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सेनोटसेनोटसेनोटसेनोट 

 कोरोना िवषाणूचा (को हीड-१९) ादभुाव रोख यासाठी शासनामाफत िविवध 
उपाययोजना के या जात आहते. कोरोनाबािधत णांवर उपचार कर यासाठी ‘‘‘‘ ला मा थरेेपीला मा थरेेपीला मा थरेेपीला मा थरेेपी’’’’ 
ही उपयोगात येत आह.े यासाठी या ना पूव  कोरोना होऊन गेला आह ेअशा या 
ला माची आव यकता आह.े 

         मा.िज हािधकारी पालघर यांनी द.०५ मे,२०२१ रोजी दले या ापना वये 
कोरोनाबािधत णांपैक  जे ण ह े वे छेने यांचा ला मा दान कर यास तयार आहते, 
यांची मािहती संकिलत करणे आव यक आह.े यासाठी वे छेने ला मा दान कर यास तयार 
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यावर मेल क  शकतात. 
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१.नाव :-   

२.ज म तारीख :-   

३.वय :-  

४. लग :- पु ष / ी  
५. णालयात दाखल दनांक :-  

६.संपक मांक :-  

७.इमेल आयडी :-  

८.र  गट :-  

९.रिहवास प ा :-  

१०. णास णालयातून घरी सोड यात 
आ याचा दनांक :- 

 

                          

                        मी अस े मािणत करतो/करते क  मी ला मा दानासाठी वखुशीने तयार आह.े 
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            कोरोनाबािधत णांना उपचार दणेेकामी या ना पूव  कोरोना होऊन गेला 
आह े अशा जा तीत जा त नी वे छेने ला मा दान क न कोरोनाबािधत णांना 
कोरोनामु  हो यासाठी सहकाय करावे अस ेआवाहन वसई िवरार शहर महानगरपािलकेतफ 
कर यात येत आह.े 
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