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આણદં જજલ્રાની વદંદત શળક્ષક પ્રશળક્ષણ વસં્થાઓનો NAAC મલૂ્માકંન લખતે આેર સચુનો 
અને ત્માય છી વસં્થાઓએ કયેરા પ્રમત્નોનો તરુનાત્ભક અભ્માવ 

 

વાયાળં 
પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં આણાંદ જજલ્રાની વાંદ કયેરી NAAC દ્વાયા મલૂ્માાંકન થમેરી ચાય શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ 

વાંસ્થાઓની NAAC મલૂ્માાંકન લખતે આેર સચુનો અને ત્માય છી વાંસ્થાઓ ધ્લાયા  કયેરા પ્રમત્નોની ભાહશતી 
યજૂકયલાભાાં આલી છે. ચાયેમ વાંસ્થાઓના SSR ભાાં યજૂ કયેરી વાંસ્થાની NAAC  ભાદાંડ પ્રભાણેની ભાહશતી, 
નેક ટીભે વાંસ્થાની મરુાકત દયશભમાન કયેરા સચૂનાની ભાહશતી અને વાંસ્થાને ભેરા સચૂનો પ્રભાણે વાંસ્થાએ 
કયેરા પ્રમત્નોની ભાહશતી પ્રશ્નાલલર દ્વાયા ભેલલાભાાં આલી. પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં NAAC મલૂ્માાંકન થમેર 
વાંસ્થાના આચામય, NAAC કો-ઓહડિનેટય અને IQAC કો-ઓહડિનેટયે પ્રશ્નાલલર દ્વાયા આેર ભાહશતીનુાં શલશ્રેણ 
NAAC ના ભાદાંડો પ્રભાણે કયલાભાાં આવ્ય.ુ આ અભ્માવ ને આધાયે વાફીત થામ છે કે, મલૂ્માાંકન થમેરી ચાય 
શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓને NAAC દ્વાયા આેર દયેક ભાદાંડભાાં હયલતયન કયલાની જરૂય રાગે છે, અન ે
વાંહદત શળક્ષક પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓ અનમુલૂ્માાંકન ભાટે પ્રમત્નળીર છે.  
 

ચાલીરૂ ળબ્દો: મલૂ્માાંકન, અધ્મમન, ભાદાંડ 
 

પ્રસ્તાલના 

બાયતભાાં યશુનલશવિટી ગ્રાન્ટ કશભળને (UGC- University Grant Commission) વપ્ટેમ્ફય ૧૯૮૪ભાાં ઉચ્ચ 
શળક્ષણની ગણુલત્તા જલામ તે ભાટે NAAC (National Assessment and Accreditation Council) ની સ્થાના 
કયી. ૧૯૮૬ની યાષ્ટ્રીમ શળક્ષણનીશતની બરાભણને રઈને NAAC ની સ્થાના કયલાભાાં આલી. NAAC એક 
સ્લામત વાંસ્થા છે. શારભાાં બાયતની શલશલધ યશુનલશવિટી અને કોરેજોભાાં ગણુલત્તાના શળક્ષણ ભાટે NAAC 
સ્લામત વાંસ્થા તયીકે કાભ કયી યશી છે. ગણુલત્તા ભાટે કેટરાક ધાયાઘોયણ NAAC દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આવ્માાં 
છે.  

પ્રલતયભાન વભમભાાં વભગ્ર શલશ્વભાાં ઉચ્ચ શળક્ષણની ગણુલત્તા એ અશત અગત્મની ફાફત ફની છે. 
બાયતભાાં ઉચ્ચ શળક્ષણની વાંસ્થાઓ વભમાાંતયે NAAC દ્વાયા તાવલાભાાં આલે છે. બાયતભાાં ઉચ્ચ શળક્ષણ 
વાંસ્થાઓના મલૂ્માાંકન ભાટે NAAC જેલી જ ફીજી વાંસ્થા યાષ્ટ્રીમ ફોડય ણ કામયયત છે. NAAC ઉચ્ચ શળક્ષણની 
વાંસ્થાઓને ગણુલત્તા ભાટે ધીભે-ધીભે વબાન કયે છે અને ગણુલત્તા સધુાયણા ભાટે પ્રમત્ન કયે છે. NAAC ફે 
યીત ેગણુલત્તા તાવે છે. NAAC દ્વાયા મલૂ્માાંકન ભાટે સ્લ-મલૂ્માાંકન અભ્માવ અશલેાર અન ે શનષ્ટ્ણાત ટીભની 
મરુાકાત આ ફાંનેને આધાયે મલૂ્માાંકન કયલાભાાં આલે છે. ગણુલત્તા વાંલધયન ભાટે વભાજ, શળક્ષણશલદો, 
શલધાથીઓ, અધ્માકો, આચામો, વાંમારકોની ભશૂભકા શલળે NAAC અભ્માવ કયે છે. ઉચ્ચ શળક્ષણ વાંસ્થાઓભાાં 
શળક્ષણની ગણુલત્તા લધાયલા ભાટે NAAC દ્વાયા મલૂ્માાંકન કયલાભાાં આલે છે. NAAC મલૂ્માાંકન પ્રહિમા ફ ે
તફક્કાભાાં કયલાભાાં આલ ેછે. NAAC એ આેરા ભાદાંડો પ્રભાણે જે-તે વાંસ્થા SSR તૈમાય કયે છે. તૈમાય કયેર 
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SSR NAAC ને ભોકરલાભાાં આલે છે. ત્માયફાદ NAAC ટીભ વાંસ્થાની મરુાકાત રઈને શલશલધ ભાદાંડોની રૂફરૂ 
ચકાવણી કયે છે. 
 

અભ્માવનો શતેઓુ 
NAAC દ્વાયા મલૂ્માાંકન થચેર ફી.એડ્. કોરેજનો NAAC મલૂ્માાંકન લખતે આેર સચુનો અને ત્માય 

છી વાંસ્થાઓએ કયેરા પ્રમત્નોનો તરુનાત્ભક અભ્માવ એ આ વાંળોધનનો મખુ્મ ઉદે્દળ છે. 

I. આણાંદ જજલ્રાની NAAC દ્ધાયા મલૂ્માાંકન થમેરી શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓનો પ્રથભ મલૂ્માાંકન છીના 
વભમગાાભાાં NAAC ના ભાદાંડો પ્રભાણે અભ્માવ કયલો. 

II. આણાંદ જજલ્રાની NAAC દ્ધાયા મલૂ્માાંકન થમેરી શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓનો પ્રથભ મલૂ્માાંકન છીના 
વભમગાાભાાં NAAC ના ભાદાંડો પ્રભાણે અભ્માવિભ વાંદબે  અભ્માવ કયલો.  

III. આણાંદ જજલ્રાની NAAC દ્ધાયા મલૂ્માાંકન થમેરી શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓનો પ્રથભ મલૂ્માાંકન છીના 
વભમગાાભાાં NAAC ના ભાદાંડો પ્રભાણે અધ્મમન, અધ્માન અને મલૂ્માાંકનના વાંદબે અભ્માવ કયલો.  

IV. આણાંદ જજલ્રાની NAAC દ્ધાયા મલૂ્માાંકન થમેરી શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓનો પ્રથભ મલૂ્માાંકન છીના 
વભમગાાભાાં NAAC ના ભાદાંડો પ્રભાણે વાંળોધન, વરાશ અને શલસ્તયણના વાંદબે અભ્માવ કયલો.  

V. આણાંદ જજલ્રાની NAAC દ્ધાયા મલૂ્માાંકન થમેરી શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓનો પ્રથભ મલૂ્માાંકન છીના 
વભમગાાભાાં NAAC ના ભાદાંડો પ્રભાણે ભાખાકીમ સશુલધા અને અધ્મમન સ્ત્રોતના વાંદબે અભ્માવ 
કયલો.  

VI. આણાંદ જજલ્રાની NAAC દ્ધાયા મલૂ્માાંકન થમેરી શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓનો પ્રથભ મલૂ્માાંકન છીના 
વભમગાાભાાં NAAC ના ભાદાંડો પ્રભાણે શલદ્યાથીઓની પ્રગશતના વાંદબે અભ્માવ કયલો.  

VII. આણાંદ જજલ્રાની NAAC દ્ધાયા મલૂ્માાંકન થમેરી શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓનો પ્રથભ મલૂ્માાંકન છીના 
વભમગાાભાાં NAAC ના ભાદાંડો પ્રભાણે વાંસ્થાના લશીલટી પેયપાય અને નેતતૃ્લ  વાંદબે અભ્માવ કયલો. 

VIII. આણાંદ જજલ્રાની NAAC દ્ધાયા મલૂ્માાંકન થમેરી શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓનો પ્રથભ મલૂ્માાંકન છીના 
વભમગાાભાાં NAAC ના ભાદાંડો પ્રભાણે નાલીન્મકયણ ભાટેના પ્રમાવોના વાંદબે અભ્માવ કયલો.  

IX. આણાંદ જજલ્રાની NAAC દ્ધાયા મલૂ્માાંકન થમેરી શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓનો પ્રથભ મલૂ્માાંકન છીના 
વભમગાાભાાં NAAC ના ભાદાંડો પ્રભાણે વભીક્ષા કયલી. 

 

વળંોધનના પ્રશ્નો 
પ્રસ્તતુ વાંળોધન ભાટે નીચે પ્રભાણેના પ્રશ્નો ધ્માનભાાં રેલાભાાં આવ્મા. 

1) મલૂ્માાંકન ફાદ અભ્માવિભ ળો પેયપાય કમો છે? 

2) મલૂ્માાંકન ફાદ અધ્મમન, અધ્માન અને મલૂ્માાંકનભાાં ળો-ળો પેયપાય કમો છે? 

3) મલૂ્માાંકન ફાદ વાંળોધન, વરાશ અને શલસ્તયણના વાંદબે ળો શલકાવ કમો છે? 

4) મલૂ્માાંકન ફાદ ભાખાકીમ સશુલધા અને અધ્મમન સ્ત્રોતના વાંદબે ળો શલકાવ કમો છે? 

5) મલૂ્માાંકન ફાદ શલદ્યાથીઓની પ્રગશતભાાં ળો પેયપાય જોલા ભળ્મો છે? 
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6) મલૂ્માાંકન ફાદ લશીલટી અને નેતતૃ્લ વાંદબે ળો-ળો પેયપાય કમો છે? 

7) મલૂ્માાંકન ફાદ વાંસ્થાભાાં નાલીન્મકયણ ભાટે કમા- કમા પ્રમત્નો કમાય છે? 
 

અભ્માવની ભમાાદા 
પ્રસ્તતુ અભ્માવ આણાંદ જજલ્રાની NAAC પ્રભાલણત શળક્ષક પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓ યૂતો ભમાયહદત છે. 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં આચામય, NAAC કો-ઓહડિનેટય અને IQAC કો-ઓહડિનેટયના પ્રશતબાલોનો વભાલેળ 
કયલાભાાં આવ્મો છે. અહશિંમા NAAC પ્રભાલણત વાંસ્થાના તભાભ પ્રશળક્ષકો અને પ્રશળક્ષણાથીઓના 
પ્રશતબાલોનો વભાલેળ કમો નથી. 

 

વળંોધન મોજના અને દ્ધશત 
 પ્રસ્તતુ વાંળોઘનની અભ્માવ દ્ધશત 

પ્રસ્તતુ વાંળોઘનભાાં વલેક્ષણ દ્ધશતનો ઉમોગ કયીને વાંળોઘન શાથ ધયલાભાાં આલેર છે.  
 નમનૂા વાંદગીની યીત 

પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં વશતેકુ નમનૂા દ્ધશતનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો છે. આણાંદ જજલ્રાની NAAC 
મલૂ્માાંકન થમેર વાંસ્થાઓભાાંળી જે વાંસ્થાનો Score વૌથી લધ ુશતો તેની ફે વાંસ્થા અને વૌથી નીચો Score 
ભેલનાય ફે વાંસ્થાઓ તથા સ્લશનબયય કે અનદુાશનત, અને યશુન. ની વાંરગ્નતા ધ્માનભાાં યાખી ચાય વાંસ્થાઓને 
નમનૂા તયીકે વાંદ કયલાભાાં આલી જે નીચે પ્રભાણે છે. 

 

ક્રભ 
આણદં જજલ્રાની ભાઘ્મશભક શળક્ષક 
પ્રશળક્ષણ વયથાઓનીં માદી 

યશુન. વરગ્નતા 
અનદુાશનત/ 
સ્લશનબાય 

NAAC 
મલૂ્માકંનનુ ં
લા 

ભેલેર 
સ્કોય 

૧ 
લેભેડ કોરેજ ઓપ એજય.ુ  
શલ. શલ. નગય 

વયદાય ટેર યશુન. સ્લશનબયય ૨૦૧૦ ૨.૮૪ 

૨ 
એવ. આઈ. ટેર ઈપ્કોલારા 
કોરેજ ઓપ એજય.ુ ેટરાદ. 

ગજુયાત યશુન. અનદુાશનત ૨૦૦૮ ૨.૫૮ 

3 
આણાંદ કોરેજ ઓપ એજય.ુ 
આણદ. 

વયદાય ટેર યશુન. સ્લશનબયય ૨૦૦૯ ૨.૪૫ 

૪ 
એભ .ફી.ટૅર કોરેજ ઓપ 
એજય.ુ શલ. શલ. નગય. 

વયદાય ટેર યશુન. અનદુાશનત ૨૦૦૮ ૨.૧૬ 

 

 ઉકયણ/ પ્રશ્નાલલરની યચના 
પ્રસ્તતુ વાંળોધન ભાટે NAAC મલૂ્માાંકન ભાટેના ભાદાંડોને આધાયે પ્રશ્નાલલર તૈમાય કયી. જેભાાં NAAC 

મલૂ્માાંકનના અધ્મમન, અધ્માન, મલૂ્માાંકન, અભ્માવક્ર્ભ, વાંળોધન, શલસ્તયણ, ભાખાકીમ સશુલધા, અધ્મન 
સ્ત્રોત, લશીલટી ફાફત, શલદ્યાથીઓની પ્રગશત અન ેનાલીન્મીકયણ જેલા ભાદાંડોને ધ્માનભાાં યાખલાભાાં આવ્માાં. 
આ વાથે વાંળોધકે ચાયેમ વાંસ્થાઓના SSR નો અભ્માવ કમો. આભ, SSR ના અભ્માવ અને પ્રશ્નાલલર દ્ધાયા 
ભાહશતી ભેલલાભાાં આલી. 
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આભ, ભાહશતી ભેલલા ભાટેની ફે પ્રશ્નાલલર તૈમાય કયલાભા આલી:  (૧) NAAC ટીભે વાંસ્થાને કયેરા 
સચૂનો (૨) NAAC મલૂ્માાંકન છી ભેરા સચૂનોને આધાયે કયેરા વાંસ્થાકીમ પ્રમત્નો. 

 

 પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંવળંોધનનુ ંઆમોજન અને કામાદ્ધશત 
પ્રસ્તતુ વાંળોધન ભાટે NAAC ના ભાાંદાંડોને આધાયે શતેઓુની યચના કયલાભાાં આલી. આ શતેઓુની શવદ્ધદ્ધ 

ભાટે અનમુલૂ્માાંક્ન ભાટે વાંસ્થાએ કયેરી તૈમાયીની ભાહશતી મકુ્ત જલાફો પ્રશ્નાલલર  યચલાભા આલી. જે-તે 
વાંસ્થાના આચામય, NAAC કો-ઓહડિનેટય અને IQAC કો- ઓહડિનેટય દ્વાયા ભાહશતી ભેલલાભાાં આલી. 
વળંોધનનુ ંદયણાભ 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વાંસ્થાના આચામય, NAAC કો-ઓહડિનેટય અને IQAC કો- ઓહડિનેટય દ્વાયા ભેલેર 
ભાહશતીને આધાયે નીચે મજુફના હયણાભ પ્રાપ્ત થામ છે. આ યીણાભ ટેફર ભાયપતે દળાયલાભાાં આલેર છે. 

 ટેફર ૧- ભાદંડો મજુફ NAAC મરુાકાતી ટીભે કયેરા સચૂનો: 
 

 
        વસં્થા 
 
ભાદંડ 

લેભેડ કોરેજ ઓપ 
એજય.ુ 
શલ. શલ. નગય 

એવ. આઈ. ટેર 
ઈપ્કોલારા કોરેજ ઓપ 
એજય.ુ ેટરાદ. 

આણદં કોરેજ ઓપ 
એજય.ુ 
આણદ. 

એભ .ફી.ટૅર 
કોરેજ ઓપ 
એજય.ુ  
શલ. શલ. નગય. 

અભ્માવક્ર્ભ 
આંતયયાષ્ટ્રીમ 
વાંદબોનો વભાલેળ 

અભ્માવિભ યચનાભાાં 
અધ્માક શભત્રોનુાં 
મોગદાન, NAAC અને 
U.G.C. એ સચૂલેર 
અભ્માવિભ પ્રભાણે નથી 
અને ICT પયજજમાત શોવુાં 
જોઈએ. 

કોઈ સચૂન નથી 
જૂના 
અભ્માવિભને 
સઘુાયલો જરૂયી 

અધ્મમન, 
અધ્માન, 
મલૂ્માકંન 

દ્ધશતળાસ્ત્રના 
અધ્માનભાાં, 
વશબાગીતા 
અલબગભના ઉમોગ 
ફદર NAAC ટીભ ે
પ્રોત્વાહશત કચાય 

ળૈક્ષલણક વાધનોનો 
અધ્માનભાાં શલશનમોગ 
ટીભ ટીલચિંગ થામ તે જરૂયી 
અને ટીલચિંગ ભોડરૅની 
રેશનિંગ જરૂયી 

તારીભાથીઓના શનદાન 
અને ઉમાય કામયિભ 
કયો 
શલશલધ અઘ્ચેતાઓને 
ઓખલા 

અધ્મમન-
અઘ્માનભાાં 
ICT નો ઉમોગ 
કયલો 

વળંોધન, 
વરાશ, 
શલસ્તયણ 

વાંળોધન ભાટે જરૂયી 
નાણાાંકીમ 
જોગલાઈનો અબાલ 

ી. એચ. ડી. અભ્માવ ભાટે 
અધ્માકોને પ્રોત્વાહશત 
કયલા 
વાંળોઘન ભાટે લધ ુ પ્રમત્નો 
કયલાની જરૂય 

જે અધ્માકોએ ી. 
એચ.ડી. કયેર નથી 
તેભને પ્રોત્વાહશત કયલા 

અવયકાયકતા 
લઘાયલી 

ભાખાકીમ આંતયયાષ્ટ્રીમ જનયર રામબ્રેયી, કમ્પ્યટુય રેફ, વાંસ્થાભાાં છોકયી-છોકયીઓ ભાખાકીમ 
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સશુલધા, 
અધ્મન 
સ્ત્રોત 

અને સુ્તકો 
લવાલલા 

લગયખાંડ લગેયેનો ઉમોગ 
કોભવય કોરેજ દ્વાયા થામ છે, 
શલજ્ઞાન પ્રમોગળાા 
ઉરબ્ધ અને યભત-
ગભતની સશુલધા 

ભાટે અરગ-અરગ 
છાત્રારમની વ્મલસ્થા 

સશુલધાભાાં 
લધાયો કયલો 
અને અધ્મમન 
સ્રોત 
લધાયલાનો 
પ્રમાવ કયલો 

લશીલટી 
ફાફત 

કોઈ સચૂન નથી 

IQAC ની સ્થાના, શનણયમ 
પ્રહિમાભાાં અધ્માક્ની 
વાભેરગીયી અને શલશલધ 
વશભશતની યચના 

વાંચારન ભાટે જરૂહયમાત 
મજુફની વ્યશૂયચના અન ે
વાંસ્થાના સ્થાકની 
શલચાયવયણીને ધ્માનભાાં 
યાખો 

દયેક શલઘાથીના 
અશલેારની 
નોંઘ યાખલી 
અને શલધાથીની 
પ્રગશતને શજુ 
લધાયે વાયી 
ફનાલલી 

શલદ્યાથીઓની 
પ્રગશત 

ભતૂલૂય 
શલધાથીઓનુાં 
વ ાંગઠન યચવુાં 

ડ્રો ડાઉન યેશવમો નજીલી, 
પ્રેવભેન્ટ વેરની જરૂહયમાત 
અને જરૂહયમાતભાંદને 
આશથિક વશમોગ 

તારીભાથીઓ અન ે
શળક્ષક-પ્રશળક્ષકો ભાટે 
કમ્પ્યટુય શળક્ષણની 
જોગલાઈ 

કોઈ સચૂન નથી 

નાલીન્મીકયણ 

કમ્પ્યટુય રેફની 
ગણુલત્તા ભાટે 
વોફ્ટલેયની 
જરૂહયમાત 

ICT નો અધ્મમન-
અઘ્માનભાાં ઉમોગ, ટેસ્ટ 
અને સ્લાધ્મામ શનમશભત 
યીતે અામ 

તારીભાથીઓ ભાટે 
મલૂ્મલશધિત કામયિભોનુાં 
આમોજન બલગની 
વાંસ્થાઓને વાથે યાખી 
કયો 

Modern 
Teaching થી 
અધ્માન કામય 

 ટેફર ૨ - NAAC મલુ્માાંકન થમા છી કયેરા વાંસ્થાકીમ પ્રમત્નો:  
 
     વસં્થા 
 
ભાદંડ 

લેભેડ કોરેજ ઓપ 
એજય.ુ 
શલ. શલ. નગય 

એવ. આઈ. ટેર 
ઈપ્કોલારા કોરેજ ઓપ 
એજય.ુ ેટરાદ. 

આણદં કોરેજ ઓપ 
એજય.ુ 
આણદ. 

એભ .ફી.ટૅર 
કોરેજ ઓપ 
એજય.ુ શલ. શલ. 
નગય. 

અભ્માવક્ર્ભ 

આંતયયાષ્ટ્રીમ 
વાંદબોનો 
અભ્માવિભભાાં 
વભાલેળ કયલાનો 
પ્રમત્ન 

લય ૨૦૧૧-૧૨ થી CBCS 
અભ્માવિભનો અભર અને 
વેભેસ્ટય શવસ્ટભ 

CBCS ના અભ્માવિભનો 
અભર અને વેભેસ્ટય 
શવસ્ટભ 

CBCS ના 
અભ્માવિભનો 
અભર અને 
વેભેસ્ટય શવસ્ટભ  

અધ્મમન, 
અધ્માન, 

 
અધ્મમન, 

પ્રશ્નફેંક, અધ્માનભાાં 
ભોડલ્વનો ઉમોગ અને 

અધ્મમન, અધ્માનભાાં 
ICT નો ઉમોગ 

અધ્મમન, 
અધ્માનભાાં 
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મલૂ્માકંન અધ્માનભાાં 
વશબાલગતાનો વતત 
ઉમોગ 

ટીલચિંગ ભહટહયમર તૈમાય 
કયી શલતયણ કયલાભાાં આલે 
છે 

અધ્મમન, અધ્માન 
અને મલૂ્માકનભાાં 
ટેકનોરોજીનો ઉમોગ 

ICT નો 
ઉમોગ,  
અધ્માનભાાં 
ટીલચિંગ ભોડેરનો 
ઉમોગ 

વળંોધન, 
વરાશ, 
શલસ્તયણ 

શળક્ષક-પ્રશળક્ષકો 
દ્વાયા વાંળોઘન ભાટે 
UGC પ્રોજક્ટની 
તૈમાયી 

સ્ટાપ શભત્રોએ ભાઈનોય 
યીવચય પ્રોજેક્ટ ભાટે UGC 
પ્રોઝર ભોકરેર છે અને 
ફી.એડ. કોરેજભાાં સ્ટાપના 
શભત્રો દ્વાયા વ્માખ્માન 
આલાભાાં આલે છે 

વાંસ્થાના અધ્માકોન ે
વાંળોધન ભાટે પ્રોત્વાશન 
ળૈક્ષલણક કભયચાયીઓના 
વાંળોધન ત્રો અને રેખો  

Minor 
Research 
Project આેર 
છે 
અધ્માકોનના 
વાંળોઘનત્રો 
અને રેખો 

ભાખાકીમ 
સશુલધા, 
અધ્મન 
સ્ત્રોત 

આંતયયાષ્ટ્રીમ 
કક્ષાના સુ્તકો અને 
જનયલ્વની ઓખ 
અને તેનો ઉમોગ 

અધ્મતન સશુલઘાલાી 
કમ્પ્યટુય રેફ, વાઈકોરોજી 
રેફ અને રેંગ્લેજ રેફ 
UGC તયપથી અનદુાન 
ભેર છે 

બૌશતક સશુલઘાઓની 
વાચલણી 

અધ્મતન 
સશુલઘાલાી 
કમ્પ્યટુય રેફ 
અધ્મમન 
સ્રોતભાાં ICT 
ઉમોગ 

લશીલટી 
ફાફત 

કોઈ પેયપાય નથી. 

તભાભ પ્રકાયના વ્મલશાયો 
કમ્પ્યટુયની ભદદથી થામ 
છે અને જરૂયી ભાગયદળયન 
અામ છે 

અનબુલી અને વભશિત 
અધ્માકો જલાફદાયી 
અને પયજ ભાટે રોકળાશી 
અલબગભ 

અવયકાયક 
નેતતૃ્લ ભાટેના 
પ્રમત્નો 
રોકળાશી 
અલબગભ 

શલદ્યાથીઓની 
પ્રગશત 

ભતૂલૂય 
શલધાથીઓની 
ભાહશતી એકત્ર કયી 
 

ઉચ્ચ અભ્માવ ભાટે પે્રયણા, 
સ્ધાયત્ભક યીક્ષાઓની 
તૈમાયી અને વાંસ્થાનુાં 
ભેગેઝીન તૈમાય કયલાભાાં 
આલે છે. 

ભતૂલૂય શલધાથી વશભશત 
દ્વાયા અધ્મમન, 
અધ્માન, મલૂ્માાંકન, 
વશઅભ્માશવક પ્રવશૃત્તઓ 
ભાટેના પ્રમત્નો 

શલદ્યાથીઓના 
વલાાંગી શલકાવ 
ભાટેના પ્રમત્નો 
ભતૂલૂય 
શલધાથીઓ ઉચ્મ 
અભ્માવભાાં 
ઉત્કૃષ્ટ્ટ દેખાલ 
કયે, નોકયી 
ભેલ,ે ફઢતી 
ભેલે તો 
વન્ભાન 
કયલાભાાં આલ ે 
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નાલીન્મીકયણ 

વભન્લમકાયી 
વ્યશૂયચનાની 
ળરૂઆત અને 
Computer 
Programme 
Development 
ભાટેની પ્રવશૃત્તઓ 
ળરૂ કયી 

ળાા કક્ષાની પ્રવશૃત્તઓ 
યાષ્ટ્રીમકક્ષાના અને 
યાજ્મકક્ષાના વેશભનાયનુાં 
આમોજન 
વાાંસ્કૃશતક લાયવાની 
વી.ડી.ઓનુાં શલનામલૂ્મે 
શલતયણ 

વાભાજજક જલાફદાયીઓ 
ભાટે વાંસ્થા પ્રમત્નળીર 
લારીભાંડની યચના 
કયલાભાાં આલી 

લાશિક કરેન્ડય 
તૈમાય કયામ છે 
લારી વાંભેરન 

 

ભાદશતીનુ ંઅથાઘટન અને શલશ્રેણ  

ઉચ્ચ શળક્ષણ વાંસ્થાઓભાાં શળક્ષણની ગણુલત્તા લધાયલા ભાટે NAAC દ્વાયા મલૂ્માાંકન કયલાભાાં આલે છે. 
NAAC મલૂ્માાંકન પ્રહિમા ફે તફક્કાભાાં કયલાભાાં આલે છે. NAAC એ આેરા ભાદાંડો પ્રભાણે જે-તે વાંસ્થા 
SSR તૈમાય કયે છે. તૈમાય કયેર SSR, NAAC ને ભોકરલાભાાં આલે છે. ત્માયફાદ NAAC ટીભ વાંસ્થાની 
મરુાકાત રઈને શલશલધ ભાદાંડોની રૂફરૂ ચકાવણી કયે છે. પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં NAAC દ્વાયા મલૂ્માાંકન થમેર 
જુદી- જુદી ચાય વાંસ્થાઓની ભાદાંડો પ્રભાણેની ભાહશતી યજૂ કયલાભાાં આલી છે. 

અભ્માવ કયેર દયેક વાંસ્થાઓએ Choice Based Credit System (CBCS) અને આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંદબોનો 
તેભના અભ્માવિભભાાં વભાલેળ કમો. અધ્મમન, અધ્માન, મલૂ્માાંકન ભાટે ફે વાંસ્થાઓએ Information and 
Communications Technology (ICT) નો ઉમોગ કમો. આ ઉયાાંત વાંસ્થાઓએ  અધ્માનભાાં ભોડલ્વ અને 
ટીલચિંગ ભહટહયમર ઉમોગ વરુ કમો. વાંસ્થાઓને NAAC કશભટી દ્વાયા અધ્માકો ને PhD કયલા તેભજ વાંળોધન 
કયલા ય બાય મકૂલાભાાં આવ્મો શતો. આથી વાંસ્થાઓએ અધ્માકોને વાંળોધન ભાટે પ્રોત્વાશન આપ્ય ુઅને 
કેટરીક વાંસ્થાઓએ  ભાઈનોય યીવચય પ્રોજેક્ટ ભાટે UGC પ્રોઝર ભોકલ્મા છે.  

શળક્ષક-પ્રશળક્ષકો અધ્મમન સ્રોત તયીકે આંતયયાષ્ટ્રીમ જનયલ્વનો ઉમોગ કયે તે ભાટે વાંસ્થાઓએ જરૂયી 
સશુલધાઓ ઉબી કયી છે. ભાખાકીમ સશુલધાઓભાાં કમ્પ્યટુય રેફ, વામકોરોજી રેફ, રેંગ્લેજ રેફ અધ્મતન 
ફનાલલાભાાં આલી છે. વાંસ્થાભા Internal Quality Assurance Cell (IQAC)ની સ્થાના કયલી એ ભાટે NAAC 
કશભટીએ સચૂન કમાય શતા. આ આધાયે કશી ળકામ કે દયેક શળક્ષક-પ્રશળક્ષક વાંસ્થાઓભા ોતાની વાંસ્થાના 
સ્તયની IQACની કશભટી શોલી જરૂયી છે.  વાંસ્થાઓએ ઉચ્ચ અભ્માવ ભાટે ોતાના શલધાથીઓને પ્રયેણા આી 
છે અને જે શારના વભમભાાં ખફૂજ અગત્મન ુછે. નાલીન્મીકયણ ભાટે વાંસ્થાઓએ કમ્પ્યટુય પ્રોગ્રાભ ડલેરભેન્ટ, 
યાષ્ટ્રીમકક્ષાના અને યાજ્મકક્ષાના વેશભનાયનુાં આમોજન, લારીભાંડની યચના અને લારી વાંભેરન જેલા કમો 
ળરૂ કમાય છે જે જરૂયી છે.  
 
 

તાયણો   
પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં આણાંદ જજલ્રાની વાંદ કયેરી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓના NAAC મલૂ્માાંકન ફાદ 

NAAC ટીભે કયેરા યયૂાનોને ઘ્માનભાાં યાખીને વાંસ્થાએ NAAC ના ભાદાંડો પ્રભાણે જે કાાંઈ પેયપાય કમાય તેના 
તાયણો નીચે પ્રભાણે છે. 
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I. NAAC દ્વાયા મલૂ્માાંકન થમેરી વાંહદત શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓએ અભ્માવ વાંદબે Choice Based 
Credit System (CBCS) નો અભર કમો છે. 

II. અભ્માવિભભાાં કમ્પ્યટુય શળક્ષણને ભશત્ત્લ આેર છે. 
III. અભ્માવિભભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંદબો વભાલેળ કયલાનો પ્રમત્ન કયલાભાાં આવ્મો છે. 
IV. અધ્મમન, અધ્માન અને મલૂ્માાંકનના ભાદાંડ પ્રભાણે વાંસ્થાઓએ અઘ્માનભાાં ભોડેલ્વનો ઉમોગ 

કમો છે. 
V. વાંસ્થાઓ અધ્મમન-અધ્માન પ્રહિમાભાાં ICT નો શલળે ઉમોગ કયતાાં થમા છે. 
VI. મલૂ્માાંકન પ્રહિમાભાાં ટેકનોરોજીનો ઉમોગ કયે છે. 
VII. અધ્મમન, અધ્માનભાાં તારીભાથીઓને વશબાગી ફનાલલાભાાં આલે છે. 
VIII. વાંળોધન, વરાશ અને શલસ્તયણના ભાદાંડ પ્રભાણે શળક્ષક-પ્રશળક્ષકોએ UGC ના વાંળોધન પ્રોજેકટ 

ભાટેની Proposal તૈમાય કયી છે. 
IX. અધ્માકોને વાંળોધન ભાટે પે્રયણા અને પ્રોત્વાશન આલાભાાં આલે છે. 
X. શળક્ષક-પ્રશળક્ષકો અધ્મમન સ્રોત તયીકે આંતયયાષ્ટ્રીમ જનયલ્વનો ઉમોગ કયે છે. 
XI. ભાખાકીમ સશુલધાઓભાાં કમ્પ્યટુય રેફ, વામકોરોજી રેફ, રેંગ્લેજ રેફ અધ્મતન ફનાલલાભાાં આલી 

છે. 
XII. લશીલટી અને નેતતૃ્લ વાંદબે રોકળાશી અલબગભ કેલલાભાાં આવ્મો છે. 
XIII. વાંસ્થાઓભાાં તભાભ પ્રકાયનો વ્મલશાય કમ્પ્યટુયની ભદદથી કયલાભાાં આલે છે. 
XIV. વાંસ્થાઓભાાં ભતૂલૂય શલધાથીઓની ભાહશતી એકત્ર કયલાભાાં આલે છે. 
XV. વાંસ્થાઓભાાં ભતૂલૂયતારીભાથી વાંઘ કામયયત છે. 
XVI. ભતૂલૂય શલદ્યાથીઓના વાંઘના વશમોગથી વેશભનાય અને શલશલધ પ્રવશૃત્તઓનુાં આમોજન કયલાભાાં આલે 

છે. 
XVII. વાંસ્થાઓભાાં શલધાથી ભાંડને વહિમ ફનાલાયુાં છે. 
XVIII. વાંસ્થાઓ દ્વાયા તારીભાથીઓને TET, TAT, NET જેલી સ્ધાયત્ભક યીક્ષાઓની તૈમાયી કયાલલાભાાં 

આલે છે. 
XIX. વસ્થાઓભાાં નાલીન્ચીકયણના વાંદબે કમ્પ્યટુય પ્રોગ્રાભ ડેલરભેન્ટની પ્રવશૃત્તઓ ળરૂ કયલાભાાં આલી છે. 
XX. વાંસ્થાઓભાાં UGC કે NAAC અનદુાશનત યાજ્મ કે યાષ્ટ્રીમ કક્ષાન! વેશભનાયનુાં આમોજન કયલાભાાં આલે 

છે. 
XXI. વાાંસ્કૃશતક લાયવાની વીડીઓનુાં શલનામલૂ્મે શલતયણ કયલાભાાં આલે છે. 
XXII. વાંસ્થાઓભાાં લાશિક આમોજન તૈમાય કયલાભાાં આલ ેછે. 
XXIII. વાંસ્થાના શલધાથીઓ ઉચ્ચ અભ્માવ કયે કે નોકયી ભે તો વન્ભાન કયલાભાાં આલે છે. 
XXIV. વાંસ્થાઓને લારીઓનો વશકાય ભે એ ભાટે લારી વાંભેરન યાખલાભાાં આલે છે. 
XXV. વાંસ્થાની આંતહયક કવોટીભાાં ઓછા ગણુ ભેલનાયને ભાગયદળયન આલાભાાં આલે છે. 
XXVI. વાંસ્થાઓ તેના કામયિભો અને પ્રવશૃત્તઓનુાં દસ્તાલેજીકયણ કયતા થમા છે. 
XXVII. વાંસ્થાઓભાાં Placement Cell કામયયત થમા છે. 
XXVIII. વાંસ્થાઓ લાશિક અંક તૈમાય કયે છે. 
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ઉવશંાય 
પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં આણાંદ જજલ્રાની NAAC મલૂ્માકન થમેરી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓભાાંથી વાંદ કયેરી 

અનદુાશનત અને સ્લશનબયય વાંસ્થાઓનો અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મો. NAAC ટીભે રૂફરૂ મરુાકાતભાાં કયેરા સચૂનો 
પ્રભાણે વાંસ્થાઓએ ગણુલત્તા ભાટે પ્રમત્નો કમાાં છે. વાંસ્થાઓ ગણુલત્તા તેભજ અનમુલૂ્માાંકન ભાટે તૈમાયી કયી 
છે. આ અભ્માવ અન્મ વાંસ્થાઓને ોતાની વાંસ્થાભા NAAC ના મલૂ્માાંકન ભાટે ભાગયદળયન રુૂ ાડે છે.  
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