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ेसनोट
वसई िवरार शहर महानगरपािलका
महानगरपािलका वै क य आरो य िवभागामाफत मा.
मा.आयु
महोदयां या मागदशनानुसार सोमवार द.
द.०२ मे, २०२२ रोजी

भाग सिमती ‘सी’
सी’

चंदनसार व भाग सिमती ‘आय’
चे आरो य
आय’ वसई गाव येथील अिधकारी व कमचारी यांचे
तपासणी िशबीर आयोिजत कर यात आले होते.
नागरी

ाथिमक आरो य क

चंदनसार अंतगत

भाग सिमती ‘सी’
सी’ चंदनसार

येथील आरो य तपासणी िशबीरात एकू ण ७१ अिधकारी व कमचारी यांची आरो य
तपासणी कर यात आली.
आली.

याच माणे १४ लाभा याचे कोिवड
कोिवडिवड-१९ ि कॉशन
कॉशन डोसचे

लसीकरण कर यात आले. सदर िशिबरास महानगरपािलका उपउप-आयु
ासे, उपउप-आयु

ीमती नयना
नयना ससाणे, उपउप-आयु

आरो य अिधकारी डॉ.
डॉ.भ

डॉ.
डॉ.िवजयकु मार

ी.
ी.तानाजी नरळे
नरळे , मु य वै क य

चौधरी,
चौधरी, उप वै क य आरो य अिधकारी डॉ.
डॉ.अिन

भेल,े

आर सी एच डॉ.
डॉ.अि नी माने, डॉ.
डॉ. र ी पाटील व इतर कमचारी उपि थत होते.
तसेच नागरी ाथिमक आरो य क वसई अंतगत भाग सिमती ‘आय’
आय’ वसई गाव
येथील आरो य तपासणी िशबीरात एकू ण ३८ अिधकारी व कमचारी यांची आरो य
तपासणी कर यात आली.
आली. िशिबरास

.सहा.
सहा.आयु

ीमती

ा म भरकर,
भरकर, वै क य

अिधकारी डी एम पेटीट हॉि पटल डॉ.
डॉ.वैभव गायकवाड,
गायकवाड, वै क य अिधकारी
ना.
ना. ा.
ा.आ.क वसई डॉ.
डॉ.वसंत पाटील व इतर कमचारी उपि थत होते.
सदर आरो य िशिबरां
िशिबरांतगत अिधकारी व कमचारी यांची र दाब तपासणी
तपासणी,
सणी, ई सी
जी,
जी, Inj.
Inj. TT,
TT, र

चाचणी,
े तपासणी इ.
चाचणी, मधुमह
इ.आरो य तपास या कर यात येऊन

मोफत औषधांचे वाटप कर यात आले व यांना यो य मागदशन व संदभ सेवा दे यात
आली.
आली. याच माणे िशिबरात अिधकारी व कमचा
कमचा यांचे कोिवड
कोिवडिवड-१९ ि कॉशन
कॉशन डोसचे
लसीकरणही आले.
सदर आरो य िशबीर द.
द.०६ मे,२०२२ पयत सु राहणार असून सव महानगरपािलका
कमचा यांची आरो य तपासणी कर यात येणार आहे.

वै क य आरो य िवभाग
वसई िवरार शहर महानगरपािलका

