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ती,
अ य  / स चव,
Vidya Pratishsthan's Polytechnic College,
VIDYANAGARI, Indapur-Akluj link road,Vidyanagari, INDAPUR, Tal-indapur, DIST : PUNE, PIN-
413106
(सं था मांक - 1110)

वषय :- शै णक वष 2018-19 या वतीय सं था अवे ण अहवालाम धल आप या सं थे या Very Good/Good शै णक
काम गर  बाबत.

   उपरो त वषयानुसार असे कळ व यात येते क , महारा  रा य तं  श ण मंडळ अ ध नयम 1997, . 38 म धल कलम 31
अंतगत दले या अ धकाराचा वापर क न मंडळाने आप या सं थेचे शै णक वष 2018-19 दर यान सं था अवे ण केले. सं था
अवे ण अहवालाम ये आप या सं थे या शै णक काम गर चा दजा खाल ल त याम ये दश वलेला आहे.

अ. . अ यास माचे नाव सं था अवे ण अहवालामधील नमुद असलेला दजा
1 Automobile Enginnering Very Good

2 Civil Engineering Very Good

3 Computer Engineering Very Good

4 Electronics & Tele-Communication Engineering Very Good

5 Mechanical Engineering Very Good

Strengths :
Built-up area as per AICTE/PCI/MSBTE Short Term norms.
Good efforts for student development seen in CO,��ME,��

Weaknesses :
Library facility needs improvement.
Number of supporting staff needs to be increased in CO,��
Laboratory standards/equipments needs improvement in AE,��CE,��CO,��EJ,��ME,��

1) Teaching learning process needs improvement & CIAAN
Norms to be implemented.

   सं थे या काम गर बाबत मंडळ समाधानी आहे. तथापी अजुन बराच शै णक े ात सुधारणा करणेस वाव अस याने सं थेने यांना
कळ वले या कमतरतेवर ल  ठेवून यात सुधारणा घडवून आणणे आव यक आहे.
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त : -
   1. उपस चव, महारा  रा य तं  श ण मंडळ, वभागीय कायालय मु ंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद यांना मा हती व आव यक
कायवाह साठ .
   2. ाचाय, मंडळाशी संलि नत संबं धत सं था.
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