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सेनोटसेनोटसेनोटसेनोट         

       क  शासना या सूचनांना अनुस न रा याम ये व या अनुषंगाने वसई िवरार शहर 
महानगरपािलका काय े ात द.१६ जानेवारी, २०२१ पासून को हीड-१९ ितबंधक 
लसीकरण मोहीम राबिव यात येत आह.े को हीड-१९ या संभा  ितस या लाटेची ती ता 
कमी कर या या अनुषंगाने िश लक रािहले या सव लाभाथ चा पिहला डोस व दये असले या 
लाभाथ चा दसुरा डोस लवकरात लवकर पूण करणे आव यक आह.े या उ ांची पूतता 
कर यासाठी रा याम ये दददद....०८ ०८ ०८ ०८ ऑ टोबर त ेऑ टोबर त ेऑ टोबर त ेऑ टोबर त े१४ १४ १४ १४ ऑ टोबर ऑ टोबर ऑ टोबर ऑ टोबर २०२१२०२१२०२१२०२१ या कालावधीम ये ““““िमशन िमशन िमशन िमशन 
कवच कंुडल अिभयानकवच कंुडल अिभयानकवच कंुडल अिभयानकवच कंुडल अिभयान”””” अंतगत िवशेष लसीकरण मोहीम राबिव यात येत आह.े याचा जा तीत 
जा त लाभा यानी लाभ यावा.   

      दनाकं दनाकं दनाकं दनाकं ०९०९०९०९ त ेत ेत ेत े ११ ११ ११ ११ ऑ टोबरऑ टोबरऑ टोबरऑ टोबर, , , , २०२१२०२१२०२१२०२१ रोजी  महानगरपािलका काय े ातील 
खालील त यात नमूद नागरी ाथिमक आरो य क ांतगत १८ वषावरील सव वयोगटातील 
(१८ ते ४४, ४५ ते ५९, ६० व ६० वषावरील वयोगटातील सव लाभाथ ) लाभा याचे 
‘‘‘‘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 डोसच ेमोफत लसीकरणाचे िनयोजन 
कर यात आल ेआह.े 
             खालील त यामधील नमूद नागरी ाथिमक आरो य क ांतगत ‘लसीकरण टीमलसीकरण टीमलसीकरण टीमलसीकरण टीम’ 
माफत  महानगरपािलका काय े ात िविवध ठकाणी ‘लसीकरण कॅ पलसीकरण कॅ पलसीकरण कॅ पलसीकरण कॅ प’ ारे लाभा यापयत लाभा यापयत लाभा यापयत लाभा यापयत 
पोहोचनू पोहोचनू पोहोचनू पोहोचनू लाभा याचे लसीकरण केल ेजाणार आह.े 
   तसेच खालील त यामधील नमूद इतर लसीकरण क ांवर लाभा याचे ५०% 
ऑनलाईन व ५०% ऑफलाईन न दणी ारे मोफत को हीड-१९ ितबंधक लसीकरण कर यात 
येणार आह.े 
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टीप टीप टीप टीप : : : : १)    लसीकरणाची वळे लसीकरणाची वळे लसीकरणाची वळे लसीकरणाची वळे : लसीकरण सकाळी ०९.०० वाजेपासून सु  होईल. 
        २) लसीकरण क  सु  झा यावर लसीकरण क ातील कमचा यामंाफतलसीकरण क ातील कमचा यामंाफतलसीकरण क ातील कमचा यामंाफतलसीकरण क ा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. ०८ ऑ टोबर, २०२१ रोजी रा ी १०.०० वाजेपासून लाभा याना  
            को-िवन अॅपवर जाऊन ऑनलाईन न दणीऑनलाईन न दणीऑनलाईन न दणीऑनलाईन न दणी करता येईल. 
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