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// पे्रसनोट // 
दि. 10/02/2022 

 

दि. 11/02/2022 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. 

➢ सोबि जोडलेल्या िनिा क्र. 1 मधील अ.क्र. 1 ि 2 या लसीकरण कें द्राच्या दठकाणी दशक्षणासाठी परिेशी जाणारे 
दिद्यार्थी, नोकरीकरीिा परिेशी जाणाऱ्या व्यनिी, समदु्री जहाजांिर काम करणारे भारिीय सीफेरसण िसेच िैद्यकीय 
उपचाराकदरिा परिेशी जाणाऱ्या नागदरक यांचे कोदिदशल्ड लसीच्या पदहल्या ि िसुऱ्या डोसकरीिाचे लसीकरण सत्र 
आयोदजि करण्याि येि आहे.  

➢  िनिा क्र. 1 मधील अ.क्र.3,4, ि 5 या लसीकरण कें द्राच्या दठकाणी 15 िषािरील लाभार्थ्यांकरीिा कोव्हनॅसीन 
लसीच्या पदहल्या ि िसऱ्या डोसकरीिाचे लसीकरण सत्र िसेच 18 िषािरील नागदरकाकंरीिा 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. 1 मधील अ.क्र.6,7,8,9,10,11,12,13,14, ि 15 या लसीकरण कें द्राच्या दठकाणी 18 िषािरील सिण 
नागरीकांकरीिा कोदिदशल्ड लसीच्या पदहल्या ि िसुरा डोस िेय राहील. िसचे िसुरा डोस घेऊन 9 मदहने अर्थिा 39 
आठिडे पणूण झालेल ेआरोग्य कमणचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमणचारी(FLW) िसचे 60 िषािरील सहव्यार्थी 
(Cormbidity) असलेल ेनागरीकांकरीिा कोदिदशल्ड लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस करीिाचे Online ि 
Offline पद्धिीने कोदिड लसीकरण सत्र आयोदजि करण्याि येि आहे. 

➢ िनिा क्र. 2 मधील अ.क्र.1,2,3,4,5,6, ि 7 या लसीकरण कें द्राच्या दठकाणी 18 िषािरील नागदरकांकरीिा कोदिदशल्ड 
लसीचा पदहला ि िसुरा डोस िसेच आरोग्य कमणचारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे कमणचारी (FLW) िसेच 60 
िषािरील सहव्यार्थी (Cormbidity) असललेे नागरीकांकरीिा कोदिदशल्ड लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर 
डोसकदरिाचे कोदिड लसीकरण सत्र Offline पद्धिीने आयोदजि करण्याि येि आहे. 

➢ िनिा क्र. 2 मधील अ.क्र.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, ि 24 या लसीकरण कें द्राच्या 
दठकाणी 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.10/02/2022 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.11/02/2022 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 अर्थिा 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 नाझरेथ हायस्कुल
मिरा भाईंदर िखु्यालयाच्या िागे, 

स्टेशन रोड, भाईंदर(पश्चिि)
50

2 हैदरी िौक
वोक्हाटट हॉश्स्पटलच्या पढेु, हैदरी िौक 

मिरारेड (प)ू िीरा रोड हेल्थ पोस्ट
50

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

5

3
िकॅ्सस िॉल जवळ, 150 फूट रस्ता, 

भाईंदर (प)

भा. इंमदरा गांधी रुग्णालय
पनुि सागर कॉम्पलेक्सच्या जवळ, 

मिरारोड (पवुट)
4

●  18 वर्षावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 

दसुरा डोस.
● आरोग्य किटिारी (HCW), अग्रभागी 
काि करणारे किटिारी(FLW), व 60 

वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 
जन्ि झालेल्या शाळेतील मवध्याथांकरीता 
कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व दसुरा डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
 ऑनलाईन व ऑफलाईन

पं. मभिसेन जोशी सािान्य 
रुग्णालय

अप्पासाहेब धिामधकारी 
हॉल

सेवेन स्केवेयर शाळे जवळ, दीपक 
हॉश्स्पटल रोड, िीरा रोड (प)ू

मिरा भाईंदर िहानगरपामलका
िदै्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र ननयोजन - 11.02.2022

15 िर्ाािरील लाभार्थयाांकरीता कोव्हॅक्सीन लसीच्या पहहल्या ि दसऱ्या 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-11/02/2022

कोमवमशल्ड

मशक्षणासाठी परदेशी जाणारे मवद्याथी, 
नोकरीकरीता परदेशी जाणाऱ्या व्यक्ती, 
सिदु्री जहाजांवर काि 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

ऑफलाईन



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

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

6 नाझरेथ हायस्कुल
मिरा भाईंदर िखु्यालयाच्या िागे, 

स्टेशन रोड, भाईंदर(पश्चिि)
कोमवमशल्ड 500

7 हैदरी िौक
वोक्हाटट हॉश्स्पटलच्या पढेु, हैदरी िौक 

मिरारेड (प)ू िीरा रोड हेल्थ पोस्ट
कोमवमशल्ड 500

8 मवनायक नगर आरोग्य कें द्र मवनायक िंमदराजवळ, भाईंदर (प.) कोमवमशल्ड 100

9 जे.एि.पोद्दार स्कुल
पोद्दार हायस्कूल, मशवसेना गल्ली, 

भाईंदर (प.)
कोमवमशल्ड 300

10 स्व. िीनाताई ठाकरे हॉल रािदेव पाकट , िीरा रोड (प)ू कोमवमशल्ड 500

11
नवघर क्षयरोग कें द्र, एस. 
एन कॉलेजच्या जवळ, 

नवघर रोड, भाईंदर (पवुट)
हनिुान िंमदर, भाईंदर (पवूट) कोमवमशल्ड 300

12 आर 2, गोल्डन नेस्ट
न्य ुगोल्डन नेस्ट, मिरा-भाईंदर मिडा 

संकुल सिोर, भाईंदर (पवूट)
कोमवमशल्ड 300

13 पेणकरपाडा आरोग्य कें द्र
पेणकरपाडा िहानगरपामलका 

शाळा, पेणकरपाडा
कोमवमशल्ड 300

●  18 वर्षावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड लसीिा पमहला व दसुरा डोस.
● आरोग्य किटिारी (HCW), अग्रभागी 
काि करणारे किटिारी(FLW), व 60 

वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड लसीिा 
(Precaution Dose) बसु्टर डोस.

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 डोससे लाभार्थी गट िळे डोस ऑनलाईन/ ऑफलाईन

14 उत्तन आरोग्य कें द्र िोठा गांव, उत्तन कोमवमशल्ड 200

15 काशीगाव आरोग्य कें द्र
काशीगाव िहानगरपामलका शाळा, 

काशीगाव
कोमवमशल्ड 300

*

*

*

*
* लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणािा लाभ घेऊ इश्च्िणाऱ्या तरुणांकरीता टोकन वाटप मद.11/02/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

वमरल तक््यात अ.ि.3,4, व 5 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी 15 वर्षावरील लाभार्थ्यांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीच्या पमहल्या व दसऱ्या डोसकरीतािे लसीकरण सत्र तसेि 18 वर्षावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व दसुरा डोस तसेि आरोग्य किटिारी(HCW), अग्रभागी काि करणारे किटिारी(FLW), व 60 वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड व 
कोव्हकॅ्सीन लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोसकमरतािे लसीकरण सत्र Online व Offline पद्धतीने आयोमजत करण्यात येत आहे.

कोमवड लसीकरण सत्र Online बकुींगकरीता आज मद. 10/02/2022 रोजी कोमवन पोटटल साईटवर संध्याकाळी 7.00 वाजेनंतर प्रमसध्द केले जातील.

वमरल तक््यात अ.ि. 1 व 2 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी मशक्षणासाठी परदेशी जाणारे मवद्याथी, नोकरीकरीता परदेशी जाणाऱ्या व्यक्ती, सिदु्री जहाजांवर काि 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 तक््यात अ.ि.6,7,8,9,10,11,12,13,14, व 15 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी 18 वर्षावरील सवट नागरीकांकरीता कोमवमशल्ड लसीच्या पमहल्या व दसुरा डोस देय राहील. तसेि दसुरा डोस घेऊन 9 
िमहने अथवा 39 आठवडे पणूट झालेले आरोग्य किटिारी(HCW), अग्रभागी काि करणारे किटिारी(FLW) तसेि 60 वर्षावरील सहव्याथी (Cormbidity) असलेले नागरीकांकरीता कोमवमशल्ड लसीिा 
(Precaution Dose) बसु्टर डोस करीतािे ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने कोमवड लसीकरण सत्र आयोमजत करण्यात येत आहे.

●  18 वर्षावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड लसीिा पमहला व दसुरा डोस.
● आरोग्य किटिारी (HCW), अग्रभागी 
काि करणारे किटिारी(FLW), व 60 

वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड लसीिा 
(Precaution Dose) बसु्टर डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
 ऑनलाईन व ऑफलाईन



अ.क्र.

कोविड 

लसीकरण 

सत्र
कोविड लसीकरण कें द्राचे नाि पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोससे लाभार्थी गट िळे डोस ऑफलाईन

1 पटान अंगणवाडी बाल येशु सिाज िंमदर जवळ, उत्तन कोमवमशल्ड 200

2 िोवा अंगणवाडी राधाकृष्ण िंमदर जवळ, उत्तन कोमवमशल्ड 200

3
मवनायक 

नगर 
वकट प्लेस 1

योगेश शाह जवळ नारायण नगर, भाईंदर (पश्चिि) कोमवमशल्ड 50
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 1.00

4
बंदरवाडी 
वकट प्लेस 1

तलाव रोड, वॉडट ऑमफस 
नंबर-3

खारीगाव, तलाव रोड, वॉडट ऑमफस 
नंबर-3, भाईंदर (पवूट)

कोमवमशल्ड 200
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

5
नवघर 

वकट प्लेस 1
सोनि एकता मबल्ल्डग, 
गोल्डेन नेस्ट फेस-6

गोल्डेन नेस्ट, भाईंदर (पवूट) कोमवमशल्ड 200
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 1.00

6 मिरा गावठण मवघ्ण ुिंमदर जवळ, पेणकरपाडा कोमवमशल्ड 200

7 मवजय पाकट  शेड
तोडोलेि सेंट पॉल शाळा जवळ, 

पेणकरपाडा
कोमवमशल्ड 500

15 िर्ाािरील लाभार्थयाांकरीता  कोव्हॅक्सीन लसीच्या पहहल्या ि दसऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसचे 18 िर्ाािरील नागररकाांकरीता कोविमिल्ड लसीचा पहहला ि दसुरा डोस तसचे आरोग्य 

किाचारी(HCW), अग्रभागी काि करणारे किाचारी(FLW), ि 60 िर्ाािरील सहव्याधी असलेल्या नागररकाांकरीता  कोविमिल्ड लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस. कररताचे लसीकरण सत्र ननयोजन-

11/02/2022

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
ऑफलाईन

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 3.00

उत्तन 
वकट प्लेस 1

मिरा भाईंदर िहानगरपामलका
िदै्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र ननयोजन - 11.02.2022
तक्ता क्र. 2

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पेणकरपाडा 
वकट प्लेस 1

●  18 वर्षावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड लसीिा पमहला व दसुरा डोस.
● आरोग्य किटिारी (HCW), अग्रभागी 
काि करणारे किटिारी(FLW), व 60 

वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड लसीिा 
(Precaution Dose) बसु्टर डोस.



अ.क्र.

कोविड 

लसीकरण 

सत्र
कोविड लसीकरण कें द्राचे नाि पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोससे लाभार्थी गट िळे डोस ऑफलाईन

8 सेंकडरी शाळा उत्तन रोड, भाईंदर (पश्चिि) कोव्हकॅ्सीन 477

9 पोरवाल शाळा 90 फीट रोड, भाईंदर (पश्चिि) कोव्हकॅ्सीन 200

10
गणेश देवल 
वकट प्लेस 1

अवर लेडी ऑफ वैलनकनी  
शाळा

साई मवल्ला स्टेशन रोड, भाईंदर 
(पश्चिि)

कोव्हकॅ्सीन 175
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 2.00

11 फादर जोसेफ शाळा
फादर जोसेफ शाळा, नवघर रोड,  

भाईंदर (पवूट)
कोव्हकॅ्सीन 800

12 एस.एि. पश्ललक शाळा
एस.एि. पश्ललक शाळा, तलाव रोड, 

भाईंदर (पवूट)
कोव्हकॅ्सीन 80

13 मजजस िेरी शाळा, तलाव रोड
पंिपांडव मबल्ल्डग, मजजस िेरी 
शाळा, तलाव रोड, भाईंदर (पवूट)

कोव्हकॅ्सीन 108

14
श्क्वन्स िेरी शाळा,  गोल्डेन 

नेस्ट फेस-3
गोल्डेन नेस्ट, भाईंदर (पवूट) कोव्हकॅ्सीन 434

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 2.00

15
अमभनव शाळा, गोडदेव गाव, 

भाईंदर (पवूट)
गोडदेव िनपा शाळा, भाईंदर (पवूट) कोव्हकॅ्सीन 400

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

नवघर 
वकट प्लेस 2

भाईंदर 
(पश्चिि) 
वकट प्लेस 1

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 2.00

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 
जन्ि झालेल्या शाळेतील मवध्याथांकरीता 
कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व दसुरा डोस.

पमहला व दसुरा ऑफलाईन

बंदरवाडी 
वकट प्लेस 2

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00



अ.क्र.

कोविड 

लसीकरण 

सत्र
कोविड लसीकरण कें द्राचे नाि पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोससे लाभार्थी गट िळे डोस ऑफलाईन

16 अमभलाशा शाळा
िंगलनगर, सरनाईक ऑमफस जवळ, 

आयडीयल पाकट
कोव्हकॅ्सीन 40

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 2.00

17 हॉली फॅमिली शाळा
बस स्टॉप नबंर-15, िश्स्जद स्लि, 

आयडीयल पाकट
कोव्हकॅ्सीन 40

दपुारी 12.00 ते 
दपुारी 2.00

18 सेवन स्केवर शाळा
मदपक हॉस्पीटल लाईन, आयडीयल 
पाकट  आरोग्य सिोर, आयडीयल पाकट

कोव्हकॅ्सीन 250
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

19 ऑस्टवाल शाळा हाटकेश, आयडीयल पाकट कोव्हकॅ्सीन 110
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 3.00

20 शारदाबेन शाळा
रचिी कॉप्लेक्स िंगलनगर, 

आयडीयल पाकट
कोव्हकॅ्सीन 50

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 1.00

21 अंकुर आश्रि शाळा कनमकया, आयडीयल पाकट कोव्हकॅ्सीन 20
दपुारी 1.00 ते 
दपुारी 3.00

22 सेंट थॉिस शाळा रािदेव पाकट , आयडीय पाकट कोव्हकॅ्सीन 50
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 2.00

23
मिरारोड 
वकट प्लेस 1

एन.एि शाळा नयानगर, मिरारोड (पवूट) कोव्हकॅ्सीन 450
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 2.00

24
कामशगाव 
वकट प्लेस 1

आदशट मवद्या मनकेतन शाळा
कामशगाव, मवट्टल िंमदर जवळ, 

कामशमिरा, कामशगाव
कोव्हकॅ्सीन 200

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 2.00

*

*

*

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 
जन्ि झालेल्या शाळेतील मवध्याथांकरीता 
कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व दसुरा डोस.

आयडीयल 
पाकट  

वकट प्लेस 1

आयडीयल 
पाकट  

वकट प्लेस 2

लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणािा लाभ घेऊ इश्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांकरीता टोकन वाटप मद.11/02/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

वरील तक््यात निदू मठकाणी अ.ि.1,2,3,4,5,6, व 7 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी 18 वर्षावरील नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड लसीिा पमहला व दसुरा डोस तसेि आरोग्य किटिारी(HCW), 
अग्रभागी काि करणारे किटिारी(FLW), व 60 वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोसकमरतािे लसीकरण सत्र ऑफलाईन पद्धतीने 
आयोमजत करण्यात येत आहे.

वरील तक््यात निदू मठकाणी अ.ि.8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, व 24 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी शाळेतील मवद्यार्थ्यांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व दसुरा 
डोसकमरतािे लसीकरण सत्र ऑफलाईन पद्धतीने आयोमजत करण्यात येत आहे.

पमहला व दसुरा ऑफलाईन


