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-Dr. Sujay M. Khadilkar

Dear friends…

The month of September has moved to be a month

of hectic academic and co-curricular activities. The most important

event in the month was the visit of NAAC committee under the

chairpersonship of “Dr. K. Meena” between 19th and 21st

September.

The committee received the ground realities and the academic

performance of IMER and expresses its satisfaction. Another

initiative that needs to be hated is the organization of blood

donation camp on 18th September this year. The most important

academic initiatives that IMER has undertake during this month are

•Group Discussions.

•Quiz Competition and Aptitude Test.

•Personal Mentoring and Counseling.

•Industrial Visits to local Industries.

I hope you will appreciate the performance of IMER

and I assure you that this type of academic accounting will be

undertaken every month in order to make IMER competent

effective and full of employment potentialities.



विद्याथी  वमत्रहो,

बंगळूर येथील नॅक सवमतीने नुकतीच आपल्या संस्थेला भेट वदली. या भेटीमध्ये 

आपल्या संस्थेची गुणित्ता, दर्ाा याचे तयांनी मलू्यमापन केले. र्ागवतक स्तरािर या मलू्यमापनाचे 

वनकष ठरलेले असतात. या मलू्यमापनामध्ये आपल्या संस्थेला “ए” मानांकन वमळाले. आपल्या 

संस्थेच्या िाटचालीतील हा एक अवतशय महतिाचा क्षण आहे. या यशाबद्दल सिाांचे हावदाक अवभनंदन 

आवण आभार. पवहली सेवमस्टर र्िळपास संपत आली आहे. पररक्षा सुरु आहेत. वदपािलीचा उतसि 

संपल्यानंतर यातनू वमळणारी उर्ाा आपले आयुष्य उर्ळून टाकते. या उज्िल भवितव्यासाठी आिश्यक 

असणारे आपले विचार, आचार आवण कृती अवतशय महतिाची आहे. विद्यार्थयाांनी पररके्षनंतर वमळणाऱ्या 

िेळेचा चांगला उपयोग करुन व्यक्तीमतिामध्ये भर पडेल असे प्रवशक्षण आवण कररअरला उपयुक्त अशा 

गोष्टी कराव्यात. 

-प्रा. प्रवीण जाधव.

BLOOD DONATION CAMP

रार्वषा शाहू ब्लड बँकेच्या सहकायााने संस्थेमध्ये रक्तदान वशवबराचे आयोर्न करण्यात आले 
होते. या वशवबरामध्ये संस्थेतील सुमारे विद्यार्थयाांनी रक्तदान केले. 



NAAC COMMITTEE VISIT TO 

KIT’S IMER



विद्यार्थयाांना आपले लेख, कविता वकंिा कोणताही सुसंगत मर्कूर या वनयतकावलकामध्ये द्याियाचा असेल तर तयांनी

psjadhav@kitimer.in  या ईमेलिर पाठिनू द्यािा.

The views expressed by contributors or reviewers herein do not 

necessarily reflect opinion of Management Magic.

Industrial Visits MBA & MCA.

Moment of Proud for KIT’s IMER

केआयटीच्या आयएमईआरमधील एमसीएच्या विद्यार्थयाांनी वशिार्ी विद्यापीठाच्या 
युिा महोतसिासाठी महतिपणूा िेबसाईट तयार करुन वदली. 

तयाबद्दल माननीय कुलगुरु डॉ. देिानंद वशंदे यांनी विद्यार्थयाांचे अवभनंदन केले.

Industrial visit to Marvelous Metals Pvt. Ltd.

Industrial visit to ‘t Cognition’


