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वै क य आरो य िवभाग
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स
े नोट
शासनाने दले या सुधा रत मागदशक सूचनांनुसार वसई िवरार शहर
महानगरपािलके या काय े ात को हीड-१९ ितबंधक लसीकरण मोहीम राबिव यात येत
आहे.
दनांक २९ मे, २०२१ रोजीपासून वसई िवरार शहर महानगरपािलके या खालील
लसीकरण क ांवर लसीकरण सु राहणार असून ‘कोिविश ड’ लस या िश लक सा ामधून
४५ व ४५ वषावरील लाभा या या दुस या डोसचे लसीकरण खालील लसीकरण क ांवर के ले
जाणार आहे. तसेच हे थके अर वकर व ं टलाईन वकर यां या पिह या व दुस या डोसचे
लसीकरणही खालील लसीकरण क ांवर के ले जाणार आहे.
अ.
लसीकरण क ाचे नाव
.
१ नागरी ाथिमक आरो य क दवाणमान

प ा
दवाणमान तलावा या बाजूला , वसई (प.)

२

सुपर पेशा. पॉली ि लिनक मािणकपूर

गुजराती शाळे जवळ, मािणकपूर, वसई (प.)

३

कोिवड-१९ लसीकरण क ए हरशाईन
िसटी

ॉड वे िथयेटर बाजूला, ए हरशाईन िसटी,
वसई (पूव)

४

नागरी ाथिमक आरो य क - नवघर

५

ना. ा. आरो य क -िनदान क

िवराट नगर, िवरार (प.)

६

ना. ा.आरो य क – चंदनसार

जीवदानी मं दर

७

ना. ा.आरो य क – नार गी

नार गी बायपास रोड, रे बो हॉटेल समोर,

रामदास नगर, साईबाबा मं दर, वसई (पूव)
ट, िवरार (पूव)

नार गी, िवरार (पूव)
८

ना. ा.आरो य क - रानळे तलाव

रानळे तलावाजवळ, िवरार (पूव)

९

बोळ ज आयसोलेशन लसीकरण क

िवरार गाडन या बाजूला,बोळ ज,िवरार (प.)

१० ना. ा.आरो य क – पाटणकरपाक

पा या या टाक जवळ, पाटणकरपाक,
नालासोपारा (प.)

११ उमराळे कोिवड लसीकरण क

उमराळे तलावाजवळ, नालासोपारा (प.)

१२ सर डी एम पेटीट

पारनाका, वसई गाव, वसई (प.)

णालय वसई

१३ ना. ा.आरो य क - वालीव

वालीव नाका, वसई (पूव)

१४ ना. ा.आरो य क - झालावाड

झालावाड पाक, आचोळे रोड, नालासोपारा

१५ ना. ा.आरो य क – मोरे गाव
१६ ना. ा.आरो य क – धानीव
१७ ना. ा.आरो य क – जुचं

(पूव)
मोरे गाव तलावाजवळ, नालासोपारा (पूव)
धानीव गाव, भाग सिमती कायालय,
नालासोपारा (पूव)
साने गु जी माग, जुचं , नायगाव (पूव)
१ ........

याच माणे खाजगी
णालयात ‘को हॅ सीन’ लसीचा पिहला डोस घेतले या
लाभा याना ‘को हॅ सीन’ लसीचा दुसरा डोस व १८ वष ते ४४ वष वयोगटातील या
लाभा यानी ‘को हॅ सीन’ लसीचा पिहला डोस घेतला आहे अशा लाभा याना ‘को हॅ सीन’
लसीचा दुसरा डोस तसेच ४५ वष व ४५ वषावरील वयोगटातील लाभा याना ‘को हॅ सीन’
लसीचा पिहला व दुसरा डोस खालील लसीकरण क ावर दे यात येईल.
अ. .
लसीकरण क
१.
अ वाल आयसोलेशन कोिवड लसीकरण क

प ा
गोलानी नाका, वालीव, वसई (पू)

तसेच पुढील लसी या िनयोजनाबाबत नागरी ाथिमक आरो य क ाचे /
णालयांचे वै क य अिधकारी यां यामाफत पुढील सूचना दे यात येतील.
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