
वार- प्रते्यक गुरुवार

सोमवार मंगळवार बुधवार

सत्राचे ठिकाण- स्व.पाटील रंगमंच

प्रसठवकेचे नाव- सुजाता पाटील

मोबाईल क्र.8433911190                     वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- कांचन मृग बिल्डंग, बिवमंबिर,नवघर रोड

प्रसठवकेचे नाव-अबिनी धोते्र

मोबाईल क्र.8433911189                       वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- केबिन नाका, बिजखाली

प्रसठवकेचे नाव- बनबलमा मोकल 

मोबाईल क्र.8433911187                   वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण - डॉ.अरुण िुक्ला कसु्तरी पाकक

प्रसठवकेचे नाव - रुपा सातवी

मोबाईल क्र. 982044474                      वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण -डॉ.मनोज पांने्ड ल्क्लबनक,             प्रसठवकेचे नाव-

 सुषमा खडसे

मोबाईल क्र. 9930435494                       वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- न.से.मुन्नाबसंग ऑबिस

प्रसठवकेचे नाव- से्नहल डािरे

मोबाईल क्र. 8433911187                   वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- डॉ.माने ल्क्लबनक, खारीगाव.

प्रसठवकेचे नाव- अल्फा डािरे

मोबाईल क्र. 8433911193                     वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- डॉ.बवनय यािव

प्रसठवकेचे नाव- बियांका वेखंडे

मोबाईल क्र. 9075861877                       वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- ओम साई हॉल्िटल,खारीगाव

प्रसठवकेचे नाव - सुजाता पाबटल

मोबाईल क्र. 849311190                   वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण - भैरव ििकन टॉवर, पुजा नगर.

प्रसठवकेचे नाव - से्नहल डािरे

मोबाईल क्र. 8433911228                    वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण - न.से.मेघना रावल केबिन रोड

प्रसठवकेचे नाव - सुजाता पाबटल

मोबाईल क्र. 8433911190                       वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- डॉ.बनलेि चोपडे, साईिािा नगर

प्रसठवकेचे नाव- सारीका कांिळे

मोबाईल क्र. 8433911191                       वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण - समाजसेवा हॉल,हरीशं्चद्र नगर झोपडपटटी

प्रसठवकेचे नाव - मुमताज खान 

मोबाईल क्र. 8433911192                      वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- डॉ.बमबलंि जोिी, िी.पी.रोड

प्रसठवकेचे नाव -अल्फा डािरे

मोबाईल क्र. 8433911193                       वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- श्रीराम नगर 

प्रसठवकेचे नाव - से्नहल डािरे

मोबाईल क्र. 8433911228                       वेळ - 9.30 ते 3.00

बमरा भाईिंर महानगरपाबलका

वैद्यकीय आरोग्य बवभाग

बनयबमत लसीकरण सत्र-बनयोजन तक्ता

आरोग्य कें द्रातील लसीकरण सत्र- बंदरवाडी आरोग्य कें द्र

आ. कें द्र ई-मेल आयडी :- banderwadiuhp@gmail.com

आरोग्य कें द्राचा पत्ता :- नवघर रोड, मनपा शाळेच्या खाली, शठनमंठदराच्या बाजुला, 

आरोग्य कें द्राचे नाव :- बंदरवाडी आरोग्य कें द्र

पबहला आठवडा

िुसरा आठवडा

सत्राचे ठिकाण - डॉ.राबजव गुप्ता, िालाजी ल्क्लबनक, 

भाईिया नगर,

प्रसठवकेचे नाव - सुषमा खडसे

मोबाईल क्र. 9930435494

सत्राचे ठिकाण - न.से.िभात पाबटल कायाकलय

प्रसठवकेचे नाव- अबिनी धोते्र

मोबाईल क्र. 8433911189                     वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण - डॉ.टक्कलगावकर

प्रसठवकेचे नाव - बनबलमा मोकल

मोबाईल क्र. 8433911187               वेळ - 9.30 ते 

3.00



सत्राचे ठिकाण - डॉ.लोहेकर,साईिािा नगर,नवघर रोड 

प्रसठवकेचे नाव- रुपा सातवी 

मोबाईल क्र. 9892044474                       वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण - ओम साई हॉल्िटल

प्रसठवकेचे नाव - सुजाता पाटील

मोबाईल क्र. 8433911190                    वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण -डॉ.जे.पी.िुक्ला, पुजानगर

प्रसठवकेचे नाव - बनबलमा मोकल

मोबाईल क्र. 8433911187                   वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण -अंगणवाडी िंिरवाडी आ.कें द्र

प्रसठवकेचे नाव - मुमताज खान

मोबाईल क्र. 8433911192                    वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- डॉ.चोपडे, आर.एन.पी. पाकक

प्रसठवकेचे नाव- सबमक्षा िवणे

मोबाईल क्र. 8433911188                   वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- डॉ,िबिप यािव,िी.पी.रोड

प्रसठवकेचे नाव - अल्फा डािरे

मोबाईल क्र. 8433911193

सत्राचे ठिकाण- डॉ.वषाक पांने्ड, सत्यनारायण मंबिराजवळ, 

प्रसठवकेचे नाव - सुजाता पाटील

मोबाईल क्र. 8433911190                  वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण - डॉ.अरुण िुक्ला ल्क्लबनक,िी.पी.रोड

प्रसठवकेचे नाव - रुपा सातवी

मोबाईल क्र. 9892044474                    वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- आबिवाकि हॉल्िटल, जेसल पाकक  

प्रसठवकेचे नाव- मुमताज  खान 

मोबाईल क्र. 8433911192                   वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- डॉ.लोहेकर, साईिािा नगर, नवघर रोड

प्रसठवकेचे नाव - रुपा सातवी 

मोबाईल क्र. 9892044474                       वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण - गुरुकृपा ल्क्लबनक, राहुल पाकक

प्रसठवकेचे नाव - बियांका वेखंडे

मोबाईल क्र. 9075861877                      वेळ - 9.30 ते 3.00

2 ऑक्टोबर 2020 पठिला शुक्रवार गांधी जयंती

16 नोव्हेंबर 2020 ठतसरा सोमवार बठलप्रतापत 

25 ठडसेंबर 2020 चौथा शुक्रवार नाताळ

26 जानेवारी 2021 चौथा मंगळवार प्रजासत्ताक ठदन

1) 
बनबलमा मोकल

2) 
अबिनी धोते्र

साववजठनक सुट्टीचा ठदनांक वार रद्द करण्याचे कारण

आरोग्य सेबवकेचे नाव -                     स्वाक्षरी -

चौथा आठवडा

बतसरा आठवडा

िुसरा आठवडा

सत्राचे ठिकाण - डॉ.राबजव गुप्ता, िालाजी ल्क्लबनक, 

भाईिया नगर,

प्रसठवकेचे नाव - सुषमा खडसे

मोबाईल क्र. 9930435494

सत्राचे ठिकाण - डॉ.टक्कलगावकर

प्रसठवकेचे नाव - बनबलमा मोकल

मोबाईल क्र. 8433911187               वेळ - 9.30 ते 

3.00

सत्राचे ठिकाण- आिा हॉल्िटल लेन, नवघर रोड 

प्रसठवकेचे नाव- सारीका कांिळे

मोबाईल क्र. 8433911191                      वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- बसल्दिबवनायक हॉल्िटल, नवघर रोड

प्रसठवकेचे नाव - अबिनी धोते्र

मोबाईल क्र. 8433911189                      वेळ - 9.30 ते 3.00



3) 
सबमक्षा िवणे 

4) 
सुजाता पाबटल

5) 
सारीका कांिळे

6) 
मुमताज खान 

7) 
अल्फा डािरे

8) 
से्नहल डािरे

9) 
रुपा सातवी

10) 
सुषमा खडसे

11) 
बियांका वेखंडे

सत्राच्या ठदवशी सुट्टी आल्यास सदर सत्राचे आयोजन वरील तक्त्यात केल्यानुसार केले जाईल याची नोदं घ्यावी.

वरील तक्त्यात लसीकरण सत्राचे आयोजन दरमिा करण्यात येईल.

आरोग्य सेठवकेची स्वाक्षरी पररचाररकेची सिी



वेळ - 9.300 ते 1.00

गुरुवार शुक्रवार शठनवार

सत्राचे ठिकाण- नमकिा नगर सेवा मंडळ

प्रसठवकेचे नाव- बनबलमा मोकल

मोबाईल क्र.8433911187                           वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण -अबभषेक बसंग आर.एन.पी पाकक

प्रसठवकेचे नाव - सबमक्षा िवणे

मोबाईल क्र. 8433911188                           वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण - डॉ.िबिप यािव,िी.पी.रोड

प्रसठवकेचे नाव- अल्फा डािरे 

मोबाईल क्र. 8433911193                           वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण - डॉ.कले्पि बिया, अपा.नवघर रोङ

प्रसठवकेचे नाव- सारीका कांिळे

मोबाईल क्र. 8433911191                          वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण- डॉ.माने. ल्क्लबनक, खारीगाव, 

प्रसठवकेचे नाव- अल्फा डािरे.

मोबाईल क्र. 8433911193                          वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण- नाकोडा आििक सु्कल ऑबिस

प्रसठवकेचे नाव- से्नहल डािरे

मोबाईल क्र. 8433911228                          वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण- म.न.पा िाळा, तलाव रोड

प्रसठवकेचे नाव- सुषमा खडसे

मोबाईल क्र. 9930435494                          वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण- धरबतस ल्क्लबनक, आिानगर

प्रसठवकेचे नाव- बियांका वेखंडे 

मोबाईल क्र. 9075861877                          वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

बमरा भाईिंर महानगरपाबलका

वैद्यकीय आरोग्य बवभाग

बनयबमत लसीकरण सत्र-बनयोजन तक्ता

मनपा लसीकरण अठधकाऱ्याचे नाव - डॉ.अंजली पाटील

मोबाईल क्र. 8422811235

आरोग्य कें द्रातील लसीकरण सत्र- बंदरवाडी आरोग्य कें द्र

मोबाईल क्र. 7875081051

वैद्यकीय अठधकाऱ्याचे नाव :- डॉ. संठदप प्रधान

आ. कें द्र ई-मेल आयडी :- banderwadiuhp@gmail.com मनपा लसीकरण पररचाररकेचे नाव- ठलटा ठडमेलो

मोबाईल क्र. 8422811466

सत्राचे ठिकाण- िंिरवाडी आरोग्य कें द्र
प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.                                                                                                                       

                    वेळ - 9.30 ते 1.00

पररचाररकेचे नाव - ज्योती सातवे

मोबाईल क्र. 9168695886

सत्राचे ठिकाण - िंिरवाडी आरोग्य कें द्र            वेळ - 

9.30 ते 1.00

सत्राचे ठिकाण- डॉ.िरई ल्क्लबनक, रामनगर

प्रसठवकेचे नाव- अ बिनी धोते्र

मोबाईल क्र. 8433911189                                    वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण- डॉ.सुबधर पांने्ड,एस.व्ही,रोड

प्रसठवकेचे नाव- सबमक्षा िवणे 

मोबाईल क्र. 8433911188                                     वेळ - 9.30 ते 3.00



सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण - डॉ.अबिनी कुलकणी, साई पाकक , नवघर रोड

प्रसठवकेचे नाव - सारीका कांिळे

मोबाईल क्र. 8433911191                            वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण- श्री.साई ल्क्लबनक, हनुमान नगर.

प्रसठवकेचे नाव - से्नहल डािरे

मोबाईल क्र. 8433911228                         वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण - िंिरवाडी आरोग्य कें द्र
प्रसठवकेचे नाव - 

मोबाईल क्र.                                                                                                                       

                    वेळ - 9.30 ते 1.00

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

सत्राचे ठिकाण - साईकृपा ल्क्लबनक, एस.व्ही.रोड

प्रसठवकेचे नाव - बियांका वेखंडे

मोबाईल क्र. 9075861877                                     वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण

प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.

1) नमवदा नगर,सेवा मंडळ, - ठनठलमा मोकल - 8433911187               2) अठिषेक ठसंग 

आर.एन.पी पाकव ,-सठमक्षा दवणे -8433911188              3) डॉ.प्रठदप यादव,बी.पी.रोड-अल्फा 

डाबरे -8433911193

1 ऑक्टोबर 2020 पठिला गुरुवार

1)ओम साई िॉस्पिटल- सुजाता पाटील- 8433911190                 2)अंगणवाडी बंदरवाडी 

आ.कें द्र-मुमताज खान-8433911193               3)डॉ.अरुण शुक्ला स्पक्लठनक,बी.पी.रोड- रुपा 

सातवी-9892044474

17 नोव्हेंबर 2020 ठतसरा मंगळवार

1)डॉ.सुठधर पांने्ड,एस व्ही रोड- सठमक्षा दवणे-8433911188 24 ठडसेंबर 2020 चौथा गुरुवार

1)डॉ.लोिेकर, साईबाबा नगर, नवघर रोड - रुपा सातवी - 9892044474         2) गुरुकृपा 

स्पक्लठनक, राहुल पाकव - ठप्रयांका वेखंडे- 9075861877
25 जानेवारी 2021 चौथा सोमवार

सत्राचे ठिकाण
साववजठनक सुट्टीच्या ठदवशी लसीकरण सत्र आल्यास बदल करण्यात आलेल्या लसीकरण सत्राचा वार व ठदनांक

वारठदनांक

सत्राचे ठिकाण - िंिरवाडी आरोग्य कें द्र
प्रसठवकेचे नाव

मोबाईल क्र.                                                                                                                       

                   वेळ - 9.30 ते 1.00

सत्राचे ठिकाण - डॉ.बमश्रा ल्क्लबनक, नवघर िाटक रोड

प्रसठवकेचे नाव -अबिनी धोते्र

मोबाईल क्र. 8433911189                                    वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण - म.न.पा. िाळा तलाव रोड

प्रसठवकेचे नाव- सुषमा खडसे

मोबाईल क्र. 9930435494                         वेळ - 9.30 ते 3.00

सत्राचे ठिकाण-  डॉ.सुबधर पांने्ड,एस व्ही रोड

प्रसठवकेचे नाव - सबमक्षा िवणे

मोबाईल क्र. 8433911188                वेळ - 9.30 ते 

3.00

सत्राचे ठिकाण- डॉ.सुबधर पांने्ड,एस.व्ही,रोड

प्रसठवकेचे नाव- सबमक्षा िवणे 

मोबाईल क्र. 8433911188                                     वेळ - 9.30 ते 3.00



पररचाररकेची सिी वैद्यकीय आरोग्य अठधकाऱ्यांची स्वाक्षरी


