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लसीकरण
शहरात एक एप्रिल्पासून ४५ वराां्पुढील सवाांचे लसीकरण सुरू झाले आहे. करोनाची वाढती 
रुगणसंख्ा प्न्ंत्रणात ठेवण्ासाठी जासतीत जासत नागररकांचे लसीकरण होणे गरजेचे आहे. 
त्ादृषटीने लसीकरण केंद्ाची ्ादी. (्पाप्लकेकडून दर प्दवशी ्ादी अ्पडेट होत असते, तरी 
जवळच्ा केंद्ावर जाण्ा्पूववी खात्री करून घ्ावी.)

लसीकरणासाठी खालील ललंकवर नोंदणी करू शकता
 https://selfregistration.cowin.gov.in
 www.cowin.gov.in
 https://tinyurl.com/yam5ymrt
 लसीकरण केंद्ावरही नोंदणीचा परायार

खालील मुद्ांनुसार आपली नोंदणी करता रेईल
www.cowin.gov.in रा ‘पोर्टल’वर जा.
मोबाइल क्रमांक राका. ‘गेर ओरीपी’वर क्लक करा.
‘एसएमएस’द्ारे आलेला ओरीपी (वन राइम पासवर्ट) राकून ‘वहेररफार’ करा.
‘ओरीपी’ची परताळणी झालरानंतर ‘रलजस्ट्रेशन ऑफ वहहॅक्सनेशन’ पान रेईल.
तरामधरे वर आलण छारालचत्र असलेले ओळखपत्र लनवरा.
ओळखपत्राचा क्रमांक, नाव, जनमवरया, ललंग, इतर वराधी असलरास तराचा परायार असा तपशील 

भरून ‘रलजस्रर’ करा.
नोंदणी पूणया झालरानंतर ‘अकाउंर लरररेलस’ लदसतील.
एका मोबाइल क्रमांकावरून चार जणांची नोंदणी करता रेईल.
तरासाठी पानाचरा उजवरा कोपऱरातील ‘अहॅर मोअर’वर ‘क्लक’ करा. तेथे जरा वर्तीची 

नोंदणी करारची तराचे तपशील भरा.
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लसीकरण केंद्ांची रादी
•	 जे. री. सी लबरको हॉकस्परल, नालशकरोर
•	 इंलदरा गांधी हॉकस्परल, पंचवरी कारंजा
•	 अंबर रूपीएचसी, महालक्मीनगर, अंबर
•	 आएमए हॉल, शाललमार चौक
•	 रेर क्रॉस, पंचवरी कारंजा
•	 मारको दवाखाना, सालवत्रीबाई फुले मारको 

दवाखाना, लदंरोरी रोर
•	 रामवारी, रावसाहेब थोरात हॉल समोर  
•	 उपनगर प्रसूलतगृह, उपनगर कॉलनी
•	 लसरको, अचानक चौक
•	 लपंपळगाव खांब, शहरी आरोगर केंद्
•	 वराळागाव, शंभर फुरी रोर पाथरडी फारा
•	 स्वामी समथया हॉकस्परल, मोरवारी ,अंबर
•	 गंगापूर, लदनकर पारील कॉलेजजवळ, 

गंगापूर गाव
•	 मखमलाबाद, मखमलाबाद गाव
•	 भारतनगर, लशवाजी वारी शाळा क्र.४४ , 

वराळा पाथयारडी रोर
•	 दसक पंचक - शलनमंलदर जवळ
•	 एमएचबी कॉलनी, सातपूर कॉलनी
•	 मारको, सातपूर, लवभागीर कारायालरामागे
•	 लसननर फारा, सालवत्रीबाई फुले प्रसूलतगृह
•	 संत गारगे महाराज अहॅलोपहॅथी दवाखाना, 

बुधवारपेठ रंगारवारा शाळरेजवळ
•	 लहरावारी, अरोधरानगर, पंचवरी
•	 खुळरे मळा, नालशकरोर
•	 हेगररेवार सभागृह, कामरवाररे
•	 लजजामाता रुगणालर, मेन रोर
•	 मनपा शाळा क्र. १-  महसरूळ

खासगी हॉकस्परलस
•	 शताबदी सपुर स्पशेाललरी हॉकस्परल, मुबंई नाका
•	 सह्ाद्ी हॉकस्परल, वराळा रोर, द्ारका सक्कल
•	 शाह हॉकस्परल, साररा सक्कल
•	 सुरश हॉकस्परल, मुंबई नाका
•	 नामको हॉकस्परल, पेठ रोर, पंचवरी
•	 एचसीजी मानवता प्रा. लल., मुंबई नाका
•	 अहॅपे्स वेलनेस, गोलवंदनगर
•	 सपतशृंगी महॅरलनयारी, पाथरडी फारा
•	 लोकमानर मकलरस्पेशाललरी हॉकस्परल, बळी 

मंलदरजवळ, धात्रक फारा
•	 लाइफ केअर हॉकस्परल, लेखानगर, लसरको
•	 रॉ. वसंत पवार मेलरकल कॉलेज, आरगाव
•	 श्ीगुरुजी रुगणालर, गंगापूररोर
•	 वक्रतुंर हॉकस्परल, पाथरडी फारा
•	 सुशीला मकलरस्पेशाललरी हॉकस्परल, काबयान 

नाका, सातपूर
•	 वहो्हार्ट हॉकस्परल, वराळा नाका
•	 सुजाता लबलाया हॉकस्परल, नालशक-पुणे 

महामागया
•	 तुलसी आर हॉकस्परल, जनरल वैद्य नगर
•	 अपोलो हॉकस्परल, आरगाव नाका
•	 अशोका मेलरकवहर हॉकस्परल, इंलदरानगर
•	 रेलरएनर हॉकस्परल, नालशकरोर
•	 सुरोग हॉकस्परल, लनमाणी बस स्रटॅणरजवळ, 

लदंरोरी रोर
•	 सीएनएस हॉकस्परल, मुंबई नाका
•	 लस्स लसगमा मेलरकेअर, महातमानगर
•	 मोतीवाला होमीओपहॅथीक मेलरकल कॉलेज, 

लशवाजीनगर, सातपूर
•	 पारोनीर हॉकस्परल, फेम लसनेमा मागे, 

अशोका मागया
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लढा करोनाशी

कोवव्हड चाचणी केंद्र
करोनाची लक्षणे जाणवल्ास त्ाचा संसग्ग हा इतरांना होऊ न्े 
्ासाठी वेळेत चाचणी करून घेणे अंत्त महत्वाचे आहे. त्ामुळे 
शहरातील महत्वाच्ा चाचणी केंद्ांची ्ादी तुमच्ासाठी आप्ण 
तुमच्ा नातलग व ओळखीच्ा लोकांसाठी उ्प्ुकत ठरू शकते.

लठकाण आररीपीसीआर/अँरीजेन
द्ारका रॉ. झाकीर हुसैन रुगणालर
नालशकरोर जे. री. सी लबरको हॉकस्परल
पंचवरी कारंजा इंलदरा गांधी, हॉकस्परल    
अंबर रूपीएचसी, महालक्मी नगर
शाललमार चौक आएमए हॉल    
पंचवरी कारंजा रेर क्रॉस सोसाररी
लदंरोरी रोर मारको दवाखाना  
उपनगर कॉलनी उपनगर प्रसूलतगृह
लसरको अचानक चौक, लसरको
लपंपळगाव खांब, लपंपळगाव खांब
वराळागाव, शंभर फुरी रोर,पाथरडी फारा
अंबर स्वामी समथया हॉकस्परल, मोरवारी
गंगापूर गाव लदनकर पारील कॉलेजजवळ, गंगापूर
मखमलाबाद मखमलाबाद गाव
भारतनगर लशवाजी वारी शाळा.क्र.४४ ,वराळा पाथयारडी रोर
दसक पंचक शलनमंलदर जवळ
सातपूर कॉलनी एमएचबी कॉलनी
सातपूर मारको प्रसूलतगृह
लसननर फारा सालवत्रीबाई फुले प्रसूलतगृह
बुधवार पेठ संत गारगे महाराज अहॅलोपहॅथी दवाखाना, रंगारवारा शाळरेजवळ
लहरावारी अरोधरा नगर
नालशकरोर खुळरे मळा
कामरवाररे हेगररेवार सभागृह
मेनरोर लजजामाता रुगणालर
महसरूळ मनपा शाळा क्र. १

बेड ििळििण्ासाठी...
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बेड ििळििण्ासाठी...
शहरात बहुतांश नागररकांना गृहप्वलगीकरण प्कंवा संस्ातमक प्वलगीकरणात ठेवले जाते. 
मात्र, ्पूव्गव्ाधी त्ा कोमॉप्ब्गड रुगणांना मात्र रुगणाल्ात दाखल करावे लागते. ्ावेळी 
नेमक्ा कोणत्ा रुगणाल्ात जागा आहे, प्त्े सं्पक्क कसा साधा्चा ्ाप्वर्ी...

शहरातील कोलवर-१९ संदभायातील सवया मालहती लाइवह 
रटॅशबोर्टचरा माधरमातून लमळलवणरासाठी पोर्टल
https://covidnashik.nmc.gov.in:8002/covid-19.html

करोनाबालधतांसाठी रुगणालरात उपलबध बेर इथे तपासा...
शहरातील कोलवर -१९ संदभायातील सवया हॉकस्परलमधील बेर ररझवहहेशन व इतर मालहतीसाठी पोर्टल
http://covidcbrs.nmc.gov.in/3
फोन न.
९६०७६२३३६६
९६०७६४३३६६

कोलवर बेरसाठी हेलपलाइन क्रमांक
९६०७४३२२३३
०२५३-२३१७२९२

अलधक मालहतीसाठी नालशक महानगरपाललकेचरा अलधकृत 
वेबसाइरला भेर द्या.
https://www.nmc.gov.in

हेलपलाइन....  
लसकवहल हॉकस्परल, कोलवर इमारत
९६०७२६३४५६
लसकवहल हॉकस्परल
०२५३- २५७६१०६
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औषधे-रेिडेिसिीर

पलाझिा

रेमररेलसवीर व ऑक्सजनसंदभायातील अरचणींसाठी संपक्क
अनन व औरध प्रशासन लवभाग
९८५०१७७८५३
९८६९११४९९८
८७८०१८६६८२
८४१२८०३५०७

करोनावर उ्पचार घेत असताना अनेक रुगणांना पलाझमा 
द्ावा लागतो. गेल्ा काही मप्हन्ांत करोनाबाप्धत रुगणांचा 
पलाझमा हवा असल्ाने त्ासाठी रुगणांच्ा नातेवाईकांना 
धाव्पळ करावी लागते. त्ामुळे असे रुगण व त्ांच्ा 
नातेवाईकांना खालील क्रमांकावर सं्पक्क साधता ्ेईल.

अपयाण र्तपेढी
०२५३-२५७६०५८

जनकलराण र्तपेढी
०२५३-२५७५२४९
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गृ्ह ििलगीकरण
शहरातील बहुसंख् करोनाबाप्धत रुगणांना गृह 
प्वलगीकरणात राहण्ाचा सलला प्दला जातो. अशा 
वेळी नेमकी का् खबरदारी घ्ा्ची, कोणती औरधे 
घ्ा्ची आप्ण डॉकटरांच्ा सं्पका्गत राहून करोनावर 
कशी मात करा्ची ्ाबद्दल...

घरीच लवलगीकरणात राहणरासाठी महत्वाचे...
•	 घरी लवलगीकरणासाठी स्वतंत्र खोली आलण स्वचछतागृह आवशरक. लवलगीकरणाचा 

कालावधी संपेपरयंत रुगणाने खोलीबाहेर परू नरे.
•	 काळजी घेणारी एखादी वर्ती (केअर ररेकर)हवा. एकररे राहणाऱरा वर्तींनी श्रतो घरी 

लवलगीकरणात राहू नरे.
•	 घरी लवलगीकरणात असला तरी आपलरा रॉ्ररांचरा लनरलमत वैद्यकीर सलला घरावा.
•	 रुगणाकररे स्वत:चे पलस ऑक्समीरर असावे. शरीरातील ऑक्सजनची पातळी, ताप, 

खोकला, शवसनाचा त्रास आदी दैनंलदन नोंदी ठरेवून तरा रॉ्ररांना कळवावरात.
•	 रॉ्ररांचरा महापाललकेचरा दूरधवनीला उत्तर देणे बंधनकारक आहे.
•	 रॉ्ररांनी वैद्यकीर चाचणरा (उदा. एचआरसीरी, री रारमर) सांलगतलरा असतील तर तरा 

प्राधानराने करून घरा.
•	 घरी लवलगीकरणात जाणरापूवडी वैद्यकीर सललराने लकमान दहा लदवसांची औरधे जवळ 

ठरेवा आलण ती वेळवर घरा.


