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जा.�.मरात�ंशमं/का-53/2018-19/3948                                                              �दनांक: 25 JUNE 2018

 
 

�ती,  
अ�य� / स�चव,  
J.S.P.M.S. BHIVRABAI SAWANT POLYTECHNIC (IInd SHIFT),  
GAT NO. 720/2, NAGAR ROAD, WAGHOLI, PUNE-07 
(सं�था �मांक - 1087) 

�वषय :- श�ै�णक अवे�ण अहवाल 2017-18 म�धल आप�या सं�थे�या Excellent श�ै�णक काम�गर� बाबत.  

   उपरो�त �वषयानसुार म.रा. तं� �श�ण मंडळ अ�ध�नयम 1997, �. 38 म�धल कलम 31 अतंग�त �दले�या अ�धकाराचा वापर क�न
मंडळाने आप�या सं�थेचे श�ै�णक वष� 2017-18 दर�यान श�ै�णक अवे�ण केले श�ै�णक अवे�ण अहवालाम�ये आप�या सं�थे�या
श�ै�णक काम�गर�चा दजा� खाल�ल त��याम�ये दश��वलेला आहे.

अ. �. अ�यास�माचे नाव श�ै�णक अवे�ण अहवालामधील नमदु असलेला दजा�
1 Civil Engineering Excellent
2 Computer Engineering Excellent
3 Mechanical Engineering Excellent

       श�ै�णक काम�गर�चा दजा� Excellent अस�याने मंडळ आप�या सं�थेचे अ�भनंदन कर�त आहे. तसेच मंडळाने आप�या सं�थे�या काह�
�व�श�ठ कमतरता सं�थे�या Monitoring Login म�ये दश��वले�या आहेत. �याम�ये ल� घालनु �या दरु कराल याची मंडळाला खा�ी आहे.
आप�या सं�थेची श�ै�णक काम�गर� भ�व�यात अशीच वाढत जावो ह�च मंडळाची अपे�ा आहे. 

�त : - 
   1. उपस�चव, म. रा. तं� �श�ण मंडळ, �वभागीय काया�लय पणेु, नागपरू, औरंगाबाद व मुंबई यांना मा�हती व आव�यक काय�वाह�साठ�. 
   2. �ाचाय�, मंडळाशी संलि�नत संबं�धत सं�था.  
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�ती,  
अ�य� / स�चव,  
J.S.P.M.S. BHIVRABAI SAWANT POLYTECHNIC (IInd SHIFT),  
GAT NO. 720/2, NAGAR ROAD, WAGHOLI, PUNE-07 
(सं�था �मांक - 1087) 

�वषय :- श�ै�णक अवे�ण अहवाल 2017-18 म�धल आप�या सं�थे�या Very Good/Good श�ै�णक काम�गर� बाबत.  

   उपरो�त �वषयास अनसु�न असे कळ�व�यात येत ेक�, म.रा. तं� �श�ण मंडळ अ�ध�नयम 1997, �. 38 म�धल कलम 31 अतंग�त
�दले�या अ�धकाराचा वापर क�न मंडळाने आप�या सं�थेचे श�ै�णक वष� 2017-18 दर�यान श�ै�णक अवे�ण केले. श�ै�णक अवे�ण
अहवालाम�ये आप�या सं�थे�या श�ै�णक काम�गर�चा दजा� खाल�ल त��याम�ये दश��वलेला आहे.

अ. �. अ�यास�माचे नाव श�ै�णक अवे�ण अहवालामधील नमदु असलेला दजा�
1 Electronics & Tele-Communication Engineering Very Good

Strengths : 
Highly qualified staff., 
Pleasent environment., 

Weaknesses : 
Need to improve wi-fi in some locations in campus., 

   सं�थे�या श�ैणीक काम�गर� बाबत मंडळ समाधानी आहे. तथापी अजनु ब-याच श�ै�णक �े�ात सधुारणा करणेस वाव अस�याने सं�थेने �यांना
कळ�वले�या कमतरतवेर ल� ठेवनू �यात सधुारणा घडवनू आणणे आव�यक आहे, याची न�द �यावी.  

�त : - 
   1. उपस�चव, म. रा. तं� �श�ण मंडळ, �वभागीय काया�लय पणेु, नागपरू, औरंगाबाद व मुंबई यांना मा�हती व आव�यक काय�वाह�साठ�. 
   2. �ाचाय�, मंडळाशी संलि�नत संबं�धत सं�था.  


