// प्रे सनोट //
दद. 11/03/2022
दद. 12/03/2022 रोजीचे लसीकरण सत्र दनयोजन
कोदिड-19 महामारीच्या प्रदतबं धासाठी दद. 16 जानेिारी 2021 पासून संपण
ू ण दे शात ि त्याअनुषंगाने राज्यशासनाच्या
आदे शान्िये दमरा भाईंदर कायण क्षेत्रात टप्पाटप्प्याने कोदिड-19 लसीकरणास सुरुिात झाली असून जगात िाढत असलेले कोदिड
रुग्ण ि आढळून ये त असलेल्या ओमायक्रॉन व्हे दरएंटमुळे कोदिड -19 िदकिंग ग्रुप ऑफ नॅशनल टे क्नन कल ॲडव्हायझरी ग्रुप ऑफ
इम्युनायझे शन (NTAGI) तसेच स्टॅन्डींग टे क्ननकल सायन्टीफीक कदमटी (STSC) ऑफ (NTAGI) यांनी कोदिड-19 लसीकरण
िाढदिण्यासाठी दनदे श ददले आहे त.
 तनता क्र. 1 मधील अ.क्र. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ि 15 या लसीकरण केंद्राच्या दठकाणी 15 िषािरील
लाभार्थ्यांकरीता कोव्हॅनसीन लसीच्या पदहल्या ि दुसऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 18 िषािरील
नागदरकांकरीता कोदिदशल्ड ि कोव्हॅनसीन लसीचा पदहला ि दुसरा डोस तसेच आरोग्य कमण चारी (HCW), अग्रभागी
काम करणारे कमण चारी (FLW), ि 60 िषािरील सहव्याधी असलेल्या नागदरकांकरीता कोदिदशल्ड ि कोव्हॅनसीन
लसीचा (Precaution Dose) बुस्टर डोसकदरताचे लसीकरण सत्र Online ि Offline पद्धतीने आयोदजत करण्यात ये त
आहे .
 तनता क्र. 1 मध्ये लसीकरणाची िेळ ि डोसेस नमुद करण्यात आले आहे त.
 लाभार्थ्यांना कोदिन दसक्स्टमिर स्ित :च्या मोबाईल नंबरव्दारे लसीकरणासाठी नोंदणी करता ये ईल . ऑनलाईन पध्दतीने
लाभ घे ऊ इक्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांना दद. 11/03/2022 रोजी संध्याकाळी 7.00 नंतर कोदिन पोटण लिर नोंदणी करता
ये ईल. तसेच ऑफलाईन पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घे ऊ इक्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांना लसीकरण सत्राच्या ददिशी लसीकरण
केंद्राच्या दठकाणी (Onsite) जाऊन नोंदणी करण्याची सुदिधा सुध्दा उपलब्ध राहील.
 लसीकरण केंद्रां च्या दठकाणी प्राधान्याने दमरा भाईंदर शहरातील Offline पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इक्च्िणाऱ्या
लाभार्थ्यांकरीता टोकन िाटप दद.12/03/2022 रोजी लसीकरण सत्राच्या िेळी केले जाईल.
 महानगरपादलकेच्या कमण चारी व्यदतरीनत अन्य कोणत्याही नागदरकांनी टोकन िाटप करु नये तसेच कोणत्याही नागदरकांनी
टोकन िाटप प्रक्रीये त हस्तक्षे प करु नये अथिा बोगस टोकन िाटप करु नये.
 तरी मा. श्रीम. ज्योत्सना हसनाळे , महापौर, दमरा भाईंदर महानगरपादलका ि मा. श्री. ददलीप ढोले, आयुनत, दमरा भाईंदर
महानगरपादलका यांचे माफणत दमरा भाईंदर शहरातील नागदरकांना आिाहन करण्यात ये त आहे की

, कोरोनाच्या दतसरी

लाट तीव्र स्िरुपाची असू शकते , याकरीता कोरोना आजाराच्या संभाव्य दत सऱ्या लाटे ची तीव्रता टाळणेकामी 15 ते 18
िषे ियोगटातील लाभार्थ्यांनी तसेच आरोग्य कमण चारी

(HCW), अग्रभागी काम करणरे कमण चारी (FLW) ि 60

िषािरील सहव्याधी (Comorbidity) असलेल्या नागदरकांनी Precaution डोस(बुस्टर डोस ) करीताचे लसीकरण
त्याचबरोबर अध्यापही कोदिड लसीकरणा पासून िंदचत असलेल्या नागरीकांनी लिकरात लिकर आपले कोदिड
लसीकरण पूणण करुन घ्यािे.
 तसेच लसीकरण केंद्रां च्या दठकाणी नागदरकांनी मास्क पदरधान

करुन तसेच सामादजक अंतर (Social Distance ) चे

पालन करुन लसीकरण सुलभदरत्या होणेस महानगरपादलकेस सहकायण करािे.
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वमरा भाईंदर महानगरपावलका
िै द्यकीय विभाग
लसीकरण सत्र वनयोजन - 12.03.2022
तक्ता क्र. 1

15 िर्ाािरील लाभार्थ्ाांकरीता कोव्हॅ क्सीन लसीच्या पवहल्या ि दु सऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसे च 18 िर्ाा िरील नागररकां करीता कोविविल्ड ि कोव्हॅ क्सीन लसीचा पवहला ि दु सरा डोस तसे च आरोग्य कमाचारी(HCW),
अग्रभागी काम करणारे कमाचारी(FLW), ि 60 िर्ाािरील सहव्याधी असले ल्या नागररकां करीता कोविविल्ड ि कोव्हॅ क्सीन लसीचा (Precaution Dose) बु स्टर डोस. कररताचे लसीकरण सत्र वनयोजन - 12/03/2022

अ.क्र.

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

पत्ता

लसीचा प्रकार

एकूण डोसे स

1

उत्तन आरोग्य केंद्र

मोठा गाांव, उत्तन

कोववविल्ड

200

कोववविल्ड

100

कोव्हॅक्सीन

50

कोववविल्ड

500

कोव्हॅक्सीन

300

कोववविल्ड

500

2

3

4

मोवा उपकेंद्र

मोवा उपकेंद्र, मनपा िाळा, उत्तन रोड,
भाईांदर (प)

पां. वभमसेन जोिी सामान्य

मॅक्सस मॉल जवळ, 150 िू ट रस्ता,

रुग्णालय

भाईांदर (प)

भाईांदर (प.) आरोग्य केंद्र

भाईांदर (प.),पोवलस स्टे िन जवळ,स्टे िन
रोड,भाईांदर (प.)

कोव्हॅक्सीन
कोववविल्ड

5

6

7

ववनायक नगर आरोग्य केंद्र

गणेि दे वल आरोग्य केंद्र

गणेि दे वल नगर, विवसेना गल्ली,
भाईांदर (प.)

स्व. मोरे श्वर पाटील भवन,

खारीगाव, तलाव रोड, वॉडड ऑविस नांबर-

प्रभाग क्र.3

3, भाईांदर (पूवड)

कॉलेजच्या जवळ, नवघर
रोड, भाईांदर (पुवड)

200

ववनायक मां वदराजवळ, भाईांदर (प.)

नवघर क्षयरोग केंद्र, एस. एन
8

100

कोव्हॅक्सीन

100

कोववविल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

100

कोववविल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

200

कोववविल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

200

हनुमान मां वदर, भाईांदर (पूवड)

लाभाथी गट

िे ळ

डोस

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

● 18 वर्षावरील नागवरकाांकरीता कोववविल्ड व
कोव्हॅक्सीन लसीचा पवहला व दुसरा डोस.
● आरोग्य कमड चारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे
कमडचारी(FLW), व 60 वर्षावरील सहव्याधी
असलेल्या नागवरकाांकरीता कोववविल्ड व कोव्हॅक्सीन

सकाळी 10.00 ते

लसीचा (Precaution Dose) बुस्टर डोस.

सांध्याकाळी 4.00

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या
िाळे तील ववध्याथांकरीता कोव्हॅक्सीन लसीचा पवहला
व दुसरा डोस.

पवहला डोस व दुसरा डोस
तसेच (Precaution
Dose)बुस्टर डोस

ऑनलाईन व ऑिलाईन

अ.क्र.

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

9

आर 2, गोल्डन नेस्ट

10

11

12

अप्पासाहे ब धमावधकारी हॉल

स्व. मीनाताई ठाकरे हॉल

भा. इांवदरा गाांधी रुग्णालय

पत्ता

न्यु गोल्डन नेस्ट, वमरा-भाईांदर वक्रडा
सांकुल समोर, भाईांदर (पूवड)

सेवेन स्केवेयर िाळे जवळ, दीपक
हॉच्स्पटल रोड, मीरा रोड (पू)

लसीचा प्रकार

एकूण डोसे स

कोववविल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

100

कोववविल्ड

500

कोव्हॅक्सीन

300

कोववविल्ड

500

कोव्हॅक्सीन

300

कोववविल्ड

500

रामदे व पाकड, मीरा रोड (पू)

पुनम सागर कॉम्पलेक्सच्या जवळ,
वमरारोड (पुवड)

लाभाथी गट

300

डोस

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

● 18 वर्षावरील नागवरकाांकरीता कोववविल्ड व
कोव्हॅक्सीन लसीचा पवहला व दुसरा डोस.
● आरोग्य कमड चारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे
कमडचारी(FLW), व 60 वर्षावरील सहव्याधी
असलेल्या नागवरकाांकरीता कोववविल्ड व कोव्हॅक्सीन

कोव्हॅक्सीन

िे ळ

लसीचा (Precaution Dose) बुस्टर डोस.

सकाळी 10.00 ते
सांध्याकाळी 4.00

पवहला डोस व दुसरा डोस
तसेच (Precaution

ऑनलाईन व ऑिलाईन

Dose)बुस्टर डोस

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या
13

14

15

*

है दरी चौक

पेणकरपाडा आरोग्य केंद्र

कािीगाव आरोग्य केंद्र

वोक्हाटड हॉच्स्पटलच्या पुढे, है दरी चौक
वमरारे ड (पू) मीरा रोड हे ल्थ पोस्ट

पेणकरपाडा महानगरपावलका
िाळा, पे णकरपाडा

कािीगाव महानगरपावलका िाळा,
कािीगाव

कोववविल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

200

कोववविल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

200

कोववविल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

200

िाळे तील ववध्याथांकरीता कोव्हॅक्सीन लसीचा पवहला
व दुसरा डोस.

ववरल तक््यात अ.क्र. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 व 15 या लसीकरण केंद्राच्या वठकाणी 15 वर्षावरील लाभार्थ्यांकरीता कोव्हॅक्सीन लसीच्या पवहल्या व दुसऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 18
वर्षावरील नागवरकाांकरीता कोववविल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीचा पवहला व दुसरा डोस तसेच आरोग्य कमडचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमड चारी(FLW), व 60 वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या नागवरकाांकरीता
कोववविल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीचा (Precaution Dose) बुस्टर डोसकवरताचे लसीकरण सत्र Online व Offline पद्धतीने आयोवजत करण्यात ये त आहे .

*
*

कोववड लसीकरण सत्र Online बुकींगकरीता आज वद. 11/03/2022 रोजी कोववन पोटड ल साईटवर सांध्याकाळी 7.00 वाजेनांतर प्रवसध्द केले जातील.
लसीकरण केंद्राच्या वठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घे ऊ इच्च्िणाऱ्या तरुणाांकरीता टोकन वाटप वद.12/03/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नांतर केले जाईल.

