// प्रे सनोट //
दद. 12/04/2022
दद. 13/04/2022 रोजीचे लसीकरण सत्र दनयोजन
कोदिड-19 महामारीच्या प्रदतबं धासाठी दद. 16 जानेिारी 2021 पासून संपण
ू ण दे शात ि त्याअनुषंगाने राज्यशासनाच्या
आदे शान्िये दमरा भाईंदर कायण क्षेत्रात टप्पाटप्प्याने कोदिड-19 लसीकरण सत्रांचे दनयोजन खालील नमूद ियोगट दनहाय करण्यात
ये त आहे .
आतापयं त 15 िषािरील नागदरकांचे प्रथम डोस

/ दुसरा डोसकरीताचे तसेच

60 िषािरील सहव्याधी असलेल्या

नागदरकांना दुसरा डोस घे तल्यानंतर 9 मदहने (39 आठिडे ) पूणण झाले असल्यास दप्रकॉशन डोस (बुस्टर डोस) करीताचे लसीकरण
सुरु होते .

परं त,ु यापुढे 60 िषािरील सिण ज्ये ष्ठ नागदरकांचे दुसरा डोस घे ऊन

9 मदहने (39 आठिडे ) पूणण झाले असल्यास

दप्रकॉशन डोस (बुस्टर डोस ) करीताचे लसीकरण केले जाईल . तसेच ियि षे 14 ते 15 या ियोगटातील लाभार्थ्यांकरीता
कोि ॅक्सीन लस दे य राहील.
 दद. 09/04/2022 रोजीच्या केंद्र शासनाच्या पदरपत्रकातील दनदे शानुसार 18 िषािरील नागदरकांकदरता खाजगी कोदिड
लसीकरण केंद्राच्या दठकाणी दुसरा डोस घे ऊन नऊ मदहने पूणण झाले असल्यास बुस्टर डोस दे य राहील.
 तक्ता क्र. 1 मधील अ.क्र. 1,2,3,4 ि 5

या लसीकरण केंद्राच्या दठकाणी िय िषण

12 ते 14 ियोगाटातील

लाभार्थ्यांकरीता (15 माचण 2010 आधी जन्म झालेले लाभाथी) कोबोव्हॅक्स लसीचा पदहल्या ि दुसऱ्या डोसकरीताचे
लसीकरण सत्र Online ि Offline पद्धतीने आयोदजत करण्यात ये त आहे .
 तक्ता क्र. 1 मधील अ.क्र. 6,7,8,9 ि 10 या लसीकरण केंद्राच्या दठकाणी 18 िषािरील नागदरकांकरीता कोदिदशल्ड
लसीच्या पदहला ि दुसरा डोस तसेच आरोग्य कमण चारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे कमण चारी (FLW), ि 60
िषािरील नागदरकांकरीता कोदिदशल्ड लसीचा (Precaution Dose) बुस्टर डोसकदरताचे लसीकरण सत्र Online ि
Offline पद्धतीने आयोदजत करण्यात ये त आहे .
 तक्ता क्र. 1 मधील अ.क्र. 11,12,13,14,15,16,17 ि 18 या लसीकरण केंद्राच्या दठकाणी 15 िषािरील लाभार्थ्यांकरीता
कोव्हॅक्सीन लसीच्या पदहल्या ि दुसऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 18 िषािरील नागदरकांकरीता कोदिदशल्ड ि
कोव्हॅक्सीन लसीचा पदहला ि दुसरा डोस तसेच आरोग्य कमण चारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमण चारी (FLW), ि
60 िषािरील सहव्याधी असलेल्या नागदरकांकरीता कोदिदशल्ड ि कोव्हॅक्सीन लसीचा (Precaution Dose) बुस्टर
डोसकदरताचे लसीकरण सत्र Online ि Offline पद्धतीने आयोदजत करण्यात ये त आहे .
 तक्ता क्र. 2 मधील अ.क्र. 1,2,3 ि 4 या लसीकरण केंद्राच्या दठकाणी िय िषे 12 ते 14 या ियोगाटातील
लाभार्थ्यांकरीता (15 माचण 2010 आधी जन्म झालेले लाभाथी) कोबोव्हॅक्स लसीचा पदहल्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र
Offline पद्धतीने आयोदजत करण्यात ये त आहे .
 तक्ता क्र. 1 ि 2 मध्ये लसीकरणाची िेळ ि डोसेस नमुद करण्यात आले आहे त.
 साप्तादहक ि सािणजदनक सुटृीच्या ददिशी लसीकरण सत्र बं द राहतील

. अत्यािश्यक प्रसंगी िदरष्ठांच्या आदे शान्िये

लसीकरण सत्राचे दनयोजन करण्यात ये तील.
 लाभार्थ्यांना कोदिन दसस्स्टमिर स्ित:च्या मोबाईल नंबरव्दारे लसीकरणासाठी नोंदणी करता ये ईल. ऑनलाईन पध्दतीने लाभ
घे ऊ इस्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांना दद. 12/04/2022 रोजी संध्याकाळी 7.00 नंतर कोदिन पोटण लिर नोंदणी करता ये ईल. तसेच
ऑफलाईन पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घे ऊ इस्च्िणाऱ्या

लाभार्थ्यांना लसीकरण सत्राच्या ददिशी लसीकरण केंद्राच्या

दठकाणी (Onsite) जाऊन नोंदणी करण्याची सुदिधा सुध्दा उपलब्ध राहील.
 लसीकरण केंद्रां च्या दठकाणी प्राधान्याने दमरा भाईंदर शहरातील Offline पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या
लाभार्थ्यांकरीता टोकन िाटप दद. 13/04/2022 रोजी लसीकरण सत्राच्या िेळी केले जाईल.
 महानगरपादलकेच्या कमण चारी व्यदतरीक्त अन्य कोणत्याही नागदर कांनी टोकन िाटप करु नये तसेच कोणत्याही नागदरकांनी
टोकन िाटप प्रक्रीये त हस्तक्षे प करु नये अथिा बोगस टोकन िाटप करु नये.
 तरी मा. श्रीम. ज्योत्सना हसनाळे , महापौर, दमरा भाईंदर महानगरपादलका ि मा . श्री. ददलीप ढोले , आयुक्त, दमरा भाईंदर
महानगरपादलका यांचेमाफणत दमरा भाईंदर शहरातील नागदरकांना आिाहन करण्यात ये त आहे की , 12 ते 14 ियोगटातील
लाभार्थ्यांचे लसीकरण त्याचबरोबर अध्यापही कोदिड लसीकरणा पासून िंदचत असलेल्या नागरीकांनी लिकरात लिकर
आपले कोदिड लसीकरण पूणण करुन घ्यािे.
 तसेच लसीकरण केंद्रांच्या दठकाणी नागदरकांनी मास्क पदरधान करुन तसेच सामादजक अंतर (Social Distance) चे पालन
करुन लसीकरण सुलभदरत्या होणेस महानगरपादलकेस सहकायण करािे.
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वमरा भाईंदर महानगरपावलका
िैद्यकीय विभाग
लसीकरण सत्र वनयोजन - 13.04.2022
तक्ता क्र. 1

अ.क्र.

1

2

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

पत्ता

पं. भभमसेन जोशी सामान्य

मॅक्सस मॉल जवळ, 150 फू ट रस्ता,

रुग्णालय

भाईंदर (प)

स्व. मोरे श्वर पाटील भवन,

खारीगाव, तलाव रोड, वॉडड ऑभफस नंबर-

प्रभाग क्र.3

3, भाईंदर (पूवड)

लसीचा प्रकार

एकूण डोसेस

कोबोव्हॅक्स

500

कोबोव्हॅक्स

500

लाभाथी गट

िेळ

डोस

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

पभहला डोस व दुसरा डोस

ऑनलाईन व ऑफलाईन

● वय वषे 12 ते 14 या वयोगाटातील लाभार्थ्यांकरीता
3

अप्पासाहे ब धमाभधकारी हॉल

4

स्व. मीनाताई ठाकरे हॉल

5

है दरी चौक

6

उत्तन आरोग्य केंद्र

7

भाईंदर (प.) आरोग्य केंद्र

सेवेन स्केवेयर शाळे जवळ, दीपक
हॉस्स्पटल रोड, मीरा रोड (पू)

रामदे व पाकड, मीरा रोड (पू)

वोक्हाटड हॉस्स्पटलच्या पुढे, है दरी चौक
भमरारे ड (पू) मीरा रोड हे ल्थ पोस्ट

मोठा गांव, उत्तन

भाईंदर (प.),पोभलस स्टे शन जवळ,स्टे शन
रोड,भाईंदर (प.)

कोबोव्हॅक्स

500

कोबोव्हॅक्स

500

कोबोव्हॅक्स

500

कोभवभशल्ड

100

कोभवभशल्ड

100

कोबोव्हॅक्स लसीचा पभहला व दुसरा डोस.

सकाळी 10.00 ते

(15 माचड 2010 आधी जन्म झालेले लाभाथी)

संध्याकाळी 4.00

● 18 वषावरील नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड लसीचा
पभहला व दुसरा डोस.
● आरोग्य कमडचारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे

8

भवनायक नगर आरोग्य केंद्र

भवनायक मं भदराजवळ, भाईंदर (प.)

कोभवभशल्ड

100

कमड चारी(FLW), व 60 वषावरील नागभरकांकरीता
कोभवभशल्ड लसीचा (Precaution Dose) बुस्टर डोस.

9

गणेश दे वल आरोग्य केंद्र

10

स्व. मीनाताई ठाकरे हॉल

गणेश दे वल नगर, भशवसेना गल्ली,
भाईंदर (प.)

रामदे व पाकड, मीरा रोड (पू)

कोभवभशल्ड

100

कोभवभशल्ड

100

सकाळी 10.00 ते
संध्याकाळी 4.00

पभहला डोस व दुसरा डोस
तसेच (Precaution
Dose)बुस्टर डोस

ऑनलाईन व ऑफलाईन

अ.क्र.

11

12

13

14

15

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

पत्ता

लसीचा प्रकार

एकूण डोसेस

पं. भभमसेन जोशी सामान्य

मॅक्सस मॉल जवळ, 150 फू ट रस्ता,

कोभवभशल्ड

500

रुग्णालय

भाईंदर (प)

कोव्हॅक्सीन

300

स्व. मोरे श्वर पाटील भवन,

खारीगाव, तलाव रोड, वॉडड ऑभफस नंबर-

कोभवभशल्ड

300

प्रभाग क्र.3

3, भाईंदर (पूवड)

कोव्हॅक्सीन

200

नवघर क्षयरोग केंद्र

हनुमान मं भदर, भाईंदर (पूवड)

कोभवभशल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

200

कोभवभशल्ड

500

कोव्हॅक्सीन

300

कोभवभशल्ड

500

कोव्हॅक्सीन

300

कोभवभशल्ड

500

कोव्हॅक्सीन

300

कोभवभशल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

200

कोभवभशल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

200

अप्पासाहे ब धमाभधकारी हॉल

भा. इंभदरा गांधी रुग्णालय

16

है दरी चौक

17

पे णकरपाडा आरोग्य केंद्र

18

काशीगाव आरोग्य केंद्र

सेवेन स्केवेयर शाळे जवळ, दीपक
हॉस्स्पटल रोड, मीरा रोड (पू)
पुनम सागर कॉम्पलेक्सच्या जवळ,
भमरारोड (पुवड)
वोक्हाटड हॉस्स्पटलच्या पुढे, है दरी चौक
भमरारे ड (पू) मीरा रोड हे ल्थ पोस्ट
पेणकरपाडा महानगरपाभलका
शाळा, पे णकरपाडा
काशीगाव महानगरपाभलका शाळा,
काशीगाव

लाभाथी गट

िेळ

डोस

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

● 18 वषावरील नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड व
कोव्हॅक्सीन लसीचा पभहला व दुसरा डोस.
● आरोग्य कमड चारी (HCW), अग्रभागी काम करणारे
कमड चारी(FLW), व 60 वषावरील नागभरकांकरीता
कोभवभशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीचा (Precaution Dose)
बुस्टर डोस.

सकाळी 10.00 ते
संध्याकाळी 4.00

पभहला डोस व दुसरा डोस
तसेच (Precaution

ऑनलाईन व ऑफलाईन

Dose)बुस्टर डोस

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या
शाळे तील भवध्याथांकरीता कोव्हॅक्सीन लसीचा पभहला व
दुसरा डोस.

*

वभरल तक््यात अ.क्र. 1,2,3,4 व 5 या लसीकरण केंद्राच्या भठकाणी वय वषे 12 ते 14 या वयोगाटातील लाभार्थ्यांकरीता (15 माचड 2010 आधी जन्म झालेले लाभाथी) कोबोव्हॅक्स लसीचा पभहल्या व दुसऱ्या

*

वभरल तक््यात अ.क्र. 6,7,8,9 व 10 या लसीकरण केंद्राच्या भठकाणी 18 वषावरील नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड लसीचा पभहला व दुसरा डोस तसेच आरोग्य कमडचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमड चारी(FLW), व

*

डोसकरीताचे लसीकरण सत्र Online व Offline पद्धतीने आयोभजत करण्यात ये त आहे .
60 वषावरील नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड लसीचा (Precaution Dose) बुस्टर डोसकभरताचे लसीकरण सत्र Online व Offline पद्धतीने आयोभजत करण्यात ये त आहे .
वभरल तक््यात अ.क्र. 11,12,13,14,15,16,17 व 18 या लसीकरण केंद्राच्या भठकाणी 15 वषावरील लाभार्थ्यांकरीता कोव्हॅक्सीन लसीच्या पभहल्या व दुसऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 18 वषावरील
नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीचा पभहला व दुसरा डोस तसेच आरोग्य कमडचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमड चारी(FLW), व 60 वषावरील नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीचा
(Precaution Dose) बुस्टर डोसकभरताचे लसीकरण सत्र Online व Offline पद्धतीने आयोभजत करण्यात ये त आहे .

*
*

कोभवड लसीकरण सत्र Online बुकींगकरीता आज भद. 12/04/2022 रोजी कोभवन पोटड ल साईटवर संध्याकाळी 7.00 वाजेनंतर प्रभसध्द केले जातील.
लसीकरण केंद्राच्या भठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या तरुणांकरीता टोकन वाटप भद.13/04/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

वमरा भाईंदर महानगरपावलका
िैद्यकीय विभाग
लसीकरण सत्र वनयोजन - 13.04.2022
तक्ता क्र. 2

12 ते 14 िर्षे कोबोव्हॅ क्स लसीचा पवहला डोस करीताचे लसीकरण सत्र वनयोजन -13/04/2022
अ.क्र.

1

2

भाईंदर (प.)
वकडप्लेक्स
भवनायक नगर
वकडप्लेक्स

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

पत्ता

लसीचा प्रकार

एकूण डोसे स

भबषप शाळा

उत्तन रोड, भाईंदर (प.)

कोबोव्हॅक्स

250

कोबोव्हॅक्स

100

रुबीना शाळा

मेहता पटे ल इमारत, मोदी पटे ल रोड,
भाईंदर (प.)

लाभाथी गट

िेळ

3

नवघर वकडप्लेक्स

नवघर मनपा शाळा

4

काभशगाव वकडप्लेक्स

सेट झेभवयर शाळा

*

भाईंदर (पुवड)

मांडवी पाडा, काभशगांव

कोबोव्हॅक्स

50

कोबोव्हॅक्स

300

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

पभहला डोस

ऑफलाईन

सकाळी 10.00 ते
दुपारी 1.00
सकाळी 10.00 ते
● वय वषे 12 ते 14 या वयोगाटातील लाभार्थ्यांकरीता कोबोव्हॅक्स

दुपारी 1.00

लसीचा पभहला डोस
एस.एन कॉलेज जवळ, नवघर रोड,

डोस

(15 माचड 2010 आधी जन्म झालेले लाभाथी)

सकाळी 10.00 ते
दुपारी 12.00
सकाळी 10.00 ते
दुपारी 2.00

वरील तक््यात नमूद भठकाणी अ.क्र. 1,2,3 व 4 लसीकरण केंद्राच्या भठकाणी वय वषे 12 ते 14 या वयोगाटातील लाभार्थ्यांकरीता (15 माचड 2010 आधी जन्म झालेले लाभाथी) कोबोव्हॅक्स लसीचा पभहल्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र
Offline पद्धतीने आयोभजत करण्यात ये त आहे.

