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// पे्रसनोट // 
दि. 08/04/2022 

 

दि. 09/04/2022 रोजीचे लसीकरण सत्र दनयोजन 
   

 

 

 कोदिड-19 महामारीच्या प्रदिबंधासाठी दि. 16 जानेिारी 2021 पासनू सपंणूण िेशाि ि त्याअनषंुगाने राज्यशासनाच्या 
आिेशान्िये दमरा भाईंिर कायणके्षत्राि टप्पाटप्प्याने कोदिड-19 लसीकरण सत्रांचे दनयोजन खालील नमिू ियोगट दनहाय करण्याि 
येि आहे. 

आिापयंि 15 िषािरील नागदरकांचे प्रथम डोस / िसुरा डोसकरीिाचे िसेच 60 िषािरील सहव्याधी असलले्या 
नागदरकानंा िसुरा डोस घेिल्यानंिर 9 मदहने (39 आठिडे) पणूण झाल ेअसल्यास दप्रकॉशन डोस (बसु्टर डोस) करीिाचे लसीकरण 
सरुु होिे.  परंि,ु यापढेु 60 िषािरील सिण ज्येष्ठ नागदरकांचे िसुरा डोस घेऊन 9 मदहने (39 आठिडे) पणूण झाले असल्यास 
दप्रकॉशन डोस (बसु्टर डोस) करीिाचे लसीकरण केले जाईल. िसचे ियिषे 14 िे 15 या ियोगटािील लाभार्थ्यांकरीिा 
कोिकॅ्सीन लस िेय राहील. 
 

➢ िक्िा क्र. 1 मधील अ.क्र. 1,2,3 ि 4 या लसीकरण कें द्राच्या दठकाणी िय िषण 12 िे 14 ियोगाटािील लाभार्थ्यांकरीिा 
(15 माचण 2010 आधी जन्म झालेल ेलाभाथी) कोबोव्हकॅ्स लसीचा पदहल्या डोसकरीिाचे लसीकरण सत्र Online ि 
Offline पद्धिीने आयोदजि करण्याि येि आहे. 

➢ िक्िा क्र. 1 मधील अ.क्र. 5,6,7 ि 8 या लसीकरण कें द्राच्या दठकाणी 18 िषािरील नागदरकांकरीिा कोदिदशल्ड 
लसीच्या पदहला ि िसुरा डोस िसचे आरोग्य कमणचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमणचारी(FLW), ि 60 
िषािरील नागदरकांकरीिा कोदिदशल्ड लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोसकदरिाचे लसीकरण सत्र Online ि 
Offline पद्धिीने आयोदजि करण्याि येि आहे. 

➢ िक्िा क्र. 1 मधील अ.क्र. 9,10,11,12,13,14,15 ि 16 या लसीकरण कें द्राच्या दठकाणी 15 िषािरील लाभार्थ्यांकरीिा 
कोव्हकॅ्सीन लसीच्या पदहल्या ि िसुऱ्या डोसकरीिाचे लसीकरण सत्र िसेच 18 िषािरील नागदरकांकरीिा कोदिदशल्ड ि 
कोव्हकॅ्सीन लसीचा पदहला ि िसुरा डोस िसचे आरोग्य कमणचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमणचारी (FLW), ि 
60 िषािरील सहव्याधी असलले्या नागदरकांकरीिा कोदिदशल्ड ि कोव्हकॅ्सीन लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर 
डोसकदरिाचे लसीकरण सत्र Online ि Offline पद्धिीने आयोदजि करण्याि येि आहे. 

➢ िक्िा क्र. 2 मधील अ.क्र. 1,2,3 ि 4 या लसीकरण कें द्राच्या दठकाणी िय िषे 12 िे 14 या ियोगाटािील 
लाभार्थ्यांकरीिा (15 माचण 2010 आधी जन्म झालले ेलाभाथी) कोबोव्हकॅ्स लसीचा पदहल्या डोसकरीिाचे लसीकरण सत्र 
Offline पद्धिीने आयोदजि करण्याि येि आहे. 

➢ िक्िा क्र. 1 ि 2 मध्ये लसीकरणाची िेळ ि डोससे नमिु करण्याि आले आहेि. 
➢ साप्िादहक ि सािणजदनक सटु ीच्या दििशी लसीकरण सत्र बंि राहिील. अत्यािश्यक प्रसगंी िदरष्ठांच्या आिेशान्िये 

लसीकरण सत्राचे दनयोजन करण्याि येिील. 
➢ लाभार्थ्यांना कोदिन दसस्स्टमिर स्िि:च्या मोबाईल नंबरव्िारे लसीकरणासाठी नोंिणी करिा येईल. ऑनलाईन पध्ििीने 

लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांना दि. 08/04/2022 रोजी संध्याकाळी 7.00 नंिर कोदिन पोटणलिर नोंिणी करिा 
येईल. िसचे ऑफलाईन पध्ििीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या 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 इस्च्िणाऱ्या 
लाभार्थ्यांकरीिा टोकन िाटप दि. 09/04/2022 रोजी लसीकरण सत्राच्या िेळी केले जाईल. 

➢ महानगरपादलकेच्या कमणचारी व्यदिरीक्ि अन्य कोणत्याही नागदरकानंी टोकन िाटप करु नये िसचे कोणत्याही नागदरकांनी 
टोकन िाटप प्रक्रीयेि हस्िके्षप करु नये अथिा बोगस टोकन िाटप करु नये. 

➢ िरी मा. श्रीम. ज्योत्सना हसनाळे, महापौर, दमरा भाईंिर महानगरपादलका ि मा. श्री. दिलीप ढोले, आयकु्ि, दमरा भाईंिर 
महानगरपादलका यांचेमाफण ि दमरा भाईंिर शहरािील नागदरकांना आिाहन करण्याि येि आहे की, 12 िे 14 ियोगटािील 
लाभार्थ्यांचे लसीकरण त्याचबरोबर अध्यापही कोदिड लसीकरणा पासनू िंदचि असलेल्या नागरीकांनी लिकराि लिकर 
आपले 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
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 हैदरी चौक
वोक्हाटड हॉस्स्पटलच्या पढेु, हैदरी चौक 

भमरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट
कोर्बोव्हकॅ्स 500

5 उत्तन आरोग्य कें द्र मोठा गांव, उत्तन कोभवभशल्ड 100

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

रोड,िाईंदर (प.)
कोभवभशल्ड 100

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

8 गणेश देवल आरोग्य कें द्र
गणेश देवल नगर, भशवसेना गल्ली, 

िाईंदर (प.)
कोभवभशल्ड 100

मिरा भाईंदर िहानगरपामलका
िदै्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र ननयोजन - 09.04.2022

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

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

(15 माचड 2010 आधी जन्म झालेले लािाथी)
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पभहला डोस  ऑनलाईन व ऑफलाईन



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

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

कोभवभशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभवभशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोभवभशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोभवभशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

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 
शाळेतील भवध्याथांकरीता 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

9
मकॅ्सस मॉल जवळ, 150 फूट रस्ता, 

िाईंदर (प)

िा. इंभदरा गांधी रुग्णालय
पनुम सागर कॉम्पलेक्सच्या जवळ, 

भमरारोड (पवुड)

अप्पासाहेर्ब धमाभधकारी हॉल
सेवेन स्केवेयर शाळे जवळ, दीपक 

हॉस्स्पटल रोड, मीरा रोड (प)ू

स्व. मोरेश्वर पाटील िवन, 
प्रिाग क्र.3

10
खारीगाव, तलाव रोड, वॉडड ऑभफस नंर्बर-

3, िाईंदर (पवूड)

पं. भिमसेन जोशी सामान्य 
रुग्णालय

काशीगाव आरोग्य कें द्र

हनमुान मंभदर, िाईंदर (पवूड)

लसीकरण कें द्राच्या भठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणाचा लाि घेऊ इस्च्िणाऱ्या तरुणांकरीता टोकन वाटप भद.09/04/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.
कोभवड लसीकरण सत्र Online र्बकुींगकरीता आज भद. 08/04/2022 रोजी कोभवन पोटडल साईटवर संध्याकाळी 7.00 वाजेनंतर प्रभसध्द केले जातील.

वभरल तक््यात अ.क्र. 9,10,11,12,13,14,15 व 16 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 व 4 या लसीकरण कें द्राच्या भठकाणी वय वरे्ष 12 ते 14 या वयोगाटातील लािार्थ्यांकरीता (15 माचड 2010 आधी जन्म झालेले लािाथी) कोर्बोव्हकॅ्स लसीचा पभहल्या डोसकरीताचे लसीकरण 
सत्र Online व Offline पद्धतीने आयोभजत करण्यात येत आहे.
वभरल तक््यात अ.क्र. 5,6,7 व 8 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 आहे.

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
14

16

11

13

12

15

नवघर क्षयरोग कें द्र



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

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

1
िाईंदर (प.) 
वकड प्लेक्स 1

रोझ भनल शाळा उत्तन रोड, िाईंदर (प.) कोर्बोव्हकॅ्स 100
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 1.00

2
आयभडयल पाकड  

वकड पलेक्स 1
वेदान इंटरनशॅ्नल हाय स्कुल डी माटडच्या जवळ, भमरारोड (पवुड) कोर्बोव्हकॅ्स 55

सकाळी 11.00 ते 
दपुारी 1.00

3
भमरारोड वकड प्लेक्स 

1
होलीक्रॉस शाळा भशतल नगर, भमरारोड (पवुड) कोर्बोव्हकॅ्स 800

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 1.00

4
पेणकरपाडा 
वकड प्लेक्स 1

सेंट पॉल शाळा भन्यानंद नगर कोर्बोव्हकॅ्स 300
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

* वरील तक््यात नमदू भठकाणी अ.क्र. 1,2,3 व 4  लसीकरण कें द्राच्या भठकाणी वय वरे्ष 12 ते 14 या वयोगाटातील लािार्थ्यांकरीता (15 माचड 2010 आधी जन्म झालेले लािाथी) कोर्बोव्हकॅ्स लसीचा पभहल्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र 
Offline पद्धतीने आयोभजत करण्यात येत आहे.

मिरा भाईंदर िहानगरपामलका
िदै्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र ननयोजन - 08.04.2022

तक्ता क्र. 2

12 त े14 िर्षे कोर्बोव्हॅक्स लसीचा पहहला डोस करीताचे लसीकरण सत्र ननयोजन -09/04/2022

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

(15 माचड 2010 आधी जन्म झालेले लािाथी)
पभहला डोस  ऑफलाईन


