
वार- प्रत्येक गरुुवार वळे - 9.300 त े1.00

सोमवार मगंळवार बधुवार गरुुवार शकु्रवार शनिवार

सत्राच ेठिकाण- स्व.पाटील रंगमचं

प्रसववकेच ेिाव- सजुाता पाटील

मोबाईल क्र.8433911190                     वळे 

- 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- कांचन मगृ बिल्डगं, 

शिवमदंिर,नवघर रोड

प्रसववकेच ेिाव-अलववनी धोत्रे

मोबाईल क्र.8433911189           

            वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- केबिन नाका, बिजखाली

प्रसववकेच ेिाव- ननशलमा मोकल 

मोबाईल क्र.8433911187            

       वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- नममिा नगर सवेा 

मडंळ

प्रसववकेच ेिाव- ननशलमा मोकल

मोबाईल क्र.8433911187       

  वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण - डॉ.अरुण िकु्ला कस्तरुी पाकम

प्रसववकेच ेिाव - रुपा सातवी

मोबाईल क्र. 982044474                      

वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण -डॉ.मनोज पांन्ड े

लक्लननक,             प्रसववकेच ेिाव- 

सषुमा खडसे

मोबाईल क्र. 9930435494          

             वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- न.स.ेमनु्नाशसगं ऑफिस

प्रसववकेच ेिाव- स्नहेल डािरे

मोबाईल क्र. 8433911187           

        वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण -अशिषके शसगं 

आर.एन.पी पाकम

प्रसववकेच ेिाव - सशमक्षा िवणे

मोबाईल क्र. 8433911188      

                     वळे - 

9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण- डॉ.मान ेलक्लननक, खारीगाव.

प्रसववकेच ेिाव- अ्िा डािरे

मोबाईल क्र. 8433911193                     

वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- डॉ.ववनय यािव

प्रसववकेच ेिाव- वियांका वखेडंे

मोबाईल क्र. 9075861877          

             वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- ओम साई 

हॉलस्पटल,खारीगाव

प्रसववकेच ेिाव - सजुाता पादटल

मोबाईल क्र. 849311190            

       वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण - डॉ.िदिप 

यािव,िी.पी.रोड

प्रसववकेच ेिाव- अ्िा डािरे 

मोबाईल क्र. 8433911193      

     वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण - िरैव ििमन टॉवर, पजुा नगर.

प्रसववकेच ेिाव - स्नहेल डािरे

मोबाईल क्र. 8433911228                    वळे 

- 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण - न.स.ेमघेना रावल 

केबिन रोड

प्रसववकेच ेिाव - सजुाता पादटल

मोबाईल क्र. 8433911190          

             वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण - डॉ.क्पिे दिया, 

अपा.नवघर रोङ

प्रसववकेच ेिाव- सारीका कांिळे

मोबाईल क्र. 8433911191       

                   वळे - 

9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण- डॉ.ननलेि चोपड,े 

साईिािा नगर

प्रसववकेच ेिाव- सारीका कांिळे

मोबाईल क्र. 8433911191          

             वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- डॉ.माने. लक्लननक, 

खारीगाव, 

प्रसववकेच ेिाव- अ्िा डािरे.

मोबाईल क्र. 8433911193       

                   वळे - 

9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण - समाजसवेा 

हॉल,हरीवचदं्र नगर झोपडपटटी

प्रसववकेच ेिाव - ममुताज खान 

मोबाईल क्र. 8433911192          

            वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- नाकोडा आििम 

स्कुल ऑफिस

प्रसववकेच ेिाव- स्नहेल डािरे

मोबाईल क्र. 8433911228       

   वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण- डॉ.शमशलिं जोिी, 

िी.पी.रोड

प्रसववकेच ेिाव -अ्िा डािरे

मोबाईल क्र. 8433911193          

             वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- म.न.पा िाळा, 

तलाव रोड

प्रसववकेच ेिाव- सषुमा खडसे

मोबाईल क्र. 9930435494      

    वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण- श्रीराम नगर 

प्रसववकेच ेिाव - स्नहेल डािरे

मोबाईल क्र. 8433911228          

             वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- धरनतस लक्लननक, 

आिानगर

प्रसववकेच ेिाव- वियांका वखेडं े

मोबाईल क्र. 9075861877       

                   वळे - 

9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण - डॉ.लोहेकर,साईिािा 

नगर,नवघर रोड 

प्रसववकेच ेिाव- रुपा सातवी 

मोबाईल क्र. 9892044474          

             वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण - ओम साई हॉलस्पटल

प्रसववकेच ेिाव - सजुाता पाटील

मोबाईल क्र. 8433911190                    वळे 

- 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण -डॉ.जे.पी.िकु्ला, पजुानगर

प्रसववकेच ेिाव - ननशलमा मोकल

मोबाईल क्र. 8433911187           

        वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण - डॉ.अलववनी 

कुलकणी, साई पाकम , नवघर रोड

प्रसववकेच ेिाव - सारीका कांिळे

मोबाईल क्र. 8433911191      

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण -अगंणवाडी ििंरवाडी आ.कें द्र

प्रसववकेच ेिाव - ममुताज खान

मोबाईल क्र. 8433911192                    वळे 

- 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- डॉ.चोपड,े आर.एन.पी. पाकम

प्रसववकेच ेिाव- सशमक्षा िवणे

मोबाईल क्र. 8433911188           

        वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- श्री.साई लक्लननक, 

हनमुान नगर.

प्रसववकेच ेिाव - स्नहेल डािरे

मोबाईल क्र. 8433911228       

                  वळे - 

9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण- डॉ,िदिप यािव,िी.पी.रोड

प्रसववकेच ेिाव - अ्िा डािरे

मोबाईल क्र. 8433911193

सत्राच ेठिकाण- डॉ.वषाम पांन्ड,े 

सत्यनारायण मदंिराजवळ, 

प्रसववकेच ेिाव - सजुाता पाटील

मोबाईल क्र. 8433911190           

       वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण - डॉ.अरुण िकु्ला लक्लननक,िी.पी.रोड

प्रसववकेच ेिाव - रुपा सातवी

मोबाईल क्र. 9892044474                    वळे 

- 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- आशिवामि हॉलस्पटल, 

जेसल पाकम  

प्रसववकेच ेिाव- ममुताज  खान 

मोबाईल क्र. 8433911192           

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण- डॉ.लोहेकर, साईिािा 

नगर, नवघर रोड

प्रसववकेच ेिाव - रुपा सातवी 

मोबाईल क्र. 9892044474          

             वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण - ििंरवाडी 
आरोग्य कें द्र
प्रसववकेच ेिाव - 

मोबाईल क्र.                 

                          

                          

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

सत्राच ेठिकाण - गरुुकृपा लक्लननक, 

राहुल पाकम

प्रसववकेच ेिाव - वियांका वखेडंे

मोबाईल क्र. 9075861877      वळे 

- 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण - साईकृपा 

लक्लननक, एस.व्ही.रोड

प्रसववकेच ेिाव - वियांका वखेडंे

मोबाईल क्र. 9075861877  

                        

           वळे - 9.30 त े

सत्राच ेठिकाण

प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.

चौथा आठवडा

नतसरा आठवडा

मिपा लसीकरण पररचाररकेच ेिाव- ललटा डिमलेो

मोबाईल क्र. 8422811466

पदहला आठवडा

सत्राच ेठिकाण- ििंरवाडी 

आरोग्य कें द्र
प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.                 

 वळे - 9.30 त े1.00

पररचाररकेच ेिाव - रेश्मा माठटिि

मोबाईल क्र. 8433911186

िसुरा आठवडा

सत्राच ेठिकाण - डॉ.रालजव गपु्ता, िालाजी लक्लननक, 

िाईिया नगर,

प्रसववकेच ेिाव - सषुमा खडसे

मोबाईल क्र. 9930435494

सत्राच ेठिकाण - न.स.ेििात पादटल कायामलय

प्रसववकेच ेिाव- अलववनी धोत्रे

मोबाईल क्र. 8433911189                     

वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण - डॉ.टक्कलगावकर

प्रसववकेच ेिाव - ननशलमा मोकल

मोबाईल क्र. 8433911187        

       वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण-  डॉ.सधुधर 

पांन्डे,एस व्ही रोड

प्रसववकेच ेिाव - सशमक्षा 

िवणे

मोबाईल क्र. 

8433911188   वळे - 

9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण - 

ििंरवाडी आरोग्य 

कें द्र वळे - 9.30 

त े1.00

सत्राच ेठिकाण- डॉ.िरई 

लक्लननक, रामनगर

प्रसववकेच ेिाव- अ  लववनी धोत्रे

मोबाईल क्र. 8433911189 

वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- डॉ.सधुधर 

पांन्ड,ेएस.व्ही,रोड

प्रसववकेच ेिाव- सशमक्षा िवणे 

मोबाईल क्र. 8433911188  

                        

           वळे - 9.30 त े

3.00

सत्राच ेठिकाण- आिा हॉलस्पटल लेन, 

नवघर रोड 

प्रसववकेच ेिाव- सारीका कांिळे

मोबाईल क्र. 8433911191          

            वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण- शसलदिववनायक 

हॉलस्पटल, नवघर रोड

प्रसववकेच ेिाव - अलववनी धोत्रे

मोबाईल क्र. 8433911189          

            वळे - 9.30 त े3.00

सत्राच ेठिकाण - 

ििंरवाडी आरोग्य 

कें द्र
प्रसववकेच ेिाव

मोबाईल क्र.                 

                          

                          

                          

                          

सत्राच ेठिकाण - डॉ.शमश्रा 

लक्लननक, नवघर िाटक रोड

प्रसववकेच ेिाव -अलववनी धोत्रे

मोबाईल क्र. 8433911189  

                        

          वळे - 9.30 त े

3.00

सत्राच ेठिकाण - म.न.पा. िाळा 

तलाव रोड

प्रसववकेच ेिाव- सषुमा खडसे

मोबाईल क्र. 9930435494       

   वळे - 9.30 त े3.00

शमरा िाईंिर महानगरपाशलका

वदै्यकीय आरोग्य वविाग
ननयशमत लसीकरण सत्र-ननयोजन तक्ता

मिपा लसीकरण अधधकाऱ्याच ेिाव - िॉ.अजंली पाटील

मोबाईल क्र. 8422811235

आरोग्य कें द्रातील लसीकरण सत्र- बदंरवािी आरोग्य कें द्र

मोबाईल क्र. 8169137807

वदै्यकीय अधधकाऱ्याच ेिाव :- िॉ.सजंजवकुमार गायकवाि

आ. कें द्र ई-मले आयिी :- banderwadiuhp@gmail.com

आरोग्य कें द्राचा पत्ता :- िवघर रोि, मिपा शाळेच्या खाली, शनिमठंदराच्या बाजुला, 

आरोग्य कें द्राच ेिाव :- बदंरवािी आरोग्य कें द्र



2 ऑक्टोबर 2020 पठिला शकु्रवार गांधी जयतंी

1) िमिदा िगर,सवेा मिंळ, - 

निललमा मोकल - 

8433911187              

 2) अलिषके लसगं आर.एि.पी 

पाकि ,-सलमक्षा दवणे -

8433911188              

3) िॉ.प्रठदप यादव,बी.पी.रोि-

अल्फा िाबरे -8433911193

1 ऑक्टोबर 2020 पठिला गरुुवार

16 िोव्िेंबर 2020 नतसरा सोमवार बललप्रतापत 

1)ओम साई िॉजपपटल- सजुाता 

पाटील- 8433911190        

         2)अगंणवािी 

बदंरवािी आ.कें द्र-ममुताज खाि-

8433911193              

 3)िॉ.अरुण शकु्ला 

जक्लनिक ,बी.पी.रोि- रुपा सातवी-

9892044474

17 िोव्िेंबर 2020 नतसरा मगंळवार

25 डिसेंबर 2020 चौथा शकु्रवार िाताळ
1)िॉ.सधुधर पांन्ि,ेएस व्िी रोि- 

सलमक्षा दवणे-8433911188
24 डिसेंबर 2020 चौथा गरुुवार

26 जािवेारी 2021 चौथा मगंळवार प्रजासत्ताक ठदि

1)िॉ.लोिेकर, साईबाबा िगर, 

िवघर रोि - रुपा सातवी - 

9892044474         2) 

गरुुकृपा जक्लनिक , रािुल पाकि - 

वप्रयांका वखेिंे- 9075861877

25 जािवेारी 2021 चौथा सोमवार

1) ननशलमा मोकल

2) अलववनी धोत्रे

3) सशमक्षा िवणे 

आरोग्य सवेवकेच ेनाव -                     स्वाक्षरी -

साविजनिक सटु्टीचा ठदिांक वार रद्द करण्याच ेकारण सत्राच ेठिकाण
साविजनिक सटु्टीच्या ठदवशी लसीकरण सत्र आल्यास बदल करण्यात आलेल्या लसीकरण सत्राचा वार व ठदिांक

वारठदिांक



4) सजुाता पादटल

5) सारीका कांिळे

6) ममुताज खान 

7) अ्िा डािरे

8) स्नहेल डािरे

9) रुपा सातवी

10) सषुमा खडसे

11) वियांका वखेडंे

सत्राच्या ठदवशी सटु्टी आल्यास सदर सत्राच ेआयोजि वरील तक्त्यात केल्यािसुार केले जाईल याची िोंद घ्यावी.
वरील तक्त्यात लसीकरण सत्राच ेआयोजि दरमिा करण्यात येईल.

आरोग्य सवेवकेची पवाक्षरी पररचाररकेची सिी वदै्यकीय आरोग्य अधधकाऱ्यांची पवाक्षरी


