राष्ट्रीय जीपॅट, सीमॅट व आंतरराष्ट्रीय आईएलटीईएस परीक्षेत यशवंतराव भोंसले
कॉलेज ऑफ फामााससच्या ववद्यार्थयाांचे घवघवीत यश
सावंतवाडी: येथील यशवंतराव भोंसले कॉलेज ऑफ फार्ाासस र्हाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांनी राष्ट्रीय जीपॅट,
सीर्ॅट, आईएलटीईएस परीक्षेत घवघवीत यश प्राप्त केले आहे. जीपॅट परीक्षेत र्हाववद्यालयातील चार तसेच
सीर्ॅट परीक्षेत र्हाववद्यालयातील चार ववद्याथी यशस्वी झाले असन
आईएलटीईएस परीक्षेत एक
ू
ववद्यार्थानी यश सर्ळववले आहे . जीपॅट परीक्षेत र्हाववद्यालयातील जजवेश डंब,े दर्ग
ु ेश बबड्ये, सायली कोयंडे व
र्ाधवी सव
ु े यांनी राष्ट्रीय स्थरावर यश संपादन करून अनक्र
ु र्े १३४, १२२, १२१ व ९७ र्ार्कसा घेत अततशय उत्तर्
यश संपादन केले. तसेच सीर्ॅट परीक्षेत र्हाववद्यालयातील वैष्ट्णव केसरकर, राहुल सशरसाट, दशान र्र्ग
ंु ेकर व
कलपेश परब यांनी उत्तर् र्गण
ु सर्ळवत यश संपादन केले. याच बरोबर र्हाववद्यालयातील ववद्यार्थानी र्िया

कुडपकर हहने आंतरराष्ट्रीय आई.इ.एल.टी.एस. या परीक्षेत यशसंपादन केले असन
ू ततला १० पैकी ०७ र्ार्कसा
सर्ळाले व त्याचा फायदा ततला आयलांड येथील एर्. एस. या सशक्षणासाठी तेथील ववद्यापीठार्ध्ये प्रवेशासाठी
होणार आहे .
जीपॅट परीक्षेच्या सरावासाठी र्हाववद्यालयाने स्वतंत्र व तज्ञर्ार्गादशान ताससका घेऊन ववद्यार्थयाांना सहकाया
केले होते. वर्ाभर घेतलेल्या ववशेर् ताससका तसेच परीक्षा, अभ्यासाचे तनयोजन या बद्दलचे र्ार्गादशान व
ववद्यार्थयाांची र्ेहनत या र्ळ
ु े च हे यश प्राप्त झालयाचे र्हाववद्यालयाचे प्राचाया डॉ. ववजय जर्गताप यांनी
सांर्र्गतले. जीपॅट परीक्षा जानेवारी र्हहन्यात संपण
ू ा भारतात ववववध केंद्रावर ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली.
या परीक्षेचा र्ख्
ु य उद्देश हा ववद्यार्थयाांना पदव्यत्ु तर अभ्यासक्रर्ाला प्रवेश घेता यावा हा आहे . तसेच सीर्ॅट परीक्षेत
उत्तीणा ववद्यार्थयाांना र्ानजर्ें ट र्र्ध पदयत्ु तर आभ्यासक्रर्ला प्रवेश सर्ळणार आहे . जीपॅट परीक्षेत उत्तीणा
झालेलया ववद्यार्थयाांना र्गण
ु वत्ते आधारे और्धर्ााणशास्त्र पदव्यत्ु तर अभ्यासक्रर्ाला (एर्. फार्ााससला) प्रवेश
हदला जातो. परीक्षेत सर्ळालेल्या र्गण
ु ांच्या आधारे या ववद्यार्थयाांना सशष्ट्यवत्ृ ती सर्ळणार आहे. ववद्यार्थयाांच्या

यशाबद्दल संस्थेचे कायााध्यक्ष अच्यत
ु सावंतभोंसले, अध्यक्षा अॅड. अजस्र्ता सावंतभोंसले, सर्चव संजीव दे साई,
सन
ु ेत्रा फाटक तसेच प्राचाया डॉ. ववजय जर्गताप यांनी ववद्यार्थयाांचे असभनंदन केले. ववद्यार्थयाांना
र्हाववद्यालयातील प्रा. ववनोद र्ळ
ु े , प्रा. रजमर् र्हाबळ, प्रा. दर्ग
ु ेश र्गौतर्, प्रा. स्पशाा बांदेकर, प्रा. तन्र्य
पटवधान, प्रा . र्गौरी सभवशेत, प्रा. संकेत र्गांधी, प्रा. र्गायत्री शेटर्गााँवकर, प्रा. कववता चव्हाण, प्रा. मवेता
सशरोडकर, प्रा. उत्कर्ा नार्गवेकर, प्रा. नसर्ता नारवेकर प्रा. ओवी परडकर तसेच प्रा. एकता सार्ंत यांचे
र्ार्गादशान व सवा सशक्षकेतर कर्ाचारयांचे सहकाया लाभले.

