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वमरा भाईंदर महानगरपावलका
िैद्यकीय विभाग
लसीकरण सत्र वनयोजन - 02.02.2022
तक्ता क्र. 1

15 िर्ाा िरील लाभार्थ्ाां रीता कोिॅ क्सीन लसीच्या पवहल्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसे च 18 िर्ाा िरील नागररकां करीता कोविविल्ड ि कोव्हॅ क्सीन लसीचा पवहला ि दु सरा डोस तसे च आरोग्य
कमाचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमाचारी(FLW), ि 60 िर्ाा िरील सहव्याधी असले ल्या नागररकां करीता कोविविल्ड ि कोव्हॅ क्सीन लसीचा (Precaution Dose) बु स्टर डोस. कररताचे लसीकरण
सत्र वनयोजन-02/02/2022
अ.क्र.

कोविड लसीकरण
केंद्राचे नाि

1

नाझरे थ हायस्कुल

पत्ता

लसीचा प्रकार

ममरा भाईंदर मुख्यालयाच्या मागे,
स्टे शन रोड, भाईंदर(पश्चिम)

एकूण डोसेस

लाभाथी गट

50

मशक्षणासाठी परदे शी जाणारे मवद्याथी,
नोकरीकरीता परदे शी जाणाऱ्या व्यक्ती,

कोमवमशल्ड
2

है दरी िौक

सीफेरसट तसेि वैद्यकीय उपिाराकमरता

वोक्हाटट हॉश्स्पटलच्या पुढे, है दरी िौक

50

ममरारे ड (पू) मीरा रोड हे ल्थ पोस्ट

कोमवमशल्ड
3

नाझरे थ हायस्कुल

समुद्री जहाजांवर काम करणारे भारतीय

दुपारी 12.00

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

पमहला डोस घेऊन 28
मदवस झाले असल्यास

ऑफलाईन

दुसरा डोस

परदे शी जाणारे नागमरक

● 18 वषावरील नागमरकांकरीता
कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीिा पमहला व

स्टे शन रोड, भाईंदर(पश्चिम)
200

दुसरा डोस.
● आरोग्य कमटिारी (HCW), अग्रभागी
काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60
वषावरील सहव्याधी असलेल्या
नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन

कोमवमशल्ड
है दरी िौक

सकाळी 10.00 ते

डोस

500

ममरा भाईंदर मुख्यालयाच्या मागे,

कोव्हॅक्सीन

4

िेळ

500

वोक्हाटट हॉश्स्पटलच्या पुढे, है दरी िौक

लसीिा (Precaution Dose) बुस्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी
जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हॅक्सीन

ममरारे ड (पू) मीरा रोड हे ल्थ पोस्ट

लसीिा पमहला डोस.
कोव्हॅक्सीन

200

सकाळी 10.00 ते
संध्याकाळी 4.00

पमहला व दुसरा तसेि
(Precaution
Dose)बुस्टर डोस

ऑनलाईन व ऑफलाईन

अ.क्र.

5

6

कोविड लसीकरण
केंद्राचे नाि

मवनायक नगर आरोग्य केंद्र

सेंट पॉल हायस्कू ल

पत्ता

लसीचा प्रकार

एकूण डोसेस

कोमवमशल्ड

100

कोव्हॅक्सीन

50

कोमवमशल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

100

लाभाथी गट

िेळ

डोस

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

मवनायक मंमदराजवळ, भाईंदर (प.)

मनत्यानद नगर, सेंट. पॉल स्कू ल,
● 18 वषावरील नागमरकांकरीता
कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीिा पमहला व

7

पं . मभमसेन जोशी सामान्य

मॅक्सस मॉल जवळ, 150 फू ट रस्ता,

रुग्णालय

भाईंदर (प)

कोमवमशल्ड

500

दुसरा डोस.
● आरोग्य कमटिारी (HCW), अग्रभागी
काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60

कोव्हॅक्सीन

300

वषावरील सहव्याधी असलेल्या
नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन
लसीिा (Precaution Dose) बुस्टर डोस.

कोमवमशल्ड
8

9

भा. इंमदरा गांधी रुग्णालय

500

पुनम सागर कॉम्पलेक्सच्या जवळ,

लसीिा पमहला डोस.

ममरारोड (पुवट)

अप्पासाहे ब धमामधकारी

सेवेन स्केवेयर शाळे जवळ, दीपक

हॉल

हॉश्स्पटल रोड, मीरा रोड (पू)

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी
जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हॅक्सीन

कोव्हॅक्सीन

200

कोमवमशल्ड

500

कोव्हॅक्सीन

200

सकाळी 10.00 ते
संध्याकाळी 4.00

पमहला व दुसरा तसेि
(Precaution
Dose)बुस्टर डोस

ऑनलाईन व ऑफलाईन

अ.क्र.

10

कोविड लसीकरण
केंद्राचे नाि

स्व. मीनाताई ठाकरे हॉल

पत्ता

एन कॉलेजच्या जवळ,

एकूण डोसेस

कोमवमशल्ड

500

कोव्हॅक्सीन

200

कोमवमशल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

200

लाभाथी गट

िेळ

डोस

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

रामदे व पाकट, मीरा रोड (पू)

नवघर क्षयरोग केंद्र, एस.
11

लसीचा प्रकार

हनुमान मंमदर, भाईंदर (पूवट)

नवघर रोड, भाईंदर (पुवट)

● 18 वषावरील नागमरकांकरीता
कोमवमशल्ड
12

आर 2, गोल्डन नेस्ट

300

गोल्डन नेस्ट, सीसीसी समोर. क्रीडा

कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीिा पमहला व
दुसरा डोस.
● आरोग्य कमटिारी (HCW), अग्रभागी

संकुल, नवीन गोल्डन नेस्ट,
कोव्हॅक्सीन

100

काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60
वषावरील सहव्याधी असलेल्या
नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन
लसीिा (Precaution Dose) बुस्टर डोस.

कोमवमशल्ड
13

14

जे.एि.पोद्दार स्कुल

पेणकरपाडा आरोग्य केंद्र

200

पोद्दार हायस्कू ल, मशवसेना गल्ली,

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी
जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हॅक्सीन
लसीिा पमहला डोस.

भाईंदर (प.)
कोव्हॅक्सीन

100

कोमवमशल्ड

300

कोव्हॅक्सीन

100

पे णकरपाडा नगरपामलका शाळा मीरा
रोड ई, पे णकरपाडा आरोग्य िौकी

सकाळी 10.00 ते
संध्याकाळी 4.00

पमहला व दुसरा तसेि
(Precaution
Dose)बुस्टर डोस

ऑनलाईन व ऑफलाईन

अ.क्र.

15

कोविड लसीकरण
केंद्राचे नाि

उत्तन आरोग्य केंद्र

पत्ता

लसीचा प्रकार

एकूण डोसेस

कोमवमशल्ड

200

लाभाथी गट

कोव्हॅक्सीन

काशीगाव आरोग्य केंद्र

200

कोमवमशल्ड

300

● 18 वषावरील नागमरकांकरीता

● आरोग्य कमटिारी (HCW), अग्रभागी
काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60
नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन

सकाळी 10.00 ते
संध्याकाळी 4.00

पमहला व दुसरा तसेि
(Precaution

ऑनलाईन व ऑफलाईन

Dose)बुस्टर डोस

लसीिा (Precaution Dose) बुस्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी

काशीगाव माकेट काशीगाव हे ल्थ
पोस्ट समोर

ऑनलाईन/ ऑफलाईन

कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीिा पमहला व

वषावरील सहव्याधी असलेल्या

16

डोस

दुसरा डोस.

मोठा गांव, उत्तन

काशीगाव म्युमनमसपल स्कू ल

िेळ

कोव्हॅक्सीन

100

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हॅक्सीन
लसीिा पमहला डोस.

*

वमरल तक्त्यात अ.क्र. 1 व 2 या लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी मशक्षणासाठी परदे शी जाणारे मवद्याथी, नोकरीकरीता परदे शी जाणाऱ्या व्यक्ती, समुद्री जहाजांवर काम करणारे भारतीय सीफेरसट तसेि वैद्यकीय

*

वमरल तक्त्यात अ.क्र. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 व 16 या लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी 18 वषावरील सवट नागरीकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीच्या पमहल्या व दुसरा डोस दे य

उपिाराकमरता परदे शी जाणाऱ्या नागमरक यांिे कोमवमशल्ड लसीच्या पमहल्या व दुसऱ्या डोसकरीतािे ऑफलाईन पद्धतीने लसीकरण सत्र आयोमजत करण्यात ये त आहे .

राहील. तसेि दुसरा डोस घे ऊन 9 ममहने अथवा 39 आठवडे पूणट झालेले आरोग्य कमटिारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे (FLW) कमटिारी तसेि 60 वषावरील सहव्याथी (Cormbidity) असलेले
नागरीकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीिा (Precaution Dose) बुस्टर डोस करीतािे ऑफलाईन व ऑनलाईन पद्धतीने कोमवड लसीकरण सत्र आयोमजत करण्यात ये त आहे .

*

वमरल तक्त्यात अ.क्र. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 व 16 या लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या नागमरकांकरीता कोव ॅक्सीन लसीिा पमहल्या

*
*

कोमवड लसीकरण सत्र Online बुकींगकरीता आज मद. 01/02/2022 रोजी कोमवन पोटट ल साईटवर संध्याकाळी 7.00 वाजेनंतर प्रमसध्द केले जातील.

डोसकरीतािे कोमवड लसीकरण सत्र ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने आयोमजत करण्यात ये त आहे .

लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणािा लाभ घेऊ इश्च्िणाऱ्या तरुणांकरीता टोकन वाटप मद.02/02/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

वमरा भाईंदर महानगरपावलका
िै द्यकीय विभाग

लसीकरण सत्र वनयोजन - 02.02.2022
तक्ता क्र. 2
15 िर्ाािरील लाभार्थ्ाां करीता कोिॅक्सीन लसीच्या पवहल्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 18 िर्ाा िरील नागररकांकरीता कोविविल्ड ि कोव्हॅ क्सीन लसीचा पवहला ि दु सरा डोस
तसे च आरोग्य कमाचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमाचारी(FLW), ि 60 िर्ाा िरील सहव्याधी असले ल्या नागररकांकरीता कोविविल्ड ि कोव्हॅ क्सीन लसीचा (Precaution Dose) बु स्टर
डोस. कररताचे लसीकरण सत्र वनयोजन-02/02/2022
अ.क्र.

कोविड
लसीकरण
सत्र

1

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

पत्ता

पटान अंगणवाडी

बाल ये शु समाज मं मदर जवळ, उत्तन

उत्तन
वकटप्लेस 1
2

राई मनपा शाळा

4

(पश्चिम)

ब्रम्हदे व मं मदर जवळ

100

कोव्हॅक्सीन

100

कोमवमशल्ड

100

कोव्हॅक्सीन

100

कोमवमशल्ड

50

वकटप्लेस 1

कोव्हॅक्सीन

50

मवनायक

कोमवमशल्ड

50

कोव्हॅक्सीन

50

नगर

डॉ. दवे श्क्लमनक जवळ

गणेश दे वल

मोदी पटे ल रोड, भाईंदर (पश्चिम)

नगर

जय अंबे नगर 2 बालवाडी, गोल्डे न
जय अंबे नगर 2

वकटप्लेस 1

6

भाईंदर (पश्चिम)
डॉ. पाठक श्क्लमनक, नवघर

मतरुपती मबल्ल्डग, नवघर रोड, भाईंदर

रोड

(पूवट)

वकटप्लेस 1
डॉ. माने श्क्लमनक, बी.पी.रोड

कोमवमशल्ड

50

बे करी जवळ,

बं दरवाडी
7

कोमवमशल्ड

गांधी नगर नाका, भाईंदर (पश्चिम)

वकटप्लेस 1

5

एकूण डोसेस

लाभाथी गट

िे ळ

डोस

ऑफलाईन

सकाळी 10.00 ते
दुपारी 3.00

राई, बस स्टॉप जवळ, उत्तन

भाईंदर
3

लसीचा प्रकार

डॉ. माने श्क्लमनक, अंबे माता मं मदर,
बी.पी.रोड, खारीगाव, भाईंदर (पूवट)

कोव्हॅक्सीन

50

कोमवमशल्ड

100

कोव्हॅक्सीन

100

कोमवमशल्ड

100

कोव्हॅक्सीन

100

● 18 वषावरील नागमरकांकरीता
कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीिा पमहला व
दुसरा डोस.

सकाळी 10.00 ते
दुपारी 2.00

● आरोग्य कमट िारी (HCW), अग्रभागी
काम करणारे कमट िारी(FLW), व 60
वषावरील सहव्याधी असलेल्या
नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन

सकाळी 10.00 ते
दुपारी 3.00

लसीिा (Precaution Dose) बुस्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी
जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हॅक्सीन
लसीिा पमहला डोस.

सकाळी 10.00 ते
संध्याकाळी 4.00

सकाळी 10.00 ते
संध्याकाळी 4.00

पमहला व दुसरा तसेि
(Precaution
Dose)बुस्टर डोस

ऑफलाईन

अ.क्र.

कोविड
लसीकरण
सत्र

8
बं दरवाडी

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

पत्ता

डॉ. लक्ष्मण कोमकटकर, मगता

डॉ. लक्ष्मण कोमकटकर, मगता भवन

भवन लेन

मबल्ल्डग, नवघर रोड, भाईंदर (पूवट)

वकटप्लेस 2
9

गावदे वी मंमदर, तलाव रोड

10

जैन नगर, डॉ. रुपाली ससग

गावदे वी मं मदर, तलाव रोड,
भाईंदर (पूवट)

लसीचा प्रकार

एकूण डोसेस

कोमवमशल्ड

100

कोव्हॅक्सीन

100

कोमवमशल्ड

100

कोव्हॅक्सीन

100

कोमवमशल्ड

100

कोव्हॅक्सीन

100

कोमवमशल्ड

100

लाभाथी गट

िे ळ

डोस

ऑफलाईन

सकाळी 10.00 ते
संध्याकाळी 4.00

जैन नगर, भाईंदर (पूवट)
● 18 वषावरील नागमरकांकरीता
कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीिा पमहला व

11

नवघर

डॉ. जंगम श्क्लमनक राधा

वकटप्लेस 1

कॉम्पलेक्स कामशनगर

बालाजी श्क्लमनक मवमल डे री
12

फाटक रोड,
भाईंदर (पूवट)

13

आयडीयल

युमनक औरम

मवमल डे री रोड, भाईंदर (पूवट)

भाईंदर (पूवट)

पुनम गाडट न, ममरारोड (पूवट)

पाकट
14

15
16

वकटप्लेस 1

ममरारोड
वकटप्लेस 1

डॉ. यादव

लक्ष्मी पाकट, ममरारोड (पूवट)

सेक्टर-9, बी/13

शांती नगर, ममरारोड (पूवट)

राहु ल टॉवर

● आरोग्य कमट िारी (HCW), अग्रभागी

ममरा नमसिंग होम गल्ली,
ममरारोड (पूवट)

सकाळी 10.00 ते
संध्याकाळी 4.00

100

काम करणारे कमट िारी(FLW), व 60
वषावरील सहव्याधी असलेल्या

(Precaution

कोमवमशल्ड

100

नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन

Dose)बुस्टर डोस

कोव्हॅक्सीन

100

कोमवमशल्ड

50

कोव्हॅक्सीन

50

कोमवमशल्ड

50

कोव्हॅक्सीन

50

कोमवमशल्ड

100

कोमवमशल्ड

100

कोव्हॅक्सीन

मवमल डे री रोड,

दुसरा डोस.

लसीिा (Precaution Dose) बुस्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी
जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हॅक्सीन
लसीिा पमहला डोस.
सकाळी 10.30 ते
दुपारी 3.00

सकाळी 10.00 ते
दुपारी 2.00

पमहला व दुसरा तसेि
ऑफलाईन

अ.क्र.

17

कोविड
लसीकरण
सत्र

पे णकरपाडा
वकटप्लेस 1

कोविड लसीकरण केंद्राचे
नाि

ममरा गावठण

पत्ता

लसीचा प्रकार

एकूण डोसेस

कोमवमशल्ड

100

लाभाथी गट

कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीिा पमहला व
● आरोग्य कमट िारी (HCW), अग्रभागी

कोव्हॅक्सीन

100

डोस

ऑफलाईन

● 18 वषावरील नागमरकांकरीता
दुसरा डोस.

मवष्णु मं मदर जवळ, पे णकरपाडा

िे ळ

सकाळी 11.00 ते
संध्याकाळी 4.00

काम करणारे कमट िारी(FLW), व 60

पमहला व दुसरा तसेि

वषावरील सहव्याधी असलेल्या

(Precaution

नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन

Dose)बुस्टर डोस

ऑफलाईन

लसीिा (Precaution Dose) बुस्टर डोस.
18

कामशगाव
वकटप्लेस 1

माशािा पाडा अंगणवाडी

माशािा पाडा रोड, कामशगाव

कोमवमशल्ड

50

● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी

सकाळी 11.00 ते

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हॅक्सीन

दुपारी 2.00

लसीिा पमहला डोस.

*

वरील तक्त्यात नमूद मठकाणी अ.क्र.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 व 18 या लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी 18 वषावरील नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीिा
पमहला व दुसरा डोस तसेि आरोग्य कमटिारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60 वषावरील सहव्याधी असलेल्या नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हॅक्सीन लसीिा
(Precaution Dose) बुस्टर डोसकमरतािे लसीकरण सत्र ऑफलाईन पद्धतीने आयोमजत करण्यात ये त आहे.

*

वरील तक्त्यात नमूद मठकाणी अ.क्र.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 व 18 या लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या

*

लसीकरण केंद्राच्या मठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणािा लाभ घेऊ इश्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांकरीता टोकन वाटप मद.02/02/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

नागमरकांकरीता कोव ॅक्सीन लसीिा पमहल्या डोसकरीतािे कोमवड लसीकरण सत्र ऑफलाईन पद्धतीने आयोमजत करण्यात ये त आहे.

