1
पपपरी पचचवड महानगरपाललका
पपपरी पुणे. 411018
धन्वंतरी स्वास््य योजनेमध्ये समालवष्ठ रुग्णालयांची यादी
अ क्रं

रुग्णालयाचे नाव

डॉक्टरांचे नाव

संत तुकाराम नगर, पपपरी ,पुणे 411018

बेड
संख्या
1450

मल्टीस्पेशाललटी

रुग्णालयाचा पत्ता

रुग्णालय प्रकार

मोबाईल दुरध्वनी
क्रं

डॉ.डी.वाय.पाटील हॉस्पीटल अन्ड
ररसचच सेंटर

डॉ.पी.डी.पाटील

अददत्य लबलाच मेमोररयल हॉस्पीटल

श्रीम. रे खा दुबे

अददत्य लबलाच हॉस्पीटल मागच , पो.ऑ.पचचवड पुणे

350

मल्टीस्पेशाललटी

9822826202
9881123027

3

स्टलींग हॉस्पीटल

डॉ. लवजय भलगट

सेक्टर २७, भेळ चौकाजवळ ,प्रालधकरण लनगडी पुणे

215

मल्टीस्पेशाललटी

मल्टीस्पेशाललटी

9371013824

5

वेदांत मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल

जी-पी/कमलानयन बजाज स्कु ल समोर, एम.आय.डी.सी.
पचचवड
जीपी-83 , रोटरी कल्ब समोर संभाजी नगर, एमआयडीसी .
पचचवड पुणे 411019
ररध्दी कॅ लपटल,प्लॉट क्रं- एफ 11, ए.डी.सी.
लप.सी.एन.रट.डी.ए. संभाजी चौक, लनगडी प्रालधकरण,
411 044
क्यु -217, दुसरा मजला,मयुर ट्रेड सेंटर, युलनक हॉस्पीटल
समोर. पचचवड स्टेशन .

70

4

धनश्री हॉस्पीटल
एम.आय.डी.सी. पचचवड )

9890935916
9850288214 02027332700

48

1

2

(

डॉ. आर. एन. पटवचधन
डॉ.लनलेश पाटील

45
50

पॅनआथो मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल

डॉ.राहुल बोंद्रे

हषच आय लक्ललनक

डॉ लनतीन घोगरे

मोरया मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल

डॉ. अलवनाश वाचासुंदर

ब्रह्मचैतन्य सुपरस्पेशाललटी हॉस्पीटल
प्रा.लल

डॉ.सुलशल कु लकणी

अलिनी मेडीकल फॉऊन्डेशन, मोरया मल्टीस्पेशाललटी ,
पचचवडगाव पुणे.
भोईर कॉलनी, रामकृ ष्ण प्रेक्षागृहाजवळ, पचचवड पुणे
411033

डॉ. लनखील लहरे मठ

सर्व्हे क्रं-२,प्लॉट क्रं 74,पवना नगर , पचचवड, 33

11 घाडगे हॉस्पीटल

डॉ. सुधीर बी घाडगे

सेक्टर क्रं 20, प्लॉट क्रं33ए/1, पी.सी.एन.टी.डी.ए.कृ ष्णा
नगर, पचचवड

21

अलिनी हॉस्पीटल अन्ड एंन्डोस्कॉपी
12 सेंटर

डॉ.संलगता महाजन
डॉ.लवनायक महाजन

प्लॉट क्रं- 118, सेक्टर क्रं-20, कृ ष्णा नगर, पचचवड पुणे 19

20

6
7

8
9

10

7 ऑरें ज हॉस्पीटल
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मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी

2

60

नेत्र शस्त्रदक्रया कें द्र/
ऑपथॉललमक डे के अर
सेंटर

मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी अन्ड

020-27805900

020 27370170/71

7887886219

9096544446 020
27642764
9922322621

9975606497
9823089264

सुपरस्पेशाललटी
42

मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी
मॅट्रलनटी स्पेशाललटी

8806500010
9156510322
9422546848
9561818582
9881377705
9766602556

शेरा

2
अ क्रं

रुग्णालयाचे नाव

डॉक्टरांचे नाव

13 माऊली हॉस्पीटल

रुग्णालयाचा पत्ता

बेड
संख्या
21

डॉ.सुहास जगदाळे

मेन रोड,रुपीनगर, तळवडे , पुणे 411062

30

भक्ती लसध्दांत हॉस्पीटल

डॉ. महेश कु दळे

गट क्रं 231,सर्व्हे क्रं 70, रुपीनगर पोलीस चौकी,
रुपीनगर,तळवडे , पुणे 411062

15 युलनक लचल्डनच हॉस्पीटल

डॉ. गुजर संददप

लहरा मोती फोरच्युन , पचचवड पोलीस स्टेशन समोर, मुबंई
पुणे रोड, पचचवड पुणे 19

85

डॉ.वंदना लक्षरसागर

हनुमान लस्वट च्या समोर, लबजलीनगर, पचचवड पुणे.
411033

डॉ. वैभव अलवनाश म्हस्के

सवे नं. २०५/१ आनंदतारा पालेकर लनवास, बास्के ट
पुलाजवळ, नॅनो होमसमोर रावेत पुणे ४१२१०१

30

डॉ. प्रकाश जाधवर

सवे नं. २०३/१ डी. वाय. पाटील कॉलेज रावेत रोड भोंडवे
कॉनचर जवळ, आकु डी ४१२ १०१

25

टेल्को रोड, पचचवड , पुणे

103

सेक्टर क्रं 24, पी.सी.एन.टी.डी.ए., लनगडी प्रालधकरण, पुणे

110

रुग्णालय प्रकार
मल्टीस्पेशाललटी

मल्टीस्पेशाललटी

14

16

ऑनेक्स (Onxy) मल्टीस्पेशालीटी
हॉस्पीटल आय.सी.युव चाईल्ड के अर

17 युलनक मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल

18

ओजस मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल

लोकमान्य हॉस्पीटल
(पचचवड स्टेशन)
लोकमान्य हॉस्पीटल
20 लनगडी प्रालधकरण )
19

21 स्टार हॉस्पीटल

22

पाटील हॉस्पीटल

23 भालेराव इ.एन.टी. हॉस्पीटल

24

आस्था हॉस्पीटल

25 चर्व्हाण हॉस्पीटल
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डॉ. नरें द्रा वैद्य
(

डॉ. नरें द्रा वैद्य

मल्टीस्पेशाललटी

50

जुना पुणे मुंबई रोड, फोसच मोटर समोर, हॉटेल कुं दन पॅलेस
शेजारी आकु डी.

डॉ. लशवदास पाटील

मेन रोड लवठ्ठलवाडी -आकु डी पुणे
गणराज कॉम्प्लेक्स २ रा मजला ३ म्हाळसाकांत
चौकाजवळ आकु डी प्रालधकरण रोड पुणे

10

डॉ. सुधीर भालेराव

लचखली लजल्हा कें द्र पीसीएनटीडीसी , स्पाईन रोड,
लचखली. पुणे.
५४ स्टेडीअम रोड वास्तु उद्योग अजमेरा पपपरी पुणे

30

डॉ. शहाजी चर्व्हाण
माशाचलनल चर्व्हाण

डॉ.

21

मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी

मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी

मल्टीस्पेशाललटी
कान नाक घसा &
लेसर कें द्र

30

7385159540
7385159540
8850121797
9822053163
9890428837
7276633666

35

डॉ. लववेक बोंडे

डॉ. शाम पशदे

बालरोग तज्ञ (लहान
मुलांचे हॉस्पीटल )

मोबाईल दुरध्वनी
क्रं
9372000009
020/ 69116911

आथोपेडीक
मल्टीस्पेशाललटी

020 27640196/ 5

020-65604848
9028066020/21

020-65222219
9922736052
9822867833
9850880191
7709383969
8929282865
020/27247173
9890367161
9890367187
7350854582
7722080692
7722080691
9689888314
9552594774
020/66201236

शेरा

3
अ क्रं

रुग्णालयाचे नाव
पाटील इ.एन.टी. हॉस्पीटल

डॉक्टरांचे नाव

28

रुबी एलके अर सर्व्हीसेस

29 आयुष मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल
30

अमृत हॉस्पीटल

31 ग्लोबल मल्टीस्पेशाललटी हॉलस्पटल

32

फोलनक्स हॉस्पीटल

33 स्पंदन हॉस्पीटल
34

लजवनज्योती हॉस्पीटल

35 लवजयश्री डे के अर आय लक्ललनक

36

वात्सल्य लचल्डनच ॲन्ड मल्टीस्पेशाललटी
हॉस्पीटल

37 पल्स मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल

38

सेन्हबंध हॉस्पीटल
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बेड
संख्या
5

डॉ अरपवद पाटील

कमला क्रॉस रोड १ ला मजला ऑदफस नं. १४ बी पवग
पीसीएमसी भवन समोर पुणे मुंबई रोड पपपरी पुणे.

30

डॉ. उदय बडगे

लसटी के अर हॉलस्पटल, शुभम गॅलरी, क्रोमा पुढे, पपपरी
लब्रजजवळ पपपरी पुणे ४११०१८

अपुवाच शहा

१ ला मजला, यशवंतराव चर्व्हाण मेमोररयल हॉलस्पटल,
संत तुकाराम नगर, लपसीएमसी ४११०१८

20

हषच लवराज लबल्डींग, मेन रोड, सेवा बॅकेजवळ, नेहरुनगर
पपपरी पुणे ४११ ०१८
६१३, ६१४ सोनकर कॉम्प्लेक्स नव महाराष्ट्र
लवद्यालयासमोर पपपरी-वाघे रे पुणे

30

ऑदफस नं. १११, प्राईड पपचल स्वे अर, काळे वाडी फाटा,
वाकड, पुणे ५७
रीदम सोसायटी समोर,काळे वाडी फाटा, पुणे 411033

25

26
27 सीटीके अर हॉस्पीटल

रुग्णालयाचा पत्ता

डॉ. प्रकाश जाधवर
डॉ. तुषार खैरनार
डॉ. प्रलवण गोयल
प्रशांत माने
डॉ.माधव चर्व्हाण

डॉ.

21

48
30
40

डॉ.सुहास वाघमारे

लशवरत्न हॉटेल समोर, म्हस्के कॉम्पलेक्स, काळे वाडी फाटा
पुणे 411018
प्रददप अपाटचमेंट ,प्लॉट क्रं-143, साधु वासवाणी गाडचन रोड.
काळे वाडी लब्रज जवळ, संजय गांधी नगर, पपपरी - 411018

25

डॉ स्वलिल भोकरे

१ ला व २ मजला, लखवंसरा ट्रेड सेंटर,डांगे चौक-वाकड
रोड ,थेरगाव ४११ ०३३

डॉ.तुषार खराडे

सर्व्हे क्रं 66/1, ताथवडे चौक , औंध रावेत रोड, ताथवडे पुणे
411033

30

डॉ. संजय गर्व्हाणे

24 सुंदरबाग कॉलनी, 11 क्रं बस स्टापजवळ ,
रे ल्वेस्टेशनच्या मागे दापोडी

25

डॉ.चंद्रशेखर अन्नदाते

मोबाईल दुरध्वनी
क्रं
9371458385

कान नाक घसा

प्लॉट क्रं ए/१ भोईर प्लाझा, डांगे चौक, थेरगाव, पुणे.
411033

डॉ.महेश कु दळे

रुग्णालय प्रकार

4

मल्टीस्पेशाललटी

सुपरस्पेशाललटी काडीक
आय.सी.यु.

मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी
जनरल
मल्टीस्पेशाललटी

020-67311111
7722095503
9730245086
020-67332199
32606634
7276194794
7385159540
9028560460
020 32394100
9922448000
020-27270009
9225526566
9881225532
9762840005
8237026263
8237026261

नेत्र शस्त्रदक्रया कें द्र/
ऑपथॉललमक डे के अर 9325099914
सेंटर

मल्टीस्पेशाललटी

मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी

020-64104438
8329253044
8975768468
8805331414
8805991414
9552128800

शेरा

4
अ क्रं

रुग्णालयाचे नाव

सवे नं. १४५/१ मुंबई-बेंगलोर हायवे सयाजी हॉटेलजवळ
भुमकर चौक वाकड पुणे

100
25

डॉ. दकरण मुळे

लवशाल नगर. औंध वाकड पलक रोड, बालाजी सर्व्हीस
स्टेशन जवळ,
सवे नं. ११७/३, पहजवडी रोड, भुमकर वस्ती, वाकड पुणे
४११०५७

डॉ. दकशोरे पहुजा

लबल्डींग ए साई साहेब पपपळे सौदागर पुणे ४११०२७

मॅक्स के अर हॉस्पीटल

डॉ. गणेश राजगुरु

45

लसध्दीलवनायक आयके अर अन्ड ररसचच
इन्स्टीट्युट

डॉ. भुषण वाडेकर

लोटस मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल

डॉ.लशवदशचन आगरवाल

डॉ. लसमा पाटील

लाईफपॉंइं ट मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल डॉ. सुरेश संघवी

गोल्डन के अर हॉस्पीटल

43 नताशा आय के अर ॲन्ड रीसचच

44

डॉ. प्रलवण कांबळे

मल्टीस्पेशाललटी

203-205, 307 र्व्हीजन, गॅलेरीया , कु नाल आयकॉन रोड, पपपळे

21

40

25

गंगानगर जुनी सांगवी पुणे

49 लुंकड हॉस्पीटल

डॉ.ददलीप लुंकड

मंबई पुणे रोड, दापोडी

मोरया हॉस्पीटल (मल्टीस्पेशाललटी )
50 दापोडी

डॉ. पवन लोडा

51 मॅक्स न्युरो हॉस्पीटल

डॉ उमेश फालके

मोबाईल दुरध्वनी
क्रं
9923191930

8888997755
8888746777
9922951115
9657041231
9881268787
020-27702266
8605383605
8390418777
020-27402444/

960453638

द्वारका साई वंडर,अ.क्र 173. लशवसाई रोड,पपपळे
सौदागर, पुणे 411027

डॉ. प्रददप कु मार माकन
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मल्टीस्पेशाललटी

30

डॉ.माकन सजीकल मॅटरलनटी ॲन्ड
48 अक्सीडेंट हॉस्पीटल

अलभजीत आग्रे

60

लसता प्लाझा, हॉटेल स्वराज गाडचन समोर, पपपळे सौदागर,
पुणे 411027

ओमकार हाईटस ,लवद्या नगर कृ ष्णा चौक ,पपपळे गुरवपुणे ४११ ०६१ .

डॉ.

मल्टीस्पेशाललटी

नेत्र शस्त्रदक्रया कें द्र/
ऑपथॉललमक डे के अर
सेंटर

डॉ. भानुदास फराठे

डॉ. समीर रासकर

मल्टीस्पेशाललटी

5

47 ओझोन स्पेशाललटी लक्ललनक

डॉ.रासकर आय हॉस्पीटल

रुग्णालय प्रकार
कॅ न्सर हॉलस्पटल

सौदागर, पुणे 411017

46

52

बेड
संख्या
12

41 अँपल हॉस्पीटल

42

रुग्णालयाचा पत्ता
प्राईड परपल स्वे अर २०२ ऍण्ड २१९ २ रा मजलावर स्टेट
बॅक काळे वाडी वाकड पुणे

39 लक्ष्य कॅ न्सर हॉस्पीटल

40

डॉक्टरांचे नाव

नेत्र शस्त्रदक्रया कें द्र/
ऑपथॉललमक डे के अर
सेंटर

020-212721119

मल्टीस्पेशाललटी

50
30

9850312435
9130002301
7028100023

मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी

8411811559
8308675706
020-27256470
9822057029
9922441225

गौरी अपाटचमेंट , दापोडी पपपळ गुरुव रोड दापोडी पुणे

45

मल्टीस्पेशाललटी

9822285532

अल्फा लवाल कं पनी समोर बॉम्बे पुणे रोड कासरवाडी
पपपरी पुणे
आकांशा स्टेट बँकेजवळ भोसरी आळं दी रोड भोसरी पुणे

51

न्यूरो- , मेंद ू , पाठीचा कणा
अपघात

9850001155

5

नेत्र शस्त्रदक्रया कें द्र/
ऑपथॉललमक डे के अर सेंटर

9823834199
9822314213

शेरा

5
अ क्रं

रुग्णालयाचे नाव

53 डॉ. गायकवाड डायबेटीक सेंटर
54

ओम हॉस्पीटल

डॉक्टरांचे नाव
डॉ. अनु गायकवाड
डॉ. अशोक आगरवाल
सुलनल आगरवाल

डॉ.

रुग्णालयाचा पत्ता

बेड
संख्या

आनंदा हाईट्स, पुणे नालशक रोड, भोसरी, पुणे

25

सवे नं. २०१/५ हुतात्मा चौक आळं दी रोड भोसरी पुणे

80

रुग्णालय प्रकार
मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी

45

55 देसाई अलक्सडेटं हॉस्पीटल प्रा लल

डॉ. जयकु मार गुंजकर

पुणे नालशक हायवे, प्रालधकरण, प्लॉट नं ७/८, भोसरी पुणे ३९
१ ला मजला लवठ्ठल आके ड पुणे नालशक रोड भोसरी पुणे - ४११

मल्टीस्पेशाललटी
15

डॉ. लवलास साबळे

०३९

डॉ सुहास कांबळे

संत नगर सेक्टर नं. ४ मोशी प्रालधकरण पुणे नालशक हायवे
पुणे

101

57 साईनाथ हॉस्पीटल
श्री .मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल अन्ड
58 ( आय.सी.यु.)

डॉ.कृ ष्णकांत मानकर

गट क्रं २८४,मोशी देहु रोड, मोशी, ता.हवेली पुणे ४१२
१०५

30

साबळे सुपरस्पेशालीटी हॉस्पीटल

56

59 अष्टलवनायक हॉस्पीटल

60

संत ज्ञानेिर हॉस्पीटल,(मोशी रोड)

61 पाटील आय हॉस्पीटल

62

लाईफलाइन हॉस्पीटल
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डॉ.आकाशददप आगरवाल

अंजली पाटील
डॉ. संजय साळवे

डॉ.

आथोपेडीक

50

मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी

मोशी ,पुणे 412105

संतनगर प्लॉट नं १/१ सेक्टर- ४ मोशी प्रालधकरण पुणे
नालशक हायवे मोशी पुणे

डॉ लवलास साबळे
डॉ. संतोष पाटील

प्लॉट क् .१ सेक्टर- ९, संत नगर, स्पाईन रोड, लपसीएनडीटीए ,

सुपरस्पेशाललटी
युरॉलॉजी/जेनीटो/
युरोनेरी

100

१ ला मजला, सी पवग, जय गणेश साम्राज्य, पुणे नालशक
हायवे , भोसरी

2

सेक्टर नं. १ इं द्रायणीनगर हवेली हॉटेलजवळ भोसरी पुणे

21

मल्टीस्पेशाललटी
नेत्र शस्त्रदक्रया कें द्र/
ऑथोललमोलॉलज

मल्टीस्पेशाललटी

मोबाईल दुरध्वनी
क्रं
9689908543
8888825601
8888834890
8888834815
8669665293
9011053954
020-27119999
9881232427
8600005878
9689908544
9604636886
9881558230
9552588191
020/65114500
8411028844
7028859092
9822004630
9822417630
9011036397
9890616927

शेरा

6
अ क्रं

बेड
संख्या

रुग्णालय प्रकार

२५१/२५२ टेललफोन एक्सचेंजसमोर डीएर्व्ही स्कु लजवळ
रामबाण सोसायटी पररहार चौक औंध पुणे

30

ऑथोपेडीक

9689930606

३७६ पसध सोसायटी, ब्रेमेन स्वे अर,गणेश पखड रोड, औंध,
पुणे

16

डॉ. आददत्य एस. के ळकर

नेत्र शस्त्रदक्रया कें द्र/
ऑपथॉललमक डे के अर
सेंटर

8600005518
8600005527

एम्स हॉस्पीटल ॲन्ड रीसचच सेंटर

डॉ. दकशोर पंडीत

सवे नं. १५४ एम्स स्वे अरजवळ औंध पुणे

101

मल्टीस्पेशाललटी

9922435338

मेडीपॉईंट हॉस्पीटल

डॉ. लशवराम भोनलगरी

रुग्णालयाचे नाव

डॉक्टरांचे नाव

रुग्णालयाचा पत्ता

मोबाईल दुरध्वनी
क्रं

पुणे शहर पररसरातील रग्णालये
63
64

साई श्री हॉस्पीटल
नॅशनल इन्सीट्युट ऑप्थल्मोलॉजी सुपर
स्पेशाललटी आय के अर (एन. आय. ओ)

65
66

डॉ. लनरज आडकर

२४१/१ नवीन डीपी रोड औंध बाणेर बॉन्री बाणेर रोड पुणे

102

डॉ. जयपसग पशदे

१३१७ कसबा पेठ पुणे

75

एस.एस.आर.सजीसेंटर कन्सल्टींग आय

डॉ. राजीव राऊत

27, मलनशा टेरेस , २ ए मोलेददयना रोड, पुणे कॅ म्प
411001

लोकमान्य हॉस्पीटल (पवचती)

डॉ. नरें द्रा वैद्य

67 सुयाच सह्याद्री हॉस्पीटल
68

69

70 पवार मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल एन्ड
डायग्नोस्टीक सेंटर प्रा. लल

डॉ.लनतीन पवार

71 संजीवन हॉस्पीटल

डॉ. सुरेश वमाच

72
73
74

गॅलक्सी के अर हॉस्पीटल

डॉ. शैलेश पुनतांबेकर
एच. आर. फाटे

देवयानी मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल

डॉ. श्रीरं ग ललमये

नॅशनल इन्सीट्युट ऑप्थल्मोलॉजी सुपर
स्पेशाललटी आय के अर (एन. आय. ओ)
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डॉ. आददत्य एस. के ळकर

डॉ.

7

४८४/६ लमत्रमंडळ को. ऑपरे टीर्व्ह सोसायटी अरण्येिर
रोड पवचती पुणे
४९/२२,बालाजीनगर ,एलोरा पॅलेसच्या मागे , धनकवडी
,पुणे ४३

22

प्लॉट नं. २३ कवे रोड समोर, एरं डवणा पुणे ४११ ००४

मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी
नेत्र शस्त्रदक्रया कें द्र/
ऑथोललमोलॉलज

992241227
8411897670
9822062767
020-26131363
7744938889

आथोपेडीक

9850880191
9552538104

जनरल

020/24372008

100

मल्टीस्पेशाललटी

8805981783
9762268113
9552577812

२५ ए कवे रोड, गरवारे कॉलेजजवळ, पुणे ४११००४

50

मल्टीस्पेशाललटी

020-30244100

प्लॉट नं. - १२१, लेन नं. ४ डहाणुकर कॉलनी, कोथरुड पुणे

120

मल्टीस्पेशाललटी

16

नेत्र शस्त्रदक्रया कें द्र/
ऑपथॉललमक डे के अर
सेंटर

9637477760
9850811722
9881901723
020-25536369

११८७/३७, बंद घोले रोड, महात्मा फु ले संग्रहालय,
लशवाजीनगर पुणे ११००५

35

41460100
9850572169
8600005524

शेरा

7
अ क्रं

रुग्णालयाचे नाव

डॉक्टरांचे नाव

रुग्णालयाचा पत्ता

75
अथवच नेत्रालय ॲन्ड रीसचच प्रा. लल.

डॉ. संजीव डोळे

संजीवन सर्व्हे क्रं 1195/8, घोले रोड, पुणे 411005

जगताप हॉस्पीटल

डॉ. राजीव जगताप

आनंद नगर, पसहगड रोड, पुणे- ४११ ०५१

नोबल हॉस्पीटल

डॉ. हनुमंत साळे

१५३ मगरपट्टा लसटी रोड हडपसर पुणे

श्री हॉस्पीटल

डॉ. श्रीहरी ढोरे पाटील

लसध्दाथच मेन्शन आगाखान पॅलेस समोर, नगर रोड, पुणे
४११00६

76

77
78

बेड
संख्या
10

रुग्णालय प्रकार
मल्टीस्पेशाललटी

38
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मल्टीस्पेशाललटी

250
40

मल्टीस्पेशाललटी
मल्टीस्पेशाललटी

मोबाईल दुरध्वनी
क्रं
020-65606677
9822390654
9325262121
020-24352976
9422025279
9545047423
9850000590
8390560170
9422983729
9822195669

शेरा

8
अ क्रं

रुग्णालयाचे नाव

डॉक्टरांचे नाव

रुग्णालयाचा पत्ता

बेड
संख्या

रुग्णालय प्रकार

मोबाईल दुरध्वनी
क्रं

लप.एम.सी .,लप.सी.एम.सी हद्दीबाहेरील रग्णालये
79

डॉ. बन्सल हॉलस्पटल

डॉ. श्रीलनवास बन्सल

80 आधार मल्टीस्पेशाललटी ॲन्ड आय.सी.य़ुव. डॉ. पी. के . लसन्हा
81

हॉस्पीटल

गणेश राऊत

लजवनरे खा मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल

डॉ.राजेंद्र चावट

82 शुभश्री मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल प्रा.लल
83

पवना मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल

84 पायोलनअर हॉस्पीटल
85 बडे अक्सीडेंट मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल
86 स्पशच हॉस्पीटल

डॉ.

डॉ. एस. के . वाढोवकर

डॉ. राहुल बडे

डॉ. राहुल बडे

30

जुना मुंबई पुणे हायवे , बँक ऑफ इंडीया समोर देहुरोड, पुणे ४११
०१०१

50

सर्व्हे क्रं -28. प्रभु कॉम्पलेक्स, ररपब्लीक स्कु ल च्या समोर, देहुरोड

50

, पुणे ४१२१०१

डॉ. लवकास ए. चौधरी

डॉ. लप्रया हाटेकर
समाधान लक्षरसागर

डॉ बन्सल हॉलस्पटल, मुंबई पुणे रोड, देहूरोड, पुणे ४१२१०१

डॉ.

020-27671479 9822344416

मल्टीस्पेशाललटी

8600199098

मल्टीस्पेशाललटी

9225620504
9881818129
020 27674999

मल्टीस्पेशाललटी

देहुरोड रे ल्वेस्टेशन जवळ. महात्मा गांधी स्कु ल मागे , देहुरोड, पुणे . ४१२ १०१

35

मल्टीस्पेशाललटी

9403341129

मुंबई पुणे रोड,सोमाटणे फाटा ,तालुका मावळ ,लजल्हा पुणे

100

मल्टीस्पेशाललटी

9767550894

डायमंड कमचलशयल कॉम्प्लेक्स , सोमाटणे फाटा, तालुका मावळ, पुणे

80

मल्टीस्पेशाललटी

9890305220
9823336680

मुंबई पुणे रोड सोमाटणे फाटा, तालुका मावळ, पुणे

50

मल्टीस्पेशाललटी

9823829272

सर्व्हे क्रं -353, इमरॅ ल्ड लबल्डसच , परं दवडी रोड, सोमाटणे फाटा,

80

मल्टीस्पेशाललटी

020 65113434

02114-221050

410506

डॉ.राजेंद्र देशमुख
डॉ.अजीत माने

प्लॉट क्रं 17,एकलवरा सोसाय़टी,चाकण मुंबई हायवे , युलनयन
बॅंकेसमोर, तळे गाव स्टेशन, ता. मावऴ, पुणे.

20

88 मातोश्री हॉस्पीटल

डॉ. लवकास कु डे

25

मल्टीस्पेशाललटी

89 भगवती नेत्रालय

डॉ. भारत राऊत

ए/पी वडगाव, मुंबई पुणे हायवेजवळ , कु डेवाडा तालुका मावळ, पुणे ४११०२६

१ ला मजला, लसध्दी आके ड मालणक चौक चाकण पुणे

15

नेत्र शस्त्रदक्रया कें द्र/
ऑपथॉललमक डे के अर सेंटर

डॉ.राजेश घाटकर

लवशाल गाडचन च्या समोर, लशक्रापुर रोड, चाकण

100

मल्टीस्पेशाललटी

91 परमार हॉस्पीटल

डॉ. राजेंद्र परमार

एल. टी रोड लोनावळा 410401

40

मल्टीस्पेशाललटी

92 के .के . मल्टीस्पेशाललटी हॉस्पीटल

डॉ. श्रीकांत कु -हाडे

आळं दी मरकळ रोड. जलाराम मंदीराजवळ , आळं दी देवाची

30

मल्टीस्पेशाललटी

87 अथवच अक्सीडेंट हॉस्पीटल

90

चाकण दक्रटीके अर हॉस्पीटल प्रा.लल

27674777

8850121797

9822867833

9850072984
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