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// पे्रसनोट // 
दि. 13/03/2022 

 

दि. 14/03/2022 रोजीचे लसीकरण सत्र दनयोजन 
   

 

 

 कोदिड-19 महामारीच्या प्रदिबंधासाठी दि. 16 जानेिारी 2021 पासनू सपंणूण िेशाि ि त्याअनषंुगाने राज्यशासनाच्या 

आिेशान्िये दमरा भाईंिर कायणके्षत्राि टप्पाटप्प्याने कोदिड-19 लसीकरणास सरुुिाि झाली असनू जगाि िाढि असलेले कोदिड 

रुग्ण ि आढळून येि असलले्या ओमायक्रॉन व्हेदरएंटमळेु कोदिड-19 िदकिं ग ग्रपु ऑफ नशॅनल टेक्ननकल ॲडव्हायझरी ग्रपु ऑफ 

इम्यनुायझेशन (NTAGI) िसेच स्टनॅ्डींग टेक्ननकल सायन्टीफीक कदमटी (STSC) ऑफ (NTAGI) यानंी कोदिड-19 लसीकरण 

िाढदिण्यासाठी दनिेश दिल ेआहेि. 

➢ िनिा क्र. 1 मधील अ.क्र. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ि 14 या लसीकरण कें द्राच्या दठकाणी 15 िषािरील 

लाभार्थ्यांकरीिा कोव्हनॅसीन लसीच्या पदहल्या ि िसुऱ्या डोसकरीिाचे लसीकरण सत्र िसचे 18 िषािरील 

नागदरकांकरीिा कोदिदशल्ड ि कोव्हनॅसीन लसीचा पदहला ि िसुरा डोस िसेच आरोग्य कमणचारी (HCW), अग्रभागी 

काम करणारे कमणचारी (FLW), ि 60 िषािरील सहव्याधी असलले्या नागदरकांकरीिा कोदिदशल्ड ि कोव्हनॅसीन 

लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोसकदरिाचे लसीकरण सत्र Online ि Offline पद्धिीने आयोदजि करण्याि येि 

आहे.  

➢ िनिा क्र. 2 मधील अ.क्र. 1 या लसीकरण कें द्राच्या दठकाणी 18 िषािरील सिण नागरीकांकरीिा कोदिदशल्ड ि 

कोव्हनॅसीन लसीच्या पदहल्या ि िसुरा डोस िेय राहील. िसचे िसुरा डोस घेऊन 9 मदहने अथिा 39 आठिडे पणूण झालले े

आरोग्य कमणचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे(FLW) कमणचारी  िसचे 60 िषािरील सहव्याथी (Cormbidity) 

असलेल े नागरीकांकरीिा कोदिदशल्ड ि कोव्हनॅसीन लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस िसेच शाळेिील 

दिद्यार्थ्यांकरीिा कोव्हनॅसीन लसीचा पदहला ि िसुरा डोसकदरिाचे लसीकरण सत्र ऑफलाईन पद्धिीने आयोदजि 

करण्याि येि आहे 

➢ िनिा क्र. 1 ि 2 मध्ये लसीकरणाची िेळ ि डोससे नमिु करण्याि आले आहेि. 

➢ लाभार्थ्यांना कोदिन दसक्स्टमिर स्िि:च्या मोबाईल नंबरव्िारे लसीकरणासाठी नोंिणी करिा येईल. ऑनलाईन पध्ििीने 

लाभ घेऊ इक्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांना दि. 13/03/2022 रोजी संध्याकाळी 7.00 नंिर कोदिन पोटणलिर नोंिणी करिा 

येईल. िसचे ऑफलाईन पध्ििीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इक्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांना लसीकरण सत्राच्या दििशी लसीकरण 

कें द्राच्या दठकाणी (Onsite) जाऊन नोंिणी करण्याची सदुिधा सधु्िा उपलब्ध राहील.  

➢ लसीकरण कें द्रांच्या दठकाणी प्राधान्याने दमरा भाईंिर शहरािील Offline पध्ििीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इक्च्िणाऱ्या 

लाभार्थ्यांकरीिा टोकन िाटप दि.14/03/2022 रोजी लसीकरण सत्राच्या िेळी केले जाईल. 

➢ महानगरपादलकेच्या कमणचारी व्यदिरीनि अन्य कोणत्याही नागदरकानंी टोकन िाटप करु नये िसचे कोणत्याही नागदरकांनी 

टोकन िाटप प्रक्रीयेि हस्िके्षप करु नये अथिा बोगस टोकन िाटप करु नये. 

➢ िरी मा. श्रीम. ज्योत्सना हसनाळे, महापौर, दमरा भाईंिर महानगरपादलका ि मा. श्री. दिलीप ढोले, आयनुि, दमरा भाईंिर 

महानगरपादलका यांचेमाफण ि दमरा भाईंिर शहरािील नागदरकांना आिाहन करण्याि येि आहे की, कोरोनाच्या दिसरी 

लाट िीव्र स्िरुपाची अस ूशकिे, याकरीिा कोरोना आजाराच्या संभाव्य दिसऱ्या लाटेची िीव्रिा टाळणेकामी 15 िे 18 

िषे ियोगटािील लाभार्थ्यांनी िसचे आरोग्य कमणचारी (HCW), अग्रभागी काम करणरे कमणचारी (FLW) ि 60 

िषािरील सहव्याधी (Comorbidity) असलले्या नागदरकांनी Precaution डोस(बसु्टर डोस) करीिाचे लसीकरण 

त्याचबरोबर अध्यापही कोदिड लसीकरणा पासनू िंदचि असलेल्या नागरीकानंी लिकराि लिकर आपल े कोदिड 

लसीकरण पणूण करुन घ्यािे.  

➢ िसचे लसीकरण कें द्रांच्या दठकाणी नागदरकांनी मास्क पदरधान करुन िसेच सामादजक अिंर (Social Distance) चे 

पालन करुन लसीकरण सलुभदरत्या होणेस महानगरपादलकेस सहकायण करािे. 

 
 
 
 

 



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोससे लाभार्थी गट िळे डोस ऑनलाईन/ ऑफलाईन

1 उत्तन आरोग्य कें द्र मोठा गाांव, उत्तन कोववविल्ड 200

कोववविल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 50

कोववविल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोववविल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 100

कोववविल्ड 200

कोव्हकॅ्सीन 100

कोववविल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 100

कोववविल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोववविल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोववविल्ड 500

ववनायक नगर आरोग्य कें द्र

गणेि देवल आरोग्य कें द्र

8

9

नवघर क्षयरोग कें द्र, एस. एन 
कॉलेजच्या जवळ, नवघर 

रोड, भाईांदर (पवुव)
हनमुान मांवदर, भाईांदर (पवूव)

7

●  18 वर्षावरील नागवरकाांकरीता कोववविल्ड व 
कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला व दसुरा डोस.

● आरोग्य कमवचारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे 
कमवचारी(FLW), व 60 वर्षावरील सहव्याधी 

असलेल्या नागवरकाांकरीता  कोववविल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या 
िाळेतील ववध्यार्थांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला 

व दसुरा डोस.

सकाळी 10.00 ते 
सांध्याकाळी 4.00

अप्पासाहेब धमावधकारी हॉल
सेवेन स्केवेयर िाळे जवळ, दीपक 

हॉस्स्पटल रोड, मीरा रोड (प)ू

मिरा भाईंदर िहानगरपामलका
िदै्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र ननयोजन - 14.03.2022

15 िर्ाािरील लाभार्थयाांकरीता  कोव्हॅक्सीन लसीच्या पहहल्या ि दसुऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसचे 18 िर्ाािरील नागररकाांकरीता  कोविमिल्ड ि कोव्हॅक्सीन लसीचा पहहला ि दसुरा डोस तसचे आरोग्य किाचारी(HCW), अग्रभागी काि 

करणारे किाचारी(FLW), ि 60 िर्ाािरील सहव्याधी असलेल्या नागररकाांकरीता   कोविमिल्ड ि कोव्हॅक्सीन  लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.  कररताचे लसीकरण सत्र ननयोजन - 14/03/2022

तक्ता क्र. 1

2

पां. वभमसेन जोिी सामान्य 
रुग्णालय

मकॅ्सस मॉल जवळ, 150 फूट रस्ता, 
भाईांदर (प)

3

●  18 वर्षावरील नागवरकाांकरीता कोववविल्ड व 
कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला व दसुरा डोस.

● आरोग्य कमवचारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे 
कमवचारी(FLW), व 60 वर्षावरील सहव्याधी 

असलेल्या नागवरकाांकरीता  कोववविल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या 
िाळेतील ववध्यार्थांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला 

व दसुरा डोस.

ववनायक मांवदराजवळ, भाईांदर (प.)

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

मधुा उपकें द्र

भाईांदर (प.) आरोग्य कें द्र
भाईांदर (प.),पोवलस स्टेिन जवळ,स्टेिन 

रोड,भाईांदर (प.)
4

5

6
गणेि देवल नगर, विवसेना गल्ली, 

भाईांदर (प.)

स्व. मोरेश्वर पाटील भवन, 
प्रभाग क्र.3

खारीगाव, तलाव रोड, वॉडव ऑवफस नांबर-
3, भाईांदर (पवूव)

पवहला डोस व दसुरा डोस 
तसेच (Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
 ऑनलाईन व ऑफलाईन

पवहला डोस व दसुरा डोस 
तसेच (Precaution 

Dose)बसु्टर डोस

सकाळी 10.00 ते 
सांध्याकाळी 4.00

 ऑनलाईन व ऑफलाईन



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोससे लाभार्थी गट िळे डोस ऑनलाईन/ ऑफलाईन

कोव्हकॅ्सीन 300

कोववविल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोववविल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोववविल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोववविल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोववविल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

*

*
*

14

11

9

12

13

10

●  18 वर्षावरील नागवरकाांकरीता कोववविल्ड व 
कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला व दसुरा डोस.

● आरोग्य कमवचारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे 
कमवचारी(FLW), व 60 वर्षावरील सहव्याधी 

असलेल्या नागवरकाांकरीता  कोववविल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या 
िाळेतील ववध्यार्थांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला 

व दसुरा डोस.

सकाळी 10.00 ते 
सांध्याकाळी 4.00

लसीकरण कें द्राच्या वठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या तरुणाांकरीता टोकन वाटप वद.14/03/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नांतर केले जाईल.

कोववड लसीकरण सत्र Online बकुींगकरीता आज वद. 13/03/2022 रोजी कोववन पोटवल साईटवर सांध्याकाळी 7.00 वाजेनांतर प्रवसध्द केले जातील.

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

स्व. मीनाताई ठाकरे हॉल रामदेव पाकव , मीरा रोड (प)ू

भा. इांवदरा गाांधी रुग्णालय
पनुम सागर कॉम्पलेक्सच्या जवळ, 

वमरारोड (पवुव)

अप्पासाहेब धमावधकारी हॉल
सेवेन स्केवेयर िाळे जवळ, दीपक 

हॉस्स्पटल रोड, मीरा रोड (प)ू

कािीगाव आरोग्य कें द्र
कािीगाव महानगरपावलका िाळा, 

कािीगाव

हैदरी चौक
वोक्हाटव हॉस्स्पटलच्या पढेु, हैदरी चौक 

वमरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्र्थ पोस्ट

पेणकरपाडा आरोग्य कें द्र
पेणकरपाडा महानगरपावलका 

िाळा, पेणकरपाडा

पवहला डोस व दसुरा डोस 
तसेच (Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
 ऑनलाईन व ऑफलाईन



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोससे लाभार्थी गट िळे डोस ऑनलाईन/ ऑफलाईन

पेणकरपाडा िाळा
पेणकरपाडा आरोग्य कें द्राच्या जवळ, 

पेणकरपाडा
कोववविल्ड / 
कोव्हकॅ्सीन

150

पनुम इस्टेट क्लस्टर - 1 सयुा िॉपपग सेंटरच्या जवळ, पेणकरपाडा
कोववविल्ड / 
कोव्हकॅ्सीन

150

*

 ऑफलाईन

●  18 वर्षावरील नागवरकाांकरीता कोववविल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीचा 
पवहला व दसुरा डोस.

● आरोग्य कमवचारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे 
कमवचारी(FLW), व 60 वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या 

नागवरकाांकरीता  कोववविल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीचा (Precaution 
Dose) बसु्टर डोस.

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

पेणकरपाडा 
वकव प्लेस 1

1
सकाळी 10.00 ते 
सांध्याकाळी 4.00

पवहला डोस व दसुरा डोस 
तसेच (Precaution 

Dose)बसु्टर डोस

वरील तक््यात नमदू वठकाणी अ.क्र. 1 या लसीकरण कें द्राच्या वठकाणी 18 वर्षावरील सवव नागरीकाांकरीता कोववविल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीच्या पवहल्या व दसुरा डोस देय राहील. तसेच दसुरा डोस घेऊन 9 मवहने अर्थवा 39 आठवडे 
पणूव झालेले आरोग्य कमवचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे(FLW) कमवचारी  तसेच 60 वर्षावरील सहव्यार्थी (Cormbidity) असलेले नागरीकाांकरीता कोववविल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस तसेच 
िाळेतील ववद्यार्थ्यांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला व दसुरा डोसकवरताचे लसीकरण सत्र ऑफलाईन पद्धतीने आयोवजत करण्यात येत आहे.

मिरा भाईंदर िहानगरपामलका
िदै्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र ननयोजन - 09.03.2022

तक्ता क्र. 1

15 िर्ाािरील लाभार्थयाांकरीता कोव्हॅक्सीन लसीच्या पहहल्या ि दसुऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र ननयोजन - 09/03/2022


