
f. Re/o/RoR 

T9tT- (NTAGI) 7H èfT4o7 HTaista af4t (STSC) 3i (NTAGI) ai-t aifas-2 Ht7U 

(Precaution Dose) qRT 3IHNATT as tUT FT Online a Ofline urA TaMA UATA JAa 

7itoUT HA Online a Ofline YEiA ATAMA UA a7 TE. 

TT (FLW) THT o autai TEZrt (Cormbidity) 3rH AriErTAT 5ifayTrs a HiA 
HTAT (Precaution Dose) TT JTHATAT aias itTUT FA Ofline TAiA ATYiTTA UATA da 

3TE. 

6RTT fo6TUit (Onsite) TI7 ATauit caxuarat qra qaT 3U77 TET. 

THt HT. . FTAI ETAI, 4ETutr, fAT T$aT FET-TRUTfoaT a T. st. feriu ai, 3T4a, fAT 4TSar 

a auteatm r4reat-t THa 3Tvra ztart (HCW), a7ATt a14 ut art (FLW) a E 

Ttart RATT (Comorbidity) arH Afreai-it Precaution 3H(TRT 3H) riara ritrU 

FTR HU thaiaT foaruit arifraiit ara uRAT a TAI7 (Social Distanee) 

ferRT HTT HRITTTUT 



अ.क्र.
कोविड लसीकरण 

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

1 नाझरेथ हायस्कुल
ममरा भाईंदर मखु्यालयाच्या मागे, 

स्टेशन रोड, भाईंदर(पश्चिम)
50

2 हैदरी िौक
वोक्हाटट हॉश्स्पटलच्या पढेु, हैदरी िौक 

ममरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट
50

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस

नाझरेथ हायस्कुल
ममरा भाईंदर मखु्यालयाच्या मागे, 

स्टेशन रोड, भाईंदर(पश्चिम)

वमरा भाईदंर महानगरपावलका

िैद्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र वनयोजन - 29.01.2022

15 िर्ाािरील लाभार्थ्ाांरीता कोिॅक्सीन लसीच्या पवहल्या 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-29/01/2022

  ऑनलाईन व ऑफलाईन

4 हैदरी िौक
वोक्हाटट हॉश्स्पटलच्या पढेु, हैदरी िौक 

ममरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट

कोमवमशल्ड

मशक्षणासाठी परदेशी जाणारे मवद्याथी, 
नोकरीकरीता परदेशी जाणाऱ्या व्यक्ती, 
समदु्री जहाजांवर काम करणारे भारतीय 
सीफेरसट तसेि वैद्यकीय उपिाराकमरता 

परदेशी जाणारे नागमरक

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 12.00

पमहला डोस घेऊन 28 
मदवस झाले असल्यास 

दसुरा डोस

तक्ता क्र. 1

●  18 वषावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 

दसुरा डोस.
● आरोग्य कमटिारी (HCW), अग्रभागी 
काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60 

वषावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.  
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा पमहला डोस.

ऑफलाईन

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

3



अ.क्र.
कोविड लसीकरण 

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

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 50

कोमवमशल्ड 200

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

9

●  18 वषावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 

दसुरा डोस.
● आरोग्य कमटिारी (HCW), अग्रभागी 
काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60 

वषावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.  
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा पमहला डोस.

6
गणेश देवल नगर आरोग्य 

कें द्र
गणेश देवल नगर,मशवसेना 

गल्ली,भाईंदर (प.)

सेंट पॉल हायस्कूल मनत्यानद नगर, सेंट. पॉल स्कूल,7

8
पं. मभमसेन जोशी सामान्य 

रुग्णालय
मकॅ्सस मॉल जवळ, 150 फूट रस्ता, 

भाईंदर (प)

मवनायक नगर आरोग्य कें द्र मवनायक मंमदराजवळ, भाईंदर (प.)

भा. इंमदरा गांधी रुग्णालय

10
अप्पासाहेब धमामधकारी 

हॉल
सेवेन स्केवेयर शाळे जवळ, दीपक 

हॉश्स्पटल रोड, मीरा रोड (प)ू

5

पनुम सागर कॉम्पलेक्सच्या जवळ, 
ममरारोड (पवुट)

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
 ऑनलाईन व ऑफलाईन



अ.क्र.
कोविड लसीकरण 

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

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

कोमवमशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोमवमशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोमवमशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 100

आर 2, गोल्डन नेस्ट
गोल्डन नेस्ट, सीसीसी समोर. क्रीडा 

संकुल, नवीन गोल्डन नेस्ट,

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

12
नवघर क्षयरोग कें द्र, एस. 
एन कॉलेजच्या जवळ, 

नवघर रोड, भाईंदर (पवुट)
हनमुान मंमदर, भाईंदर (पवूट)

11

14 फादर जोसेफ स्कूल
फादर जोसेफ स्कूल, कस्तरुी पाकट , 

भाईंदर (प)ू

15 पेणकरपाडा आरोग्य कें द्र
पेणकरपाडा नगरपामलका शाळा मीरा 
रोड ई, पेणकरपाडा आरोग्य िौकी

13

●  18 वषावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 

दसुरा डोस.
● आरोग्य कमटिारी (HCW), अग्रभागी 
काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60 

वषावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.  
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा पमहला डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
 ऑनलाईन व ऑफलाईन

16 काशीगाव आरोग्य कें द्र
काशीगाव म्यमुनमसपल स्कूल 

काशीगाव माकेट काशीगाव हेल्थ 
पोस्ट समोर



अ.क्र.
कोविड लसीकरण 

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

कोमवमशल्ड 200

कोव्हकॅ्सीन 200

*

*

*

*
*

17 उत्तन आरोग्य कें द्र मोठा गांव, उत्तन

लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणािा लाभ घेऊ इश्च्िणाऱ्या तरुणांकरीता टोकन वाटप मद.29/01/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

वमरल तक्त्यात अ.क्र. 1 व 2 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी मशक्षणासाठी परदेशी जाणारे मवद्याथी, नोकरीकरीता परदेशी जाणाऱ्या व्यक्ती, समदु्री जहाजांवर काम करणारे भारतीय सीफेरसट 
तसेि वैद्यकीय उपिाराकमरता परदेशी जाणाऱ्या नागमरक यांिे कोमवमशल्ड लसीच्या पमहल्या व दसुऱ्या डोसकरीतािे ऑफलाईन पद्धतीने लसीकरण सत्र आयोमजत करण्यात येत आहे.

वमरल तक्त्यात अ.क्र. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, व  17 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी 18 वषावरील सवट नागरीकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीच्या पमहल्या व दसुरा 
डोस देय राहील. तसेि दसुरा डोस घेऊन 9 ममहने अथवा 39 आठवडे पणूट झालेले आरोग्य कमटिारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे(FLW) कमटिारी  तसेि 60 वषावरील सहव्याथी 
(Cormbidity) असलेले नागरीकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस करीतािे ऑफलाईन व ऑनलाईन पद्धतीने कोमवड लसीकरण सत्र आयोमजत 
करण्यात येत आहे.

वमरल तक्त्यात अ.क्र. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, व  17  या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या नागमरकांकरीता  कोवकॅ्सीन 
लसीिा  पमहल्या  डोसकरीतािे कोमवड लसीकरण सत्र ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने आयोमजत करण्यात येत आहे.

कोमवड लसीकरण सत्र Online बकुींगकरीता आज मद. 28/01/2022 रोजी कोमवन पोटटल साईटवर संध्याकाळी 7.00 वाजेनंतर प्रमसध्द केले जातील.

 ऑनलाईन व ऑफलाईन

●  18 वषावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 

दसुरा डोस.
● आरोग्य कमटिारी (HCW), अग्रभागी 
काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60 

वषावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.  
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा पमहला डोस.

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00



अ.क्र.

कोविड 

लसीकरण 

सत्र

कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस ऑफलाईन

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 50

कोव्हकॅ्सीन 50

कोमवमशल्ड 50

कोव्हकॅ्सीन 50

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

नवघर 
वकट प्लेस 1

डॉ. गाउड मेडमटया नगर, 
भाईंदर (पवूट)

गोल्डेन नेस्ट, भाईंदर (पवूट)

●  18 वषावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 

दसुरा डोस.
● आरोग्य कमटिारी (HCW), अग्रभागी 
काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60 

वषावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा पमहला डोस.

ऑफलाईन

डॉ. यादव न्य ुगोल्डेन नेस्ट, 
फेस 15

न्य ुगोल्डेन नेस्ट, भाईंदर (पवूट)

मालडोंगरी, उत्तन

बालाजी कॉम्पलेक्स
बालाजी कॉम्पलेक्स, 150 फीट रोड 

रोड, भाईंदर (पश्चिम)

डॉ. मवजया लक्ष्मी गपु्ता श्क्लमनक, 
सधुा हॉस्पीटल जवळ, साई मशवम 
मबल्ल्डग, साई नगर, केमबन रोड, 

भाईंदर (पवूट)

आंबेडकर नगर, उत्तन रोड, भाईंदर 
(पश्चिम)

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

राम मपर मंमदर जवळ

डॉ. मवजया लक्ष्मी गपु्ता 
श्क्लमनक, केमबन रोड

मोवा अंगणवाडी राधाकृष्णा मंमदर जवळ, उत्तन

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 1.00

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 3.00

वमरा भाईदंर महानगरपावलका

िैद्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र वनयोजन - 29.01.2022
तक्ता क्र. 2

15 िर्ाािरील लाभार्थ्ाांकरीता कोिॅक्सीन लसीच्या पवहल्या 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-29/01/2022

3

उत्तन 
वकट प्लेस 1

बंदरवाडी 
वकट प्लेस 1

हनमुान मंमदर

भाईंदर 
(पश्चिम) 
वकट प्लेस 1

1

2

4

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस



अ.क्र.

कोविड 

लसीकरण 

सत्र

कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस ऑफलाईन

कोमवमशल्ड 50

कोव्हकॅ्सीन 50

कोमवमशल्ड 50

कोव्हकॅ्सीन 50

ओम साई कॉम्पलेक्स
पी.जी वोरा स्कुल जवळ, ममरारोड 

(पवूट)
कोमवमशल्ड 100

सेक्टर-3, सी/14 शांती नगर, ममरारोड (पवूट) कोमवमशल्ड 100

कोमवमशल्ड 150

कोव्हकॅ्सीन 150

कोमवमशल्ड 50

कोव्हकॅ्सीन 50

*

*

*

डॉ. यादव मांडवीपाडा, कामशगाव
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 1.00

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
ऑफलाईन

सकाळी 10.30 ते 
दपुारी 3.00

सकाळी 11.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

रॉयल कॉलेज इस्कोन मंमदर जवळ, पेणकरपाडा

डॉ. माने श्क्लमनक

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 1.00

●  18 वषावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 

दसुरा डोस.
● आरोग्य कमटिारी (HCW), अग्रभागी 
काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60 

वषावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा पमहला डोस.

डॉ. काम्मा श्क्लमनक एस.वी.पी रोड, ममरारोड (पवूट)

लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणािा लाभ घेऊ इश्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांकरीता टोकन वाटप मद.29/01/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

5

8
कामशगाव 
वकट प्लेस 1

आयडीयल 
पाकट  

वकट प्लेस 1

वरील तक्त्यात नमदू मठकाणी अ.क्र.1,2,3,4,5,6,7, व 8  या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या नागमरकांकरीता  कोवकॅ्सीन लसीिा  पमहल्या  
डोसकरीतािे कोमवड लसीकरण सत्र ऑफलाईन पद्धतीने आयोमजत करण्यात येत आहे.

वरील तक्त्यात नमदू मठकाणी अ.क्र.1,2,3,4,5,6,7, व 8 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी 18 वषावरील नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व दसुरा डोस तसेि आरोग्य 
कमटिारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60 वषावरील सहव्याधी असलेल्या नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोसकमरतािे 
लसीकरण सत्र ऑफलाईन पद्धतीने आयोमजत करण्यात येत आहे.

6

कनमकया रोड, ममरारोड (पवूट)

7
पेणकरपाडा 
वकट प्लेस 1

ममरारोड 
वकट प्लेस 1


