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फॅ स

.0253- 2581700

नािशक िदनांक :-23/03/2020

वाचा : 1. आप ी यव थापन कायदा, 2005 चे कलम 30, 33, 34,41 व कलम 51
2. महारा

शासन सावजिनक आरो य िवभाग, यांचे कडील अिधसूचना

. करोना 2020 / . . 58 आरो य

5 िदनांक 13 माच 2020
3. महारा

शासन सावजिनक आरो य िवभाग, यांचे कडील अिधसूचना

. . . 58 आरो य 5 िदनांक 14

माच 2020
आदे श

या अथ , आप ी यव थापन कायदा 2005 मधील कलम 25 अ वये िज हा आप ी
ािधकरणाची

थापना कर यात आलेली आहे . व

यव थापन

यातील पोट कलम 2 (अ) नुसार िज हािधकारी तथा

िज हादं डािधकारी हे उ त ािधकरणाचे पदिस द अ य आहे त.
या अथ रा य शासनाने संदभ य 2 अ वये करोना िवषाणूचा ( को हीड 19 ) ादु भ व रोख यासाठी रा यात
साथरोग ितबंधा मक कायदा 1897 िदनांक 13 माच 2020 पासून लागू क न खंड 2,3,व 4 मधील तरतुद ची
अंमलबजावणीसाठी अिधसू चना िनगिमत केले ली आहे. याबाबतची िनयमावली संदभ य 3 अ वये िस

केली आहे

आिण िज हािधकारी यांना स म ािधकारी घोिषत केलेले आहे . याबाबतची िनयमावली संदभ य 2 अ वये िस ी
केली आहे आिण िज हािधकारी यांना स म ािधकारी घोिषत केले ले आहे .
याअनुषंग ाने शासनाने वेळोवेळी िदले ले आदे श व या काय लयामाफत वेळोवेळी काढलेले आदे श याबाबतीत
वेळोवेळी सम वय करणे, मागदशन करणे, अहवाल घेणे आिण याअनुषंगीक सव कामे कर यासाठी खालील माणे
अिधका यां ची िनयु ती कर यात येत आहे.
अ.नं
1

अिधका-यांचे नांव व
संपक मांक
पदनाम
िनले श सागर,
9422227990
अपर िज हािधकारी,
नािशक

सोपिव यात आलेली जबाबदारी
1. िविवध िवभागांनी घे तले ले धोरणा मक िनणय े ीय यं णा,
हॉसॲप/ लघसंदेश / ईमेल इ. ारे पाठिवणेची सोय करणे .
2. शासना या िवभागांकडू न िनगिमत केले या धोरणा मक
िनणया संदभ त े ीय तरावर संबंिधत िवभागामाफत
अंमलबजावणी करणे.
3. शासनाने घे तले या िनणया संदभ त िज हयांत होत
असले या अंमलबजावणी संदभ त आढावा घे णे व EOC
म ये सव मािहती दररोज सायंकाळी 5 वाजेपयतअदयावत

2.

3.

ठे वणे.
4. िन न अिधका-यांकडू न ा त होणारे
ताव, शंका इ.बाबत
मागदशन पर कायवाही करणे , सम वय राखणे.
1. कुमार आिशव द,
9871017596
1. उपचाराकरीता आव यक असले ली िविवध साधन व सािह य
सहा.िज हािधकारी
यांचे तांि क िविनदे ष िन चत करणे व खरेदीची सव
तथा
उपिवभागीय
उपाययोजना करणे .
अिधकारी, नािशक
2. वै .महािवदयालयामधील िव ा य ना आव यकतेनुसार
2. डॉ अनंत पवार,
9881733345
िश ण दे णे व यांचा आप कालीन पिर थतीम ये उपयोग
िनवासी
वै कीय
क न घे ण.े
अिधकारी,
िज हा
3. सेवािनवृ त व अ य तांि क वै कीय सेवा संल न
गणालय, नािशक
अिधकारी / कमचारी यांची जा तीत जा त सेवा उपल ध
क न घे यासाठी िनयोजन करणे .
ी भागवत डोईफोडे,
9423785785 1. काय लयाचे िनयिमत शासकीय कामकाज बािधत होऊ न
िनवासी
दे णे व तातडीचे संदभ िनकाली काढणे .
उपिज हािधकारी नािशक

4.

अर वद नस कर,
9403689487 1. आप कालीन पिर थतीम ये अ नधा य
व इतर
िज हा
पुरवठा
जीवनाव यक व तुंचा िनयिमत व पात पुरवठा सुरळीत
अिधकारी नािशक
ठे व यासाठी िविवध सव उपाययोजना करणे .

5.

अर वद अंतु लकर,
उपिज हािधकारी,
शासन नािशक
ी काश थिवल,
मु य
कायकारी
अिधकारी माट िसटी,
मनपा, नािशक
ी िनतीन कापडणीस,
उपायु त,
माले गां व
महानगरपािलका
माले गां व
ी दे िवदास टे काळे ,
िज हा
शासन
अिधकारी (न.पा. े )
ीमती
वैशाली
झनकर-वीर,
िश णािधकारी ( ाथ)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

9545573109

1. िविवध वयंसेवा सं था व नागिरकांकडू न दे ऊ केले या
मदती बाबत यो य िनयोजन करणे व यांचे िवतरण यो य
य त ना व यो य कारे होईल याची द ता घेण.े
9420735855 1. नािशक महानगरपािलका
े ाम ये संभा य बािधत
णांसाठी पुरेशी अलगीकरण
यव था यासंदभ त
शासनादे शात नमू द सव बाब या पुततेसह करावी.
9923014353

1. माले गां व महानगरपािलका
े ाम ये संभा य बािधत
णांसाठी पुरेशी अलगीकरण
यव था यासंदभ त
शासनादे शात नमू द सव बाब या पुततेसह करावी.

9594552157

1. सव नगरपािलका े ाम ये संभा य बािधत णांसाठी पुरेशी
अलगीकरण यव था यासंदभ त शासनादे शात नमू द सव
बाब या पुततेसह करावी.
1. सव ामीण े ाम ये संभा य बािधत
णांसाठी पुरेशी
अलगीकरण यव था यासंदभ त शासनादे शात नमू द सव
बाब या पुततेसह करावी.

9595333222

ी िनतीन गवळी,
9422410557 2. अनु ेय उ ोगधंदे सोशल िड टं सगचे िनयम पाळूनच सु
ादेिशक
अिधकारी,
राहतील यांची द ता घे णे तसेच यांना येणा-या अडचणीचे
म.औ.िव.महामंडळ,
िनराकरण करणे .
नािशक
ी सितष भामरे ,
9423447112 1. भािवत झाले या उदयोग यवसाया समवेत िवचार
यव थापक,
िज हा
िविनयम क न उपाय योजना करणे व कलम 144 ची
उदयोग क , नािशक
भावी अंमलबजावणी करणे .
ीमती योती कावरे ,
9850089155 1. आप कालीन पिर थतीम ये शासनाने केले या उपायोजनां ची
उपिज हािधकारी,
मािहती लोक ितिनध ना दे णे. शासनाकडू न करावया या

भूसंपादन,
नािशक

(वैज )

िविवध उपपाययोजना संदभ त लोक ितिनधी यांचेकडू न
ा त होणा-या सुचनांचे संकलन करणे .

13.

ी संजीव पडवळ,
9422211941
िज हा अिध क कृ िष
अिधकारी, नािशक

1. कृषी व पुरक उ ोगधंदे सोशल िड टं सगचे िनयम पाळूनच
सु राहतील यांची द ता घे णे तसेच यांना येणा-या
अडचणीचे िनराकरण करणे .

14.

ी दु यांत भामरे ,
9820245816
सहआयु त,
औषधे
शासन, नािशक

15.

ी चं शेखर साळु ं ख,े 9921226448
सहा.आयु त अ न व
शासन, नािशक

15.

ी िनले श गी,
उपिज हािधकारी,
भूसंपादन,राहर नािशक
1. ी गौतम बलसाने,
िज हा
उपिनबधंक
सहकारी सं था नािशक
2. अर वद चतुवद,
िज हा ॲ णी बँ क
अिधकारी, नािशक
ी राजेश साळवे,
िज हा सुचना िव ान
अिधकारी नािशक

1. औषध िन मती व पुरवठा याम ये कोणतीही सम या
उदभवणार नाही, साठे बाजी अथवा काळाबाजार होणार
नाही तसेच या िठकाणी सोशल िड टं सग चे िनयम पाळले
जातील यांची द ता घे ण.े
2. अ न िन मती व पुरवठा याम ये कोणतीही सम या
उदभवणार नाही, साठे बाजी अथवा काळाबाजार होणार
नाही तसेच या िठकाणी सोशल िड टं सग चे िनयम पाळले
जातील यांची द ता घे ण.े
1. चे कपो ट म ॅ नेजमट व CRPC 144 ची भावीपणे
अंमलबजावणी करणे.

16.

17.

9552529697

9822458130

9422284764

1. िव सेवा सुरिळत सु राहतील तसेच येक िठकाणी
सोशल िड टं सग चे िनयम पाळले जातील यांची द ता
यावी.

9422770785 1. मािहती व अहवाल संकलीत करणेसाठी सुकर संगणकीय
कायप दती वरील सव अिधका-यांना उपल ध क न ठे वणे.
तसेच वेळोवेळी अदयावत करणे .

वर नमूद अिधकारी यांनी वर नमुद िवषया वये वेळोवेळी केले या कामकाजाचा दैनंिदन अहवाल दररोज
सायंकाळी 06.00 वा. िज हा आप ी क ास सादर करावा.
वरील कामे भावीपणे पू ण कर याकरीता उ त सव अिधका-यांना आप ी यव थापन कायदा, 2005मधील
तरतुदीनुसार मला ा त झाले या अिधकानु सार पू वतयारी व
Manager)

य

अंमलबजावणीसाठी “घटना यव थापक” (Incident

हणू न घोिषत कर यात येत आहे. व आप ी यव थापन काय ातील सव अिधकारांचा वापर कर यास

ािधकृ त करणेत येत आहे .

(सू रज िद. मांढरे )
िज हािधकारी तथा अ य
िज हा आप ी यव थापन ािधकरण,
िज हािधकारी काय लय, नािशक
ित:- - ------------------------------------------------------त:- 1. मा. िवभागीय आयु त, नािशक िवभाग नािशक यांचेकडे स मािहती तव सिवनय सादर
2. मा. संचालक, आप ी यव थापन भाग, मं ालय, मुंबई 32 यांचेकडे स मािहती तव सिवनय सादर.

