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मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
वैद्यकीय आरोग्य मवभाग 

 

// पे्रसनोट // 
  

(मद.05/11/2021) 
 

 
 

मद. 06/11/2021 रोजीचे कोमवड िसीकरण सत्र  
 

• मद.06/11/2021 रोजी पं. भीिसेन जोशी सािान्य रुग्णािय, भाईंदर (प.) या िसीकरण कें द्राच्या 

मिकाणी मशक्षणासािी परदेशी जाणारे मवद्यार्थी, नोकरीकरीता परदेशी जाणाऱ्या व्यक्ती, सिदु्री 

जहाजांवर काि करणारे भारतीय सीफेरसस तसेच वैद्यकीय उपचाराकमरता परदेशी जाणाऱ्या 

नागमरक यांचे कोमवमशल्ड िसीच्या पमहल्या व दसुऱ्या डोसकरीताचे िसीकरण सकाळी 10:00 ते 

12:00 या वेळेत आयोमजत करण्यात येत आहे. 

• मद. 06/11/2021 रोजी मिरा भाईंदर िहानगरपामिका के्षत्रातीि शासकीय तसेच िहानगरपामिका 

िाफस त कायान्न्वत करण्यात आिेिे कोमवड िसीकरण कें द्र बंद राहतीि. 

• िसीकरण कें द्राच्या मिकाणी िसीकरणाचा िाभ घेऊ इन्च्िणाऱ्या नागमरकांचे रे्थट िसीकरण केिे 

जाईि याची नागमरकांनी नोंद घ्यावी. 

• सोबत जोडिेल्या तक्यातिध्ये डोसेस निदू करण्यात आिे आहेत. 

• तसेच िसीकरणाच्या मिकाणी नागमरकांनी िास्क पमरधान करणेस तसेच सािामजक अंतर (Social 

Distance) चे पािन करुन िसीकरण सिुभमरत्या होणेस िहानगरपामिकेस सहकायस करावे. 

 
               
         
 

 
 
 



Sr. No Session Site Session Site Address Session Time Age Group Vaccine Type Dose

Online Dose 

For Online 

Registration

Offline Dose 

For Onspot 

Registration

Total Dose

1 P. Bhimsen Joshi Hospital 
Near Maxus Mall, 150 feet 

road, Bhayander (w)

10:00 am to 

12:00 pm

● 18 Above Students Residing 

in MBMC & Going out of 

Country for Studies / Job 

Purpose / Treatment Service 

in Abroad

COVISHIELD               
1 st dose & 2 

nd dose
0 100 100

*

*

MIRA BHAYANDER MUNICIPAL CORPORATION

Health Departent

GOVERNMENT COVID VACCINATION CENTERS PLAN - 06.11.2021

लसीकरण कें द्राच्या ठिकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इच्च्िणाऱ्या नागठरकाांचे थेट लसीकरण केले जाईल.

ठद.06/11/2021 रोजी पां. भीमसेन जोशी सामान्य रुग्णालय, भाईांदर (प.) या लसीकरण कें द्राच्या ठिकाणी ठशक्षणासािी परदेशी जाणारे ठिद्याथी, नोकरीकरीता परदेशी जाणाऱ्या व्यक्ती, 
समदु्री जहाजाांिर काम करणारे भारतीय सीफेरसस तसेच िैद्यकीय उपचाराकठरता परदेशी जाणाऱ्या नागठरक याांचे कोठिठशल्ड लसीच्या पठहल्या ि दसुऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सकाळी 
10:00 ते 12:00 या िेळेत आयोठजत करण्यात येत आहे.


