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सेनोटसेनोटसेनोटसेनोट 

 द.१६ जानेवारी २०२१ पासून दशेात कोिवड-१९ लसीकरण काय मास सु वात झाली असून क  
शासना या सूचनांना अनुस न रा याम ये व या अनुषंगाने वसई िवरार शहर महानगरपािलका काय े ाम ये 
कोिवड-१९ ितबंधक लसीकरण मोहीम राबिव यात येत आह.े 
 जगात वाढत असलेले कोिवड ण व आढळून येत असले या ओमाय ॉन हरेीयंटमुळे क  शासनाने 
कोिवड-१९ ितबंधक लसीकरण वाढिव यासाठी पुढील माणे िनदश दले आहते. 

१) हे थकेअर वकरहे थकेअर वकरहे थकेअर वकरहे थकेअर वकर, , , , ं टलाईन वकरं टलाईन वकरं टलाईन वकरं टलाईन वकर यांनी कोिवड-१९ ितबंधक लसीचे दो ही डोस घेतले असतील तर 
यांना दददद....१० १० १० १० जानवेारी जानवेारी जानवेारी जानवेारी २०२२२०२२२०२२२०२२ पासून ि कॉशनि कॉशनि कॉशनि कॉशन    डोसडोसडोसडोस दे यात यावा. ि कॉशन डोस दतेाना संबंिधत 

लाभा याचे दसु या डोस या तारखेपासून ९ मिहने कवा ३९ आठवड ेपूण झालेले असावेत.      
२) ६० ६० ६० ६० वष वरील सह ाधी असले यावष वरील सह ाधी असले यावष वरील सह ाधी असले यावष वरील सह ाधी असले या लाभा याना यां यावर उपचार करणा या डॉ टरां या डॉ टरां या डॉ टरां या डॉ टरां या स यानेस यानेस यानेस यान े

द.१० १० १० १० जानवेारी जानवेारी जानवेारी जानवेारी २०२२२०२२२०२२२०२२ पासून ि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोस दे यात यावा. ि कॉशन डोस दतेाना संबंिधत 
लाभा याचे दसु या डोस या तारखेपासून ९ मिहने कवा ३९ आठवड ेपूण झालेले असावेत.    

३) ६० वष वरील सह ाधी असले या लाभा याना ि कॉशन डोस दतेाना लसीकरण क ा या ठकाणी 
कोणतेही माणप  जमा कर याची कवा दाखव याची आव यकता नाही. फ  अशा लाभा यानी 
यां या डॉ टरां या स याने लसीकरणाबाबत िनणय यावा.    

४) लाभा यानी याआधी या लसीचा (कोिविश ड/कोवॅ सीन) पिहला व दसुरा डोस घेतला आह,े याच याच याच याच 
लसीचालसीचालसीचालसीचा ि कॉशन डोस लाभा याना दे यात येईल.    
  

               ि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोस घेणा या लाभा यासाठी कोिवन अपॅम येकोिवन अपॅम येकोिवन अपॅम येकोिवन अपॅम ये खालील माणे सुिवधा उपल ध 
कर यात येत आह.े 
 हे थकेअर वकर, ं टलाईन वकर व ६० वष वा यावरील सह ाधी असलेले नाग रक यांना यां या 

स या या कोिवन अकाउंटकोिवन अकाउंटकोिवन अकाउंटकोिवन अकाउंट व न ि कॉशन डोससाठी न दणी करता येईल.    
 दसु या डोसनतंर दसु या डोसनतंर दसु या डोसनतंर दसु या डोसनतंर ९ ९ ९ ९ मिहने कवा मिहने कवा मिहने कवा मिहने कवा ३९ ३९ ३९ ३९ आठवडे पणूआठवडे पणूआठवडे पणूआठवडे पणू झाले या लाभाथ च ि कॉशन डोससाठी पा  

राहतील.  
 सव हे थकेअर वकर, ं टलाईन वकर यांचे वय ६० वषपे ा कमी आह ेअशा लाभा याना ि कॉशन 

डोससाठी पा  हो यासाठी िनदिशत नमु याम य े नोकरी या ठकाणच े माणप  िनदिशत नमु याम य े नोकरी या ठकाणच े माणप  िनदिशत नमु याम य े नोकरी या ठकाणच े माणप  िनदिशत नमु याम य े नोकरी या ठकाणच े माणप  सादर करावे 
लागेल. तसेच अशा चे लसीकरण फ  शासक य लसीकरण क ात शासक य लसीकरण क ात शासक य लसीकरण क ात शासक य लसीकरण क ात ऑनसाईट प तीनेऑनसाईट प तीनेऑनसाईट प तीनेऑनसाईट प तीने उपल ध 
असेल.   

 कोिवन िस टीममधून अशा ना ि कॉशन डोस घे यासाठी संदशेसंदशेसंदशेसंदशे((((SMSSMSSMSSMS)))) ा  होणार आह.े  
 न दणी व लसीकरणाची वेळ ही ऑनलाईन कवा जागेवरच (Walk in) व पात घेता येईल.  
 ि कॉशन डोस घेत यानंतर कोिवन िस टीममधून माणप  िमळिवता येईल. 

        

टीप टीप टीप टीप :::: लाभा याना शासक य लसीकरण क ां या ठकाणी मोफत लस दे यात येईल. या लाभा याना  
         खाजगी लसीकरण क ांवर लस यायची असेल अशा नाग रकांसाठी क  शासनाने पूव   
         घोिषत केले या कमतीम ये लसीकरण करता येईल. याम ये कोणताही बदल कर यात  
         आलेला नाही. शासनाने कोिवड-१९ ितबंधा मक लसीचे दर खाजगी णालयांक रता 
         खालील माणे िनि त कर यात आलेले आहते.  

Sr. 

No. 
Vaccine 

Price Per 

Dose as 

declared by 

manufacturer 

(Rs.)* 

GST@5% 

(Rs.) 

Maximum Service 

Charge Per Dose 

inclusive of all 

taxes (Rs.) 

Maximum Price that 

can be charged by the 

private CVCs (Rs.) 

1 COVISHIELD 600 30 150 780 

2 COVAXIN 1200 60 150 1410 

*Price per dose declared by the manufacturer is the price at CVC inclusive of all expenses. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                वसई िवरार शहर महानगरपािलका वसई िवरार शहर महानगरपािलका वसई िवरार शहर महानगरपािलका वसई िवरार शहर महानगरपािलका  



 

हे थकेअर वकरहे थकेअर वकरहे थकेअर वकरहे थकेअर वकर, , , , ं टलाईन वकरं टलाईन वकरं टलाईन वकरं टलाईन वकर यां या ि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोस या या या या  लसीकरणाचे िनयोजन खालील लसीकरण क ांवर 
कर यात आले आह.े 

 

 

 


