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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.े 
  या लाभा याना खाजगी लसीकरण क ावर कोिवड-१९ ितबंधक लस यायची असेल अशा 
नाग रकांसाठी क  शासनाने लस चे सुधारीतसुधारीतसुधारीतसुधारीत    दरदरदरदर जाहीर केले आहते. शासनामाफत खाजगी णालयांक रता 
कोिवड-१९ ितबंधा मक लसीचे सुधा रत दर 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 225 11.25 150 386.25 

2 COVAXIN 225 11.25 150 386.25 

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

 

           याच माण ेयाच माण ेयाच माण ेयाच माण ेशासनामाफत खालील माण ेिनदश दे यात आल ेआहतेशासनामाफत खालील माण ेिनदश दे यात आल ेआहतेशासनामाफत खालील माण ेिनदश दे यात आल ेआहतेशासनामाफत खालील माण ेिनदश दे यात आल ेआहते. . . .  
 

१) हे थकेअर वकरहे थकेअर वकरहे थकेअर वकरहे थकेअर वकर, , , , ं टलाईन वकरं टलाईन वकरं टलाईन वकरं टलाईन वकर व ६० ६० ६० ६० वष वरील वष वरील वष वरील वष वरील लाभा यानालाभा यानालाभा यानालाभा याना     कोिवड-१९ ितबंधक लसीचे दो ही 
डोस तसेच ि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोस ह ेशासक य लसीकरण क ां या ठकाणी मोफत दे यात येतील. 

२) १८ ते ५९ वष वयोगटातील लाभा याना कोिवड-१९ ितबंधक लसीचा फ  पिहला व दसुरा डोस 
शासक य लसीकरण क ां या ठकाणी मोफत दे यात येईल.   

३) यापुढे १८ १८ १८ १८ त ेत ेत ेत े५९ ५९ ५९ ५९ वषवषवषवष वयोगटातील लाभा याना कोिवड-१९ ितबंधक लसी या  ि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोस चे 
लसीकरण ह ेखाजगी खाजगी खाजगी खाजगी लसीलसीलसीलसीकरण क ावंर जाऊनकरण क ावंर जाऊनकरण क ावंर जाऊनकरण क ावंर जाऊन शासनाने दले या सुधा रत दरानुसार क न यावे  
लागेल. सदर वयोगटातील लाभा याचे यापुढे शासक य लसीकरण क ांवर ि कॉशन डोस चे    
लसीकरण केले जाणार नाही.  

        

                शासनामाफत पुढील सुधा रत मागदशक सचूना ा  होईपयत कोिवडशासनामाफत पुढील सुधा रत मागदशक सचूना ा  होईपयत कोिवडशासनामाफत पुढील सुधा रत मागदशक सचूना ा  होईपयत कोिवडशासनामाफत पुढील सुधा रत मागदशक सचूना ा  होईपयत कोिवड----१९ १९ १९ १९ लसीकरण काय म लसीकरण काय म लसीकरण काय म लसीकरण काय म 
खालील नमदू त या माण ेराबिवला जाईलखालील नमदू त या माण ेराबिवला जाईलखालील नमदू त या माण ेराबिवला जाईलखालील नमदू त या माण ेराबिवला जाईल.... 

अअअअ....    
....        

लाभा याच ेलाभा याच ेलाभा याच ेलाभा याच े
वयोगटवयोगटवयोगटवयोगट        

लसीचा लसीचा लसीचा लसीचा 
कारकारकारकार        

महानगरपािलका महानगरपािलका महानगरपािलका महानगरपािलका 
लसीकरण कलसीकरण कलसीकरण कलसीकरण क         

खाजगी लसीकरण कखाजगी लसीकरण कखाजगी लसीकरण कखाजगी लसीकरण क         

पिहला पिहला पिहला पिहला 
डोसडोसडोसडोस        

दसुरादसुरादसुरादसुरा    
डोसडोसडोसडोस        

ि कॉशनि कॉशनि कॉशनि कॉशन    
डोसडोसडोसडोस    पिहलापिहलापिहलापिहला    डोसडोसडोसडोस        दसुरादसुरादसुरादसुरा    डोसडोसडोसडोस        ि कॉशनि कॉशनि कॉशनि कॉशन    

डोसडोसडोसडोस    

११११    १२ १२ १२ १२ त ेत ेत ेत े१४ १४ १४ १४ वषवषवषवष        कॉब वॅ स उपल ध  
(मोफत) 

उपल ध  
(मोफत) ¹¹¹¹    उपल ध नाही  उपल ध नाही  ¹¹¹¹    

२२२२    १५ १५ १५ १५ त ेत ेत ेत े१७१७१७१७    वषवषवषवष        कोवॅ सीन उपल ध  
(मोफत) 

उपल ध  
(मोफत) ¹¹¹¹    उपल ध नाही  उपल ध नाही  ¹¹¹¹    

३३३३    १८ १८ १८ १८ त ेत ेत ेत े५९५९५९५९    वषवषवषवष        को हीिश ड/ 
कोवॅ सीन   

उपल ध  
(मोफत) 

उपल ध  
(मोफत) 

उपल ध 
नाही  

उपल ध  
(३८६.२५ .) 

उपल ध  
(३८६.२५ .) 

उपल ध  
(३८६.२५ .) 

४४४४    ६० ६० ६० ६० वषावरीलवषावरीलवषावरीलवषावरील        
को हीिश ड/ 
कोवॅ सीन   

उपल ध  
(मोफत) 

उपल ध  
(मोफत) 

उपल ध  
(मोफत) 

उपल ध  
(३८६.२५ .) 

उपल ध  
(३८६.२५ .) उपल ध नाही  

५५५५    हे थकेअर वकसहे थकेअर वकसहे थकेअर वकसहे थकेअर वकस    / / / / 
ं टलाईन वकसं टलाईन वकसं टलाईन वकसं टलाईन वकस        

को हीिश ड/ 
कोवॅ सीन   

उपल ध  
(मोफत) 

उपल ध  
(मोफत) 

उपल ध  
(मोफत) 

उपल ध  
(३८६.२५ .) 

उपल ध  
(३८६.२५ .) उपल ध नाही  
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