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अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि
पत्ता िेळ

लसीचा 

प्रकार
लाभाथी गट डोस

ऑनलाईन/ 

ऑफलाईन

ऑनलाईन

 डोसेस
ऑफलाईन डोसेस एकूण

1
पं. भभमसेन जोशी सामान्य 

रुग्णालय
मकॅ्सस मॉल जवळ, 150 फूट रस्ता, भाईंदर 

(प)
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

कोवकॅ्सीन
सन 2007 व सन 2007 
च्या आधी जन्म झालेल्या 

नागरीकांकरीता

पभहला व 
दसुरा

ऑनलाईन ि 

ऑफलाईन
400 400 800

2 भाटेबंदर अंगणवाडी वेलंकनी रोड, उत्तन
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 2.00
0 200 200

3
ब्रम्हदेव मंभदर जवळ, भाईंदर 

(पश्चिम)
गांधी नगर, भाईंदर (पश्चिम)

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 1.00

0 200 200

4 भवनायक नगर आरोग्य कें द्र भवनायक मंभदराजवळ, भाईंदर (प.)
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

0 100 100

5 हनमुान मंभदर जवळ जय अंबे गल्ली, मोती नगर, भाईंदर (पश्चिम)
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

0 200 200

6 भसभिभवनायक हॉस्पीटल
प्रसन्नापाकक  भबल्ल्डग, नवघर रोड, भाईंदर 

(पवूक)
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

0 200 200

7
इंभदरा नगर एस.एन कॉलेज 

जवळ, भाईंदर (पवूक)
एस.एन कॉलेज जवळ, भाईंदर (पवूक)

दपुारी 1.00 ते दपुारी 
2.00

0 100 100

8
आझाद नगर, झोपडपट्टी, 

भाईंदर (पवूक)
गोल्डेन नेस्ट सकक ल, भाईंदर (पवूक)

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 1.00

0 100 100

9
गावदेवी मंभदर, गोडदेव गांव, 

भाईंदर (पवूक)
गोडदेव गांव, भाईंदर (पवूक)

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 1.00

0 100 100

वमरा भाईदंर महानगरपावलका

िैद्यकीय विभाग

15 िर्ाािरील लाभार्थ्ाांरीता कोिॅक्सीन लसीच्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र वनयोजन - 25.01.2022

तक्ता क्र.01

कोवकॅ्सीन
सन 2007 व सन 2007 
च्या आधी जन्म झालेल्या 

शाळेतील भवद्याथी
पभहला ऑफलाईन



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि
पत्ता िेळ

लसीचा 

प्रकार
लाभाथी गट डोस

ऑनलाईन/ 

ऑफलाईन

ऑनलाईन

 डोसेस
ऑफलाईन डोसेस एकूण

10 फ्लॉवर वेल्ली संघवी कॉम्पलेक्स जवळ, भमरारोड (पवूक)
दपुारी 12.00 ते 

दपुारी 2.00
0 50 50

11 होली क्रॉस शाळा शीतल नगर, भाईंदर (पश्चिम)
सकाळी 11.00 ते 

दपुारी 1.30
0 250 250

12 हैदरी िौक
वोक्हाटक हॉश्स्पटलच्या पढेु, हैदरी िौक 

भमरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

0 200 200

13 पेणकरपाडा स्कुल आरोग्य कें द्राजवळ, पेणकरपाडा
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

0 500 500

14 पनुम वलॅी
डॉन बॉस्को शाळा  जवळ, प्लेझंट पाकक , 

पेणकरपाडा
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 12.00
0 25 25

15 गांधीनगर अंगणवाडी जनतानगर, डोंगरी
सकाळी 11.00 ते 

दपुारी 2.00
0 50 50

*

*

*
*

*

सन 2007 व सन 2007 
च्या आधी जन्म झालेल्या 

शाळेतील भवद्याथी
पभहला ऑफलाईन

 भमरा भाईंदर महानगरपाभलका अंतगकत कायाश्न्वत करण्यात आलेल्या मोफत खाजगी कोभवड लसीकरण कें दे्र बंद करण्यात येत आहेत.

कोभवड लसीकरण सत्र Online बकुींगकरीता आज भद. 24/01/2022 रोजी कोभवन पोटकल साईटवर संध्याकाळी 7.00 वाजेनंतर प्रभसध्द केले जातील.

लसीकरण कें द्राच्या भिकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणािा लाभ घेऊ इश्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांकरीता टोकन वाटप भद.25/01/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

वरील तक््यात नमदू भिकाणी अ.क्र.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 व 15 या लसीकरण कें द्राच्या भिकाणी सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या शाळेतील भवद्याथी शाळेतील 
भवद्यार्थ्यांकरीता  कोवकॅ्सीन लसीिा  पभहल्या डोस करीतािे ऑफलाईन पितीने कोभवड लसीकरण सत्र आयोभजत करण्यात येत आहे.

कोवकॅ्सीन

वरील तक््यात नमदू  अ.क्र. 1 या लसीकरण कें द्राच्या भिकाणी सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोवकॅ्सीन लसीिा पभहल्या डोस घेऊन 28 भदवस पणूक झालेल्या 
नागरीकांरीता कोव्हकॅ्सीन लसीच्या दसुऱ्या डोस करीतािे ऑनलाईन व ऑफलाईन पितीने कोभवड लसीकरण सत्र आयोभजत करण्यात येत आहे.



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस

ऑनलाईन/ 

ऑफलाईन

1 नाझरेथ हाय स्कुल
भमरा भाईंदर मखु्यालयाच्या मागे, स्टेशन 

रोड, भाईंदर(पश्चिम)
50

2 हैदरी िौक
वोक्हाटक हॉश्स्पटलच्या पढेु, हैदरी िौक 

भमरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट
50

कोभवभशल्ड 1000

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभवभशल्ड 1000

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभवभशल्ड 400

कोव्हकॅ्सीन 100

कोभवभशल्ड 1000

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभवभशल्ड 1000

कोव्हकॅ्सीन 300

पं. भभमसेन जोशी सामान्य 
रुग्णालय

ऑफलाईन

3 नाझरेथ हाय स्कुल

6

भशक्षणासािी परदेशी जाणारे भवद्याथी, नोकरीकरीता 
परदेशी जाणाऱ्या व्यक्ती, समदु्री जहाजांवर काम 

करणारे भारतीय सीफेरसक तसेि वैद्यकीय 
उपिाराकभरता परदेशी जाणारे नागभरक

सकाळी 10.00 ते दपुारी 
12.00

पभहला डोस घेऊन 28 
भदवस झाले असल्यास दसुरा 

डोस

सेंट पॉल हायस्कूल

कोभवभशल्ड

भमरा भाईंदर मखु्यालयाच्या मागे, स्टेशन 
रोड, भाईंदर(पश्चिम)

भवनायक नगर आरोग्य कें द्र भवनायक मंभदराजवळ, भाईंदर (प.)

वमरा भाईदंर महानगरपावलका

िैद्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र वनयोजन - 25.01.2022

तक्ता क्र.02

4

7

18 िर्ाािरील नागररकांकरीता कोविविल्ड ि कोवॅ्हक्सीन लसीचा पवहला ि दुसरा डोस तसेच HCW, FLW ि 60 िर्ाािरील सहव्याधी असलेल्या नागररकांकरीता (Precaution Dose) बुस्टर डोस

5

आरोग्य कमकिारी(HCW), अग्रभागी काम 
करणारे(FLW), 18 वषावरील नागरीक तसेि 60 

वषावरील सहव्याथी (Cormbidity) असलेले 
नागरीक

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पभहला व दसुरा तसेि 
(Precaution Dose)बसु्टर 

डोस

ऑफलाईन व 
ऑनलाईन

भन्यानद नगर, सेंट. पॉल स्कूल,

मकॅ्सस मॉल जवळ, 150 फूट रस्ता, 
भाईंदर (प)

हैदरी िौक
वोक्हाटक हॉश्स्पटलच्या पढेु, हैदरी िौक 

भमरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस

ऑनलाईन/ 

ऑफलाईन

कोभवभशल्ड 1000

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभवभशल्ड 1000

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभवभशल्ड 1000

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभवभशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 100

कोभवभशल्ड 1000

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभवभशल्ड 1000

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभवभशल्ड 1000

कोव्हकॅ्सीन 300

कोभवभशल्ड 1000

कोव्हकॅ्सीन 300

पोद्दार हायस्कूल, भशवसेना गल्ली, 
भाईंदर (प.)

जे.एि.पोद्दार स्कुल

12

स्व. मीनाताई िाकरे हॉल रामदेव पाकक , मीरा रोड (प)ू

हनमुान मंभदर, भाईंदर (पवूक)

भा. इंभदरा गांधी रुग्णालय
पनुम सागर कॉम्पलेक्सच्या जवळ, 

भमरारोड (पवुक)

9

10

14

15

फादर जोसेफ स्कूल

पेणकरपाडा आरोग्य कें द्र
पेणकरपाडा नगरपाभलका शाळा मीरा 
रोड ई, पेणकरपाडा आरोग्य िौकी

सेवेन स्केवेयर शाळे जवळ, दीपक 
हॉश्स्पटल रोड, मीरा रोड (प)ू

अप्पासाहेब धमाभधकारी हॉल

मोिा गांव, उत्तनउत्तन मोिा गांव शाळा

नवघर क्षयरोग कें द्र, एस. एन 
कॉलेजच्या जवळ, नवघर रोड, 

भाईंदर (पवुक) आरोग्य कमकिारी(HCW), अग्रभागी काम 
करणारे(FLW), 18 वषावरील नागरीक तसेि 60 

वषावरील सहव्याथी (Cormbidity) असलेले 
नागरीक

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पभहला व दसुरा तसेि 
(Precaution Dose)बसु्टर 

डोस

ऑफलाईन व 
ऑनलाईन

फादर जोसेफ स्कूल, कस्तरुी पाकक , 
भाईंदर (प)ू

11

13

8



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस

ऑनलाईन/ 

ऑफलाईन

कोभवभशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 100

17 आर 2 सीसीसी
गोल्डेन नेस्ट भमरा भाईंदर स्पोटसक 
कॉम्पलेक्स जवळ, भाईंदर (पवूक)

कोभवभशल्ड 500

18 भसभिभवनायक हॉस्पीटल
प्रसन्नापाकक  भबल्ल्डग, नवघर रोड, 

भाईंदर (पवूक)
कोभवभशल्ड 200

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

19
इंभदरा नगर एस.एन कॉलेज 

जवळ, भाईंदर (पवूक)
एस.एन कॉलेज जवळ, भाईंदर (पवूक) कोभवभशल्ड 100

दपुारी 1.00 ते दपुारी 
2.00

20
आझाद नगर, झोपडपट्टी, भाईंदर 

(पवूक)
गोल्डेन नेस्ट सकक ल, भाईंदर (पवूक) कोभवभशल्ड 100

सकाळी 10.00 ते दपुारी 
1.00

21
गावदेवी मंभदर, गोडदेव गांव, 

भाईंदर (पवूक)
गोडदेव गांव, भाईंदर (पवूक) कोभवभशल्ड 100

सकाळी 10.00 ते दपुारी 
1.00

24 डॉ. नाभझया श्क्लभनक ििक झोपडपट्टी, काभशभमरा कोभवभशल्ड 50
सकाळी 11.00 ते दपुारी 

2.00

*

*

*
*

काशीगाव आरोग्य कें द्र

लसीकरण कें द्राच्या भिकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणािा लाभ घेऊ इश्च्िणाऱ्या तरुणांकरीता टोकन वाटप भद.25/01/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

कोभवड लसीकरण सत्र Online बकुींगकरीता आज भद. 24/01/2022 रोजी कोभवन पोटकल साईटवर संध्याकाळी 7.00 वाजेनंतर प्रभसध्द केले जातील.

वभरल तक््यात अ.क्र. 1 व 2 या लसीकरण कें द्राच्या भिकाणी भशक्षणासािी परदेशी जाणारे भवद्याथी, नोकरीकरीता परदेशी जाणाऱ्या व्यक्ती, समदु्री जहाजांवर काम करणारे भारतीय सीफेरसक तसेि वैद्यकीय 
उपिाराकभरता परदेशी जाणाऱ्या नागभरक यांिे कोभवभशल्ड लसीच्या पभहल्या व दसुऱ्या डोसकरीतािे ऑफलाईन पितीने लसीकरण सत्र आयोभजत करण्यात येत आहे.

ऑफलाईन
 18 वषावरील नागरीक तसेि 60 वषावरील 
सहव्याथी (Cormbidity) असलेले नागरीक

पभहला व दसुरा तसेि 
(Precaution Dose)बसु्टर 

डोस

16

वभरल तक््यात अ.क्र. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 व 17 या लसीकरण कें द्राच्या भिकाणी 18 वषावरील सवक नागरीकांकरीता कोभवभशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीच्या पभहल्या व दसुरा डोस देय 
राहील. तसेि दसुरा डोस घेऊन 9 मभहने अथवा 39 आिवडे पणूक झालेले आरोग्य कमकिारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे(FLW) कमकिारी  तसेि 60 वषावरील सहव्याथी (Cormbidity) असलेले 
नागरीकांकरीता कोभवभशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस करीतािे ऑफलाईन व ऑनलाईन पितीने कोभवड लसीकरण सत्र आयोभजत करण्यात येत आहे. तसेि अ.क्र 
18,19,20,21,22,23 व 24 या लसीकरण कें द्राच्या भिकाणी 18 वषावरील सवक नागभरकांकरीता कोभवभशल्ड लसीच्या पभहला व दसुऱ्या डोसकरीता ऑफलाईन पितीने कोभवड लसीकरण सत्र आयोजीत 
करण्यात आले आहे.

काशीगाव म्यभुनभसपल स्कूल काशीगाव 
माकेट काशीगाव हेल्थ पोस्ट समोर

आरोग्य कमकिारी(HCW), अग्रभागी काम 
करणारे(FLW), 18 वषावरील नागरीक तसेि 60 

वषावरील सहव्याथी (Cormbidity) असलेले 
नागरीक

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पभहला व दसुरा तसेि 
(Precaution Dose)बसु्टर 

डोस

ऑफलाईन व 
ऑनलाईन


