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शंचाऱनाऱयाच्या अधधनस्त अशऱेऱी कायााऱये  

ऴाशकीय ळैद्यकीय मषावळद्याऱये ळ शंऱग्नीत रुग्णाऱये 
 

शचंाऱनाऱयाच्या अधधनस्त अशऱेऱी ळदै्यकीय मषावळद्याऱये ळ शऱंग्नीत रुग्णाऱयाचंी नाळ ेळ खाटाचंी शखं्या 
अ. 

क्र. 

ऴाशकीय ळैद्यकीय मषावळद्याऱय समता ळैद्यकीय 

मषावळद्याऱ 

यांच्या स्थाऩनेचे 
ळवा 

 शंऱग्नीत रुग्णाऱये ळ 

आरोग्य वळभाग 

खाटांची 
शंख्या 

 उळाररत मषाराष्ट्र  

१ 

 

गॅ्रन्ट ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, 

वय ज.जी. रुग्णारम आलाय, बामखऱा, भु.-
४००००८ 

२०० १८४५ १ वय ज.जी.वभूश रुग्णारम, भुुंफई १३५२ 

२ वेंट जॉजज रुग्णारम, भुुंफई ५२१ 

३ जी.टी.रुग्णारम, भुुंफई ४६७ 

४ काभा ल आल्ब्रेव रु.भुुंफई ५०५ 

५ नागयी आयोग्म कें द्र फाुंद्रा, भुुंफई ५० 

६ आयोग्म ऩथक, ऩारघय १६ 

२ फै.जी. ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, 

ऩुणे 

२०० १९६४ १ ववून वाभान्म रुग्णारम, ऩुणे १२८८ 

२ आयोग्म ऩथक, शळरुय, ऩुणे १७ 

३ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, 

ऩुंढयऩुय योड, शभयज, जजल्बशा-वाुंगरी 
१५० १९६२ १ ळावकीम लैद्म. भशावलद्मारम ल 

रुग्णारम,शभयज 

१२० 

२ ऩी.व्शी.ऩाटीर वाभान्म 

रुग्णारम, वाुंगरी 
३८८ 

३ आयोग्म ऩथक, तावगाुंल २७ 

४ श्री.बाऊवाशेफ हशय ळावकीम लैद्मकीम 

भशावलद्मारम, चक्कयफायडी आलाय, धुऱे 

१०० १९८८ १ श्री.बाऊवाशेफ हशये ळावकीम 

लैद्मकीम भशावलद्मारम ल 

रुग्णारम, धुऱे 

५०८ 

५ डॉ.लैळुंऩामन स्भतृी ळावकीम लैद्मकीम 

भशावलद्मारम, वोराऩूय 

१५० १९६३ १ छत्रऩती शळलाजी भशायाज 

वाभान्म रुग्णारम 

७३३ 

६ याजऴी छत्रऩती ळाशू भशायाज ळावकीम 

लैद्मकीम भशावलद्मारम, कोल्बशाऩूय 

१50 २००१ १ प्रशभरा याजे स्भतृी वाभान्म 

रुग्णारम, कोल्बशाऩूय 

५०० 

7 ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, 

जऱगाुंल 

100 2018 1 ळावकीम लैद्मकीम 

भशावलद्मारम ल रुग्णारम, 

जऱगाुंल 

300 

मराठळाडा 
७ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, 

औयुंगाफाद 

१५० १९५६ १ ळावकीम लैद्म. भशावलद्मारम ल 

रुग्णारम,औयुंगाफाद 

१०२८ 

२ आयोग्म ऩथक, ऩैठण ३० 

८ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, नाुंदेड १०० १९८८ १ ळावकीम लैद्म. भशावलद्मारम ल 

रुग्णारम, नाुंदेड 

५०८ 

९ स्लाभी याभानुंद तीथज ग्राभीण ळावकीम 

लैद्मकीम भशावलद्मारम, अुंफाजोगाई 

१०० १९७४ १ स्लाभी याभानुंद तीथज ग्राभीण 

लैद्मकीम भशावलद्मारम ल 

रुग्णारम, अुंफाजोगाई 

५१८ 

१० ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, रातूय १५० २००२ १ वलोऩचाय रुग्णारम, रातूय ५०० 

वळदभा 
११ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, 

नागऩूय 

२०० १९४७ १ ळावकीम लैद्म. भशावलद्मारम ल 

रुग्णारम, नागऩूय 

१००१ 

२ अततवलळेऴोऩचाय रुग्णारम, १२० 
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अ. 

क्र. 

ऴाशकीय ळैद्यकीय मषावळद्याऱय समता ळैद्यकीय 

मषावळद्याऱ 

यांच्या स्थाऩनेचे 
ळवा 

 शंऱग्नीत रुग्णाऱये ळ 

आरोग्य वळभाग 

खाटांची 
शंख्या 

नागऩूय 

१२ इुंहदया गाुंधी ळावकीम लैद्मकीम 

भशावलद्मारम, नागऩूय 

१५० १९६८ १ इुंहदया गाुंधी ळावकीम लैद्मकीम 

भशावलद्मारम ल रुग्णारम, 

नागऩूय 

५९४ 

२ डॉ.फाफावाशेफ आुंफेडकय 

रुग्णारम ल अनुवुंधान कें द्र 

नागऩूय 

२४० 

१३ श्री.लवुंतयाल नाईक ळावकीम लैद्मकीम 

भशावलद्मारम, मलतभाऱ 

१५० १९८९ १ श्री.लवुंतयाल नाईक ळावकीम 

लैद्मकीम भशावलद्मारम ल 

रुग्णारम, मलतभाऱ 

५७० 

२ श्री.लवुंतयाल नाईक ळावकीम 

लैद्मकीम भशावलद्मारम ल 

भहशरा रुग्णारम, मलतभाऱ 

८० 

१४ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, 

अकोरा 
१५० २००२ १ वलोऩचाय रुग्णारम, अकोरा ५०० 

१५ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, चुंद्रऩूय १०० २०१५ १ जजल्बशा रुग्णारम, चुंद्रऩूय ३०० 

१६ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, 

गोंदीमा 
१०० २०१६ १ जजल्बशा रुगणारम, गोंदीमा ३०० 

 

ऴाशकीय दंत मषावळद्याऱये ळ रुग्णाऱये 

अ.क्र. मषावळद्याऱयाचे नाळ प्रळेऴ समता 
१ ळावकीम दुंत भशावलद्मारम ल रुग्णारम, भुुंफई १०० 

२ ळावकीम दुंत भशावलद्मारम ल रुग्णारम, औयुंगाफाद ५० 

३ ळावकीम दुंत भशावलद्मारम ल रुगणारम, नागऩूय ५० 

 एकूण २०० 

 

 ऩदळीऩूळा ऩररचारीका मषावळद्याऱये 

अ.क्र. मषावळद्याऱयाचे नाळ : बी.एश.शी.नशींग प्रळेऴ समता 
१ इजन्स्टट्मुट ऑप नशविंग, ज.जी. रुग्णारम, भुुंफई ५० 

२ कॉरेज ऑप नशविंग, फै.जी.लैद्मकीम भशावलद्मारम, ऩुणे ५० 

३ कॉरेज ऑप नशविंग, ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, नागऩूय ५० 

४ कॉरेज ऑप नशविंग, ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, औयुंगाफाद ५० 

 एकूण २०० 

 

ऩदळीका ऩररचारीका मषावळद्याऱये 

अ.क्र. मषावळद्याऱयाचे नाळ : जी.एन.एम. नर्शिंग प्रळेऴ समता 
१ गोकुऱदाव तजेऩार रुग्णारम, भुुंफई २७ 

२ वेंट जॉजेव रुग्णारम, भुुंफई २० 

३ ववून वलोऩचाय रुग्णारम, ऩुणे ४० 

४ श्री.छत्रऩती शळलाजी भशायाज वलोऩचाय रुग्णारम, वोराऩूय २० 

५ ऩद्भबूऴण लवुंतदादा ऩाटीर वलोऩचाय रुग्णारम, वाुंगरी २० 
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अ.क्र. मषावळद्याऱयाचे नाळ : जी.एन.एम. नर्शिंग प्रळेऴ समता 
६ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल रुग्णारम, नागऩूय ४३ 

७ इुंहदया गाुंधी ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल रुग्णारम, नागऩूय २७ 

८ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल रुग्णारम, औयुंगाफाद ३३ 

९ स्लाभी याभानुंद तीथज ग्राभीण लैद्मकीम भशा. ल रुग्णारम, अुंफाजोगाई २० 

 एकूण २५० 

 

ऩदव्युत्तर ऩररचारीका मषावळद्याऱये 

अ.क्र. मषावळद्याऱयाचे नाळ प्रळेऴ समता 
१ ऩरयचमाज शळषण वुंस्था, भुुंफई १७ 

 

भौतीकोऩचार ळ व्यळशायोऩचार ऴाला ळ कें दे्र 

अ.क्र. मषावळद्याऱयाचे नाळ प्रळेऴ समता 
१ बौतीकोऩचाय ळाऱा ल कें द्र, ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, नागऩूय ३० 

२ व्मालवामोऩचाय ळाऱा ल कें द्र, ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मार, नागऩूय ३० 

 एकूण ६० 

 

डी.एम.एऱ.टी. अभ्याशक्रम राबवळणारे मषावळद्याऱये 

अ.क्र. मषावळद्याऱयाचे नाळ प्रळेऴ समता 
१ गॅ्रन्ट लैद्मकीम भशावलद्मारम, भुुंफई १२ 

२ फै.जी.लैद्मकीम भशावलद्मारम, ऩुणे १६ 

३ श्री.बाऊवाशेफ हशये ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, धुऱे ३० 

४ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, शभयज १२ 

५ डॉ.लैळुंऩामन स्भतृी लैद्मकीम भशावलद्मारम, वोराऩूय २० 

६ याजऴी छत्रऩती ळाशू भशायाज ळावकीम लैद्म.भशा., कोल्बशाऩूय २० 

७ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, औयुंगाफाद १२ 

८ डॉ.ळुंकययाल चव्शाण ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, नाुंदेड २० 

९ स्लाभी याभानुंद तीथज ग्राभीण लैद्मकीम भशावलद्मारम, अुंफाजोगाई ६ 

१० ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, नागऩूय १२ 

११ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, अकोरा २० 

 एकूण १८० 

 

ळैद्यकीय मषावळद्याऱयांमधीऱ ळैद्यकीय ऩदव्युत्तर ऩदळी ळ ऩदव्युत्तर ऩदळीका अभ्याशक्रमांची स्स्थती 
ऩदव्युत्तर अभ्याशक्रम 

अ.क्र. अभ्याशक्रम अभ्याशक्रम जागा 
मान्यता अमान्यता मान्यता अमान्यता 

१ ऩदली-डडग्री कोवज १६० ०५ ५६० ५४ 

२ ऩदलीका-डडप्रोभा कोवज ६४ ०५ १६० १७ 

 एकूण २२४ १० ७२० ७१ 

 

 अततवळऴेवोऩचार अभ्याशक्रम 

अ.क्र. अभ्याशक्रम जागा 
१ डी.एभ ०५ 

२ एभ.वीएच १३ 
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 एकूण १८ 

 

 

 

 

अ.क्र.  

मषावळद्याऱयाचे नाळ 
एकूण प्रळेऴ 

समता 
ळदै्यकीय 

मषावळद्याऱयाच्या 
स्थाऩनेचे ळवा 

ऴाशकीय ळैद्यकीय मषावळद्याऱये 

१ गॅ्रन्ट ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, भुुंफई २०० १८४५ 

२ फै.जी.लैद्मकीम भशावलद्मारम, ऩुणे २०० १९६४ 

३ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, शभयज जजल्बशा-वाुंगरी १५० १९६२ 

४ श्री.बाऊवाशेफ हशये ळावकीम भशावलद्मारम, धुऱे १०० १९८८ 

५ डॉ.लैळुंऩामन स्भतृी ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, वोराऩूय १५० १९६३ 

६ याजऴी छत्रऩती ळाशू भशायाज ळावकीम लैद्म.भशा., कोल्बशाऩूय 150 २००१ 

७ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, जऱगाुंल 100 2018 

८ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, औयुंगाफाद १५० १९५६ 

९ ळावकीम भशावलद्मारम, नाुंदेड १०० १९८८ 

१० स्लाभी याभानुंद तीथज ग्राभीण ळावकीम लैद्मकीम भशा., अुंफाजोगाई १०० १९७४ 

११ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, रातूय १५० २००२ 

१२ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, नागऩूय २०० १९४७ 

१३ इुंहदया गाुंधी ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, नागऩूय १०० १९६८ 

१४ श्री.लवुंतयाल नाईक ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, मलतभाऱ १५० १९८९ 

१५ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम, अकोरा १५० २००२ 
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मषानगरऩाऱीकेची ळैद्यकीय मषावळद्याऱये 
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