
अ.क्र

रुग्णालय व रुग्णालय 

प्रमुख नाव व 

मोबाईल क्रमाांक

प्रभाग
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लसीकरण कें द्राचे नाव

1 अ 15
कै. ह.भ.प. प्रभाकर मल्हारराव कुटे मेमोरीयल 

हॉस्पीटल,आकुर्डी

2 अ 15 हेगरे्डवार जलतरण तलाव, (पॅनअर्थो रुग्णालयासमोर)

3 अ 15 संजय काळे सभागृह

4 अ 14 इ.एस.आय.एस हॉस्पीटल- मोहननगर, चचंचवर्ड

5 अ 10 साई अंबे्रला,संभाजीनगर दवाखाना

6 अ 14 आर.टी.टी.सी सेंटर शाहुनगर

7 फ 1 चपं. चचं. मनपा. कन्या शाळा,चचखली

8 फ 11 घरकुल दवाखाना चचखली

9 फ 1 चपं. चचं. मनपा. शाळा जाधववार्डी

10 फ 12 ठाकरे शाळा रुपीनगर

11 फ 13 यमुनानगर रुग्णालय

12 फ 13 से्कचटंग ग्ांऊर्ड, सेक्टर नं.२१ यमुनानगर

13 फ 12 तळवरे्ड समाज मंदीर शाळा

14 फ 11
स्वामी चववेकानंद बॅर्डचमंटन हॉल, चजजामाता पाकक , 

फुलेनगर

15 फ 12 प्रार्थचमक शाळा - ९२, मोरे वस्ती, मे्हञे वस्ती

16 फ 12 नुतन शाळा, ताम्हाणेवस्ती

17 फ 1 भानसे सु्कल, यमुनानगर

18 क 9 चपं. चचं. मनपा. शाळा, खराळवार्डी

19 ह 20  आचायक अते्र सभागृह वाय.सी.एम रुग्णालयाजवळ

20 क 9 नेहरुनगर उदुक  शाळा

21 क 9 मासुळकर कॉलनी आय हॉस्पस्पटल

22 ह 20
चदनदयाल शाळा पवना बॅक मागे, संत तुकाराम नगर 

चपंपरी

23 क 9 क्वाचलटी सकक ल, भोसरी

24 क 8 संत ज्ञानेश्वर  क्रीर्डा संकुल , इंद्रायनी नगर , भोसरी

25 इ 6 नवीन भोसरी रुग्णालय

26 इ 4 चपं. चचं. मनपा. शाळा बोपखेल

27 इ 7 साचवत्रीबाई फुले, प्रायमरी सु्कल, भोसरी

28 इ 5 सखुबाई गार्डकन, भोसरी

29 इ 2 साचवत्रीबाई फुले, प्रायमरी सु्कल,मोशी दवाखाना

30 इ 4
छञपती शाहु महाराज प्रार्थचमक चवद्यालय,चदघी(सी एस 

एम)

31 इ 5 गंगोञी पाकक ,चदघी

32 इ 3 पंचर्डत जवाहरलाल नेहरु शाळा, चरोली

33 इ 7 अंकुशराव लांर्डगे सभागृह, भोसरी

भोसरी रुग्णालय      

(र्डॉ. शैलजा भावसार   

मो.क्र. 9922501325)

वाय.सी.एम.रुग्णालय 

(र्डॉ. सागळे तृप्ती   

मो.क्र. 8888844208)

नपांपरी नचांचवड महानगरपानलका  दवाखाना/रुग्णालयातील कायाान्वित लसीकरण कें दे्र

आकुर्डी रुग्णालय 

(र्डॉ.सुचनता साळवे 

मो.क्र. 9881161255)

यमुनानगर रुग्णालय 

(र्डॉ. मेधा खरात   

मो.क्र. 9922501309)
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34 र्ड 31 चपंपळे गुरव माध्यमीक शाळा

35 ह 32 अचहल्याबाई होळकर सांगवी मनपा शाळा

36 ह 30 गणेश इंस्पलिश सु्कल,दापोर्डी

37 ह 32
शंकुतला चशतोळे शाळा,वेताळ महाराज सोसायटी, 

जुनी सांगवी

38 ह 30 कासारवार्डी दवाखाना

39 ह 31 चनळु फुले नाटय गृह

40 ह 32 बालाजी लॉन्स, नदी शेजारी जुनी सांगवी

41 D 24 स्पखवंसरा पाटील हॉस्पस्पटल, रे्थरगाव

42 D 26
चपंपळे चनलख इंगोले मनपा शाळा, चप. चनलख 

दवाखानाजवळ

43 D 25 चपं. चचं. मनपा शाळा, वाकर्ड

44 D 25
आबाजी रामभाऊ भुमकर प्रार्थचमक शाळा, भूमकर 

वस्ती

45 D 26
मारुती गेणु कस्पटे कस्पटे प्रार्थचमक शाळा, कस्पटे 

वस्ती, वाकर्ड

46 G 23 चपं.चचं. मनपा यशवंतराव प्रार्थचमक शाळा, ग प्रभाग

47 G 24
कांतीलाल स्पखंवसरा पाचटल प्रार्थचमक शाळा, मंगलनगर 

रे्थरगाव-३३

48 ब 22 चपं. चचं. मनपा. शाळा ,पवनानगर, काळेवार्डी

49 र्ड 27 अण्णासाहेब मगर शाळा,चपंपळे सौदागर

50 ग 27 चपं. चचं. मनपा. शाळा राहटणी

51 ग 21 कमकवीर भाऊराव पाटील, चपंपरी वाघेरे र्ड प्रभाग शाळा

52 ग 21 जुने चजजामाता रुग्णालय-१

53 अ 14 फकीर भाई पानसरे उदुक  शाळा, चचंचवर्ड से्टशन 

54 ब 18
क्रांतीज्योती साचवत्रीबाई फूले (जुने तालेरा) रुग्णालय , 

चचंचवर्ड

55 ब 16 मनपा शाळा चकवळे

56 ब 17 चबजलीनगर दवाखाना

57 ब 15 बापुराव ढवळे प्रायमरी सु्कल, पुनावळे

58 ब 16 सेक्टर नं.२९,आठवरे्ड बाजाराजवळ, रावेत

59 ब 17 पे्रमलोक पाकक  दवाखाना

60 ब 17 मनपा शाळा, वाले्हकरवार्डी

चजजामाता रुग्णालय  

(र्डॉ. संचगता चतरुमणी    

मो.क्र. 9922501301)

तालेरा रुग्णालय  (र्डॉ. 

राजेंद्र चफरके   मो.क्र. 

9922501302)

सांगवी रुग्णालय 

(र्डॉ.चवजया आंबेर्डकर   

मो.क्र. 9922501353)

रे्थरगाव रुग्णालय     

(र्डॉ. अभयचंद्र दादेवार 

मो.क्र. 9850279238)


