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अ ं  णालयाचे  नाव  डॉ टरांचे नाव णालयाचा प ा  बेड  
सं या

णालय कार    मोबाईल    दुर वनी 
ं

शेरा

1
डॉ.डी.वाय.पाटील हॉ पीटल अ ड 
रसच सटर

डॉ.पी.डी.पाटील संत तुकाराम नगर, पंपरी  ,पुणे 411018 1450 म टी पेशािलटी 020-27805900 
9921377954

2 अ द य िबला मेमो रयल हॉ पीटल ीम. रेखा दुबे अ द य िबला हॉ पीटल माग, पो.ऑ. चंचवड पुणे 350 म टी पेशािलटी
9822826202  
9881123027 
9850417506

3 टल ग हॉ पीटल डॉ. िवजय भलगट से टर २७, भेळ चौकाजवळ , ािधकरण िनगडी पुणे 215 म टी पेशािलटी

9890935916 
9850288214 020-
27332700,434
8999765809

4
धन ी हॉ पीटल  
(एम.आय.डी.सी. चंचवड )

डॉ. आर. एन. पटवधन जी-पी/कमलानयन बजाज कुल समोर, एम.आय.डी.सी. 
चंचवड

70 म टी पेशािलटी
9371013824 
902873391

5 वेदांत म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ.िनलेश पाटील जीपी-83 , रोटरी क ब समोर संभाजी नगर, एमआयडीसी. 
चंचवड पुणे  411019

45 म टी पेशािलटी
020 27370170/71  
7887886219

6 पॅनआथ  म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ.रा ल ब े
र दी कॅिपटल, लॉट ं - एफ 11, ए.डी.सी. 

िप.सी.एन. ट.डी.ए. संभाजी चौक, िनगडी ािधकरण, 411 
044

50
म टी पेशािलटी

9096544446  020 
27642764

7 हष आय ि लिनक डॉ िनतीन घोगरे
गेराज इ पेरीअम ओएसीस, बी 207 ते 209, दुसरा मजला, 
फनोले स चौका जवळ, पंपरी पुणे 18

2 ने  श या क / 
ऑपथ लिमक डे केअर 

सटर

9922322621

8 मोरया म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ. अिवनाश वाचासुंदर अि नी मेडीकल फॉऊ डेशन, मोरया म टी पेशािलटी, 
चंचवडगाव पुणे.

48
म टी पेशािलटी 9975606497  

9881366076

9
चैत य सुपर पेशािलटी  हॉ पीटल 

ा.िल
डॉ.सुिशल कुलकण भोईर कॉलनी, रामकृ ण े ागृहाजवळ, चंचवड पुणे 

411033
60 म टी पेशािलटी अ ड 

सुपर पेशािलटी
9823089264   
9860628070

10 7 ऑरज हॉ पीटल डॉ. िनखील िहरेमठ स ह ं -२, लॉट ं  74,पवना नगर , चंचवड, 33
42

म टी पेशािलटी 8806500010       
9156510322            

11 घाडगे हॉ पीटल डॉ. सुधीर बी घाडगे
से टर ं  20, लॉट ं 33ए/1, पी.सी.एन.टी.डी.ए.कृ णा 
नगर, चंचवड

21
म टी पेशािलटी

9422546848    
9561818582

12 अि नी हॉ पीटल अ ड एं डो कॉपी सटर
डॉ.संिगता महाजन         
डॉ.िवनायक महाजन

लॉट ं - 118, से टर ं -20, कृ णा नगर, चंचवड पुणे -19 20
मॅ िनटी पेशािलटी

9881377705        
9766602556    

पपरी चचवड महानगरपािलका
पंपरी पुणे. 411018

ध वंतरी वा य योजनेम ये समािव  णालयांची  यादी
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अ ं  णालयाचे  नाव  डॉ टरांचे नाव णालयाचा प ा  बेड  
सं या

णालय कार    मोबाईल    दुर वनी 
ं

शेरा

13 माऊली हॉ पीटल डॉ.सुहास जगदाळे मेन रोड, पीनगर, तळवडे, पुणे 411062
21

म टी पेशािलटी 9372000009      
020/ 69116911

14 भ  िस दांत हॉ पीटल डॉ. महेश कुदळे
गट ं  231,स ह ं  70, पीनगर पोलीस चौक , 

पीनगर,तळवडे, पुणे 411062
30

म टी पेशािलटी
7385159540        
7385159540 
8850121797

15
ऑने स (Onxy) म टी पेशालीटी 
हॉ पीटल आय.सी.युव चाई ड केअर

डॉ.वंदना ि रसागर
हनुमान ि वट या समोर, िबजलीनगर, चंचवड पुणे.  
411033

35
म टी पेशािलटी 7276633666      

020 27640196/ 5

16 ओजस म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ. काश जाधवर
सव नं. २०३/१ डी. वाय. पाटील कॉलेज रावेत रोड भ डवे 
कॉनर जवळ, आकुड  ४१२ १०१

25 म टी पेशािलटी 020-65222219  
9922736052

17
लोकमा य हॉ पीटल
 ( चंचवड टेशन)

डॉ. नर ा वै
टे को रोड, चंचवड , पुणे 103

म टी पेशािलटी
020-46606800
        46606875
9822867833

18
लोकमा य हॉ पीटल  
 (िनगडी ािधकरण )

डॉ. नर ा वै से टर ं  24, पी.सी.एन.टी.डी.ए., िनगडी ािधकरण, पुणे 110
म टी पेशािलटी 020-67392000

9850880191

19 टार हॉ पीटल डॉ. िववेक ब डे
जुना पुणे मंुबई रोड, फोस मोटर समोर, हॉटेल कंुदन पॅलेस 
शेजारी आकुड

50 म टी पेशािलटी 7709383969      
8929282865  
020/27247173   
8668914769

20 पाटील हॉ पीटल डॉ. िशवदास पाटील मेन रोड िव लवाडी-आकुड  पुणे
21

म टी पेशािलटी 9890367161 
9890367187

21 भालेराव इ.एन.टी.  हॉ पीटल डॉ. सुधीर भालेराव
गणराज कॉ ले स २ रा मजला ३ हाळसाकांत चौकाजवळ 
आकुड  ािधकरण रोड पुणे

10
कान नाक घसा &  

लेसर क

020-27657512    
7722080692-94
7722080691       

22 एिगस म टी पेशिलटी हॉि पटल डॉ िनलेश एस सोनवने
शॉप नं. १-१२, पिहला मजला, तप वी लाझा, 
काळभोरनगर स हस रोड, खंडोबा चौक, आकुड  ४११ ०१९

25
म टी पेशािलटी

9970831359 
7447660789 
7875710112

23 आ था हॉ पीटल डॉ. शाम शंदे िचखली िज हा क  पीसीएनटीडीसी, पाईन रोड, िचखली. 
पुणे.

30
आथ पेडीक 9689888314

24 इ पेरीयल म टी पेशिलटी हॉि पटल डॉ र दप सोनवणे पंगळे ाईड, पंगळे रोड, राधा वामी आ माजवळ, 
िचखली, पुणे ४११ ०६२

108
म टी पेशािलटी 8149627848

25 मून म टे पेशािलटी हॉ पीटल डॉ रनकूश ितलोकचंदानी गट नं. ११६, अ य ए पायर या जवळ, देह-आळंदी रोड, 
िचखली, पुणे ४११०६२

38
म टी पेशािलटी 7040487784  

7420082009

26 च हाण हॉ पीटल
डॉ. शहाजी च हाण 
डॉ. माशािनल च हाण

५४ टेडीअम रोड वा तु उ ोग अजमेरा पंपरी पुणे 30 म टी पेशािलटी 9552594774     
020/66201236          
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अ ं  णालयाचे  नाव  डॉ टरांचे नाव णालयाचा प ा  बेड  
सं या

णालय कार    मोबाईल    दुर वनी 
ं

शेरा

27 पाटील इ.एन.टी. हॉ पीटल डॉ अर वंद पाटील कमला ॉस रोड १ ला मजला ऑ फस नं. १४ बी वंग 
पीसीएमसी भवन समोर पुणे मंुबई रोड पंपरी पुणे.

5
कान नाक घसा 9371458385

28 सीटीकेअर  हॉ पीटल डॉ. अर वंद पाटील
िसटी केअर हॉि पटल, शुभम गॅलरी, ोमा पुढे, पंपरी 
ि जजवळ पंपरी पुणे ४११०१८

30 म टी पेशािलटी 020-67311111  
7722095503    
9730245086

29 िहल ग हॅ डस ि लनीक डॉ चैत य शहा अ वंग, दुसरा मजला, ि मीयर लाझा, िबगबाजार जवळ, 
चंचवड ४११०१९

51
जनरल 8888200004

30 बी एलकेअर स ह सेस अपुव शहा १ ला मजला, यशवंतराव च हाण मेमो रयल हॉि पटल, संत 
तुकाराम नगर, िपसीएमसी ४११०१८

20 सुपर पेशािलटी काड क  
आय.सी.यु.

020-67332199     
32606634

31 आयुष म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ. काश जाधवर
हष िवराज िब ड ग, मेन रोड, सेवा बॅकेजवळ, नेह नगर 
पंपरी पुणे ४११ ०१८

30
म टी पेशािलटी

7276194794 
7385159540    
9970363835

32 अमृत  हॉ पीटल डॉ. तुषार खैरनार
६१३, ६१४ सोनकर कॉ  ले स नव महारा  
िव ालयासमोर पंपरी-वाघेरे पुणे

21
म टी पेशािलटी

9028560460

33 लोबल म टी पेशािलटी हॉि पटल
डॉ. िवण गोयल  
डॉ. शांत माने

ऑ फस नं. १११, ाईड पपल े अर, काळेवाडी फाटा, 
वाकड, पुणे ५७

25
म टी पेशािलटी 9890669565

9922448000

34 फोिन स हॉ पीटल डॉ.माधव च हाण
रीदम सोसायटी समोर, काळेवाडी फाटा, पुणे 411033 48

म टी पेशािलटी
020-27270009 
9225526566    
9881225532

35 पंदन हॉ पीटल ड़ॉ.महेश कुदळे
लॉट ं  ए/१ भोईर लाझा, डांगे चौक, थेरगाव, पुणे.  

411033
30

जनरल
9762840005

36 िजवन योती हॉ पीटल डॉ.चं शेखर अ दाते
िशवर  हॉटेल समोर, ह के कॉ पले स, काळेवाडी फाटा 
पुणे 411018

40
म टी पेशािलटी

8237026263        
8237026261
8855005839

37 िवजय ी डे केअर आय ि लिनक डॉ.सुहास वाघमारे
दप अपाटमट, लॉट ं -143, साधु वासवाणी गाडन रोड. 

काळेवाडी ि ज जवळ, संजय गांधी नगर, पंपरी - 411018
4 ने  श या क / 

ऑपथ लिमक डे केअर 
सटर

9325099914

38 फॉ यून हॉ पीटल डॉ चं शेखर अ दाते महष  शाळेजवळ, ीनगर, काळेवाडी, रहाटणी र ता, 
पंपरी, पुणे ४११०१७

51
म टी पेशािलटी 8237026263

39 हेिलयनस भारती हॉ पीटल डॉ कालीदास भारती शमा आकड, काळेवाडी रोड, काळेवाड , पंपर  पुणे 51
म टी पेशािलटी 8448445568 

7710820203

40 युिनवसल म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ रणबीजय संग
स.नं. १०८/२/१, धशमेश केअर, पिहला मजला, िनरंकरी 
भवन जवळ, िवजयनगर, काळेवाडी, पुणे ४११ ०१७

30
म टी पेशािलटी

7218393955
7040400000
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अ ं  णालयाचे  नाव  डॉ टरांचे नाव णालयाचा प ा  बेड  
सं या

णालय कार    मोबाईल    दुर वनी 
ं

शेरा

41
वा स य िच डन ॲ ड म टी पेशािलटी 
हॉ पीटल

डॉ वि ल भोकरे
१ ला  व २ मजला, िखवंसरा ेड सटर,डांगे चौक-वाकड 
रोड, थेरगाव ४११ ०३३

25
म टी पेशािलटी

020-64104438  
8329253044    
8975768468

42 प स म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ.तुषार खराडे स ह ं  66/1, ताथवडे चौक , ध रावेत रोड, ताथवडे पुणे 
411033

30
म टी पेशािलटी 8805331414      

8805991414

43 से हबंध हॉ पीटल डॉ. संजय ग हाणे 24 सुंदरबाग कॉलनी, 11 ं  बस टापजवळ , रे वे टेशन या 
मागे दापोडी

25
म टी पेशािलटी 9552128800

44 ल य कॅ सर  हॉ पीटल डॉ. िसमा पाटील ाईड परपल े अर २०२ ऍ ड २१९ २ रा मजलावर टेट 
बॅक काळेवाडी वाकड पुणे

12
कॅ सर हॉि पटल 9923191930

8097191918

45 लाईफप इंट म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ. सुरेश संघवी सव नं. १४५/१ मंुबई-बगलोर हायवे सयाजी हॉटेलजवळ 
भुमकर चौक वाकड पुणे

100
म टी पेशािलटी 8888997755

46 अँपल हॉ पीटल डॉ. िवण कांबळे िवशाल नगर. ध वाकड लंक रोड, बालाजी स ह स टेशन 
जवळ,

25
म टी पेशािलटी 8888746777       

9922951115     

47 गो डन केअर हॉ पीटल डॉ. करण मुळे
सव नं. ११७/३, हंजवडी रोड, भुमकर व ती, वाकड पुणे 
४११०५७

60
म टी पेशािलटी

9657041231       
9881268787 
9730838628

48 नताशा आय केअर ॲ ड रीसच डॉ. कशोर प जा िब ड ग ए साई साहेब पंपळे सौदागर पुणे ४११०२७
5 ने  श या क / 

ऑपथ लिमक डे केअर 
सटर

020-27702266 
8605383605        
8390418777  

49 मॅ स केअर हॉ पीटल डॉ. गणेश राजगु
िसता लाझा, हॉटेल वराज गाडन समोर, पंपळे सौदागर, 
पुणे 411027

30 म टी पेशािलटी 020-27402444/    
960453638 
9850312435

50
िस दीिवनायक आयकेअर अ ड रसच 
इ टी ुट

डॉ. भुषण वाडेकर
203-205, 307 हीजन, गॅलेरीया , कुनाल आयकॉन रोड, पंपळे 
सौदागर, पुणे 411017

21 ने  श या क / 
ऑपथ लिमक डे केअर 

सटर

9130002301     
7028100023     

51 लोटस  म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ.िशवदशन आगरवाल
ारका साई वंडर,अ.  173. िशवसाई रोड, पंपळे सौदागर, 

पुणे 411027
40

म टी पेशािलटी
020-212721119  
8411811559 
8308675706

52 लोबल आय इं टीटयुट डॉ बबन सी डोळस ऑ फस २०४, ितसरा मजला, गणेशायम कॉ ले स बीआरटी 
रोड, पंपळे सौदागर, पुणे ४११ ०२७

2
ऑपथ लिमक 8800668456

53 कार म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ.देवायानी ल ढे
 से.क  ४४/१अ/ गाय ी भेळ  िव ा नगर रोड समोर. 
पंपळे गु व ४११०२७

30 म टी पेशािलटी 9146051968 
9119571968

54 ओझोन पेशािलटी ि लिनक डॉ. भानुदास फराठे ओमकार हाईटस ,िव ा नगर कृ णा चौक, पंपळे गुरव पुणे 
४११ ०६१ .

25
म टी पेशािलटी 020-27256470 
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अ ं  णालयाचे  नाव  डॉ टरांचे नाव णालयाचा प ा  बेड  
सं या

णालय कार    मोबाईल    दुर वनी 
ं

शेरा

55 दा हॉ पीटल डॉ. संतोष भरतराव कदम स ह न.ं 94/1बी/1/2, जय भवानी नगर, मेन बस टॉप 
समोर, पंपळे गुरव, पुणे 411 061

40
म टी पेशािलटी 9823295795

56
डॉ.माकन सज कल मॅटरिनटी ॲ ड  
अ सीडट हॉ पीटल

डॉ. दप कुमार माकन गंगानगर  जुनी सांगवी पुणे
50

म टी पेशािलटी 9822057029

57
ी .म टी पेशािलटी हॉ पीटल  अ ड ( 

डॉ.सोनवणे यांचे )
डॉ.रमेश के सोनवणे 324, ढोरे नगर , जुनी सांगवी, पुणे 411027

51
म टी पेशािलटी

9325615379 
9822255567      

58 लुंकड हॉ पीटल डॉ. दलीप लुंकड मंबई पुणे रोड, दापोडी 30 म टी पेशािलटी 020-2271218194 
9922441225

59
मोरया  हॉ पीटल (म टी पेशािलटी) 
दापोडी

डॉ. पवन लोडा गौरी अपाटमट, दापोडी पंपळ गुरव रोड दापोडी पुणे 45 म टी पेशािलटी 9822285532
9021744733

60 मॅ स युरो हॉ पीटल डॉ उमेश फालके अ फा लवाल कंपनी समोर बॉ बे पुणे रोड कासारवाडी 
पंपरी पुणे

51 यूरो- , मदू , पाठीचा कणा 
अपघात

020-67333666
9850001155

61 डॉ.रासकर आय  हॉ पीटल
डॉ. समीर रासकर
डॉ. अिभजीत आ े

आकांशा टेट बँकेजवळ भोसरी-आळंदी रोड भोसरी पुणे 5
ने  श या क / 

ऑपथ लिमक डे केअर सटर

020-27127659
8983542242
9823834199  
9822314213

62 डॉ. गायकवाड डायबेटीक सटर डॉ. अनु गायकवाड आनंदा हाई स, पुणे नािशक रोड, भोसरी, पुणे 25 म टी पेशािलटी 9689908543

63 ओम हॉ पीटल
डॉ. अशोक आगरवाल 
डॉ. सुिनल आगरवाल

सव नं. २०१/५ ता मा चौक आळंदी रोड भोसरी पुणे 80
म टी पेशािलटी 8888825601

64 देसाई अि सडेटं हॉ पीटल ा िल डॉ. जयकुमार गुंजकर पुणे नािशक हायवे, ािधकरण, लॉट नं ७/८, भोसरी पुणे ३९
45

म टी पेशािलटी
8888834890    
8888834815 
8669665293

65 साबळे सुपर पेशालीटी हॉ पीटल डॉ. िवलास साबळे
१ ला मजला िव ल आकड पुणे नािशक रोड भोसरी पुणे - ४११ 
०३९

15 सुपर पेशािलटी 
युरॉलॉजी/जेनीटो/  

युरोनेरी

9011053954   020-
27119999 
9881232427

66 संजीवन हॉ पीटल डॉ करण माळी ता मा चौक, आळंदी रोड, भोसरी, पुणे 411 039 21
म टी पेशािलटी 7798982437

9822308041

67 लाईफलाइन हॉ पीटल डॉ. संजय साळवे से टर नं. १ इं ायणीनगर हवेली हॉटेलजवळ भोसरी पुणे 21
म टी पेशािलटी 9890616927

68 डॉ.म ेवार चे ट अ ड जनरल हॉ पीटल डॉ.शिशकांत म ेवार से. ं  1,अ सीस बॅक ,वै णव माता  मंदीर जवळ, ायणी 
नगर , भोसरी पुणे.

26
जनरल 9850172762
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अ ं  णालयाचे  नाव  डॉ टरांचे नाव णालयाचा प ा  बेड  
सं या

णालय कार    मोबाईल    दुर वनी 
ं

शेरा

69 साईनाथ  हॉ पीटल डॉ सुहास कांबळे
संत नगर से टर नं. ४ मोशी ािधकरण पुणे नािशक हायवे 
पुणे

101
आथ पेडीक

8600005887    
9028168063     
020-67313040/00

70
ी .म टी पेशािलटी हॉ पीटल  अ ड  

आय.सी.य.ु
डॉ.कृ णकांत मानकर गट ं  २८४,मोशी दे  रोड, मोशी, ता.हवेली पुणे ४१२ १०५ 30

म टी पेशािलटी 9881558230    
9552588191

71 अ िवनायक हॉ पीटल डॉ.आकाश दप आगरवाल
लॉट क्.१ से टर- ९, संत नगर, पाईन रोड, 

िपसीएनडीटीए, मोशी ,पुणे 412105

50 म टी पेशािलटी 020/65114500  
8411028844     
7028859092

72
अकॉड हॉ पीटल युनीट ऑफ संत 

ाने र हॉ पीटल ा िल
डॉ िवलास साबळे

संतनगर लॉट नं १/१ से टर- ४ मोशी ािधकरण पुणे 
नािशक हायवे मोशी पुणे

100
म टी पेशािलटी

020-67900906
9763721840 
9822004630

73 सनराईस हॉ पीटल डॉ जस ीत सहा/नागपाल
गट नं. २१३/२१४, वंदे मातरम सोसायटी समोर, मोशी-
आळंदी रोड, डूडूळगाव, मोशी, पुणे ४१२ १०५

30
म टी पेशािलटी

7798980005

74 पाटील आय हॉ पीटल
डॉ. संतोष पाटील 
डॉ. अंजली पाटील

१ ला मजला, सी वंग, जय गणेश सा ा य, पुणे नािशक 
हायवे, भोसरी

2 ने  श या क / 
ऑथ िलमोलॉिज

  9822417630     
9011036397

75 साई ी हॉ पीटल डॉ. िनरज आडकर
२५१/२५२ टेिलफोन ए सचजसमोर डीए ही कुलजवळ 
रामबाण सोसायटी प रहार चौक ध पुणे

30 ऑथ पेडीक 9689930606

76 ए स हॉ पीटल ॲ ड रीसच सटर डॉ. कशोर पंडीत सव नं. १५४ ए स े अरजवळ ध पुणे 101 म टी पेशािलटी 020-67400100
        67400125

77 लोकमा य हॉ पीटल (पवती) डॉ. नर ा वै
४८४/६ िम मंडळ को. ऑपरेटी ह सोसायटी अर ये र रोड 
पवती पुणे

22
आथ पेडीक

020-67392001/2/3
9850880191  
9552538104 

78
पवार म टी पेशािलटी हॉ पीटल ए ड 
डाय ो टीक सटर ा. िल

डॉ.िनतीन पवार
४९/२२,बालाजीनगर,एलोरा पॅलेस या मागे, धनकवडी, पुणे 
४३

35 जनरल 020/24372008  
8805981783  
9762268113

79
साई ेह हॉ पीटल अ ड डाय ो टीक  
सटर ा. िल

 डॉ,.सुिमत जगताप साई िब ड ग, से.  २७/११,  पीएमटी बस टॉप जवळ, 
का ज पुणे. 35

जनरल 8888150101  020 
26959208

80 संजीवन हॉ पीटल डॉ. सुरेश वमा लॉट नं. २३ कव रोड समोर, एरंडवणा पुणे ४११ ००४ 100 म टी पेशािलटी 020-67250000
9552577812

पुणे शहर प रसरातील र णालये
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अ ं  णालयाचे  नाव  डॉ टरांचे नाव णालयाचा प ा  बेड  
सं या

णालय कार    मोबाईल    दुर वनी 
ं

शेरा

81 देवयानी म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ. ीरंग िलमये
लॉट नं. - १२१, लेन नं. ४ डहाणुकर कॉलनी, कोथ ड पुणे 120 म टी पेशािलटी 9637477760  

9850811722      
9881901723    

82
नॅशनल इ सी ुट ऑ थ मोलॉजी  सुपर 
पेशािलटी आय केअर   (एन. आय. ओ) डॉ. आ द य एस. केळकर

११८७/३७, बंद घोले रोड, महा मा फुले सं हालय, 
िशवाजीनगर पुणे ११००५

16 ने  श या क / 
ऑपथ लिमक डे केअर 

सटर

020-25536369 
41460100 
9850572169       

83 अथव ने ालय अ ड रीसच ा. िल. ड़ॉ. संजीव डोळे संजीवन स ह ं  1195/8, घोले रोड, पुणे 411005

10

म टी पेशािलटी

020-29516813
        25513292
8446606677

84 जगताप हॉ पीटल डॉ. राजीव जगताप आनंद नगर, संहगड रोड, पुणे- ४११ ०५१
38

म टी पेशािलटी
020-24352976 
9422025279 
9545047423 

85 नोबल हॉ पीटल डॉ. हनुमंत साळे १५३ मगरप ा िसटी रोड हडपसर पुणे
250

म टी पेशािलटी
9850000590       
8390560170
7888010447

86 ी हॉ पीटल  (नगर रोड, पुणे ) डॉ. ीहरी ढोरेपाटील िस दाथ मे शन आगाखान पॅलेस समोर, नगर रोड, पुणे 
४११00६

40 म टी पेशािलटी 9422983729       
9822195669 

87 ए.एस.जी. हॉ पीटल ा. िल.
डॉ अ ण संगवी 
डॉ एस गंद

तळ मजला, सेलो लांटीना, एफ.सी. रोड, िशवाजीनगर 15
ऑपथ लिमक

20-29806222 
29806221   
915819504 
8875020437

88 डॉ. ब सल हॉि पटल डॉ. ीिनवास ब सल
डॉ ब सल हॉि पटल, मंुबई पुणे रोड, दे रोड, पुणे - 
४१२१०१

30 म टी पेशािलटी
020-27671479 9822344416 
8600199098

89
आधार म टी पेशािलटी ॲ ड आय.सी.य़व. 
हॉ पीटल

डॉ. पी. के. िस हा
डॉ. गणेश राऊत

जुना मंुबई पुणे हायवे, बँक ऑफ इंडीया समोर दे रोड, पुणे 
४१२१०१

50 म टी पेशािलटी
9225620504 
9881818129

90 िजवनरेखा म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ.राज  चावट
स ह ं -28. भु कॉ पले स, रप लीक कुल या समोर, दे रोड, 
पुणे ४१२१०१

50
म टी पेशािलटी

020 27674999     27674777        
     8850121797

91 शुभ ी म टी पेशािलटी हॉ पीटल ा.िल डॉ. िवकास ए. चौधरी दे रोड रे वे टेशन जवळ. महा मा गांधी कुल माग,े दे रोड, पुणे. 
४१२ १०१

35 म टी पेशािलटी 9403341129

92 पवना  म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ. एस. के. वाढोवकर मंुबई पुणे रोड, सोमाटणे फाटा ,तालुका मावळ ,िज हा पुणे 100 म टी पेशािलटी 9767550894

िप.एम.सी .,िप.सी.एम.सी ह ीबाहेरील र णालये
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अ ं  णालयाचे  नाव  डॉ टरांचे नाव णालयाचा प ा  बेड  
सं या

णालय कार    मोबाईल    दुर वनी 
ं

शेरा

93 पायोिनअर  हॉ पीटल
डॉ. ि या हाटेकर
डॉ. समाधान ि रसागर

डायमंड कमिशयल कॉ ले स, सोमाटणे फाटा, तालुका 
मावळ, पुणे

80 म टी पेशािलटी
9890305220    
9075014675
9075014671

94
बडे अ सीडट म टी पेशािलटी हॉ पीटल

डॉ. रा ल बडे
मंुबई पुणे रोड सोमाटणे फाटा, तालुका मावळ,  पुणे 50

म टी पेशािलटी
  02114-221050       
9823829272      9850072984

95
पश हॉ पीटल डॉ. रा ल बडे स ह ं -353, इमरॅ ड िब डस, परंदवडी रोड, सोमाटणे फाटा, 

410506
80 म टी पेशािलटी 020 65113434     

9822867833      9552532037

96
अथव अ सीडट हॉ पीटल डॉ.राज  देशमुख     डॉ.अजीत 

माने
लॉट ं  17,एकिवरा सोसाय़टी,चाकण मंुबई हायवे, युिनयन 

बकेसमोर, तळेगाव टेशन, ता. मावऴ, पुणे.
20

ऑथ पेडीक
02114-223337 8308018000  
9921330989

97 मातो ी हॉ पीटल डॉ. िवकास कुडे ए/पी वडगाव, मंुबई पुणे हायवेजवळ, कुडेवाडा तालुका 
मावळ, पुणे - ४११०२६

25 म टी पेशािलटी 9881486567       
9175028119

98
भगवती ने ालय डॉ. भारत राऊत १ ला मजला, िस दी आकड मािणक चौक चाकण पुणे 15 ने  श या क / 

ऑपथ लिमक डे केअर सटर
9822254015

99 चाकण टीकेअर हॉ पीटल ा.िल डॉ.राजेश घाटकर िवशाल गाडन या समोर, िश ापुर रोड, चाकण 100 म टी पेशािलटी 8149614700

100
परमार ॉ पीटल डॉ. राज  परमार एल. टी रोड लोनावळा 410401 40 म टी पेशािलटी 02214-321007    

9890015699            

101 के.के. म टी पेशािलटी हॉ पीटल डॉ. ीकांत कु-हाडे आळंदी मरकळ रोड. जलाराम मंदीराजवळ, आळंदी देवाची 30
म टी पेशािलटी 8550995655

102 इं ायणी हॉ पीटल आिण कॅ सर इं टीटूट डॉ. संजय देशमुख आळंदी चाकण रोड, आळंदी देवाची, ता खेड िज पुणे 50
कॅ सर 8805442020

103 शतायु हॉ पीटल डॉ.योग  पांडे  २७५/१,  टाई स े अर, बेवरील ही स जवळ, हंजवडी 50 म टी पेशािलटी 7875911911        
020 67976000

                                                           
सही/-

अित आरो य वै क य अिधकारी
पपरी चचवड महानगरपािलका,

      पपंरी- 411018
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