
 

वसई-ववरार शहर महानगरपाविका  

वैद्यकीय आरोग्य ववभाग  
 

 

                                                      दद.०५/११/२०२१  

 प्रेसनोट  

       कें द्र शासनाच्या सूचनाांना अनुसरून राज्यामध्य ेव त्या अनुषांगाने वसई ववरार शहर 

महानगरपाविका काययक्षेत्रात कोव्हीड-१९ प्रवतबांधक िसीकरण मोहीम राबववण्यात येत आहे. 

          ददनाांक ०६ नोव्हेंबर व ०७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी महानगरपाविका काययक्षेत्रात 

खािीिप्रमाणे िसीकरणाचे वनयोजन करण्यात आिे आहे.  

 

ददनाांक ०६ नोव्हेंबर रोजीचे िसीकरण 
 

          ददनाांक ०६ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी १८ वषायवरीि सवय वयोगटातीि (१८ ते ४४, ४५ 

ते ५९, ६० व ६० वषायवरीि वयोगटातीि सवय िाभाथी)  िाभार्थयाांचे खािीि िसीकरण 

कें द्रावर ‘कोव्हीवशल्ड’ व ‘कोवॅक्सीन’  िसीच्या पवहल्या व दसुऱ्या डोसच ेमोफत िसीकरणाचे 

वनयोजन करण्यात आिे आह.े 

 

 
 

१... 

 



 
 

तसेच खािीि तक्त्यात नमूद माता बाि सांगोपन कें द्रामध्ये (MCH Centers) गरोदर 

मवहिाांचे (ANC) ‘ कोव्हीवशल्ड’ िसीच्या पवहल्या व दसुऱ्या डोसचे तसेच ‘कोवॅक्सीन’ 

िसीच्या  दसुऱ्या डोसच ेमोफत  िसीकरण खािीिप्रमाणे करण्यात येईि. 

 
 

       तसेच महानगरपाविकेतफे खािीि ठिकाणी २४ तास िाभार्थयाांचे ‘कोव्हीवशल्ड’ िसीच्या 

पवहल्या व दसुऱ्या डोसच ेमोफत ववशेष िसीकरण सत्र आयोवजत करण्यात आिे आह.े  

 
 

...२ 



       त्याचप्रमाणे महानगरपाविकेच्या खािीि मोठ्या िसीकरण कें द्राांवर ‘कोव्हीवशल्ड’ 

िसीच्या पवहल्या व दसुऱ्या डोसच ेमोफत ववशेष िसीकरणाचे वनयोजन करण्यात आिे आह.े         
             

 
      

ददनाांक ०७ नोव्हेंबर रोजीचे िसीकरण 
 

               ददनाांक ०७ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी महानगरपाविकेतफे खािीि ठिकाणी २४ तास 

िाभार्थयाांचे ‘कोव्हीवशल्ड’ िसीच्या पवहल्या व दसुऱ्या डोसच ेमोफत ववशेष िसीकरण सत्र 

आयोवजत करण्यात आिे आह.े 

 
 

    त्याचप्रमाणे महानगरपाविकेच्या खािीि मोठ्या िसीकरण कें द्राांवर ‘कोव्हीवशल्ड’ िसीच्या 

पवहल्या व दसुऱ्या डोसच ेमोफत ववशेष िसीकरणाचे वनयोजन करण्यात आिे आह.े 

 
३... 



           तसेच खािीि तक्त्यात नमदू माता बाि सांगोपन कें द्रामध्य े(MCH Centers) गरोदर 

मवहिाांचे (ANC) ‘कोव्हीवशल्ड’ िसीच्या पवहल्या व दसुऱ्या डोसचे तसेच ‘कोवॅक्सीन’  

िसीच्या  दसुऱ्या डोसच ेमोफत  िसीकरण खािीिप्रमाणे करण्यात येईि. 
 

        
 

     

टीप : १) िसीकरणाची वेळ : िसीकरण सकाळी ०९.०० वाजेपासून सुरु होईि. (ववशेष                   

                                       िसीकरण वगळून)  

        २) िसीकरण कें द्र सुरु झाल्यावर िसीकरण कें द्रातीि कमयचाऱ्याांमाफय त 

            िाभार्थयाांना महानगरपाविकेतफे छापण्यात आिेिे िसीकरणाचे कुपन  

            वाटप करण्यात येतीि. सदर वाटप करण्यात येणारे िसीकरणाचे कुपनच  

            िसीकरणासािी ग्राह्य धरण्यात येतीि.              

        ३) दद. ०५ नोव्हेंबर , २०२१ रोजी रात्री १०.०० वाजेपासून िाभार्थयाांना  

            को-ववन अॅपवर जाऊन ऑनिाईन नोंदणी करता येईि. 

   

 

                                                                             वैद्यकीय आरोग्य ववभाग   

                                                                      वसई ववरार शहर महानगरपाविका 
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