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                        को हीडको हीडको हीडको हीड----१९ १९ १९ १९ िवषाणू या िवषाणू या िवषाणू या िवषाणू या ससंगामळेु ससंगामळेु ससंगामळेु ससंगामळेु दो ही दो ही दो ही दो ही पालकाचं ेपालकाचं ेपालकाचं ेपालकाचं े((((आईआईआईआई----वडीलवडीलवडीलवडील) ) ) ) िनधन िनधन िनधन िनधन झाले या झाले या झाले या झाले या 
बालकाबंाबतबालकाबंाबतबालकाबंाबतबालकाबंाबत 

 

 को हीड-१९ या िवषाणूचा वाढलेला ससंग व यामुळे बािधत चे वाढलेले मृ यूचे 
माण िवचारात घेता याचा बालकां या जीवनावर गंभीर प रणाम होत आह.े को हीड-१९ 

िवषाणू या ससंगामुळे दो ही पालकांचे िनधन झा याने अनाथ झाले या बालकांची (१८ 
वषाखालील) गंभीर सम या िनमाण झाली आह.े अशा बालकांचे यथायो य संगोपन होणे 
आव यक अस यामुळे या दारे वसई िवरार शहर महानगरपािलका ह ीतील नाग रकांना 
कळिव यात येते क , को हीड-१९ या संसगामुळे दो ही पालकांचे (आई-वडील) िनधन 
झा यामुळे अनाथ झाले या बालकांची मािहती मिहला व बालक याण िवभागातील खालील खालील खालील खालील 
नमदू अिधकारी वगनमदू अिधकारी वगनमदू अिधकारी वगनमदू अिधकारी वग यां याशी संपक साधून दे यात यावी कवा mbkmbkmbkmbk....vvmcvvmcvvmcvvmc@@@@govgovgovgov....inininin  या ई-
मेल वरही मािहती दतेा येईल. याच माणे वसई िवरार शहर महानगरपािलका, मिहला व 
बालक याण िवभाग मु यालय, ब ेशीय इमारत, भाग सिमती भाग सिमती भाग सिमती भाग सिमती ‘‘‘‘सीसीसीसी’’’’, , , , पिहला मजलापिहला मजलापिहला मजलापिहला मजला, , , , िवरार िवरार िवरार िवरार 
((((पवूपवूपवूपवू)))) येथे तसेच वसई िवरार शहर महानगरपािलका सव भाग सिमती भाग सिमती भाग सिमती भाग सिमती कायालयातंीलकायालयातंीलकायालयातंीलकायालयातंील मिहला 
व बालक याण िवभागात कायालयीन कामकाजा या वेळेत मािहती कळिव यांत यावी.   
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