तक्त्य

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका
वैद्यकीय आरोग्य मवभाग

// प्रेसनोट //
(मद.03/11/2021)
मद. 04/11/2021 रोजीचे कोमवड िसीकरण सत्र
• सोबत जोडिेल्या तक्त्यािधीि निुद अ.क्र.1 व 2 िधीि या िसीकरण केंद्राच्या मिकाणी मिरा भाईंदर शहरातीि
18 वर्षावरीि सवव नागमरकांकरीता कोमवडमशल्ड व कोवॅक्तसीन िसीच्या पमहल्या व दुसऱ्या डोसकरीता ऑनिाईन
व ऑफिाईन पध्दतीने िसीकरण सत्र आयोमजत करण्यात ये त आहे .
•

कोमवड िसीकरण केंद्राच्या मिकाणी ये णाऱ्या जेष्ि नागमरक, अपंग नागमरक व गरोदर िमहिा यांचे िसीकरण
प्राधान्याने केिे जाईि. सोबत ये ताना जेष्ि नागमरक दाखिा, अंपग्वाचा दाखिा, िाताबाि संगोपन काडव
(गरोदर िाता नोंदणी काडव (शासकीय अथवा खाजगी)) सोबत आणणे आवश्यक रामहि.

• कोमवड िसीकरण सत्र Online बुकींगकरीता आज मद.03/11/2021 रोजी कोमवन पोटव ि साईटवर संध्याकाळी
7.00 वाजेनंतर प्रमसध्द केिे जातीि.
• िा. अमत. आयुक्तत यांच्या िान्यतेनस
ु ार टोकन पध्दती रद्द करण्यात ये त असून िसीकरण केंद्राच्या मिकाणी
िसीकरणाचा िाभ घेऊ इच्च्िणाऱ्या नागमरकांचे थे ट िसीकरण केिे जाईि याची नागमरकांनी नोंद घ्यावी.
• सोबत जोडिेल्या तक्तयातिध्ये डोसेस निूद करण्यात आिे आहे त.
• तरी श्रीि. ज्यो्सना हसनाळे , िा. िहापौर, मिरा भाईंदर िहानगरपामिका व श्री. मदिीप ढोिे, िा. आयुक्तत, मिरा
भाईंदर िहानगरपामिका योचेिाफवत मिरा भाईंदर शहरातीि नागमरकांना आवाहन करण्यात ये त आहे की, कोरोना
आजाराच्या संभाव्य मतसऱ्या िाटे ची तीव्रता टाळण्याच्या अनुर्षंगाने 18 वर्षावरीि िसीकरणाकरीता पात्र
असिेल्या नागमरकांनी िवकरात िवकर िसीकरण पूणव करुन घ्यावे.
• तसेच िसीकरणाच्या मिकाणी नागमरकांनी िास्क पमरधान करणेस तसेच सािामजक अंतर (Social Distance)
चे पािन करुन िसीकरण सुिभमर्या होणेस िहानगरपामिकेस सहकायव करावे.
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MIRA BHAYANDER MUNICIPAL CORPORATION
Health Departent
GOVERNMENT COVID VACCINATION CENTERS PLAN - 04.11.2021

Sr. No

1

2

Session Site

P. Bhimsen Joshi
Hospital

B. Indira Gandhi
Hospital

Session Site Address

Near Maxus Mall, 150 feet
road, Bhayander (w)

Near Poonam Sagar
Complex, Mira Road (E)

Session Time

09.00 AM TO
04.00 PM

09.00 AM TO
04.00 PM

Age Group

Vaccine Type

Dose

Online Dose
For Online
Registration

Offline Dose
For Onspot
Registration

Total Dose

COVISHIELD

1 st dose &
2 nd dose

250

250

500

COVAXIN

1 st dose &
2 nd dose

250

250

500

COVISHIELD

1 st dose &
2 nd dose

250

250

500

COVAXIN

1 st dose &
2 nd dose

250

250

500

● 18 Above Citizens

● 18 Above Citizens

*

उपरोक्त तक््यात नमूि अ.क्र. 1 ि 2 या लसीकरण केंद्राच्या विकाणी ऑनलाईन ि ऑफलाईन पध्ितीने लसीकरण केले जाईल

*

लसीकरण केंद्राच्या विकाणी Offline पध्ितीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इच्च्िणाऱ्या नागवरकांचे थेर् लसीकरण केले जाईल.

*

कोविड लसीकरण सत्र Online बुकींगकरीता आज वि. 03/11/2021 रोजी कोविन पोर्ट ल साईर्िर संध्याकाळी 7.00 िाजेनंतर प्रवसध्ि केले जातील.

