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पे्रसनोट 

ददिाळीच्या सुट्टीिध्ये देखीि मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या ितीन ेकोव्हीड िसीकरण 

कें द्र राहणार सुरू 

कें द्र शासनाच्या सुचनाना अनुसरून राज्यािध्ये ि त्याअनुषंगाने मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
कायकक्षेत्रात कोविड िसीकरणाचा कायकक्रि दद. १६/०१/२०२१ राजी पासून सुर झािा असून टप्याटप्याने 
िेगिेगळ्या ियोगटाचे िसीकरण सुरु करण्यात आिे आहे. या संपुणक िोदहिेअंतगकत यंत्रणेिार्क त कें द्र 

शासन विकमसत कोविड प्रणािीच्या िाध्यिातून प्राप्त झािेल्या अहिािानुसार मिरा भाईंदर शहरातीि 

शासकीय ि खाजगी कोविड िसीकरण कें द्रािार्क त आतापयतं ६ िाख ४ हजार ७०८ िाभार्थयांना कोविड 

िसीकरणाचा पदहिा डोस ि ३ िाख ३० हजार ३७० िाभार्थयांना  कोविड िसीकरणाचा दसुरा डोस देण्यात 

आिा आहे.    

संभाव्य ततसऱ्या िाटेची तीव्रता किी करण्याच्या दषु्टीने संपूणक शहरातीि नागरीकांचे १००% 

िसीकरण पूणक करण्याच्या हेतूने मिरा भाईंदर शहरात संबंधित आरोग्य कें द्रांििून ४२४ पथकांची नेिणूक 

करण्यात आिी असून गहृभेटीििुन िोकांशी संिाद सािण्यात येत आहे. िसीकरण विषयी असिेिा 
िोकांच्या िनातीि गैरसिज दरू करण्याचा प्रयत्न तसेच संिाद, प्रबोिन, िोकमशक्षण या िाध्यिाचा 
िापर करून िंधचत नागरीकांना िसीकरणासाठी प्रोत्साहीत करण्यात येत आहे. या िोदहिेत सदर 

पथकासोबत िैद्यकीय विभागाचे िसीकरण पथक नेिण्यात आिे असून गहृसंकुिन/औद्योधगक 

क्षेत्रांिध्ये अद्यापही िसीकरणापासून िंधचत असिेल्या १८ िषाकिरीि नागरीकांचे प्रथि तसेच दसुऱ्या 
डोस करीताचे िसीकरण करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर ६ प्रभाग कायाकियाििुन िोबाईि िसीकरण 

िॅनच्या दटििार्क त दकुाने, हॉटेि, िॉि, कॉि सेंटर, बँक, ई. आस्थापनांििीि नागरीकांच्या 
िसीकरणाच्या स्स्थतीचा आढािा घेऊन अद्यापही िसीकरणापासुन िंधचत असिेल्या िाभार्थयांना 
तात्काळ िसीकरणाचा िाभ देण्यात येत आहे.  

 मिरा भाईंदर शहरातीि नागररकांना सदर िसीकरणाचा िाभ ददिाळीच्या सुट्टीिध्ये देखीि घेता 
येणार आहे. मिरा भाईंदर शहरातीि कोस्व्हड िसीकरण कें दे्र ही ददिाळीच्या सुट्टीिध्ये बंद न ठेिता पदहल्या 
ककंिा दसुऱ्या डोसपासून िंधचत असणाऱ्या नागररकांसाठी खुिी ठेिण्याचे मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
आयुक्त ददिीप ढोिे यांनी तनदेश ददिे आहेत. त्याचबरोबर मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेत्रात १०० 

टक्के िसीकरण पूणक करण्याचे उदिष्ट ठेिून ददिाळी सुट्टी िध्ये देखीि ही िसीकरण कें द्र सुरू राहणार 



आहे. मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेत्रात प्रािुख्याने पंडडत भीिसेन जोशी रुग्णाि भाईंदर पस्चचि ि 

इंददरा गांिी, मिरा रोड पूिक ही दोन िसीकरण कें द्र सुरू ठेिण्यात येणार आहेत.  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या ितीने दैनंददन िसीकरणाचे सुयोग्य तनयोजन केिे जात असून 

दसु-या ददिशीच्या िसीकरणाची िादहती आदल्या ददिशी संध्याकाळी व्हॉट्स ॲप, रे्सबुक, ट्विटर, 

इन्सस्टाग्राि अशा सोशि िाध्यिांिरून प्रमसध्द करण्यात येत आहे. मिरा भाईंदर िहानगरपामिका िा. 
िहापौर ज्योत्सना हसनाळे ि आयुक्त ददिीप ढोिे यांच्यािार्क त मिरा भाईंदर शहरातीि नागररकांना 
आिाहन करण्यात येत आहे की, कोरोना आजाराच्या संभाव्य ततसऱ्या िाटेची तीव्रता टाळण्याच्या 
अनुषंगान े१८ िषाकिरीि िसीकरणाकरीता पात्र असिेल्या नागररकांनी ििकरात ििकर िसीकरण पूणक 
करून घ्यािे ि ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी पयतं मिरा भाईंदर शहरात १००% िसीकरण पूणक करण्यास मिरा 
भाईंदर िहानगरपामिका प्रशासनास सहकायक कराि.े तसेच कोविड िसीकरण कें द्राच्या दठकाणी 
नागररकांनी नाहक गदी करु नये ि िसीकरणाच्या दठकाणी नागररकांनी िास्क पररिान करणेस तसेच 

सािास्जक अंतर (Social Distance) पािन करून िसीकरण सुिभररत्या होणेस िहानगरपामिकस 

सहकायक कराि.े 


