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Online Student Satisfaction Survey 2021-2022 

Students Response: 152 
 

 



 

 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

27)Please  give your suggestion about progress of  teaching learning process, non teaching staff, Library 

and Sports?कृपया अध्यापन शिक्षण प्रशियेच्या प्रगती, शिक्षकेतर कर्मचारी, गं्रथालय व िीडा शवषयी आपली सूचना द्या?152 

responses 
Good 

Good 

Yes 

Very good 

Very good 

Ok 

Excellent 

good 

Very Good 

E lirning dware class ghyayla have.. 

Good and very good 

E lirning dware class ghyayla have.. 

Good and very good 

No comments 

Best 

सगळे शििक चांगले शिकवतात. 

No comments 

All is well. teaching and non teaching staff library and sports staff are good and helping nature. 



Education is very important in your life and nik piont your success goal. Library is most important 

teaching goal. 

 

र्हाशवद्यालयातील सवम प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी हे शवद्यार्थ्ाांना र्ागमदिमन करतात. तसेच ग्रंथालया र्ार्म त शवद्यार्थ्ाांना स्पर्ाम परीके्षचे 

र्ागमदिमन केले जाते. तसेच िीडा स्पर्ेत शवद्यार्थ्ाांना सहभागी होण्यास र्दत करतात. 

नाही 

अच्छा 

Teaching is very good 

All are excellent 

कोरोना पररस्थथतीत खेळचा काही संबंर् आलाच नाही. 

Good sports 

Everything is well and okay, as of now there is no such need to suggestion or emprovement 

आणखी खेळ उपलब्ध करून देणे व पुस्तक सोबत कादंबऱ्या वाचल्या शर्ळाल्या तर खूप छान 

Best progress 

Thnx 

Yes dibrary practical ghyala pahije 

 

Good 

Please provide us any kind of fee paid online facility. 

All teacher good and office staff very good. 

खुप छान 

Excellent 

Sports 

All staf is fully supported and good worker 

Amchya college changla aahe 

Kishibhi kridame sahabhag honekeliy prosan milta hai 

Very nise teching learning proces, non teching staff, libary and sports very nise Excellent 

अध्यापन शिक्षण प्रशियेची प्रगती अशतिय चांगली आहे 

Class room velevr swachh kelya pahij 

No comments because all facility are vary good all teacher's and staff are co-operate with each other and give us 

well suggession for any situation like education library and sports they will support us Thank you all teacher's and 

staff 

Education is very important in your life and nik piont your success goal. Library is most important teaching goal. 

ग्रंथालय म्हणजे ज्ञानाचे भंडार आहे. ग्रंथालय ज्ञानाचे भंडार म्हणायचे कारण आपल्या ग्रंथालयांर्ध्ये शकंवा वाचनालयार्ध्ये आपल्याला हवे ते 

पुस्तक वाचायला शर्ळते कारण त्या शिकाणी सवम प्रकारची पुस्तक असता. जसे की पुस्तकाची अशहराणी पुस्तकांची शवज्ञान ,कला ,शवलाज 

अंतराळ िास्त्र आशण आत्मचररत्र या सारख्या अनेक शवषयावर आपल्याला गं्रथालयांर्धे्य पुस्तके वाचायला शर्ळतात. रोज हजाराहून अशर्क 

पुस्तके वाचणार्या अशर्क लोकांसािी प्रकाशित होत असतात, परंतु वेगवेगळ्या प्रकारची सवम पुस्तके एकाच व्यक्तीकडे असू िकत नाही, 

excellent 

शिक्षण प्रशियेचा शवचार केला तर..i am sorry र्ला नाही वाटत की असली शिक्षण पद्धत आपल्याला सवम गुण संपन बनवणार .. कारण 

शिक्षण प्रशियेतूनच प्रिासकीय अशर्कारी बनशवले जातात..आज आर्ची शिक्षण व्यवथथा असो की देिाची िासनव्यवथथा असो हे आम्हाला 

ना काशबल बनशवते ना कार्याब बनशवते..आम्हाला सवम प्रथर् रु्लें,िाहू.आंबेडकर यांचे शवचार घेऊन काशबल बण्यायच आहे..या देिाचे 

अशर्कारी बण्यायचे आहे..परंतु आज जपान.. अर्ेरीका..रशिया.. फ्रें च..चीन या देिांची िासन व्यवथथा असो की शिक्षण व्यवथथा असो 

त्यांच्या प्रते्यक िेत्रात शवज्ञानारु्ळे भरारी घेतली आहे..आम्हाला पण आर्ची शिक्षण व्यवथथा आशण टेस्िकली डेवलप कऱ्यायची आहे.. जो 

पयांत देश्यातील शिक्षण व्यवथथेचा शवकास होणार नाही तो पयांत देिाच्या भशवष्याचा शवकास होणार नाही..💪 शिक्षण व्यवथथा पररवतमन ही 

हर्ारा अंशतर् लक्ष💪 एजुकेिन शसस्टर् NEVER_COMPROMISE. 

sport and library,teaching staff teaching learning process, and progress abuot studwnt 

Good college shigne college 

No 

Library and sports department Good work 

Everything is in order in your college. I am sure that they will always be the same and even better. 

Nothing 

हो 

Nice performance 

Excellent ,very good 

Such a good work teaching process, all facilities are available in college. 



Nothing to say all  

Best college no problem 

No suggestion 

All good 

No about 

Teaching And Non Teaching Staff , Library System And Sport Department Are Good And And Helpful For Students 

For Growth Of Students In All Sector's 

All the very good 

Allthe very good 

िीडा वर लक्ष शदले पाशहजे 

Staff is very good. 

Righting 

र्हाशवद्यालयाचे शिक्षण त्यांचे अशर्शनयर् आशण स्टार् सगळ्या गोष्टी र्र्े भरपूर छान आहेत र्ला र्हशवद्याल्यात दोन वषम झाले र्ला कुिे जरी 

काही अडचण आली तर आर्चे सर ते अडचण दूर करून देतात आशण आम्हाला ते पूणम वेळ देतात र्ला र्ाझ कॉलेज खुप आवडत र्ला 

आर्च्या कॉलेज र्र्े भरपूर गोष्टी शिकायला शर्ळतात कॉलेज र्धे्य शदसस्िन खूप छान आहे र्ला र्ाझ्या शिक्षकांचा र्ाझ्या र्ागे खूप छान 

गोष्टी शिकण्याचा खूप र्ोिा वाटा आहे त्यांची शिकवण्याची पद्धत खूप छान आहे ते थोडे रागावतात पण आशण आम्हाला सर्जवून पण 

सांगतात तसेच आर्च्या कॉलेज चे र्होदयां principal र्ॅडर् सौ, देिरु्ख र्ॅडर् यांनी आम्हाला खूप छान उतृ्कष्ट शिक्षण घेण्याची वेवथथा 

करून देली आहे आर्ची online र्ीशटंग घेऊन आर्च्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या अडचणी पूणम सोडशवण्यात भरपूर प्रयत्न करतात 

आर्चे कॉलेज र्र्े वातानुकूशलत यंत्रणा तसेच क्लास रूम्स भरपूर छान आहेत साप सर्ाई सुद्धा छान आहे तसेच कॉलेज च्या आत र्धे्य 

भरपूर वेगवेगळे झाडे आहेत तसेच त्यांची काळजी सुद्धा खूप छान प्रकारे घेण्यात येतात आशण पूण्याम कॉलेज चे स्टार् सुद्धा खूप छान आहेत 

त्यांची आर्च्या आर्च्या सोबत ची आपुलकी र्ला भरपूर आवडली र्ला र्ाझ्या शिक्षकांचा तसाच कॉलेज छा भरपूर अशभर्ान आहे की र्ला 

र्ाझे शिक्षण पूणम करायला येवढं छान कॉलेज शर्ळाले....... 

Thenkiu 

excellant 

Yes no 

Excellent college & excellent b.voc department staff 

Not interested 

Bari ahe .. 

No question 

Poor Management & etc 

Super ahe 

All things are good but some isues i have faced in this college is there is no availability of student including me 

आदरणीय शिक्षकगण आपण कृपा करून जेवढ्याही whatsaap group आहेत त्यांची only admin सेशटंग करावी कारण काही group वर 

ररकाम्या चचाम र्ूल करतात.सगळ्या group वर नाही करत पण काही group वरती करतात.र्नुन only admin seting करा. 

ग्रंथालय ऊन्हाळ्याच्या शदवसात खूप तापते. त्यार्ुळे ग्रंथालयात बसुन अभ्यास करने िक्य होत नाही.तरी शवनंती शक ग्रथालयाच्या छताला 

plaster of paris च्या cieling sheet लावाव्या . जेणेकरून उष्णतेची दाहकता कर्ी होईल. 

Excellent  

Ho 

So my opinion is -teacher teach properly with audio visual methods , collage library have enough collection of 

different types of books so it's improving the quality of education in students 

Best teching and learning 

Sar ok 

शिक्षक आम्हाला चांगले र्ागमदिमन करतात आशण नवनवीन र्ाशहती जाणीव करून देतात . 

No thanks 

Student Satisfaction Survey on Teaching Learning Process- (शिक्षण शिक्षण प्रशिया पर छात्र संतुशष्ट ... Missing: 27) 

progress कृपया प्रशियेच्या प्रगती, शिक्षकेतर 

I think books should be provided from the library of the college. 

Kahi nahi 

 good 

Best 

। 

very good 

Service rules of school for employee , please give your sugge 
 


