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सावकजचनर् आरोग्य चवभाग
राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील सवक नागचरर्ांिे मोफत लसीर्रण
-- मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांिी घोषणा
राज्य मंचत्रमंडळ बैठर्ीत सवानुमते चनणकय
राज्यातील १८ ते ४४ या वयोगटातील सवांना र्ोचवड िचतबंधात्मर् लस मोफत दे ्यािा चनणकय आज
झाले्या राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घे्यात आला. बैठर्ीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांनी यािी घोषणा
र्ेली.
लसीर्रण र्ायकक्रमाबाबत आरोग्य चवभाग चनयोजन र्रीत असून नागचरर्ांना याबाबत व्यवस्थथत
पूवस
क ूिना दे ्यात येईल, त्यामुळे लसीर्रण र्ेंद्रांवर अनावक यर् गद र्ू  नये असेही मुख्यमंत्रयांनी थपष्ट
र्ेले.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री ठार्रे म्हणाले र्ी गे्या वषक-सव्वा वषांपासून आपण र्ोचवडिी लढाई
लढतो आहोत. जानेवारीपासून र्ेंद्राच्या सहर्ायाने राज्यात लसीर्रण सु आ आहे . आजतागायत ४५ च्या
पुढील वयोगटातील दीड र्ोटीपेक्षा जाथत जणांिे लसीर्रण र्र्यात आले आहे . हा दे िात चवक्रम आहे .
लस पुरवठ्यािमाणे लसीर्रण र्ायकक्रम घोचषत र्रणार
उपमुख्यमंत्री अचजत पवार, महसूल मंत्री बाळासाहे ब थोरात, आरोग्यमंत्री राजेि टोपे तसेि इतर सवक िमुख
सहर्ाऱयांिी यासंदभात ििा झाली आहे . सध्या राज्यसमोर आर्थथर् िणिण असूनही नागचरर्ांच्या
आरोग्याला सवोच्ि िाधान्य आहे त्यामुळेि १८ ते ४४ च्या वयोगटातील सवांना मोफत लस दे ्यािा चनणकय
राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत घे्यात आला असून लसींिा पुरवठा र्सा होतो, यानुसार लसीर्रण चनयोजन
र्ू न पुढील र्ायकक्रम जाहीर र्र्यात येईल, असेही मुख्यमंत्रयांनी म्हणाले.
जाथतीत जाथत लस चमळचव्यािे ियत्न
सध्या चसरम आचण भारत बायोटे र् या र्ंपन्यांच्या लसी उपध ध असून, त्यांच्यािी सातत्याने ििा र्ू न,
पाठपुराव्याने जाथतील जाथत लस उपलध ध र्ू न दे्यात येईल.
उत्तम चनयोजन र्रावे
18 ते 44 वयोगटातील लसीर्रण र्ायकक्रमािे चनयोजन र्रताना र्ुठलीही अडिण येणार नाही यािी
र्ाळजी घे्यािी मुख्यमंत्रयांनी ििासनाला सूिना र्ेली आहे
र्ोचवन एपवर नोंदणी र्रा
या वयोगटातील नागचरर्ांनी र्ोचवन मोबाईल एपवर नोंदणी र्रावी, र्ुठे ही लसीर्रण र्ेंद्रांवर गद र्ू 
नये. लसीर्रणाबाबत व्यवस्थथत व सुथपष्ट सूिना चमळतील असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
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वैद्यर्ीय चिक्षण व औषधी द्रव्ये चवभाग

हाफचर्नला र्ोचवड लस िर््प सुू  र्र्यास मान्यता
हाफचर्न जीव औषध चनमाण महामंडळास र्ोचवड लस िर््प सुू  र्र्यास आज झाले्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता दे ्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षथथानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
र्ेंद्र िासनाच्या चवज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या जैव तंत्रज्ञान चवभागाच्या सहाययाने आचण मे .भारत
बायोटे र् इंटरनॅिनल चल., हैद्राबाद या र्ंपनीर्डू न र्ोचवड-19 या साथ रोगाच्या लसीिे उत्पादन तंत्रज्ञान
घेऊन महामंडळाच्या परळ, मुंबई येथील जागेत ू पये 154 र्ोटी भांडवली खिाच्या र्ोवॅस्नसन लस
उत्पादनािा हा िर््प सुू  होईल.
िर््पाच्या उभारणीसाठी ू पये 94 र्ोटी इतर्े अथकसहायय राज्य िासनाच्या आर्स्थमर्ता चनधीतून
खिक र्र्यात येईल. र्ेंद्र िासनाने ू पये 65 र्ोटी इतर्े अथकसहायय मंजूर र्ेले आहे .
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