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COVID-19 MANAGEMENT 
Annexure-A (At CCR) 

Allocation of Beds in DCH/DCHC to Covid Patients 
 
 

अ.क्र. कामाचा विषय नेमणकू करण्यात आलेल्या अवधकारी/कममचारी कराियाची कामे 
1 विविध शासकीय ि खाजगी रुग्णालयात 

(Oxygen/ ICU/ Ventilator Bed )  
उपलब्धते   बदल वि्यक सनवनय्रणण 
करणे . 

 सकाळी 06.00 ते दपुारी 02.00 िाजेपयंत 
1) श्री. अवनल वकटे , उपमखु्य काययकारी अवधकारी, वज.प. 

नागपरू (वनयन्रणण अवधकारी) 9422131245 
2) श्री. रमे श गपु्ता, वजल्हा जलसनधारण अवधकारी, नागपरू 

(वनयन्रणण अवधकारी) 9422823062 
3) श्री. राजे श ढोमणे , काययकारी अवभयनता, जलसनपदा 

विभाग, नागपरू (वनयन्रणण अवधकारी ) 9422155345 
4) डॉ. स्िपना बागडे , 9890242929 
5) डॉ. साखीया फावतमा, 9922953851  
6) श्री. रमे श खे डकर, प.ुवन. 9518706612 
7) श्री. अनकुश मनडपे , वल.टन. 992258590 
8) श्री. सविन नन्नािरे , प.ुवन. 8805447837 
9) श्री. प्रकाश पाटील, वल.टन. 9049794979 
10) श्री. कुणाल उईके , प.ुवन. 9326292149 
11) श्री. अभय पािकिडे , स्था.अ.स. 7387088910 
12) श्री. स्िप्नील राऊत, 8888822835 
13) श्री. शकील अहमद, 9923023687 

14) श्री. राजकुमार कािळे , 9960085519 
15)   श्रीमती छाया लभाणे , 9168401586 

 
 दपुारी 02.00 ते रात्री 10.00 िाजेपयंत 

 

नागपरू महानगरपावलका, छ्रणपती 
वशिाजी महाराज प्रशासकीय भिन , 
ये थील, वसटी ऑपरे शन सेंटर, 06 माळा  
ये थे  24 X 7 समन्िय कक्ष सरुु 
करण्यात वले ले  असनू सदर समन्िय 
कक्षािा दरुध्िनी क्रमानक 0712-
2567021 वहे .  
          विविध शासकीय ि खाजगी 
रुग्णालयातील कोव्हीड रुग्णानसाठी वरक्त 
असले ले  उपलब्ध बे ड (Oxygen/ ICU/ 
Ventilator Bed ) बदल Real Time 
मावहती सनकवलत करणे . मागणीनसुार ि 
उपलब्धते नसुार सनबनवधत कोव्हीड 
रुग्णालयाशी (DCH/DCHC) समन्िय 
साधनू वरक्त असले ले  बे ड सनबनवधतानना 
उपलब्ध करुन दे णे साठी मदत करणे . 
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1) श्री.ए.जी.ये रकडे , काययकारी अवभयनता, साियजवनक 
बानधकाम विभाग, नागपरू (वनयन्रणण अवधकारी) 
8805174319 

2) श्री.वर.एन.मे घराजानी, उपमखु्य काययकारी 
अवधकारी, वज.प. नागपरू (वनयन्रणण अवधकारी) 
9823042292 

3) डॉ.यिुराज के ने , वजल्हा पशसुनिधयन अवधकारी, 
नागपरू (वनयन्रणण अवधकारी) 7972525102 

4) डॉ. वकरण तलिाटे , 9226209022  
5) डॉ. हवरष परुोवहत, 9328758596  
6) श्री. वदने श खनडारे , प.ुवन. 8805068954 
7) श्री. गणे श नाकाडे , स्था.अ.स. 7385726681 
8) श्री. अमोल कामडे , प.ुवन. 8177993337 
9) श्री. रोवहत बोरकर, वल.टन. 9075017917 
10) श्री. अमोल खोरणे , क.वल. 9623599101 
11) श्री. जािे द शे ख, क.वल. 8149116655 
12) श्रीमती सतोष कुमारी पाल, 9373637618 
13) श्री. अरुण ठाकरे , 9372231424 
14)श्री. मोहमद ईमरान खान कबीर, 7774052772  
15) श्रीमती अवजजनु्नीसा बे गम, 8688685134 

 
 

 
 रात्री 10.00 ते सकाळी 06.00 िाजेपयंत 
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1) श्री.एन.वर.दळिी, काययकारी अवभयनता, व्ही.वय.डी.सी. 
नागपरू (वनयन्रणण अवधकारी)  

2) श्री.वदलीप दे िळे , काययकारी अवभयनता, सा.बा.वि.क्र.3, 
नागपरू वनयन्रणण अवधकारी 9423106225 

3) श्री.सभुाष गणोरकर, काययकारी अवभयनता, वज.प. नागपरू 
(वनयन्रणण अवधकारी) 

4) डॉ. वििे क स्कसे ना, 7743918154 
5) डॉ. उदय पािडे , 8149244054 
6) श्री.नारायण सिुे, प.ुवन. 9049077421 
7) श्री.अतलु मेंढुले , स्था.अ.स. 9850849029 
8) श्री.वदने श रोहणकर, प.ुवन. 9623044421 
9) श्री.कुशलनाथ कोल्हे , स्था.अ.स. 9423401657 
10) श्री.धनराज निले , प.ुवन. 9527409447 
11) श्री.मनोज गजवभये , क.वल. 9422802482 
12)  श्री. वदप्ती जय बोरकर, 8668820539 
13) श्री. शे खर िानस्कर, 9923751416 

14) श्री. वनवतन गडपानडे ,9975670783 
15)  श्री. नरे न्र बारई, 9130290476 
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राविि / वरलीविग/अवधकारी /कममचारी 

 
1. श्री.पनकज पाटील, सहा.अवभयनता (श्रे णी-1) एन.वय.टी. 

(वनयन्रणण अवधकारी)  

2. श्री.ओमप्रकाश िटुे , वल.टन. 9373671417 

3. श्री.सवुजत भोसले , वल.टन. 88558985761 

4. श्री.अप्ले श मैदमिार, स्था.अ.स. 

5. श्री.हषयल चििरुकर, स्था.अ.स. 9422811570 

6. श्री.सागर गजवभये , वल.टन. 9158515074 

7. श्री.योगे श बाथो, क.वल. 9096719032 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Annexure-A (समन्ियक अवधकारी डॉ. विजय जोशी मो. क्र. 9923403112) 
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Annexure-B1 

 
Equitable Distribution of Essential Drugs like Remdesivir & Tocilizumab etc. to DCH/DCHC 

 
अ.क्र. कामाचा विषय नेमणकू करण्यात आलेल्या अवधकारी/कममचारी कराियाची कामे 

1. नागपरू वजल्हयातील कोिीड 
हॉस्पीटलला परुिठादारानकडून परुिठा 
होणाऱ्या रे मे डीवसव्हर (Remdesivir) 
औषध यानिे  सरुळीत व्यिस्थापन ि 
सनवनयन्रणण 

1) श्री. वनशीकानत सकुे , अवत.वजल्हावधकारी  9890995490 
2) श्री. शे खर घाडगे , उपविभागीय अवधकारी, नागपरू (श) 
     8879686222 
3) श्री.पषु्पहास बल्लाळ, सहा.वयकु्त, अन्न ि औषध प्रशासन     
     विभाग, नागपरू 9423690634 

नागपरू वजल्हयासाठी प्राप्त होणारा 
रे मडीवसव्हर साठा कोिीड 
हॉस्पीटलमधील (DCH/DCHC) 
रुग्णानिे  सनख्ये नसुार वितरण वदे श 
काढणे  ि त्यािर वनयन्रणण ठे िणे . 
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Annexure-B2 (At CCR) 
 

Collecting Requisition of DCH/DCHC and Monitoring of Supply of Allotted Quota of Remdesivir & Tocilizumab etc. 
 

अ.क्र. कामाचा विषय नेमणकू करण्यात आलेल्या अवधकारी/कममचारी कराियाची कामे 
 

1. 
 
रे मडीवसव्हर औषधािे  उपलब्धते  नसुार 
विविध शासवकय ि खाजगी 
रुग्णालयाना वदे शानसुार उपलब्धते  
बाबत सवनयन्रणण ठे िणे . 

 
 

सकाळी 06.00 ते दपुारी 02.00 िाजेपयंत 
1. श्रीमती वभा बोरकर, ना.तह. 7517345816 
2. श्री.रमे श हरडे , विस्ता.अवध. 8208382411 
3. श्री.दे िाजी शेंडे , स्था.अ.स. 9823794789 
4. श्री.मकुुन द नाईकिडे , स्था.अ.स. 9923410435 
5. सौ. सजुाता राजकुमार पडोळे , 7719959150 
6. श्री.शारदा राजे न्र शाहु, 8308021518 

 
दपुारी 02.00 ते रात्री 10.00 िाजेपयंत 

1. श्री.वििे क राठोड, ना.तह. 9767988808 
2. श्री.पी.जी.हरडे , विस्ता.अवध. 9823530768 
3. श्री.उमे श झाडे , क.वल. 9011525957 
4. श्री.अमन भोयर, क.वल. 7757915061 
5. श्री.लक्ष्मण बगडे  8412924821 
6. श्री.अविनाश बोरकर 7410509915 

 

रात्री 10.00 ते सकाळी 06.00 िाजेपयंत 
1. श्री.एस.झे ड.भोतमानगे , ना.तह. 9850748298 
2. श्री.वर.एस.गौतमी, पवरक्षण अवध.9404953429 
3. श्री.गोपाल जाधि, स्था.अ.स. 9673086393 
4. श्री.सवतश पाथरीकर, स्था.अ.स. 9637484896 
5. श्री.रिन्न्र िाघमारे , 8080053920 
6. श्री. विजय रामटे के , 9403367392  

 
रे मडीवसव्हर औषधािे  उपलब्धते  बाबत 
ि त्यानसुार विविध शासवकय ि खाजगी 
कोव्हीड रुग्णालयाना (DCH/DCHC) 
िाटपाबाबतिे   वदे श प्राप्त करुण घे णे  
करणे .  
रे मडीवसव्हर औषधािे  िाटपाबाबत 
वदे शानसुार प्रत्यक्षात सनबनवध त कोव्हीड 
रुग्णालयानना (DCH/DCHC) साठा 
प्राप्त झाल्यािी खा्रणी करणे . 
यासनबनधाने  कोव्हीड रुग्णालयानकडुन  
िाटप वदे शा नसुार औषधपरुिठा न 
झाल्याबद्दल  तक्रार प्राप्त झाल्यास 
औषध परुिठा करणे  करीता वि्यक 
पाठपरुािा करणे .  
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Annexure-B3 
 

Verification of Supply of Allotted Quota of Remdesivir & Tocilizumab etc. to Respective DCH/DCHC 
 

 

अ.क्र. कामाचा विषय नेमणकू करण्यात आलेल्या अवधकारी/कममचारी कराियाची कामे 
1. रे मडीवसव्हर औषध िाटपािी तपासणी श्री.सयुयकानत पाटील, तहवसलदार, नागपरू (शहर)  

(मखु्य वनयन्रणण अवधकारी)  8698000201 
1) श्री.मवलये , मन.अ. (पथक प्रमखु) 7218206541 
2) श्री.दे ठे , मन.अ. (पथक प्रमखु) 9689442910 
3) श्री.ब्रम्हे , मन.अ. (पथक प्रमखु) 9423107611 

नागपरू वजल्हयासाठी प्राप्त होणारा 
रे मडीवसव्हर साठा कोिीड 
हॉस्पीटलमधील रुग्णानिे  सनख्ये नसुार 
वितरण वदे श काढण्यात वल्याननतर  
त्यानसुार वितरकानकडून सनबनवधत 
हॉस्पीटलला रे मडे वसव्हरिा साठा 
परुविला जातो. सदर साठा िाटप 
वदे शानसुार प्राप्त झाला चकिा नाही 
यािी तपासणी करुन त्यािर वनयन्रणण 
ठे िणे . 
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Annexure-C1 
 

Collection of Grievances of DCH/DCHC Regarding Supplying of Medical Oxygen  
 
 

अ.क्र. कामाचा विषय नेमणकू करण्यात आलेल्या अवधकारी/कममचारी कराियाची कामे 
1. नागपरू वजल्यातील कोव्हीड हॉस्पीटला 

परुिठाधारानकडून होणाऱ्या ऑक्सीजन 
वसलेंडरिे  सरुळीत िाटप/व्यिस्थापन ि 
सवनयन्रणण 
 

1) सकाळी 06.00 ते दपुारी 02.00 िाजेपयंत 
श्रीमती एन.डी.पे शकर, ना.तह. 9422136560 
श्रीमती श््मम सलाम, 9975825644 
श्रीमती अन्सारी रे हाना परविन कवलम, 7028756568 

2) दपुारी 02.00 ते रात्री 10.00 िाजेपयंत 
श्री. अरचिद जयस्िाल, ना.तह. 9970155499 
श्री. प्रवदप गजवभये , िवर.सहा. 9049514350 
श्री. शकील अहमद कुरे शी, 9823662169 

3) रात्री 10.00 ते सकाळी 06.00 िाजेपयंत 
श्री. एस.जी.खोरगडे  ना.तह. 9422710340 
श्री. मधकुर पाटील, कवन.प्रशा.अवध. 9822220240 
श्री. राहुल सोमकुिर, 9623881328 
 
 
रािीि पथक 
 

श्रीमती योवगता यादि, ना.तह. 9420387250 
श्री. सयुकानत मनगरुळकर, 9422810934  
श्री. जी. पी. िानखे डे , 9970119361 
 
 
 

ऑक्सीजन वसलेंडर उपलब्धते  बाबत ि 
त्यानसुार विविध शासवकय ि खाजगी 
कोव्हीड रुग्णालयाना (DCH/DCHC) 
िाटपाबाबतिे   वदे श प्राप्त करुण घे णे  
करणे .  
ऑक्सीजन वसलेंडरिे  िाटपाबाबत 
वदे शानसुार प्रत्यक्षात सनबनवध त कोव्हीड 
रुग्णालयानना (DCH/DCHC) साठा 
प्राप्त झाल्यािी खा्रणी करणे . 
यासनबनधाने  कोव्हीड रुग्णालयानकडुन  
िाटप वदे शा नसुार ऑक्सीजपरुिठा न 
झाल्याबद्दल  तक्रार प्राप्त झाल्यास 
ऑक्सीजन परुिठा करणे  करीता 
वि्यक पाठपरुािा करणे .  
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Annexure-C2 
 

Reddressal of Grievances of DCH/DCHC received at CCR Regarding Supplying of Medical Oxygen  
 

अ.क्र. कामाचा विषय नेमणकू करण्यात आलेल्या अवधकारी/कममचारी कराियाची कामे 
1. नागपरू वजल्हयानतगयत ऑक्सीजन 

उत्पादक कन पन्या यानिे  ऑक्सीजन 
उत्पादन ि विविध हॉस्पीटलला 
करण्यात ये णारे  वितरण याबाबत 
सवनयन्रणण 

समन्िय अवधकारी/कममचारी  :- 
आवदत्य एअर प्रोडक्ट प्रा.वल. एम.आय.डी.सी.वहगणा 
रुक्मीणी मेटल्स ॲन्ड गसेॅसे, एमआयडीसी वहगणा 
1) श्री.सविन वठिले , िनपवरक्षे ्रण अवधकारी 7218189814 
2) श्री.अवभषे क वहिसे , अ.का. 9850332385 
3) श्री.वकशोर कुळमथे  9284555395 
आवदत्य एअर प्रोडक्ट प्रा.वल. कळमना, नागपरू 
1) श्री.जी.जी.रहानगडाले , िनपवरक्षे ्रण अवधकारी 9637759162 
2) श्री.िनरकानत पडोळे , म.स. 8087191156 
3) श्री.वललाधर कुळमथे  9923441527 
 
जबुली ग्लास िकम  प्रा.वल.एमआयडीसी वहगणा 
1) श्री.जी.जी.रहानगडाले , िनपवरक्षे ्रण अवधकारी 9637759162 
2) श्री.कैलास हत्तीमारे , म.स. 9834625103 
3) श्री.प्रथमावदत्य गोंडाणे  8888776260 
आवदत्य एअर प्रोडक्ट प्रा.वल. एम.आय.डी.सी.बटुीबोरी 
1) श्री.एम.डी.मोवहते , िनपवरक्षे ्रण अवधकारी 
    7774961144 
2) श्री.गणे श िानखे डे , म.स. 7875762509 
3) श्री.सरुेंर बडीकर 7785112505 
आसी गसेॅस प्रा.वल. एमआयडीसी बटुीबोरी 
1) श्री.एम.डी.मोवहते , िनपवरक्षे ्रण अवधकारी 

नागपरू वजल्हयातील शासकीय, DCH, 
DCHC ि इतर खाजगी हॉस्पीटल यानना 
ऑक्सीजनिा परुिठा सरुळीत राहणे  
वि्यक असल्याने  ऑक्सीजन परुिठा 
करणाऱ्या कन पन्या त्यानिे  कमाल 
क्षमते नसुार ऑक्सीजनिे  उत्पादन करुन 
रुग्णालयानना सरुळीत परुिठा करीत 
वहे त चकिा नाही यािी दररोज तपासणी 
करुन त्याबाबतिा अहिाल सादर करणे .   
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    7774961144 
2) श्री.मनगे श जाधि, अ.का. 9158883688 
3) श्री.सी.व्ही.मनिर 9422157606 
विदर्म एअर प्रोडक्शन प्रा.वल. कापसी महालगाांि 
1) श्री.कानते ्िर बोलके , िनपवरक्षे ्रण अवधकारी 9423901854 
2) श्री.प्रमोद वक्षरसागर 9820257976 
3) श्री.वििे क जमदाडे  7522992979  
र्ारतीया मेडीकेअर प्रा.वल. वपली नदी जिळ, नागपरू 
1) श्री.कानते ्िर बोलके , िनपवरक्षे ्रण अवधकारी 9423901854 
2) श्री.नईमखान पठाण म.स. 8888483640 
3) श्री.िसनता िस ू9422808154 
आयनॉक्स एअर प्रोडक्शन प्रा.वल.बटुीबोरी, नागपरू 
एमोहोक्सी इांडस्ट्रीज प्रा.वल.एमआयडीसी वहगणा 
1) श्री.ननद ुउईके , िनपवरक्षे ्रण अवधकारी 9422153551 
2) श्री.महे श कुबीटकर, अ.का. 9922047772 
3) श्री.वशीष डागोरीया 7350863897 
जगदांबा इांडस्ट्स्ट्रयल गसेॅस प्रा.वल., मौदा 
1) श्री.सोहे ब अशफाक वरझिी, िनपवरक्षे ्रण अवधकारी     

9096387139 
2) श्री.अमोल कानतोडे , म.स. 8805456597 
3) श्री.एस.एम.कडू, 8080730898 
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Annexure-C3 
 

Monitoring Distribution and Supply of Oxygen Cylinder DCH/DCHC From Refilling Station As Per 
Allotted Quota 

 

अ.क्र. कामाचा विषय नेमणकू करण्यात आलेल्या अवधकारी/कममचारी कराियाची कामे 
1. ऑक्सीजन उत्पादक कन पनी ि विविध 

हॉस्पीटल्स यानिे मधील वसलन्डरिे  
िाटपािर सवनयन्रणण 

वनयांत्रण अवधकारी :- 
आसी गसेॅस प्रा.वल. एमआयडीसी बटुीबोरी 
1) श्री.रमे श गपु्ता, वजल्हा जलसनधारण अवधकारी 
    9422823062 
2) श्री.महेंर कारे मोरे , काययकारी अवभयनता, व्ही.वय.डी. सी. 

नागपरू 9960640631 
आवदत्य एअर प्रोडक्ट प्रा.वल. एम.आय.डी.सी.बटुीबोरी 
1) श्री.कविजीत एस.पाटील, काययकारी अवभयनता, वजल्हा सनधारण 

अवधकारी मदृा ि जलसनधारण विभाग, नागपरू 
9762777799 

आवदत्य एअर प्रोडक्ट प्रा.वल. एम.आय.डी.सी.वहगणा 
1) श्री.अवनल वकटे , उपमखु्यकाययकारी अवधकारी 

9422131245 
2) श्री.राजे श ढुमणे , काययकारी अवभयनता, जलसनपदा प्रकल्प दवक्षण 

विभाग, नागपरू 9422155345 
आवदत्य एअर प्रोडक्ट प्रा.वल. कळमना, नागपरू 
1) श्रीमती विजया बनकर, उपवजल्हावधकारी (भसूनपादन सामान्य) 

वज.का.नागपरू 9423187350 
2) श्री.ए.जी.ये रकडे , काययकारी अवभयनता, साियजवनक बानधकाम 

विभाग, नागपरू 8805177319 
 

ठरिून वदले ल्या कोटयानसुार ऑक्सीजन 
वसलन्डरिे  DCH, DCHC ि इतर 
खाजगी हॉस्पीटल यानना वितरण करण्यात 
ये ते  चकिा कसे  याबाबत खातरजमा 
करणे . 
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र्ारतीया मेडीकेअर  प्रा.वल. वपली नदी जिळ, नागपरू 
1) श्री.जगवदश कातकर, उपवजल्हावधकारी, राजवशष्टािार, 

वज.का.नागपरू 9404908586 
2) श्री.वदलीप ये िले , काययकारी अवभयनता, साियजवनक बानधकाम 

विभाग क्र.3 नागपरू 9423106225 
जगदांबा इांडस्ट्स्ट्रयल गसेॅस प्रा.वल., मौदा 
1) डॉ.यिुराज के ने , वजल्हा पशसुनिधयन अवधकारी,  नागपरू 

7972525102 
जबुीली ग्लास िकम  प्रा.वल.एमआयडीसी वहगणा 
1) श्री.ए.जी.ये रकडे , काययकारी अवभयनता, सा.बान.वि.नागपरू 
    8805174319 
रुक्मीणी मेटल्स ॲन्ड गसेॅसे, एमआयडीसी वहगणा 
1) श्रीमती वशिननदा लनगडापरूे , उपवजल्हावधकारी (भसूनपादन क्र.1 

वि.पा.वि) नागपरू 9421571783 
एमोहोक्सी इांडस्ट्रीज प्रा.वल.एमआयडीसी वहगणा ि 
विदर्म एअर प्रोडक्शन प्रा.वल. कापसी महालगाांि 
1) श्री.पिार, उपअवधक्षक, भमूी अवभले ख, नागपरू 
    9168407403/8668870785 
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Annexure-C4 
 

Procurement of Liquid Oxygen Its Planning and Allocation/Reallocation To Refillers 
 

अ.क्र. कामाचा विषय नेमणकू करण्यात आलेल्या अवधकारी/कममचारी कराियाची कामे 
1. ऑक्सीजन परुिठा धारकाकडून DCH, 

DCHC यानना परुिठा होणाऱ्या 
ऑक्सीजनिे  सवनयन्रणण 

1) श्री. प्रकाश पाटील, अवत.वजल्हावधकारी तथा नोंदणी 
महावनवरक्षक, नागपरू 9822566275 

2) श्री. कमल वकशोर फुटाणे , अवत. काययकारी अवधकारी, वजल्हा  
पवरषद, नागपरू 9422124762 

3) श्री. सवतश िव्हाण, औषध वनवरक्षक, अन्न ि औषध प्रशासन 
विभाग, नागपरू 7768827827 

 
 

   नागपरू वजल्हयातील DCH, DCHC 
ये थे  ऑक्सीजन परुिठा धारकानकडून 
परुिठा होणाऱ्या ऑक्सीजनिे  
िाटपाबाबत सवुनयोजन ि व्यिस्थापन 
करणे . 
   ऑक्सीजनिा मागणी ि परुिठा 
यामध्ये  समन्िय साधनू वलश्क्िड 
मे डीकल ऑक्सीजन ि वसलन्डर परुिठा 
यािे  वनयोजन करणे . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


