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महाराष्ट्र राज्यातील प्राधधकृत प्रमाणक शल्यधिकीत्सकाांिी यादी  
    ( धद: 30.04.2023. पयंत)  

नोंद- १.कामगाराांिी वैद्यकीय तपासणी करताना प्रमाणक शल्यधिधकत्सकाने स्वत: हजर राधहले पाधहजे 
         २. प्रमाणक शल्य धिधकत्सक याांनी त्याांना प्राधधकृत केलेल्या कालावधी नांतर काम करू नये. 
         ३. प्रमाणक शल्य धिधकत्सक याांनी त्याांना प्राधधकृत केलेल्या धजल्या व्यधतधरक्त इतर धजल्यामध्ये काम करू नये. 
         ४. प्रमाणक शल्य धिधकत्सक याांनी त्याांना धदलेल्या आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे स्वाक्षरी करून धशक्का मारावा. 
अ.क्र  प्राधधकृत प्रमाणक शल्यधिकीत्सक  याांि े

नाव 
पत्ता  प्राधधकृती क्रमाांक  काययकाळ  

 
०१ - अहमदनगर 

1 डॉ. रूपाली मगर  
Mob : 75885432 
magarhospital sainelralaya@gmail.com 

ओनकार हॉस्स्पटल,                           
बाजारतळ जवळ,  सुपा, ता.पनेर,                   
धज. अहमदनगर : 414 301 

ACS01-RM/2022 १६.०२.२०२२     
ते      

१५.०२.२०२४ 
०२-अकोला 

०३-अमरावती 
०४-औरांगाबाद 

1 डॉ. प्रवीण चाबुकस्वार  
Mob : 8600718400 
prvnchbkswr@gmail.com 

अजंता सुपरस्पेशाऱीटी हॉस्स्पटऱ,  
प्लॉट – १५, N – १३, यश हॉटेल जवळ, 
धहड्को कॉनयर, औरांगाबाद – ४३१ ००१ 

ACS 04 PC/ 2016 ०८.०४.२०२१ 
ते 

०७.०४.२०२३ 
2 डॉ. सधिन बाांगर  

Mob-8898142181/8626065931 
Sachin.bangar1@gmail.com 

लाईफलाईन हॉस्स्पटल, 
प्लॉट नां-२०, गट नां-१०३, सूया लॉन 
समोर,बीड बायपास, औरांगाबाद-४३१ ००५, 

ACS 04 SB/ 2019 २९.०७.२०२१ 
ते 

२८.०७.२०२३ 
३ डॉ. अक्षय गाांधी 

Mob : 7000906957 
drakshayrgandhi@gmail.com 

गाांधी हॉस्स्पटल, प्लॉट – ३, मज्जीत नगर, 
औरांगाबाद -४३१ ००१ 

ACS 04 AG/ 2021 11.11.2021 
ते 

10.11.2023 
४ डॉ. उदय पाटील  

Mob : 9930001638 
surajhc110@gmail.com 

डॉ. उदय पाटीलस् स्क्लधनक, 
स्वामी, F-३९, N-५,श्रीनगर 
धसडको, औरांगाबाद-४१५ ००३ 

ACS04-UP/2018 ०२.०१.२०२३ 
ते 

०१.०१.२०२५ 
५ डॉ. अरववद वटकर 

Mob :9364111777 
c2arvind@gmail.com 

माने  केअर डायग्नोस्स्टक प्रा. धल., आनांदी  
मल्टीस्पेशालीटी हॉस्स्पटल,सुत धगरणी 
िौक, धशवाजी नगर रोड, गारखेडा 
पधरसर, औरांगाबाद – ४३१ ००९ 

ACS04-AV/2023 ११.०१.२०२३ 
ते 

१०.०१.२०२५ 

६ डॉ. धमवलद देशपाांडे 
Mob : 9923002200 
sumanjali@live.com 

सुमनाांजली नधसंग होम, 
प्लॉट –०३, एन – २, CIDCO, 
एयरपोटय रोड,औरांगाबाद ४३१३१० 

ACS04-MD /2004 28.02.2023 
ते 

२७.०२.२०२५ 
७ डॉ.धमवलद कुलकणी  

Mob 9422214674 
mishku2001@gmail.com 

डॉ.हेगडेवार  हॉस्स्पटल, 
गजानन महाराज मांधदर परीसर,गरखेडा, 
औरांगाबाद 

ACS04-MK/2018 ११.०४.२०२३ 
ते 

१०.०४.२०२५ 
०५- बीड 

०६ – भांडारा 
1 डॉ. श्याम देवतळे 

Mob : 9975640290 
drdeotale@mayahospital.in 

धसटीकेअर मल्टी स्पेशाधलटी हॉस्स्पटल, 
टाधकया वाडय, नागपूर बायपास रोड,  
भांडारा – ४४१ ९०४. 

ACS 06-SD/2018 ३०.११.२०२१ 
ते 

२९.११.२०२३ 
०७ –बुलढाणा 
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धनरांक 
०८ –िांद्रपुर 

1 डॉ. वषा पोतदार 
Mob : 98231 54875 
varshapotdar24@gmail.com 

व्दारा : डॉ. सुहास साखळे,प्लॉट नां – १६, 
बोकरे प्लॉट,नगीना बाग वाडय, वासधनक  
हॉस्स्पटल जवळ , रामनगर, िांद्रपरू - ४४२ ४०२ 

ACS08-VP/2010 ०९.०१.२०२३ 
ते 

०८.०१.२०२५ 
२ 
 

डॉ.शशाांक दाांडगे 
Mob : 94221 08239 
drshshankdandge@yahoo.com 

वषै्ट्णवी  नधसंग होम, बाजार िौक , 
मूल, िांद्रपूर -४४१ २२४, 

ACS08-SD/2013 २५.०१.२०२३ 
ते 

२४.०१.२०२५ 
3 डॉ.धदपक  देवतळे 

Mob:9975640290/7276020066 
shyam7780@gmail.com 

द्वारा – डॉ.कुबेर , श्री साई  डीवाइन  
मल्टीस्पेशालीटी   हॉस्स्पटल, भाणापेठ  वाडय, 
िांद्रपूर – ४४२ ४०२ 

ACS08-DD/2012 ०२.०२.२०२३ 
ते 

०१.०२.२०२५ 
०९ –धुळे 

१० –गडधिरोली 
धनरांक 

११- गोंधदया 
१२ –वहगोली 

धनरांक 
१३ – जळगाव 

1 डॉ.गौरव  महाजन  
Mob-9422564874 
mgaurav247@gmail.com 

प्रकाश धिल्रनस हॉस्स्पटल, ओांकार नगर, 
एम.एम.िेंबर, BSNL ऑधफस समोर,  
जळगाव- ४२५००१ 

ACS 13-GM/2019 १७.०८.२०२१ 
ते 

१६.०८.२०२३ 
१४ – जालना 

1 डॉ. सतीश गोयल 
९४२२२१७३६३ 
dr_satishg@hotmail.com 

धववकेानांद हॉस्स्पटल, देवळगाव रोड, 
जालना – ४३१ २०३ 

ACS14-SG/2008 

 
१४.०९.२०२१ 

ते 
१३.०९.२०२३ 

१५- कोल्हापूर 
1 डॉ. शरद सावांत 

mob : 9834235225 
Drsharad_S@rediffmail.com 

आधदत्य हॉस्स्पटल,  
ब्रह्मपुरी,पोस्ट ऑधफस मागे, कागल, 
कोल्हापूर – ४१६ २१६ 

ACS15-SS/2018 ०३.०३.२०२१ 
ते 

०२.०३.२०२३ 
2 डॉ. श्रीधर जाधव 

mob :८८००२६६८८४ 
palshari2001@yahoo.co.in 

सरस्वती हॉस्स्पटल, ५/३०१, नाईक कॉनयर, 
कागवाडेमळा,इिलकरांजी,ता.हातकणांगले, 
 धजल्हा : कोल्हापूर- ४१६११५ 

ACS15-SJ/2018 30.०३.२०२१ 
ते 

29.०३.२०२३ 
3 डॉ. तानाजी काकडे 

Mob 9960040502 
dr_tan_k@yahoo.co.in 

सांकल्प हॉस्स्पटल,एम.एस.ई.बी समोर, 
मलबाग, कुरां दवाड, ता.धशरोळ, धजल्हा : 
कोल्हापूर – ४१६ १०६ 

ACS15-SJ/2009 17.12.2021 
ते 

16.12.2023 
४ डॉ. देवेंद्र इांगळे 

Mob : 9869005451/7208038380 
dr.devingale@gmail.com 

बी – १३० (१४३/ बी/ २) जवाहर नगर, वाय. 
पी. पवार नगर 
समोर,कोल्हापूर, धपन ४१६ ००२ 

ACS15-DI/2009 ३०.११.२०२२ 
ते 

२९.११.२०२४ 
५ डॉ. सतीशकुमार पाटील 

Mob:9960299699 
piosmhjaysingpur@gmail. com 

 

पी.आय.ओ.एस. हॉस्स्पटल, जयवसगपूर, 
झेले पेरोलपांप जवळ,  साांगली-कोल्हापूर 
रोड, धजल्हा-कोल्हापूर, धपन-४१६१०१. 

ACS15-SP/2019 

 
३०.११.२०२२ 

ते 
२९.११.२०२४ 
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६ डॉ. अरववद माने 
Mob : 9260171111 
csdr.arvindmane@gmail.com 

स्पांदन हॉस्स्पटल, एस.टी. स्टॅण्ड शेजारी, 
धशरोळ, कोल्हापूर – ४१६ १०३. 

ACS15-AM/2016 ११.०१.२०२३ 
ते 

१०.०१.२०२५ 

7 डॉ. शरद सावांत 
mob : 9834235225 
Drsharad_S@rediffmail.com 

आधदत्य हॉस्स्पटल,  
ब्रह्मपुरी,पोस्ट ऑधफस मागे, कागल, 
कोल्हापूर – ४१६ २१६ 

ACS15-SS/2018 ०३.०३.२०२१ 
ते 

०२.०३.२०२३ 

१६- लातूर 
1 डॉ. सुययकाांत मुांढे 

मो. ९४२२२४२४१९ 
drsurykantmundhe@gmail.com 

डॉ. सुययकाांत मुांढे, न्यू लाईफ हाटय, आधण 
धक्रटीकल कॅअर हॉस्स्पटल , आय. 
डी.बी.आय. बँकेजवळ, गोदावरी बेकरी 
समोर, औसा रोड , लातूर- ४१३५१२. 

ACS16-SM/2022 २२.०२.२०२२ 
ते 

२१.०२.२०२४ 

१७- मुांबई व उपनगर 
1 डॉ. अरववद वटकर, 

Mob :9364111777 
c2arvind@gmail.com 

आशीवाद हॉस्स्पटल अॅण्ड पॉधलस्क्लधनक, 
१०१ ते १०३ व ११३ अनुराग  धबझनेस सेंटर, 
िेंबूर, मुांबई- ४०० ०७१, 

ACS17-AV/2019 २९.०७.२०२१ 
ते 

२८.०७.२०२३ 
2 डॉ. अरसला मलु्ला 

Mob : 9167034349 
arsalamulla@gmail.com 

सेंन्रल डायग्नोस्स्टक स्क्लधनक, २०२ 
ई.आर.रोड,शालीमार रेस्टोरांट समोर, माांडवी 
पोस्ट ऑधफस जवळ, मुांबई-४०० ००३, 

ACS 17-AM/2019 २०.०१.२०२२ 
ते 

१९.०१.२०२४ 
3 डॉ. धनतेश अधजतकुमार जैन, मो. 

९९३०८९४४८७/९९६७४३१५७६ 
nitesh jain 0689@gmail com 

ए.के. डायग्नोस्स्टक  सेंटर,  प्लॉट 
नां.३२/T/४ & ५,बैगनवाडी, धशवाजी नगर – 
०२, गोवांडी, मुांबई – ४०० ०४३. 

 ACS17-NJ/2022 

 
27.01.2022    

ते    
२६.०१.२०२४ 

4 डॉ. रणजीत काळे 
Mob:9833904908/9221571014 
drranjeetkale@gmail.com 

स्वस्स्तक नधसंग होम, सी – १०१, भावशे्वर 
प्लाझा, एल.बी.एस मागय, घाटकोपर (प), 
 मुांबई – ४०० ०८६.                 

ACS17-RK/2012 

 
०५.०१.२०२३ 

ते 
०४.०१.२०२५ 

5 डॉ.अतुल बांड  
9323535978, 
dratulband@gmail.com 

द्वारा ऑल केअर सुपर  स्पेशालीटी   
हॉस्स्पटल,1ला मजला ,१०१, केसर प्लाझा 
धबल्डींग, केव्स रोड, जोगेश्वरी (पु) मुांबई – 
४०० ०६०. 

ACS17-AB/ 2018 १०.०१.२०२३ 
ते 

०९.०१.२०२५ 

6 डॉ. उषा जैन 
Tel-26794269/9833908618 
jmcentre@gmail.com 

जैन मेधडकल सेंटर,A-१०२,सनी शॉवपग 
सेंटर,रेल्व ेस्टेशन समोर,  
जोगेश्वरी (प)- ४०० १०२. 

ACS17-UJ/2013 १२.०१.२०२३ 
ते 

११.०१.२०२५ 
7 डॉ. अधमत बाली 

Mob : 9320228480 
shivhsp@gmail.com 

धशव पॉधलस्क्लधनक अॅण्ड नधसंग होम, 
धबल्ल्डग नां. – १६/१, २ पे्रम धनवास, लक्ष्मी 
क़ॉलनी, माहूल रोड, िेंबूर, मुांबई – ४०० 
०७४ 

ACS17 –AB/2016 २५.०१.२०२३ 
ते 

२४.०१.२०२५ 

8 डॉ. सांजय कपोते  
Mob : 9821053047 
         0253 2502001/2 
kapote@rediffmail.com 

अपोलो स्क्लधनक, मे. इांधदरा हेल्थ अॅण्ड 
लाईफस्टाईल, झेटी्यम, तळ मजला, होली 
फॅधमली ििय जवळ,अांधेरी-कुला रोड , 
िकाला, अांधेरी, मुांबई- ४०००९३  

ACS17- SK/2019 १३.०२.२०२३ 
ते 

१२.०२.२०२५ 
 

9 डॉ. देवेंद्र इांगळे  
Mob : 9869005451 
dr.devingle@gmail.com 

केशवसुत डायग्नॉस्स्टक सेंटर, 
 ४/१,िांद्रोदय को.हौ.सो.िेंबूर,  
मुांबई - ४०००७१. 

ACS17- DI/2005 २०.०२.२०२३ 
ते 

१९.०२.२०२५ 
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10 डॉ. प्रकाश शेंडगे 
Mob : 9833571020 
prakashsx@yahoo.com 

सारडा  स्क्लधनक, आनांद सोसायटी,  टागोर 
नगर, ४००/४६४३,तळमजला,घ.न-5 A, 
धवक्रोळी (पू)  मुांबई-४०० ०६३ 

ACS 17 –PS/ 2011 ०३.०३.२०२३ 
ते 

०२.०३.२०२५ 
11 डॉ. प्रकाश शेंदारकर 

Mob : 9869034250 
drprakashajs@rediffmail.com 

सुश्रुषा स्क्लधनक, 
धसमोन धनवास, ½ अलेक्स िाळ, साई नगर, 
काांजूर धवलेज रोड,भाांडूप (पू) मुांबई ४०० ०४२ 

ACS17- PS/2013 २९.०३.२०२३ 
ते 

२८.०३.२०२५ 
12 डॉ. शितल राजपतू,  

Mob:८१६९०६३०६९ 
drvishwanathrajput@gmail.com 

श्री धसध्दी हॉस्स्पटल, प्लॉट नां. 120, नुतन 
शॉवपग सेंटर, स्टेशन रोड,गोवांडी (प)ू,  
मुांबई - 400 088. 

ACS17- SR/2023 १२.०४.२०२३ 
ते 

११.०४.२०२५ 
१८- नागपुर 

1 डॉ. श्याम देवतळे 
Mob : 9975640290 
drdeotale@mayahospital.in 

माया हॉस्स्पटल  अॅण्ड धरसिय  इनस्स्टटयूट, 
पी-७६, MIDC, बुटीबोरी, नागपुर-४४१ १०८ 

ACS18SD/2016 30.11.2021 
ते 

29.11.2023 

2 डॉ.शशाांक दाांडगे 
Mob : 94221 08239 
drshshankdandge@yahoo.com 

रिना हॉस्स्पटल अॅण्ड धरसिय सेंटर, 
पी – २६,  MIDC मेन रोड, बुटीबोरी, 
नागपूर – ४४१ १०८ 

ACS18-SD/2013 ३०.११.२०२२ 
ते 

२९.११.२०२४ 

3 डॉ. आधशष अग्रहरी 
Mob : 9769336365 
dr.ashishagrahari@gmail.com 

सुश्रृत इन्स्टीटयुट ऑफ मेधडकल ऑफ 
सायन्स, 30- अे, सेंरल बाजार रोड, 
रामदास पथ,नागपूर - 440010 

ACS18-AA/2023 १२.०४.२०२३ 
ते 

११.०४.२०२५ 

१९- नाांदेड 
२० – नांदुरबार 

धनरांक 
२१ –नाधशक 

1 डॉ.सुभाष ढोमणे  
9422245823 
subhashdhomne1960@rediffmail.com 

स्नेहल हॉस्स्पटल, एन ९/के/२/२ & ३, 
राणाप्रताप िौक, न्यू धसडको, 
 नाधशक – ४२२ ००९ 

ACS21-SD/2001 १५.०६.२०२१ 
ते 

१४.०६.२०२3 
2 डॉ. धमवलद देशपाांडे  

Mob : 9923002200 
dr.milinddeshpande@hotmail.com 

आसावरी अपाटयमेंट प्लॉट क्र. ५ , सव े क्र. 
५०२/५ कौट घाट रस्ता, भाभा नगर , 
नाधशक  धपन – ४२२००१ 

ACS21-MD/2009 ०७.०७.२०२१  
ते 

 ०६.०७.२०२३ 
3 डॉ. अरववद वटकर, 

Mob :9364111777 
c2arvind@gmail.com 

मेधडकेअर हॉस्स्पटल, १ ला मजला, 
गायकवाड कॉमप्लेक्स, धबटको पोइांट 
जवळ, नाधशक -४२२ १०१ 

ACS21-AV/2019 २९.०७.२०२१ 
ते 

२८.०७.२०२३ 

4 डॉ. कल्पेश सुराणा  
Mob : 9850083334 
drkalpeshsurana@gmail.com 

धसनजी हॉस्स्पटल अॅण्ड धरसिय सेंटर 
मल्टीस्पेशाधलस्ट अॅण्ड धक्रधटकल केअर, 
वाघुळदे प्लाझा, गीता नगर बस स्टोप, 
नाधशक – ४२२ ००४ 

ACS21- KS/2019 30.11.2022 
ते 

29.11.2024 

5 डॉ. स्स्मता काळे 
Mob : 9833904909 
drkalesmita@gmail.com 

साईधसद्धी मल्टीस्पेशाधलटी हॉस्स्पटल, 
धशवाजी नगर, तहशील ऑधफस समोर, 
वदडोरी,नाधशक – ४२२ २०२ 

ACS 21-SK/2016 ०५.०१.२०२३ 
ते 

०४.०१.२०२५ 

6 डॉ. धवकास साबळे 
mob : ९८२२१९५३०८ 
omkarhospital2०००@gmail.com 

साईकृपा हॉस्स्पटल, नाधशक – 
मखमलाबाद वलक रोड,  
नाधशक – ४२२ ००४ 

ACS 21-VS/2023 ०९.०१.२०२३ 
ते 

०८.०१.२०२५ 

mailto:prakashsx@yahoo.com
mailto:drprakashajs@rediffmail.com
mailto:drdeotale@mayahospital.in
mailto:drshshankdandge@yahoo.com
mailto:subhashdhomne1960@rediffmail.com
mailto:dr.milinddeshpande@hotmail.com
mailto:c2arvind@gmail.com
mailto:drkalpeshsurana@gmail.com
mailto:drkalesmita@gmail.com
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7 डॉ. उषा जैन 
Tel – 9833908618 
jmcentre@gmail.com 

परमसाई हॉस्स्पटल, 
साांगळे धबल्डींग,पािोरे गल्ली,धसन्नर,नाधशक 

ACS 21-UJ/2013 १२.०१.२०२३ 
ते 

११.०१.२०२५ 

8 डॉ.दत्तात्रय गडाख 
02551-220304/ 98223 12785 
dmgadakh@gmail.com 

सांजीवन हॉस्स्पटल, 
सोनार लेन, लाल िौक, 
ता.– धसन्नर,नाधशक – ४२२ १०३ 

ACS 21-DG/2013 १९.०१.२०२३ 
ते 

१८.०१.२०२५ 

9 डॉ. सांजय कपोते 
Mob : 9821053047 
         0253 2502001/2 
kapote@rediffmail.com 

इांधदरा हेल्थ अॅण्ड लाइफस्टाईल प्रा.ली. धद. 
अपोलो स्क्लधनक,सुयोधजत कमर्शशयल 
कॉम्पप्लेक्स,मुांबई आग्रा रोड,नाधशक 
४२२००१ 

ACS21-SK/2007 १५.०२.२०२३ 
ते 

१४.०२.२०२५ 

२२ –उस्मानाबाद 
धनरांक 

३५- पालघर 
१ डॉ. पे्रमराज बत्तलवार  

mob  ; ७२०८०३८३८० 
dr.devingle@outlook.com 

श्रीसाई आक्युपेशनल हेल्थ सेंटर शॉप नां. ०६ 
स्वीटरीम अपाटयमेंट, LIC ऑधफस धबल्डींग, 
नवापूर रोड, बोईसर, पालघर – ४०१५०१ 

ACS35-PB/2016 

 
०८.०७.२०२१  

ते 
 ०७.०७.२०२३ 

२ डॉ.शैलेश माने  
Mob : 9364111777 
Pme.manecare@gmail.com 

जनसेवा हेल्थ केअर,  
दत्तानी प्रीजम,पापडी,वसई-(प), 
धपन-४०१२०२,            

 ACS35-SM/2019 २९.०७.२०२१ 
ते 

२८.०७.२०२३ 
३ डॉ. सांतोष सांगारे 

Mob : 9823520820 
drsantosh sangare 75@gmail.com 

आनांद जनरल हॉस्स्पटल, रूपराजत नगर, 
बोईसर, पालघर  

ACS 35 –SS/2019 १६.०६.२०२२ 
ते 

१५.०६.२०२४ 
४ डॉ.उदय पाटील, 

Mob : 9930001638 
surajhc110@gmail.com 

वसे्टकोस्ट  डायग्नोस्स्टक  सेंटर  आधण 
नधसंग होम, मेन रोड, मासोळी, डहाण ूरोड, 
(प), पालघर – ४०० ७०५ 

ACS 35-UP/2018 ०२.०१.२०२३ 
ते 

०१.०१.२०२५ 
५ डॉ.  स्स्मता रणजीत काळे  

Mob : 9833904909 
drkalesmita@gmail.com 

गणेश हॉस्स्पटल, 
गणेश कुां ड समोर,पालघर,  
धजल्हा : पालघर – ४०१ ४०४ 

ACS35-SK/2018 

 
०५.०१.२०२३ 

ते 
०४.०१.२०२५ 

६ डॉ. अतुल बांड 
9323535978 
dratulband@gmail.com 

द्वारा-डॉ. सधतश कुमार  शेट्टी , 
तुांगा  हॉस्स्पटल, तारापूर एम.आय.डी. सी, 
बोईसर, पालघर – ४०१ ५०१ 

ACS35-AB/2018 १०.०१.२०२३ 
ते 

०९.०१.२०२५ 
7 डॉ. धशवाजी किरे  

Mob :9821027099 
shivaji.kachare@yahoo.com 

हषय मेटर्शनटी & गायनेक हॉस्स्पटल, स्वरूप 
नगर, धसडको कॉलनी समोर, तारापूर 
रोड,बोयसर,पालघर-४०१ ५०४ 

ACS35 – SK/2020 १३.०२.२०२३ 
ते 

१२.०२.२०२५ 
8 डॉ.  अधनता तारळेकर   

Mob : 9322297834 
anitasanjay@live.com                                      

आधशवाद स्क्लधनक, गोसाला पाकय ,  
तारापूर रोड, बोईसर,पीन – ४०१ ५०१ 

ACS 35-AT/2020 १३.०२.२०२३ 
ते 

१२.०२.२०२५ 
9 डॉ. उत्तम बाबर 

Mob : 9892181506 
sheetaluttam@gmail.com 

धशतल  लॅबोरेटरीज  अॅण्ड  स्क्लधनक, घ.नां -
२७९२, म्पहाडा प्लॉट-२५, स.नां १५५/ २/३, 
१५६/२,सालवड,बोईसर, पालघर-४०१५०६. 

ACS 35-UB / 2016 २०.०२.२०२३ 
ते 

१९.०२.२०२५ 
10 डॉ. अक्षय धोत्रे 

Mob : 9970070083 
dr.akshaydhotre@gmail.com 
 

हेल्थलेजर डायग्नोस्टीक, द्वारा: हेल्थ फस्टय 
डायग्नोस्टीक, एन.एन. सन्स पेरोल पांपच्या 
मागे, तालसरी, धजल्हा-पालघर-401 606, 
 

ACS 35-AD/ 2023 २१.०३.२०२३ 
ते 

२०.०३.२०२५ 

mailto:jmcentre@gmail.com
mailto:dmgadakh@gmail.com
mailto:kapote@rediffmail.com
mailto:dr.devingle@outlook.com
mailto:Pme.manecare@gmail.com
mailto:75@gmail.com
mailto:surajhc110@gmail.com
mailto:drkalesmita@gmail.com
mailto:dratulband@gmail.com
mailto:shivaji.kachare@yahoo.com
mailto:sheetaluttam@gmail.com
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२३ –परभणी 
धनरांक 

२४-पुणे 
1 डॉ. प्रदीप इनामदार  

Mob – 9822616062 
drpradeep.inamdar@gmail.com 

 बी. ववग, धनलधगरी अपाटयमेंट, कव े रोड, 
SBI जवळ, एरांडवाडा, कोथरूड,  
पुणे – ४११०५२ 

ACS 24 –PI/2021 ०८.०६.२०२१ 
 ते 

०७.०६.२०२३ 

2 डॉ. सुनील नीलकां ठ ढाके 
mob : ९८३३६४३२३७ 
sunildhake84@gmail.com 

मेहता हॉस्स्पटल; धवरसेव मांगल कायालय 
जवळ, धभगावण रोड बारामती, पुणे -  
४१३१०२ 

ACS 24 –SD/2021 २३.०७.२०२१  
ते 

२२.०७.२०२३ 
3 डॉ. अरववद वटकर, 

Mob :9364111777 
c2arvind@gmail.com 

नेत्र ज्योती आय स्क्लधनक, ऑधफस नां-४३, 
सुखवानी िेंबसय,१ ला मजला, वपपरी िौक, 
वपपरी , पुणे- ४११०१८ 

ACS24- AV/2019 २९.०७.२०२१ 
ते 

२८.०७.२०२३ 
4 डॉ. समीर कुलकणी 

mob : ९४२२३१२१४५/९३२६४४४१६८ 
pyramidohc @gmail.com 

 धपराधमड हॉस्स्पटल, कुरकुां भ रोड, 
अधहल्यादेवी होळकर सहकार िौक, 
दौंड, पुणे – ४१३ ८०१ 

ACS24- SK/2019 १४.०९.२०२१ 
ते 

१३.०९.२०२३ 
5 डॉ. धवलास जोशी  

 Mob :  98222 42811 
vilasjoshi@familycareindia.com 

फॅधमली केअर, १ ला मजला,काांट 
हेधलक्स,रामकृष्ट्ण मोरे ऑडीटोधरयम  
जवळ, टाटा मोटसय समोर,वििवड,  
पुणे-४११०३३ 

ACS24-09VJ/2011 २८.०९.२०२१ 
ते 

२७.०९.२०२३ 

6 डॉ.  अांजली पाटील 
Mob : ९९२००७१६०८ 
rajaramcom@yahoo.com 

डॉ.अांजली आर पाटीलस् स्क्लधनक , द्वारा 
अशोक एस. भोसले, सव ेनां. ५०८, रायवर 
कॉलोनी, हनुमान नगर, थेरगाव,  
पुणे-४११०३३ 

ACS24- AP/2012 09.11.2021  
ते  

०८.११.२०२३ 

7 डॉ. तानाजी काकडे 
Mob 9960040502 
dr_tan_k@yahoo.co.in 

डॉ. इांगळेज डायग्नोस्स्टक सेंटर, अथवय 
प्लाझा, धनकवडी, पुणे- ४११ ०४३ 

ACS24- TK/2009 २०.१२.२०२१ 
ते 

१९.१२.२०२३ 
8 डॉ. सुमीत बच्छाव 

Mob : 9960054873 
sweemyradiagnostics@gmail.com 

इवा  मेधडकेअर  अॅण्ड नधसंग,सुांदर-समृद्ध 
धबल्डींग,कैलास जीवन फॅक्टरी जवळ, D-
२,१०२, धायरी-नारहे रोड, पुणे-४११ ०४१ 

ACS24- SB/2021 30.12.2021 
ते 

29.12.2023 
9 डॉ. धनतेश अधजतकुमार जैन,  

मो. ९९३०८९४४८७/९९६७४३१५७६   
nitesh jain 0689@gmail com 

टेस्ला हाय – टेक इमेजीन अॅण्ड 
डायग्नोस्स्टक  सेंटर, सीटीएस – 
५२१७/१, डॉ. महाजन साई सर्शजकल 
स्क्लधनक, फ्लेट – १६०/२/२बी ब्लोक, 
खराळवाडी रोड, वपपरी , पुणे – ४११ ०१८ 

ACS24-NJ/2022 

 
27.01.2022    

ते    
२६.०१.२०२४ 

10 डॉ. आनांद नागरे 
मो. ८३९०८३७८७८ / ०२५५१ – २२२०४९ 
drnagare@gmail.com 

गुरकृपा हॉस्स्पटल, स्नेहबांध अपाटयमेंट, 
खराबवाडी ,िाकण ग्रामपांिायत जवळ, 
तळेगाव रोड, ता – खेड, पुणे – ४१०५०१ 

ACS24-AN/2019 १५.०२.२०२२ 
ते 

१४.०२.२०२४ 
11 डॉ. धनलशे थोरात 

Mob :9822456189 
drnilesh9@rediffmail.com 

लोकमान्य  पॅथलॉजी   लॅब, पधहला 
मजला, मातोश्री  धबल्ल्डग, साने िौक, 
वपपरी –वििवड, पुणे-४११ ०१९    

ACS24- NT/2012 १६.०२.२०२२ 
ते 

१५.०२.२०२४ 
12 डॉ. सतीश सांकपाळ 

Mob: 9890505166/8390545166 
deeksh.palus@gmail.com 

बारामती हॉस्स्पटल,कधववयय मोरोपांत नाट्य 
मांधदरा मागे,  वरग  रोड, बारामती,  
पुणे – ४१३१०२ 

ACS24- SS/2016 ०२.०३.२०२२ 
ते 

०१.०३.२०२४ 

mailto:drpradeep.inamdar@gmail.com
mailto:sunildhake84@gmail.com
mailto:c2arvind@gmail.com
mailto:vilasjoshi@familycareindia.com
mailto:rajaramcom@yahoo.com
mailto:dr_tan_k@yahoo.co.in
mailto:sweemyradiagnostics@gmail.com
mailto:drnagare@gmail.com
mailto:drnilesh9@rediffmail.com
mailto:deeksh.palus@gmail.com
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13 डॉ.अधमत ठाकरे 
Mob : 9021030207 
dr.amit.y.thakare@gmial.com 

श्रीकृपा हॉस्स्पटल, धायरी – कात्रज रोड, 
इांधडयन बेकरी जवळ, न-हे , ता. हवलेी,  
धज, पुणे.  धपन – ४१1 041   

ACS24- AT/2022 १०.०५.२०२२     
ते      

०९.०५.२०२४ 
14 डॉ.  धवनोदकुमार  धमढा 

Mob : 92255200055 
dr.vinodmidha@gmail.com 

नेटवकय   लॅब  पॅथलॉजी  अॅण्ड डॉ. 
अगरवाल डेंटल स्क्लधनक,पधहला मजला, 
आयडीया शोरूमच्या वर, KTM च्या 
बाजूला, स.नां-३८, खडी, पुणे – ४११०१४. 

ACS24- VM/2019 २८.०६.२०२२ 
ते 

२७..०६.२०२४ 

15 डॉ. प्रशाांत देशमुख 
Mob :8805986199 
docdeshmukh@gmail.com 

पल्स मल्टीस्पेशॅलिटी हॉस्स्पटि, सरे्व नं-६६/१, 
ताथर्वडे चौक, औंध-रारे्वत रोड,  
पुणे-४११ ०३३ 

ACS24- PD/2019 
 

०५.०७.२०२२ 
ते 

०४.०७.२०२४ 
16 डॉ. अधजत सुखदेव माने 

Mob : 9821330989 
drajitsmane@gmail.com 

अथवय अॅक्सीडांट हॉस्स्पटल, १५३ /१५४, 
सी.टी.सी  नां. ३००४/१, नुतन महाराष्ट्र 
इांधजधनअरीग कॉलेज जवळ, तळेगाव,  
पुणे – ४१० ५०१ 

ACS24- AM/2022 

 
18.11.2022 

ते 
१७.११.२०२४ 

 
17 डॉ. िांद्रशेखर गोजुमगुांडे 

Mob: 9822654131 
chaitanyahospital30@gmail.com 

सव्हे  नां -१२४, प्लॉट नां. ११, अथवय पाकय , 
आहेर  नगर, वाल्हेकरवाडी, वििवड, 
पुणे – ४१० ५०१. 

ACS24- CG/2022 २५.११.२०२२ 
ते 

२४.११.२०२४ 
18 डॉ. गणेश कोहाकडे  

Mob-9921055035/7385460224 
drkohakdehospital@gmail.com 

कोह्कडे हॉस्स्पटल, 
स. नां.४९/२, धवजय सेल्सशेजारी,पुणे –
नगर रोड, िांदननगर,पुणे – ४११ ०१४   

ACS24-GK/2020 ०२.०१.२०२३  
ते 

०१.०१.२०२५ 
19 डॉ.स्स्मता काळे  

Mob : 9833904909 
drkalesmita@gmail.com 

श्री  समथय  मल्टीस्पेशलीटी 
हॉस्स्पटल,कात्रपुरण िौक,  
न्यु सांघवी , पुणे-४११ ०२७ 

ACS24-SK/ 2018 ०५.०१.२०२३ 
ते 

०४.०१.२०२५ 
20 डॉ. धवकास साबळे 

mob : ९८२२१९५३०८ 
omkarhospital2०००@gmail.com 

ओमकार एक्सेदांट हॉस्स्पटल, तळेगाव 
िौक, नाधशक  - पुणे हाय व,े मु.पो : 
िाकण, ता: खेड, धजल्हा : पुणे – ४२२ 
००४ 

ACS24-VS/ 2023 ०९.०१.२०२३ 
ते 

०८.०१.२०२५  

21 डॉ.अतुल बांड  
9323535978 
dratulband@gmail.com 

द्वारा- धनांजय पाटील ,ितेना हॉस्स्पटल, 
MIDC,प्लॉटGP/११६, G-ब्लोक, 
सांभाजीनगर,वििवड, पुणे – ४११ ०१९ 

ACS24-AB/2018 १०.०१.२०२३ 
ते 

०९.०१.२०२५ 
22 डॉ. अनुधशलन बावधनकर 

Mob : 9822017606 
aboudhankar@gmail.com 

इांडस हेल्थ सर्शवसेस, 
०७, तुपे रेधसडेन्सी, थुबे पाकय , धशवाजी 
नगर,पुणे – ४११ ००५ 

ACS24-AB/1998 १८.०१.२०२३ 
ते 

१७.०१.२०२५ 
23 डॉ. परेशकुमार धवसपुते 

Mob : 9850095511 
paresh.saisevahospital@gmail.com 

साई सेवा हॉस्स्पटल, 
पधहला मजला, काझी कॉम्पप्लेक्स, महात्मा 
फुले िौक, िाकण,पुणे – ४१० ५०१ 

ACS24-PV/2016 ०१.०३.२०२३ 
ते 

२८.०२.२०२५ 
24 डॉ. अक्षय धोत्रे 

Mob : 9970070083 
dr.akshaydhotre@gmail.com 
 

हेल्थलेजर डायग्नोस्टीक्स, 901/902, 
प्लाटीनम स्वकेर, धवकधफल्ड आय.टी, 
पार्कय समोर, धवमान नगर, पुणे - 411 014 

ACS24-AD/2023 २१.०३.२०२३ 
ते 

२०.०३.२०२५ 

25 डॉ.प्रकाश शेंदारकर 
Mob : 98690 34250 
drprakashajs@rediffmail.com 

अक्षय  स्क्लधनक, २०९ ,३ रा मजला  
सद्गुरू कॉमप्लेक्स, देहूगाव,गाथा मांधदर 
रोड,हवलेी, पुणे -४१२ १०९. 

ACS24 –PS/2018 २९.०३.२०२३ 
ते 

२८.०३.२०२५ 

mailto:dr.amit.y.thakare@gmial.com
mailto:dr.vinodmidha@gmail.com
mailto:docdeshmukh@gmail.com
mailto:drajitsmane@gmail.com
mailto:chaitanyahospital30@gmail.com
mailto:drkohakdehospital@gmail.com
mailto:drkalesmita@gmail.com
mailto:dratulband@gmail.com
mailto:aboudhankar@gmail.com
mailto:paresh.saisevahospital@gmail.com
mailto:drprakashajs@rediffmail.com
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26  डॉ शैलजा पािुांदकर 
Tel : 224741/ 224570 

धवघ्नहता मल्टीस्पेशाधलटी हॉस्स्पटल, 
धशरूर, पुणे – ४१२२१० 

ACS24-SP/2009 ०८.०३.२०२३ 
ते 

०७.०३.२०२५ 
27 डॉ. आधशष अग्रहरी 

Mob : 9769336365 
dr.ashishagrahari@gmail.com 

तेसला हाई टेि ईमेवजग ॲन्ड 
डायनास्टीक सेंटर, सी.टी.एस., 5217/1, 
खारालवाडी, धपपरी, पुणे - 411 018 

ACS24-AA/2009 १२.०४.२०२३ 
ते 

११.०४.२०२५ 
२५-रायगड 

1 डॉ. ज्योती जगताप 
mob : ९५९४५०५७८६ 

दक्षता स्क्लधनक लॅबोरेटरी, म्पयुधनधसपल 
धबल्ल्डग,शॉप नां.९०२,श्रीवधयन,रायगड-
४०२९९० 

ACS25-JJ/2021 ०४.०६.२०२१ 
 ते  

०३.०६.२०२3 
2 डॉ. अरववद माने 

 mob : ९२६०१७१११ 
csdr.arvindmane@gmail.com 

माने केअर डायग्नोस्स्टक  धरसिय सेंटर, 
मोनािय लस्झूधरया, शॉप नां. १४, प्लॅट नां. ६, 
सेक्टर- १८, खारघर- धपन – ४०१२१० 

ACS25-AM/2016 ०७.०७.२०२१ 
 ते  

०६.०७.२०२3 
3 डॉ. प्रदीप महाजन 

 Tel : 27691981 
mahajanpr@hotmail.com 

डॉ. महाजन हॉस्स्पटल अॅण्ड आय. टी. सी. 
ऑफीस ०१ व ०२, नीलकां ठ हाईटस्. प्लॉट 
नां.१०४-A,सेक्टर१४,कामोठे, 
नवीमुांबई-४१०२०६ 

ACS25-PM/2006 ०७.०७.२०२१  
ते 

 ०६.०७.२०२३ 

4 डॉ.पराग गायकी  
Mob : 9821249200/Tel : 27704130 

ऱाईफ ऱाईन  हॉस्स्पटऱ, पनवेऱ बस डपेो 
समोर, पनवेऱ,रायगड – ४१० २०६ 

ACS25-PG/2008 
 

29.07.2021  
ते  

२८.०७.२०२३ 

5 डॉ. धनलेश थोरात  
Mob :9822456189 
drnilesh9@rediffmail.com 

डॉ. आरती मधलक पेथोलोजी लेब,  
नील इम्पपे्रस,ऑधफस नां -२, आयडीबीआय 
सकय ल,  सेक्टर-1, न्यू पनवले – ४१० २०६ 

ACS25-NT/2018 २२.१०.२०२१ 
ते 

२१.१०.२०२३ 

6 डॉ. सांजय कपोते 
Mob : ९८२१०५३०४७ 
andherieast@theapolloclinic.com 

प्रधतभा इमेवजग सेंटर, इशान्या धबल्डींग, 
तळमजला, फ्लेट नां ए /२ – ३, वििपाडा 
रोड, पेण, रायगड – ४०२ १०७  

ACS25-SK/2019 03.11.2021 
ते 

०२.११.२०२३ 

7 डॉ.  अांजली पाटील 
Mob : ९९२००७१६०८ 
rajaramcom@yahoo.com 

डॉ. अांजली आर. पाटीलस् स्क्लधनक, द्वारा  
सोमनाथ एस म्पहात्रे, शॉप नां.२,देवीिा  
पाडा,तालुका:पनवले,धजल्हा:रायगड,  
धपन – ४१६ २०६, 

ACS25-AP/2012 09.11.2021 
ते 

०८.११.२०२३ 

8 डॉ. राहुल पेड्डावाड, 
mob : 9892144650 
dr.rahul.peddawad@gmail.com 

सुआस्थ हॉस्स्पटल, प्लॉट नां १, सेक्टर – 
२०, रोडपाली, कळांबोली, पनवले,  
धजल्हा : रायगड – ४१० २१८ 

ACS25-RP/2021 ३०.११.२०२१ 
ते 

२९.११.२०२३ 

9 डॉ. व्यांकटेश हांिाटे 
Mob : 9324692625 
venkatteshhanchate1975@gmail.com 

धमलेधनयम मल्टीस्पेशाधलटी हॉस्स्पटल 
एन्ड डायग्नोस्स्टक सेंटर, प्लॉट नां १९४, 
सेक्टर- १९, उलव,े नवी मुांबई – ४१०२०६ 

ACS25-VH/2019 ३०.११.२०२१ 
ते 

२९.११.२०२३ 

10 डॉ. पांकज शाह 
Mob : ९८२०२९७५३८ 
industrial.health@aspiradiagnostics.com 

प्रधतभा इमेवजग सेंटर, इशान्या धबल्डींग, 
तळमजला, फ्लेट नां ए /२ – ३, वििपाडा 
रोड, पेण, रायगड – ४०२ १०७  

ACS25-PS/2021 ३०.११.२०२१ 
ते 

२९.११.२०२३ 

11 डॉ.अधमत ठाकरे 
Mob : 9021030207 
dr.amit.y.thakare@gmial.com 

आधदत्य नधसंग होम, अॅण्ड आय सी यु 
दस्तुरी नाका, रायगड रोड, ता. महाड,  
धज. रायगड , धपन – ४0२ ३०१. 

ACS25- AT/2022 १०.०५.२०२२     
ते      

०९.०५.२०२४ 

mailto:csdr.arvindmane@gmail.com
mailto:mahajanpr@hotmail.com
mailto:drnilesh9@rediffmail.com
mailto:andherieast@theapolloclinic.com
mailto:rajaramcom@yahoo.com
mailto:dr.rahul.peddawad@gmail.com
mailto:venkatteshhanchate1975@gmail.com
mailto:industrial.health@aspiradiagnostics.com
mailto:dr.amit.y.thakare@gmial.com
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12 डॉ.धवजया बांड  
Mob :9323764109 
 drvijayaband@gmail.com 

द्वारा-डॉ.सुभाष वसग 
पॅनेधशया हॉस्स्पटल, सेक्टर-८,न्यू पनवले, 
धपन -४१० २०६ 

ACS25-VB/2009 १०.०१.२०२३ 
ते 

०९.०१.२०२५ 

13 डॉ.अधनता तारळेकर 
Mob : 9322297834 
anitasanjay@live.com  

केअर पोइांट  हॉस्स्पटल, 
प्लॉट-४५, सेक्टर-२९,द्रोणाधगरी 
नोड,उरण,रायगड- ४१० ७०२ 

ACS25 –AT/2016 १३.०२.२०२३ 
ते 

१२.०२.२०२५ 

14 डॉ.प्रकाश शेंडगे  
Mob : 9833571020 
prakashsx@yahoo.com 

धसद्धी  डायग्नोस्स्टक सेंटर,गौरीदशयन, 
(सुपर को.ओ.ह.सो.)७-८,सेक्टर११,पेरोल 
पांपसमोर,माथेरान रोड,न्युपनवले४१०२०६ 

ACS25-PS/2008 ०३.०३.२०२३ 
ते 

०२.०३.२०२५ 

15 डॉ. अक्षय धोत्रे 
Mob : 9970070083 
dr.akshaydhotre@gmail.com 
 

हेल्थलेजर डायग्नोस्टीक्स, शॉप नां. 6, 
तळमजला,मैत्री आयकॉन, प्लॉट नां. 
35/36, सेक्टर 19, खारघर, ता. पनवले, 
धज. रायगड -410 210. 

ACS25-AD/2008 २१.०३.२०२३ 
ते 

२०.०३.२०२५ 

16 डॉ. शितल राजपतू,  
Mob:८१६९०६३०६९ 
drvishwanathrajput@gmail.com  

तळोजा हॉस्स्पटल, अांधित इांटनयल, 1 ला, 
मजला, प्लॉट नां. 108, सेक्टर 14, फेस 1, 
तळोजा पांिानांद, नवी मुांबई -  धज. रायगड 
-410 208. 

ACS25-SR/2023 १२.०४.२०२३ 
ते 

११.०४.२०२५ 

17 डॉ. आधशष अग्रहरी 
Mob : 9769336365 
dr.ashishagrahari@gmail.com 

इांम्पपेक्ट  डायग्नोस्टीक्स सेंटर ॲन्ड 
ल्क्लधनक, प्लॉट नां. एफ45/32/33, 
सेक्टर 12, खारघर, ता. पनवले, धज. 
रायगड -410 210.   

ACS25-AA/2023 १२.०४.२०२३ 
ते 

११.०४.२०२५ 

18 डॉ. सांजय साबणे 
Mob : 7559230366 
drsabnesanjay@gmail.com 
 

मनस्वी हॉस्स्पटल, शास्त्री नगर, खोपोली,  
धज.रायगड, धपन - 410203. 

ACS25-SS/2023 २६.०४.२०२३ 
ते 

२५.०४.२०२५ 

२६ –रत्नाधगरी 
1 डॉ. िांद्रकाांत ठोंबरे  

mob :९५११८२०९१८ 
cmthombare@gmail.com 

बाई रत्नाबाई घरडा हॉस्स्पटल A/P लेवल, 
ता. खेड, धजल्हा – रत्नाधगरी-धपन-
४१५७०८ 

ACS26-CT/2021 १६.०६.२०२१  
ते  

१५.०६.२०२3 
२ डॉ. वशैाली जाधव  

Mob : 8380088109 
skincareclinic@gmail.com 

ल्स्प्रग स्स्कन  अॅण्ड कोस्मेटोलॉजी लेझर 
स्क्लधनक प्रा.धल,हेमांत स्वर धवहार  
कॉमप्लेक्स, खेड, रत्नाधगरी - ४१५ ६०५ 

ACS26-VJ/2004 २५.०१.२०२३ 
ते 

२४.०१.२०२५ 
3 डॉ. रामेश्वर गौंड, 

Mob : 9561766447 
rameshwargound@gmail.com 

एस.एम.एस.हॉस्स्पटल,साठेसांकुल, 
बुरमतळी, धिपळूण,  
धजल्हा : रत्नाधगरी-४१५६०५, 

ACS26-RG/2013 २४.०२.२०२३ 
ते 

२३.०२.२०२५ 
२७ – साांगली 

1 डॉ. शैलेश माने 
Mob : ९३६४१११७७७ 
 pme.manecare@gmail.com 

साई हॉस्स्पटल, धसन्त्राल बस स्टेन्ड 
समोर,धशराळा, धजल्हा : साांगली, 
धपन : ४१५ ४०५ 

ACS27-SM/2019 २९.०७.२०२१ 
ते 

२८.०७.२०२३ 

2 डॉ. शरद सावांत 
mob : 9834235225/7798953295 
 drsharad_S@rediffmail.com 

आधदत्य हॉस्स्पटल, मेन िौक,धवश्रामबाग, 
साांगली -४१६ ४१५ 

ACS27-SS/2016 २०.०४.२०२३ 
ते 

१९.०४.२०२५ 

mailto:drvijayaband@gmail.com
mailto:prakashsx@yahoo.com
mailto:cmthombare@gmail.com
mailto:pme.manecare@gmail.com
mailto:drsharad_S@rediffmail.com
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२८ – सातारा 
1 डॉ.प्रकाश कुलकणी 

Mol : 9422038227 
drspk2@rediffmail.com 

कुलकणी  मेटर्शनटी  अॅण्ड  नधसंग   
होम,४४५/C,शधनवार पेठ,नवीन सांभाजी 
माकेट जवळ,सत्यमेव सोसायटी मागे, 
कराड,सातारा -४१५ ११० 

ACS28-PK /2016 २१.०१.२०२१ 
ते 

२०.०१.२०२३ 
 

2 डॉ.शैलेश माने  
Mob : 9364111777 
Pme.manecare@gmail.com 

माने केअर डायग्नोस्स्टक प्रा. धल. सरस्वती 
धनवास : मलकापूर फाटा; मेन रोड 
मलकापूर ता.  कराड धजल्हा- सातारा  

ACS28-SM/2019 २९.०७.२०२१ 
 ते 

२८.०७.२०२३ 
3 डॉ. नरहरी लोखांडे 

Mob : ९४०४२२५५७२ 
drnarahari@gmail.com 

स्पांदन हॉस्स्पटल, मुक्ताई धबल्डींग, श्रीराम 
सा धमल समोर,ता. खांडाळा, धजल्हा : 
सातारा – ४१२ ८०२ 

ACS28-NL/2019 १४.१०.२०२१ 
ते 

१३.१०.२०२३ 
4 डॉ. उत्कषय धायगुडे 

Mob :९६६५५९६०३५ 
utkarshdhayagude26@gmail.com 

माउली हॉस्स्पटल अॅण्ड धक्रधटकेअर सेंटर, 
शशीराज अपाटयमेंट, धशवाजी िौक,  
खांडाळा – धजल्हा : सातारा- ४१२ ८०२ 

ACS28-UD/2021 10.11.2021 
ते 

09.11.2023 
5 डॉ. धनलेश थोरात 

Mob : 98224456189 
drnileshvt@gmail.com 

डॉ थोरात पॅथोलोजी लॅब, ४९७,सूया 
कॉम्पप्लेक्स, सेंट पॉल स्कूल समोर, धसव्हील 
हॉस्स्पटल जवळ, सदर बाजार, सातारा – 
४१५ ००२ 

ACS28-NT/2021 30.11.2021 
ते 

29.11.2023 

6 डॉ. तानाजी काकडे 
Mob 9960040502 
dr_tan_k@yahoo.co.in 

पी.सी. शाह कॉनयर, वभैव गॅस एजन्सीसमोर, 
स्टेशन रोड, कराड, सातारा – ४१५ ११० 

ACS28-TK/2021 20.12.2021 
ते 

19.12.2023 
7 डॉ.अधमत ठाकरे 

Mob : 9021030207 
dr.amit.y.thakare@gmial.com 

कदम हॉस्स्पटल, जुना पोस्ट  ऑफीस रोड, 
उांब्रज, ता. कराड,  धज. सातारा-  ४१५ 1०९ 

ACS28- AT/2022 १०.०५.२०२२     
ते      

०९.०५.२०२४ 
८ डॉ.उदय पाटील  

Mob : 9930001638 
Surajhc110@gmail.com 

दावर-कापरे न्युरो  डायग्नोस्स्टक 
सेंटर,106-B-२,सोमवार पेठ ,सातारा 

ACS28—UP2018 ०२.०१.२०२३ 
ते 

०१.०१.२०२५ 
२९ –वसधुदुगय 

धनरांक 
३० –सोलापूर 

१ डॉ.धवजया बांड  
Mob :9323764109 
drvijayaband@gmail.com 

द्वारा- राघोजी  हॉस्स्पटल,१४६/२, रेल्व े
लाईन ,जुन्या RTO जवळ, 
सोलापूर-४१३ ००३. 

ACS30-VB/2009 १०.०१.२०२३ 
ते 

०९.०१.२०२५ 
३१ -  ठाणे 

1 डॉ. ज्योती जगताप  
mob : ९५९४५०५७८६ 

डॉ. तापसे डायग्नोस्स्टक सेंटर, ००३, ००४, 
माधव टॉवर, शाांती पाकय , जागीड  
टॉवरजवळ, धमरारोड (पु) ठाणे – ४०११०७ 

ACS31-JJ/2021 ०४.०६.२०२१ 
ते 

०३.०६.२०२३ 

2 डॉ. त्र्यांबक मुळे  
mob : ९७६७०५३१२३ 
drtgmulay@gmail.com 

उत्कषय नधसंग होम, एस. टी.  स्टॅन्ड समोर 
बदलापूर(पधिम),धज – ठाणे  ४२१ ५०३  

ACS31-TM/2021 २४.०६.२०२१ 
ते 

२३.०६.२०२३ 

3 डॉ. अरववद माने 
mob : 9260171111 
csdr. arvindmane@gmail.com  

लीलावती हॉस्स्पटल राधास्वामी प्लाझा ; 
अॅसळे गेट कल्याण (पूवय) – ४२१ ००४ 

ACS31-AM/2019 ०७.०७.२०२१ 
ते 

०६.०७.२०२३ 

mailto:drspk2@rediffmail.com
mailto:Pme.manecare@gmail.com
mailto:drnarahari@gmail.com
mailto:utkarshdhayagude26@gmail.com
mailto:drnileshvt@gmail.com
mailto:dr_tan_k@yahoo.co.in
mailto:dr.amit.y.thakare@gmial.com
mailto:Surajhc110@gmail.com
mailto:drtgmulay@gmail.com
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4 डॉ. सुांदरवसग राठोड 
mob : 9833254665/8369956029 
shyam.rathod30@yahoo.com 

धिरांजीव िाईल्ड केअर हॉस्स्पटल, 
गणेश दशयन, धटटवाळा स्टेशन, कल्याण –
पूवय – ४२१ ६०५ 

ACS31-SR/20२1 ०६.१०.२०२१ 
ते 

०५.१०.२०२३ 

5 डॉ. अांजली पाटील 
Mob : ९९२००७१६०८ 
rajaramcom@yahoo.com 

डॉ.आर.एन पाटीलस्  सुरज हॉस्स्पटल,पाम 
बीि मागय समोर, प्लॉट- 1 व  1ए , सनपाम व्यु 
धबल्डींग,  सेक्टर-१५,  सानपाडा, नवी मुांबई – 
४०० ७०५   

ACS31-AP/2012 09.11.2021  
ते 

०८.११.२०२३ 

6 डॉ. व्यांकटेश  हांिाटे 
Mob : ९३२४६९२६२५ 
venkateshhanchate1975@gmail.com 

न्यु मेलेधनयम  मल्टीस्पेशालीटी हॉस्स्पटल 
एन्ड ICU सेंटर,प्लॉट-१७-C, सेक्टर-5, 
सानपाडा, नवी मुांबई, धपन- ४०० ७०५ 

ACS31-VH/2019 ३०.११.२०२१ 
ते 

२९.११.२०२३ 

7 डॉ. सुमीत बच्छाव 
Mob : 9960054873 
sweemyradiagnostics@gmail.com 

स्वीमायरा डायग्नोस्स्टक, वदेाांत कमर्शशयल  
कॉम्पलेक्स, एस – २, पधहला मजला , गाळा 
न – १२०, वतयक नगर, ठाणे (प)- ४००६०६. 

ACS31-SB/2021 30.12.2021 
ते 

29.12.2023 

8 डॉ. माला माांगे 
Mob : 9892345172 
mala7999@gmail.com 

B/7, मानसी छाया .हौ.सो., 
एडल्जी रोड,िरई, ठाणे (प), 
धपन – ४०० ६०१, 

ACS31-MM/2016 ०८.०७.२०२२ 
ते 

०७.०७.२०२४ 

9 डॉ. धनशाद्कुमार  छ्ल्ल्लानी 
Mob : 9323220596        
drchhallaninp@rediffmail.com 

धदवा डायग्नोस्स्टक सेंटर, ११/१२/१३, 
बळीराम प्लाझा, मयूर हॉटेल जवळ, 
आगासन रोड  धदवा (पु),  ठाणे – ४००६१२,   

ACS31-NC/2019 30.11.2022 
ते 

२९.११.२०२४ 

10 डॉ. पे्रमराज बत्तलवार 
Mob : 7208038380 
          022 25226567 

सेक्टर – 46, रूम नां. बी – 12/9, साई 
कृपा सोसायटी, नेरूळ, नवी मुांबई, धजल्हा- 
ठाणे, धपन- 400 706 

ACS 31-PB/2019   

 
30.11.2022 

ते 
२९.११.२०२४ 

11 डॉ.रणजीत काळे  
Mob: 9833904908/9221571014 
dr.ranjeetkale@gmail.com 

गुरपे्रम  हॉस्स्पटल, U-1,गाांधी हॉस्स्पटलच्या  
मागे,नवरात्री प्रसाद हॉटेल जवळ, 
सेक्टर-४, ऐरोळी नवी मुांबई-४०० ७०८. 

ACS31-RK/2012 ०५.०१.२०२३ 
ते 

०४.०१.२०२५ 

12 डॉ.धवजया बांड  
Mob :9323764109 
drvijayaband@gmail.com 

ओम द्वारकानाथ  को.ओ.ह.सो, 
रो हाउस -९,प्लॉट-११, सेक्टर-१९/ए,नवी 
मुांबई-४०० ७०६. 

ACS31-VB/2009 १०.०१.२०२३ 
ते 

०९.०१.२०२५ 

13 डॉ. उषा जैन 
Tel – 2679 4269/   9833908618 
jmcentre@gmail.com 

द्वारा- डॉ.वाघमारे लाईफ लाईन  
इांनस्स्टटयूट  अॅण्ड  आय.सी.सी.यू. 
धबल्ल्डग-६४६,१ला मजला,पायल धसनेमा, 
ठाणे रोड,धभवांडी,धज-ठाणे,धपन-४२१ ३०२ 

ACS31 –UJ/2013 १६.०१.२०२३ 
ते 

०५.०१.२०२५ 

14 डॉ. धशवाजी किरे  
Mob :9821027099 
shivaji.kachare@yahoo.com 

तुलसी मेमोधरअल हॉस्स्पटल, एस -२ 
धबल्डींग, तळमजला,५१/५२,वेदाांत 
कमर्शशयल कॉम्पप्लेक्स, वतयक नगर, 
 ठाणे-४००६०६ 

ACS31 –SK/2023 १२.०१.२०२३ 
ते 

११.०१.२०२५ 

15 डॉ. अधनत तारळेकर,  
Mob : 9322297834 
anitasanjay@live.com 

शुश्रृषा हाटय केअर सेंटर एन्ड 
मल्टीस्पेशलीस्ट हॉस्स्पटल, प्लॉट नां. २२ए, 
फेस – III, सेक्टर – ६, पामबीि रोड, 
नेरूळ, नवीमुांबई – ४००७०६,  

ACS31-AT/2016 १३.०२.२०२३ 
ते 

१२.०२.२०२५ 

16 डॉ.उत्तम बाबर 
Mob : 9892181506 
sheetaluttam@gmail.com   

धशतल  लॅबोरेटरी   अॅण्ड स्क्लधनक, १०१- 
ओम सद्गुरू,  को. ओ. ह. सो ,प्लॉट-122, 
सेक्टर-न्यु-५०,नेरूळ , नवी मुांबई-४०० ७०६ 

ACS31-UB/2005 २०.०२.२०२३ 
ते 

१९.०२.२०२५ 

mailto:shyam.rathod30@yahoo.com
mailto:rajaramcom@yahoo.com
mailto:venkateshhanchate1975@gmail.com
mailto:sweemyradiagnostics@gmail.com
mailto:mala7999@gmail.com
mailto:drchhallaninp@rediffmail.com
mailto:dr.ranjeetkale@gmail.com
mailto:drvijayaband@gmail.com
mailto:jmcentre@gmail.com
mailto:shivaji.kachare@yahoo.com
mailto:anitasanjay@live.com
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17 डॉ.प्रकाश शेंडगे  
Mob : 9833571020 
prakashsx@yahoo.com 

ओम गगनधगरी  हॉस्स्पटल  अॅण्ड  
ऑक्युपेशनल  हेल्थ  १०२-शुभम  
को.ओ.ह.सो, सेक्टर-१८, प्लॉट-७७, 
कोपरखैरणे,नवी मुांबई ४००७०९ 

ACS31-PS/2009 ०३.०३.२०२३ 
ते 

०२.०३.२०२५ 

18 डॉ. प्रकाश शेंदारकर,  
Mob : 98690 34250 
drprakashajs@rediffmail.com 

अक्षय स्क्लधनक अॅण्ड डायग्नोस्स्टक 
सेंटर,प्लॉट न-६३/D-6,लोकमान्य नगर 
बस डेपो समोर,ठाणे – (प),४०० ६०६ 

ACS31-PS/2010 २९.०३.२०२३ 
ते 

२८.०३.२०२५ 

19 डॉ. शितल राजपतू,  
Mob:८१६९०६३०६९ 
drvishwanathrajput@gmail.com 

अष्ट्टधवनायक मल्टीस्पेशालीटी हॉस्स्पटल, 
ओम साई कॉम्पप्लेक्स, 1 ला मजला,शॉप नां. 
101 ते 105, वाळकुां भ पाडा नां. 2, धजल्हा- 
ठाणे (प.) धपन- 400 608 

ACS31-SR/2023 १२.०४.२०२३ 
ते  

११.०४.२०२५ 

३२ -वधा 
१ डॉ.शशाांक दाांडगे 

Mob : 94221 08239 
drshshankdandge@yahoo.com  

धकलधबल हॉस्स्पटल , धपपारी  मेघे , अरवी 
रोड,वधा- ४४२ ००१ 

ACS32-SD/2020 २५.०१.२०२३ 
ते 

२४.०१.२०२५ 
३३ -वाशीम  

 धनरांक  
३४ -यवतमाळ 

१ 
 
 

डॉ. वषा पोतदार 
Mob. 9823154875 
Vashapotdar२४ @gmail.com  

द्वारा शाह हॉस्स्पटल अॅण्ड धक्रटीकल केअर 
सेंटर. वशदे प्लॉट, धटळकवाडी, यवतमाळ - 
४४२ ४०२. 

ACS34 - VP/2013 १७.१२.२०२१ 
ते 

१६.१२.२०२३ 
 

mailto:prakashsx@yahoo.com
mailto:drprakashajs@rediffmail.com

