
. o/oR/Ro 

T4TH (NTAGI) TT M zfFT HTTus aftd (STSC) afa (NTAGI) zi-t aifas-2 te7uT 

7TY( HCW), 3veTt UnY a5HTart(FLW) TT Ro zrarter wroATct (Cormbidity) srT 
TRITCTT airarTE itaT (Precaution Dose) qer seaTÀ afs miru 77 Online a 
Omine UriA ATtt7 TUYA Àa 3AT. 

aTRT (FLW) Ta o aurats aeATt (Cormbidity) 3rt aTrtsisia fafys ATT 
(Precaution Dose) 3HATT tes ei7U F7 OfMine Ui ratfaa aruara d7 3aT. 

ifafTsritaT ufee a zm siT 7T 3AT 4ari (HCW), 3T74Tt TT4 UR Aart (FLW) 
TR taris TEaTT (Cormbidity) 3H aT iAT Tai tAT (Precaution Dose) 

3HTE 

agtat HEATT (Comorbidity) AT TRt Precaution 3HqRT gH) itAr HNUT 

T irm AT foTut aroit TRE ufraTT 7a T aarfa sir (Social Distance) 



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोससे लाभार्थी गट िळे डोस ऑनलाईन/ ऑफलाईन

कोविविल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 100

कोविविल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 100

कोविविल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 100

मिरा भाईंदर िहानगरपामलका
िदै्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र ननयोजन - 05.02.2022

15 िर्ाािरील लाभार्थयाांरीता  कोिकॅ्सीन लसीच्या पहहल्या ि दसुऱ्या डोसकरीताचे  लसीकरण सत्र तसचे 18 िर्ाािरील नागररकाांकरीता  कोविमिल्ड ि कोव्हॅक्सीन लसीचा पहहला ि दसुरा डोस तसचे आरोग्य 

किाचारी(HCW), अग्रभागी काि करणारे किाचारी(FLW), ि 60 िर्ाािरील  सहव्याधी असलेल्या नागररकाांकरीता   कोविमिल्ड ि कोव्हॅक्सीन लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.  कररताचे लसीकरण सत्र 

ननयोजन-05/02/2022

तक्ता क्र. 1

1
मकॅ्सस मॉल जिळ, 150 फूट रस्ता, 

भाईंदर (प)

●  18 िर्षािरील नागवरकांकरीता 
कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला ि 

दसुरा डोस.
● आरोग्य कममचारी (HCW), अग्रभागी 
काम करणारे कममचारी(FLW), ि 60 

िर्षािरील सहव्याधी असलेल्या 
नागवरकांकरीता  कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन 
लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.
● सन 2007 ि सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीचा पवहला ि दसुरा डोस.

2

3

भा. इंवदरा गांधी रुग्णालय
पनुम सागर कॉम्पलेक्सच्या जिळ, 

वमरारोड (पिुम)

अप्पासाहेब धमावधकारी 
हॉल

सेिेन स्केिेयर िाळे जिळ, दीपक 
हॉस्स्पटल रोड, मीरा रोड (प)ू

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पवहला ि दसुरा तसेच 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
 ऑनलाईन ि ऑफलाईन

पं. वभमसेन जोिी सामान्य 
रुग्णालय



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोससे लाभार्थी गट िळे डोस ऑनलाईन/ ऑफलाईन

4 नाझरेथ हायस्कुल
वमरा भाईंदर मखु्यालयाच्या मागे, 

स्टेिन रोड, भाईंदर(पस्चचम)
50

5 हैदरी चौक
िोक्हाटम हॉस्स्पटलच्या पढेु, हैदरी चौक 

वमरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट
50

6 नाझरेथ हायस्कुल
वमरा भाईंदर मखु्यालयाच्या मागे, 

स्टेिन रोड, भाईंदर(पस्चचम)
कोविविल्ड 500

7 हैदरी चौक
िोक्हाटम हॉस्स्पटलच्या पढेु, हैदरी चौक 

वमरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट
कोविविल्ड 500

8 विनायक नगर आरोग्य कें द्र विनायक मंवदराजिळ, भाईंदर (प.) कोविविल्ड 100

9 गणेि देिल आरोग्य कें द्र विि सेना गल्ली, भाईंदर (पस्चचम) कोविविल्ड 100

10 सेंट पॉल हायस्कूल वनत्यानद नगर, सेंट. पॉल स्कूल, कोविविल्ड 300

11 स्ि. मीनाताई ठाकरे हॉल रामदेि पाकम , मीरा रोड (प)ू कोविविल्ड 500

कोविविल्ड

विक्षणासाठी परदेिी जाणारे विद्याथी, 
नोकरीकरीता परदेिी जाणाऱ्या व्यक्ती, 
समदु्री जहाजांिर काम करणारे भारतीय 
सीफेरसम तसेच िैद्यकीय उपचाराकवरता 

परदेिी जाणारे नागवरक

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 12.00

पवहला डोस घेऊन 28 
वदिस झाले असल्यास 

दसुरा डोस
ऑफलाईन

●  18 िर्षािरील नागवरकांकरीता 
कोविविल्ड लसीचा पवहला ि दसुरा डोस.
● आरोग्य कममचारी (HCW), अग्रभागी 
काम करणारे कममचारी(FLW), ि 60 

िर्षािरील सहव्याधी असलेल्या 
नागवरकांकरीता  कोविविल्ड लसीचा 
(Precaution Dose) बसु्टर डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पवहला ि दसुरा तसेच 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
  ऑनलाईन ि ऑफलाईन



अ.क्र.
कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोससे लाभार्थी गट िळे डोस ऑनलाईन/ ऑफलाईन

12
निघर क्षयरोग कें द्र, एस. 
एन कॉलेजच्या जिळ, 

निघर रोड, भाईंदर (पिुम)
हनमुान मंवदर, भाईंदर (पिूम) कोविविल्ड 300

13 आर 2, गोल्डन नेस्ट
न्य ुगोल्डन नेस्ट, वमरा-भाईंदर विडा 

संकुल समोर, भाईंदर (पिूम)
कोविविल्ड 300

14 पेणकरपाडा आरोग्य कें द्र
पेणकरपाडा महानगरपावलका 

िाळा, पेणकरपाडा
कोविविल्ड 300

15 उत्तन आरोग्य कें द्र मोठा गांि, उत्तन कोविविल्ड 200

16 कािीगाि आरोग्य कें द्र
कािीगाि महानगरपावलका िाळा, 

कािीगाि
कोविविल्ड 300

*

*

*

*
* लसीकरण कें द्राच्या वठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या तरुणांकरीता टोकन िाटप वद.05/02/2022 रोजी सकाळी 10.00 िा. नंतर केले जाईल.

िवरल तक्त्यात अ.ि. 1,2, ि 3 या लसीकरण कें द्राच्या वठकाणी 18 िर्षािरील सिम नागरीकांकरीता कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन लसीच्या पवहल्या ि दसुरा डोस देय राहील . तसेच दसुरा डोस घेऊन 9 मवहने 
अथिा 39 आठिडे पणूम झालेले आरोग्य कममचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कममचारी(FLW) तसेच 60 िर्षािरील सहव्याथी (Cormbidity) असलेले नागरीकांकरीता कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन 
लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस करीताचे ऑफलाईन ि ऑनलाईन पद्धतीने कोविड लसीकरण सत्र आयोवजत करण्यात येत आहे.

िवरल तक्त्यात अ.ि. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, ि 16 या लसीकरण कें द्राच्या वठकाणी 18 िर्षािरील सिम नागरीकांकरीता कोविविल्ड लसीच्या पवहल्या ि दसुरा डोस देय राहील. तसेच दसुरा डोस 
घेऊन 9 मवहने अथिा 39 आठिडे पणूम झालेले आरोग्य कममचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कममचारी(FLW) तसेच 60 िर्षािरील सहव्याथी (Cormbidity) असलेले नागरीकांकरीता कोविविल्ड 
लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस करीताचे ऑफलाईन ि ऑनलाईन पद्धतीने कोविड लसीकरण सत्र आयोवजत करण्यात येत आहे.

कोविड लसीकरण सत्र Online बकुींगकरीता आज वद. 04/02/2022 रोजी कोविन पोटमल साईटिर संध्याकाळी 7.00 िाजेनंतर प्रवसध्द केले जातील.

िवरल तक्त्यात अ.ि. 4 ि 5 या लसीकरण कें द्राच्या वठकाणी विक्षणासाठी परदेिी जाणारे विद्याथी, नोकरीकरीता परदेिी जाणाऱ्या व्यक्ती, समदु्री जहाजांिर काम करणारे भारतीय सीफेरसम तसेच 
िैद्यकीय उपचाराकवरता परदेिी जाणाऱ्या नागवरक यांचे कोविविल्ड लसीच्या पवहल्या ि दसुऱ्या डोसकरीताचे ऑफलाईन पद्धतीने लसीकरण सत्र आयोवजत करण्यात येत आहे.

●  18 िर्षािरील नागवरकांकरीता 
कोविविल्ड लसीचा पवहला ि दसुरा डोस.
● आरोग्य कममचारी (HCW), अग्रभागी 
काम करणारे कममचारी(FLW), ि 60 

िर्षािरील सहव्याधी असलेल्या 
नागवरकांकरीता  कोविविल्ड लसीचा 
(Precaution Dose) बसु्टर डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पवहला ि दसुरा तसेच 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
 ऑनलाईन ि ऑफलाईन

●  18 िर्षािरील नागवरकांकरीता 
कोविविल्ड लसीचा पवहला ि दसुरा डोस.
● आरोग्य कममचारी (HCW), अग्रभागी 
काम करणारे कममचारी(FLW), ि 60 

िर्षािरील सहव्याधी असलेल्या 
नागवरकांकरीता  कोविविल्ड लसीचा 
(Precaution Dose) बसु्टर डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पवहला ि दसुरा तसेच 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
  ऑनलाईन ि ऑफलाईन



अ.क्र.

कोविड 

लसीकरण 

सत्र
कोविड लसीकरण कें द्राचे नाि पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोससे लाभार्थी गट िळे डोस ऑफलाईन

1 मधुा खाडी अंगणिाडी
बमादेि मंवदर समोर, उत्तन रोड, 

भाईंदर (पस्चचम)
कोविविल्ड 200

2 हनमुान मंवदर मालडोंगरी, उत्तन कोविविल्ड 200

3
विनायक 

नगर 
िकम प्लेस 1

मध ुअग्रिाल जिळ 60 फीट रोड,  भाईंदर (पस्चचम) कोविविल्ड 100
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 3.00

4
डॉ. वनलेि चोपडे स्क्लवनक, 

निघर रोड

डॉ. वनलेि चोपडे स्क्लवनक, नि 
पवरिय वबल्ल्डग, िॉप नंबर-2, निघर 

रोड, भाईंदर (पिूम)
कोविविल्ड 200

5
डॉ. बालाजी स्क्लवनक, निघर 

रोड
बालाजी स्क्लवनक, भाईंदया नगर, 

निघर रोड, भाईंदर (पिूम)
कोविविल्ड 200

6
तलाि रोड, िॉडम ऑवफस 

नंबर-3
खारीगाि, तलाि रोड, िॉडम ऑफीस 

नंबर-3, भाईंदर (पिूम)
कोविविल्ड 200

7 दत्ता मंवदर स्टेज, निघर गाि निघर रोड, भाईंदर (पिूम) कोविविल्ड 100
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 1.00

8
बालाजी स्क्लवनक विमल डेरी, 

फाटक रोड, भाईंदर (पिूम)
विमल डेरी रोड, भाईंदर (पिूम) कोविविल्ड 100

दपुारी 2.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

मिरा भाईंदर िहानगरपामलका
िदै्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र ननयोजन - 05.02.2022
तक्ता क्र. 2

15 िर्ाािरील लाभार्थयाांकरीता  कोिकॅ्सीन लसीच्या पहहल्या ि दसऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसचे 18 िर्ाािरील नागररकाांकरीता कोविमिल्ड ि कोव्हॅक्सीन लसीचा पहहला ि दसुरा डोस तसचे 

आरोग्य किाचारी(HCW), अग्रभागी काि करणारे किाचारी(FLW), ि 60 िर्ाािरील सहव्याधी असलेल्या नागररकाांकरीता  कोविमिल्ड ि कोव्हॅक्सीन लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस. कररताचे 
लसीकरण सत्र ननयोजन-05/02/2022

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

निघर 
िकम प्लेस 1

बंदरिाडी 
िकम प्लेस 1

●  18 िर्षािरील नागवरकांकरीता 
कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला ि 

दसुरा डोस.
● आरोग्य कममचारी (HCW), अग्रभागी 
काम करणारे कममचारी(FLW), ि 60 

िर्षािरील सहव्याधी असलेल्या 
नागवरकांकरीता  कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन 
लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 2.00

उत्तन 
िकम प्लेस 1

पवहला ि दसुरा तसेच 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
ऑफलाईन



अ.क्र.

कोविड 

लसीकरण 

सत्र
कोविड लसीकरण कें द्राचे नाि पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोससे लाभार्थी गट िळे डोस ऑफलाईन

9
आयडीयल 

पाकम  
िकम प्लेस 1

सोवलवटयर िॉप नंबर-9 
आवण 10

पनुम गाडमन, वमरारोड (पिूम) कोविविल्ड 50
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 1.00

10 सेक्टर-6, बी-3 िांती नगर, वमरारोड (पिूम) कोविविल्ड 50

11 दगुा माता मंवदर नपुरु नगर, वमरारोड (पिूम) कोविविल्ड 50

12
भाईंदर 

(पस्चचम) 
िकम प्लेस 1

मेटरन िाळा 107, गोम्स स्रीट, भाईंदर (पस्चचम) कोव्हकॅ्सीन 100

13
गणेि देिल 

नगर 
िकम प्लेस 1

जे.एच.पोद्दार स्कुल
पोद्दार हायस्कूल, वििसेना गल्ली, 

भाईंदर (प.)
कोव्हकॅ्सीन 200

14
बंदरिाडी 
िकम प्लेस 2

वडिाईन वहम हहदी िाळा
खारीगाि, अंबे माता मंवदर जिळ, 

बी.पी. रोड, भाईंदर (पिूम)
कोव्हकॅ्सीन 200

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

15 हॉली अँगल िाळा ज्योती पाकम , भाईंदर (पिूम) कोव्हकॅ्सीन 200
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 2.00

16 अवभनि िाळा, गोडदेि गाि गोडदेि मनपा िाळा, भाईंदर (पिूम) कोव्हकॅ्सीन 72
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 2.00

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 1.00

वमरारोड 
िकम प्लेस 1

निघर 
िकम प्लेस 2

●  18 िर्षािरील नागवरकांकरीता 
कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला ि 

दसुरा डोस.
● आरोग्य कममचारी (HCW), अग्रभागी 
काम करणारे कममचारी(FLW), ि 60 

िर्षािरील सहव्याधी असलेल्या 
नागवरकांकरीता  कोविविल्ड ि कोव्हकॅ्सीन 
लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.

● सन 2007 ि सन 2007 च्या आधी 
जन्म झालेल्या िाळेतील विध्याथांकरीता 
कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला ि दसुरा डोस.

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 2.00

पवहला ि दसुरा तसेच 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
ऑफलाईन



अ.क्र.

कोविड 

लसीकरण 

सत्र
कोविड लसीकरण कें द्राचे नाि पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोससे लाभार्थी गट िळे डोस ऑफलाईन

17
पेणकरपाडा 
िकम प्लेस 1

रॉयल कॉलेज डालवमया कॉलेज समोर, पेणकरपाडा कोव्हकॅ्सीन 200
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 3.00

18
काविगाि 
िकम प्लेस 1

राजा वििाजी विद्यालय घोंडबंदर गाि, काविगाि कोव्हकॅ्सीन 120
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 1.00

*

*

* लसीकरण कें द्राच्या वठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणाचा लाभ घेऊ इस्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांकरीता टोकन िाटप वद.05/02/2022 रोजी सकाळी 10.00 िा. नंतर केले जाईल.

िरील तक्त्यात नमदू वठकाणी अ.ि.1,2,4,5,6,7,8,9,10, ि 11 या लसीकरण कें द्राच्या वठकाणी 18 िर्षािरील नागवरकांकरीता कोविविल्ड लसीचा पवहला ि दसुरा डोस तसेच आरोग्य 
कममचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कममचारी(FLW), ि 60 िर्षािरील सहव्याधी असलेल्या नागवरकांकरीता  कोविविल्ड लसीचा (Precaution Dose) बसु्टर डोसकवरताचे लसीकरण सत्र 
ऑफलाईन पद्धतीने आयोवजत करण्यात येत आहे.

िरील तक्त्यात नमदू वठकाणी अ.ि.12,,13,14,15,16,17, ि 18 या लसीकरण कें द्राच्या वठकाणी िाळेतील विद्यार्थ्यांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला ि दसुरा डोसकवरताचे लसीकरण सत्र 
ऑफलाईन पद्धतीने आयोवजत करण्यात येत आहे.

पवहला ि दसुरा तसेच 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
ऑफलाईन

● सन 2007 ि सन 2007 च्या आधी 
जन्म झालेल्या िाळेतील विध्याथांकरीता 
कोव्हकॅ्सीन लसीचा पवहला ि दसुरा डोस.


