
./oR/Ro? 

TT (NTAGI) THT T &-T FTt 4Et (STSC) T (NTAGI) TIAT irE-R TUT 

(Cormbidity) 3rk risiiAT as taT (Precaution Dose) 3H TAT Online a 

RTRT (FLW) Go astats agart (Cormbidity) ra Ttemiertem mifars iT 
(Precaution Dose) Te IHafA afs iU T Oline Taria ATuifiA 7uarr ai T. 

TAT foTut (Onsite) TA ATEUt aruaTat qfaT TET 3FR ZTETT 

a arerEits THTAT-t aa TI7 H (HCW), 377HTrit aH UT Harrt (FLW) a o autari RAT (Comorbidity) THTAT TTRERTT Precaution 3HTT s) Ar UT 

TR RT7UT izaAT foaTut ATREDTAd HTR uivATT T AIHtTTT iTT (Social Distance) 



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

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

1 हैदरी चौक
वोक्हार्ट हॉस्पिर्लच्या िढेु, हैदरी चौक 

मिरारेड (ि)ू िीरा रोड हेल्थ िोपर्
कोमवमिल्ड 50

2 भाईंदर (ि.) आरोग्य कें द्र
भाईंदर (ि.),िोमलस परे्िल 
जवळ,परे्िन रोड,भाईंदर (ि.)

कोमवमिल्ड 50

3
िं. मभिसेन जोिी सािान्य 

रुग्णालय
िकॅ्सस िॉल जवळ, 150 फूर् रपता, 

भाईंदर (ि)
कोमवमिल्ड 500

4 भा. इंमदरा गांधी रुग्णालय
िनुि सागर कॉम्िलेक्सच्या जवळ, 

मिरारोड (िवुट)
कोमवमिल्ड 500

5
अप्िासाहेब धिामधकारी 

हॉल
सेवेन पकेवेयर िाळे जवळ, दीिक 

हॉस्पिर्ल रोड, िीरा रोड (ि)ू
कोमवमिल्ड 500

6 हैदरी चौक
वोक्हार्ट हॉस्पिर्लच्या िढेु, हैदरी चौक 

मिरारेड (ि)ू िीरा रोड हेल्थ िोपर्
कोमवमिल्ड 500

7 भाईंदर (ि.) आरोग्य कें द्र
भाईंदर (ि.),िोमलस परे्िल 
जवळ,परे्िन रोड,भाईंदर (ि.)

कोमवमिल्ड 500

मिक्षणासाठी िरदेिी जाणारे मवद्याथी, 
नोकरीकरीता िरदेिी जाणाऱ्या व्यक्ती, 
सिदु्री जहाजांवर काि करणारे भारतीय 
सीफेरसट तसेच वैद्यकीय उिचाराकमरता 

िरदेिी जाणारे नागमरक

सकाळी 10.00 ते 
दिुारी 12.00

िमहला डोस घेऊन 28 
मदवस झाले असल्यास 

दसुरा डोस
ऑफलाईन

●  18 वर्षावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमिल्ड लसीचा िमहला व दसुरा डोस.
● आरोग्य किटचारी (HCW), अग्रभागी 
काि करणारे किटचारी(FLW), व 60 

वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमिल्ड लसीचा 
(Precaution Dose) बपुर्र डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

िमहला व दसुरा तसेच 
(Precaution 

Dose)बपुर्र डोस
 ऑनलाईन व ऑफलाईन

मिरा भाईंदर िहानगरपामलका
िदै्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र ननयोजन - 15.02.2022

 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-15/02/2022

तक्ता क्र. 1



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

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

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

9 जे.एच.िोद्दार पकुल
िोद्दार हायपकूल, मिवसेना गल्ली, 

भाईंदर (ि.)
कोमवमिल्ड 300

10 पव. िीनाताई ठाकरे हॉल रािदेव िाकट , िीरा रोड (ि)ू कोमवमिल्ड 500

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

नवघर रोड, भाईंदर (िवुट)
हनिुान िंमदर, भाईंदर (िवूट) कोमवमिल्ड 300

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

संकुल सिोर, भाईंदर (िवूट)
कोमवमिल्ड 300

13 िेणकरिाडा आरोग्य कें द्र
िेणकरिाडा िहानगरिामलका 

िाळा, िेणकरिाडा
कोमवमिल्ड 300

●  18 वर्षावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमिल्ड लसीचा िमहला व दसुरा डोस.
● आरोग्य किटचारी (HCW), अग्रभागी 
काि करणारे किटचारी(FLW), व 60 

वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमिल्ड लसीचा 
(Precaution Dose) बपुर्र डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

िमहला व दसुरा तसेच 
(Precaution 

Dose)बपुर्र 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 कोमवमिल्ड 200

15 कािीगाव आरोग्य कें द्र
कािीगाव िहानगरिामलका िाळा, 

कािीगाव
कोमवमिल्ड 300

*

*

*
* लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी Offline िध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या तरुणांकरीता र्ोकन वार्ि मद.15/02/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

कोमवड लसीकरण सत्र Online बकुींगकरीता आज मद. 14/02/2022 रोजी कोमवन िोर्टल साईर्वर संध्याकाळी 7.00 वाजेनंतर प्रमसध्द केले जातील.

वमरल तक््यात अ.ि. 1 व 2 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी मिक्षणासाठी िरदेिी जाणारे मवद्याथी, नोकरीकरीता िरदेिी जाणाऱ्या व्यक्ती, सिदु्री जहाजांवर काि करणारे भारतीय सीफेरसट तसेच वैद्यकीय 
उिचाराकमरता िरदेिी जाणाऱ्या नागमरक यांचे कोमवमिल्ड लसीच्या िमहल्या व दसुऱ्या डोसकरीताचे ऑफलाईन िद्धतीने लसीकरण सत्र आयोमजत करण्यात येत आहे.
वमरल तक््यात अ.ि.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, व 15 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी 18 वर्षावरील सवट नागरीकांकरीता कोमवमिल्ड लसीच्या िमहल्या व दसुरा डोस देय राहील. तसेच दसुरा डोस घेऊन 9 
िमहने अथवा 39 आठवडे िणूट झालेले आरोग्य किटचारी(HCW), अग्रभागी काि करणारे किटचारी(FLW) तसेच 60 वर्षावरील सहव्याथी (Cormbidity) असलेले नागरीकांकरीता कोमवमिल्ड लसीचा 
(Precaution Dose) बपुर्र डोस करीताचे ऑनलाईन व ऑफलाईन िद्धतीने कोमवड लसीकरण सत्र आयोमजत करण्यात येत आहे.

●  18 वर्षावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमिल्ड लसीचा िमहला व दसुरा डोस.
● आरोग्य किटचारी (HCW), अग्रभागी 
काि करणारे किटचारी(FLW), व 60 

वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमिल्ड लसीचा 
(Precaution Dose) बपुर्र डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

िमहला व दसुरा तसेच 
(Precaution 

Dose)बपुर्र 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 नमवखाडी सिाज िंमदर नमवखाडी, उत्तन कोमवमिल्ड 200

2 िधुा खाडी अंगणवाडी ओ
बिादेव िंमदर सिोर, उत्तन रोड, 

भाईंदर (िस्चचि)
कोमवमिल्ड 200

3
भाईंदर 

(िस्चचि) 
वकट प्लेस 1

ब्रम्हदेव िंमदर जवळ गांधी नगर नाका, भाईंदर (िस्चचि) कोमवमिल्ड 100
सकाळी 10.00 ते 

दिुारी 2.00

4
तलाव रोड, वॉडट ऑमफस 

नंबर-3
खारी गाव, तलाव रोड, वॉडट ऑमफस 

नंबर-3, भाईंदर (िवूट)
कोमवमिल्ड 200

5
आर्शिवाद हॉपिीर्ल, भाईंदर 

(िवूट)
समिर मबल्ल्डग, जेसल िाकट , भाईंदर 

(िवूट)
कोमवमिल्ड 200

6 डॉ. िाने स्क्लमनक, बी.िी.रोड
डॉ. िाने स्क्लमनक, अंबे िाता िंमदर 

जवळ, बी.िी.रोड, 
भाईंदर (िवूट)

कोमवमिल्ड 200

7 डॉ. समुनल चोिडे स्क्लमनक
कौपतभु स्क्लमनक, आर.एन.िी िाकट , 

नेपर् कामि मवचवनाथ िंमदर, 
भाईंदर (िवूट)

कोमवमिल्ड 200

बंदरवाडी 
वकट प्लेस 2

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

मिरा भाईंदर िहानगरपामलका
िदै्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र ननयोजन - 15.02.2022
तक्ता क्र. 2

●  18 वर्षावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमिल्ड लसीचा िमहला व दसुरा डोस.
● आरोग्य किटचारी (HCW), अग्रभागी 
काि करणारे किटचारी(FLW), व 60 

वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमिल्ड लसीचा 
(Precaution Dose) बपुर्र डोस.

 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-15/02/2022

िमहला व दसुरा तसेच 
(Precaution 

Dose)बपुर्र डोस
ऑफलाईन

सकाळी 10.00 ते 
दिुारी 3.00

उत्तन 
वकट प्लेस 1

बंदरवाडी 
वकट प्लेस 1



अ.क्र.

कोविड 

लसीकरण 

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

8
साई बाबा िंमदर ओल्ड 

गोल्डेन नेपर् फेस 3
गोल्डेन नेपर्, भाईंदर (िवूट) कोमवमिल्ड 200

सकाळी 10.00 ते 
दिुारी 1.00

9
डॉ. जंगि स्क्लमनक, राधा 
कॉम्िलेक्स, कामिनगर

मविल डेरी रोड, भाईंदर (िवूट) कोमवमिल्ड 200
दिुारी 1.00 ते 
दिुारी 2.00

10
डॉ. ददगबर िार्ील, 

भाईंदर (िवूट)
गोडदेव गाव, भाईंदर (िवूट) कोमवमिल्ड 200

दिुारी 2.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

11
आयडीयल 

िाकट  
वकट प्लेस 1

लमतफ िाकट  कॉम्िलेक्स िनुि गाडटन, मिरारोड (िवूट) कोमवमिल्ड 100
सकाळी 10.00 ते 

दिुारी 3.00

12
मिरारोड 
वकट प्लेस 1

कमबर स्क्लमनक भारती िाकट , मिरारोड (िवूट) कोमवमिल्ड 100
सकाळी 10.00 ते 

दिुारी 2.00

13
िेणकरिाडा 
वकट प्लेस 1

सिाज िंमदर िनु्िीकिाउंुड जवळ, िेणकरिाडा कोमवमिल्ड 200
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

14
कामिगाव 
वकट प्लेस 1

गांधीनगर अंगणवाडी
जनतानगर, डोंगरी,  कामिमिरा, 

कामिगाव
कोमवमिल्ड 100

सकाळी 10.00 ते 
दिुारी 2.00

*

*

िमहला व दसुरा तसेच 
(Precaution 

Dose)बपुर्र डोस
ऑफलाईन

●  18 वर्षावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमिल्ड लसीचा िमहला व दसुरा डोस.
● आरोग्य किटचारी (HCW), अग्रभागी 
काि करणारे किटचारी(FLW), व 60 

वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमिल्ड लसीचा 
(Precaution Dose) बपुर्र डोस.

नवघर 
वकट प्लेस 1

लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी Offline िध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांकरीता र्ोकन वार्ि मद.15/02/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

वरील तक््यात निदू मठकाणी अ.ि.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 व 14 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी 18 वर्षावरील नागमरकांकरीता कोमवमिल्ड लसीचा िमहला व दसुरा डोस तसेच आरोग्य 
किटचारी(HCW), अग्रभागी काि करणारे किटचारी(FLW), व 60 वर्षावरील सहव्याधी असलेल्या नागमरकांकरीता कोमवमिल्ड लसीचा (Precaution Dose) बपुर्र डोसकमरताचे लसीकरण सत्र 
ऑफलाईन िद्धतीने आयोमजत करण्यात येत आहे.


