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वमरा भाईंदर महानगरपावलका
िैद्यकीय विभाग
लसीकरण सत्र वनयोजन - 25.02.2022
तक्ता क्र. 1

15 िर्ाा िरील लाभार्थ्ाांकरीता कोव्हॅ क्सीन लसीच्या पवहल्या ि दु सऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसे च 18 िर्ाािरील नागररकांकरीता कोविविल्ड ि कोव्हॅ क्सीन लसीचा पवहला ि दु सरा डोस तसेच आरोग्य कमाचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे
कमा चारी(FLW), ि 60 िर्ाािरील सहव्याधी असलेल्या नागररकांकरीता कोविविल्ड ि कोव्हॅ क्सीन लसीचा (Precaution Dose) बुस्टर डोस. कररताचे लसीकरण सत्र वनयोजन-25/02/2022

अ.क्र.

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

1

है दरी चौक

पत्ता

वोक्हार्ट हॉस्पिर्लच्या िुढे, है दरी चौक ममरारे ड
(िू) मीरा रोड हे ल्थ िोपर्

लसीचा प्रकार

एकूण डोसे स

कोमवमिल्ड

50

लाभाथी गट

नाझरे थ हायपकुल

ममरा भाईंदर मुख्यालयाच्या मागे, पर्े िन रोड,
भाईंदर(िस्चचम)

सीफेरसट तसेच वैद्यकीय उिचाराकमरता
कोमवमिल्ड

50

डोस

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

मिक्षणासाठी िरदे िी जाणारे मवद्याथी,
नोकरीकरीता िरदे िी जाणाऱ्या व्यक्ती,
समुद्री जहाजांवर काम करणारे भारतीय

2

िेळ

सकाळी 10.00 ते
दुिारी 12.00

िमहला डोस घे ऊन 28
मदवस झाले असल्यास

ऑफलाईन

दुसरा डोस

िरदे िी जाणारे नागमरक

● 18 वर्षावरील नागमरकांकरीता
3

िं. मभमसेन जोिी सामान्य

मॅक्सस मॉल जवळ, 150 फू र् रपता, भाईंदर

रुग्णालय

(ि)

कोमवमिल्ड

500

कोमवमिल्ड लसीचा िमहला व दुसरा डोस.
● आरोग्य कमट चारी (HCW), अग्रभागी
काम करणारे कमटचारी(FLW), व 60
वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या
नागमरकांकरीता कोमवमिल्ड लसीचा

4

5

6

7

िेणकरिाडा आरोग्य केंद्र

भा. इंमदरा गांधी रुग्णालय

अप्िासाहे ब धमामधकारी हॉल

है दरी चौक

िे णकरिाडा महानगरिामलका
िाळा, िेणकरिाडा

िुनम सागर कॉम्िलेक्सच्या जवळ, ममरारोड
(िुवट)

सेवेन पकेवेयर िाळे जवळ, दीिक हॉस्पिर्ल
रोड, मीरा रोड (िू)

वोक्हार्ट हॉस्पिर्लच्या िुढे, है दरी चौक ममरारे ड
(िू) मीरा रोड हे ल्थ िोपर्

कोमवमिल्ड

300

कोमवमिल्ड

500

कोव्हॅक्सीन

200

कोमवमिल्ड

500

कोव्हॅक्सीन

200

कोमवमिल्ड

200

कोव्हॅक्सीन

100

सकाळी 10.00 ते
संध्याकाळी 4.00

िमहला डोस व दुसरा डोस
तसेच (Precaution

ऑनलाईन व ऑफलाईन

Dose)बुपर्र डोस

(Precaution Dose) बुपर्र डोस.

● 18 वर्षावरील नागमरकांकरीता
कोमवमिल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीचा िमहला व
दुसरा डोस.
● आरोग्य कमट चारी (HCW), अग्रभागी
काम करणारे कमटचारी(FLW), व 60
वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या

सकाळी 10.00 ते

नागमरकांकरीता कोमवमिल्ड व कोव्हॅक्सीन

संध्याकाळी 4.00

लसीचा (Precaution Dose) बुपर्र डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी
जन्म झालेल्या िाळे तील मवध्याथांकरीता
कोव्हॅक्सीन लसीचा िमहला व दुसरा डोस.

िमहला डोस व दुसरा डोस
तसेच (Precaution
Dose)बुपर्र डोस

ऑनलाईन व ऑफलाईन

अ.क्र.

8

9

10

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

नाझरे थ हायपकुल

मवनायक नगर आरोग्य केंद्र

जे.एच.िोद्दार पकुल

पत्ता

ममरा भाईंदर मुख्यालयाच्या मागे, पर्े िन रोड,
भाईंदर(िस्चचम)

लसीचा प्रकार

एकूण डोसे स

कोमवमिल्ड

500

कोव्हॅक्सीन

100

कोमवमिल्ड

100

कोव्हॅक्सीन

50

कोमवमिल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

100

लाभाथी गट

िेळ

िोद्दार हायपकू ल, मिवसेना गल्ली, भाईंदर (ि.)

● 18 वर्षावरील नागमरकांकरीता
कोमवमिल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीचा िमहला व
दुसरा डोस.
● आरोग्य कमट चारी (HCW), अग्रभागी

पव. मोरे चवर िार्ील भवन,

खारीगाव, तलाव रोड, वॉडट ऑमफस नंबर-3,

प्रभाग क्र.3

भाईंदर (िूवट)

कोमवमिल्ड

150

वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या

सकाळी 10.00 ते

नागमरकांकरीता कोमवमिल्ड व कोव्हॅक्सीन

संध्याकाळी 4.00

लसीचा (Precaution Dose) बुपर्र डोस.
कोव्हॅक्सीन

100

कोमवमिल्ड

500

कोव्हॅक्सीन

100

कोमवमिल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

100

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी
जन्म झालेल्या िाळे तील मवध्याथांकरीता
कोव्हॅक्सीन लसीचा िमहला व दुसरा डोस.

12

पव. मीनाताई ठाकरे हॉल

रामदे व िाकट, मीरा रोड (िू)

नवघर क्षयरोग केंद्र, एस. एन
13

कॉलेजच्या जवळ, नवघर

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

मवनायक मंमदराजवळ, भाईंदर (ि.)

काम करणारे कमटचारी(FLW), व 60

11

डोस

हनुमान मंमदर, भाईंदर (िूवट)

रोड, भाईंदर (िुवट)

िमहला डोस व दुसरा डोस
तसेच (Precaution
Dose)बुपर्र डोस

ऑनलाईन व ऑफलाईन

अ.क्र.

14

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

आर 2, गोल्डन नेपर्

पत्ता

न्यु गोल्डन नेपर्, ममरा-भाईंदर मक्रडा संकुल
समोर, भाईंदर (िूवट)

लसीचा प्रकार

एकूण डोसे स

कोमवमिल्ड

300

लाभाथी गट

िेळ

डोस

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

● 18 वर्षावरील नागमरकांकरीता
कोव्हॅक्सीन

100

कोमवमिल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीचा िमहला व
दुसरा डोस.
● आरोग्य कमट चारी (HCW), अग्रभागी

कोमवमिल्ड
15

उत्तन आरोग्य केंद्र

200

मोठा गांव, उत्तन
कोव्हॅक्सीन

100

काम करणारे कमटचारी(FLW), व 60
वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या

सकाळी 10.00 ते

नागमरकांकरीता कोमवमिल्ड व कोव्हॅक्सीन

संध्याकाळी 4.00

लसीचा (Precaution Dose) बुपर्र डोस.

िमहला डोस व दुसरा डोस
तसेच (Precaution

ऑनलाईन व ऑफलाईन

Dose)बुपर्र डोस

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी

16

कािीगाव आरोग्य केंद्र

कोमवमिल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

100

कािीगाव महानगरिामलका िाळा, कािीगाव

जन्म झालेल्या िाळे तील मवध्याथांकरीता
कोव्हॅक्सीन लसीचा िमहला व दुसरा डोस.

*

वमरल तक््यात अ.क्र. 1 व 2 या लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी मिक्षणासाठी िरदे िी जाणारे मवद्याथी, नोकरीकरीता िरदे िी जाणाऱ्या व्यक्ती, समुद्री जहाजांवर काम करणारे भारतीय सीफेरसट तसेच वैद्यकीय उिचाराकमरता िरदे िी

*

वमरल तक््यात अ.क्र.3, व 4 या लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी 18 वर्षावरील नागमरकांकरीता कोमवमिल्ड लसीचा िमहला व दुसरा डोस तसेच आरोग्य कमट चारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमट चारी(FLW), व 60 वर्षावरील

*

वमरल तक््यात अ.क्र.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, व 16 या लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी 15 वर्षावरील लाभार्थ्यांकरीता कोव्हॅक्सीन लसीच्या िमहल्या व दुसऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 18 वर्षावरील नागमरकांकरीता

जाणाऱ्या नागमरक यांचे कोमवमिल्ड लसीच्या िमहल्या व दुसऱ्या डोसकरीताचे ऑफलाईन िद्धतीने लसीकरण सत्र आयोमजत करण्यात ये त आहे.
सहव्याधी असलेल्या नागमरकांकरीता कोमवमिल्ड लसीचा (Precaution Dose) बुपर्र डोसकमरताचे लसीकरण सत्र Online व Offline िद्धतीने आयोमजत करण्यात ये त आहे.
कोमवमिल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीचा िमहला व दुसरा डोस तसेच आरोग्य कमट चारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमटचारी(FLW), व 60 वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या नागमरकांकरीता कोमवमिल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीचा
(Precaution Dose) बुपर्र डोसकमरताचे लसीकरण सत्र Online व Offline िद्धतीने आयोमजत करण्यात ये त आहे.

*
*

कोमवड लसीकरण सत्र Online बुकींगकरीता आज मद. 24/02/2022 रोजी कोमवन िोर्ट ल साईर्वर संध्याकाळी 7.00 वाजेनंतर प्रमसध्द केले जातील.
लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी Offline िध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घे ऊ इस्च्िणाऱ्या तरुणांकरीता र्ोकन वार्ि मद.25/02/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

वमरा भाईंदर महानगरपावलका

िैद्यकीय विभाग
लसीकरण सत्र वनयोजन - 25.02.2022
तक्ता क्र. 2
15 िर्ाािरील लाभार्थ्ाांकरीता कोव्हॅ क्सीन लसीच्या पवहल्या ि दु सऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 18 िर्ाा िरील नागररकांकरीता कोविविल्ड लसीचा पवहला ि दु सरा डोस तसेच आरोग्य
कमाचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमा चारी(FLW), ि 60 िर्ाािरील सहव्याधी असलेल्या नागररकांकरीता कोविविल्ड लसीचा (Precaution Dose) बु स्टर डोस. कररताचे लसीकरण सत्र वनयोजन25/02/2022
अ.क्र.

1

कोविड
लसीकरण
सत्र

उत्तन
वकटप्लेस 1

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

पत्ता

मनिा अंगणवाडी

मुधा, उत्तन

कोमवमिल्ड

200

मधु अग्रवाल जवळ

60 फीर् रोड, भाईंदर (िस्चचम)

कोमवमिल्ड

50

रे वती स्क्लमनक

रामदे व िाकट, ममरारोड (िूवट)

कोमवमिल्ड

50

लसीचा प्रकार एकूण डोसे स

लाभाथी गट

नगर

सकाळी 10.00 ते
दुिारी 1.00

काम करणारे कमटचारी(FLW), व 60

वकटप्लेस 1
4

5

6

िे णकरिाडा
वकटप्लेस 1

कामिगाव
वकटप्लेस 1

● 18 वर्षावरील नागमरकांकरीता
कोमवमिल्ड लसीचा िमहला व दुसरा डोस.
● आरोग्य कमटचारी (HCW), अग्रभागी

आयडीयल

वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या
कार्ततक स्क्लमनक

िुनम गाडट न, ममरारोड (िूवट)

कोमवमिल्ड

50

मुन्िी कंिाऊंड

ममरा गाव जवळ, िेणकरिाडा

कोमवमिल्ड

200

कोमवमिल्ड

50

गांधीनगर अंगणवाडी

जनतानगर, डोंगरी, कामिममरा,
कामिगाव

ऑफलाईन

संध्याकाळी 4.00

वकटप्लेस 1

3

डोस

सकाळी 10.00 ते

मवनायक
2

िे ळ

सकाळी 10.00 ते
दुिारी 3.00

नागमरकांकरीता कोमवमिल्ड लसीचा
(Precaution Dose) बुपर्र डोस.

सकाळी 10.00 ते
संध्याकाळी 4.00

सकाळी 10.00 ते
दुिारी 2.00

िमहला डोस व दुसरा डोस
तसेच (Precaution
Dose)बुपर्र डोस

ऑफलाईन

अ.क्र.

कोविड
लसीकरण
सत्र

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

गणेि दे वल
7

नगर

होली क्रॉस हाय पकुल

वकटप्लेस 1

पत्ता

गौतम नगर, अंबे माता मंमदर जवळ,
भाईंदर (िस्चचम)

लसीचा प्रकार एकूण डोसे स

कोव्हॅक्सीन

149

कोव्हॅक्सीन

100

कोव्हॅक्सीन

100

लाभाथी गट

िे ळ

डोस

ऑफलाईन

िमहला डोस व दुसरा डोस

ऑफलाईन

सकाळी 10.00 ते
दुिारी 2.00

उत्तराचल भगवान मबल्ल्डग, भारती
8

भारती मवद्यालय, कपतुरी िाकट

मवद्यालय, साई बाबा नगर, कपतुरी
िाकट, भाईंदर (िूवट)

9

बं दरवाडी

अमर ज्योती िाळा, साई बाबा

वकटप्लेस 1

नगर

साई बाबा नगर, भाईंदर (िूवट)

सकाळी 10.00 ते
दुिारी 2.00

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी
10

11

सेंर् िायस बर्डसट

नवघर
वकटप्लेस 1

12

भैरव दिट न र्ॉवर, िुजा नगर, भाईंदर

कोव्हॅक्सीन

50

हनुमान मंमदर, भाईंदर (िूवट)

कोव्हॅक्सीन

250

मधुसद
ु न

दीिक हॉपिीर्ल, ममरारोड (िूवट)

कोव्हॅक्सीन

100

जी.सी.सी इंर्रनेिनल िाळा

हार्केि, ममरारोड (िूवट)

कोव्हॅक्सीन

30

(िूवट)

एस.एन कॉलेज, नवघर गाव,
हनुमान मंमदर जवळ, भाईंदर
(िूवट)

जन्म झालेल्या िाळे तील मवध्याथांकरीता
कोव्हॅक्सीन लसीचा िमहला व दुसरा डोस.

दुिारी 1.00 ते
संध्याकाळी 4.00

सकाळी 10.00 ते
दुिारी 3.00

आयडीयल
वकटप्लेस 2
13

दुिारी 1.00 ते
दुिारी 2.00

अ.क्र.

कोविड
लसीकरण
सत्र

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

पत्ता

लसीचा प्रकार एकूण डोसे स

लाभाथी गट

िे ळ

डोस

ऑफलाईन

िमहला डोस व दुसरा डोस

ऑफलाईन

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी
14

*
*
*

ममरारोड
वकटप्लेस 1

सेंर् झॅमवअरस िाळा

िांती िाकट, ममरारोड (िूवट)

कोव्हॅक्सीन

500

जन्म झालेल्या िाळे तील मवध्याथांकरीता

सकाळी 10.00 ते

कोव्हॅक्सीन लसीचा िमहला व दुसरा डोस.

दुिारी 2.00

वरील तक््यात नमूद मठकाणी अ.क्र.1,2,3,4,5, व 6 या लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी 18 वर्षावरील नागमरकांकरीता कोमवमिल्ड लसीचा िमहला व दुसरा डोस तसेच आरोग्य कमट चारी(HCW),
अग्रभागी काम करणारे कमट चारी(FLW), व 60 वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या नागमरकांकरीता कोमवमिल्ड लसीचा (Precaution Dose) बुपर्र डोसकमरताचे लसीकरण सत्र ऑफलाईन िद्धतीने
आयोमजत करण्यात ये त आहे .
वरील तक््यात नमूद मठकाणी अ.क्र.7,8,9,10,11,12,13, व 14 या लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी िाळे तील मवद्यार्थ्यांकरीता कोव्हॅक्सीन लसीचा िमहला व दुसरा डोसकमरताचे लसीकरण सत्र ऑफलाईन
िद्धतीने आयोमजत करण्यात ये त आहे .
लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी Offline िध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घे ऊ इस्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांकरीता र्ोकन वार्ि मद.25/02/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

