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कें द्र शासनाच्ा ननयमावलीनुसार महाराष्ट् ातील प्रत्येक लाभार्थ्यांचये लसीकरण करण्ाच्ा हयेतूनये प्रशासकीय यंत्रणा जोमानये काम करीत आहये. 
परंतु या यंत्रणयेला नवनवध सामाजजक संस्ा, मोठमोठ्ा कंपन्ा यांनीही सहकाय्य कये ल्ास, लसीकरण मोहीमयेला जनआंदोलनाचये स्वरूप प्राप्त 
होईल आणण लसीकरण मोहीम अधधक प्रभावीपणये राबनवता ययेईल.

पुणये जजल्हाच्ा प्रशासनानये दररोज एक लाख लसीकरणाचये लक्ष्य समोर ठये वलये आहये. ददवसेंददवस एकीकडये वाढत असलयेली रुग्णसंख्ा आणण 
दसुरीकडये लसीकरणासाठी कें द्रांवर होणारी गददी. यामुळये  रुग्णालयांवर ययेणारा ताण कमी करण्ासाठी व लसीकरण सुरळीत पडण्ासाठी 
भारतीय जैन संघटना (BJS) आणण फोस्य मोटस्य जलमीटयेड पुणये महानगरपाजलकये च्ा शासकीय रुग्णालयातील ४० लसीकरण कें द्रावर सहकाय्य 
करीत आहये.यामुळये  कें द्रावर होणारी गददी ननयंत्त्रत होऊन लसीकरण प्रत्रिययेचा वयेग वाढून, जास्त लोकांचये लसीकरण होण्ास मदत होत आहये. पुणये 
जजल्ा दयेशातील सववाधधक लसीकरण करणारा जजल्ा म्हणून होण्ास याचा हातभार लागला आहये. 

यातून नमळालयेल्ा अनुभवावरून, इतर जजल्हानयेही जास्तीतजास्त लोकांचये लसीकरण करायचये लक्ष्य समोर ठये वल्ास, नवनवध कंपन्ा/ संस्ांच्ा 
मदतीनये तये सहज गाठता ययेईल. यासाठी अश्ा कंपन्ांना/संस्ांना लसीकरण मोदहमयेत सहभागी करून घयेणये आवश्क आहये. जजल्हातील 
लसीकरण कें द्रांच्ा क्षमतयेचा पूण्य उपयोग करून घ्ायचा असयेल तर, एक वयेगळ्ा प्रकारची अधभनव मोहीम राबनवणये गरजयेचये आहये. या अनुषंगानये 
भारतीय जैन संघटना आणण फोस्य मोटस्य जलमीटयेड यांनी “Express LasikaranWindow” दह मोहीम सुरू कये ली आहये.  या मोदहमयेद्ारये एक 
जनआंदोलन उभये होऊन जास्तीत जास्त लोकांचये लसीकरण करता ययेईल आणण आपापल्ा जजल्हाचये अपयेजक्षत लक्ष्य सहज साधता ययेईल.

Express Lasikaran Window
ज्ा कंपनीचये १०० पयेक्षा अधधक कम्यचारी, जये ४५ वयापयेक्षा जास्त वयाचये आहयेत आणण लस घयेऊ इच्छित आहयेत अशा कंपन्ा 
‘Express Lasikaran Window’ या योजनयेमध्ये सहभागी होऊ शकतात. ज्ामुळये  अश्ा कंपन्ाना आपल्ा कम्यचाऱयांचये लसीकरण 
नवनामूल् आणण त्वरीत करून घयेता ययेईल.

Express Lasikaran Window कार्यपद्धती 
आपल्ा जजल्हातील ज्ा कंपन्ांना त्ांच्ा कम्यचाऱयांसाठी वयेगानये लसीकरण करून घ्ावयाचये असयेल अशा कंपन्ांना हये लसीकरण वयेगानये करून 
घयेण्ासाठी खालील बाबींची पूत्यता करावी लागयेल. 

• लसीकरण प्रत्रिया पूण्य करण्ासाठी महानगरपाजलकये च्ा रुग्णालयांमध्ये Data Entry Operator आणण Laptop पुरवावयेत. (कमीतकमी 
एक मदहन्ासाठी एक Data Entry Operator उपलब्ध करून द्ावा.)

• लसीकरणासाठी नससेस स्ाफ उपलब्ध करून द्ावा . (यासाठी करार पद्धतीनये नससेस नमळतात.  त्कमान एक नस्य कमीतकमी एक मदहन्ासाठी 
तरी उपलब्ध करून द्ावी.)

• Crowd Management व Social Distancing Maintain करण्ासाठी आपल्ा कंपनीच्ा स्ाफपैकी एक/दोन व्यक्ी उपलब्ध करून 
द्ाव्यात. 

• जर कंपन्ा त्ांच्ा कम्यचाऱयांसाठी चहापाणी/नाश्त्ाची व्यवस्ा करणार असतील तर,  नतथये लसीकरणासाठी आलयेल्ा इतर लोकांसाठीसुद्धा 
तीच व्यवस्ा त्ांनी करावी म्हणजये समानता राखली जाईल.

अश्ा पद्धतीनये प्रशासनाच्ा लसीकरणाच्ा या महायज्ामध्ये प्रत्येक कंपन्ांनी/ संस्ांनी योगदान ददलये तरच हा यज् पूण्य होऊ शकये ल. याहयेतूनये 
नवनवध कंपन्ा/ संस्ांना या मोदहमयेत सहभागी करून घयेण्ाचये काय्य बीजयेएस आणण फोस्य मोटस्य जलमीटयेड यांच्ा माध्मानये कये लये जाईल. 

ज्ा कंपन्ांना या मोदहमयेत सहभागी व्ायचये आहये, तये बीजयेएसच्ा खालील पत्ावर संपक्य  साधतील.
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