कोरोनाबाबत मा हतीसाठ संपक मांक
अ..

वभागाचे नाव व करावयाया

हे पलाईन व इतर संपक मांक

उपाययोजना
1

महसल
ू वभाग

हे पलाईन - 0241 - 2343600, 2323844

कोरोना अनष
ं ाने अयावयक
ु ग

(1077 टोल 12)

सेवा,वतु व व परु वठयाबाबत,

पथक .1 (सकाळी 08 ते सायं- 04)

वाहतक
ु बाबत आलेया अडचणी

%ी. अजय मोरे , उपिजहा*धकार,, भस
ं ादन .15,
ू प

सोडवणे.

अहमदनगर -7020252072
%ीमती भारती सागरे , तह5सलदार, सं.गा.यो. अहमदनगर
- 9623646032
पथक .2 (सकाळी 04 ते रा6ी -12)
%ी.िजत: ; पाट,ल, उपिजहा, =नवडणूक अ*धकार,,
अहमदनगर -9763739974
%ी.चं;शेखर 5शतोळे , तह5सलदार =नवडणक
ू 9881304874
पथक .3 (रा6ी 12 ते सकाळी 08)
%ी.सी.एस. दे शमख
ं ादन
ु , उपिजहा*धकार,, भस
ू प
.01,अहमदनगर -7588642122
%ी.महे श पवार, तह5सलदार पन
ु वCसन- 8956799922

2

आरो8य वभाग-

हे पलाईन - 0241 - 2430119

कोरोना तपासणी क:;,

डॉ. Iद,पकुमार मरु ं बीकर,िजहा शय *चJकसक,

आजार, DयEतीं वा होम EवॉरGटाईन

अहमदनगर -9420301454

DयEतींबाबत तार,चे =नराकारण

डॅा. संLदप सांगळे , िजहा आरोMय अ*धकार,,

करणे.

िजहा पNरषद, अहमदनगर -7588539502
डॉ. अ=नल बोरगे, आरोMय अ*धकार,,
महानगरपाल,का, अहमदनगर- 9561004609
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पोल:स वभाग -

हे पलाईन . 0241 - 2411632, 2416100,

अयावयक सेवांशी संबध
ं ीत काह,

2416138, 100

अडचणी / तार,ंचे =नवारण करणे व

;हॉटसअप मांक - 9156438088

कायदा व सDु यवथाQया अनष
ं ाने
ु ग
उपिथत होणा-या Iनांचे =नराकरण
करणे, नागर,कांस एका िजहयातन
ू
दस
ु -या िजहयात जाRयाकामी
आवयक पासेस दे णे. (कारणी5ममांस
पडताळणी कTन)
4

परु वठा वभाग
िजवनावयक वतQ
ु या परु वठयामVये
येणा-या अडीअडचणींचे =नराकरण
करणे.

%ीम.जय%ी माळी, िजहा परु वठा अ*धकार,, अहमदनगर
मो..8208879362
%ी.अ5भिजत वांढेकर, सहा.परु वठा अ*धकार,, अहमदनगर
मो..9403580235

5

अ>न व औषध Bशासन

%ी.राठोड,

िजहयामVये सॅ=नटायझर व माकची

सहा.आयE
ु त, औषध Iशासन, अहमदनगर

उपलYधता तसेच औषधांचा परु वठा व

मो..7045757882, 7507552264

मेडीकल दक
ु ाने उघडे ठे वणे बाबत
करावयाची कायCवाह, व तार =नवारण
करणे.
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समाजक याण वभाग
जे\ठ नागNरकांना अGनधाGय व औषधे
5मळRयास =नमाCण होणा-या समयांचे
वंयसेवी संथांQया मदतीने =नराकरण

कायालयाचा मांक - 0241-2329378
%ी पांडूरं ग वाबळे , सहा]यक आयE
ु त, समाजकयाण,
अहमदनगर - 9960484358

करणे.
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समाजक याण वभाग

कायालयाचा मांक - 0241-2329378

LदDयांग DयEतींQया संर^ण आ_ण

%ी =नतीन उबाळे , समाजकयाण, िजहा पNरषद,

सरु ^ेसाठ` Dयापक LदDयांगता समावेश

अहमदनगर - 8329553865

मागCदशCक सच
ु नांची अंमलबजावणी
करणे.
8

पEरवहन वभाग
माल वाहतक
ू करणा-या वाहनांना
पासेस उपलYध कaन दे णे.

हे पलाईन मांक1) अहमदनगर- 8177824840
ई-मेल- mh16@mahatranscom.in
%ी Lदपक पाट,ल, Dy RTO- 7020739411
2) %ीरामपरू - 8624021413
ई-मेल- mh17@mahatranscom.in
%ी खान Dy RTO - 7773968811

9

उदयोग वभाग
िजहयातील िजवनावयक व
अयावयक वतु सेवा यांQयाशी
संबध
ं ीत सवC उbयोग कारखाने, कंपनी,
तसम आथापना व =नरं तर Iया
असलेया आथापनांना परवानगी
दे णे.

%ी.संतोष गवळी,
महाDयवथापक, िजहा उbयोग क:;, अहमदनगर
मो..8087582821

