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कोरोना िवषयक िविवध बाबीसाठी हे पलाइन मांक खाजगी हॉि पटल म ये बेड आरि त करणेसाठी – 9607623366  

2) कोरोना िवषयक मािहतीसाठी – 9607432233  व  0253-2317292 

3) खाजगी हॉि पटलचे िबला संदभात त ारीसाठी – 9607601133  

 खाजगी णालयामधील िबला संबधी लेखाप र ण िवभागा माफत कोिवड णांलयांसोबतच नॉन कोिवड 
णालयातील इतर सव णां या िबलाचंी पवु छाननी करणेत येत आहे. स या शहरातील मनपा णालयातील खाटांची 

सं या वाढिव यात आलेली आह.े तसेच एकूण 14 खाजगी  णालयातील शंभर ट के बेड (एकुण 630 बेड) कोिवड साठी 
आरि त कर यात आले आहते व  25 खाजगी णालयातील बेड   (एकुण 511 बेड) अशंत: कोिवडसाठी आरि त 
कर यात आले आहते. सदर णालयातील  बेड णानंा उपल ध क न  दे यासाठी  नािशक महानगरपािलकेतफ म यवत  
बेडचे िनयोजन कर यासाठी [Centralised Bed Reservation System (CBRS)] ही संगणक णाली तयार कर यात 
आलेली आह.े सदर संगणक णाली ारे णालयात भरती झालेले ण व र  बेड सं या यांची अचकू मािहती ा  होणार 
आह े व यानुसार बेड चे िनयोजन कर यात येणार आह.े कोरोना बािधत णानंा हॉि पटलची गरज अस यास नािशक 
महानगरपािलके या हे पलाइन मांक 9607623366 या मांकावर फोन के यास, णां या ल णांनसुार यांना 

णालय व णालयातील बेड मांक िनधा रत कर यात येईल.सदर हे पलाईन 24 x 7 सु  राहणार आह.े संबंिधत 
णालयात ण भरती झा याबरोबर सदर संगणक णालीम ये णाची संपणू मािहती ता काळ भरली जाईल. आरि त 

केले या खाटा सं येनसुार व भरती ण सं येनसुार एखा ा णालयातील र  बेड ची सं या मनपा मु यालयात थापन 
केले या हे पलाइन क ास याच णी ा  होणार असनू यानुसार णास संदिभत करण ेसोयीचे होणार आहे. यासाठी 
हे पलाइन क ाला ण कोण या णालयात संदिभत करावा याचे िनयोजन करता येणार आह.े या माण ेसंगणक णाली 
तयार झालेली असनू सदर हे पलाइन िद.30/07/2020 पासनू कायाि वत होईल. मनपाने कोिवडसाठी पूणपणे आरि त 
केलेले खाजगी णालय,अंशत: आरि त खाजगी णालय व मनपा णालय  यांची यादी व णालय िनहाय बेडची 
सं या  या बाबतची मािहती नािशक महानगरपािलकेचे संकेत थळ www.nashikcorporation.gov.in वर  उपल ध  
आह.े 

 

आरो य वैदयिकय अिधकारी, 
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