
ऑनलाइन व ऑफलाइन दो ी प दतीने
कोिविश  लिसचा १८+ वयोगटातील नाग रकांना

िदनांक  २२.०१. २०२२  रोजी पिहला, दुसरा व ितसरा  डोस दे ात येणार आहे.

पंचवटी भाग 
अनु. .  लसीकरण  क  खालील माणे प ा

१ िमको पंचवटी पंचवटी
२ वा क नगर वा क नगर, पंचवटी

३ संत जनादन ामी नगर मानापा हॉल, संत जनादन ामी नगर, नवीन औरंगाबाद नाका, 
पंचवटी

४ िशव समथ नगर मानापा हॉल, गणपती मंिदराजवळ, िशव समथ नगर, स ळ, 
पंचवटी

५ मखमलाबाद UPHC मखमलाबाद
६ द ा नगर द ा नगर, पंचवटी
७ आडगाव एनएमसी ू ल मनपा हॉल, बस थानकाजवळ, आडगाव, नािशक
८ मने नगर समाज मंिदर माने नगर, पंचवटी

पंचवटी भाग 

८ मने नगर समाज मंिदर माने नगर, पंचवटी
९ टाकले नगर समाज मंिदर, टाकळे नगर, पंचवटी
१० कोणाक नगर ि र ी बुध िवहार, कोणाकनगर -2, नािशक
११ नांदूर नांदूर UPHC 

१२ उदय कॉलनी समाज मंिदर उदय कॉलनी मखमलाबाद रोड  पंचवटी 

अनु. .  लसीकरण  क  खालील माणे प ा

१ नािशकरोड ाथिमक आरो  क  खोले मला,  जे.डी. सी.िबटको  नािशकरोड 

२ नािशकरोड ाथिमक आरो क खोले मला जे डी सी िबटको नािशकरोड

नािशकरोड भाग 

२ नािशकरोड ाथिमक आरो  क  -2 खोले मला,  जे.डी. सी.िबटको  नािशकरोड 

३ गोरेवाडी शहरी ाथिमक आरो  क  रे े लाईन ा शेजारी, एकलहरा रोड, अमर बेकरी समोर, मनपा हॉ टल 
,नािशकरोड- ४२२१०१

४ दसक पंचक दसक पंचक महानगर पािलका कायालय, शनी मंिदराजवळ, नािशक

५ वडनेर शहरी ाथिमक आरो  क पो  वडनेर भैरव,नािशक रोड,नािशक

६ तरण तलाव -(१) सािव ीबाई  फुले सतुीगहृ िस नर फाटा  नािशकरोड 

७ तरण तलाव-(२) सािव ीबाई  फुले सतुीगहृ िस नर फाटा  नािशकरोड 

८ म.न.पा. शाळा . १२५ (१) मु धाम मंिदरा ा मागे, धोडंगे नगर, नािशकरोड , नािशक

९ यं िस  हॉल - १ यं िस  हॉल - १ िशखरेवाडी, नािशकरोड

१० यं िस  हॉल - २ यं िस  हॉल - २ िशखरेवाडी, नािशकरोड.

११ िजजामाता ायाम शाळा िजजामाता नगर, शीखेरेवाडी, नािशकरोड, नािशक

१२ िशवाजी ेडीयम -१ छ पती िशवाजी ीडांगण आढाव नगर, दसक जेल रोड

१३ िशवाजी ेडीयम -२ छ पती िशवाजी ीडांगण आढाव नगर, दसक जेल रोड

१४ िशवाजी ेडीयम -३ छ पती िशवाजी ीडांगण आढाव नगर, दसक जेल रोड

१५ िशवाजी ेडीयम -४ छ पती िशवाजी ीडांगण  आढाव नगर, दसक जेल रोड१५ िशवाजी ेडीयम -४ छ पती िशवाजी ीडांगण  आढाव नगर, दसक जेल रोड

१६ गणेश ायाम मंिदर -१ गणेश नगर, जेल रोड

१७ गणेश ायाम मंिदर -२ गणेश नगर, जेल रोड

१८ गणेश ायाम मंिदर -३ गणेश नगर, जेल रोड

१९ म.न.पा. शाळा . १३१ िविहतगाव म.न.पा  शाळा . १३१

२० िविहतगाव शाळा . 64 1  म.न.पा  शाळा . ६४, सौभा नगर,  िविहतगाव

२१ िस र फाटा शहरी ाथिमक आरो  क िस र फाटा, नािशक

२२ चडेगाव एनएमसी ू ल चडेगाव एनएमसी ू ल, िस रफाटा

२३ चडेगाव एनएमसी ू ल 1 चडेगाव एनएमसी ू ल, िस रफाटा

२२ िविहतगाव शाळा . 64 िविहतगाव शाळा . 64, नािशक - 422101

२३ छ पती ंसमाज मंिदर छ पती ंसमाज मंिदर, िलंगायत कॉलोनी, देवळाली गाव, नािशक 

२४ सव दय हॉल जगताप माला नािशक रोड

२५ िजजामाता समाज मंिदर धू वणा गणपती मंिदर जय भवानी रोड जवळ

२६ महापािलका समाज मंिदर गवळीवाडा चेहडी मेसेज सोसायटी, गवळी वाडा साईबाबा मंिदर ुिनिसपल समाज मंिदर 
चेहडी पंिपंग वॉड . 19, नािशक



अनु. .  लसीकरण  क  खालील माणे प ा

१ संजीवनगर शहरी ाथिमक आरो  क संजीव नगर सातपूर नािशक

२ मायको सातपूर दवाखाना मायको दवाखाना जवळ, ारबाबा नगर, एम. आय. डी. सी. सातपूर कॉलोनी 
नािशक- ४२२००७

सातपूर  भाग 

३ जे  नाग रक सभागृह जे  नाग रक सभागृह, िवसडोम शाळे जवळ सातपूर नािशक

४ एमएचबी कॉलनी एमएचबी कॉलनी , सातपूर नािशक

५ मीनाताई ठाकरे शाळा  मीनाताई ठाकरे शाळा, िव ास नगर  अशोक नगर

६ ी छ पती िवधायल छ पती िशवाजी महाराज ाथिमक िव ालय -१, काबन नाका, िशवाजी नगर, 
सातपूर नािशक

७ छ पती िशवाजी महाराज ाथिमक िव ालय -१ छ पती िशवाजी महाराज ाथिमक िव ालय -१, काबन नाका, िशवाजी नगर, 
सातपूर नािशक

८ छ पती िशवाजी महाराज ाथिमक िव ालय -२ छ पती िशवाजी महाराज ाथिमक िव ालय -१, काबन नाका, िशवाजी नगर, 
सातपूर नािशक

९ छ पती िशवाजी महाराज ाथिमक िव ालय -३ छ पती िशवाजी महाराज ाथिमक िव ालय -१, काबन नाका, िशवाजी नगर, ९ छ पती िशवाजी महाराज ाथिमक िव ालय -३ छ पती िशवाजी महाराज ाथिमक िव ालय -१, काबन नाका, िशवाजी नगर, 
सातपूर नािशक

१० गंगापुर  ाथिमक आरो  क गंगापूर रोड,नािशक

११ ी ामी समथ हॉल घर न. १, पा ा ा टाकी समोर, िमक नगर, सातपूर, नािशक

१२ हनुमान मंिदर आनंद वाडी -(१) बजरंग नगर, आनद व ी, नािशक

१३ हनुमान मंिदर आनंद वाडी -(२) बजरंग नगर, आनद व ी, नािशक

१४ मायको सातपूर दवाखाना मायको दवाखाना जवळ, ारबाबा नगर, एम. आय. डी. सी. सातपूर कॉलोनी 
नािशक- ४२२००७

१५ एनएमसी ू ल 74, संजीवनगर महापािलका शाळा no. 74 जाधव टाउनिशप, शंकरक मंिदर, १५ एनएमसी ू ल 74, संजीवनगर महापािलका शाळा no. 74 जाधव टाउनिशप, शंकरक मंिदर, 
सतपूर अंबड िलंक रोड

१६ ईएसआयएस हॉ टल ईएसआयएस हॉ टल, सतपूर

अनु. .  लसीकरण  क  खालील माणे प ा

१ वडाला गाव शहरी ाथिमक आरो  क सािव ीबाई फुले हॉ पटल ह टा िब डग समोर हाडा घरकुल योजना 
कलानगर इंिदरानगर नािशक

२ उपनगर ाथिमक आरो  क उपनगर सूतीगृह, उपनगर कॉलोनी, आय. एस.पी. हॉ टल ,नेह  नगर, 
नािशक-पुना रोड, नािशक

पुव भाग

३ समता नगर समता नगर, उपनगर

४ डॉ. बाबासाहेब आबेडकर हॉल िबग पॅलेस ॅक े अर िपन कोड 422001

५ संताजी हॉल, वडाला संताजी हॉल, कलानगर, इंिदरा नगर, चच समोर, नािशक

६ शतायुषी हॉल, वडाला शतायुषी भवन, राजीव नगर, बापू सोनावणे कायालयाजवळ, नािशक

७ भागवत हॉल चेतना नगर, से  ांिसस हाय ू ल,, नािशक रोड, नािशक

८ भारत नगर शहरी ाथिमक आरो  क िशवाजी वाडी शाळा . ४४ वडाला पाथड  रोड - ४२२००५

९ सावरकर हॉल मिहला सभागृह, म.न,पा. हॉल, इनायत केफे ा मागे,  सुिचता नगर, नािशक

१० अजय िम  मंडळ मनपा सभागृह, रथच  चौक, इंिदरा नगर

११ मौलाना आजाद (रेहनुमा उदू शाळा) घास बझार, भ काली पोलीस ेशन, भीमवाडी

१२ िव ं गला हॉल पंचाकृ  बंग ा समोर, टाकली रोड

१३ फेज कोम हॉल फेज कोम हॉल, वाराही नगर, रेयॉन शाळे ा समोर, मयूर बंगला

१४ कमोद नगर सभागृह कमल ल ी अपाटमेट, कमोड नगर, इंिदरा नगर, नािशक१४ कमोद नगर सभागृह कमल ल ी अपाटमेट, कमोड नगर, इंिदरा नगर, नािशक

१५ िशव साई नगर ( ायाम शाळा) ायाम शाळा, िशव साई नगर, साई संजीवनी , नािशक

१६ सुिचता नगर मिहला सभागृह, म.न,पा. हॉल, इनायत केफे ा मागे,  सुिचता नगर, नािशक

१७ राजमाता िजजाऊ वाचनालय रामदास ामी नगर, लेन नो. २, टाकली रोड, उपनगर, नािशक

१८ एस. जी. एम. ाथिमक आरो  क काठे ग ी, बनकर चौक, ारका नािशक

१९ बजरंग वाडी ाथिमक आरो  क फेस कोम हॉल वरही नगर रेओन शाळे समोर, बजरंग वाडी, नािशक

२० गायकवाड हॉल गायकवाड हॉल, भारत नगर



२१ मुलतानपुरा शाळा . 42 जवळ िमनारा म द मुलतानपुरा  

२२ िवरंगुला हॉल OPP. पंचकृ  बंगला, टाकळी रोड

२३ डॉ. एपीजे अ ुल कलाम हॉल फतेमा मसजद जयदीप नगर, क त  नगर, अशोका माग

२४ दादासाहेब गायकवाड सभा ह तुकाराम आढाव िदपाली नगर नािशक२४ दादासाहेब गायकवाड सभा ह तुकाराम आढाव िदपाली नगर नािशक

२५ नागझरी शाळा, नानावली नागझरी शाळा, नानावली

२६ म. न .पा शाळा  ४१ सुमन नाईक सावरकर चौक भोई ग ी जुने नािशक 

२७ बोहरी म द सैफी ऍ ुल  ऑिफस जवळ टाकली रोड जुने नािशक

अनु. .  लसीकरण  क  खालील माणे प ा

१ िसिवल ाथिमक आरो  क , बारा बंगला बॉयस टाउन रोड, जल शु ीकरण क  जवळ, पा रजात नगर, नािशक - 
४२२००५

२ सुदशन कॉलोनी सुदशन कॉलोनी, ामी समथ क  पुढे, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक

पि म भाग

२ सुदशन कॉलोनी सुदशन कॉलोनी, ामी समथ क  पुढे, पेठ रोड, पंचवटी, नािशक
३ बी. डी. भालेकर शाळा बी. डी. भालेकर शाळा, झेड. पी. प रसर, शालीमार िस ल, नािशक

४ रामवाडी शहरी ाथिमक आरो  क केटीएचएम महािव ालया ा मागे रावसाहेब थोरात हॉल समोर नािशक

५  ाडिम न हॉल, मािणक नगर िशवा स  मंडळ, ीडा संकुल, मािणक नगर युिनट न. ५,नािशक
६ अमृतगंगा उ ान राजपाल कॉलोनी, मधुबन कॉलोनी, मखमलाबाद रोड, नािशक
७ रोकडोबा तालीम संघ रोकडोबा मंिदर, नव दरवाजा, जुने नािशक- ४२३००१
८ गुलाल वाडी ायाम शाळा गुलालवाडी, सोमवार पेठ, जुने नािशक - ४२३००१
९ भ काली िजम शाळा भ काली िजम शाळा

अनु. .  लसीकरण  क  खालील माणे प ा
१ पावन गणेश सभागृह, गणेश चौक महाकाली चोक, म.न.पा. अ ािसका, साईबाबा, नािशक

िसडको भाग

१ पावन गणेश सभागृह, गणेश चौक महाकाली चोक, म.न.पा. अ ािसका, साईबाबा, नािशक
२ राजे संभाजी ायाम शाळा राजे संभाजी कमयोगी नगर ितडके नगर िसडको,नािशक
३ िजजाऊ सभागृह, गोिवंद नगर, िसडको गोिवंद नगर, िसडको
४ ो तन हॉल -१ ो तन हॉल, सावता नगर नािशक - ४२२००९
५ ो तन हॉल-२ ो तन हॉल, सावता नगर नािशक - ४२२००९
६ िशवाजीराव मटाले हॉल पेटोल पंप समोर, वंृदावन नगर, कामटवाडे, नािशक- ४२२०१०
७ कामटवाडे शहरी ाथिमक आरो  क हेगडेवार सभागृह ि मूत  चौक िसडको
८ गणेश कॉलोनी गणेश कॉलोनी, नािशक
९ अंबड ाथिमक आरो  क ए म आय डी सी  रोड अंबड नािशक
१० महाकाली चोक, साईबाबा नगर महाकाली चोक, म.न.पा. अ ािसका, साईबाबा, नािशक

११ मनपा शाळा मांक 75 मनपा शाळा  ७५ द नगर अंबड ४२२०१०

१२ िपंपळगाव खांब शहरी ाथिमक आरो  क िपंपळगाव खांब, नािशक१२ िपंपळगाव खांब शहरी ाथिमक आरो  क िपंपळगाव खांब, नािशक

१३ बाळासाहेब ठाकरे दवाखाना,  िसंह थ नगर सट लोरें े शाळा ा मागे गोपाल कृ  उ ान, िसंह थ नगर, िसडको

१४ आदश सवगािनक वाचनालय भजी बाजारा ा मागे, तलाठी कायालया ित र , आंबडगाव

१५ ामी समथ ालय गोपीनाथ मंुडे सभागृह अि न नगर तरणतलाव जवळ िसडको

१६ अिह ाबाई होळकर सभागृह महाराणी अिह ाबाई होळकर सभागृह मताले पा ा ा टाकीजवळ 
इं नगरी कामतवाडे, नािशक- ४२२००९

१७ बाजीराव फाऊनडेशन लाय री बाजीराव फाऊनडेशन लाय री

१८ वरद िवनायक सभागृह आमं ण हॉटेल जवळ डी. जी.पी. नगर ३, खुटवड नगर, नािशक- ४२२०१०

१९ ामी िववेकानंद अ ािसका राजरतन नगर ामी िववेकानंद अ ािसका राजरतन नगर, पवन नगर , नािशक१९ ामी िववेकानंद अ ािसका राजरतन नगर ामी िववेकानंद अ ािसका राजरतन नगर, पवन नगर , नािशक

२० गमणे माला महापािलका िज ािशअम हॉल 
२१ बाळासाहेब ठाकरे सभागृह  भगवती चौक उ म नगर मोरवाडी िसडको नािशक

२२ समाज मंिदर (महादेव मंिदर जवळ) ू इं श ु ल, महादेव मंिदराजवळ िपंपळगाव खांब, निशक - ४२२०१०


