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अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि पत्ता लसीचा 
प्रकार

एकूण 
डोसेस लाभार्थी गट िेळ डोस ऑनलाईन/ 

ऑफलाईन

1
पं. भिमसेन जोशी सामान्य 

रुग्णालय
मकॅ्सस मॉल जवळ, 150 फूट रस्ता, 

िाईंदर (प)
कोर्बोव्हकॅ्स 500

2
स्व. मोरेश्वर पाटील िवन, 

प्रिाग क्र.3
खारीगाव, तलाव रोड, वॉडड ऑभफस नंर्बर-

3, िाईंदर (पवूड)
कोर्बोव्हकॅ्स 500

3 अप्पासाहेर्ब धमाभधकारी हॉल
सेवेन स्केवेयर शाळे जवळ, दीपक 

हॉस्स्पटल रोड, मीरा रोड (प)ू
कोर्बोव्हकॅ्स 500

4 स्व. मीनाताई ठाकरे हॉल रामदेव पाकड , मीरा रोड (प)ू कोर्बोव्हकॅ्स 500

5 हैदरी चौक
वोक्हाटड हॉस्स्पटलच्या पढेु, हैदरी चौक 

भमरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट
कोर्बोव्हकॅ्स 500

6 उत्तन आरोग्य कें द्र मोठा गांव, उत्तन कोभवभशल्ड 100

7 िाईंदर (प.) आरोग्य कें द्र
िाईंदर (प.),पोभलस स्टेशन जवळ,स्टेशन 

रोड,िाईंदर (प.)
कोभवभशल्ड 100

8 भवनायक नगर आरोग्य कें द्र भवनायक मंभदराजवळ, िाईंदर (प.) कोभवभशल्ड 100

9 गणेश देवल आरोग्य कें द्र
गणेश देवल नगर, भशवसेना गल्ली, िाईंदर 

(प.)
कोभवभशल्ड 100

10 स्व. मीनाताई ठाकरे हॉल रामदेव पाकड , मीरा रोड (प)ू कोभवभशल्ड 100

मिरा भाईंदर िहानगरपामलका
िैद्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र ननयोजन - 05.05.2022

तक्ता क्र. 1

●  18 वर्षावरील नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड  लसीचा 
पभहला व दसुरा डोस.

● आरोग्य कमडचारी (HCW), अग्रिागी काम करणारे 
कमडचारी(FLW), व 60 वर्षावरील  नागभरकांकरीता  
कोभवभशल्ड लसीचा (Precaution Dose) र्बसु्टर डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पभहला डोस व दसुरा 
डोस तसेच 

(Precaution 
Dose)र्बसु्टर डोस

 ऑनलाईन व 
ऑफलाईन

पभहला डोस व दसुरा 
डोस

 ऑनलाईन व 
ऑफलाईन

● वय वरे्ष 12 ते 14 या वयोगाटातील लािार्थ्यांकरीता 
कोर्बोव्हकॅ्स लसीचा पभहला डोस व दसुरा डोस

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि पत्ता लसीचा 
प्रकार

एकूण 
डोसेस लाभार्थी गट िेळ डोस ऑनलाईन/ 

ऑफलाईन

कोभवभशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभवभशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोभवभशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोभवभशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभवभशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभवभशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोभवभशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

●  18 वर्षावरील नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड व 
कोव्हकॅ्सीन लसीचा पभहला व दसुरा डोस.

● आरोग्य कमडचारी (HCW), अग्रिागी काम करणारे 
कमडचारी(FLW), व 60 वर्षावरील नागभरकांकरीता  

कोभवभशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीचा (Precaution Dose) 
र्बसु्टर डोस.

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या 
नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीचा पभहला व दसुरा डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पभहला डोस व दसुरा 
डोस तसेच 

(Precaution 
Dose)र्बसु्टर डोस

 ऑनलाईन व 
ऑफलाईन

14

16

काशीगाव आरोग्य कें द्र

हनमुान मंभदर, िाईंदर (पवूड)

काशीगाव महानगरपाभलका शाळा, 
काशीगाव

पेणकरपाडा आरोग्य कें द्र
पेणकरपाडा महानगरपाभलका 

शाळा, पेणकरपाडा

हैदरी चौक
वोक्हाटड हॉस्स्पटलच्या पढेु, हैदरी चौक 

भमरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट

नवघर क्षयरोग कें द्र

11
मकॅ्सस मॉल जवळ, 150 फूट रस्ता, 

िाईंदर (प)

अप्पासाहेर्ब धमाभधकारी हॉल
सेवेन स्केवेयर शाळे जवळ, दीपक 

हॉस्स्पटल रोड, मीरा रोड (प)ू

स्व. मोरेश्वर पाटील िवन, 
प्रिाग क्र.3

12
खारीगाव, तलाव रोड, वॉडड ऑभफस नंर्बर-

3, िाईंदर (पवूड)

पं. भिमसेन जोशी सामान्य 
रुग्णालय

15

17

13



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि पत्ता लसीचा 
प्रकार

एकूण 
डोसेस लाभार्थी गट िेळ डोस ऑनलाईन/ 

ऑफलाईन

कोभवभशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोर्बोव्हकॅ्स 100

*

*

*

*
*

पभहला डोस व दसुरा 
डोस तसेच 

(Precaution 
Dose)र्बसु्टर डोस

 ऑनलाईन व 
ऑफलाईन

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00 

●  18 वर्षावरील नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड व 
कोव्हकॅ्सीन लसीचा पभहला व दसुरा डोस.

● आरोग्य कमडचारी (HCW), अग्रिागी काम करणारे 
कमडचारी(FLW), व 60 वर्षावरील नागभरकांकरीता  

कोभवभशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीचा (Precaution Dose) 
र्बसु्टर डोस.

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या 
नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीचा पभहला व दसुरा डोस.
● वय वरे्ष 12 ते 14 या वयोगाटातील लािार्थ्यांकरीता 

कोर्बोव्हकॅ्स लसीचा पभहला डोस व दसुरा डोस

लसीकरण कें द्राच्या भठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणाचा लाि घेऊ इस्च्िणाऱ्या तरुणांकरीता टोकन वाटप भद .05/05/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.
कोभवड लसीकरण सत्र Online र्बकुींगकरीता आज भद. 04/05/2022 रोजी कोभवन पोटडल साईटवर संध्याकाळी 7.00 वाजेनंतर प्रभसध्द केले जातील.

वभरल तक््यात अ.क्र. 11,12,13,14,15,16,17 व 18 या लसीकरण कें द्राच्या भठकाणी 15 वर्षावरील लािार्थ्यांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीच्या पभहल्या व दसुऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 
18 वर्षावरील नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीचा पभहला व दसुरा डोस तसेच आरोग्य कमडचारी (HCW), अग्रिागी काम करणारे कमडचारी(FLW), व 60 वर्षावरील 
नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीचा (Precaution Dose) र्बसु्टर डोसकभरताचे लसीकरण सत्र Online व Offline पद्धतीने आयोभजत करण्यात येत आहे.

वभरल तक््यात अ.क्र. 1,2,3,4 व 5 या लसीकरण कें द्राच्या भठकाणी वय वरे्ष 12 ते 14 या वयोगाटातील लािार्थ्यांकरीता कोर्बोव्हकॅ्स लसीचा पभहल्या व दसुऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र 
Online व Offline पद्धतीने आयोभजत करण्यात येत आहे.
वभरल तक््यात अ.क्र. 6,7,8,9 व 10 या लसीकरण कें द्राच्या भठकाणी 18 वर्षावरील नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड लसीचा पभहला व दसुरा डोस तसेच आरोग्य कमडचारी (HCW), अग्रिागी काम 
करणारे कमडचारी(FLW), व 60 वर्षावरील नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड लसीचा (Precaution Dose) र्बसु्टर डोसकभरताचे लसीकरण सत्र Online व Offline पद्धतीने आयोभजत करण्यात येत 

पनुम सागर कॉम्पलेक्सच्या जवळ, भमरारोड 
(पवुड)

िा. इंभदरा गांधी रुग्णालय18


