
 

महाराष्ट्र राज्य शुश्रषुा व परावदै्यक शशक्षण मंडळ   

मराशुपशश मंडळामार्फ त स्ववकारलले ेव शासनास पाठशवलले ेसन 2018-19 कशरताच्या जागा वाशिचे प्रवताव 

(ए.एन.एम) 

अ क्र.                               संवथेच ेनाव  ए.एन.एम 
1. पवन बहुउदे्दशशय शशक्षण व सामाशजक शवकास संवथा, वर्धा, चतेना नशसिंग इंस््विियिू, वर्धा √ 

2. डॉ. के बी. मापरी नशसिंग इंस््विियूि लोणार √ 

3. चंद्रकांत बहुउदे्दशशय शशक्षण संवथा, आचायफ शवनोबा भाव ेनशसिंग वकुल √ 

4. तेजल बहुउदे्दशशय सेवाभावी संवथा, डॉ. अचफनाताई गाडे पािील वकुल ऑर् नशसिंग लोहारा, यवतमाळ √ 

5 मंुगासाजी महाराज वकुल ऑर् नशसिंग. यवतमाळ √ 

6. एस चदं्रा नशसिंग कॉलेज आमगाव, शज. गोंशिया √ 

7 श्री शवनायकराव बाप ुिेशमुख वकुल ऑर् नशसिंग यवतमाळ √ 

8. श्री. गणेश शशक्षण प्रसारक मंडळ, एल.डी.एच.िी.नशसिंग वकुल, सावड, हहगोली √ 

 9. ऋशी बहूउदे्दशशय आशण शैक्षशणक शवकास सवंथा, वखारी संचशलत जय इंस्विियिू ऑर् नशसिंग, इंिापरू, शज. पणेु √ 

10. िौड मेडीकल र्ाउ्डेश्स शुश्रुषा नशसिंग वकुल, रेल्व ेपलायओरजवळ, िौड पतास रोड, िौंड पणेु √ 

11. अनुसाया शशक्षण प्रसारक मंडळ श्री. ववामी नारायण नशसिंग इंस््विियिू, औरंगाबाि नाका, पोलीस चौकी जवळ, पचंविी, 
नाशशक 

√ 

12. यश चशॅरिेबल र्ाउडेंशन सचंशलत, यश इंस््विियूि ऑर् नशसिंग ॲण्ड पॅरामेशडकल साय्सेस, ता. इंिापरु शज. पणेु √ 

13. सवोर्धारक शवद्याथी संवथा, राणी मॉ साहेब मनुबािेवी रावल नशसिंग वकुल िोंडाइचा ता. हशडाखेड शज. रु्धळे (2018-19) √ 

14. कै. गणपतराव लक्ष्मण माने, मेमोशरयल रवि, शवद्यासागर नशसिंग वकुल सांगली √ 

 



  महाराष्ट्र राज्य शुश्रषुा व परावदै्यक शशक्षण मंडळ   
मराशुपशश मंडळामार्फ त स्ववकारलले ेव शासनास पाठशवलले ेसन 2018-19 कशरताच्या  जागा वाशिच ेप्रवताव  

      (जी.एन.एम )   

अ.
क्र 

                              संवथेचे नाव  प्रवताव 

1. भक्ती विेातं हॉवपीिल रोसाशंलड एस. िेिन, वकुल ऑर् नशसिंग, शेठ पी.वी. डोशी हॉवपीिल, पुनम नगर, शातंी 
पाकफ , शमरा रोड (पूवफ) 

 

2. रेणकूा बहुउदे्दशशय रवि, श्री. गजानन महाराज नशसिंग कॉलेज ॲण्ड शरसचफ सें्िर, जवाहर, शज. पालघर  

3. बॅ नाथ पै इंस््विियूि वकुल ऑर् नशसिंग कुडाळ शज. हसरु्धिूगफ  

4. साखर कामगार हॉवपीिल रवि, श्रीरामपूर, सेवा नशसिंग वकुल, शज. अहमिनगर  दोन प्रस्ताव 

5. िौड मेडीकल र्ाउडेश्स शुश्रुषा नशसिंग वकुल, रेल्व ेपलायओरजवळ, िौंड, पुणे   

6. जैन सोसायिी रे्डरेश्स आनंि श्रीजी इंस््विियूि ऑर् नशसिंग, आनंि श्रीजी हॉवपीिल व शरसचफ सेंिर, 
अहमिनगर 

दोन प्रस्ताव 

7. यश चॅशरिेबल र्ाउडेंशन संचशलत, यश इंस्विियूि ऑर् नशसिंग अँण्ड पॅरामेशडकल साय्सेस, ता. इंिापरू शज. पुणे  

9. एम.एच. र्ाउडेंशन वकुल ऑर् नशसिंग संगमनेर शज. अहमिनगर  

10. ग्लोबल इ्र्ोिेक इंशडया रवि ग्लोबल वकुल ऑर् नशसिंग, हचचबरी  

11. चंद्रकातं यशवतं िागंि (पािील) शशक्षण व शक्रडा मंडळ, इंस््विियूि ऑर् नशसिंग पुणे  

12. आशिवासी िेव मोगरा एज्युकेशन सोसायिी, निवाड, ता. शज. नंिूरबार दोन प्रस्ताव 

13. गणपतराव आडके इंस््विियूि ऑर् नशसिंग (सुखिेव मशहपत मोरे-पािील प्रशतष्ट्ठान संचशलत) तीन प्रस्ताव 

14. पावफतीताई मवके इंस््विियूि ऑर् नशसिंग अहमिनगर  दोन प्रस्ताव 

15 वकुल ऑर् नशसिंग, के. ई. एम. रूग्णालय, पुणे  



१6 ियासागर सामाशजक आरोग्य व बहूउदे्दशशय संवथा, अकोला एंजल ऑर् मसी इंस््विियूि ऑर् नशसिंग साय्सेस, 
अशलय्स कॉ्र्र्स सेंिर, अशेक वािीका जवळ, अकोला 

 

17 वषफ बहुउदे्दशशय मशहला प्रसारक मंडळ, भडंारा, ॲरोशमरा कॉलेज ऑर् नशसिंग वकूल, भडंारा   

18. श्री. िूगामाता शक्रडा व शैक्षशणक संवथा, पृथ्वीराज िेशमुख इंस््विियूि ऑर् नशसिंग, हचचोली नं. 2, शडग्रस, 
यवतमाळ 

 

19. श्री. शशवाजी शशक्षण संवथा, डॉ. पंजाबराव िेशमुख नशसिंग इंस््विियूि शशवाजी नगर अमरावती  

20.. नव संशजवनी शशक्षण संवथा प्रसारक मंडळ र्धारवा, श्रीमती सुशमत्रा ठाकरे कॉलेज ऑर् नशसिंग, यवतमाळ  

21. ज्ञानपथ बहुउदे्दशशय शशक्षण प्रसारक मंडळ शुअरिेक कॉलेज ऑर् नशसिंग, नागपुर  

22. एल.जी.डी.बी.बी एस, श्रीमती कमलाबेन निवरलाल न. पिेल वकुल ऑर् नशसिंग भडंारा दोन प्रस्ताव 

23. जय शमका कल्यानी शशक्षण व बहुउदे्दशशय संवथा , मिर िेंरेसा कॉलेज ऑर् नशसिंग (आर. जी.एन.एम) वाशशम  

24. आशिवासी शशक्षण संशोर्धन संवथा सडक/अजूफनी,एस.चंद्रा नशसिंग वकुल,आमगाव, शज. गोंशिया  

25. मॉ. गायत्री वकुल ऑर् नशसिंग बालाजी नगर नवसारी, अमरावती  

26. मानकचंि प्रभरु्धन चाशरिेबल रवि, आश्रम वकुल ऑर् नशसिंग कामिी, शज. नागपूर   

27. साशवत्रीबाई रु्ल ेवकुल ऑर् नशसिंग अकोला   

28. हचतामणी वकुल ऑर् नशसिंग. यवतमाळ  

29 यशवतं मेशडकल र्ाउ्डेशन ॲ्ड शरसचफ सेंिर, हनुमंत गाव,यशवतं वकुल ऑर् नशसिंग, आष्ट्िी ता. आष्ट्िी शज. बीड  

30. श्री. भगवान बाबा सेवाभावी संवथा ताडसेना ता. शज. बीड  

 

  



महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावदै्यक शशक्षण मंडळ 

मराशुपशश मंडळामार्फ त स्ववकारलले ेव शासनास पाठशवलले ेसन 2018-2019 करीताच्या नशवन प्रवतावांची यािी  

 (ए.एन.एम.) 

अ. 
कं्र. 

संवथेचे नाव  

1. संजीवनी शशक्षण प्रसारक संवथा, संजीवनी डी.एम. एल.िी.ॲ्ड नशसिंग कॉलेज, बहािूर शेख नाका, शचपळूण, शज. रत्नाशगरी  

2. वथानीय सशमती िेवगि एज्यकेुशन बोडफ  
३. मानव सेवा बहूउदे्दशशय शशक्षण संवथा नवरे नगर अंबरनाथ   
4. रचना रवि ए.एन.एम.वकुल ऑर् नशसिंग,गंगापरू रोड, नाशशक  
५. सौ.शहराबाई लक्ष्मन शेळके मेशडकल शरसचफ ॲण्ड र्ाउडेंशन संगमनेर,शज. अहमिनगर, डॉ. शेळके वकूल ऑर् नशसिंग अहमिनगर,  
६. संजीवनी मल्िीपरपज र्ाऊडेंशन, डॉ. शिपक पािील नशसिंग इस््वियिु, बोरपाडळे, ता. प्हाळा, शज. कोल्हापरू  
७. मातोश्री एज्यकेुशन सोसायिी, रूयाड(बरं्ध) ता. कुही,शज.नागपरू  
८. गरूमाऊली एज्युकेशन सोसायिी, मु.मंिाळ ता. कुही शज. नागपरू  
९. सा्वी बहूउदे्दशशय शशक्षण संवथा, श्री. साईबाबा कॉलेज ऑर् नशसिंग, नागपरू  

1०. वसंत शशक्षण प्रसारक मंडळ, सावरगाव,ता. कळंब,शज. यवतमाळ हचतामणी वकुल ऑर् नशसिंग, यवतमाळ, रोडकळम, शज. यवतमाळ    
1१. जय समका कल्यानी व बहूउदे्दशशय संवथा, वाशशम शज. वाशशम मिर तेरेसा कॉलेज ऑर् नशसिंग  
१२. जीवनज्योती प्रशतष्ट्ठान चंद्रपरू, शवश्वानंि कॉलेज ऑर् नशसिंग, हहगनाला, चदं्रपरू  
१३. वनेह बहूउदे्दशशय संवथा, भंडारा, कवतुरभा गांर्धी, वाडफ नं. 6 भंडारा  
१४. श्रीराम बहुउदे्दशशय सेवाभावी सामाशजक संवथा, मोहा ता. कळंब शज. उवमानाबाि, प्रतापहसग मडके  वकुल ॲ्ड कॉलेज ऑर् नशसिंग ता. कळंब. 

शज.उवमानाबाि  
२ प्रस्ताव 

१५. श्रीराम बहुउदे्दशशय सेवाभावी सामाशजक संवथा, मोहा ता. कळंब शज. उवमानाबाि, गौतमराव मडके  वकुल ॲ्ड कॉलेज ऑर् नशसिंग मोहा ता. 
कळंब. शज.उवमानाबाि 

 



 

 

  

१६. श्रीराम बहुउदे्दशशय सेवाभावी सामाशजक संवथा, मोहा ता. कळंब शज. उवमानाबाि, अंजली  वकुल ॲ्ड कॉलेज ऑर् नशसिंग ता. भमू. 
शज.उवमानाबाि 

२ प्रस्ताव 

१७. श्रीराम बहुउदे्दशशय सेवाभावी सामाशजक संवथा, मोहा ता. कळंब शज. उवमानाबाि, तुळजाभवानी वकुल ॲ्ड कॉलेज ऑर् नशसिंग तूळजापरू ता. 
शज. उवमानाबाि 

 

1८. शशवछत्रपती बहुउदे्दशशय आशिवासी शवकास संवथा, रूई (िोकी) ता. शज. उवमानाबाि शवद्याशनकेतन नशसिंग इंविीियिू ता. शज. उवमानाबाि  

1९. श्रीराम बहुउदे्दशशय सेवाभावी सामाशजक संवथा, मोहा ता. कळंब शज. उवमानाबाि, रॉयल वकुल ॲ्ड कॉलेज ऑर् नशसिंग ता. वाशी शज. 
उवमानाबाि  

 

२०. शशवछत्रपती बहुउदे्दशशय आशिवासी शवकास संवथा, रूई (िोकी) ता. शज. उवमानाबाि शप.एम कोकािे,नशसिंग इंविीियूि मरूड ता. शज. लातरू  

२१. श्रीमती. शालीनीताई मेघे कॉलेज ऑर् नशसिंग ॲ्ड  हॉस्वपिल, शभले्लवाडा, भंडारा  

२२. के.आर.पांडव कॉलेज ऑर् नशसिंग ॲ्ड हॉस्वपिल, ्यु नंिनवन, नागपरु  



महाराष्ट्र राज्य शुश्रषुा व परावदै्यक शशक्षण मंडळ   

मराशुपशश मंडळामार्फ त स्ववकारलले ेव शासनास पाठशवलले ेसन 2018-2019 करीताच्या नशवन प्रवतावांची यािी  

( जी. एन. एम. ) 

अ.कं्र. संवथेच ेनाव  
1. संजीवनी शशक्षण प्रसारक संवथा, संजीवनी डी. एम. एल. िी. ॲ्ड नशसिंग कॉलेज, बहािूर शेख नाका, शचपळून शज. रत्नाशगरी  

२. अनुसया शशक्षण प्रसारक मंडळ, ठाणे  
३. मानव सेवा बहूउदे्दशशय शशक्षण संवथा नवरे नगर अंबरनाथ  
४. महाराष्ट्र ियानंि सोसायिी, ियानंि वकुल ऑर् नशसिंग पालघर  
५. ऋशी बहूउदे्दशशय आशण शैक्षशणक शवकास सवंथा, वखारी संचशलत जय इंस्विियिू ऑर् नशसिंग, इंिापरू, जी. पणेु  

६. मराठा मंिीर शशक्षण प्रसारक मंडळ, गडहहग्लज, कोल्हापरू  
७. िेशमुख (सातरे) चॅशरिेबल मेशडकल शरसचफ सेंिर रवि, इसलामपरु, ता. वाळवा, शज. सांगली  
८. रचना रवि ए. एन. एम. वकुल ऑर् नशसिंग, गंगापरू रोड, नाशशक  
९. मेशडकल र्ाउडेंशन भक्ती इसं्विियूि ऑर् नशसिंग, ता. पिंरपरू, सोलापरू  
१०. सौ. शहराबाई लक्ष्मन शेळके मेशडकल शरसचफ ॲण्ड र्ाउडेंशन संगमनेर, शज. अहमिनगर, डॉ. शेळके वकूल ऑर् नशसिंग अहमिनगर  
११. श्री. साई शैक्षशणक व बहुउदे्दशशय संवथा, हपपळनेर, शज. रु्धळे  
1२. संजीवनी मल्िीपरपज र्ाऊडेंशन डॉ. शिपक पािील नशसिंग इस््वियिु, बोरपाडळे, ता. प्हाळा, शज. कोल्हापरू  
1३. शभल आशिवासी सेवाभावी सवंथा, मौज,े ता. तळोिा, शज. नंिूरबार  
1४. सुंिराई र्ाउडेंशन, ता. शज. नंिूरबार  
1५. अनुसया शशक्षण प्रसारक मंडळ संचशलत मानस हेल्थ केअर सेंिर, खडी, पणेु  
1६. अनुसया शशक्षण प्रसारक मंडळ संचशलत श्री. ववामी नारायण नशसिंग इस््विियूि, नाशशक   
1७. वसुंर्धरा िेस्क्नकल इस््विियिू, वाशीम मॉ. गंगा नशसिंग कॉलेज, अकोला नाका, वाशीम  

1८. युगंतर एज्युकेशन सोसायिी, शतरूपडेु   नशसिंग वकुल, श्रीमती नीमबनुबाई शतरूपडेु हॉवपीिल ॲण्ड शरसजफ सें्िर, नागपरू  
१९. ित्ता मेघे कॉलेज ऑर् नशसिंग, नागपरू  
२०. शालीशनताई मेघे कॉलेज ऑर् नशसिंग, शहरापरू, वर्धा  



२१. आकार बहुउदे्दशशय ग्रामीण शवकास संवथा, नागपरू आकार वकुल ऑर् नशसिंग, ता. हहगणा, शज. नागपरू  
२२. ॲिलंिा बहूउदे्दशशय शशक्षण संवथा, ॲिलिंा नशसिंग वकुल, नागपरू  
२३. सिगुरू साईनाथ बहूउदे्दशशय संवथा, चंद्रपरू, शजजामाता इस््विियूि ऑर् नशसिंग, सुमंथनवाडफ भद्रावती ता. भद्रावती. शज. चदं्रपरू  
२४. प्रेरणा बहूउदे्दशशय अल्पसंख्याक शशक्षण संवथा, यवतमाळ  
२५. बहूउदे्दशशय सेवा व प्रशशक्षण सशमती, नागपरू श्रीमती. हंसाबने नशसिंग वकुल, नागपरू  
२६. प्रगती बहूउदे्दशशय संवथा, पलूगाव, महात्मा गांर्धी नशसिंग इस््विियूि िेओली, वर्धा  
२७. सा्वी बहूउदे्दशशय शशक्षण संवथा, नागपरू श्री. साईबाबा कॉलेज ऑर् नशसिंग, नागपरू  
२८. श्री. समथफ शशक्षण व शक्रडा प्रसारक मंडळ, अकोला समथफ जनरल नशसिंग, शरघोरा ता. बाळापरू शज. अकोला   
२९. आयुविे उत्कषफ मंडळ शविभफ प्रिेश, नागपरू श्री. साई वकुल ऑर् नशसिंग, आरमोरी, गडशचरोली  
३०. शवद्या प्रसारक मंडळ, िर्व्हा, मंुगसाजी महाराज नशसिंग वकुल, यवतमाळ, शज. यवतमाळ  
३१. वसंत शशक्षण प्रसारक मंडळ, सावरगाव, ता. कळंब, श्री. शवनायक बाप ुिेशमुख कॉलेज ऑर् नशसिंग, शतळकवाडी, शज. यवतमाळ  
३२. चंद्रकांता बहूउदे्दशशय शशक्षण संवथा, कािोळ आचायफ शवनोभा भाव ेनशसिंग वकुल, कािोळ, शज. नागपरू  
३३. राजश्री शाहू बहूउदे्दशशय व आरोग्य शशक्षण प्रसारक मंडळ, मालेगाव, शज. वाशशम  
३४. श्री. गजानन महाराज शशक्षण बहूउदे्दशशय संवथा, ता. लोनार शज. बलुिाणा  
३५. जीवनज्योती प्रशतष्ट्ठान चंद्रपरू, शवश्वानंि कॉलेज ऑर् नशसिंग, हहगनाला, चदं्रपरू   
३६. महाशवर एज्युकेशन सोसायिी, नागपरू तशनष्ट्क वकुल ऑर् नशसिंग, नागपरू  
३७. यश इंस््विियिू ऑर् नशसिंग, ववारग्रह, यवतमाळ  
३८. तेजल बहुउदे्दशशय सेवाभावी संवथा, यवतमाळ डॉ. अचफनाताई गाडे पािील वकुल ऑर् नशसिंग, लोहारा, यवतमाळ   
३९. श्रीराम बहुउदे्दशशय सेवाभावी सामाशजक संवथा, मोहा ता. कळंब शज. उवमानाबाि, अंजली वकुल ॲ्ड कॉलेज ऑर् नशसिंग ता. भमू शज. 

उवमानाबाि 
२ प्रवताव 

४०. श्रीराम बहुउदे्दशशय सेवाभावी सामाशजक संवथा, मोहा ता. कळंब शज. उवमानाबाि, तुळजाभवानी वकुल ॲ्ड कॉलेज ऑर् नशसिंग ता. तूळजापरू 
शज. उवमानाबाि 

 

४१. श्रीराम बहुउदे्दशशय सेवाभावी सामाशजक संवथा, मोहा ता. कळंब शज. उवमानाबाि, प्रतापहसग मडके वकुल ॲ्ड कॉलेज ऑर् नशसिंग ता. कळंब. 
शज. उवमानाबाि 

२ प्रवताव 

4२. श्रीराम बहुउदे्दशशय सेवाभावी सामाशजक संवथा, मोहा ता. कळंब शज. उवमानाबाि, गौतमराव मडके  वकुल ॲ्ड कॉलेज ऑर् नशसिंग मोहा ता. 
कळंब. शज. उवमानाबाि 

 

४३. श्रीराम बहुउदे्दशशय सेवाभावी सामाशजक संवथा, मोहा ता. कळंब शज. उवमानाबाि, रॉयल वकुल ॲ्ड कॉलेज ऑर् नशसिंग ता. वाशी. शज. 
उवमानाबाि 

 



४४. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर वदै्यकीय प्रशतष्ट्ठान डॉ. हेगडेवार कॉलेज ऑर् नशसिंग औरंगाबाि  

४५. शशवछत्रपती बहुउदे्दशशय आशिवासी शवकास संवथा, रूई (िोकी) ता. शज. उवमानाबाि शवद्याशनकेतन नशसिंग इंविीियिू कसब ेतडवळे ता. शज. 
उवमानाबाि 

२ प्रवताव 

४६. शशवछत्रपती बहुउदे्दशशय आशिवासी शवकास संवथा, रूई (िोकी) ता. शज. उवमानाबाि  शप.एम कोकािे,नशसिंग इंविीियिू मरूड ता. शज. लातूर  

४७. आिशफ शशक्षण प्रसारक मंडळ, ता. जळकोि शज. लातूर डगिोशजराव पािील नशसिंग कॉलेज   

४८. माऊली चशरिेबल रवि एकजमबी ता. औसा शज. लातूर कोशहनूर कॉलेज ऑर् नशसिंग  

४९. जय शजजाऊ सेवाभावी संवथा कुडयाची वाडी ता. कारं्धर शज. नांिेड युशनसन नशसिंग वकुल  

५०. श्री. लालबहािूर शास्त्री शशक्षण संवथा, कािा,  ता. शज. वाशशम  

५१. श्रीमती. शालीनीताई मेघे कॉलेज ऑर् नशसिंग ॲ्ड  हॉस्वपिल, शभले्लवाडा, भंडारा  

5२. के.आर.पांडव कॉलेज ऑर् नशसिंग ॲ्ड हॉस्वपिल, ्यु नंिनवन,  नागपरू  

 

 

 


