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Academic Monitoring for Year 2018-19

जा. .मरातं शमं/का - ५३/सं.आ/2019/4695

दनांक: 17 JUN 2019

ती,
अ य / स चव,
Marathwada Institute Of Technology,
BEED BY PASS ROAD, AURANGABAD-431010
(सं था मांक - 0066)
वषय :- शै

णक वष 2018-19 या

वतीय सं था अवे ण अहवालाम धल आप या सं थे या Excellent शै

णक काम गर बाबत.

उपरो त वषयानस
ु ार 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 नमद
ु असलेला दजा

1

Civil Engineering

Excellent

2

COMPUTER ENGINEERING

Excellent

3

Electrical Engineering

Excellent

4

Mechanical Engineering

Excellent

शै 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 आहे त. याम ये ल घालन
ु या दरु कराल याची मंडळाला खा ी आहे .
आप या सं थेची शै णक काम गर भ व यात अशीच वाढत जावो, ह च मंडळाची अपे ा आहे .

त:1. उपस चव, महारा रा य तं श ण मंडळ, वभागीय कायालय मंब
ु ई, पण
ु े, नागपरू व औरं गाबाद यांना मा हती व आव यक कायवाह साठ .
2. ाचाय, मंडळाशी संलि नत संबं धत सं था.
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जा. .मरातं शमं/का - ५३/सं.आ/2019/4696

दनांक: 17 JUN 2019

ती,
अ य / स चव,
Marathwada Institute Of Technology,
BEED BY PASS ROAD, AURANGABAD-431010
(सं था मांक - 0066)
वषय :- शै
बाबत.

णक वष 2018-19 या

वतीय सं था अवे ण अहवालाम धल आप या सं थे या Very Good/Good शै

णक काम गर

उपरो त वषयानस
ु ार 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 नमद
ु असलेला दजा

1

Electronics & Tele-Communication Engineering

Very Good

2

MECHANICAL ENGINNERING (P.T.)

Very Good

Strengths :
Built-up area as per AICTE/PCI/MSBTE Short Term norms.
Good efforts for student development seen in CE, EE, EJ, ME
Good developed laboratories in CE, CO, EE, EJ, ME, MG
Good Computer usage facilities observed.
Overall performance of the institute is excellent except EJ &
MG. Performance of EJ & MG is Very good.
Weaknesses :
Number of supporting staff needs to be increased in CE,�� EE,��
Result of students needs improvement in MG,��

सं थे या काम गर बाबत मंडळ समाधानी आहे . तथापी अजन
ु बराच शै
कमतरतेवर ल ठे वन
ू यात सध
ु ारणा घडवन
ू आणणे आव यक आहे .
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त:1. उपस चव, महारा रा य तं श ण मंडळ, वभागीय कायालय मंब
ु ई, पण
ु े, नागपरू व औरं गाबाद यांना मा हती व आव यक कायवाह साठ .
2. ाचाय, मंडळाशी संलि नत संबं धत सं था.
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