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आय०आय०एम० वेश पर ेम ये महारा ाचा (व मराठ  मा यमाचा) झडा 
 
 

कॅट पर ेत महारा ाचा (व मराठ  मा यमाचा) झडा  

लोकस ा, मुंबई, १२ जानेवार  २०११  

देशातील नऊ इं डयन इ टटय़ूट ऑफ मॅनेजमट (आयआयएम) आ ण अ य यव थापन 
सं थांसाठ  घे यात आले या सामाईक वेश पर ेचा (कॅट) िनकाल जाह र झाला आहे. 
देशभरातून त बल आठ व ा यानी या पर ेत शंभर ट के गुण िमळ वले असून यात 
मुंबईतील शशांक सामंत व गौरव मालपाणी या दोघांसह पु यातील एका व ा याचा समावेश 
आहे. शशांक व गौरव हे दोघेह  मुंबई आयआयट चे व ाथ  आहेत. बो रवली येथे राहणा  या 
शशांक सामंतने २००९ म ये आयआयट मधून संगणक व ान शाखेची बीटेक पदवी पूण केली 
आहे, तर याच शाखेत शेवट या वषाला गौरव मालपाणी िश ण घेत आहे. शशांकने 
दहावीपयतचे िश ण मराठ  मा यमातून घेतले असून पूणपणे मराठ  वातावरणात राहूनसु ा 
शशांकने िमळ वले या या यशाब ल याचे कौतुक केले जात आहे. यापूव ह  २००८ म ये कॅट 
पर ेत याने ९९.८ ट के गुण िमळ वले होते. पण याने यावेळ  आयआयएमम ये वेश 
घेतला नाह . यंदा पु हा कॅट देऊन याने शंभर ट के गुण िमळ वले आहेत. दहावी व 
बारावी या पर ेतह  याने गुणव ायाद त थान पटका वले होते.  

मातृभाषेतून िश ण घेत याचा फायदा 
शशांकने शालेय िश ण बो रवली येथील सु व ालय या शाळेतून, तर किन  
महा व ालयीन िश ण पारेल महा व ालयातून पूण केले आहे. ‘मराठ  
मा यमातून िश ण घेत याचा मला अिभमान आहे. मराठ  मा यमातून 

िशक यामुळेच कोणताह  वषय समजावून घे याची सवय मला जडली. परक य भाषेपे ा 
मातृभाषेतील िश ण अिधक मह वाचे अस याचा आम या कुटंु बयांचा व ास असून माझा 
लहान भाऊसु ा मराठ  मा यमातून िश ण घेत आहे’, असे याने ‘लोकस ा’शी बोलताना 
सांिगतल.े ‘मराठ  मलुांनी अशा पधापर ांना सामोरे जावून यश संपादन करायला हव’े, 

असाह  स ला याने दला. 
 
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=129031:2011-01-12-19-
59-33&catid=73:mahatwachya-baatmyaa&Itemid=104 
 

 


