
विषय:  भारतीय जैन संघटना आणि फोस्स मोटस्स यांच्ामाफ्स त “Express Lasikaran Window” 
 या मोहिमेची सुरुिात 

माननीय संपादक,

माननीय उपमुख्यमंत्ी श्ी. अजितदादा पवार आणि ववभागीय आयुक्त श्ी. सौरभ राव यांनी पुिे जिल्हात दररोि एक 
लाख लसीकरिाचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. त्ासाठी संपूि्ण प्रशासकीय यंत्िा तसेच भारतीय िैन संघटना (BJS), 
फोस्ण मोटस्ण व PPCR हे सव्णिि वेगाने कामास लागले आहेत.

पुिे महानगरपाजलकेच्ा शासकीय दवाखान्ातील ४० लसीकरि कें द्ांना, बीिेएस आणि फोस्ण मोटस्ण जलमीटेड 
यांच्ा कडून लसीकरि सुरुळीत व्ावे म्हिून सहकाय्ण केले िात आहे. पुिे शहराची लोकसंख्या खूप िास्त आहे 
जशवाय IT, Automobiles,  Industries आणि Private Universities, इ. मोठमोठ्ा संस्ाही शहरात खूप 
आहेत, ज्ांच्ाकडे  हिारोंनी  कम्णचारी काय्ण कररत आहेत. अश्ा सव्ण मोठ्ा कंपन्ांच्ा कम्णचाऱयांच्ा 
लसीकरिासाठी बीिेएस आणि फोस्ण मोटस्ण जलमीटेड यांनी “Express Lasikaran Window” या मोहहमेची 
संकल्पना मांडली आहे, ज्ास प्रशासनाने मान्ता हदली आहे. याद्ारे ज्ा कंपन्ांच्ा कम्णचाऱयांचे वय ४५वर्षांपेक्ा 
अधिक आहे, अश्ा कम्णचाऱयांचे लसीकरि ववनामूल्य आणि त्वररत करून घेता येईल. त्ासाठी अश्ा कंपन्ांनी 
खालील बाबतीत शासकीय दवाखान्ांना मनुष्यबळांचे सहकाय्ण करावे.

अपेक्षित सिकाय्स:

• लसीकरि प्रक्रिया पूि्ण करण्ासाठी महानगरपाजलकेच्ा रुग्ालयांमध्े Data Entry Operator आणि 
Laptop पुरवावेत. (कमीतकमी एक महहन्ासाठी एक Data Entry Operator उपलब्ध करून द्ावा.)

• लसीकरिासाठी नससेस स्ाफ उपलब्ध करून द्ावा . (यासाठी करार पद्धतीने नससेस वमळतात.  क्कमान एक नस्ण 
कमीतकमी एक महहन्ासाठी तरी उपलब्ध करून द्ावी.)

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

• िर कंपन्ा त्ांच्ा कम्णचाऱयांसाठी चहापािी/नाश्त्ाची व्यवस्ा करिार असतील तर,  वतथे लसीकरिासाठी 
आलेल्या इतर लोकांसाठीसुद्धा तीच व्यवस्ा त्ांनी करावी म्हििे समानता राखली िाईल.

अश्ा पद्धतीने प्रशासनाच्ा लसीकरिाच्ा या महायज्ामध्े प्रत्ेक कंपन्ांनी योगदान हदले तरच हा यज् पूि्ण होऊ 
शकेल. ज्ा कंपन्ांना या मोहहमेत सहभागी व्ायचे आहे त्ांनी खालील पत्ावर संपक्ण  सािावा.

EXPRESS LASIKARAN WINDOW
प्रेस नोट

08.04.21

पत्ा : 
भारतीय िैन संघटना,  

मुथथा चेंबस्ण २, आठवा मिला, 
सेनापती बापट रोड, जशवािीनगर, पुिे ४११०१६.

संपक्स व्यक्ति :
प्रकल्प समन्वयक – श्ी. ववपुल फडतरे 

मोबाईल रिमांक–८३२९१६१२७५  
इमेल आईडी -expresslasikaran@bjsindia.org


