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संचालनालयाच्या अवधनस्त असलेली कायालये  
शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालये व संलग्नीत रुग्णालये 

 

संचालनालयाच्या अवधनस्त असलेली वैद्यकीय महाववद्यालय ेव संलग्नीत रुग्णालयांची नाव ेव खाटांची 
संख्या 
अ. 
क्र. 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय क्षमता वैद्यकीय 
महाववद्याल 

यांच्या स्थापनेच े
वषष 

 संलग्नीत रुग्णालय ेव 
आरोग्य ववभाग 

खाटांची 
संख्या 

 उवषवरत महाराष्ट्र  
१ 
 

गॅ्रन्ट शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 
सर ज.जी. रुग्णालय आवार, भायखळा, 

मु.-४००००८ 

२50 १८४५ १ सर ज.जी.समूह रुग्णालय, मंुबई १३५२ 
२ सेंट जॉजष रुग्णालय, मंुबई 467 
३ जी.टी.रुग्णालय, मंुबई 521 
४ कामा व आल्ब्लेस रु.मंुबई ५०५ 
५ नागरी आरोग्य कें द्र बांद्रा, मंुबई ५० 
६ आरोग्य पथक, पालघर १६ 

२ ब.ैजी. शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 
पणेु 

२50 १९६४ १ ससून सामान्य रुग्णालय, पणेु 1296            
२ आरोग्य पथक, वशरुर, पणेु 30 

३ शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 
पंढरपरु रोड, वमरज, वजल्बहा-सांगली 

200 १९६२ १ शासकीय वैद्य. महाववद्यालय व 
रुग्णालय,वमरज 

310 

२ पी.व्ही.पाटील सामान्य 
रुग्णालय, सांगली 

390 

३ आरोग्य पथक, तासगांव 25 
४ श्री.भाऊसाहेब वहर शासकीय वैद्यकीय 

महाववद्यालय, चक्करबारडी आवार, धुळे 
150 १९८८ १ श्री.भाऊसाहेब वहरे शासकीय 

वैद्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय, धुळे 

545 

५ डॉ.वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय 
महाववद्यालय, सोलापरू 

200 १९६३ १ छत्रपती वशवाजी महाराज 
सामान्य रुग्णालय, सोलापरू 

763 

६ राजषी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय 
वैद्यकीय महाववद्यालय, कोल्बहापरू 

१०० २००१ १ प्रवमला राज े स्मृती सामान्य 
रुग्णालय, कोल्बहापरू 

665 

7 शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 
जळगाव 

150 2018 1 शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय 
व रुग्णालय, जळगाव 

456 

8 शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 
बारामती 

100 2019 1 शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय 
व रुग्णालय, बारामती 

300 

मराठवाडा 
७ शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 

औरंगाबाद 
200 १९५६ १ शासकीय वैद्य. महाववद्यालय व 

रुग्णालय,औरंगाबाद 
1177 

२ आरोग्य पथक, पैठण ३० 
3 ककष रोग रुग्णालय, औरंगाबाद 100 

८ शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, नांदेड 150 १९८८ १ शासकीय वैद्य. महाववद्यालय व 
रुग्णालय, नांदेड 

५०८ 

९ स्वामी रामानंद तीथष ग्रामीण शासकीय 
वैद्यकीय महाववद्यालय, अंबाजोगाई 

150 १९७४ १ स्वामी रामानंद तीथष ग्रामीण 
वैद्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय, अंबाजोगाई 

५१८ 

१० शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, लातूर 100 २००२ १ सवोपचार रुग्णालय, लातूर 550 



ववदभष 
११ शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, नागपरू 250 १९४७ १ शासकीय वैद्य. महाववद्यालय व 

रुग्णालय, नागपरू 
1704 

२ अवतववशेषोपचार रुग्णालय, 
नागपरू 

230 

3 आरोग्य पथक, सावनेर, नागपरू 20 
१२ इंवदरा गांधी शासकीय वैद्यकीय 

महाववद्यालय, नागपरू 
200 १९६८ १ इंवदरा गांधी शासकीय वैद्यकीय 

महाववद्यालय व रुग्णालय, 
नागपरू 

५९४ 

२ डॉ.बाबासाहेब आंबडेकर 
रुग्णालय व अनुसंधान कें द्र 
नागपरू 

568 

१३ श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय 
महाववद्यालय, यवतमाळ 

200 १९८९ १ श्री.वसंतराव नाईक शासकीय 
वैद्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय, यवतमाळ 

 
594 

 
२ श्री.वसंतराव नाईक शासकीय 

वैद्यकीय महाववद्यालय व 
मवहला रुग्णालय, यवतमाळ 

१४ शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, 
अकोला 

200 २००२ १ सवोपचार रुग्णालय, अकोला 788 

१५ शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपरू 150 २०१५ १ वजल्बहा रुग्णालय, चंद्रपरू 500 
१६ शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, गोंदीया 150 २०१६ १ वजल्बहा रुगणालय, गोंदीया 500 

 

शासकीय दंत महाववद्यालये व रुग्णालये 
 

अ.क्र. महाववद्यालयाचे नाव प्रवेश क्षमता 
१ शासकीय दंत महाववद्यालय व रुग्णालय, मुंबई १०० 
२ शासकीय दंत महाववद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद ५० 
३ शासकीय दंत महाववद्यालय व रुगणालय, नागपूर ५० 
 एकूण २०० 

 

 पदवीपूवष पवरचारीका महाववद्यालये 
अ.क्र. महाववद्यालयाचे नाव : बी.एस.सी.नसींग प्रवेश क्षमता 
१ इन्सन्स्टट्युट ऑफ नवसिंग, ज.जी. रुग्णालय, मुंबई ५० 
२ कॉलेज ऑफ नवसिंग, बै.जी.वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे ५० 
३ कॉलेज ऑफ नवसिंग, शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, नागपूर ५० 
४ कॉलेज ऑफ नवसिंग, शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, औरंगाबाद ५० 

 एकूण २०० 
 

 
 
 
 



 
पदवीका पवरचारीका महाववद्यालये 

अ.क्र. महाववद्यालयाचे नाव : जी.एन.एम. नवसिंग प्रवेश क्षमता 
१ गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई 25 
२ सेंट जॉजेस रुग्णालय, मुंबई २० 
३ श्री.भाऊसाहेब वहरे शा.व.ैम. व रु. धुळे 20 
४ श्री.छत्रपती वशवाजी महाराज सवोपचार रुग्णालय, सोलापूर २० 
५ पद्मभषूण वसंतदादा पाटील सवोपचार रुग्णालय, सांगली २० 
६ प्रवमला राज ेसवोपचार रुग्णालय, कोल्बहापूर 20 
७ इंवदरा गांधी शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपूर २७ 
८ शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, लातूर 20 
९ स्वामी रामानंद तीथष ग्रामीण वदै्यकीय महा. व रुग्णालय, अंबाजोगाई २० 

10 शासकीय व.ैम.व रुग्णालय, अकोला 20 
 एकूण 212 
 

 
 
 

पदव्युत्तर पवरचारीका महाववद्यालये 

अ.क्र. महाववद्यालयाचे नाव प्रवेश क्षमता 
१ पवरचया वशक्षण संस्था, मुंबई 40 

भौतीकोपचार व व्यवसायोपचार शाळा व कें दे्र 
अ.क्र. महाववद्यालयाचे नाव प्रवेश क्षमता 
१ भौतीकोपचार शाळा व कें द्र, शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, नागपूर ३० 
२ व्यावसायोपचार शाळा व कें द्र, शासकीय वदै्यकीय महाववद्याल, नागपूर ३० 

 एकूण ६० 
 

डी.एम.एल.टी. अभ्यासक्रम राबववणारे महाववद्यालये 
अ.क्र. महाववद्यालयाचे नाव प्रवेश क्षमता 
१ गॅ्रन्ट वदै्यकीय महाववद्यालय, मुंबई १२ 
२ ब.ैजी.वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे १६ 
३ श्री.भाऊसाहेब वहरे शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, धुळे ३० 
४ शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, वमरज १२ 
५ डॉ.वशंैपायन स्मृती वदै्यकीय महाववद्यालय, सोलापूर २० 
६ राजषी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वदै्य.महा., कोल्बहापूर २० 
७ शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, औरंगाबाद १२ 
८ डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, नांदेड २० 
९ स्वामी रामानंद तीथष ग्रामीण वदै्यकीय महाववद्यालय, अंबाजोगाई ६ 
१० शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, नागपूर १२ 
११ शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, अकोला २० 

 एकूण १८० 
 



 

 
 

वैद्यकीय महाववद्यालयांमधील वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदवीका अभ्यासक्रमांची न्सस्थती 
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम 

अ.क्र. अभ्यासक्रम अभ्यासक्रम जागा 
मान्यता अमान्यता मान्यता अमान्यता 

१ पदवी-वडग्री कोसष 203 0 1179 0 
२ पदवीका-वडप्लोमा कोसष 25 0 40 0 
 एकूण 228 0 1219 0 

 
 

 अवतववशेषोपचार अभ्यासक्रम 

अ.क्र. अभ्यासक्रम जागा 
१ डी.एम 09 
२ एम.सीएच 23 
 एकूण 32 

 

  

अ.
क्र. 

 
महाववद्यालयाचे नाव 

 

एकूण 
प्रवेश 
क्षमता 

वैद्यकीय 
महाववद्यालयाच्या 
स्थापनेच ेवषष 

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालये 
१ गॅ्रन्ट शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, मुंबई २50 १८४५ 
२ ब.ैजी.वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे २50 १९६४ 
३ शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, वमरज वजल्बहा-सांगली 200 १९६२ 
४ श्री.भाऊसाहेब वहरे शासकीय महाववद्यालय, धुळे 150 १९८८ 
५ डॉ.वशंैपायन स्मृती शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, सोलापूर 200 १९६३ 
६ राजषी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वदै्य.महा., कोल्बहापूर १०० २००१ 
७ शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, औरंगाबाद 200 १९५६ 
८ शासकीय महाववद्यालय, नांदेड 150 १९८८ 
९ स्वामी रामानंद तीथष ग्रामीण शासकीय वदै्यकीय महा., अंबाजोगाई 150 १९७४ 
१० शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, लातूर 100 २००२ 
११ शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, नागपूर 250 १९४७ 
१२ इंवदरा गांधी शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, नागपूर 150 १९६८ 
१३ श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, यवतमाळ 200 १९८९ 
१४ शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, अकोला 200 २००२ 
१५ शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, चंद्रपूर १50 २०१५ 
१६ शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, गोंदीया १50 २०१६ 
17 शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, जळगाव 150 2018 
18 शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, बारामती 100 2019 



महानगरपालीकेची वैद्यकीय महाववद्यालये 
१ सेठ जी.एस.वदै्यकीय महाववद्यालय, परळ, मुंबई 250 १९२५ 
२ लोकमान्य वटळक म्युवनवसपल वदै्यकीय महाववद्यालय, सायन, मुंबई 200 १९६४ 
३ टोपीवाला नॅशनल वदै्यकीय महाववद्यालय, मुंबई सेंरल, मुंबई 150 १९६४ 
४ राजीव गांधी वदै्यकीय महाववद्यालय, कळवा, ठाणे 80 १९९२ 
५ आर.एन.कुपर जनरल हॉन्सस्पटल ॲन्ड मेवडकल कॉलेज, मुंबई 200  

कें द्र शासनाची वैद्यकीय महाववद्यालये 
१ आम्डष फोसष वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे १50 १९६२ 
२ महात्मा गांधी इन्सन्स्टटयुट ऑफ मेडीकल सायन्सेस, सांगवी,वधा १०० १९६९ 
3 ऑल इंवडया इन्सन्स्टट्युट ऑफ मेडीकल सायन्सेस, नागपूर 50 2018 

खाजगी ववनाअनुदानीत वैद्यकीय महाववद्यालये 
१ तेरणा वदै्यकीय महाववद्यालय, नवी मुंबई १०० १९९१ 
२ अण्णासाहेब चुडामण पाटील वदै्यकीय महाववद्यालय, धुळे १०० १९९० 
३ एन.के.पी.साळव ेवदै्यकीय महाववद्यालय, नागपूर १५० १९९० 
४ डॉ.वसंतराव पवार वदै्यकीय महाववद्यालय, नावशक १२० १९९० 
५ डॉ.उल्बहास पाटील वदै्यकीय महाववद्यालय, जळगाव १५० २००८ 
६ पद्.व्ही.व्ही.पाटील फाऊंडेशनचे वदै्य. महाववद्यालय, अहमदनगर १५० २००३ 
७ के.जे.सोमय्या वदै्यकीय महाववद्यालय, सायन, मुंबई ५० १९९१ 
८ एम.आय.एम.एस.आर. वदै्यकीय महाववद्यालय, लातूर 150 १९९० 
९ एम.आय.एम.ई.आर. वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे १५० १९९४ 
१० डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती वदै्यकीय महाववद्यालय, अमरावती १०० १९८४ 
११ श्रीमती काशीबाई नवले वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे १५० २००७ 
१२ अश्वीनी ग्रामीण वदै्यकीय महाववद्यालय, सोलापूर १०० २०१२ 
13 एसएमबीटी मेडीकल कॉलेज, नावशक १५० 2014 
१4 ववठ्ठलराव जोशी मेवडकल कॉलेज, रत्नावगरी १०० 2015 
15 प्रकाश इन्सन्स्टटयूट ऑफ मेवडकल सायन्स ॲन्ड वरसचष, सांगली 150 2016 
16 वदेांता इन्सन्स्टटयूट ऑफ मेवडकल सायन्स ॲन्ड वरसचष, पालघर 150 2017 

मायनोरीटी अनडेड प्रा.मेवडक कॉलेज 
१ इंवडयन इन्सन्स्टटयूट ऑफ मेवडकल सायन्स ॲन्ड वरसचष, जालना १००  

अवभमत ववद्यापीठाची वैद्यकीय महाववद्यालये 
१ भारती अवभमत ववद्यापीठाच ेवदै्यकीय महाववद्यालय, सांगली १५० २००५ 
२ भारती अवभमत ववद्यापीठाच ेवदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे 200 १९८९ 
३ डॉ.डी.वाय.पाटील अवभमत ववद्यापीठ वदै्य.महाववद्यालय, कोल्बहापूर १५० १९८९ 
४ जवाहरलाल नेहरु वदै्यकीय महाववद्यालय, सावगंी, वधा 250 १९९० 
५ कृष्ट्णा इन्सन्स्टटयूट ऑफ मेवडकल सायन्सेस, कराड, सातारा २०० १९८४ 
६ महात्मा गांधी वमशनच ेवदै्यकीय महाववद्यालय, औरंगाबाद १५० १९८९ 
७ महात्मा गांधी वमशनच ेवदै्यकीय महाववद्यालय, नवी मुंबई १५० १९८९ 
८ डॉ.डी.वाय.पाटील अवभमत ववद्यापीठ वदै्यकीय महाववद्यालय, पुणे २५० १९९५ 
९ डॉ.डी.वाय.पाटील अवभमत ववद्यापीठ वदै्य. महाववद्यालय, नवी मुंबई 250 १९८९ 
१० प्रवरा इन्सन्स्टटयूट ऑफ मेवडकल सायन्सेस, लोणी, अहमदनगर 200 १९८४ 
 


