द. ३१/१२/२०२१
पुणे महानगरपािलका
िस ीसाठी –
िवषय :१५ ते १८ वष वयोगटातील मुलांचे कोिवड -१९ लसीकरण सु करणे बाबत
महारा

शासना या आदेशानुसार मु य लसीकरण कायालय आरो य िवभाग पुणे महानगरपािलका द.१६जानेवारी

२०२१ पासून संपूण पुणे शहराम ये कोिवड-१९ लसीकरणाला सु वात करणेत आली आहे. या माणे लसीकरण मोहीम सु
झा यापासून १८ वषापुढील वयोगटातील १००% लाभा याचा पिहला डोस व ८० % लाभा याचे दो ही डोस पूण झाले
आहेत.
क शासना या द. २९-१२-२०२१ रोजी िनगिमत के ले या आदेशानुसार तसेच रा य कु टुंब क याण कायालय पुणे
महारा रा य यांनी दले या मागदशक सूचनेनुसार पुणे महानगरपािलका काय े ाम ये द.०३ जानेवारी २०२२ पासून १५ ते
१८ वष वयोगटातील मुलांना कोिवड -१९ लसीकरण सु करावे व यां या लसीकरणासाठी के वळ को हॅि सन दले जावे असे
आदेश ा झाले आहेत.
याअनुषंगाने १५ ते१८ वष वयोगटातील लाभा याचे लसीकरण करणेसाठी मु य लसीकरण कायालय आरो य िवभाग
पुणे मनपा
अ. .
१
२
३
४
५
६
७

शासनाने खालील माणे वतं लसीकरण क ांवर
े ीय कायालयाचे नाव
१)

ध - बाणेर ेि य
कायालय

१०
११
१२
१३

२) िशवाजीनगर - घोलेरोड
ेि य कायालय
३) सहगड रोड ेि य
कायालय

४) वानवडी - रामटेकडी
ेि य कायालय

५) क ढवा - येवलेवाडी
कायालय

ेि य

६) कसबा - िव ामबागवाडा
ेि य कायालय

२०
२१
२२
२३

णालय

डॉ.दळवी

णालय, िशवाजीनगर

जनता वसाहत दवाखाना,जनता वसाहत
कै .शांताबाई खंडेराव खडसरे दवाखाना, वडगाव
कै . मुरलीधर लायगुडे दवाखाना, वडगाव खुद
मीनाताई ठाकरे हॉि पटल
हजरत वाजा मोईनु न िच ती रहे. वाजा गरीब नवाज दवाखाना, िमठानगर
कै . कािशनाथ आनाजी धनकवडे सृतीगृह, बालाजीनगर
सुखसागरनगर दवाखाना, राठी िविहरीमागे
माता रमाई आंबेडकर दवाखाना साईनगर दवाखाना
णालय ,मंगळवार पेठ

कै .कलावती मावळे दवाखाना, नारायण पेठ
कै .मातो ी रमाबाई आंबड
े कर दवाखाना , अंबील ओढा

१७

१९

ध कु टी

कमला नेह

१६
१८

कै . बाबुराव गेनबा शेवाळे दवाखाना, ध रोड

कै .नामदेवराव िशवरकर दवाखाना, वानवडी

१४
१५

लसीकरण क

कै .सहदेव एकनाथ िन हण हॉि पटल, पाषाण

८
९

व था करणेत आली आहे.

ी स गु
७) िबबवेवाडी ेि य
कायालय

८) येरवडा - कळस - धानोरी
ेि य कायालय
९) कोथ ड - बावधन ेि य
कायालय

शंकर महाराज दवाखाना , िबबवेवाडी

व. ेमचंद ओसवाल दवाखाना ,अ पर इं दरानगर
ही आय टी युगपु ष िशवछ पती दवाखाना,िबबवेवाडी (अ पर)
भारत र

व.राजीव गांधी

णालय येरवडा

कै गेनबा तुकाराम ह के दवाखाना ,कळस
कै . सुंदराबाई गणपत राउत दवाखाना, के ळे वाडी
कै .जयाबाई नानासाहेब सुतार हॉि पटल ,कोथ ड

२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०

१०) नगररोड - वडगावशेरी
ेि य कायालय
११) ढोले पाटील ेि य
कायालय

१२) धनकवडी - सहकारनगर
ेि य कायालय

३१
३२
३३

३६
३७
३८
३९
४०

मीनाताई ठाकरे दवाखाना, वडगावशेरी
ताडीवाला रोड दवाखाना
डॉ.नायडू सांस गक

णालय

बी.टी. कवडे रोड दवाखाना घोरपडी गाव
कै .रखमाबाई तुकाराम थोरवे दवाखाना,जांभुळवाडी रोड , आंबेगाव खुद
कै .िशवशंकर पोटे दवाखाना, सहकारनगर
व.िवलासराव तांबे दवाखाना,धनकवडी

१३) वारजे- कवनगर े ीय
कायालय

३४
३५

कै .दामोदर रावजी गलांडे पाटील दवाखाना,क याणीनगर

कै .थरकु डे दवाखाना एरं डवणे
कै . बदू माधव ठाकरे दवाखाना गोसावी व ती
कै .पृथक बराटे दवाखाना, रामनगर, गणपती माथा ,वारजे माळवाडी

१४) हडपसर - मुंढवा ेि य
कायालय

१५) भवानी पेठ
कायालय

ेि य

कै .दशरथ बळीराम भानिगरे दवाखाना ,महंमदवाडी
कै .अ णासाहेब मगर दवाखाना, हडपसर
कै .सखाराम कुं डिलक को े दवाखाना,मुंढवा
कै . मालती काची

णालय

कै .सािव ीबाई फु ले सृतीगृह , गु वार पेठ
कै .चंदम
ु ामा सोनवणे सृतीगृह, ितसरा मजला

महारा शासनाचे ा मागदशक सूचनेव न १५ ते१८ वयोगटातील नवीन लाभा यासाठी पा ता खालील माणे
करणेत आली आहे.
१. सन २००७ वा यापूव ज म वष असलेले लाभाथ हे पा राहतील
२. लाभा याना कोि हन िस टीमवर वत: या मोबाईल नंबर ारे लसीकरणासाठी न दणी करता येईल. िह ऑनलाईन
सुिवधा द.०१ जानेवारी २०२२ पासून कायाि वत होईल.
३. ५०% ऑनलाईन व ५०% (ऑफ लाइन) लसीकरण क ा या ठकाणी जाऊन न दणी कर याची सुिवधा सु ा
उपल ध करणेत येत आहे.
४. लसीकरणा या वेळी लसीकरणासाठी येणा या लाभा याकडे आधारकाड / ओळखप असणे आव यक आहे.
अशी मािहती डॉ.सूयकांत देवकर, लसीकरण अिधकारी पुणे महानगरपािलका यांनी दली आहे.

