल वसुल अधकार
यांची +नयु%ती करावी सहकार कजाचे Xपांतर व शेतीशी +नगडीत कजाCया वसल
ु स &थगीतीबाबत शेतक-याCया
सहकार सं&था +नहाय यादया तयार कराcयात कोणताह शेतकर शासनाCया सवलतीपासन
ु वंचीत राहणार नाह
याची दFता bयावी. दर सोमवार तह]सलदार यांचेकडे सवलतीबाबतचा अहवाल सादर करावा.
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9.

रोहयो अंतग)त कामाFया @नकषांत काह% Nमाणात 7शथीलता (कृषी, जलसंधारण, व@नकरण, साव)ज@नक
बांधकाम ,वभाग)
महाMमा गांधी रा@A य Oामीण रोजगार हमी योजने अंतगत मजरू ाचे मागणी 5माणे काम उपलiध कgन

दयावे सेफवर कामे उपलiध कXन दे ताना कामाCया +नकशामEये काह
कामाकर ता संपक

अधकार

5माणात ]शथलता दयावी. मOारोहयो

Tहणुन तालूका+नहाय अधका-यांचे +नयु%तीचे आदे श +नगमीत करावेत. तसेच

ताल%
ू यातील गावांची /वभागणी करावी Mयासाठ_ मंडळ &तरावर ल अधकार

यांची +नय%
ु ती करावी

कोणताह

नfदणीकृत मजूर शासनाCया सवलतीपासुन वंचीत राहणार नाह त याची दFता bयावी. तालू%यात न/वन कोणती
कामे

सुX करता येतील याबाबत सवLFण करWयात यावे. सदर ल /वभागामाफ त वेळोवेळी टं चाई सm@य कालावधीत

/व/वध कामे हाती घेWयात यावीत. दर सोमवार तह]सलदार यांचेकडे अहवाल सादर करावा.
तह]सलदार यांनी दर सोमवार तालूका &तरावर ल टं चाई संबंधीत सव संपक अधकार यांची स/व&तर बैठक
घेवन
ु इ+तवत
ृ ांताची 5त

rdclatur@gmail.com व revenue.latur@gmail.com या ई-मेल आयडीवर सादर करावे.

10. टं चाई कालावधीत सव) ,वभागांFया समPवयासाठR यं णा िज!हा NशासनाFया अ#धप?याखाल% आणने.
शासन प;रप<ाक 6द 03.04.2013 मधील मागदशक सुचनेनुसार टं चाई कालावधीत टं चाई +नवारणाची संपण
ु 
जबाबदार िजहा 5शासनावर असयाने सदर घेWयात येणा-या /व/वध उपययोजनांची अंमलबजावणी करताना अनेक
FेZ<य कायालयाशी संपक

साधून समNवय साधावा लागतो. Mयाकर ता टं चाई कालाधीमEये िजहा / तालूका

&तरावर ल पाणीपरु वठा व अMयाव^यक असलेया सव यं<णेतील अधकार /कमचार यांCयावर ल 5शासकKय +नयं<ण
िजलहाधकार
्

यांचे राह ल. टं चाई कालावधीत अधकार

यांनी िजहाधकार

यांचेकडुन रजा मंजरू कXन घेणे

बंधनकारक आहे . कोणतेह अधकार/कमचार यांनी गैरहजर राहणे हे ]श&तभंग होतो.
तर टं चाई कालावधीत सव FेZ<य यं<णेतील अधकार /कमचार यांना मुयालय सोडणे, रजा घेणे पासन
ू
]श&तभंगाची कायवाह करWयाचे अधकार िजहाधकार यांना राहतील.
सदर पर प<काची अंमलबजावणी ताMकाळ करWयात यावी.

वा र%त/िज!हा#धकार%, लातरू

1. मा. /वभागीय आय%
ु त, औरं गाबाद यांना मा6हती&तव स/वनय सादर.
5त मा6हती&तव व उचत कायवाह &तव.
1. मुय कायकार अधकार , िज.प. लातरू
2. पो]लस अधFक, लातरू
3. उपायु%त, पशुसंवधन /वभाग, लातरू
4. अधFक अ]भयंता, म.रा./व./व..क. म. लातरू
5. अधFक अ]भयंता, महारा@A जीवन 5ाधकरण, लातरू
6. आयु%त, महानगरपा]लका, लातरू
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िजहाधकार लातरू यांचे कायालय
महसुल शाखा
7. िजहा अधFक कृषी अधकार , लातरू
8. िजहा पशुसंवधन अधकार , िज.प.लातरू
9. िजहा दु ध /वकास अधकार लातरू
10. िजहा रे शीम अधकार , लातरू
11. िजहा आरोय अधकार , लातरू
12. िजहा शय चकKMसक लातूर
13. िजहा उप+नबंधक सहकार सं&था लातरू
14. िजहा +नयोजन अधकार , िज.का.लातरू
15. िजहा मा6हती अधकार , लातरू
16. cयव&थापक िजहा अOणी,बँक लातरू
17. उपसंचालक ]शFण /वभाग गांधी चौक लातरू
18. उपसंचालक सामाजीक वनkकरण लातूर
19. व;र@ठ भुवS
ै ा+नक, भुजल सवLFण /वभाग, लातरू
20. कायकार अ]भयंता, लातरू पाटबंधारे /वभाग, लातरू
21. कायकार अ]भयंता, लातरू मEयम 5कप, लातरू
22. कायकार अ]भयंता, ल.पा.&था+नक &तर लातूर
23. कायकार अ]भयंता, लातरू लघु पाटबंधारे /वभाग लातरू
24. कायकार अ]भयंता, +नTन तेरणा कालवा /वभाग 0ं.२, लातरू
25. कायकार अ]भयंता, महारा@A जीवन 5ाधकरण, जलcयव&थापन /वभाग,लातरू
26. कायकार अ]भयंता, Oामीण पाणी परु वठा /वभाग, लातरू
27. कायकार अ]भयंता, सावज+नक बांधकाम /वभाग लातूर/ +नलंगा
28. उप/वभागीय अधकार , लातरू /उदगीर /+नलंगा/औसा- रे णापूर/ अहमदपूर-.
29. ]शFण अधकार 5ाथमीक/माEयमीक /वभाग लातरू
30. कायकार अ]भयंता,(पाणी परु वठा /वभाग) महारा@A औयोगक /वकास महामंडळ, लातरू
31. सव तह]सलदार / गट /वकास अधकार , िजहा लातूर
a. लातरू / औसा/ रे णापरु / अहमदपूर/ चाकूर/ उदगीर/ जळकोट/ +नलंगा/ दे वणी/ ]श. अनंतपाळ
32. मुयाधकार , नगरप;रषद +नलंगा / औसा / अहमदपूर / उदगीर.
33. सव शाखा 5मख
ु ----------------------- िजहाधकार कायालय, लातरू
वा र%त/िज!हा#धकार% लातरू कर%ता
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