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अ.क्र

रुग्णालय नाव

लसीकर
ण कें द्र
प्रभाग

नोडल ऑफीसर

मोबाइल नं.

१

डॉ.श्रुती मुदाळे

9422671460

२

डॉ.प्राजक्ता क्षीरसागर

8446605561

डॉ श्वेता रणससंग

7517366741

डॉ.सुप्रप्रया शेटे

9588631813

५

डॉ. स्नेहा माचरे

8793429858

साई अंब्रेला,संभाजीनगर दवाखाना

६

डॉ.हरीदास शेंडै

9975153225

आर.टी.टी.सी सेंटर

७

डॉ.के दार कु लकणी

8805124985

तालेरा रुग्णालय- १,सचंचवड, पुणे

८

डॉ.देवानंद तायडे

8308407866

मनपा शाळा ककवळे

९

डॉ. योगेन्द्द्र

8830579647

गुरुव्दारा, वाल्हेकरवाडी

डॉ.नंदकु मार मोरे

9975648027

प्रबजलीनगर दवाखाना

डॉ.अप्रमत माने

9922407321

बापुराव ढवळे प्रायमरी स्कु ल, पुनावळे

डॉ.अप्रभप्रजत भोंडे

9822031363

१३

डॉ.स्वप्रनल पाप्रगरे

9890475825

१४

डॉ.भगवान कदम

9890645648

१५

डॉ.मुलशंकर शमाा

9922065552

प्रेमलोक पाका दवाखाना

१६

डॉ. योगेन्द्द्र

8830579647

मानसरोवर गुरुद्वारा, आकु डी

३
४

आकु डी रुग्णालय

१०
११
१२

तालेरा रुग्णालय

१७ प्रजजामाता रुग्णालय डॉ.राऊत
१८

आकु डी रुग्णालय

१९
२०
२१

भोसरी रुग्णालय

लसीकरण कें द्राचे नाव
नवीन आकु डी रुग्णालय
हेगडेवार जलतरण तलाव, (पॅनअर्थो
रुग्णालयासमोर)

अ प्रभाग

संजय काळे सभागृह
इ.एस.आय.एस हॉस्पीटल- मोहननगर,
सचंचवड

ब प्रभाग कामत हॉस्पीटल सपंपरी नर्सिंग स्कु ल, सचंचवड
सेक्टर नं.२९,मोरेश्वर भोंडवे
कायाालयाजवळ,पुनावळे
अप्रश्वनी मेडीकल फाऊंडेशन, मोरया
हॉस्पीटल, सचंचवड

8380059412

काळे वाडी शाळा

डॉ.पल्लवी माने

9168009138

साई जीवन प्रार्थप्रमक शाळा(मुले व मुली)
जाधववाडी ,क्र. ८७

डॉ.अञे

8208194258

क्वाप्रलटी सका ल, भोसरी

डॉ.अञे

8208194258

समता स्कु ल, चक्रपाणी वसाहत,भोसरी

डॉ.गौरी

8605285867

इंद्रायणी नगर, कक्रडा संकुल

२२

खराळवाडी माध्यप्रमक शाळा

२३

डॉ.मोहन मुर्थल

8975172145

२४

डॉ.मेघा

8055755923

नेहरुनगर उदुा शाळा

8624066624

मासुळकर कॉलनी आय हॉप्रस्पटल

9403950480

एस.एस.अजमेरा स्कु ल, अजमेरा

वाय.सी.एम.रुग्णाल
डॉ. अप्रमता भसाळ
य
२६
डॉ. प्रचन्द्मय
२५

क प्रभाग

वाय.सी.एम रुग्णालय

२७

डॉ.मीनल

8421922972

कदनदयाल शाळा

२८

डॉ.वर्ाा

7038211783

खराळवाडी दवाखाना

सपंपरी सचंचवड महानगरपाप्रलका दवाखाना/रुग्णालयातील सद्यप्रस्र्थतीत कायााप्रन्द्वत लसीकरण कें द्रे (आज अखेर)
अ.क्र

रुग्णालय नाव

२९
३०

सांगवी रुग्णालय

नोडल ऑफीसर

मोबाइल नं.

लसीकर
ण कें द्र
प्रभाग

लसीकरण कें द्राचे नाव

डॉ.सृष्टी वाघमारे
डॉ. आसावरी ढवळे

8605070502
9823534696

सपंपळे गुरव माध्यमीक शाळा
सपंपळे प्रनलख दवाखाना-

डॉ.स्वाती दह्याळकर

7083345578

मनपा शाळा, वाकड

डॉ. हेमंत चौधरी

7507442573

३३

डॉ.तेजश्री कपोते

8055385793

३४

डॉ.तपशाळकर

8888846208

अण्णासाहेब मगर शाळा,सपंपळे सौदागर

३५ प्रजजामाता रुग्णालय डॉ.तपशाळकर

8888846208

राहटणी शाळा

३६

डॉ.ऋतुजा लोखंडे

8888844246

कमावीर भाऊराव पाटील, सपंपरी वाघेरे ड
प्रभाग शाळा

३७

डॉ. अनुजा पोसाणे

9373837331

नवीन भोसरी रुग्णालय

३८

डॉ .बावीस्कर

8446248000

साप्रवत्रीबाई फु ले, प्रायमरी स्कु ल, भोसरी

३९

डॉ.प्रप्रयंका काजवे

9119448680

३१
३२

४०

र्थेरगाव रुग्णालय
आकु डी रुग्णालय

भोसरी रुग्णालय

डॉ.शाहीन

अ प्रभाग
ड प्रभाग

आबाजी रामभाऊ भुमकर प्रार्थप्रमक शाळा,
वाक़ड
मारुती गेणु कस्पटे कस्पटे प्रार्थप्रमक शाळा,
कस्पटे वस्ती, वाकड

सखुबाई गाडान, भोसरी
इ प्रभाग

साप्रवत्रीबाई फु ले, प्रायमरी स्कु ल,मोशी
दवाखाना
छञपती शाहु महाराज प्रार्थप्रमक
प्रवद्यालय,कदघी

४१

डॉ.मोप्रहनी खरपाडे

8421374326

४२

डॉ.प्रप्रयंका काजवे

9119448680

गंगोञी पाका ,कदघी

४३
४४
४५

डॉ प्रनकीता कु रई
डॉ.रोहन पाटील

8329049840
9860515597

बाबा मंगल कायाालय,धावडे वस्ती,
चऱ्होली दवाखाना/ शाळा
सपं. सचं. मनपा. कन्द्या शाळा,प्रचखली

४६

डॉ.कामरे

8796249242

रुपीनगर शाळा

४७

डॉ. सायली गावडे

9130356672

यमुनानगर रुग्णालय

डॉ. नेहा

8010815576

स्के टटंग ग्ांऊड, सेक्टर नं.२१ यमुनानगर

डॉ.भोसले

7066622299

४८
४९

आकु डी रुग्णालय

यमुनानगर रुग्णालय

फ प्रभाग

तळवडे समाज मंदीर शाळा

५०

डॉ.रामनार्थ बच्छाव

9850305927

स्वामी प्रववेकानंद बॅडसमंटन हॉल, प्रजजाताजा
पाका , फु लेनगर

५१

डॉ.रामनार्थ बच्छाव

9850305927

प्रार्थप्रमक शाळा - ९२, मोरे वस्ती, म्हेञे वस्ती

५२

आकु डी रुग्णालय

डॉ.साळुं खे

घरकु ल दवाखाना

५३

डॉ.भुर्ण पाटील

8788466006

५४

डॉ .अप्रश्वनी म्हेञे

9730965070

डॉ,सप्रवता भालपाकडे

9403321790

५६

डॉ.नरके

9011078989

कासारवाडी दवाखाना

५७

डॉ.अप्रनके त टाके

7385234234

बालाजी लॉन्द्स, जुनी सांगवी

५८

डॉ.प्राजक्ता वावरकर

9970001558

डॉ.हेमंत चौधरी

9975996278

५५

सांगवी रुग्णालय

र्थेरगाव रुग्णालय
५९

६० प्रजजामाता रुग्णालय डॉ.साबळे
एकु ण

9158889356

सांगवी मनपा शाळा
ह प्रभाग

गणेश इंप्रग्लश स्कु ल,दापोडी
शंकुतला प्रशतोळे शाळा,वेताळ महाराज
सोसायटी, जुनी सांगवी

सपं.सचं. मनपा यशवंतराव प्रर्थप्रमक शाळा, ग
प्रभाग
कांतीलाल सखंवसरा पाटटल प्रार्थप्रमक शाळा,
ग प्रभाग
मंगलनगर र्थेरगाव-३३
नवीन प्रजजामाता रुग्णालय-१
६०

