
वार - बधुवार वळे - 9.00 त े1.00

सोमवार मगंळवार बधुवार गरुुवार शकु्रवार शनिवार
सत्राच ेठिकाण - राई मिपा शाळा 

प्रसववकेच ेिाव - पल्लवी कोरे

मोबाईल क्र. - 9082730767        

(पठिला सोमवार)

मगंळवारी लसीकरण सत्र 

िािी, एएिसी क्ललनिक

सत्राच ेठिकाण - मधुाागाव अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव - सवुाताा गाववत

मोबाईल क्र. 7977064369       

(पठिला बधुवार)

सत्राच ेठिकाण - राई राममठंिर

प्रसववकेच ेिाव - पल्लवी कोरे

मोबाईल क्र. - 9082730767      

(पठिला गरुुवार)

सत्राच ेठिकाण - मधुााखाडी अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव - सवुाताा गाववत

मोबाईल क्र. 7977064369        

(पठिला शकु्रवार)

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण - पाली अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव -श्रीम.साववत्री सावलकर

मोबाईल क्र. 9967438430         

(पठिला सोमवार)

मगंळवारी लसीकरण सत्र 

िािी, एएिसी क्ललनिक

सत्राच ेठिकाण - पाताि अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव - श्रीम. माधरुी ठिरवे

मोबाईल क्र. 8451870311         

(पठिला गरुुवार)

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण - मोिागाव अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव - श्रीम. प्रववणा िडगे

मोबाईल क्र. - 9892072047      

(पठिला सोमवार)

मगंळवारी लसीकरण सत्र 

िािी, एएिसी क्ललनिक

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण - धावगी अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव - श्रीम.जागतृी घरटकर

मोबाईल क्र. - 9029369229      

(िसुरा सोमवार)

मगंळवारी लसीकरण सत्र 

िािी, एएिसी क्ललनिक

सत्राच ेठिकाण - मधुााखाडी अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव - सवुाताा गाववत

मोबाईल क्र. 7977064369      

(िसुरा बधुवार)

सत्राच ेठिकाण - भोतोडी अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव - श्रीम. माधरुी ठिरवे

मोबाईल क्र. 8451870311       

(िसुरा गरुुवार)

सत्राच ेठिकाण - स्टेला मारीस िॉ. 

प्रसववकेच ेिाव - श्रीम. प्रववणा िडगे

मोबाईल क्र. - 9892072047      

(िसुरा शकु्रवार)

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण -शशविरेी गाविेवी मठंिर

प्रसववकेच ेिाव - श्रीम. ठिपीक्षा घरटकर

मोबाईल क्र. - 8433911219      

(िसुरा सोमवार)

मगंळवारी लसीकरण सत्र 

िािी, एएिसी क्ललनिक

सत्राच ेठिकाण - मोवाा अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव - श्रीम. ठिपीक्षा घरटकर

मोबाईल क्र. - 8433911219        

(िसुरा गरुुवार)

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण - रेवागर अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव - पल्लवी कोरे

मोबाईल क्र. - 9082730767     

(नतसरा सोमवार)

सत्राच ेठिकाण - मधुाा सिाििंिगर

प्रसववकेच ेिाव - पल्लवी कोरे

मोबाईल क्र. - 9082730767      

(नतसरा बधुवार)

सत्राच ेठिकाण - करईपाडा अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव - श्रीम.जागतृी घरटकर

मोबाईल क्र. - 9029369229      

(नतसरा गरुूवार)

सत्राच ेठिकाण - डोंगरी अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव - श्रीम. ठिपीक्षा घरटकर

मोबाईल क्र. - 8433911219      

(नतसरा शकु्रवार)
सत्राच ेठिकाण - चौक अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव -श्रीम.साववत्री सावलकर

मोबाईल क्र. 9967438430       

(नतसरा सोमवार)

सत्राच ेठिकाण - भाटेबिंर अगंणवाडी

प्रसववकेच ेिाव - श्रीम. माधरुी ठिरवे

मोबाईल क्र. 8451870311         

(नतसरा बधुवार)

चौथा आिवडा

सत्राच्या ठिवशी सटु्टी आल्यास सिर सत्राच ेआयोजि वरील तल्यात केल्यािसुार केले जाईल याची िोंि घ्यावी .
वरील तल्यात लसीकरण सत्राच ेआयोजि िरमिा करण्यात येईल.

आरोग्य सवेवकेची स्वाक्षरी पररचाररकेची सिी वदै्यकीय आरोग्य अधधकाऱयांची स्वाक्षरी

सावाजनिक सटु्टीचा ठििांक वार रद्ि करण्याच ेकारण सत्राच ेठिकाण सावाजनिक सटु्टीच्या ठिवशी लसीकरण सत्र आल्यास बिल करण्यात आलेल्या लसीकरण सत्राचा वार व ठििांक
वारठििांक

पठिला आिवडा

िसुरा आिवडा 

नतसरा आिवडा

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका
वदै्यकीय आरोग्य ववभाग

ननयमित िसीकरण सत्र-ननयोजन तक्ता
मिपा लसीकरण अधधकाऱयाच ेिाव - डॉ. अजंली पाटील
मोबाईल क्र. 8422811235
मिपा लसीकरण पररचाररकेच ेिाव - श्रीम. शलटा डडमलेो

मोबाईल क्र. 8422811466

पररचाररकेच ेिाव - श्रीम. रशसका िळवी / श्रीम. गीता जाधव 

मोबाईल क्र. 8433911194 / 8856826646

आरोग्य कें द्रातील लसीकरण सत्र - प्र्येक बधुवार 
मोबाईल क्र. - 8422811237
वदै्यकीय अधधकाऱयाच ेिाव :- डॉ. अशोक पाडवी

आ. कें द्र ई-मले आयडी :- uttanuhp@gmail.com
आरोग्य कें द्राचा पत्ता :- उत्ति मोिागाव, धचखलखाडी, भाईंिर (प.)
आरोग्य कें द्राच ेिाव :- उत्ति आरोग्य कें द्र 


