
कोविसायन्स@ACTREC (देणगी योजना) 

ता.क.:  कोविसायन्स@ACTREC (देणगी योजना)  अंतगगत शिल्लक राशिलेला जास्तीचा शनधी ACTREC-टाटा मेमोररयल सेंटरकडे 

िस्तांतररत केला जाईल आशण संचालक, ACTREC च्या सल्ल्यानुसार  कोशिड शनदान आशण उपचारासाठी िापरला जाईल. 

कोविड लस महाराष्ट्रातील 18 िर्ाांिरील सिाांना सरकारी कें द्ाांिर मोफत ददली जाईल. हा एक मोठा आणण व्यापक 

प्रयत्न आहे.   या  सरकारी धोरणाच्या एकसांध  अांमलबजािणीकररता, आम्ही, ACTREC-टाटा मेमोररयल 
सेंटर ० मधील शास्त्रज्ञ आणण डॉक्टराांनी ममळून, “कोविसायन्स @ ACTREC (देणगी योजना)” सुरू केली आिे. 
त्याची उद्ददष्ट्टे खालीलप्रमाणे: 

1. आपल्या पररसरातील िांचचत समाजाच्या मनातील लसीबाबत च्या शांका दरू करून त्याांना प्रोत्सादहत 
करणे आणण 1000 जणाांना लस मोफत परुिणे.  

2. १०,००० च्या लक्ष्ययत लोकसांख्येस स्त्िच्छता ककट (मास्त्क + सॅननटायझसस + साबण) वितररत करणे. 

3. योग्य िजै्ञाननक मादहती प्रसाररत करणे. 

 

पदहली पायरी म्हणनू, आमच्या पररसरातील, लसीकरणास पार इच्छुक उमेदिाराांची एक सांपणूस यादी तयार 

करण्याची आमची योजना आहे. या ददशेने, आम्ही असे करू: 

1. ननिासी संकुलांच्या कायासलयाांकडून सांभाव्य लस पार उमेदिार म्हणनू  सिस घरगतुी मदतनीस, 

सरुक्षा कमसचारी आणण कां राटी कमसचारी यांची नािे फोन नंबर सकट जमा केली जातील (एक/ 4 माणसाांचे कुटुांब). 

2. खारघरमधील व्यापारी दकुानाांिर काम करणारे  कां राटी कमसचारी आणण फेरीिाले. 

3. बाांधकाम मजरुाांबरोबर काम करणारे कां राटदार. 
4. ACTREC येथील कां राटी आणण कायमस्त्िरुपी हाऊसकीवपांग कमसचायाांकडून त्याांच्या कुटुांबातील सदस्त्याांचा 

आणण शेजार याांच्या घराचा तपशील ममळिला जाईल. 
शनधी स्वरूपात  रूपये 10,00,000 रक्कम जमा करण्याचे आमचे लक्ष्य आिे. 

देणगी देण्यासाठी 
बकँ हस्ाां्रणाद्िारे- भारतीय देणगीदाराांनी येथे क्ष्क्लक करा           परदेशातील देणगीदाराांना येथे क्ष्क्लक करा.        
आयकर कायद्याच्या कलम 80G च्या अांतगसत “कोविसायन्स@ACTREC” (देणगी 
योजना) मोदहमेसाठी ददल्या गेलेल्या योगदानाची िजािट म्हणनू दािा केला जाऊ शकतो. कृपया आपल्या 
योगदानासह  देणगी फॉमस देणे अननिायस आहे.    
धनादेश / बकँ ड्राफ्ट "सांचालक, ACTREC- टाटा मेमोररयल सेंटर" ला उद्देशनू आशण  “ककग रोग उपचार सांशोधन 

आणण मशक्षण प्रगत कें द्र (ACTREC), टाटा मेमोररयल सेंटर, सेक्टर 22, खारघर, निी मुांबई-4१०२१०” च्या नािाने ददला 
जाऊ शकतो. कृपया तमुच्या योगदानासमिेत देणगी फॉमस सबममट करा ( िे अशनिायग आहे!)   

सांभाव्य लस पात्र उमेदिाराांच्या नािनोंदणीसाठी 
कोविसायन्स@ACTREC सांघ चे प्रशतशनधी 18 िरे् आणण िरील ियोगटातील सांभाव्य लस पार उमेदिाराांची यादी 
पढुीलप्रमाणे करतील: सिस घरगतुी मदतनीस आणण त्याांच्या कुटुांबातील सदस्त्य; ननिासी 
सोसायटीतील कां राटी कामगार/ कमसचारी, फेरीिाले, खारघर येथील दकुानातील कमसचारी आशण िधै बीपीएल ककां िा 
वपिळी मशधापत्ररकाधारक खारघर गािातील कोणीही रदहिासी. 

लस घेण्यास इच्छुक उमेदिाराांसाठी 
आपले फोन नांबर cowin.gov.in पोटसलिर नोंदणीकृत होतील. नोंदणी झाल्याची खारी आपल्या फोन िर 
ममळेल. जर आपली नोंदणी आधीच झालेली असेल  तर आपला नोंदणी क्रमाांक आम्हाला कळिा. आपले 
लसीकरण ACTREC लसीकरण कें द्ािर, लसीच्या उपलब्धतेनुसार जलु ै 2021 च्या सरुूिातीस ककां िा लिकरात 

लिकर शनयोजीत केले जाईल. 
  

या उपक्रमासाठी आपल्या सहकायासबद्दल आणण समथसनाबद्दल धन्यिाद. 

कोविसायन्स@ACTREC सांघ (संपकग : CoviScienceACTREC@gmail.com)  

https://actrec.gov.in/donors-india
https://actrec.gov.in/donors-india
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=mr&u=https://actrec.gov.in/overseas-donors
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeckPuFwiPioKYrq5EC_egiFaQklYCwZYSsJPFWb2b-gQeghA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeckPuFwiPioKYrq5EC_egiFaQklYCwZYSsJPFWb2b-gQeghA/viewform
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All vaccine seeker enlisted here will be registered with cowin.gov.in. In case you are already registered, please mention the same. Depending on the                                 
availability of vaccines, the earliest vaccination is anticipated from July 2021 onwards. If you get a chance to get vaccinated earlier at any                                                           

other centre, do get vaccinated with your first opportunity. Do inform us to update our records. 

                                             The name of the ACTREC-Tata Memorial Centre staff responsible for the list for follow up:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
The staff will enter the information collected here to the Master vaccine seeker list and register all the vaccine seeker with cowin.gov.in. This list, along with the filled Cowin 
registration number, may be submitted to CoviScienceACTREC@gmail.com for documentation.                                                                                                                                                                             
The information collected through this document will be treated as highly confidential . It will be fed to generate a Master list of vaccine seekers and maintained by the 
CoviScience@ACTREC team. This information will be used only by the CoviScience@ACTREC team for vaccination purpose and to keep track of the beneficiary of the 
sanitation kits. Of note, some basic information restricted to your name, age and gender may be used to assess the progress made by this initiative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


