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આણદં જિલ્રાની વદંદત શળક્ષક પ્રશળક્ષણ વસં્થાઓની NAAC મલૂ્માકંન ભાટે SSR મિૂફ યજૂ 
કયેરી ભાદશતી અને NAAC મલૂ્માકંન લખતે આેર સચુનોનો તરુનાત્ભક અભ્માવ 

 

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

વાંસ્થાઓની NAAC મલૂ્માાંકન ભાટે SSR મજૂફ યજ ૂ કયેરી ભાહશતી અને NAAC મલૂ્માાંકન લખત ે આેર 
સચુનોની તરુનાત્ભક ભાહશતી યજ ૂકયલાભાાં આલી છે. ચાયેમ વાંસ્થાઓના SSR ભાાં યજ ૂકયેરી વાંસ્થાની NAAC  

ભાદાંડ પ્રભાણેની ભાહશતી, નેક ટીભે વાંસ્થાની મરુાકત દયશભમાન કયેરા સચૂનાની ભાહશતી પ્રશ્નાલલર દ્વાયા 
ભેલલાભાાં આલી. પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં NAAC મલૂ્માાંકન થમેર વાંસ્થાના આચામય, NAAC કો-ઓહડિનેટય અન ે
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.   
 

ચાલીરૂ ળબ્દો: મલૂ્માાંકન, અધ્મમન, ભાદાંડ, SSR 
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 અને 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 ફે 
તફક્કાભાાં કયલાભાાં આલ ે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. 
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અભ્માવનો શતેઓુ 
NAAC દ્વાયા મલૂ્માાંકન થમેર ફી.એડ્. કોરેજોની NAAC મલૂ્માાંકન ભાટે SSR મજૂફ યજૂ કયેરી ભાહશતી 

અને NAAC મલૂ્માાંકન લખતે આેર સચુનોનો તરુનાત્ભક અભ્માવ એ આ વાંળોધનનો મખુ્મ ઉદે્દળ છે. 
 

વળંોધન મોિના 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 જિલ્રાની ભાઘ્મશભક શળક્ષક પ્રશળક્ષણ 
વયથાઓનીં માદી 

યશુન. 
વરગ્નતા 

અનદુાશનત/ 
સ્લશનબભય 

NAAC 
મલૂ્માકંનનુ ંલભ 

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. 

આભ, ભાહશતી ભેલલા ભાટે પ્રશ્નાલલર તૈમાય કયલાભા આલી: NAAC ટીભે વાંસ્થાને કયેરા સચૂનો  
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 પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં વાંળોધનનુાં આમોજન અને કામયદ્ધશત 
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 – SSR (Self-Study Report) મિૂફ યજૂ કયેરી ભાદશતી:  
 
           
વસં્થા 
 
ભાદંડ 

લેભેડ કોરેિ ઓપ 
એિય.ુ 
શલ. શલ. નગય 

એવ. આઈ. ટેર 
ઈપ્કોલારા કોરેિ 
ઓપ એિય.ુ 
ેટરાદ. 

આણદં કોરેિ ઓપ 
એિય.ુ 
આણદ. 

એભ .ફી.ટૅર 
કોરેિ ઓપ એિય.ુ 
શલ. શલ. નગય. 

અભ્માવક્ર્ભ 

વાંસ્થાને ોતાનો 
અભ્માવિભ, દય 
ત્રણ લે 
અભ્માવિભભાાં 
પેયકાય 
N.C.T.E. ના ભાદાંડ 
પ્રભાણેનો 
અભ્માવિભ 
પ્રલતયભાન 
દ્ધશત્તળણ્સ્રનો 
વભાલેળ, વેભીસ્ટય 
મજુફ અભ્માવિભની 
યચના 
કભયટુય શળક્ષણનો 
વભાલેળ 

ગજુયાત યશુનલશવિટી 
દ્વાયા સચૂલેર 
અભ્માવિભ 
અભરભાાં 
લય ૨૦૧૦-૧૧ભાાં 
યશુનલશવિટી સલૂચત 
અભ્માવિભ 

વયદાય ટેર 
યશુનલશવિટી દ્વાયા નક્કી 
કયેર અભ્માવિભ 

વ. . યશુન. ના 
Board of Studies ના 
શનમભાનવુાય  

અધ્મમન, 
અધ્માન, 
મલૂ્માકંન 

શલઘાથીકેન્રી 
અલબગભ 
I.C.T નો ઉમોગ 

શલશલધ દ્ધશતઓનો 
અધ્માન 
દયશભમાન ઉમોગ 
PPT દ્વાયા ળૈક્ષલણક 
અનબુલો યૂા 
ાડલાભાાં આલે છે 

વ. . યશુનલશવિટી વાથે 
વાંરગ્ન 
વ. . યશુનલશવિટીની 
ભધ્મસ્થ પ્રલેળ વશભશત 
દ્વાયા શલદ્યાથીઓને પ્રલેળ 
આે છે. 

PPT દ્વાયા ળૈક્ષલણક 
અનબુલો યૂા 
ાડલાભાાં આલે છે. 
વ. . યશુનલશવિટી 
વાથે વાંરગ્ન 
શલધાથીકેન્રી 
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વતત મલૂ્માાંકન વશઅભ્માશવક પ્રવશૃત્તઓ 
અને ઈતય પ્રવશૃત્તઓ 
અધ્મમન - 
અધ્માનભાાં I.C.T. નો 
ઉમોગ 

અલબગભ 

વળંોધન, 
વરાશ, 
શલસ્તયણ 

વાંસ્થાભાાં શળક્ષક-
પ્રશળક્ષણ વાંળોધન 
કરફ 
I.C.T. ના ક્ષેત્રભાાં, 
ટેકનોરોજી અને 
લગયખાંડ નાલીન્મ 
વ્મલશાય અંગે 
વાંળોધન 
M.Ed. નો 
અભ્માવિભ 

M.Ed.ના 
શલધાથીઓને 
રઘળુોઘ શનફાંધ 
ભાટે ભાગયદળયન 
વેલ્પ પાઇનાન્વ 
કોરેજોને ભાગયદળયન 
અને વરાશ 
ભાઘ્મશભક અને 
ઉચ્ચતય ભાઘ્મશભક 
ળાાઓભાાં વાધન-
વાભગ્રી અંગ ે
વશકાય 
M.Phil અન ે PhD 
ના શલધાથીઓન ે
અધ્માકો દ્વાયા 
ભાગયદળયન 

વાંળોધન ભાટેના પ્રમત્નો 
Faculty Development 

Committee દ્વાયા 
અધ્માકોને વાંળોધન 
ભાટે પ્રોત્વાહશત કયલા 
અધ્માકો દ્વાયા 
વેશભનાય, લકયળોભાાં 
ેય લાચન 
અધ્માકો દ્વાયા અભ્માવ 
રેખો 
અધ્માકો દ્વાયા 
વાંળોધન કામય 

G.C.E.R.T. ગ્રાન્ટ 
અનવુાય 
હિમાત્ભક વાંળોધન 
અધ્માકો દ્વાયા 
વાંળોધન કામય 

ભાખાકીમ 
સશુલધા, 
અધ્મન સ્ત્રોત 

સ્લતાંત્ર ભકાન 
બાા પ્રમોગળાા 
સુ્તકારમ 
કમ્પ્યટુય રેફ 
ભેથડ રેફ N.C.T.E. 
ના ભાદાંડ પ્રભાણે. 

N.C.T.E. ના ધોયણો 
પ્રભાણે યૂતા 
પ્રભાણભાાં 
અધ્મતન 
ટેકનોરોજીના 
વાધનો ઉરબ્ધ 

N.C.T.E. ના ભાદાંડ 
પ્રભાણેની વાંસ્થાભાાં 
બૌશતક સશુલધાઓ 
કમ્પ્યટુય રેફ, બાા 
પ્રમોગળાા, શલજ્ઞાન 
પ્રમોગળાા, ગલણત 
પ્રમોગળાા, 
સુ્તકારમ, લાંચનખાંડ, 
આયોગ્મ અને 
તાંદુયસ્તીની સશુલધાઓ 
અધ્મમનના રોત તયીકે 
I.C.T. નો ઉમોગ 

સુ્તકારમ 
ભેથડરેફ 
શલજ્ઞાન પ્રમોગળાા 
બાા પ્રમોગળાા 



KCG-Portal of Journals 

5 | P a g e  
 

લશીલટી ફાફત 

સ્લશનબયય વાંસ્થા 
વશકાયી ધોયણે 
લશીલટ 
પ્રશતોણની 
વ્મલસ્થા 
લશીલટી અન ે
ળૈક્ષલણક કભયચાયીઓ 
યૂતા પ્રભાણભાાં 

કમ્પ્યટુય આધાહયત 
લશીલટી વ્મલસ્થા 
 
જરૂહયમાત પ્રભાણે 
મોગ્મ ભાગયદળયન 
અને વશામકાયી 
વશકાય 

વાંસ્થાના ધ્મેમ, દળયન 
અને શભળનને ઘ્માનભાાં 
યાખીને વભગ્ર તારીભી 
કામયિભનુાં આમોજન 
દયેક પ્રવશૃત્તના શતેઓુ 
નક્કી કયીને તેનુાં 
આમોજન 
લશીલટ ભાટે જુદી-જુદી 
વશભશતઓની યચના 
રોકળાશી ઢફે વાંસ્થાનુાં 
વ ાંચારન 
અધ્માકો અને 
તારીભ!થીઓને 
નેતતૃ્ત્લની તારીભ 

વ. . યશુનલશવિટીની 
વાંસ્થા 
લશીલટી અન ે
ળૈક્ષલણક કભયચાયીઓ 
યૂતા પ્રભાણભાાં 

શલદ્યાથીઓની 
પ્રગશત 

૧૦૦% હયણાભ 
પ્રેવભેન્ટ વેર 
કામયયત 
ભતૂલૂય શલઘાથીઓનુાં 
વાંગઠન 
ભતૂલૂય શલદ્યાથીઓ 
ભાટે લકયળો 

છેલ્રા ઘણા લોથી 
૧00% હયણાભ 
30% શલધાથીઓન ે
નોકયી પ્રાપ્ત થામ 
છે. 
૧૫% થી ૨૦% 
શલધાથીઓ ઉચ્મ 
અભ્માવભાાં જોડામ 
છે. 
કેટરાક NET, TET, 

TAT જેલી 
યીક્ષાઓભાાં ાવ 
થામ છે. 

શલદ્યાથીઓના જ્ઞાન અને 
કૌળલ્મની જાણકાયી 
ભાટે પ્રશ્નોત્તયી દ્ધાય! 
શલઘાથીઓનુાં 
મલૂ્માાંકન 
શલધાથીઓને પ્રેયણા, 
પ્રોત્વાશન અને 
ભાગયદળયન 
ભતૂલૂય તારીભાથી વાંઘ 
કામયયત 
બયતી વશભશતની 
સ્થાના 

શલધાથીઓની િભળ: 
પ્રગશત 
વલાયગીણ શલકાવ 
પ્રથભ અને દ્ધદ્વતીમ 
કવોટી ફાદ નફા 
શલધાથીઓને 
ભાગયદળયન 

નાલીન્મીકયણ 

 
I.C.T. નો ઉમોગ 
વશકાયી શળક્ષણ 
જૂથ અધ્મમન 

વ્માખ્માન શ્રેણીઓ 
જનજાગશૃત્ત 
અલબમાન 
વાક્ષયતા અલબમાન 

વાંસ્થાકીમ ગણુલત્તા 
ભાટેના પ્રમત્નો 
OHP, LCD, લાતાય, 
લગયખાંડોભાાં ઉમોગ 
અને ાઠના ભાગયદળયન 
ભાટે યૂતા વભમની 
જોગલાઈ 

પ્રમોગળાા 
I.C.T. નો ઉમોગ 
વ્માખ્માન શ્રેણીઓ 
અદ્યતન કમ્પ્યટુય 
રેફ 
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શલશલધ અધ્મમન ળૈરી 
અને પ્રલાશો ય ચચાય 

ટેફર ૨- ભાદંડો મિુફ NAAC મરુાકાતી ટીભે કયેરા સચૂનો: 

 
        વસં્થા 
 
ભાદંડ 

લેભેડ કોરેિ ઓપ 
એિય.ુ 
શલ. શલ. નગય 

એવ. આઈ. ટેર 
ઈપ્કોલારા કોરેિ ઓપ 
એિય.ુ ેટરાદ. 

આણદં કોરેિ ઓપ 
એિય.ુ 
આણદ. 

એભ .ફી.ટેર 
કોરેિ ઓપ 
એિય.ુ  
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 ઉચાય 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 
લઘાયલીં 

ભાખાકીમ 
સશુલધા, 
અધ્મન 
સ્ત્રોત 

આંતયયાષ્ટ્રીમ જનયર 
અને સુ્તકો 
લવાલલા 

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

વાંસ્થાભાાં છોકયી-છોકયીઓ 
ભાટે અરગ-અરગ 
છાત્રારમની વ્મલસ્થા 

ભાખાકીમ 
સશુલધાભાાં 
લધાયો કયલો 
અને અધ્મમન 
રોત 
લધાયલાનો 
પ્રમાવ કયલો 

લશીલટી 
ફાફત 

કોઈ સચૂન નથી 
IQAC ની સ્થાના, શનણયમ 
પ્રહિમાભાાં અધ્માક્ની 

વાંચારન ભાટે જરૂહયમાત 
મજુફની વ્યશૂયચના અન ે

દયેક શલઘાથીના 
અશલેારની 
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વાભેરગીયી અને શલશલધ 
વશભશતની યચના 

વાંસ્થાનાસ્થાકની 
શલચાયવયણીને ધ્માનભાાં 
યાખો 

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 

 

ભાદશતીનુ ંઅથભઘટન 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. 

NAAC રાયા આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંદબોનો અભ્માવિભભાાં વભાલેળ અને ICT નો અધ્મમન કામય ભાટે ઉમોગ 
ઉય બાય મકૂલાભાાં આવ્મો છે. અધ્મમન કામય ભાટે ટીલચિંગ ભોડરૅની રેશનિંગ અને ળૈક્ષલણક વાધનોનો 
અધ્માનભાાં શલશનમોગ ઉય ણ NAAC ટીભ રાયા બાય મકૂલાભાાં આવ્મો છે. વાંસ્થાઓએ અધ્માકોન ે
વાંળોધન ભાટે પ્રોત્વાશન અને અધ્મકોને PhD કયલા ભાટે પે્રયલા જોઇએ. NAAC ટીભ દ્વાયા વાંસ્થાઓએ 
આંતયયાષ્ટ્રીમ જનયર અને સુ્તકો લવાલલા તેભજ કમ્પ્યટુય રેફ અધ્મતન ફનાલલા ભાટે સચૂન કયુય છે. 
વાંસ્થાઓએ IQACની સ્થાના કયલી અને શનણયમ પ્રહિમાભાાં અધ્માક્ની વાભેરગીયી અંગે સચૂન કયુય છે.  
ભતૂલૂય શલધાથીઓનુાં વ ાંગઠન યચલા ઉય NAAC ટીભ દ્વાયા સચૂન કયલાભાાં આવ્ય ુ છે. ICT નો અધ્મમન-
અઘ્માનભાાં ઉમોગ અને Modern Teaching થી અધ્માન કામય ઉય NAAC ટીભ રાયા બાય મકૂલાભાાં 
આવ્મો છે. 
 

ઉવશંાય 
પ્રસ્તતુ વાંળોધનભાાં આણાંદ જજલ્રાની NAAC મલૂ્માકન થમેરી શળક્ષક-પ્રશળક્ષણ વાંસ્થાઓભાાંથી વાંદ કયેરી 

અનદુાશનત અને સ્લશનબયય વાંસ્થાઓનો અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મો. SSRભા યજૂ કયેરી ભાહશતી ફાદ NAAC ટીભ ે
રૂફરૂ મરુાકાતભાાં કયેરા સચૂનો પ્રભાણે વાંસ્થાઓને ભાદાંડ અનવુાય સધુાયા અને પ્રમત્નો કયલાની જરૂય છે. 
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આ અભ્માવ અન્મ વાંસ્થાઓને ોતાની વાંસ્થાભાાં NAAC ના મલૂ્માાંકન ભાટેની તૈમાયી ભાટેન ુભાગયદળયન રુૂ 
ાડે છે.  
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