कोरोना यव थापन, िजहाधकार कायालय, अहमदनगर
अ..

वभागाचे नाव व करावया!या उपाययोजना

1

आरो*य वभाग-

हे पलाईन व इतर संपक मांक
हे पलाईन - 0241 - 2430119

िजहयाम ये कोरोनाया अनष
ु ंगाने आरोय

डॉ. सु0नल पोखरणा, िजहा शय 6च7क8सक,

वभागामाफत करावयाया सव उपाययोजना

अहमदनगर

करणे. कोरोना तपासणी क#$, आजार& 'य(तीं

डॉ.जमधडे, अ0तBर(त िजहा शय 6च7क8सक,

वा होम (वॉर*टाईन 'य(तींबाबत त.ार&चे

अहमदनगर -9423961842

0नराकारण करण, लसीकरणाबाबतया त.ार&चे

डॅा. संFदप सांगळे , िजहा आरोय अ6धकार&,

0नराकरण करणे, इ.

िजहा पBरषद, अहमदनगर

-9822036838

-7588539502

डॉ. अ0नल बोरगे, आरोय अ6धकार&,
महानगरपाल&का, अहमदनगर- 9561004609,
मनपा हे पलाईन मांक - 0241- 2343622, 2340522
14420 डायरे 4ट
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कोरोनाया

अनुषग
ं ाने

24X7 0नयंJण

कK कोरोना हे पलाईन -0241-2343600

कायरत ठे वणे, 0नयंJण कKाम ये दरू वनीवर पथक .1 (सकाळी 08 ते सायं- 08)
तसेच

scy.ahmednagar@gmail.com या

ई- Tी. िजत#$ पाट&ल, उपिजहा 0नवडणक
ू अ6धकार&,

मेलवर NाOत होणा-या त.ार&ंची रिजPटरम ये

अहमदनगर -9763739974

नQद घेणे. तसेच ववध शासकSय वभाग व Tी.गजानन वेळे,
संबं6धत

अ6धकार&

यांचेशी

सम*वय

साधून उपमुUय कायकार& अ6धकार&,
त.ार 0नराकरण करणेची कायवाह& करणे.
मVारोहयो, िजहा पBरषद अहमदनगर
(मो.नं. 9372525999)
पथक .2 (रा;ी 08 ते सकाळी 08)
Tी.Yस दाथ भंडारे , उपिजहा6धकार&, भूसंपादन ..1,
अहमदनगर -9595656532
Tी.संजय कदम
उपमुUय कायकार& अ6धकार&, मFहला व बाल वकास,
िजहा पBरषद अहमदनगर (मो.नं.9689161419 )
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Contact Tracing व Containment Zone, Micro

नोडल अधकार

Containmnet Zone व Hotspot बाबत.

Tी.उ[य 7कसवे उपिजहा6धकार& ( रो.ह.यो), अहमदनगर
(मो... 9423572666)
सहा<यक अधकार
1. Tी.0नखील ओसवाल, उपमुUय कायकार& अ6धकार&
(Vामपंचायत) िज.प. अहमदनगर मो.. 9158484816
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िजहयातील सावज0नक व खाजगी CCC,

नोडल अधकार

DCHC व DCH मधील बेडया 'यवPथापनाची

Tीमती उम]ला पाट&ल, उपिजहा6धकार& ( महसूल),

जबाबदार&.

अहमदनगर (मो... 9130799939)
हे पलाईन नंबर- 0241-2345460
सहा<यक अधकार / कमचार
Tी.यशवंत डांगे, उपाय(
ु त, (कर) म.न.पा. अहमदनगर
(मो... 90756336333 )
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िजहा ^णालयातील RTPCR Nयोगशाळे म ये
NाOत

नमु*यांची

वेळेत

नोडल अधकार

वेळेत Tी.अिजत थोरबोले

तपासणी,

अहवाल, वगतवार& करणे व सव संबध
ं ीतांना उपिजहा6धकार& ( भूसंपादन ..3), अहमदनगर
(मो... 9119508484)
पाठवणे व पोटलवर अपलोड करणे याबाबतया
कारवाईचे सं0नयंJण.

डॉ. वसंतराव जमधडे,
अ0तBर(त िजहा शय 6च7क8सक, अहमदनगर
(मो...9423961842 )
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कोरोनाया

अनुषग
ं ाने

िज_यातील

येणा-या नोडल अधकार

(मेडीकल `बला 'य0तBर(त) त.ार&ंचे 0नराकरण Tीमती जयTी आ'हाड,
ू ंपादन ..14 अहमदनगर
करणे, उपिजहा6धकार&, भस
(मो.नं.9404979550)
िजहा6धकार& कायालयास NाOत होणा-या तसेच
करणेबाबतया

कायवाह&चे

िज_यातील

ववध

सं0नयंJण

व8ृ तपJांम ये

सहा<यक अधकार

कोरोनावषयक ये णा-या त.ार&ंबाबत संबं6धत Tीमती माधुर& आंधळे ,
अ6धकार& व वभागांशी सम*वय साधून 8यांचा तहYसलदार महसूल, िजहा6धकार& कायालय अहमदनगर
(मो... 9028966405)
खल
ु ासा मागवणे तसेच त.ार&ंचे 0नराकरण
करणेकामी 0नदb श दे णे.
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िज_यातील Vामीण भागातील cणालयां'दारा नोडल अधकार
को'ह&ड

बा6धत

आकारणयात
्

cणांकडून

त.ार&ंचे उपिजहा6धकार&, पुनवसन
0नराकरण करणेबाबतया कायवाह&चे सं0नयंJण (मो.नं.9409547207)
करणे.

येणा-या

उपचारापोट& Tीमती पलवी 0नमळ,

`बलांया

NाOत `बलांया त.ार&ंया अनष
ु ंगाने

तालुकाPतर&य

सYमतीकडून

तपासणी

कcन

खुलासा

मागवणे

संब6ं धत
व

सदर

`बलाची

cणालयांकडून

तपासणी

सYमतीस

अहवालानस
ु ार कायवाह& करणेचे 0नदb श दे णे.
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अहमदनगर

क#$ शासन, राfय शासन यांचेकडून येणारे

सहा<यक अधकार
Tीमती सी.ई.चौधर&,
नायब तहYसलदार सामा*य Nशासन शाखा, िजहा6धकार&
कायालय अहमदनगर (मो.नं. 9422082021)
नोडल अधकार

शासन 0नणय, पBरपJक व अधशासकSय पJ Tीमती उfवला गाडेकर,
तसेच वभागीय आय(
ु त कायालयाकडून येणारे

उपिजहा6धकार&, भूसंपादन ..7 अहमदनगर

पBरपJक, अधशासकSय पJ इ.बाबत कायवाह& (मो.नं.9623868514)
करणे.

कोरोना

संदभात

ववध

शासकSय

वभागांनी घेतलेले धोरणा8मक 0नणय Kे`Jय सहा<यक अधकार
यंJणांना
WhatsApp
व
E-mail
'दारे Tी. आर.जी.राऊत,
पाठवgयाची 'यवPथा करावी.

पुरवठा 0नर&Kण अ6धकार&, पुरवठा शाखा, िजहा6धकार&

शासन व वभागीय आयु(त कायालयाकडून कायालय अहमदनगर (मो.नं.9822563351)
वेळोवेळी मा6गतलेल& माFहती व अहवाल वेळेत
सादर करणे.
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कोरोना

N0तबंधा8मक

उपाययोजनाअंतगत नोडल अधकार

COVID appropriate behaviour चे
करणा-यांवर

करgयात

येत

उलंघन Tीमती रोFहणी न-हे ,

असलेया

उपिजहा6धकार&, भूसंपादन ..15 अहमदनगर

कारवायांबाबतचे कामकाजाचे सं0नयंJण करणे. (मो.नं.9623730588)
कोरोना कालावधीत मदतकाय कc इिछणा-या
सामािजक व Pवयंसेवी संPथांचे N0त0नधींशी सहा<यक अधकार
सम*वय
साधून
मदत
साFह8य,
इतर Tी. राजू Fदवाण,
ृ शाखा, िजहा6धकार& कायालय
साधनसामुVी गरजप
ूं यjत पोहचणेकामी योय ते नायब तहYसलदार, गह
0नयोजन करणे. मदतकाय करणा-या 'य(तींना अहमदनगर (मो.नं.9890929510)
येणा-या अडचणींची सोडवणूक करणे.
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िज_यातील

को'ह&ड

अनष
ु ंगाने

लागणा-या नोडल अधकार

औषधे (Remdesivir, Favipiravir, Heparin इ.) Tी. उदय 7केसवे,
या बाजारातील उपलlधतेबाबत अ*न व औषध उपिजहा6धकार&, रोजगार हमी योजना, अहमदनगर
Nशासन वभागाशी सम*वय साधन
ू साmयाया
पुरेशा

उपलlधतेबाबत

खातरजमा

(मो.नं. 9423572666)

करणे,

औषधींचा तट
ु वडा भासणार नाह& यासाठn योय
ते 0नयोजन करणे व औषध व.ेते जाPत
भावाने
तसेच

माPक

व.S,

सॅ0नटायझरची

व.S

औषधांची साठे बाजी इ. बाब 0नदशनास

Tी.कातकडे, सहाpयक आय(
ु त, अ*न व औषध Nशासन,
अहमदनगर
(मो.नं.9423225860)

आयास अ*न व औषध Nशासनाया मदतीने
कारवाई करणे.
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Tी साईबाबा हॉिPपटल Yशड] येथील कोवीड नोडल अधकार
हॉPपीटलसाठn डॉ(टस, हॉPपीटल नYसjग Pटाफ Tी. संजय घोगरे , वैदयकSय अ6धKक, अकोले
व इतर कमचार& तसेच साधनसामVी इ8याद&

मो.नं. 9403690795

Tी साई संPथान वqवPत 'यवPथा यांचेकडून

सहायक

NाOत क^न कायाि*वत करणे

वदयल
ु ता गायकवाड, अYसPटं ट मेsन,

अकोले,
Tीरामपरू

संगमनेर,
या

कोपरगांव,

तालु(यातील

राहाता

कोवीड

व िजहा ^णालय, अहमदनगर

^णांना मो.नं. 9423783234

उपचारासाठn सदर हॉिPपटलम ये दाखल क^न सम@वय अधकार
8यांचेवर

उपचार

करणेकामी

सम*वय

व Tी. गोवंद Yशंदे,

स0नयंJणाची जबाबदार& पार पाडणे.
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िजहयातील

ववध

शासकSय

उपवभागीय अ6धकार&, Yशड] मो.नं. 9423116611
व

खाजगी नोडल अधकार

^णालयांम ये उपलlध बेडची माFहती उपलlध

Tीमती उYमला पाट&ल,

क^न दे णेकामी 24 X 7 कंsोल cम कायाि*वत उपिजहा6धकार& ( महसल
ू ), अहमदनगर
करणे. िजहयातील कायरत सव शासकSय व मो.नं.9130799939
खाजगी DCHC, DCH व CCC यांचेकडील N8यK सहा<यक अधकार
वेळी (real time) उपलlध बेडची अदयावत Tी.गजानन नकासकर,
माFहती NाOत कcन घेणे.

24 X 7 कमचा- िजहा सूचना वuान अ6धकार&,
याया नेमणूका कcन कंsोल cम कायाि*वत अहमदनगर
करावा व उपरो(त 24 X 7 कंsोल cम 'दारे
नागBरकांना बेडया उपलlधतेबाबत माFहती दे णे

मो.नं.9423755754
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िजहा

^णालयातील

दै नFं दन

ऑ(सीजनची नोडल अधकार

आवqयकता संकल&त कcन आवqय(तेNमाणे डॉ. दशना बारवकर,
पुरवठादार
यांचेकडेस
मागणी
नQदवणे,
भल
ू तu (वग 1),
मागणीNमाणे व साठवण Kमतेनस
ु ार पुण
िजहा ^णालय, अहमदनगर
Kमतेने ऑ(सीजन उपलlध कcन घेणे, NाOत
मो...9421339535, 8080907356, 8208572498
झालेला ऑ(सीजन उतरवन
ू घेणे व िजहा
^णालयातील

ऑ(सीजनचा

पुरवठा

सुरळीत

राह&ल याबाबत स0नयंJण करणे.
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िजहयातील
खाजगी

कायरत

CCC,

सव

DCHC

व

पॉwझट&'ह

व नोडल अधकारः-

यांचेकडून Tीमती जयTी माळी, िजहा परु वठा अ6धकार&, अ.नगर

DCH

पोट लवर&ल मो... 8208879362

या

covid19.nhp.gov.in
िजहयातील

सावज0नक

^णांची

माFहती सहा<यक अधकारःिPवकारणे तसेच ^णांची स[यिPथती दाखल
1) डॉ. दादासाहे ब साळुंके, िजहा स'हb Kण अ6धकार&,
^ण, xडPचाज ^ण व मत
ृ ^णांची अ[यावत अ.नगर मो... 9420745210
माFहती अपलोड क^न घेणे.
2) डॉ.नागापरू कर,साथरोग कE, िज.प.अहमदनगर.
मो.. 9766895622
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िजहयातील

4

ऑ(सीजन

BरफSलर

यांचे Tी दे वढे , सहा. आयु(त समाजकयाण अहमदनगर

Oलॅ टया Fठकाणी उपिPथत राहून ऑ(सीजन मो. .. 9823837242
वैदय7कय कारणाPतव वतर&त होत आहे याची Tी. कोकाटे , िजहा समाजकयाण अ6धकार&, अहमदनगर
खातरजमा

करणे,

Oलॅ टमधून

हॉPपीटलला मो... 9922437471

0नघालेला ऑ(सीजनया नQद& ठे वणे तसेच पण
ु  Tी सुधीर अडसूळ, िजहा सांिUयकS अ6धकार&,
Kमतेने हॉPपीटलला NाOत झालेबाबतची खाJी अहमदनगर मो... 98601752931 8208029578
कcन घेणे,

Tी. सौरभ पाट&ल, उप अYभयंता सावज0नक बांधकाम
वभाग, संगमनेर
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पोलस वभाग कोरोना अनष
ं ाने अ8यावqयक सेवांशी संबध
ं ीत
ु ग
उपिPथत होणा-या अडचणी / त.ार&ंचे 0नवारण

मो... 8308844447

हे पलाईन . 0241 - 2416132,
2416100, 2416138, 100

करणे, कायदा व सु'यवPथाया अनष
ु ंगाने
उपिPथत होणा-या Nqनांचे 0नराकरण करणे
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पFरवहन वभाग
माल वाहतक
ू करणा-या वाहनांना येणा-या
अडचणी/त.ार&चे 0नराकरण करणे

हे पलाईन मांक1) ई-मेल- mh16@mahatranscom.in
Tी Fदपक पाट&ल, Dy RTO- 7020739411
2) ई-मेल- mh17@mahatranscom.in
Tी खान Dy RTO - 7773968811
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उदयोग वभाग
िजहयातील िजवनावqयक व अ8यावqयक
वPतु सेवा यांयाशी संबंधीत सव उ[योग
कारखाने, कंपनी, त8सम आPथापना व 0नरं तर
N.Sया असलेया आPथापनांना येणा-या
अडचणी/त.ार&चे 0नराकरण करणे .

Tी.संतोष गवळी,
महा'यवPथापक, िजहा उ[योग क#$, अहमदनगर
मो...8087582821

