
कोरे फार्मसीर्ध्ये फार्म. डी. आणि बी. फार्मसी (पॅ्रणटिस) अभ्यासक्रर्ाांना र्ान्यता 

 
फार्म. डी. आणि बी. फार्मसी (पॅ्रणटिस) अभ्यासक्रर् सरुु करिारां पाच णिल्ह्यातील पणिलां र्िाणिद्यालय 

 
श्री िारिा णिभाग णिक्षि र्ांडळ सांचणलत तात्यासािबे कोरे कॉलेि ऑफ फार्मसी, िारिानगर र्ध्ये 

िैक्षणिक िर्म २०२२-२३ पासनू फार्म. डी. ि बी. फार्मसी (पॅ्रणटिस) या दोन निीन अभ्यासक्रर्ाांना फार्मसी 

कौणन्सल ऑफ इांणडया याांचेकडून र्ान्यता नकुतीच णर्ळाली. ‘रुगिाांिी प्रत्यक्षात सांपकामत रािून त्याांच्या 

आरोगयाची सांपिूम िबाबदारी स्िीकारण्यासाठीचां गिुित्तापिूम णिक्षि र्िाणिद्यालयात आणि कृतीिील 

प्रणिक्षि अध्ययाित र्िात्र्ा गाांधी िॉणस्पिल र्ध्ये दणे्याचां कार् फार्म. डी. अभ्यासक्रर्ाअांतगमत िोिार’ 

असां प्रणतपादन डॉ णिनय कोरे (सािकर सािबे) याांनी केले.     

 
फार्म. डी. म्िििेच डॉटिर इन फार्मसी िा ६ िर्ामचा अभ्यासक्रर् असनू पणिली ५ िरे् णनयणर्त 

अभ्यासक्रर्, िॉणस्पिल र्ध्ये प्रणिक्षि आणि अांणतर् िर्म इांट्रांनणिप असे त्याचे स्िरूप आि.े सदर 

अभ्यासक्रर् पिूम केलेल्ह्या पदिीधराांना फार्मसी के्षत्रार्ध्ये टलीणनकल ररसचम ऑणफसर; िले्ह्थकेअर 

िॉणस्पिल,  टलीणनकल, कम्यणुनिी, ड्रग इन्फॉर्ेिन फार्ामणसस्ि; टिॉणलिी सण्िमस, न्य ूड्रग डे्िलपर्ेंि, 

र्ेणडकल इन्फॉर्ेिन, ररसचम अँड डे्िलपर्ेंि, ड्रग रेगयलेुिरी ऑणफसर; र्ेणडकल ॲड्िायझर, र्ेणडकल 

रायिर अँड पणललिर, फार्ामकोण्ििीलन्स ऑणफसर; पणललक िले्ह्थकेअर; प्रोिेटि लीडर; र्ेणडकल 

इन्िरुन्स ॲड्िायझर; ॲकॅडर्ीणियन; िॉणस्पिल ॲडणर्णनस्टे्रिर; र्ेणडकल र्ाकेणिांग ररसचमर अश्या 

कररअरच्या णिणिध सांधी उपललध आिते. 

 
बारािी णिज्ञान उत्तीिम झालेले णिद्याथी या अभ्यासक्रर्ाकररता प्रिेि घेण्यास पात्र असनू एर्.्एच.्िी. सीईिी 

एांट्रन्स परीके्षतील र्ाकाांच्या आधारे कें द्रीभतू पद्धतीने प्रिेि णदले िािार आिते.   

 
बी. फार्म. (पॅ्रणटिस) िा २ िर्ामचा कोसम असनू णडप्लोर्ा इन फार्मसी झालेल्ह्या आणि कम्युणनिी णकां िा 

िॉणस्पिल फार्मसीर्ध्ये कर्ीत कर्ी ४ िर्म अनुभि असलेल्ह्या रणिस्िडम फार्ामणसस्िना त्याांची िैक्षणिक 

पात्रता िाढिण्यासाठी िा कोसम उपयकु्त ठरिार आि.े सदर कोसम पिूम केल्ह्यानांतर कम्यणुनिी फार्ामणसस्ि, 

एटसिेंडेड केअर फॅणसणलिी, र्ानसोपचार कें द्र, रेगयलेुिरी एिन्सी, िोलसेल आणि ररिेल ्यिसाय, 
िॉणस्पिल फार्मसी इत्यादी के्षत्रार्ध्ये ्यिसायाच्या ि नोकरीच्या अनेक सांधी उपललध असिार आिते. 

सदर अभ्यासक्रर्ाांच्या र्ान्यता णर्ळिण्यासाठी र्िाणिद्यालयाचे प्राचायम डॉ. िॉन णडसोझा, प्रा. णिनय 

बागल,  डॉ. अर्ोल िेरीकर, डॉ. उज्िला चौगलेु, श्री सागर घोडके आणि श्री सणचन कट्टीर्नी याांनी 



णििेर् प्रयत्न केले. या सिाांचे सांस्थेचे अध्यक्ष आर्दार डॉ. णिनयराििी कोरे (सािकर) आणि णिक्षि 

र्ांडळाच्या प्रिासकीय अणधकारी डॉ. िासांती रासर् याांनी अणभनांदन केले आणि पढुील िािचालीस 

िभेुच्छा णदल्ह्या. 

 

 
 
र्िाणिद्यालयाचे प्राचायम डॉ. िॉन णडसोझा आणि सिकाऱयाांचा सत्कार करताना आर्दार डॉ. णिनयराििी 

कोरे (सािकर)  

 


