िज हा धकार कायालय, लातूर

अ याव यक सेवेसाठ संपक
अ. .
1

2
3
4
5
6
7

अ धका-यांचे नाव व पदनाम

संपक

मांक

सोप व यात आले ल जबाबदार

#ी. अ वनाश पाठक, अपर िज हा धकार

9422242323

#ी. दे वणीकर, नायब तहसीलदार

9421364346

#ी. राजे श जाधव, नायब तहसीलदार

9623889500

#ी. 1द प कु लकण3, िज.पुरवठा अ ध.

9403689600

अ"नधा"य, भाजीपाला, अशा जीवनाव%यक व तूंचा

#ी. गवसाने , िज हा अधी.क कृषी अ धकार

7972989723

(नय3मत वाहतूक सु रळीत ठे वणे

#ी. संतोष राऊत, उपिज हा धकार

9075908869

वै9यक:य उपचारासंबंधी ये णा-या अडचणी

#ी. साळु ं के , यु .9ह .,उपमु7य

9421583979

कायकार अ धकार िज.प.

#ी. महे श परं डेकर, तहसीलदार

9421492929

#ी. ह<रदास काळे , नायब तहसीलदार,

9850233520

#ी. 9ह .के ढगे, उपिज हा धकार

9146815915

#ी. 1भू जाधव, उपमु7य कायकार अ धकार िज.प.

9422468855

#ी. @भसे , सहा. िज. पुरवठा अ ध.

7517980569

#ी. जाधव, उपअ3भयंता सा. बांधकाम व.

9881049104

#ी. सतीश @शवणे , िज हा Hशासन अ धकार नपा

9011282100

व वध

वयंसेवी सं था यांचे सम"वय साधने व गरजूना

अ$याव%यक सेवा पु र व'याचे (नयोजन करणे

अँ?यु ल"स @यव था
अलगीकरण/ वलगीकरण @यव था
आयसोले शन वाडमEये सव सु वधा, चहा, पाणी, जेवण ई.
3मJडया सKटर

#ी. सु नील सोनटBके, िज हा माIहती अ धकार
9420337881
8

#ी. दौलताबाद, िज हा सुचना वNान अ धकार ,

9422464891

9

#ी. डी.एल.जाधव, िज हा (नबंधक सहकार सं था

9421371916

10

#ी. वजय पाट ल, उपHादे 3शक पeरवहन अ धकार

9371342640

#ीमती राज#ी गुडं , सहा. Hादे 3शक पeर. अ धकार

9552477516

#ी. मEमथ कु दळे , सहा मोटार वाहन (नर .क

8605939967

अ$याव%यक व तूंची वाहतूक करणा-या वाहनास वाहतूक

#ी. अजु न मेल गरे ,

9665117131

पासे स उपल?ध कfन दे णे

#ी. बी.यु . बोधनकर, िज हा पशुसंवधन अ धकार

9819462220

पशु संवधन वषयक आव%यक वाहतूक पासेस

डॉ. अनंत ग9हाणे, अपर िज हादंडा धकार

9420205555

कायदा व सु @यव था,

#ी. रवी गायकवाड, डी.सी. िज.का. लातूर

9922308122

िज gयात अडकू न पडले या लोकांOया अडचणी

िज हा HशासनाOया अ धकृ त संकेत थळावर, tweeter,
handle, facebook ई. वर आव%यक ती माIहती
अ9यावत करणे.
Lock Down कालावधीत बँक/ व$तीय सं था/कृ .उ.बां./
खरे द

11

12
13

सहा. मोटार वाहन (नर .क

वb: संघ ई. सं था यांना ये त असले या अडचणी

वाहतूक संबंधाने ये णा-या अडचणी

या9यHत<रBत २४ तास कोरोना HनयंKण कL

. 02382-246803

