
 

औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद 
को ड -19 लसीकरण  

(िद.13/10/2022) साठीचे िनयोजन  

  ( ेसनोट) 



12 ते 14 वष वयोगटातील मुलांसाठी CorBEvax लस खालील लसीकरण क ावर On Spot 
नोदंणी क न दे ात येईल. 
अ.  कोरबे ॅ  (CorBEvax) लसीकरण क     
1.  आय एम ए हॉल, आरो  क  ांतीचौक अंतगत 

 लसीकरणाची वेळ सकाळी 10.00 ते दुपारी 05.00 वाजेपयत  
 
 
 

   
 

खालील िशबीरात फ  12 ते 14 वष वयोगटातील शाळेतील मुलांना लसीकरण कर ात 
येईल.  
अ.  कोरबे ॅ  (CorBEvax) लसीकरण क  

1. नागसेन  िव ालय, आरो  क  कबीरनगर अंतगत 
  लसीकरणाची वेळ सकाळी 10.00 ते दुपारी 05.00 वाजेपयत  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 ते 18 वष वयोगटातील मुलांना व 18 वषावरील नाग रकांना कोवॅ ीन (Covaxin) लस On 
Spot नोदंणी क न दे ात येईल. 
अ.  कोवॅ ीन (COVAXIN)  लसीकरण क  
1.  ांतीचौक आरो  क  

 लसीकरणाची वेळ सकाळी 10.00 ते दुपारी 05.00 वाजेपयत  
 
 
 

खालील िशबीरात फ  15 ते 18 वष वयोगटातील शाळेतील/कॉलेज मधील मुलांना लसीकरण 
कर ात येईल.  
अ.  कोवॅ ीन (COVAXIN) लसीकरण क  
  1. नागसेन  िव ालय, आरो  क  कबीरनगर अंतगत 

 लसीकरणाची वेळ सकाळी 10.00 ते दुपारी 05.00 वाजेपयत  
 

 
 
 

खालील लसीकरण क ावर 18 वषावरील नाग रकांना On Spot नोदंणी ारे (Covishield) 
को िश  लसीचा फ  पिहला डोस व दुसरा डोस दे ात येईल. 
अ.  को िश  (Covishield) लसीकरण क ाचे नांव 
  1. िसडको एन-11 आरो  क  
2.  छावणी प रषद ालय, छावणी 
3.  ब ीलाल नगर आरो  क  
4.  बायजीपुरा आरो  क  
5.  िशवाजी नगर आरो  क  
6.  िज ा ालय औरंगाबाद 
7.  शासकीय महािव ालय व ालय (घाटी) 

 लसीकरणाची वेळ सकाळी 10.00 ते दुपारी 05.00 वाजेपयत  
 
 
 
 



12 ते 14 वष वयोगटातील मुलांसाठी CorBEvax लस खालील लसीकरण क ावर On Spot 
नोदंणी क न पिहला व दुसरा डोस दे ात येईल. तसेच शासना ा मागदशक सूचने माणे 18 
वषावरील सव नाग रकांना ांनी को िश  व को ॅ ीन लसीचा पिहला व दुसरा डोस 
घेतलेला असेल ांना CorBEvax (कोरबे ॅ  लसीचा) ि कॉशन डोस दे ात येईल. 

अ.  कोरबे ॅ  (CorBEvax) लसीकरण क     

1.  िभम नगर आरो  क  

2.  आरेफ कॉलनी आरो  क  

3.  गरमपाणी आरो  क   

4.  हषनगर आरो  क   

5.  िज ी रगटीपुरा, आरो  क  

6.  गांधीनगर आरो  क  

7.  नेह  नगर आरो  क  

8.  हसुल आरो  क  

9.  जवाहर कॉलनी आरो  क  

10.  पीर बाजार आरो  क  

11.  िचकलठाणा आरो   क  

12.  नारेगांव आरो  क  

13.  जुना बाजार आरो  क  

14.  न वाडी आरो  क  

15.  िवजय नगर, आरो  क  

16.  मातो ी िमराताई रामराव िशंदे आरो  क  (मसनतपुर) 

17.  मुकंूदवाडी  आरो  क  

18.  औरंगपुरा आरो  क  

19.  भवानी नगर आरो  क  

20.  सादात नगर आरो  क  

21.  चेतना नगर आरो  क  

22.  शाह बाजार आरो  क  

23.  गणेश कॉलनी आरो  क  

24.  पंुडिलक नगर आरो  क   

25.  कबीर नगर आरो  क  

26.  िमसारवाडी आरो  क  

27.  देवळाई आरो  क , देवळाई प रसर 

28.  सातारा आरो  क , बीड बायपास रोड, 

29.  जय भवानी नगर आरो  क  (मनपा शाळा), िजजामाता कॉलनी, 
30.  िसडको एन-8 आरो  क  



31.  कैसर कॉलनी आरो  क  

32.  िस िमल कॉलनी आरो  क  

33.  ईएसआयसी हॉ टल, एमआयडीसी िचकलठाणा 

34.  सीएमएसएस कॉलेज, कांचनवाडी 

35.  राज नगर आरो  क  

36.  अंिबकानगर आरो  क   

 लसीकरणाची वेळ सकाळी 10.00 ते दुपारी 05.00 वाजेपयत 
 

िटप:- लसीकरणाबाबत काही शंका अस ास कोरोना हे लाईन 8956306007 वर संपक 
करावा. 

1) Covishield = 07 
2) Covaxin = 01 
3) CorBEvax = 37 
4) School / College = 01 
 Total = 46 

 
 
 
 

 

  

 


