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सेनोटसेनोटसेनोटसेनोट 

 क  शासना या सूचनांना अनुस न रा याम ये व या अनुषंगाने वसई िवरार शहर 
महानगरपािलका काय े ात कोिवड-१९ ितबंधक लसीकरण मोहीम राबिव यात येत आह.े
 क  शासना या सधुा रत िनदशानुसार शै िणक हतूेने, रोजगारा या उ शेाने, परदशेात 
होणा या पधाम ये सहभागी हो यासाठी तसेच ि प ीय, ब प ीय आंतररा ीय बैठकांम ये 
सहभागी हो यासाठी आंतररा ीय वास करणा या ना आव यकतेनुसार कोिवड-१९ 

ितबंधक लसीचा दसुरा डोस घेऊन ९० दवस (३ मिहने) पूण झा यानंतर ि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोसचेचचेेच े    
लसीकरण कर यास शासनाने मा यता दली आह.े 
 आंतररा ीय वास करणा या या ि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोस या या या या लसीकरणासाठी शासनामाफत 
खालील माणे िनदश दे यात आले आहते. 

१) आंतररा ीय वास करणा या ने कोिवड-१९ ितबंधक लसीचा दसुरा डोस घेऊन  
९० दवस (३ मिहने)  पूण झाले या नाच सदर ि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोसचेचचेेचे     लसीकरण केले 
जाईल. 

२)  लसीकरणासाठी सदर लाभा याना को-िवन पोटल वर जाऊन रिज ेशन करणे 
आव यक असून लसीकरण क ावर येताना सदर लाभा यानी फ  आपले ओळखप  
घेऊन यावे. लसीकरणासाठी आंतररा ीय वास करीत अस याबाबतची कवा 
के याबाबतची कागदप  उदा.ि हसा, वास कागदप  इ. सादर कर याची   
आव यकता नाहीआव यकता नाहीआव यकता नाहीआव यकता नाही....  

३) आंतररा ीय वास करीत असले या हे थकेअर वकरहे थकेअर वकरहे थकेअर वकरहे थकेअर वकर, , , , ं टलाईन वकरं टलाईन वकरं टलाईन वकरं टलाईन वकर    व व व व ६० ६० ६० ६० वषावरील वषावरील वषावरील वषावरील 
    यांनाच शासक य लसीकरण क ावर सदरील ि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोसचेचचेेचे     मोफतमोफतमोफतमोफत लसीकरण 

केल ेजाईल. तसेच यांना वे छेने खाजगी लसीकरण क ावर लसीचे शु क भरणा क न 
लसीकरण क न घेता येईल. 

४)  आंतररा ीय वास करीत असले या १८ १८ १८ १८ त ेत ेत ेत े ५९ ५९ ५९ ५९ वषवषवषवष वयोगटातील इतर लाभा याना 
सदरील ि कॉशन डोसचे    लसीकरण फ  खाजगी लसीकरणखाजगी लसीकरणखाजगी लसीकरणखाजगी लसीकरण क ावर लसीचे शु क भरणाशु क भरणाशु क भरणाशु क भरणा 
क न घेता येईल.                
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