िजहाधकार लातरू यांचे कायालय
महसुल शाखा
वाचाः 1. महसूल व वन वभाग यांचे परपक मांक.एससीवाय.07/2008/!ं.108/म-11#द.22.07.2008
1. महसूल व वन वभाग यांचे शासन &नण(य मांक.टं चाई 2012/!ं.88/म-7 #द.31.03.2012
2. महसूल व वन वभाग यांचे शासन &नण(य मांक.टं चाई 2012/!ं.98/म-7 #द.10.04.2012
3. पाणी परु वठा व 0व1छता वभाग यांचे शासन &नण(य मांक.टं चाई 2014/!ं.123/पाप-ू 14 #द.01.10.2014
4. महसूल व वन वभाग यांचे शासन &नण(य मांक एससीवाय.2014/!ं.231/म-7 #द.25.11.2014
5. या काया(लयाचे परपक मांक 2014/महसूल/टं चाइ/काव-1343/6सआर-07 #द.28.11.2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ं.2014/महसूल/टं चाई/काव-1350/6सआर-8

#द. 01.12.2014

आदे शःउपरो%त संदभ-य शासन /नणया1या अनुषंगाने लातरू िजहयात ऑ%टोबर 2014 अखेर अपे9:त सरासर पे:ा कमी
पज<यमान झाले आहे . संदभ ?ं.5 अ<वये लातरू िजहयातील खर प Aपकाची हंगामी सध
ु ार त पैसेवार 50 पैसेपे:ा कमी झाल
आहे. Cयानस
ु ार संदभ-य शासन /नणयानुसार िजहयातील 943 गावे टं चाईF&त Gहणन
ू जाह र करHयात आल आहे. Cयानुसार
शासनाने /नदI शीत केलेया टं चाईF&त भागातील उपाययोजनांची अमंलबजावणी Jभावीपणे राबAवHयासाठL खाल ल Jमाणे
िजहा&तर य सMमती &थापन करHयात आल आहे .
‘अ’ रोहयो कामांबाबत स6मती
1. िजहाधकार , लातरू

-अNय:

2. मO
ु य कायकार अधकार िज.प. लातरू

-सद&य

3. उपAवभागीय वनअधकार , उ&मानाबाद

-सद&य

4. उपसंचालक सामािजक वनीकरण, लातरू

-सद&य

5. अध:क कृषी अधकार , लातरू

-सद&य

6. कायकार अMभयंता, सावज/नक बांधकाम Aवभाग, लातरू

-सद&य

7. कायकार अMभयंता, ल.पा. &था.&तर, लातरू

-सद&य

8. उपिजहाधकार , (रोहयो) लातरू

-सद&य

9. उपमुOय कायकार अधकार , (पंचायत) िज.प. लातरू

-सद&य

10. वUरVठ भुवW
ै ा/नक भ.ु स.Aव.य., लातरू

-सद&य

11. गट Aवकास अधकार , मFारोहयो, िज.प.लातरू

-सद&य सचव

उ%त सMमतीने टं चाई कालावधीत रोजगार हमी योजनेचे कामे मजरू उपि&थती शेफ वर ल कामे मजरू 1या Jदानातील
Aवलंब इCयाYद बाबींचा Aवचार कZन टं चाई /नवारणा1या [Vट कोनातन
ू कायवाह करावी. सदर कामाAवषयी आठवडयातन
ू
दर शु?वार ि]हडीओ कॉ<फर<स]दारे तालुका &तरावर ल टं चाई कामाAवषयीचा आढावा घेHयात येईल. सदर आदे शाची
ताCकाळ अमंलबजावणी करHयात यावी.
मा.िज.अ.यांचे मा?यतेव@न/-

0वाAरBत/िजCहाDधकारB लातरू करBता

Jत – 1. मा.Aवभागीय आयु%त औरं गाबाद यांना माYहती&तव सAवनय सादर.
2. सव सबंधीतांना माYहती&तव व आवdयक कायवाह &तव.

0वाAरBत/िजCहाDधकारB लातरू करBता
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