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arefauarHTat fT f aTET. 

14 UT zuari(FLw), a go autaita Hrart artt TTrEiTirAT fafs a ira riaT 

(Precaution Dose) Tr sakara t7U K Online a ofnine v4tiA 3Tifaa aUTA 3TE. 

TAT fTuT (Onsite) I ATzuit a7zuarat qfaUT TT 3u7 TRa 
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a aarerts TATeatt aa r rt (HCw), a74Tt u tart (FIL.W) a to 

atarr FaT (Comorbidity) T Tfraii Precaution ziq7 st) aiard risr 

T R A faarut arfra ATR ufrua a ada aTATfas simr (Social Distance) 

f4RT 4T HEITUTfoal 



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस ऑनलाईन/ ऑफलाईन

कोविविल्ड 200

कोव्हकॅ्सीन 50

कोविविल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 50

कोविविल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

कोविविल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 100

कोविविल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

कोविविल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 100

कोविविल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोविविल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 100

पवहला डोस ि दसुरा डोस 
तसेच (Precaution 

Dose)बसु्टर डोस

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

 ऑनलाईन ि ऑफलाईन

2

पं. वभमसेन जोिी सामान्य 
रुग्णालय

मकॅ्सस मॉल जिळ, 150 फूट रस्ता, भाईंदर 
(प)

3

●  18 िर्षािरील नागवरकांकरीता कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन लसीचा 
पवहला ि दसुरा डोस.

● आरोग्य कममचारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे 
कममचारी(FLW), ि 60 िर्षािरील सहव्याधी असलेल्या 

नागवरकांकरीता  कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन लसीचा (Precaution 
Dose) बसु्टर डोस.

● सन 2007 ि सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या िाळेतील 
विध्याथांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला ि दसुरा डोस.

विनायक मंवदराजिळ, भाईंदर (प.)

उत्तन आरोग्य कें द्र मोठा गांि, उत्तन1

मधुा उपकें द्र, मनपा िाळा, उत्तन रोड, भाईंदर 
(प)

मधुा उपकें द्र

भाईंदर (प.) आरोग्य कें द्र
भाईंदर (प.),पोवलस स्टेिल जिळ,स्टेिन 

रोड,भाईंदर (प.)

वमरा भाईदंर महानगरपावलका

िैद्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र वनयोजन - 02.03.2022

15 िर्ाािरील लाभार्थ्ाांकरीता कोवॅ्हक्सीन लसीच्या पवहल्या ि दुसऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 18 िर्ाािरील नागररकांकरीता कोविविल्ड ि कोवॅ्हक्सीन लसीचा पवहला ि दुसरा डोस तसेच आरोग्य कमाचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे 

कमाचारी(FLW), ि 60 िर्ाािरील सहव्याधी असलेल्या नागररकांकरीता  कोविविल्ड ि कोवॅ्हक्सीन  लसीचा (Precaution Dose) बुस्टर डोस.  कररताचे लसीकरण सत्र वनयोजन-02/03/2022

तक्ता क्र. 1

4

5

6

7

8

विनायक नगर आरोग्य कें द्र

जे.एच.पोद्दार स्कुल पोद्दार हायस्कूल, वििसेना गल्ली, भाईंदर (प.)

स्ि. मोरेश्िर पाटील भिन, 
प्रभाग क्र.3

खारीगाि, तलाि रोड, िॉडम ऑवफस नंबर-3, 
भाईंदर (पिूम)

निघर क्षयरोग कें द्र, एस. एन 
कॉलेजच्या जिळ, निघर 

रोड, भाईंदर (पिुम)
हनमुान मंवदर, भाईंदर (पिूम)



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस ऑनलाईन/ ऑफलाईन

कोविविल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 100

कोविविल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

कोविविल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

कोविविल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

कोविविल्ड 200

कोव्हकॅ्सीन 100

कोविविल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 100

कोविविल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 100

*

*
*

िोक्हाटम हॉस्स्पटलच्या पढेु, हैदरी चौक वमरारेड 
(प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट

लसीकरण कें द्राच्या वठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या तरुणांकरीता टोकन िाटप वद.02/03/2022 रोजी सकाळी 10.00 िा. नंतर केले जाईल.

कोविड लसीकरण सत्र Online बकुींगकरीता आज वद. 01/03/2022 रोजी कोविन पोटमल साईटिर संध्याकाळी 7.00 िाजेनंतर प्रवसध्द केले जातील.

िवरल तक््यात अ.क्र.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ि 15 या लसीकरण कें द्राच्या वठकाणी 15 िर्षािरील लाभार्थ्यांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीच्या पवहल्या ि दसुऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 18 िर्षािरील 
नागवरकांकरीता कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला ि दसुरा डोस तसेच आरोग्य कममचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कममचारी(FLW), ि 60 िर्षािरील सहव्याधी असलेल्या नागवरकांकरीता कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन 
लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोसकवरताचे लसीकरण सत्र Online ि Offline पद्धतीने आयोवजत करण्यात येत आहे.

 ऑनलाईन ि ऑफलाईन
पवहला डोस ि दसुरा डोस 

तसेच (Precaution 
Dose)बसु्टर डोस

●  18 िर्षािरील नागवरकांकरीता कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन लसीचा 
पवहला ि दसुरा डोस.

● आरोग्य कममचारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे 
कममचारी(FLW), ि 60 िर्षािरील सहव्याधी असलेल्या 

नागवरकांकरीता  कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन लसीचा (Precaution 
Dose) बसु्टर डोस.

● सन 2007 ि सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या िाळेतील 
विध्याथांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला ि दसुरा डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

भा. इंवदरा गांधी रुग्णालय
पनुम सागर कॉम्पलेक्सच्या जिळ, वमरारोड 

(पिुम)

अप्पासाहेब धमावधकारी हॉल
सेिेन स्केिेयर िाळे जिळ, दीपक हॉस्स्पटल 

रोड, मीरा रोड (प)ू
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कािीगाि आरोग्य कें द्र कािीगाि महानगरपावलका िाळा, कािीगाि

पेणकरपाडा आरोग्य कें द्र
पेणकरपाडा महानगरपावलका 

िाळा, पेणकरपाडा

स्ि. मीनाताई ठाकरे हॉल रामदेि पाकम , मीरा रोड (प)ू

आर 2, गोल्डन नेस्ट
न्य ुगोल्डन नेस्ट, वमरा-भाईंदर वक्रडा संकुल 

समोर, भाईंदर (पिूम)

हैदरी चौक


