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               शासनाने दले या सधुा रत मागदशक सूचनांनुसार वसई िवरार शहर 
महानगरपािलके या काय े ात को हीड-१९ ितबंधक लसीकरण मोहीम राबिव यात येत 
आह.ेमहानगरपािलकेतील नाग रकांचे लसीकरण सोयीचे व वेळेत होणेकामी महानगरपािलकेने 
काय े ातील काही शाळांम ये व मोबाईल हनॅ दारे लसीकरण सु  कर याचे िनयोजन केलले े
आह.े     
                   दनांक ०२ जून, २०२१ रोजीपासून वसई िवरार शहर महानगरपािलके या 
स यि थतीत सु  असले या लसीकरण क ांसोबतच खालील नागरी ाथिमक आरो य 
क ांतगत खालील नमूद शाळांम ये ‘कोिविश ड’ लस या िश लक सा ामधून ४५ व ४५ 
वषावरील लाभा या या पिह या व दसु या डोसचे लसीकरण सु  कर यात आले आह.े  
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१. ना. ा.आ.क  दवाणमान  साईनगर रंगमंच, वसई (प.)  
२. ना. ा.आ.क  ब-हामपूर  सट अग टीन कूल, वसई (प.)  
३. ना. ा.आ.क  ब-हामपूर उमेळा िज.प.शाळा, वसई (प.)   
४. ना. ा.आ.क  सव दय वसाहत  के.एम.पी.डी. शाळा, नालासोपारा पूव    
५. ना. ा.आ.क  वसई  यू इंि लश कूल, वसई (प.)  
६. ना. ा.आ.क  वसई  टी.बी.कॉलेज पापडी, वसई (प.)   
७. ना. ा.आ.क  ना रगी  भाऊसाहबे वतक कूल, िवरार पूव   
८. ना. ा.आ.क  बोळ ज  सट झेिवयर कॉ हट कूल, िवरार (प.)    
९. ना. ा.आ.क  िबलालपाडा  राणा ताप कूल, नालासोपारा पूव   

१०. ना. ा.आ.क  िबलालपाडा  िबलालपाडा िज.प.शाळा, नालासोपारा पूव   
११. ना. ा.आ.क  साितवली  ानोदय हाय कूल  
१२. ना. ा.आ.क  जुचं   िम ल लब हाऊस  
१३. ना. ा.आ.क  जुचं  बापाणे शाळा  
१४. ना. ा.आ.क  रानळे तलाव  नॅशनल कूल   

 

                याच माणे मोबाईल हनॅ दारे भाग सिमती िनहाय लसीकरण सु  असून 
संबंिधत लाभा यानी वरील माणे लसीकरण क ांवर जाऊन लसीकरणाचा लाभ यावा.  

                                                                                                                                                                                                                                                                वै क य आरो य िवभागवै क य आरो य िवभागवै क य आरो य िवभागवै क य आरो य िवभाग 

                                                                                                                                                                                                                                                                        वसईवसईवसईवसई    िवरार शहर महानगरपािलकािवरार शहर महानगरपािलकािवरार शहर महानगरपािलकािवरार शहर महानगरपािलका     


