
अमरावती महानगरपािलका  
कोरोना लसीकरण दनांक  ०८/०३/२०२२ 

(वेळ सकाळी १०:०० ते  सायंकाळी ०५:०० वाजता पयत) 
 

           A)१८ वषा वरील यां या करीता Covishild लसीचा  पिहला व  दसूरा डोस खालील के ांवर उपल ध आह.े   
(FLW/ HCW  व ६० वषा वरील नागरीक या लाभाथाचे दसुरा डोस घेऊन ३९ आठवडे पुण झाले आह े 
अ या लाभाथा करीता येक ावर ि कॉशन डोस (Booster Dose) करीता  ५० डोस राखीव Offline ) 
१)  PDMMC    (corporation site)            ५००     
२)  PDMMC    (Nursing site)                 ५००     
३)  डटल कॉलेज (Corporation site)           ५००      
४)  डटल कॉलेज साईट                               ५००    
५)  Isolation hospital                              ५०० 
६)  द तूर नगर                                           ५००     
७)  मोदी हॉ. बडनेरा                                    ५००    
८)  भाजी बाजार                                         ५००     
९)  मह  कॉलनी                                         ५००     
१०) मसानगंज                                             ५००    
११) तखतमल                                             ५००  
१२) UHP संिजवनी                                     ५०० 
१३) UHP हदैरपुरा                                       ५०० 
         १४) UHP यंगमुसलीम                                 ५००         
 
B) १५ ते १८ वष वयोगटातील लाभाथा करीता Covaxin लसीचा पिहला डोस व १८ वषा वरील 
     यां या करीता Covaxin लसीचा  पिहला व  दसूरा डोस खालील के ांवर  उपल ध आहे 
      (१५ ते १८ वष वयोगटातील लाभाथा करीता ३०० डोज राखीव) 
(FLW/ HCW  व ६० वषा वरील नागरीक या लाभाथाचे दसुरा डोस घेऊन ३९आठवड ेपुण झाले आह े 
अ या लाभाथा करीता येक ावर ि कॉशन डोस (Booster Dose) करीता  डोस राखीव Offline) 
 १) आसोलेशन दसरा मैदान साईट  ५०० 
 २) सबिनस लॉट                        ५०० 
 ३)  ह रभाऊ वाट                        ५०० 
 ४)  िवलास नगर                        ५००        
 ५)  िब छु टेकडी                        ५००     
   
C)  कोरोना लसीकरण े ीय कॅ प अंतगत १८ वषा वरील नागरीकां करीता Covishiled लसीकरणाचा   
         पिहला व  दसूरा डोस  खालील ावर उपल ध आह.े                   
1) समाधान नगर (UHP इ वन  )                                                               - ५०० 
2) करण युवक सभागहृ करण नगर नं ०१ (UHP संिजवनी )                            - ५०० 
3) म.न.पा. ऊद ुशाळा  ०८ जिमल कॉलनी   (UHP यंग मुसलीम)               - ५०० 
 
      A करीता व B करीता  ५०% online दनांक ०७/०३/२०२२ ला सायंकाळी  ०७.०० वाजता पासुन  
online उपल ध व  दनांक ०८/०३/२०२२ ला सकाळी ०९.३० वाजता  ५०% Offline on spot व C करीता  
१००% offline. सकाळी ९.३० वाजता offline उपल ध रािहल. 
 
( टप :- या लाभाथानी को हीिश ड अथवा को ही सीन चा जो दसुरा डोस घेतला आह े यांनी ि कॉशन  
 डोस (Booster Dose) चा तोच डोस यावा.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


