
// HTE// 
f. o/oR/20RR 

(NTAGI) T ~f7 HIEIi f4zt (STSc) TT (NTAG) AAT 7tas-23 tTU 

aTai EATT (Cormbidity) 3H Taiiam aafsTrE a 1THT HTaT (Precaution Dose) 

HtEbYUT ¥A Online a Offline ueiA TaA RUTA A TE. 

14UTR T (FLW) THT o auiaris HEATT (Cormbidity) H TTRTDIENTAT 6itarýtrs a 

7H T (Precaution Dose) T7 3TA E F7 Offline Ti 3aTA 

7ar (FLW) aT o autaiA TEZTit (Cormbidity) H ATiaiAT lgHia aitaT 
(Precaution Dose) TRT 3HaiATN TiAE II AT Offine TEiA ATTiA UaTA da aTE. 

Tterts HEZTYt (Comorbidity) 3HrAT ARi-t Precaution 3TH(TRT s) iAT ARUT 

FT HtrUT oiT focaroît aTTitr yATa 7 T ¥TATfTT 3ir (Social Distance)

farT 4TT HRIFTTTT 



अ.क्र.
कोविड लसीकरण 

कें द्राचे नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस ऑनलाईन/ ऑफलाईन

1 नाझरेथ हायस्कुल
ममरा भाईंदर मखु्यालयाच्या मागे, 

स्टेशन रोड, भाईंदर(पश्चिम)
50

2 हैदरी िौक
वोक्हाटट हॉश्स्पटलच्या पढेु, हैदरी िौक 

ममरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट
50

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

वमरा भाईदंर महानगरपावलका

िैद्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र वनयोजन - 04.02.2022

15 िर्ाािरील लाभार्थ्ाांरीता कोिॅक्सीन लसीच्या पवहल्या ि दुसऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 18 िर्ाािरील नागररकांकरीता कोविविल्ड ि कोवॅ्हक्सीन लसीचा पवहला ि दुसरा डोस तसेच 

आरोग्य कमाचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमाचारी(FLW), ि 60 िर्ाािरील सहव्याधी असलेल्या नागररकांकरीता  कोविविल्ड ि कोवॅ्हक्सीन लसीचा (Precaution Dose) बुस्टर डोस.  कररताचे 

लसीकरण सत्र वनयोजन-04/02/2022

  ऑनलाईन व ऑफलाईन

4 हैदरी िौक
वोक्हाटट हॉश्स्पटलच्या पढेु, हैदरी िौक 

ममरारेड (प)ू मीरा रोड हेल्थ पोस्ट

कोमवमशल्ड

मशक्षणासाठी परदेशी जाणारे मवद्याथी, 
नोकरीकरीता परदेशी जाणाऱ्या व्यक्ती, 
समदु्री जहाजांवर काम करणारे भारतीय 
सीफेरसट तसेि वैद्यकीय उपिाराकमरता 

परदेशी जाणारे नागमरक

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 12.00

पमहला डोस घेऊन 28 
मदवस झाले असल्यास 

दसुरा डोस

तक्ता क्र. 1

●  18 वषावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 

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

वषावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा पमहला व दसुरा डोस.

ऑफलाईन

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस

नाझरेथ हायस्कुल
ममरा भाईंदर मखु्यालयाच्या मागे, 

स्टेशन रोड, भाईंदर(पश्चिम)
3



अ.क्र.
कोविड लसीकरण 

कें द्राचे नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस ऑनलाईन/ ऑफलाईन

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 50

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 300

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

कोमवमशल्ड 500

कोव्हकॅ्सीन 200

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
 ऑनलाईन व ऑफलाईन

8
अप्पासाहेब धमामधकारी 

हॉल
सेवेन स्केवेयर शाळे जवळ, दीपक 

हॉश्स्पटल रोड, मीरा रोड (प)ू

स्व. मीनाताई ठाकरे हॉल रामदेव पाकट , मीरा रोड (प)ू9

7

6
पं. मभमसेन जोशी सामान्य 

रुग्णालय
मकॅ्सस मॉल जवळ, 150 फूट रस्ता, 

भाईंदर (प)

मवनायक नगर आरोग्य कें द्र मवनायक मंमदराजवळ, भाईंदर (प.)5

भा. इंमदरा गांधी रुग्णालय
पनुम सागर कॉम्पलेक्सच्या जवळ, 

ममरारोड (पवुट)

●  18 वषावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 

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

वषावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा पमहला व दसुरा डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00



अ.क्र.
कोविड लसीकरण 

कें द्राचे नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस ऑनलाईन/ ऑफलाईन

कोमवमशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 200

कोमवमशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 200

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 200

कोव्हकॅ्सीन 200

●  18 वषावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 

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

वषावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा पमहला व दसुरा डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
 ऑनलाईन व ऑफलाईन

13 पेणकरपाडा आरोग्य कें द्र
पेणकरपाडा महानगरपामलका 

शाळा, पेणकरपाडा

पोद्दार हायस्कूल, मशवसेना गल्ली, 
भाईंदर (प.)

12 जे.एि.पोद्दार स्कुल

11 आर 2, गोल्डन नेस्ट
न्य ुगोल्डन नेस्ट, ममरा-भाईंदर मिडा 

संकुल समोर, भाईंदर (पवूट)

10
नवघर क्षयरोग कें द्र, एस. 
एन कॉलेजच्या जवळ, 

नवघर रोड, भाईंदर (पवुट)

14 उत्तन आरोग्य कें द्र मोठा गांव, उत्तन

हनमुान मंमदर, भाईंदर (पवूट)



अ.क्र.
कोविड लसीकरण 

कें द्राचे नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस ऑनलाईन/ ऑफलाईन

कोमवमशल्ड 300

कोव्हकॅ्सीन 100

*

*

*

*
* लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणािा लाभ घेऊ इश्च्िणाऱ्या तरुणांकरीता टोकन वाटप मद.04/02/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

वमरल तक््यात अ.ि. 1 व 2 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी मशक्षणासाठी परदेशी जाणारे मवद्याथी, नोकरीकरीता परदेशी जाणाऱ्या व्यक्ती, समदु्री जहाजांवर काम करणारे भारतीय सीफेरसट तसेि वैद्यकीय 
उपिाराकमरता परदेशी जाणाऱ्या नागमरक यांिे कोमवमशल्ड लसीच्या पमहल्या व दसुऱ्या डोसकरीतािे ऑफलाईन पद्धतीने लसीकरण सत्र आयोमजत करण्यात येत आहे.

वमरल तक््यात अ.ि. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, व  15 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी 18 वषावरील सवट नागरीकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीच्या पमहल्या व दसुरा डोस देय राहील . 
तसेि दसुरा डोस घेऊन 9 ममहने अथवा 39 आठवडे पणूट झालेले आरोग्य कमटिारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमटिारी(FLW) तसेि 60 वषावरील सहव्याथी (Cormbidity) असलेले 
नागरीकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस करीतािे ऑफलाईन व ऑनलाईन पद्धतीने कोमवड लसीकरण सत्र आयोमजत करण्यात येत आहे.

वमरल तक््यात अ.ि. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, व 15 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी सन 2007 व सन 2007 च्या आधी जन्म झालेल्या नागमरकांकरीता  कोवकॅ्सीन लसीिा  पमहल्या व 
दसुऱ्या  डोसकरीतािे कोमवड लसीकरण सत्र ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने आयोमजत करण्यात येत आहे.

कोमवड लसीकरण सत्र Online बकुींगकरीता आज मद. 03/02/2022 रोजी कोमवन पोटटल साईटवर संध्याकाळी 7.00 वाजेनंतर प्रमसध्द केले जातील.

15 काशीगाव आरोग्य कें द्र
काशीगाव महानगरपामलका शाळा, 

काशीगाव

●  18 वषावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 

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

वषावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा पमहला व दसुरा डोस.

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
 ऑनलाईन व ऑफलाईन



अ.क्र.

कोविड 

लसीकरण 

सत्र

कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस ऑफलाईन

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

3 नारायणा शाळा स्मशान रोड, भाईंदर (पश्चिम) कोव्हकॅ्सीन 120

4 सबुोध शाळा बेकरी गल्ली, भाईंदर (पश्चिम) कोव्हकॅ्सीन 30

कोमवमशल्ड 50

कोव्हकॅ्सीन 50

कोमवमशल्ड 50

कोव्हकॅ्सीन 50

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

7

8

मवनायक 
नगर 

वकट प्लेस 1
पषु्पाभारती मंमदर जवळ खाऊ गल्ली, भाईंदर (पश्चिम)5

6
गणेश देवल 

नगर 
वकट प्लेस 1

नेहरुनगर
हमरश माच्िी हाऊस, पोमलस स्टेशन 

जवळ, भाईंदर (पश्चिम)

राधाकृष्ण मंमदर जवळ, उत्तन

बाल येशु समाज मंमदर जवळ, उत्तन

●  18 वषावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 

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

वषावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा पमहला व दसुरा डोस.

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस

आर्शशवाद हॉस्पीटल, जेसल 
पाकट , भाईंदर (पवूट)

आर्शशवाद हॉस्पीटल, सममर मबल्ल्डग 
जवळ, जेसल पाकट , भाईंदर (पवूट)

ऑफलाईन

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 1.00

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 3.00

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 2.00

भाईंदर 
(पश्चिम) 
वकट प्लेस 1

1

2

मोवा अंगणवाडी

पटान अंगणवाडी

उत्तन 
वकट प्लेस 1

वमरा भाईदंर महानगरपावलका

िैद्यकीय विभाग

 लसीकरण सत्र वनयोजन - 04.02.2022
तक्ता क्र. 2

15 िर्ाािरील लाभार्थ्ाांकरीता कोिॅक्सीन लसीच्या पवहल्या ि दसऱ्या डोसकरीताचे लसीकरण सत्र तसेच 18 िर्ाािरील नागररकांकरीता कोविविल्ड ि कोवॅ्हक्सीन लसीचा पवहला ि दुसरा 

डोस तसेच आरोग्य कमाचारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमाचारी(FLW), ि 60 िर्ाािरील सहव्याधी असलेल्या नागररकांकरीता  कोविविल्ड ि कोवॅ्हक्सीन लसीचा (Precaution Dose) 

बुस्टर डोस. कररताचे लसीकरण सत्र वनयोजन-04/02/2022

डॉ. समुनल िोपडे श्क्लमनक, 
आर्शशवाद मबल्ल्डग, आर.एन.पी पाकट , 

भाईंदर (पवूट)

बंदरवाडी 
वकट प्लेस 1

डॉ. समुनल िोपडे श्क्लमनक, 
आर.एन.पी पाकट



अ.क्र.

कोविड 

लसीकरण 

सत्र

कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस ऑफलाईन

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

13 वेदांती शाळा हाटकेश, ममरारोड (पवूट) कोव्हकॅ्सीन 101
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 1.00

14 जी.सी.सी इंटरनशॅनल शाळा जी.सी.सी हॉटेल, ममरारोड (पवूट) कोव्हकॅ्सीन 21
दपुारी 1.30 ते 
दपुारी 3.00

15 आर.बी.के इंटरनशॅनल शाळा कनमकया, ममरारोड (पवूट) कोव्हकॅ्सीन 120
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 1.00

16 आर.बी.के ग्लोबल शाळा कनमकया, ममरारोड (पवूट) कोव्हकॅ्सीन 70
दपुारी 1.30 ते 

संध्याकाळी 4.00

17 आर.बी.के शाळा कनमकया, ममरारोड (पवूट) कोव्हकॅ्सीन 389
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

कोमवमशल्ड 50

कोव्हकॅ्सीन 50

कोमवमशल्ड 50

कोव्हकॅ्सीन 50

ममरारोड 
वकट प्लेस 1

18

19
एि / आय ववग, भारती पाकट  

मबल्ल्डग
भारती पाकट , ममरारोड (पवूट)

12

11

डॉ. प्रमदप यादव श्क्लमनक, 
इंद्रलोक

बंदरवाडी 
वकट प्लेस 2

9

10

डॉ. मदनेश यादव श्क्लमनक, 
सोनम गाडटन फेस-12

खारीगाव, तलाव रोड, वॉडट आमफस 
नंबर-3, भाईंदर (पवूट)

डॉ. लोहेकर श्क्लमनक, साई बाबा 
नगर, भाईंदर (पवूट)

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

●  18 वषावरील नागमरकांकरीता 
कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 

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

वषावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा पमहला व दसुरा डोस.

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 2.00

िंदे्रश मनोहर नया नगर, ममरारोड (पवूट)

आयडीयल 
पाकट  

वकट प्लेस 1

आयडीयल 
पाकट  

वकट प्लेस 2

ओम शांती िौक, भाईंदर (पवूट)

जैन बंगलो, भाईंदर (पवूट)
नवघर 

वकट प्लेस 1

तलाव रोड, वॉडट ऑमफस 
नंबर-3

डॉ. लोहेकर श्क्लमनक, साई 
बाबा नगर

ऑफलाईन



अ.क्र.

कोविड 

लसीकरण 

सत्र

कोविड लसीकरण कें द्राचे 

नाि
पत्ता लसीचा प्रकार एकूण डोसेस लाभाथी गट िेळ डोस ऑफलाईन

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

कोमवमशल्ड 100

कोव्हकॅ्सीन 100

22
पेणकरपाडा 
वकट प्लेस 2

सेंट पॉल हायस्कूल मन्यानद नगर, सेंट. पॉल स्कूल, कोव्हकॅ्सीन 500
सकाळी 10.00 ते 
संध्याकाळी 04.00

23
कामशगाव 
वकट प्लेस 1

सेंट डॉममनक शाळा मवशाल रेसेडेन्सी, हाटकेश, कामशगाव कोव्हकॅ्सीन 40
सकाळी 10.00 ते 

दपुारी 12.00

*

*

*

20

21 डी.बी ओझोन दमहसर िेक नाका जवळ, पेणकरपाडा

पेणकरपाडा 
वकट प्लेस 1

लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी Offline पध्दतीने लसीकरणािा लाभ घेऊ इश्च्िणाऱ्या लाभार्थ्यांकरीता टोकन वाटप मद.04/02/2022 रोजी सकाळी 10.00 वा. नंतर केले जाईल.

वरील तक््यात नमदू मठकाणी अ.ि.1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,18,19,20, व 21 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी 18 वषावरील नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व दसुरा 
डोस तसेि आरोग्य कमटिारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60 वषावरील सहव्याधी असलेल्या नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा (Precaution Dose) 
बसु्टर डोसकमरतािे लसीकरण सत्र ऑफलाईन पद्धतीने आयोमजत करण्यात येत आहे.

वरील तक््यात नमदू मठकाणी अ.ि.3,4,13,14,15,16,17,22, व 23 या लसीकरण कें द्राच्या मठकाणी 18 वषावरील नागमरकांकरीता कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व दसुरा डोस 
तसेि आरोग्य कमटिारी(HCW), अग्रभागी काम करणारे कमटिारी(FLW), व 60 वषावरील सहव्याधी असलेल्या नागमरकांकरीता कोव्हकॅ्सीन लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोसकमरतािे 
लसीकरण सत्र ऑफलाईन पद्धतीने आयोमजत करण्यात येत आहे.

शालीमार मबल्ल्डग मनुशी कम्पाऊंड जवळ, पेणकरपाडा
●  18 वषावरील नागमरकांकरीता 

कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन लसीिा पमहला व 
दसुरा डोस.

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

वषावरील सहव्याधी असलेल्या 
नागमरकांकरीता  कोमवमशल्ड व कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा (Precaution Dose) बसु्टर डोस.
● सन 2007 व सन 2007 च्या आधी 

जन्म झालेल्या नागरीकांकरीता कोव्हकॅ्सीन 
लसीिा पमहला व दसुरा डोस.

सकाळी 10.00 ते 
दपुारी 12.00

दपुारी 01.00 ते 
संध्याकाळी 4.00

पमहला व दसुरा तसेि 
(Precaution 

Dose)बसु्टर डोस
ऑफलाईन


