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// पे्रसनोट // 
दद. 16/03/2022 

 

दद. 17/03/2022 रोजीचे लसीकरण सत्र दनयोजन 
   

 

 

 कोदिड-19 महामारीच्या प्रदतबंधासाठी दद. 16 जानेिारी 2021 पासनू संपणूण देशात ि त्याअनषंुगाने राज्यशासनाच्या 

आदेशान्िये दमरा भाईंदर कायणके्षत्रात टप्पाटप्प्याने कोदिड-19 लसीकरण सत्रांचे दनयोजन खालील नमदू ियोगट दनहाय करण्यात 

येत आहे. 

आतापयंत 15 िषािरील नागदरकांचे प्रथम डोस / दसुरा डोसकरीताचे तसेच 60 िषािरील सहव्याधी असलेल्या 

नागदरकांना दसुरा डोस घेतल्यानंतर 9 मदहने (39 आठिडे) पणूण झाले असल्यास दप्रकॉशन डोस (बसु्टर डोस) करीताचे लसीकरण 

सरुु होते .  परंत,ु यापढेु 60 िषािरील सिण ज्येष्ठ नागदरकांचे दसुरा डोस घेऊन 9 मदहने (39 आठिडे) पणूण झाले असल्यास 

दप्रकॉशन डोस (बसु्टर डोस ) करीताचे लसीकरण केले जाईल . तसेच ियिषे  14 ते 15 या ियोगटातील लाभार्थ्यांकरीता 

कोिकॅ्सीन लस देय राहील. 
 

 तक्ता क्र. 1 मधील अ.क्र. 1,2,3,4,5 ि 6 या लसीकरण कें द्राच्या दठकाणी िय िषण 12 ते 14 ियोगाटातील 

लाभार्थ्यांकरीता (15 माचण 2010 आधी जन्म झालेले लाभाथी) कोबोव्हकॅ्स लसीचा पदहल्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र 

Online ि Offline पद्धतीने आयोदजत करण्यात येत आहे. 

 तक्ता क्र. 1 मधील अ.क्र. 7,8,9,10 ि 11 या लसीकरण कें द्राच्या दठकाणी 18 िषािरील नागदरकांकरीता कोदिदशल्ड 

लसीच्या पदहला ि दसुरा डोस तसेच आरोग्य कमणचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमणचारी(FLW), ि 60 

िषािरील नागदरकांकरीता कोदिदशल्ड लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोसकदरताचे लसीकरण सत्र Online ि 

Offline पद्धतीने आयोदजत करण्यात येत आहे. 

 तक्ता क्र. 1 मधील अ.क्र. 12,13,14,15,16,17,18 ि 19 या लसीकरण कें द्राच्या दठकाणी 15 िषािरील 

लाभार्थ्यांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीच्या पदहल्या ि दसुऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 18 िषािरील 

नागदरकांकरीता कोदिदशल्ड ि कोव्हकॅ्सीन लसीचा पदहला ि दसुरा डोस तसेच आरोग्य कमणचारी(HCW), अग्रभागी 

काम करणारे कमणचारी(FLW), ि 60 िषािरील सहव्याधी असलेल्या नागदरकांकरीता कोदिदशल्ड ि कोव्हकॅ्सीन लसीचा 

(Precaution Dose) बसु्टर डोसकदरताचे लसीकरण सत्र Online ि Offline पद्धतीने आयोदजत करण्यात येत आहे. 

तक्ता क्र. 1 ि 2 मध्ये लसीकरणाची िेळ ि डोसेस नमदु करण्यात आले आहेत. 

 लाभार्थ्यांना कोदिन दसस्स्टमिर स्ित :च्या मोबाईल नंबरव्दारे लसीकरणासाठी नोंदणी करता येईल . ऑनलाईन पध्दतीने 

लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांना दद. 16/03/2022 रोजी संध्याकाळी 7.00 नंतर कोदिन पोटणलिर नोंदणी करता 

येईल. तसेच ऑफलाईन पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांना लसीकरण सत्राच्या ददिशी लसीकरण 

कें द्राच्या दठकाणी (Onsite) जाऊन नोंदणी करण्याची सदुिधा सधु्दा उपलब्ध राहील.  

 लसीकरण कें द्रांच्या दठकाणी प्राधान्याने दमरा भाईंदर शहरातील Offline पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या 

लाभार्थ्यांकरीता टोकन िाटप दद.17/03/2022 रोजी लसीकरण सत्राच्या िेळी केले जाईल. 

 महानगरपादलकेच्या कमणचारी व्यदतरीक्त अन्य कोणत्याही नागदरकांनी टोकन िाटप करु नये तसेच कोणत्याही नागदरकांनी 

टोकन िाटप प्रक्रीयेत हस्तके्षप करु नये अथिा बोगस टोकन िाटप करु नये. 

 तरी मा. श्रीम. ज्योत्सना हसनाळे, महापौर, दमरा भाईंदर महानगरपादलका ि मा. श्री. ददलीप ढोले, आयकु्त, दमरा भाईंदर 

महानगरपादलका यांचेमाफण त दमरा भाईंदर शहरातील नागदरकांना आिाहन करण्यात येत आहे की, 12 ते 14 ियोगटातील 

लाभार्थ्यांचे लसीकरण त्याचबरोबर अध्यापही कोदिड लसीकरणा पासनू िंदचत असलेल्या नागरीकांनी लिकरात लिकर 

आपले कोदिड लसीकरण पणूण करुन घ्यािे.  

 तसेच लसीकरण कें द्रांच्या दठकाणी नागदरकांनी मास्क पदरधान करुन तसेच सामादजक अंतर (Social Distance) चे 

पालन करुन लसीकरण सलुभदरत्या होणेस महानगरपादलकेस सहकायण करािे. 

 

 
 
 
 

 



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

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

1 मोर्वा उपकें द्र
मोर्वा उपकें द्र, मनपा शाळा, उत्तन रोड, 

भाईंदर (प)
कोबोव्हकॅ्स 500

2
पं. भभमसेन जोशी सामान्य 

रुग्णालय
मकॅ्सस मॉल जर्वळ, 150 फूट रस्ता, 

भाईंदर (प)
कोबोव्हकॅ्स 500

3
स्र्व. मोरेश्र्वर पाटील भर्वन, 

प्रभाग क्र.3
खारीगार्व, तलार्व रोड, र्वॉडड ऑभफस नंबर-

3, भाईंदर (परू्वड)
कोबोव्हकॅ्स 500

4 अप्पासाहेब धमाभधकारी हॉल
सेरे्वन स्केरे्वयर शाळे जर्वळ, दीपक 

हॉस्स्पटल रोड, मीरा रोड (प)ू
कोबोव्हकॅ्स 500

5 स्र्व. मीनाताई ठाकरे हॉल रामदेर्व पाकड , मीरा रोड (प)ू कोबोव्हकॅ्स 500

6 हैदरी चौक
र्वोक्हाटड हॉस्स्पटलच्या पढेु, हैदरी चौक 

भमरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट
कोबोव्हकॅ्स 500

7 उत्तन आरोग्य कें द्र मोठा गांर्व, उत्तन कोभर्वभशल्ड 100

8 भाईंदर (प.) आरोग्य कें द्र
भाईंदर (प.),पोभलस स्टेशन जर्वळ,स्टेशन 

रोड,भाईंदर (प.)
कोभर्वभशल्ड 100

9 भर्वनायक नगर आरोग्य कें द्र भर्वनायक मंभदराजर्वळ, भाईंदर (प.) कोभर्वभशल्ड 100

10 गणेश देर्वल आरोग्य कें द्र
गणेश देर्वल नगर, भशर्वसेना गल्ली, 

भाईंदर (प.)
कोभर्वभशल्ड 100

11 स्र्व. मीनाताई ठाकरे हॉल रामदेर्व पाकड , मीरा रोड (प)ू कोभर्वभशल्ड 100

वमरा भाईदंर महानगरपावलका

िैद्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र वनयोजन - 17.03.2022

तक्ता क्र. 1

● र्वय र्वरे्ष 12 ते 14 या र्वयोगाटातील लाभार्थ्यांकरीता 
कोबोव्हकॅ्स लसीचा पभहला डोस

(15 माचड 2010 आधी जन्म झालेले लाभाथी)
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पभहला डोस  ऑनलाईन र्व ऑफलाईन

●  18 र्वर्षार्वरील नागभरकांकरीता कोभर्वभशल्ड  लसीचा 
पभहला र्व दसुरा डोस.

● आरोग्य कमडचारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे 
कमडचारी(FLW), र्व 60 र्वर्षार्वरील  नागभरकांकरीता  
कोभर्वभशल्ड लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पभहला डोस र्व दसुरा डोस 
तसेच (Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
 ऑनलाईन र्व ऑफलाईन



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

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

कोभर्वभशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 50

कोभर्वभशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभर्वभशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोभर्वभशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभर्वभशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभर्वभशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभर्वभशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोभर्वभशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

*

*

*

*
*

काशीगार्व आरोग्य कें द्र

हनमुान मंभदर, भाईंदर (परू्वड)

काशीगार्व महानगरपाभलका शाळा, 
काशीगार्व

पेणकरपाडा आरोग्य कें द्र
पेणकरपाडा महानगरपाभलका 

शाळा, पेणकरपाडा

हैदरी चौक
र्वोक्हाटड हॉस्स्पटलच्या पढेु, हैदरी चौक 

भमरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट
17

19

14

16

15

18

नर्वघर क्षयरोग कें द्र

लसीकरण कें द्राच्या भठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या तरुणांकरीता टोकन र्वाटप भद.17/03/2022 रोजी सकाळी 10.00 र्वा. नंतर केले जाईल.

कोभर्वड लसीकरण सत्र Online बकुींगकरीता आज भद. 16/03/2022 रोजी कोभर्वन पोटडल साईटर्वर संध्याकाळी 7.00 र्वाजेनंतर प्रभसध्द केले जातील.

र्वभरल तक््यात अ.क्र. 12,13,14,15,16,17,18 र्व 19 या लसीकरण कें द्राच्या भठकाणी 15 र्वर्षार्वरील लाभार्थ्यांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीच्या पभहल्या र्व दसुऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 18 र्वर्षार्वरील 
नागभरकांकरीता कोभर्वभशल्ड र्व कोव्हकॅ्सीन लसीचा पभहला र्व दसुरा डोस तसेच आरोग्य कमडचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमडचारी(FLW), र्व 60 र्वर्षार्वरील नागभरकांकरीता कोभर्वभशल्ड र्व कोव्हकॅ्सीन 
लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोसकभरताचे लसीकरण सत्र Online र्व Offline पद्धतीने आयोभजत करण्यात येत आहे.

13

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

मधुा उपकें द्र12

र्वभरल तक््यात अ.क्र. 1,2,3,4,5 र्व 6 या लसीकरण कें द्राच्या भठकाणी र्वय र्वरे्ष 12 ते 14 या र्वयोगाटातील लाभार्थ्यांकरीता (15 माचड 2010 आधी जन्म झालेले लाभाथी) कोबोव्हकॅ्स लसीचा पभहल्या डोसकरीताचे 
लसीकरण सत्र Online र्व Offline पद्धतीने आयोभजत करण्यात येत आहे.
र्वभरल तक््यात अ.क्र. 7,8,9,10 र्व 11 या लसीकरण कें द्राच्या भठकाणी 18 र्वर्षार्वरील नागभरकांकरीता कोभर्वभशल्ड लसीचा पभहला र्व दसुरा डोस तसेच आरोग्य कमडचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे 
कमडचारी(FLW), र्व 60 र्वर्षार्वरील नागभरकांकरीता कोभर्वभशल्ड लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोसकभरताचे लसीकरण सत्र Online र्व Offline पद्धतीने आयोभजत करण्यात येत आहे.

●  18 र्वर्षार्वरील नागभरकांकरीता कोभर्वभशल्ड र्व 
कोव्हकॅ्सीन लसीचा पभहला र्व दसुरा डोस.

● आरोग्य कमडचारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे 
कमडचारी(FLW), र्व 60 र्वर्षार्वरील नागभरकांकरीता  

कोभर्वभशल्ड र्व कोव्हकॅ्सीन लसीचा (Precaution Dose) 
बसु्टर डोस.

● सन 2007 र्व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या 
शाळेतील भर्वध्याथांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीचा पभहला र्व 

दसुरा डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पभहला डोस र्व दसुरा डोस 
तसेच (Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
 ऑनलाईन र्व ऑफलाईन

पं. भभमसेन जोशी सामान्य 
रुग्णालय

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

भा. इंभदरा गांधी रुग्णालय
पनुम सागर कॉम्पलेक्सच्या जर्वळ, 

भमरारोड (परु्वड)

अप्पासाहेब धमाभधकारी हॉल
सेरे्वन स्केरे्वयर शाळे जर्वळ, दीपक 

हॉस्स्पटल रोड, मीरा रोड (प)ू



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

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

आमच घर शाळा हनमुान मंभदरा जर्वळ, माल डोंगरी, उत्तन 127
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी  01.00

सेंट जोसेफ शाळा नर्वघर रोड, दयामात चचडजर्वळ, उत्तन 400
सकाळी 11.00 ते 
दपुारी  03.00

2
भाईंदर (प) 
र्वकड प्लेस 1

सेंट झेभर्वयर शाळा
60 भफट रोड, इंभदरा नगरच्य समोर, 

भाईंदर (प.)
कोबोव्हकॅ्स 310

सकाळी 11.00 ते 
दपुारी  01.00

3
गणेश देर्वल 

नगर र्वकड प्लेस 1
अर्वर लेडी नाझरेथ हायस्कुल

भमरा भाईंदर महानगरपाभलकेच्या मागे, 
चचड रोड, भाईंदर (प.)

कोबोव्हकॅ्स 200
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी  03.00

4
बंदरर्वाडी 
र्वकड प्लेस 1

भडर्वाईन भहम हहदी शाळा
खारी गांर्व, अंबेमाता मंभदराच्या जर्वळ, 

बीपी रोड, भाईंदर (परु्वड)
कोबोव्हकॅ्स 100

सकाळी 11.00 ते 
दपुारी  02.00

*

1
उत्तन र्वकड प्लेस 

1

वमरा भाईदंर महानगरपावलका

िैद्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र वनयोजन - 17.03.2022

तक्ता क्र. 2

12 ते 14 िरे्ष कोबोवॅ्हक्स लसीचा पवहला डोस करीताचे लसीकरण सत्र वनयोजन - 17/03/2022

कोबोव्हकॅ्स

● र्वय र्वरे्ष 12 ते 14 या र्वयोगाटातील लाभार्थ्यांकरीता कोबोव्हकॅ्स 
लसीचा पभहला डोस

(15 माचड 2010 आधी जन्म झालेले लाभाथी)
पभहला डोस  ऑफलाईन

र्वरील तक््यात नमदू भठकाणी अ.क्र. 1,2,3 र्व 4 या लसीकरण कें द्राच्या भठकाणी र्वय र्वरे्ष 12 ते 14 या र्वयोगाटातील लाभार्थ्यांकरीता (15 माचड 2010 आधी जन्म झालेले लाभाथी) कोबोव्हकॅ्स लसीचा पभहल्या डोसकरीताचे लसीकरण 
सत्र Online र्व Offline पद्धतीने आयोभजत करण्यात येत आहे.


