मिरा भाईंदर िहानगरपामिका
वैद्यकीय आरोग्य मवभाग
मनयमित िसीकरण सत्र-मनयोजन तक्ता
आरोग्य केंद्राचे िाव :-नमरा रोड आरोग्य केंद्र, प्रभाग क्र.४

आरोग्य केंद्राचा पत्ता :- ऐव्हरशाईि नबडींग, रसाज थेटरा जवळ, उदुा शाळा,नमरा रोड (ई)

आरोग्य केंद्रातील लसीकरण सत्र

वार- बुधवार

वे ळ- ९ ते १२

आ. केंद्र ई-मेल आयडी :-mruhp4@gmail.com

आठवडा

पनहला आठवडा

वैद्यकीय अनधकाऱ्याचे िाव :- गायत्री जाधव

मिपा लसीकरण अनधकाऱ्याचे िाव- डॉ. अंजली पाटील

मोबाईल क्र. ८०९७०००१२३

मोबाईल क्र. ८४२२८११२३५

पररचाररकेचे िाव- गीता पाटील / नवशाखा मोरे
मोबाईल क्र.- ८४३३९११२११ / ९१६८६९५८८२

मिपा लसीकरण पररचाररकेचे िाव- नलटा करा वाल
मोबाईल क्र.- ८४२२८११४६६

सोमवार

मंगळवार

बुधवार

गुरुवार

शु क्रवार

शनिवार

---------

सत्राचे नठकाण डॉ. मुकुंद राजपुत क्लिनिक हामोिी नबक्लडंग
जवळ सेक्टर ७ शां ती िगर. नमरा रोड
प्रसनवकेचे िाव जयश्री भुते
मोबाईल क्र. ८४३३९११२०५

---------

सत्राचे नठकाण सेक्टर ५ साईबाबा मंनदर शाळे च्या बाजु ला शां ती िगर. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव योनगता मोनहते
मोबाईल क्र .८४३३९११२०२

सत्राचे नठकाण सुवणाा हॉक्लिटल चंदि व्हॅ ली नबक्लडंग नशवार गाडा ि ब्रम्ह
दे व मंनदर बाजुला नमरा भाईदर हायवे . नमरा रोड.
--------प्रसनवकेचे िाव नप्रती डीसुजा
मोबाईल क्र. ८४३३९११२०९

'---------

सत्राचे नठकाण गावदे वी िं . १ स्टे शि जवळ भाजी माकेट मिपा
शाळे च्या बाजुला नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव ररिा वाघमारे
मोबाईल क्र . ८४३३९११२०८

'---------

सत्राचे नठकाणडॉ. नमरकर क्लिनिक सेक्टर 9 नब-11 परमार मेनडकल बाजुला शां ती
िगर नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव मंनजरी शे लका
मोबाईल क्र .9145167985

सत्राचे नठकाण सेक्टर ६ बी / ४ तळ मजला जैि मंनदर रोड. शां ती िगर.
नमरा रोड.
'--------प्रसनवकेचे िाव योनगता मोनहते
मोबाईल क्र.८४३३९११२०२

'---------

सत्राचे नठकाणडॉ. आनतक अन्सारी न्यु डरीम डायमंड िया िगर
पोनलस चौकी बाजुला नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव मनिषा झोरे
मोबाईल क्र. ८४३३९११२१०

'---------

सत्राचे नठकाण - डॉ. शकील अहमद ताज टॉवर रोनहत नबक्लडंग शॉप िं . ७ जिता
डे अरी पु जा िगर. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव : सुधा पाटील
मोबाईल क्र. ८४३३९११२०७

सत्राचे नठकाण आर एि ए कॉम्प्लेक्स सी / २३ तळ मजला जां नगड
सकाल शां ती पाका. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव ज्योती भुरे
मोबाईल क्र.९९२०२६१९०३

'---------

'---------

सत्राचे नठकाणश्री. गणेश क्लिनिक िया िगर
प्रसनवकेचे िाव साधिा कवाा ल
मोबाईल क्र .८४३३९११२०४

'---------

सत्राचे नठकाण नशवम हॉक्लिटल नगता िगर फेज ८. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव: नप्रयं का नतखं डे
मोबाईल क्र. ९९२३८२००२४

सत्राचे नठकाण डॉ. गजफरलाल खाि अशी क्लिनिक स्टार वंदावि
है दरी चौक. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव भानवका आनडवरे कर
मोबाईल क्र. ८४३३९११२४३

'---------

'---------

सत्राचे नठकाणसे . १ बुद्धीसागर डायगिोस्टीक सें टर बी /४१
तळमजला.
प्रसनवकेचे िाव स्ने हल डाबरे
मोबाईल क्र.८४३३९११२०३

---------

सत्राचे नठकाणडॉ. मुस्तफा क्लिनिक हाजी यु सुफ पुजा िगर
प्रसनवकेचे िाव : रानधका पवार
मोबाईल क्र.: ९९८७७७१९७७

'---------

'---------

'---------

सत्राचे नठकाण बालाजी सेंटर से. ११ बी / ११ - १२ गणे श
मेडीकलच्या वर
प्रसनवकेचे िाव जयश्री भुते
मोबाईल क्र. ८४३३९११२०५
मोबाईल क्र.

---------

सत्राचे नठकाण डॉ. परवेज शे ख जिता क्लिनिक गोयल लाझा शॉप िं .
सत्राचे नठकाण साई आनशवाा द हॉक्लिटल साई सदि नशवम नमरा रोड आ.केंद्र समोर
११. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव- साधिा कवाा ल
प्रसनवकेचे िाव नप्रती डीसुजा
मोबाईल क्र -८४३३९११२०४
मोबाईल क्र. ८४३३९११२०९

---------

'---------

सत्राचे नठकाण डॉ. भाविा नसंह पुिम सागर कॉम्प्लेक्स अक्लिता
उपहार शॉप िं . ६. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव मंनजरी शेलका
मोबाईल क्र . ९१४५१६७९८५

'---------

सत्राचे नठकाण गणे श मंनदर नशतल िगर. नमरा रोड. नशतल छाया नबक्लडंगच्या
समोर
प्रसनवकेचे िाव - स्वाती नशं दे
मोबाईल क्र . ८४३३९११२०४

सत्राचे नठकाण डॉ. अंजली वैद्य सी / १३ -१४ आर एि ए कोटा याडा
पु िम िगर फेज ३. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव योनगता मोनहते
मोबाईल क्र. . ८४३३९११२०२

'---------

'---------

सत्राचे नठकाण डॉ. िबील क्लिनिक साई धाम नबक्लडंग िया
िगर. नमरा रोड
प्रसनवकेचे िाव मनिषा झोरे
मोबाईल क्र. ८४३३९११२१०

'---------

सत्राचे नठकाण - डॉ. ए एच खाि गुल मोहर टॉवर गंगा कॉम्प्लेक्स . िया िगर. नमरा
रोड.
प्रसनवकेचे िाव : सुधा पाटील
मोबाईल क्र. ८४३३९११२०७

सत्राचे नठकाण. नसद्धी नविायक क्लिनिक अरीहं त कॉम्प्लेक्स मलायका
शो रुमच्या बाजुला शां ती पाका. नमरा रोड.
'--------प्रसनवकेचे िाव स्वाती नशंदे
मोबाईल क्र.८४३३९११२०४

दु सरा आठवडा

सत्राचे नठकाणसेक्टर ३ बुद्धी सागर / १४ जै ि मंनदर जवळ. 39
शां ती िगर. नमरा रोड ००१ तळमजला
'--------प्रसनवकेचे िाव योनगता मोनहते
मोबाईल क्र .८४३३९११२०२

'---------

सत्राचे नठकाण उमेर क्लिनिक एि जी हे रीटे ज / अक्लिता ऑनचा ड
एि एच स्कुल जवळ िया िगर. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव साधिा कवाा ल
--------मोबाईल क्र. ८४३३९११२०४

---------

सत्राचे नठकाण डॉ. गढरी सेक्टर २. C 39 शां ती िगर. नमरा रोड.
'---------

नतसरा आठवडा

प्रसनवकेचे िाव स्ने हल डाबरे
मोबाईल क्र . ८४३३९११२०४

'---------

सत्राचे नठकाण डॉ. फैजाि हे ल्थ सोल्यु शि क्लिनिक एि जी लाझा नबक्लडंग नगता
िगर फेज ७ रे ल्वे समां तर रोड
प्रसनवकेचे िाव: रानधका पवार
मोबाईल क्र. ९९८७७७१९७७

सत्राचे नठकाण डॉ. अकील अन्सारी नशफा क्लिनिक पु िम कॉम्प्लेक्स
शॉप िं . २ िया िगर. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव नप्रयंका नतखंडे
मोबाईल क्र. ९९२३८२००२४

'---------

सत्राचे नठकाण म्हाडा चाळ.१ बालाजी हॉटे ल बाजु ला यादव नकराणा शॉप शां ती
पाका. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव- जयश्री भुते
मोबाईल क्र ८४३३९११२०५

सत्राचे नठकाण डॉ. अंनकत नमश्रा नपतछाया क्लिनिक भारती पाका शॉप
िं . ७ /८. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव नप्रती डीसुजा
मोबाईल क्र. ८४३३९११२०९

---------

सत्राचे नठकाण आलम क्लिनिक डॉ. आफताफ क्रीस्टल कािुं गो इस्टे ट शॉप िं . ६०.
नमरा रोड
प्रसनवकेचे िाव: नप्रयं का नतखं डे
मोबाईल क्र. ९९२३८२००२४

सत्राचे नठकाण डॉ. पन्ना क्लिनिक हषा नवहार शां ती पाका. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव स्वाती नशंदे
मोबाईल क्र.८४३३९११२०१

'---------

'---------

'---------

सत्राचे नठकाण डॉ. प्रभु िेरुळकर ओम क्लिनिक सेक्टर ९-१० बी
३० शां ती िगर. नमरा रोड
'--------प्रसनवकेचे िाव मंनजरी शेलका
मोबाईल क्र. ९१४५१६७९८५

सत्राचे नठकाण - फातीमा हॉक्लिटल शम्स मज्जीस स्टे शि रोड. नमरा रोड. .
प्रसनवकेचे िाव : सुधा पाटील
मोबाईल क्र. ८४३३९११२०७

सत्राचे नठकाण. डॉ. आबीदी नविस ५ ए िया िगर लोधा रोड. नमरा
रोड.
प्रसनवकेचे िाव भानवका आनडवरे कर
मोबाईल क्र. ८४३३९११२४३

'---------

सत्राचे नठकाण कायिात ऑनफस चंद्रेश मिोर गणपती
मंनदराच्या बाजुला लोधा रोड. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव रानधका पवार
मोबाईल क्र ९९८७७७१९७७

'---------

सत्राचे नठकाण नबलकीस क्लिनिक शॉप िं . ८ संगरीला अपाटा मेंट नमरा िनसिंग होम
गल्ली. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव: मनिषा झोरे
मोबाईल क्र. ८४३३९११२१०

सत्राचे नठकाण प्रयमी हे ल्थ क्लिनिक संघनव एनलगेंट नगता िगर फेज ४.
नमरा रोड.
'--------प्रसनवकेचे िाव: नप्रयंका नतखंडे
मोबाईल क्र. ९९२३८२००२४

'---------

सत्राचे नठकाण .शां ती नवहार डी. १६ उडपी फास्टफुड जवळ
नमरा रोड स्टे शि. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव ररिा वाघमारे
मोबाईल क्र ८४३३९११२०८

'---------

'---------

'---------

'---------

---------

सत्राचे नठकाण सी. 16 शॉप िं . 2 नवलस एजें ट सेक्टर ८ opp. वधामाि मेनडकल.
नमरा रोड
प्रसनवकेचे िाव- जयश्री भुते
मोबाईल क्र ८४३३९११२०५

सत्राचे नठकाणराणी शं कर हॉक्लिटल गोनवं द िगर पार्श्ा िगर बाजुला
वोडा फोि गॅलरीच्या मागे. नमरा रोड
प्रसनवकेचे िाव नप्रती डीसुजा
मोबाईल क्र. ८४३३९११२०९

---------

सत्राचे नठकाण बरकत क्लिनिक हॉली क्रॉस शाळे च्या मागे शॉप
िं . िुपुर िगर दु गाा माता मंनदर बाजुला. नमरा रोड. .
प्रसनवकेचे िाव साधिा कवाा ल
मोबाईल क्र. ८४३३९११२०४

---------

सत्राचे नठकाण गणपती मंडप , सी - ७ समोर डॉ. नकरण नमस्त्री ,
सेक्टर ४. नमरा रोड.
'--------प्रसनवकेचे िाव स्ने हल डाबरे
मोबाईल क्र . ८४३३९११२०४

सत्राचे नठकाण पं चकमाा आयुवेनदक क्लिनिक चंद्रेश अॅकॉडा १८ साई
सत्राचे नठकाण डॉ. पाल क्लिनिक वै भव टॉवर शॉप िं . ३ साई बाबा िगर. नमरा रोड.
बाबा मंनदर. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव ज्योती भुरे
प्रसनवकेचे िाव ज्योती भुरे
मोबाईल क्र .९९२०२६१९०३
मोबाईल क्र .९९२०२६१९०३

'---------

'---------

सत्राचे नठकाण डॉ. बरगजे गंगोत्री क्लिनिक हषा रे सीडे न्सी गीता
िगर फेज ३ नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव भानवका आनडवरे कर
मोबाईल क्र. ८४३३९११२४२

'---------

सत्राचे नठकाण - शे ट्टी ऑनफस चं द्रेश रे सीडे न्सी शॉप िं . ५ लोधा रोड गणेश मंनदर
समोर. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव : सुधा पाटील
मोबाईल क्र. ८४३३९११२०७

'---------

'---------

'---------

सत्राचे नठकाण डॉ. अलह्यात क्लिनिक उजमा क्लिनिक अभो
िंदि नबक्लडंग लोधा रोड. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव रानधका पवार
मोबाईल क्र ९९८७७७१९७७

'---------

सत्राचे नठकाण डॉ. नसमा सय्यद साई कपा नबक्लडंग नमरा िनसिं ग होम गल्ली
प्रसनवकेचे िाव: मनिषा झोरे
मोबाईल क्र. ८४३३९११२१०

'---------

'---------

चौथा आठवडा

सावा जनिक सुट्टीचा नदिां क

वार

रद्द करण्याचे कारण

सत्राचे नठकाण

सावाजनिक सुट्टीच्या नदवशी लसीकरण सत्र आल्यास बदल करण्यात आलेल्या लसीकरण
सत्राचा वार व नदिां क

नदिां क

वार

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका
वैद्यकीय आरोग्य मवभाग
मनयमित िसीकरण सत्र-मनयोजन तक्ता
आरोग्य केंद्राचे िाव :-नमरा रोड आरोग्य केंद्र, प्रभाग क्र.४

आरोग्य केंद्रातील लसीकरण सत्र

आरोग्य केंद्राचा पत्ता :- ऐव्हरशाईि नबडींग, रसाज

वार

वे ळ

आ. केंद्र ई-मेल आयडी :-

सोमवार

मंगळवार

बुधवार

गुरुवार

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण बालाजी सेंटर से. ११ बी / ११ १२ गणेश मेडीकलच्या वर
प्रसनवकेचे िाव स्ने हल डाबरे
मोबाईल क्र.८४३३९११२०४

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण डॉ. भाविा नसंह पु िम सागर
कॉम्प्लेक्स अक्लिता उपहार शॉप िं . ६. नमरा सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
रोड.
मोबाईल क्र.
प्रसनवकेचे िाव मंनजरी शेलका
मोबाईल क्र . ९१४५१६७९८५

सत्राचे नठकाणडॉ. .
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण डॉ. िबील क्लिनिक साई
धाम नबक्लडंग िया िगर. नमरा रोड
प्रसनवकेचे िाव मनिषा झोरे
मोबाईल क्र. ८४३३९११२१०

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण प्रसनवकेचे िाव :
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव:
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाणडॉ.
प्रसनवकेचे िाव :
मोबाईल क्र.:

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.
सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाणश्री. सेक्टर ३ बुद्धी सागर /
१४ जै ि मंनदर जवळ. 39 शां ती िगर. नमरा
रोड ००१ तळमजला
प्रसनवकेचे िाव योनगता मोनहते
मोबाईल क्र . ८४३३९११२०३
सत्राचे नठकाणसे
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाणनमरा रोड आरोग्य केंद्र, प्रभाग
सत्राचे नठकाण
क्र.४
प्रसनवकेचे िाव
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र .
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण बालाजी सेंटर से. ११ बी / ११ १२ गणेश मेडीकलच्या वर
प्रसनवकेचे िाव स्ने हल डाबरे
मोबाईल क्र.८४३३९११२०४

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण डॉ. भाविा नसंह पु िम सागर
कॉम्प्लेक्स अक्लिता उपहार शॉप िं . ६. नमरा सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
रोड.
मोबाईल क्र.
प्रसनवकेचे िाव मंनजरी शेलका
मोबाईल क्र . ९१४५१६७९८५

सत्राचे नठकाणडॉ. .
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण डॉ. िबील क्लिनिक साई
धाम नबक्लडंग िया िगर. नमरा रोड
प्रसनवकेचे िाव मनिषा झोरे
मोबाईल क्र. ८४३३९११२१०

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण प्रसनवकेचे िाव :
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव:
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाणडॉ.
प्रसनवकेचे िाव :
मोबाईल क्र.:

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.
सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाणश्री. सेक्टर ३ बुद्धी सागर /
१४ जै ि मंनदर जवळ. 39 शां ती िगर. नमरा
रोड ००१ तळमजला
प्रसनवकेचे िाव योनगता मोनहते
मोबाईल क्र . ८४३३९११२०३
सत्राचे नठकाणसे
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाणनमरा रोड आरोग्य केंद्र, प्रभाग
सत्राचे नठकाण
क्र.४
प्रसनवकेचे िाव
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र .
मोबाईल क्र.

आरोग्य सेनवकेची स्वाक्षरी
सत्राच्या नदवशी सु ट्टी आल्यास सदर सत्राचे आयोजि वरील तक्त्यात केल्यािु सार केले जाईल याची िोंद घ्यावी.
वरील तक्त्यात लसीकरण सत्राचे आयोजि दरमहा करण्यात येईल.

पररचाररकेची सही

वैद्यकीय अनधकाऱ्याचे िाव :- गायत्री जाधव

मिपा लसीकरण अनधकाऱ्याचे िाव

मोबाईल क्र.

मोबाईल क्र.

पररचाररकेचे िाव
मोबाईल क्र.

मिपा लसीकरण पररचाररकेचे िाव
मोबाईल क्र.

शु क्रवार

शनिवार

सत्राचे नठकाण सुवणाा हॉक्लिटल चंदि व्हॅ ली
नबक्लडंग नशवार गाडा ि ब्रम्ह दे व मंनदर
बाजु ला नमरा भाईदर हायवे . नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव नप्रती डीसुजा
मोबाईल क्र. ८४३३९११२०९

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण सेक्टर ६ बी / ४ तळ मजला
जैि मंनदर रोड. शां ती िगर. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव योनगता मोनहते
मोबाईल क्र.८४३३९११२०२

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण आर एि ए कॉम्प्लेक्स सी /
२३ तळ मजला जां नगड सकाल शां ती पाका.
नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव ज्योती भुरे
मोबाईल क्र.९९२०२६१९०३
सत्राचे नठकाण डॉ. गजफरलाल खाि अशी
क्लिनिक स्टार वंदावि है दरी चौक. नमरा
रोड.
प्रसनवकेचे िाव भानवका आनडवरे कर
मोबाईल क्र. ८४३३९११२४३
सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.
सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.
सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण सुवणाा हॉक्लिटल चंदि व्हॅ ली
नबक्लडंग नशवार गाडा ि ब्रम्ह दे व मंनदर
बाजु ला नमरा भाईदर हायवे . नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव नप्रती डीसुजा
मोबाईल क्र. ८४३३९११२०९

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण सेक्टर ६ बी / ४ तळ मजला
जैि मंनदर रोड. शां ती िगर. नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव योनगता मोनहते
मोबाईल क्र.८४३३९११२०२

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण आर एि ए कॉम्प्लेक्स सी /
२३ तळ मजला जां नगड सकाल शां ती पाका.
नमरा रोड.
प्रसनवकेचे िाव ज्योती भुरे
मोबाईल क्र.९९२०२६१९०३
सत्राचे नठकाण डॉ. गजफरलाल खाि अशी
क्लिनिक स्टार वंदावि है दरी चौक. नमरा
रोड.
प्रसनवकेचे िाव भानवका आनडवरे कर
मोबाईल क्र. ८४३३९११२४३
सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.
सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.
सत्राचे नठकाण
प्रसनवकेचे िाव
मोबाईल क्र.

वैद्यकीय आरोग्य अनधकाऱ्यां ची स्वाक्षरी

पमहिा आठवडा
वार मदनांक

मनयमित िसीकरण आराखडा ( मिरा रोड आरोग्य केंद्र )
प्रसमवकेचे नाव
जयश्री भुते8433911205

1

ररिा वाघमारे 8433911208
2

मनिषा झोरे 8433911210
3 मंगळवार

5/5/2020

साधिा कवाा ल 8433911204
4

स्ने हल डाबरे 8433911204
5
5/6/2020

0

योनगता मोनहते 8433911202
6

मंनजरी शे लका 9145167985
7
गुरुवार

5/7/2020

सु धा पाटील ८४३३९११२०७

8

नप्रयंका नतखंडे9923820024
9

रानधका पवार ९९८७७७१९७७
10

नप्रती डीसु जा 8433911209
11

योनगता मोनहते 8433911202
12
शु क्रवार

5/1/2020

शु क्रवार

5/1/2020

ज्योती भुरे 9920261903

13

भानवका आनडवरे कर
8433911243
14

मनयमित िसीकरण आराखडा ( मिरा रोड आरोग्य केंद्र )
पमहिा आठवडा
वार मदनांक

प्रसमवकेचे नाव
जयश्री भुते8433911205
ररिा वाघमारे 8433911208
मनिषा झोरे 8433911210

मंगळवार

6/2/2020

साधिा कवाा ल 8433911204
स्ने हल डाबरे 8433911204

6/3/2020

योनगता मोनहते 8433911202
मंनजरी शे लका 9145167985

गुरुवार

6/4/2020

सु धा पाटील ८४३३९११२०७

गुरुवार

6/4/2020

रानधका पवार ९९८७७७१९७७
नप्रती डीसु जा 8433911209
योनगता मोनहते 8433911202
शु क्रवार

6/5/2020

ज्योती भुरे 9920261903
भानवका आनडवरे कर
8433911243

ीकरण आराखडा ( मिरा रोड आरोग्य केंद्र )
मनयमित िसीकरणाचे मठकाण
डॉ. मुकुंद राजपु त क्लिनिक हामोिी
नबक्लडंग जवळ से क्टर ७ शां ती िगर. नमरा
गावदे वी िं. १ स्टे शि जवळ भाजी माकेट
मिपा शाळे च्या बाजुला नमरा रोड.
डॉ. आनतक अन्सारी न्यु डरीम डायमंड िया
िगर पोनलस चौकी बाजुला नमरा रोड.

दु सरा आठवडा
वार
मदनां क
15

16
17 मंगळवार

5/12/2020

श्री. गणे श क्लिनिक िया िगर
18

से . १ बुद्धीसागर डायगिोस्टीक सेंटर बी
/४१ तळमजला.
नमरा रोड आरोग्य केंद्र
से क्टर ५ साईबाबा मंनदर शाळे च्या बाजु ला
शां ती िगर. नमरा रोड.
डॉ. नमरकर क्लिनिक से क्टर 9 नब-11
परमार मेनडकल बाजु ला शां ती िगर नमरा
रोड.
डॉ. शकील अहमद ताज टॉवर रोनहत
नबक्लडंग शॉप िं. ७ जिता डे अरी पुजा िगर.
नमरा रोड.
नशवम हॉक्लिटल नगता िगर फेज ८. नमरा
रोड.
डॉ. मुस्तफा क्लिनिक हाजी युसुफ पुजा
िगर
सु वणाा हॉक्लिटल चं दि व्हॅ ली नबक्लडंग
नशवार गाडा ि ब्रम्ह दे व मंनदर बाजु ला नमरा
भाईदर हायवे . नमरा रोड.
से क्टर ६ बी / ४ तळ मजला जैि मंनदर
रोड. शां ती िगर. नमरा रोड.

5/13/2020

19

20
गुरुवार

5/14/2020

शुक्रवार

5/8/2020

21

22

0

23

24

मनयमित िसीकरण

शुक्रवार

आर एि ए कॉम्प्लेक्स सी / २३ तळ मजला
जां नगड सकाल शां ती पाका. नमरा रोड.

25

डॉ. गजफरलाल खाि अशी क्लिनिक स्टार
वंदावि है दरी चौक. नमरा रोड.

26

5/8/2020

ीकरण आराखडा ( मिरा रोड आरोग्य केंद्र )

मनयमित िसीकरणाचे मठकाण
डॉ. मुकुंद राजपु त क्लिनिक हामोिी
नबक्लडंग जवळ से क्टर ७ शां ती िगर. नमरा
गावदे वी िं. १ स्टे शि जवळ भाजी माकेट
मिपा शाळे च्या बाजुला नमरा रोड.
डॉ. आनतक अन्सारी न्यु डरीम डायमंड िया
िगर पोनलस चौकी बाजुला नमरा रोड.
श्री. गणे श क्लिनिक िया िगर

मनयमित िसीकरण
दु सरा आठवडा
वार
मदनां क

मंगळवार

6/9/2020

से . १ बुद्धीसागर डायगिोस्टीक सेंटर बी
/४१ तळमजला.
नमरा रोड आरोग्य केंद्र
से क्टर ५ साईबाबा मंनदर शाळे च्या बाजु ला
शां ती िगर. नमरा रोड.
डॉ. नमरकर क्लिनिक से क्टर 9 नब-11
परमार मेनडकल बाजु ला शां ती िगर नमरा
रोड.
डॉ. शकील अहमद ताज टॉवर रोनहत
नबक्लडंग शॉप िं. ७ जिता डे अरी पुजा िगर.
नमरा रोड.

6/10/2020

गुरुवार

6/11/2020

गुरुवार

6/11/2020

शुक्रवार

6/12/2020

नशवम हॉक्लिटल नगता िगर फेज ८. नमरा
रोड.
डॉ. मुस्तफा क्लिनिक हाजी युसुफ पुजा
िगर
सु वणाा हॉक्लिटल चं दि व्हॅ ली नबक्लडंग
नशवार गाडा ि ब्रम्ह दे व मंनदर बाजु ला नमरा
भाईदर हायवे . नमरा रोड.
से क्टर ६ बी / ४ तळ मजला जैि मंनदर
रोड. शां ती िगर. नमरा रोड.
आर एि ए कॉम्प्लेक्स सी / २३ तळ मजला
जां नगड सकाल शां ती पाका. नमरा रोड.
डॉ. गजफरलाल खाि अशी क्लिनिक स्टार
वंदावि है दरी चौक. नमरा रोड.

मनयमित िसीकरण आराखडा ( मिरा रोड आरोग्य केंद्र )
प्रसमवकेचे नाव
स्ने हल डाबरे 8433911204

मनयमित िसीकरणाचे मठकाण
बालाजी सेंटर से . ११ बी / ११ - १२ गणे श
मेडीकलच्या वर
मंनजरी शे लका 9145167985 डॉ. भाविा नसं ह पुिम सागर कॉम्प्लेक्स
अक्लिता उपहार शॉप िं. ६. नमरा रोड.
मनिषा झोरे 8433911210
डॉ. िबील क्लिनिक साई धाम नबक्लडंग
िया िगर. नमरा रोड
योनगता मोनहते 8433911202 सेक्टर ३ बुद्धी सागर / १४ जैि मंनदर
जवळ. 39 शां ती िगर. नमरा रोड ००१
तळमजला
नमरा रोड आरोग्य केंद्र
साधिा कवाा ल 8433911204
स्वाती नशं दे 8433911201

साई आनशवाा द हॉक्लिटल साई सदि नशवम
नमरा रोड आ.केंद्र समोर
गणे श मंनदर नशतल िगर. नमरा रोड.
नशतल छाया नबक्लडंगच्या समोर

सु धा पाटील ८४३३९११२०७

डॉ. ए एच खाि गुल मोहर टॉवर गंगा
कॉम्प्लेक्स. िया िगर. नमरा रोड.
रानधका पवार ९९८७७७१९७७ डॉ. फैजाि हे ल्थ सोल्यु शि क्लिनिक एि जी
लाझा नबक्लडंग नगता िगर फेज ७ रे ल्वे
समां तर रोड

नप्रती डीसु जा 8433911209

डॉ. परवे ज शे ख जिता क्लिनिक गोयल
लाझा शॉप िं. ११. नमरा रोड.
योनगता मोनहते 8433911202 डॉ. अंजली वैद्य सी / १३ -१४ आर एि ए
कोटा याडा पुिम िगर फेज ३. नमरा रोड.

स्वाती नशं दे 8433911201
नप्रयं का नतखं डे9923820024

नसद्धी नविायक क्लिनिक अरीहं त कॉम्प्लेक्स
मलायका शो रुमच्या बाजु ला शां ती पाका.
नमरा रोड.
डॉ. अकील अन्सारी नशफा क्लिनिक पुिम
कॉम्प्लेक्स शॉप िं. २ िया िगर. नमरा रोड.

मनयमित िसीकरण आराखडा ( मिरा रोड आरोग्य केंद्र )

प्रसमवकेचे नाव
स्ने हल डाबरे 8433911204

मनयमित िसीकरणाचे मठकाण
बालाजी सेंटर से . ११ बी / ११ - १२ गणे श
मेडीकलच्या वर
मंनजरी शे लका 9145167985 डॉ. भाविा नसं ह पुिम सागर कॉम्प्लेक्स
अक्लिता उपहार शॉप िं. ६. नमरा रोड.
मनिषा झोरे 8433911210
डॉ. िबील क्लिनिक साई धाम नबक्लडंग
िया िगर. नमरा रोड
योनगता मोनहते 8433911202 सेक्टर ३ बुद्धी सागर / १४ जैि मंनदर
जवळ. 39 शां ती िगर. नमरा रोड ००१
तळमजला

नमरा रोड आरोग्य केंद्र
साधिा कवाा ल 8433911204
स्वाती नशं दे 8433911201
सु धा पाटील ८४३३९११२०७

साई आनशवाा द हॉक्लिटल साई सदि नशवम
नमरा रोड आ.केंद्र समोर
गणे श मंनदर नशतल िगर. नमरा रोड.
नशतल छाया नबक्लडंगच्या समोर
डॉ. ए एच खाि गुल मोहर टॉवर गंगा
कॉम्प्लेक्स. िया िगर. नमरा रोड.

रानधका पवार ९९८७७७१९७७ डॉ. फैजाि हे ल्थ सोल्यु शि क्लिनिक एि जी
लाझा नबक्लडंग नगता िगर फेज ७ रे ल्वे
समां तर रोड

नप्रती डीसु जा 8433911209

डॉ. परवे ज शे ख जिता क्लिनिक गोयल
लाझा शॉप िं. ११. नमरा रोड.
योनगता मोनहते 8433911202 डॉ. अंजली वैद्य सी / १३ -१४ आर एि ए
कोटा याडा पुिम िगर फेज ३. नमरा रोड.
स्वाती नशं दे 8433911201 नसद्धी नविायक क्लिनिक अरीहं त कॉम्प्लेक्स
मलायका शो रुमच्या बाजु ला शां ती पाका.
नमरा रोड.
नप्रयं का नतखं डे9923820024
डॉ. अकील अन्सारी नशफा क्लिनिक पुिम
कॉम्प्लेक्स शॉप िं. २ िया िगर. नमरा रोड.

मतसरा आठवडा
वार मदनां क

मनयमित िसीकरण आराखडा ( मिरा रोड आरोग्य क
प्रसमवकेचे नाव
साधिा कवाा ल 8433911204

27
स्नेहल डाबरे 8433911204
28
मंनजरी शे लका 9145167985
29 मंगळवार

5/19/2020

रानधका पवार ९९८७७७१९७७
30
ररिा वाघमारे 8433911208

31
5/20/2020

0

जयश्री भुते8433911205
32
ज्योती भुरे 9920261903
33
गुरुवार

5/21/2020

सुधा पाटील ८४३३९११२०७

34
मनिषा झोरे 8433911210
35
0
नप्रती डीसु जा 8433911209
36
स्वाती नशंदे 8433911201
37
शु क्रवार 015-05-2020

शु क्रवार 015-05-2020

भानवका आनडवरे कर
8433911243

38

39

मनयमित िसीकरण आराखडा ( मिरा रोड आरोग्य क
मतसरा आठवडा
वार मदनां क

प्रसमवकेचे नाव
साधिा कवाा ल 8433911204
स्नेहल डाबरे 8433911204
मंनजरी शे लका 9145167985

मंगळवार

6/16/2020

रानधका पवार ९९८७७७१९७७
ररिा वाघमारे 8433911208

6/17/2020

ज्योती भुरे 9920261903
स्वाती नशंदे 8433911201

गुरुवार

6/18/2020

सुधा पाटील ८४३३९११२०७

गुरुवार

6/18/2020

मनिषा झोरे 8433911210

नप्रती डीसु जा 8433911209
स्वाती नशंदे 8433911201
शु क्रवार

6/19/2020

भानवका आनडवरे कर
8433911243
नप्रयं का नतखंडे9923820024

ीकरण आराखडा ( मिरा रोड आरोग्य केंद्र )
मनयमित िसीकरणाचे मठकाण
उमेर क्लिनिक एि जी हे रीटे ज / अक्लिता
ऑनचा ड एि एच स्कुल जवळ िया िगर.
डॉ. गढरी से क्टर २. C 39 शां ती िगर.
नमरा रोड
डॉ. प्रभु िे रुळकर ओम क्लिनिक सेक्टर ९१० बी ३० शां ती िगर. नमरा रोड.
कायिात ऑनफस चं द्रेश मिोर गणपती
मंनदराच्या बाजुला लोधा रोड. नमरा रोड.
शां ती नवहार डी. १६ उडपी फास्टफुड
जवळ नमरा रोड स्टे शि. नमरा रोड.
नमरा रोड आरोग्य केंद्र

चौथा आठवडा
वार मदनां क
40

41
42 मंगळवार

5/26/2020

43
44
5/27/2020

0

सी. 16 शॉप िं. 2 नवलस एजें ट सेक्टर ८
opp. वधामाि मेनडकल. नमरा रोड

45

डॉ. पाल क्लिनिक वै भव टॉवर शॉप िं. ३
साई बाबा िगर. नमरा रोड.

46

शेट्टी ऑनफस चं द्रेश रे सीडे न्सी शॉप िं. ५
लोधा रोड गणेश मंनदर समोर. नमरा रोड.

47

डॉ. नसमा सय्यद साई कपा नबक्लडंग नमरा
िनसिं ग होम गल्ली

48

गुरुवार

5/28/2020

शुक्रवार

5/22/2020

0

डॉ. अं नकत नमश्रा नपतछाया क्लिनिक भारती
पाका शॉप िं. ७ /८. नमरा रोड.
डॉ. पन्ना क्लिनिक हषा नवहार शां ती पाका.
नमरा रोड.

49

50

मनयमित िसीक

शुक्रवार

5/22/2020

डॉ. आबीदी नविस ५ ए िया िगर लोधा
रोड. नमरा रोड.
प्रयमी हे ल्थ क्लिनिक सं घनव एनलगेंट नगता
िगर फेज ४. नमरा रोड.

ीकरण आराखडा ( मिरा रोड आरोग्य केंद्र )

मनयमित िसीकरणाचे मठकाण
उमेर क्लिनिक एि जी हे रीटे ज / अक्लिता
ऑनचा ड एि एच स्कुल जवळ िया िगर.
डॉ. गढरी से क्टर २. C 39 शां ती िगर.
नमरा रोड
डॉ. प्रभु िे रुळकर ओम क्लिनिक सेक्टर ९१० बी ३० शां ती िगर. नमरा रोड.

मनयमित िसीक
चौथा आठवडा
वार मदनां क

मंगळवार

6/23/2020

कायिात ऑनफस चं द्रेश मिोर गणपती
मंनदराच्या बाजुला लोधा रोड. नमरा रोड.
शां ती नवहार डी. १६ उडपी फास्टफुड
जवळ नमरा रोड स्टे शि. नमरा रोड.
नमरा रोड आरोग्य केंद्र

6/24/2020

सी. 16 शॉप िं. 2 नवलस एजें ट सेक्टर ८
opp. वधामाि मेनडकल. नमरा रोड
डॉ. पाल क्लिनिक वै भव टॉवर शॉप िं. ३
साई बाबा िगर. नमरा रोड.
शेट्टी ऑनफस चं द्रेश रे सीडे न्सी शॉप िं. ५
लोधा रोड गणेश मंनदर समोर. नमरा रोड.

गुरुवार

6/25/2020

गुरुवार

6/25/2020

शुक्रवार

6/26/2020

डॉ. नसमा सय्यद साई कपा नबक्लडंग नमरा
िनसिं ग होम गल्ली

डॉ. अं नकत नमश्रा नपतछाया क्लिनिक भारती
पाका शॉप िं. ७ /८. नमरा रोड.
डॉ. पन्ना क्लिनिक हषा नवहार शां ती पाका.
नमरा रोड.
डॉ. आबीदी नविस ५ ए िया िगर लोधा
रोड. नमरा रोड.
प्रयमी हे ल्थ क्लिनिक सं घनव एनलगेंट नगता
िगर फेज ४. नमरा रोड.

मनयमित िसीकरण आराखडा ( मिरा रोड आरोग्य केंद्र )
प्रसमवकेचे नाव
मनयमित िसीकरणाचे मठकाण
साधिा कवाा ल 8433911204 बरकत क्लिनिक हॉली क्रॉस शाळे च्या मागे
शॉप िं. िुपुर िगर दु गाा माता मंनदर
स्ने हल डाबरे 8433911204 गणपती मंडप , सी - ७ समोर डॉ. नकरण
नमस्त्री , सेक्टर ४. नमरा रोड.
भानवका आनडवरे कर
डॉ. बरगजे गंगोत्री क्लिनिक हषा रे सीडे न्सी
8433911243
गीता िगर फेज ३ नमरा रोड.
रानधका पवार ९९८७७७१९७७
डॉ. अलह्यात क्लिनिक उजमा क्लिनिक
अभो िंदि नबक्लडंग लोधा रोड. नमरा रोड.
ररिा वाघमारे 8433911208 ( नहतां क्षी हॉक्लिटल , इं द्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स
एफ / ००१-०२ ) अयप्पा मंनदर जवळ , नमरा
नमरा रोड आरोग्य केंद्र
जयश्री भु ते8433911205
सु धा पाटील ८४३३९११२०७
नप्रयं का नतखं डे9923820024
मनिषा झोरे 8433911210

म्हाडा चाळ.१ बालाजी हॉटे ल बाजु ला यादव
नकराणा शॉप शां ती पाका. नमरा रोड.
फातीमा हॉक्लिटल शम्स मज्जीस स्टे शि
रोड. नमरा रोड.
आलम क्लिनिक डॉ. आफताफ क्रीस्टल
कािुंगो इस्टे ट शॉप िं. ६०. नमरा रोड.
नबलकीस क्लिनिक शॉप िं. ८ संगरीला
अपाटा मेंट नमरा िनसिं ग होम गल्ली. नमरा रोड.

नप्रती डीसु जा 8433911209 राणी शं कर हॉक्लिटल गोनवं द िगर पार्श्ा
िगर बाजु ला वोडा फोि गॅलरीच्या मागे .
नमरा रोड.
ज्योती भु रे 9920261903 पंचकमाा आयुवेनदक क्लिनिक चंद्रेश
अॅकॉडा १८ साई बाबा मंनदर. नमरा रोड.

मनयमित िसीकरण आराखडा ( मिरा रोड आरोग्य केंद्र )

प्रसमवकेचे नाव
मनयमित िसीकरणाचे मठकाण
साधिा कवाा ल 8433911204 बरकत क्लिनिक हॉली क्रॉस शाळे च्या मागे
शॉप िं. िुपुर िगर दु गाा माता मंनदर
स्ने हल डाबरे 8433911204 गणपती मंडप , सी - ७ समोर डॉ. नकरण
नमस्त्री , सेक्टर ४. नमरा रोड.
भानवका आनडवरे कर
डॉ. बरगजे गंगोत्री क्लिनिक हषा रे सीडे न्सी
8433911243
गीता िगर फेज ३ नमरा रोड.
रानधका पवार ९९८७७७१९७७
डॉ. अलह्यात क्लिनिक उजमा क्लिनिक
अभो िंदि नबक्लडंग लोधा रोड. नमरा रोड.
( नहतां क्षी हॉक्लिटल , इं द्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स
ररिा वाघमारे 8433911208 एफ / ००१-०२ ) अयप्पा मंनदर जवळ , नमरा
रोड. वॉचमि केबीि ओम साई इििे व्ह
पुिम सागर कॉम्प्लेक्स. नमरा रोड.
नमरा रोड आरोग्य केंद्र

जयश्री भु ते8433911205
सु धा पाटील ८४३३९११२०७
नप्रयं का नतखं डे9923820024

म्हाडा चाळ.१ बालाजी हॉटे ल बाजु ला यादव
नकराणा शॉप शां ती पाका. नमरा रोड.
फातीमा हॉक्लिटल शम्स मज्जीस स्टे शि
रोड. नमरा रोड.
आलम क्लिनिक डॉ. आफताफ क्रीस्टल
कािुंगो इस्टे ट शॉप िं. ६०. नमरा रोड.

मनिषा झोरे 8433911210

नबलकीस क्लिनिक शॉप िं. ८ संगरीला
अपाटा मेंट नमरा िनसिं ग होम गल्ली. नमरा रोड.

नप्रती डीसु जा 8433911209 राणी शं कर हॉक्लिटल गोनवं द िगर पार्श्ा
िगर बाजु ला वोडा फोि गॅलरीच्या मागे .
नमरा रोड.
ज्योती भु रे 9920261903 पंचकमाा आयुवेनदक क्लिनिक चंद्रेश
अॅकॉडा १८ साई बाबा मंनदर. नमरा रोड.

