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  रा यात मागील २० दवसां या कोरोना बािधत णसं येत घट होत अस याचे 
िनदशनास आलेल े आह.े याच माणे वसई िवरार शहर महानगरपािलका काय े ात दखेील 
कोरोना बािधतांची णसं या कमी झाललेी आह.े 
 स ि थतीत महानगरपािलकेम ये कोिवड-१९ ितबंधक लसीकरणाचे माण 
वाढिव यासाठी िविवध उप म राबिवले जात आहते. महानगरपािलका काय े ात 
नाग रकांना कोिवड-१९ ितबंधक लस चा पिहला डोस व दसुरा डोस दे याचे उ  सा य 
होत असून या लाभा याचे दसुरा डोस द यानंतर ६ मिहने पूण झाललेे आहते अशा 
लाभा याना कोिवड-१९ ितबंधक लस चा ि कॉशन डोस दे यात येत आह.े तसेच 
आजतागायत २,३१,३५३ इत या लाभा याना ि कॉशन डोस दे यात आललेे आहते. वसई 
िवरार शहर महानगरपािलका काय े ात वै क य आरो य िवभागामाफत कोिवड-१९ 
लसीकरणाचे अिधकािधक स  राबवून व इतर उपाययोजनेचा अवलंब क न कोिवड-१९ 

णांची सं या कमी झालेली आह.े तरी आगामी सणासुदी या काळात कोिवड-१९ चा 
ादभुाव वाढू नये याक रता खालील बाब चे पालन कर याबाबत जाहीर आवाहन कर यात 

येत आह.े 
 सावजिनक गद या ठकाणी मा कचा वापर करणे. 
 एकमेकांम ये सामािजक अंतर ठेवणे. 
 साबण, हॅ डवॉश ने हात व छ धुवावेत कवा सनॅीटायझरने हात व छ करावेत. 
 खोकताना, शकताना त डावर माल ठेवणे. 
 सद , ताप, खोकला ही ल णे अस यास व रत जवळ या नागरी ाथिमक आरो य 

क ाम ये जाऊन आरो य तपासणी क न यावी.       
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