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              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.े 
शासना या ‘जन अिभयान’ अंतगत १८ १८ १८ १८ त ेत ेत ेत े५९ ५९ ५९ ५९ वषवषवषवष वयोगटातील लाभा याना दनांक १५ १५ १५ १५ जलुैजलुैजलुैजलुै, , , , 
२०२२ २०२२ २०२२ २०२२ त ेत ेत ेत े३० ३० ३० ३० स टबरस टबरस टबरस टबर, , , , २०२२२०२२२०२२२०२२ रोजी पयत शासक य लसीकरण क ांवर लाभा याना ि कॉशन ि कॉशन ि कॉशन ि कॉशन 
डोसचेडोसचेडोसचेडोसचे मोफत लसीकरण कर यात येत आह.े  
     शासनाने दनांक ०८ ऑग ट, २०२२ रोजी दले या नवीन मागदशक सूचनांनुसार 
१८ वषावरील या लाभा याचे ‘‘‘‘को हीिश डको हीिश डको हीिश डको हीिश ड’’’’    (Covishield)    कवा ‘‘‘‘कोवॅ सीनकोवॅ सीनकोवॅ सीनकोवॅ सीन’’’’    (Covaxin)    
लसी या    पिह या व पिह या व पिह या व पिह या व दसु या डोसचेदसु या डोसचेदसु या डोसचेदसु या डोसच ेलसीकरण झाले आह ेव ‘‘‘‘को हीिश डको हीिश डको हीिश डको हीिश ड’’’’    कवा ‘‘‘‘कोवॅ सीनकोवॅ सीनकोवॅ सीनकोवॅ सीन’ ’ ’ ’ 
लसीचा दसुरा डोस घेऊन या लाभा याचे ६ मिहने कवा २६ आठवड ेपूण झाल ेआह ेअशा 
लाभा याना वे छेनेवे छेनेवे छेनेवे छेन े‘ि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोसि कॉशन डोस’’’’    हणून ‘‘‘‘कॉब वॅ सकॉब वॅ सकॉब वॅ सकॉब वॅ स’’’’ (Corbevax) या लसीचे लसीकरण 
क न घेता येतील.    
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