
 

वसई-ववरार शहर महानगरपाविका  

वैद्यकीय आरोग्य ववभाग  
 

 

                                                                              दद.२५/०५/२०२१   

प्रेसनोट 

         शासनाने ददिेल्या सुधाररत मागगदशगक सूचनाांनसुार वसई ववरार शहर महानगरपाविका  

कायगक्षेत्रात कोव्हीड-१९ प्रवतबांधक िसीकरण मोहीम राबववण्यात येत आहे. 

        ददनाांक २६ मे, २०२१ रोजी वसई ववरार शहर महानगरपाविकेच्या खािीि िसीकरण 

कें द्रावर िसीकरण सुरु राहणार असून ‘कोवववशल्ड’ िसींच्या वशल्िक साठ्यामधून             

५०% ऑनिाईन रवजस्ट्रेशन केिेल्या व ५० % ऑनसाईड रवजस्ट्रेशन करून ४५ वषे व ४५ 

वषागवरीि िाभार्थयाांच्या दसुऱ्या डोसचे  िसीकरण केिे जाणार आह.े तसेच हले्थकेअर वकग र व 

फ्रां टिाईन वकग र याांच्या पवहल्या व दसुऱ्या डोसचे िसीकरण केिे जाणार आहे.                    

अ.क्र.  िसीकरण कें द्राचे नाव पत्ता  

१ नागरी प्रा.आरोग्य कें द्र ददवाणमान  ददवाणमान तिावाच्या बाजूिा , वसई प. 

२ सुपर स्ट्पेशा. पॉिी वलिवनक मावणकपूर  गुजराथी शाळेजवळ मावणकपूर वसई प.  

३ कोववड १९ िसीकरण कें द्र एव्हरशाईन 

वसटी  

ब्रॉड वे वथयेटर बाजूिा , एव्हरशाईन वसटी , वसई 

पूवग   

४ नागरी प्राथवमक आरोग्य कें द्र, नवघर   रामदास नगर , साईबाबा मांददर , वसई पूवग  

५ नागरी प्राथवमक आरोग्य कें द्र, वनदान कें द्र  ववराट नगर , ववरार (प.) 

६ ना.प्रा.आरोग्य कें द्र – चांदनसार,    जीवदानी मांददर रस्ट्ट, ववरार (पू.)  

७ ना.प्रा.आरोग्य कें द्र – नारींगी,  नारींगी बायपास रोड, रेन्बो हॉटेि 

समोर,नारींगी, ववरार (पू.)    

८ ना.प्रा.आरोग्य कें द्र -  रानळे तिाव  रानळे तिावाजवळ, ववरार (पू.)  

९ बोळींज आयसोिेशन िसीकरण कें द्र  ववरार गाडगनच्या बाजूिा,बोळींज,ववरार (प.) 

१० ना.प्रा.आरोग्य कें द्र – पाटणकरपाकग ,      पाण्याच्या टाकीजवळ, पाटणकरपाकग ,  

नािासोपारा (प.)  

११ उमराळे कोववड िसीकरण कें द्र  उमराळे तिावा जवळ , नािासोपारा (प.) 

१२ सर डी एम पेटीट रुग्णािय वसई  पारनाका, वसई गाव, वसई (प.)   

१३  नागरी प्रा.आरोग्य कें द्र वािीव  वािीव नाका, वसई पूवग  

१४  नागरी प्राथवमक आरोग्य कें द्र, झािावाड   झािावाड पाकग , आचोळे रोड, नािासोपारा पूवग  

१५  ना.प्रा.आरोग्य कें द्र – मोरेगाव, मोरेगाव तिावाजवळ, नािासोपारा (पू.)   

१६  ना.प्रा.आरोग्य कें द्र – धानीव,     धानीव गाव, प्रभाग सवमती कायागिय, 

नािासोपारा (पू.)   

१७  ना.प्रा.आरोग्य कें द्र – जुचांद्र,  साने गुरुजी मागग, जुचांद्र, नायगाव (पू.)    

                                                                                                           १ ........  

   



         खाजगी रुग्णाियात ‘कोव्हलॅसीन’ िसीचा पवहिा डोस घेतिेल्या िाभार्थयाांना दसुरा 

डोस तसेच ५०% ऑनिाईन रवजस्ट्रेशन केिेल्या व ५० % ऑनसाईड रवजस्ट्रेशन करून ४५ वषे 

व ४५ वषागवरीि वयोगटातीि िाभार्थयाांना ‘कोव्हलॅसीन’ िसीचा दसुरा डोस खािीि 

िसीकरण कें द्रावर दणे्यात येईि.     

अ.क्र.  िसीकरण कें द्र पत्ता 

१. अग्रवाि आयसोिेशन कोववड िसीकरण कें द्र  गोिानी नाका, वािीव, वसई (पू) 
 

                 तसेच पढुीि िसीच्या वनयोजनाबाबत नागरी प्राथवमक आरोग्य कें द्राच े/ 

रुग्णाियाांचे वैद्यकीय अवधकारी याांच्यामार्ग त पुढीि सूचना दणे्यात येतीि. 

 

                                                              वदै्यकीय आरोग्य ववभाग 

                                                      वसई ववरार शहर महानगरपाविका  


