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       क  शासना या सूचनांना अनुस न रा याम ये व या अनुषंगाने वसई िवरार शहर 
महानगरपािलका काय े ात को हीड-१९ ितबंधक लसीकरण मोहीम राबिव यात येत आह.े 
          दनांक ०३०३०३०३    नो हबरनो हबरनो हबरनो हबर, , , , २०२१२०२१२०२१२०२१ रोजी १८ वषावरील सव वयोगटातील (१८ ते ४४, ४५ 
ते ५९, ६० व ६० वषावरील वयोगटातील सव लाभाथ ) लाभा याचे खालील लसीकरण 
क ावर ‘‘‘‘को हीिश डको हीिश डको हीिश डको हीिश ड’’’’    व व व व ‘‘‘‘कोवॅ सीनकोवॅ सीनकोवॅ सीनकोवॅ सीन’ ’ ’ ’     लसी या    पिह या व पिह या व पिह या व पिह या व दसु या डोसचेदसु या डोसचेदसु या डोसचेदसु या डोसचे मोफतमोफतमोफतमोफत    लसीकरणाचे 
िनयोजन कर यात आले आह.े 
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तसेच खालील त यात नमूद माता बाल संगोपन क ाम ये (MCH Centers) गरोदर 
मिहलांचे (ANC) ‘को हीिश डको हीिश डको हीिश डको हीिश ड’ लसी या पिह या व दसु यापिह या व दसु यापिह या व दसु यापिह या व दसु या    डोसचे तसेच ‘‘‘‘कोवॅ सीनकोवॅ सीनकोवॅ सीनकोवॅ सीन’’’’ 
लसी या     दसु या दसु या दसु या दसु या डोसचेडोसचेडोसचेडोसच ेमोफत मोफत मोफत मोफत  लसीकरण खालील माणे कर यात येईल. 

 
 

       तसेच महानगरपािलकेतफ खालील ठकाणी २४ २४ २४ २४ तासतासतासतास लाभा याचे ‘‘‘‘को हीिश डको हीिश डको हीिश डको हीिश ड’’’’    लसी या    
पिह या व पिह या व पिह या व पिह या व दसु या डोसचेदसु या डोसचेदसु या डोसचेदसु या डोसचे मोफत िवशषे लसीकरणिवशषे लसीकरणिवशषे लसीकरणिवशषे लसीकरण स  आयोिजत कर यात आले आह.े     

 
 

याच माणे महानगरपािलके या खालील मो ा लसीकरण क ांवर ‘‘‘‘को हीिश डको हीिश डको हीिश डको हीिश ड’’’’    
लसी या    पिह या व पिह या व पिह या व पिह या व दसु या डोसचेदसु या डोसचेदसु या डोसचेदसु या डोसच ेमोफत िवशषे लसीकरणािवशषे लसीकरणािवशषे लसीकरणािवशषे लसीकरणाचे िनयोजन कर यात आल ेआह.े  
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            तसेच महानगरपािलकेमाफत दपुारी दपुारी दपुारी दपुारी ०२०२०२०२....०० ०० ०० ०० वावावावा. . . . त ेरा ी त ेरा ी त ेरा ी त ेरा ी ०८०८०८०८....०००००००० या वेळेत खालील 
नमूद ठकाणी  “Special Evening Session” हणून िवशषे िवशषे िवशषे िवशषे लसीकरणलसीकरणलसीकरणलसीकरण िनयोिजत कर यात 
आले आह.े              

 

          
        

टीप टीप टीप टीप : : : : १)    लसीकरणाची वळे लसीकरणाची वळे लसीकरणाची वळे लसीकरणाची वळे : लसीकरण सकाळी ०९.०० वाजेपासून सु  होईल. (िवशेष                   
                                       लसीकरण वगळून)     
        २) लसीकरण क  सु  झा यावर लसीकरण लसीकरण लसीकरण लसीकरण क ातील कमचा यामंाफतक ातील कमचा यामंाफतक ातील कमचा यामंाफतक ातील कमचा यामंाफत 

            लाभा याना महानगरपािलकेतफ छाप यात आलले ेमहानगरपािलकेतफ छाप यात आलले ेमहानगरपािलकेतफ छाप यात आलले ेमहानगरपािलकेतफ छाप यात आलले ेलसीकरणाच ेकुपनलसीकरणाच ेकुपनलसीकरणाच ेकुपनलसीकरणाच ेकुपन     
                                                वाटप कर यात येतील. सदर वाटप कर यात येणारे लसीकरणाचे कुपनच  
            लसीकरणासाठी ाााा  धर यात येतील.              
        ३) द. ०२ नो हबर, २०२१ रोजी रा ी १०.०० वाजेपासून लाभा याना  
            को-िवन अॅपवर जाऊन ऑनलाईन न दणीऑनलाईन न दणीऑनलाईन न दणीऑनलाईन न दणी करता येईल. 
   
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    वै क य आरो य िवभाग वै क य आरो य िवभाग वै क य आरो य िवभाग वै क य आरो य िवभाग      
                                                                                                                                                                                                                                                                                        वसई िवरार शहर महानगरपािलकावसई िवरार शहर महानगरपािलकावसई िवरार शहर महानगरपािलकावसई िवरार शहर महानगरपािलका 
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