
कामगाराांना प्रथमोपचार प्रशिक्षण देणाऱ्या सांस्थाची (एकूण  - ४८  सांस्था ) 
शदनाांक : 30.04.2023 पयंत 

अ.क्र. संस्थंचे नथव व पत्तथ संचथलक/अध्यक्ष कालावधी  

१ मायक्कादेवी चॅरीटेबल ट्रस्ट, 
दास ऑफ सौर, सागर उदय, प्लॉटनं.एफ -३, ससडको 
भवनच्या पाठीमागे, सी.बी.डी बेलापूर, नवीम ंबई – 
४००६१४ 

डॉ. प्रकाश  शेंडगे  
Mob : 9833571020 /9323693276 
prakashsx@yahoo.com 

०५.०४.२०२१ 
ते 

०४.०४.२०२३ 
 

२ डॉ. जैन हेल्थ अणॅ्ड सेफ्टी सेंटर 
फ्लेट नं. २६७, डी – ६, महालक्ष्मी 
को.ऑप.हौ.सोसायटी, गोराई – II,  
बोरीवली (पश्चचम) – ४०० ० ९१ 

डॉ. रववद्र  जैन  
Mob : 9699043222 
ravindrabjain@rediffmail.com 

०६.०४.२०२१ 
ते 

०५.०४.२०२३ 
 

३ स्व. पी.आर.टाकळगावकर प्रसतष्ठान 
केशर हेंल्थ श्क्लसनक, शॉप नं. ३/ए/१, सीता सवहार, 
एम.जे. उद्योग नगर समोर, गोद्डे – फाटक, भायंदर (पूवव) 
– ४०१ १०५ 

डॉ. गौतम  पी. टाकळगावकर  
Mob : ९९८७ १९३०३९ /  ९८२० ७७८४०२   
drgautam_ayurveda@yahoo.co.in 

०९.०४.२०२१ 
ते 

०८.०४.२०२३ 
 

४ डॅडी इंडस्ट्रीयल सेफ्टी, हेल्थ अॅण्ड फस्टव एड सेंटर प्रा. 
सल.शॉप नं १०३/१०२, सवशाल सवचव, गट नं. ३६६८, 
माली माला रोड, तळेगाव, ढमढेरे,सशरूर,  
प णे – ४१२ २०८ 

Dr. Agarwal 
Mob : ९८२०३४०६३९ / ७९७७०३६८७६          
dragrawal_mob@rediffmail.com 

२५.०५.२०२१ 
ते 

२४.०५.२०२३ 
५ श्री. चक्रधर स्वामी सशक्षण प्रसारक मंडळ,  नांदेड, 

द्वारा आधार हॉश्स्पटल सबल्ल्डग, सशवाजी नगर, 
  नांदेड – ४३१६०२ 

डॉ. संजय कदम  
mob : ९८२३०८८०३९ / ०२४६२ - २३५५९९ 
aadharkadam@gmail.com 

०४.०६.२०२१ 
ते 

०३.०६.२०२३ 
६ वेद फौंडेशन, नवीम ंबई,  

प्रभावती रूम नं. ४७, सेक्टर – १६, कोपरखैरणे, 
 नवी म ंबई- ४००७०९ 

डॉ.सनलेश रंगराव देसले  
mob : ०९००४१७९४३५ 
 vedohs13@gmail.com  

०८.०६.२०२१  
ते 

०७.०६.२०२३ 
7 डोअरस्टेप हेल्थ सर्ववसेस प्रा. सल. प णे, 

एस. नं. ०१, आकाशगंगा इमारत, वपपळे सनलेख, औध 
कॅम्प, प णे – ४१२२०८ 

डॉ. स सचत्रा मानकर  
mob : ८८८८८३३८०० /  ८४४६०६२०१४ 
doorstephealth@gmail.com 

१५.०६.२०२१  
ते 

१४.०६.२०२३ 
८  अन सया सशक्षण प्रसारक मंडळ, नासशक,  

न्यू आडगाव नाका, औरंगाबाद नाका पोसलस चौकी 
जवळ, नासशक ३, सपन- ४२२००१ 

डॉ. सी. आर. नामपूरकर 
mob : ९४२२२४७१७८ /०२५३-२५७१३४२  
mvknashik@gmail.com 

१५.०६.२०२१  
ते 

१४.०६.२०२३ 
९  हषवल ग्रामीण सवकास बह उदे्दशीय संस्था, चंद्रपूर  

हषवल भवन, शांती नगर, म ल रोड, 
 चंद्रपूर - ४४२४०१ 

  डॉ. रचमी डोंगरावर 
mob :  ९४०४११९५३१  
 hrda_chd1@rediffmail.com 

२३.०६.२०२१  
ते 

२२.०६.२०२३ 
१०  कै. रामचंद्र उडणगावकर महाराज बह उदे्दशीय सशक्षण 

प्रसारक मंडळ, प्लॉट नं. ०२ सवकासनगर, ओस्मानपूरा, 
 औरंगाबाद – ४३९००१ 

डॉ. ज्योती रंगनाथ काळे  
mob : ९८२२२८८९३८ / ०२४०-२४०५३९६ 
ssupnc@gmail.com 

२९.०६.२०२१  
ते 

२८.०६.२०२३ 
११  मातोश्री बह उदे्दशीय  सेवाभावी संस्था, जालना प्लॉट क्र. 

१७ ए, ऋषी पाकव , अंबड चौक,  
जालना - ४३१२०३. 

डॉ. बळीराम बागल 
mob : ९१४६००२२५५ / ०२४८२-२२३३२२ 
balirambagal@gmail.com 
admsanjivani@gmail.com 

०५.०७.२०२१ 
ते 

०४.०७.२०२३ 
 

१२   इश्न्स्टट्यटू ऑफ फस्टव एड अणॅ्ड पॅरामेडीकल सायन्स 
फेडरेशन, नागपूर,  ३४६, श्री कृष्णानगर, मानेवाडा 
बेसारोड, नागपूर – ४४००३४ 

श्री. ससचन आंबोरे 
mob : ७०२०४५१०३५ 
nipsamparamedical@gmail.com      

०६.०७.२०२१  
ते 

०५.०७.२०२३ 
13 मेडीएच. एस. ई हेल्थ ट्रेनसव (इं) प्रा. सल.  नासशक , 

प्लेट नं. ०२ ससध्दीसवनायक अपाटवमेंट, सटळकवाडी, 
नासशक – ४२२००२ 

डॉ. सतीस शंकर कामाठ 
mob : ९८६०७९२५०२  /   ९७३०९५२८४८ 
kamathsd६६@gmail.com 

१५.०७.२०२१ 
ते 

१४.०७.२०२३ 
१4 नासशक इंसजनीअर क्लस्टर, नासशक 

नासशक इंसजसनअवरग क्लस्टर, सहस्त्ररचमी, सी - १०, 
एम.आय.डी.सी, अंबड, नासशक - ४२२ ०१०    

 श्री. नरेंद्र सबरार 
  mob : ७२७६०९६२९६ / ०२५३ -६६९९२०४                          
info@nec.org.in 

३०.०७.२०२१ 
ते 

२९.०७.२०२३ 

mailto:ravindrabjain@rediffmail.com
mailto:balirambagal@gmail.com


१5 स्कील माटव इटंरनॅसनल., द्वारा इडंस्ट्रीयल इंसजसनअरीग 
इश्न्स्टट्यटू,स ख सनवास, १ ला मजला, अशोक थेटर 
मागे,दत्तमंसदर शेजारी, ठाणे (पश्चचम) - ४०० ६०१ 

श्री. मोहन कामत 
mob : 9004996688 
mohankamath@skillmartglobal.com 

०५.०८.२०२१ 
ते 

०४.०८.२०२३ 
१6 समथव मेडीकॅल इश्न्स्टट्यटू 

बी. मानसी कॉ. ऑप. हौवसग सोसायटी, इडलजी रोड, 
चरई, ठाणे , (पश्चचम) - ४००६०१  

डॉ. माला माांगे 
mob : 9892345172 
mala7999@gmail.com 

०१.०९.२०२१ 
ते 

३१.०८.२०२३ 
१7 आशा चॅरीटेबल मेसडकल ट्रस्ट, 

आशा व - 42, नरेंद्र नगर, वरग रोड, 
नागपूर - ४४० ०१५. 

डॉ. शशाांक दाांडगे  
Tel : 07103 26216/262445 
Mob : 9422106774 
drshashankdandge@yahoo.com 

०१.०९.२०२१ 
ते 

३१.०८.२०२३ 

१8 केशवस त डायग्नोश्स्टक श्क्लसनक, 
४/१, चंद्रयोग हौवसग सो., स्वश्स्तक पाकव , चेंबूर, म ंबई - 
४०० ०७१ 

डॉ. देवेंद्र इांगळे 
9869005451/022 25226567 
drdevendra@gmail.com 

२१.०९.२०२१ 
ते 

२०.०९.२०२३ 
१9 स मनाजंली   प्रसतष्ठान  ,  प्लॉट-३, N-२,  

एअर पोटव रोड, औरंगाबाद - ४३१ २१० 
डॉ. ममललद देशपाांडे 
Tel : 0240 2486900 
sumananjali@live.com 

०३.०९.२०२१ 
ते 

०२.०९.२०२३ 
20 साईलक्ष्मी बह उदे्दशीय ग्रामीण सवकास संस्था 

साळीवाडा,घोडकेसनवास,ता.पैठण, 
औरंगाबाद-४३११०७. 

डॉ.शैलेश घोडके 
mobile : 8308291195 
shailesh.ghodke@gmail.com 

२४.०९.२०२१ 
ते 

२३.०९.२०२३ 
21 स्वराज सेवा सवकास प्रसतष्ठान, श भम हॉस्पीटच्या वर, 

सबल्डींग नं-१०,मंगल मूती  कॉमप्लेक्स,मानख दव  (प), 
म ंबई-४०००४३ 

डॉ.राजक मार वाघमोडे 
mobile : ९८३३९०४९०८ 
 

०२.११.२०२१ 
ते 

०१.११.२०२३ 
22 सजफ्सा  एज्य केशन अणॅ्ड टेश्क्नकल सर्ववसीस प्रा.सल., 

ज्योती सोसायटी, ९बी, मॅक्डोनल्डच्या पाठीमागे, पेरेडाईस 
टोवरच्या बाजूला,गोखले रोड, ठाणे(प) – ४०० ६०२ 

श्री. बह सद्दन अहमद 
mobile : ९८२७९६०८१८ 
chairman@jifsa.in 

०३.११.२०२१ 
ते 

०२.११.२०२३ 
२३ नोबल हॉश्स्पटल प्रा.सल.,  १५३ मगरपट्टा ससटी रोड, 

हडपसर, प णे  -  ४११ ०१३   
डॉ. सदलीप माने 
०२०-६६२८५१२५ /२० 
dileep.mane@yahoo.co.in 

१५.११.२०२१ 
ते 

१४.११.२०२३ 
२४ लाईफ लाईन इंस्टीट्य ट  ऑफ फस्टव एड आसण  एमरजेसी 

मेसडससन, क स माजली सबल्ल्डग  ३ रा मजला , गोखले 
रोड, नौपाडा, मल्हार ससनेमाजवळ, ठाणे (प)   

डॉ. क ं दा म्हसकर 
Mobile :९६१९९२६१३१ 
apoorvasd@hotmail.com 

१६.११.२०२१ 
ते 

१५.११.२०२३ 
२५ गांधी हॉश्स्पटल, प्लॉट- ०३, मंजीत नगर, आकाशवाणी 

समोर, औरंगाबाद - ४३१ ००१. 
डॉ. अक्षय गांधी 
Mobile : ७०००९०६९५७ 
drakshayrgandhi@gmail.com 

22.11.2021 
ते 

21.11.2023 
२६ साईसेवा  हेल्थकेअर  सर्ववसेस,  बी - २०२, आनंद नगर, 

रोहकूळ  फाटा, चाकण,  प णे - ४१० ५०१   
डॉ.परेशक मार सवसप ते 
Mobile : ९४२१६१६८५० 
paresh.saisevahospital@gmail.com 

22.11.2021 
ते 

21.11.2023 
२7 श श्र षा मेडीकल अॅण्ड सरसचव फॉऊडेशन , प्लॉट नं २२ ए,  

फेस III, सेक्टर - ०६, ऑफ पाम बीच रोड, नेरूळ, 
नवीम ंबई - ४०० ७०६ 

डॉ.असनता तारळेकर 
Mobile : ९३२२२९७८३४ 
anitatarlekar@gmail.com 

23.11.2021 
ते 

22.11.2023 
28 
 

चवास फस्टव एड ट्रेवनग इंश्स्टटयूट,   रो-हाउस नं १८, प्लॉट 
नं १८ सेक्टर - ०१, कोपर खैरणे, नवीम ंबई - ४०० ७०९ . 

सौ. सवजया देशम ख 
Mobile :८४२२९११४८१ 
sharaddesmukh1956.sd@gmail.com 

०७.१२.२०२१ 
ते 

०६.१२.२०२३ 
29 इंडस्ट्रीयल फस्टव एड ट्रेवनग सेन्टर, सनलसगरी अपाटवमेंट, 

SNDT कॉलेजच्या समोर, कवे रोड, कोथरूड, प णे-५२ 
डॉ. प्रदीप इनामदार 
Mobile : 9822616062 
drpradeep.inamdar@gmail.com 

१७.१२.२०२१ 
ते 

१६.१२.२०२३ 
30 असभषेक शैक्षसणक व सामासजक संस्था, 

बी - ४०५, वक्रत ंड सबल्डींग, संभाजी नगर, सहार रोड, 
अंधेरी (पूवव), म ंबई - ६९   

सौ. स सनता नागरे 
Mo : 7977868618 
sunitanagare0@gmail.com 

२७.०१.२०२२ 
ते 

२६.०१.२०२४ 
३१  अथवव अॅक्सीडेट हॉश्स्पटल, नूतन इंसजनीवरग 

कॉलेजजवळ, तळेगाव दाभाडे (स्टेशन),  
प णे - ४१० ५०७. 

डॉ. असजत माने 
Mo : ९९२१३३०९८९ 
drajitsmane@gmail.com 

२४.०२.२०२२ 
ते 

२३.०२.२०२४ 

mailto:drshashankdandge@yahoo.com
mailto:sumananjali@live.com
mailto:sharaddesmukh1956.sd@gmail.com


३२ संजीवन हॉश्स्पटल, सोनार लेन, ससन्नर, सज. नासशक. 
सपन - 422 103. 

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

१६.०६.२०२२ 
ते 

१५.०६.२०२४ 
३३  ओंकार मेसडकल फाऊडेशन आसण रीसचव 

सेंटर,बाजारतळा जवळ, स पा, ता. पारनेर.  
सजल्हा - अहमदनगर, सपन - 414301. 

डॉ. बाळासाहेब पाठारे 
Mob : 9850391717 
onkarhospiandicu@gmail.com 

५.०९.२०२२ 
ते 

०४.०९.२०२४ 
३४ वरद लाईफ केअर प्रा. सल. सबल्ल्डग न. एफ - 8, ववग 

“बी” खोदाराम बाग, डॉन बास्को शाळेजवळ, 
तारापूर रोड, बोईसर (प.), सज.पालघर, - 401 501. 

डॉ. साईदास लीगनवाड 
Mob : 9595323223 
varadhospital@gmail.com 

५.०९.२०२२ 
ते 

०४.०९.२०२४     
 

३5 मालसवका हॉश्स्पकेअर, श्रध्दा अपाटवमेंट पसहला 
मजला, स्वाद हॉटेल जवळ, गोठेघर नाका, म ंबई - 
नासशक हायवे, पोस्ट- शहापूर, सजल्हा- ठाणे,  सपन -  
421 601. 

डॉ. वैशाली डोले  
Mob : 8446060680 
 

५.०९.२०२२ 
ते                      

०४.०९.२०२४ 
 

36 सवघ्नहता साई सेवा प्रसतष्ठान, द्वारा सवघ्नहता साई 
हॉश्स्पटल, बाबर सोलंकी रेससडेन्सी, आळंदी रोड, 
दत्ता नगर, सदघी, सपन – 411 015,   

डॉ.भागगवी मव. बडे 
Mob : 9881398048 
drbvb111@gmail.com 

२८.०९.२०२२       
 ते                  

२७.०९.२०२४  
३७ ग रुकृपा हॉश्स्पटल, गोवधवन धाम, २ रा मजला, 

एस.टी. वकव  शॉप, खोपट, ठाणे (प), सपन कोड -
400601 

डॉ. मकरण पांमडत 
Mobile : 9821090696/9321028718 
drkiranpandit@rediffmail.com 

०३.१०.२०२२   
     ते       

०२.१०.२०२४  
३८ बी. वी. लाईफ अँड सेफ्टी इनश्स्टटयूट ए-  202, 

के्रसंट रेससडेन्सी कॉ. हौ. सो. सल. ऑफ मरोळ, 
मरोशी मरोळ, अंधेरी (पूवव), म ंबई - 400059 

डॉ. फैजन खान  
9969747652/7304319871 
bvfsinstitute@gmail.com 

04.10.2022 
      ते       

03.10.२०२४ 
३९ लाईफ लाईन व्होकेशनल ट्रसेनग इन्स्टीट्यूट, प्लॉट न. 

20, गट न. 103, सूया लॉन्स समोर, बीड बायपास 
देवळाई, औरंगाबाद. सपन -  431 007.   

डॉ. ससचन बांगर 
८८३०७८६५५३ 
lifelinehospital2020@gmail.com 

25.11.2022 
       ते       

24.11.2024 
४० हेंल्थ इनसाईट, प ण्यस्मृती अपाटवमेंट, बोडी मास्टर 

सजम समोर, पाणीच्या टांकी मागे, महात्मा नगर, 
नासशक – 422 007 

डॉ. सागर व्यवहारे 
Mob : 9922434320 
healthinsightclinic@gmail.com 

09.12.2022 
ते 

08.12.2024 
४१  माने केअर डायग्नोश्स्टक प्रा. सल 

दहावी गल्ली, लक्ष्मीरोड स्टेशनच्या मागे, जयवसगपूर, 
ता.सशरोळ, सज. कोल्हापूर – ४१६१०१ 

डॉ. अरलवद माने 
Mob : 9260171111 
csdr.arvindmane@gmail.com 

११.०१.२०२३ 
ते 

१०.०१.२०२५ 
42 हेंल्थलेझर डायग्नोश्स्टक प्रा. सल. 

९०१/९०२,प्लाटीनम स्क्वेअर ,सवकसफल्ड आयटी 
पाकव समोर,सवमान नगर,प णे-४११०१४. 

डॉ. दशवन चांडक 
mob : ९९८७९११००९ 
info@healthledger.co.in 

१७.०१.२०२३ 
ते 

१६.०१.२०२५ 
43 फेस्ट इंडस्ट्रीयल सर्ववसेस 

ब्लॉक नं.६०२ ,स्वप्नपूती , सवष्ण  नगर , नवपाडा ,  
ठाणे (प), सपन कोड -४०० ६०२ 
 

श्री. स सजत साठे – ९९८७७०५१६४ 
श्री. शैलेन्द्र सरसबूड- ९८३३४२७२९० 
admin@ffestindia.com 
shyamrisbud1973Gmail.com 

२४.०१.२०२३ 
ते 

२३.०१.२०२५ 
44 मेग्नम हेंल्थ सोल्य शन फस्टव एड ट्रेवनग इन्स्टीट्यूट, 

वल्डव ऑफ मदर, जय गणेश श्व्हजन जवळ, आक डी , 
सजल्हा- प णे   411035   

श्रीमती. रोसहणी कमलेश ठाकूर 
७४९८०८१०७५ ; ९९७५२८४४९३ 
magnumhealthsolution2022@gmail.com  

०२.०३.२०२३ 
ते  

०१.०३.२०२५ 
45 श्री ससद्धी चॅरीटेबल ट्रस्ट 

सनरा आकेड, प्लॉट नं. 92/1/अे व 94/0/बी, अतीथी 
हॉटेल जवळ, आसनगांव, ता. शहापूर, सज. ठाणे. 
421601. 

डॉ. अमोल सगते्त 
mob : ९७६९५४५५३३ 
dramolkem@gmail.com 

१०.०३.२०२३ 
ते 

०९.०३.२०२५ 
4६  श्री साई मेसडकेअर सर्ववसेस प्रा.सल. 

सोमाटणे फाटा, ता. मावळ, सज. प णे. 410506. 
डॉ. ताराचंद कराळे 
mob : 9850718963 
tarachandkarale@gmail.com 

०३.०५.२०२३ 
ते 

०२.०५.२०२५ 

mailto:dmgadakh@gmail.com
mailto:healthinsightclinic@gmail.com
mailto:admin@ffestindia.com
mailto:magnumhealthsolution2022@gmail.com


4७  फॅसमली वेल्फेर हेंल्थ सर्ववसेस चॅरीटेबल ट्रस्ट 
डॉ. महाजंस हॉश्स्पटल एन्ड आय.टी.सी., आर – 
८३१, टीटीसी एम.आय.डी.सी. , ठाणे – बेलापूर 
रोड,रबाळे, नवीम ंबई – 411 015 

डॉ. प्रदीप महाजन 
mob : ८८९८०७०९०४ 
mahajanpv@hotmail.com 

०३.०५.२०२३ 
ते 

०२.०५.२०२५ 
4८  एडूफोसव 

डी.के. कंपनी कंपाऊंड, सरमळ JSW कंपनी  समोर, म ंबई-
नासशक हायवे, पो-ववशद, ता-शहापूर , 
 सजल्हा -ठाणे, सपन-४२१६०४. 

श्री धरमेश शहा 
Mob : 9322134626 
dharmesh.shah@eduforce.in 

०३.०५.२०२३ 
ते 

०२.०५.२०२५ 

 


