काशऴगाळ आरोग्य केंद्र

आठलडा

आठलडा

पिन - 401104

वोभलाय

भंगऱलाय

फुधलाय

गुरुलाय

लेर्स्ट न ऩार्ट, जैनफ-ए (डॉ.

वलळार ये सवडेन्वी (डॉ.

वलनम नगय, व्हश-16, डॉ.

फपयते र्न्रक्ळन रवीर्यण ल

भांडली ऩाडा, डॉ. मादल (वें्

अथाननमा)

सभनाषी वेठ)

ऩांडे

सवल्शय वयीता सळर्प््ींग

झेवलमटव र्सर्ुर जलऱ)

(अननता र्ाजरे)

(ज्मोती भाने)

(दे वलर्ा रा्े )

(ज्मोती भाने)

(ननता वानऩ)

भाळाचा ऩाडा अंगणलाडी

ये तीफंदय अंगणलाडी

श्र्ेळ, डॉ. याऊत, ए-1/001

(ऩामर र्ांफऱे )

(लऴाट वोनर्ांफऱे )

(ज्मोती भाने)

घोडफंदय गाल अंगणलाडी
ऩहशरा

बाहय ऱसीकरण सत्रिेलाित्रक

डाचर्ुरऩाडा, जांबऱीच्मा
झाडाजलऱ

(लऴाट वोनर्ांफऱे )

(उसभटरा भशारे)

भांडली ऩाडा, अण्णा भंदीय

र्ासळगाल अंगणलाडी

(ननता वानऩ)

(दे वलर्ा रा्े )

बफ.एन.प्रवाद मादल,
जनता नगय
(ननता वानऩ)

वाई र्ॉम्ऩरेक्व (लाचनारम)
(अननता र्ाजरे)

ळुक्रलाय

ळननलाय

-

सभनाषी नगय, ओभप्रर्ाळ
व्क्रनीर्
(ऩामर र्ांफऱे )

र्ासळगाल आयोग्म र्ेंद्र
(डामना ऩेन)
लेऱ

9 ते 3

9 ते 3

9 ते 3

9 ते 3

9 ते 3

9 ते 3

आठलडा

वोभलाय
खारची भॉडटन झोऩडऩ््ी
अंगणलाडी ल लयची भॉडटन
झोऩडऩ््ी अंगणलाडी

ऩहशरा
आठलडा
दव
ु या
आठलडा

(लऴाट वोनर्ांफऱे )
भाळाचा ऩाडा ळाऱा
(ऩामर र्ांफऱे )

भंगऱलाय

फध
ु लाय

जनता नगय डोंगयी, डॉ.

भदाय नगय, प्रज्मातीच्मा

प्रजाऩती

घयी

(ननता वानऩ)

(अननता र्ाजरे)

लेर्स्ट न ऩार्ट, भदीना

र्ाजुऩाडा ल ऩाडे (अंगणलाडी)

(उसभटरा भशारे)
आचट गाडटन, डॉ. चचंर भोमाट

व्क्रनीर्

ळक्र
ु लाय

ळेख

(दे वलर्ा रा्े )
ररीताच्मा घयी, गगणगगयी,

(ऩामर र्ांफऱे )

चेना गाल अंगणलाडी

र्ासळगाल आयोग्म र्ेंद्र

याज इक्झो्ीर्ा, डॉ. र्ंु दन सवंग

(उसभटरा भशारे)

(डामना ऩेन)

(ज्मोती भाने)

घोडफंदय सळर्प््ींग (वऩलऱी घये )

अण्णाभंदीय, भांडली ऩाडा

फपयते र्न्रक्ळन रवीर्यण 12, गारा नं.5, सवल्हशय
वयीता

भंदीयाभध्मे

-

सभनाषी नगय

(दे वलर्ा रा्े )

डाचर्ुरऩाडा, ळंर्य

ळननलाय

चचट झोऩडऩ््ी, डॉ. नाझझमा

(अननता र्ाजरे)

डॉ. याभ यतन मादल, बफ-

लेऱ

गरु
ु लाय

(दे वलर्ा रा्े )

(दे वलर्ा रा्े )

(उसभटरा भशारे)

(लऴाट वोनर्ांफऱे )

(ननता वानऩ)

9 ते 3

9 ते 3

9 ते 3

9 ते 3

9 ते 3

-

9 ते 3

आठलडा

वोभलाय
गांधीनगय अंगणलाडी,
जनता नगय डोंगयी,
नगयवेलर् ऑपीव फाजर
ू ा

नतवया

(ननता वानऩ)

भंगऱलाय
भानवी इनक्रेहश, शऴट
व्क्रनीर्, डॉ. ऩंर्ज मादल
(अननता र्ाजरे)

फध
ु लाय

गरु
ु लाय

डॉ. मादल, भांडली ऩाडा

र्ासळगाल आयोग्म र्ेंद्र

(ननता वानऩ)

(डामना ऩेन)

ळक्र
ु लाय

डॉ. अझखरेळ मादल, ग्रीन

ळननलाय

-

ऩहशरा
आठलडा

आय.्ी.ओ. सळर्प््ींग

आठलडा

(लऴाट वोनर्ांफऱे )
लेर्स्ट न ऩार्ट, जैनफ-ए

डॉ. उदम बोग्े , हशयर

(ऩामर र्ांफऱे )
श्र्ेळ, डॉ. याऊत, वेरीर्स्ा

(डॉ. अथाननमा)

अऩाट्भेन््, जम नगय

जेऩी इंन्रा

(अननता र्ाजरे)

(ऩामर र्ांफऱे )

(ज्मोती भाने)

9 ते 3

9 ते 3

9 ते 3

9 ते 3

9 ते 3

9 ते 3

लेऱ

9 ते 3

9 ते 3

व्हशरेज

चोथा

र्ासळगाल आयोग्म र्ेंद्र

आठलडा

(डामना ऩेन)

लेऱ

9 ते 3

9 ते 3

अ. क्र.

प्रसविकेचे नाि

मोबाईल क्रं

1

दे वलर्ा रा्े

8082035470

3

ऩामर र्ांफऱे

7756923424

2
4
5
6
7

उसभटरा भशारे
लऴाट वोनर्ांफऱे
ननता वानऩ

अननता र्ाजरे
ज्मोती भाने

9867626152
9137109104
9421331391
8355935477
9004815292

9 ते 3

9 ते 3

-

