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                                                              Continuous Issue-18 | May – June 2018 

ઉચ્ચ શિક્ષણમાાં ગણુવત્તા સાંવર્ધન માટે રાષ્ટ્રીય મલૂયાાંકન અને પ્રત્યાયન પરરષદ 
(NAAC) ની ભશૂમકા 

સારાાંિ: 
પ્રલર્તભાન વભમભાાં વભગ્ર વલશ્વભાાં ઉચ્ચ વળક્ષણની ગણુલત્તા એ અવર્ અગત્મની ફાફર્ ફની છે. બાયર્ભાાં 

યવુનલવવિટી ગ્રાન્ટ કવભળને (UGC- University Grant Commission) વપ્ટેમ્ફય ૧૯૮૪ભાાં ઉચ્ચ વળક્ષણની ગણુલત્તા 
જલામ રે્ ભાટે NAAC (National Assessment and Accreditation Council) ની સ્થાના કયી. ૧૯૮૬ની યાષ્ટ્રીમ 
વળક્ષણનીવર્ની બરાભણને રઈને NAAC ની સ્થાના કયલાભાાં આલી. NAAC એક સ્લામર્ વાંસ્થા છે. શારભાાં 
બાયર્ની વલવલધ યવુનલવવિટી અને કોરેજોભાાં ગણુલત્તાના વળક્ષણ ભાટે NAAC સ્લામર્ વાંસ્થા ર્યીકે કાભ કયી યશી 
છે. ગણુલત્તા ભાટે કેટરાક ધાયાઘોયણ NAAC દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આવમાાં છે. પ્રસ્તરુ્ રેખભાાં ઉચ્ચ વળક્ષણભાાં 
ગણુલત્તા વાંલધતન ભાટે યાષ્ટ્રીમ લયૂામાાંકન અને પ્રત્મામન ષય( (NAAC) ની ભવૂભકા અંગેની ભાશીવર્ આલાભા 
આલી છે.  

ચાવીરૂપ િબ્દો: લયૂામાાંકન, ભા(ાંડ, ગણુલત્તા 

 રાષ્ટ્રીય મલૂયાાંકન અને પ્રત્યાયન પરરષદ (NAAC): 

NAAC નુાં રુૂાં નાભ National Assessment and Accreditation Council એટર ેયાષ્ટ્રીમ લયૂામાાંકન અને 
પ્રત્મામન ષય( છે. NAAC એ ગણુલત્તા લધાયલાની ષ(ળાભાાં કાભ કયર્ી યાષ્ટ્રીમ કક્ષાની યલામર્ વાંસ્થા છે. 
જેની સ્થાના બાયર્ની યવુનલવવિટી ગ્રાન્ટ કવભળને (UGC) કયી છે. આ વાંસ્થા બાયર્ની ઉચ્ચ વળક્ષણ વાંસ્થાઓનુાં 
ગણુલત્તાની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ લયૂામાાંકન કયનાયી વાંસ્થા છે. ૧૯૮૬ની યાષ્ટ્રીથ વળક્ષણનીવત્તની બરાભણ લજુફ બાયર્ભાાં ઉચ્ચ 
વળક્ષણની વાંસ્થાઓની ગણુલત્તા ફાફરે્ ખાવ પ્રાધાન્મ આલાભાાં આવયુાં શત ુાં. જેના ષયણાભે NAAC વાંસ્થા ઉચ્ચ 
વળક્ષણની ગણુલત્તા ભાટે કામતયર્ છે. 

છેયારા ૫૦ લત (યવભમાન બાયર્ભાાં ઉચ્ચ વળક્ષણની દ્ધવર્ ખફૂ વલસ્ર્યી છે. યત ુબાયર્ભાાં કામતયર્ ઉચ્ચ 
વળક્ષણ વાંસ્થાઓની ગણુલત્તાની ખાર્યી ભાાંટે વાંર્ોકાયક કોઈ કામત દ્ધવર્ ન શર્ી. બાયર્ભાાં બફરાડીના ટોની 
જેભ ઊબી થમેરી વાંસ્થાઓની ઊર્યર્ી કક્ષાની સવુલધાઓની ર્ાવાં કયલાનુાં કાભ NAAC વાંસ્થા કયે છે. યાષ્ટ્રીમ 
વળક્ષણનીવત્ત ૧૯૮૬ અન ે Plan of Action (1992) ની નીવર્ પ્રભાણે બાયર્ભાાં ઉચ્ચ વળક્ષણભાાં થઈ યશરેા 
ગણુલત્તાના ફગાડ ભાટે એક યાષ્ટ્રીમકક્ષાની સ્લામર્ વાંસ્થાની સ્થાના ભાટે બરાભણ કયલાભાાં આલી. આભ, 
૧૯૯૪ ભાાં NAAC વાંસ્થાની સ્થાના ફેંગ્રોયભાાં કયલ!ભાાં આલી શર્ી. 

NAAC વાંસ્થા ર્ેની વાભાાંન્ચ વવભવર્ અને કાયોફાયી વવભવર્ દ્ધાયા ગણુલત્તાના કામો કયે છે. જેભાાં ઉચ્ચ 
વળક્ષણભાાંથી વાયા લશીલટકર્ાત, નીવર્ ઘડનાયા અને લષયષ્ટ્ઠ વળક્ષણવલ(ો પ્રવર્વનવધ ર્યીકે કામત કયે છે. UGC ના 
અધ્મક્ષ એ NAAC ની વાભાન્મ વવભવર્ના અધ્મક્ષ શોમ છે. જ્માયે NAAC ની કાયોફાયી વવભવર્ના અધ્મક્ષ ર્યીકે 
સવુલખ્માર્ વળક્ષણવલ( કામત કયે છે. NAAC ના વનમાભક ળૈક્ષબણક અને લશીલટી લડા છે અને કાયોફાયી વવભવર્ના 
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વભ્મ કે ભાંત્રી ર્યીકે શોમ છે. NAAC ભાાં વરાશકાય વવભવર્ અને વરાશ ભવરર્ વવભવર્ શોમ છે. જે ઉત્તભ 
વમલશાયો ભાટે ભાગત(ળતન આે છે. આ વાથે કામ(ાકીમ વવભવર્ ણ શોમ છે. NAAC ની પ્રવવૃત્તઓને લેગલાંર્ી 
ફનાલલા ભાટે વાથી કભતચાયીઓ અને વરાશકાયો ણ કામતયર્ છે. વભગ્ર બાયર્ભાાંથી ફાહ્ય સ્રોર્ ર્યીકે વલળે 
વમક્તર્ઓની ભ(( રેલાભાાં આલે છે. આલી વમક્તર્ઓ NAAC ભાાં ણૂત વલેા આર્ી નથી. બાયર્ભાાં ઉચ્ચ વળક્ષણ 
વાંસ્થાઓની ફાહ્ય અને આંર્ષયક ગણુલત્તાનુાં લયૂામાાંકન, વાંલધતન, નાલીન્મણૂત વાંમોજન કયવુાં એ NAAC નુાં (ળતને 
છે. 

જ્માયે NAAC નુાં રક્ષ્મ (Mission) નીચે પ્રભાણે છે: 

 ઉચ્ચ વળક્ષણ વાંસ્થાઓ અને ર્ેના એકભો, કામતક્રભ અથલા મોજનાનુાં લયુામાાંકન/ ગણુાાંકન ભાટેની વમલસ્થા. 
 ઉચ્ચ વળક્ષણની વાંસ્થાઓભાાં અધ્મમન, અધ્માન અને વાંળોધનના વાંલધતન ભાટે ળૈક્ષબણક માતલયણ ઊબા કયવુાં. 
 ઉચ્ચ વળક્ષણભાાં સ્લ-લયૂામાાંકન, ઉત્તય(ાવમત્લ, સ્લામર્ર્ા અને નાલીન્મને પ્રોત્વાશન આવુાં. 
 ગણુલત્તા વાંફાંવધર્ વાંળોધન અભ્માવો, યાભળતન અને ર્ારીભી કામતક્રભો શાથ ધયલા. 
 ઉચ્ચ વળક્ષણના ગણુાત્ભક લયૂામાાંકન, વાંલધતન અને વાંમોજન ભાટે વાંશામકોનો વશમોગ. 
 NAAC ર્ેના (ળતન અને રક્ષ્મપ્રાપ્પ્ર્ ભાાંટે આંર્યયાષ્ટ્રીમ કક્ષાએ સ્લીકાયામેરીપ્રષક્રમા દ્વાય ગણુલત્તાનુાં લયૂામાાંકન 

ભાાંટે ભાગત(ળતન આે છે. 

NAAC દ્વાયા લયૂામાાંકન થમેર કોરેજ અને યવુનલવવિટી એક આગવુાં ધોયણ પ્રાપ્ર્ કયે છે. ઉચ્ચ વળક્ષણની 
વાંસ્થાઓ ર્ેની ર્ાકાર્, નફાઈ, ર્ક અને ડકાયોનુાં વલશ્રેણ કયી અને રે્ભાાં સધુાયો રાલલા ભાટે પ્રમત્નળીર 
ફને છે. શલે છીના વલબાગભાાં NAAC દ્વાયા થર્ી લયૂામાાંકન પ્રષક્રમા વલળે યજૂઆર્ કયલાભાાં આલી છે. 

 NAAC  મલૂયાાંકન: 

લયૂામાાંકન ભાટે નોંધણી કયાલર્ી વાંસ્થા ત્રણ ર્ફકે્ક લયૂામાાંકન પ્રષક્રમાભાાં જોડામ છે. વાંસ્થાના વૌ 
કભતચાયીઓ વાથે ભીન ેખફૂ ફાયીકાઈથી વાંસ્થાની સવુલધાનો, વાંસ્થાએ કયેરી પ્રવવૃત્તઓનો સ્લ-અભ્માવ કયે છે. 
NAAC લયૂામાાંકન ભાટેના ત્રણ ર્ફક્કા નીચે લજુફ છે. 

1) લયૂામાાંકન ભાટે રૈ્માયી ફર્ાલર્ી વાંસ્થાએ Self Study Report (SSR) ર્ૈમાય કયલો અને આકાયણી ભાટે NAAC ને 
ભોકરલો. 

2) Self Study Report ભાાં યજૂ થચેરી વલગર્ો ર્ાવલા ભાટે વનષ્ટ્ણાર્ોની (Peer Team) ની લરૂાકાર્ 
3) NAAC ની કાયોફાયી વવભવર્નો વાંસ્થા ભાટેનો લયૂામાાંકન ભાટે અંવર્ભ વનણતમ. 

NAAC દ્વાયા વાંસ્થાની લરુાકારે્ આલેરા વનષ્ટ્ણાર્ો (Peer Team) વાંસ્થાએ ભોકરેરા Self Study Report ન ે
આધાયે ચોક્કવાઈલૂતક પ્રભાબણર્ કયે છે. ઉચ્ચ વળક્ષણ વાંસ્થા NAAC લયૂામાાંકન ભાટે NAAC વાંસ્થાએ આેર 
ભાગત(ળતક રૂયેખા પ્રભાણે વાંસ્થાની વલગર્ો એકઠી કયીને Self Study Report રૈ્માય કયે છે. NAAC વાંસ્થા 
લયૂામાાંકન ભાટે રૈ્માય થમેરી વાંસ્થાને ભા(ાંડોને આધાયે લયૂામાાંકન ભાટે ભ(( કયે છે. વાંસ્થા ભાટે લયૂામાાંકન પ્રષક્રમા 
(યવભમાન નીચેના જેલી ફાફર્ોભાાં NAAC ભ((રૂ ફને છે. 

 વાંસ્થાને ર્ેની ર્ાકાર્, નફાઇ અને ર્કની જાણકાયી ભાટે ભ(( કયે છે. 
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 વાંસ્થાના આંર્ષયક આમોજન અને સ્ત્રોર્ની જાણકાયી. 
 નાણાાંકીમ સ્ત્રોર્ ભાટેની જાણકાયી અધ્માનભાાં નરૂ્ન દ્ધવર્ અને નાલીન્મકયણ. 
 વાંસ્થાની આગલી ઓખ અને ચોક્કવ ષ(ળા વભાજને ગણુલત્તાયતુર્ વળક્ષણની જોગલાઈ. 
 વાંસ્થાભાાં ગણુલત્તાયતુર્ વળક્ષણ ભાટે મોગ્મ અને વક્ષભ વમક્તર્ઓની વનભણકૂ. 
 વાંસ્થાઓ લચ્ચેના આંર્ષયક વાંફાંધોનુાં વ ાંલધતન.  

NAAC લયૂામાાંકનની પ્રષક્રમા વભગ્રરક્ષી, વમલક્સ્થર્, શતેરુક્ષી, ભાષશર્ીરક્ષી, ાય(ળતક અન ે વાંસ્થાકીમ 
સધુાયણા ભાટેની પ્રષક્રમા છે. NAAC લયૂામાાંકન ભાટે ત્રણ ર્ફક્કાની યચના કયલાભાાં આલી છે. જે નીચે લજુફ છે. 

1) પ્રથભ ર્ફક્કો : (IIQA Application and SSR Preparation) 

પ્રથભ ર્ફક્કાભાાં વાંસ્થા લયૂામાાંકન ભાટે અયજી રૈ્માય કયે છે અને લયૂામાાંકન ભાટેનુાં આમોજન કયે છે. આ 
ભાટે ગણુલત્તા ચકાવણી ભાટેની વાંસ્થાકીમ ભાષશર્ી (IIQA-Institution Information for Quality Assessment) 
અંગેની અયજી કયે છે જે NAAC દ્વાયા ચકાવણી કમાત ફા( જો મોગ્મ જણામ ર્ો સ્લલયૂામાાંકન અશલેાર (SSR-Self 
Study Report) ભાટે અયજી કયલાનુાં સચૂન કયે છે, અને જો મોગ્મ ન જણામ ર્ો IIQA અંગેની અયજી પયીથી 
કયલાન ુસચૂલલાભાાં આલે છે. NAAC ના ભરે્ પ્રથભ ર્ફક્કાભાાં જ વાંસ્થા લયૂામાાંકન ભાટે મોગ્મ ના શોમ ર્ો જે ર્ે 
ફાફર્ની સધુાયણા ભાટે અને ગણુલત્તાની કક્ષા પ્રાપ્ર્ કયલા પ્રમત્ન કયે છે. ત્માયફા( વાંસ્થાના લયૂામાાંકન ભાટે 
મોગ્મ ભ(( અને વરાશ NAAC આે છે. ર્ે ફા( વાંસ્થા NAAC દ્વાયા રૈ્માય કયેર ભાખા લજૂફનો SSR ર્ૈમાય 
કયે છે અને રે્ વાથેની જરૂયી ભાષશર્ી ોર્ાની website ઉય લકેૂ છે.   

2) ફીજો ર્ફક્કો: (Student Survey and Data Validation) 

વાંસ્થા ોર્ાની વાંસ્થાના વલદ્યાથીઓ ય Student Satisfaction Survey કયે છે અને ભાષશર્ી એકઠી કયે છે. આ 
ર્ભાભ ભાષશર્ીની અને વાંસ્થા દ્વાયા રૈ્માય કયેર SSRન ુNAAC ધ્લાયા થૃ્થકયણ કયી ભાન્મર્ા અને ચકાવણી 
કયલાભાાં આલે છે અને ર્નેે ભાત્રાત્ભક(Quantitative) આંક આે છે.  

3) ત્રીજો ર્ફક્કો: (Assessment, Evaluation and Certification) 

NAAC ટીભ વાંસ્થાની લરુાકાર્ રઈ વાંસ્થાએ યજૂ કયેરા સ્લ-લયૂામાાંકન અશલેાર (SSR) પ્રભાણે ર્થા વાંસ્થાએ 
કયેરી યજૂઆર્ને આધાયે વમાક લયૂામાાંકન કયી વાંસ્થાને અશલેાર આે છે અને ર્ેને ગણુાત્ભક (Qualitative) આંક 
આે છે.  

 

4) ચોથા ર્ફક્કાભાાં NAAC ટીભના અશલેાર પ્રભાણે ગણુાત્ભક આંક અને ભાત્રાત્ભક આંકને આધાયે ગ્રેડ (Cumulative 

Grade Point Average - CGPA) નક્કી કયલાભાાં આલે છે અને જે વાંસ્થા મોગ્મ જણામ ર્ે વાંસ્થાને ાાંચ અથલા વાર્ 
લત ભાટે NAAC  લયૂામાાંકન અંગેન ુપ્રભાણત્ર આલાભાાં આલે છે અને જે વાંસ્થા મોગ્મ ન જણામ ર્નેે પ્રભાબણર્ 
કયલાભા આલર્ી નથી અને ર્ે વાંસ્થાએ નલેવયથી અયજી કયલાની યશ ેછે.  
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NAAC એ લયૂામાાંકન પ્રષક્રમાના બાગરૂે નીચે લજૂફના વાર્ ભા(ાંડો આપ્મા છે: (૧) અભ્માવક્રભ, (ય) 
અધ્મમન - અધ્માન અને લયૂામાાંકન, (૩) વાંળોધન, વરાશ અને વલસ્ર્યણ, (૪) ભાખાકીમ સવુલધા અને 
અ(મમન સ્રોર્, () લશીલટી ફાફર્ અને  નેતતૃ્લ, (૬) વલઘાથીની પ્રગવર્, (9) નાલીન્મીકયણ. 

 NAAC મલૂયાાંકનમાાં નાવીન્યીકરણ: 
1. NAAC કવભટી દ્વાયા વાંસ્થાની લરૂાકાર્ (મ્માન થર્ી કાભગીયીની વલડીમોગ્રાપી  
 ર્ાયીખ ૨૮ વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૬થી NAAC કવભટી દ્વાયા વાંસ્થાની લરૂાકાર્ (યમ્માન થર્ી ર્ભાભ કાભગીયીની 

વલડીમોગ્રાપી કયી વાંસ્થાઓએ ર્ેને CD/DVD/Pen-drive સ્લરૂે NAAC કવભટીને એ જ વભમે આલાની યશ ેછે. 
2. વાંસ્થાના ગ્રેડ અને ભાન્મર્ા ક્સ્થવર્ (Institutional Grades and Accreditation Status) 

Range of Institutional Cumulative Grade 
Point Average (CGPA) 

Letter Grade Status 

3.51-4.00 A++ Accredited 
3.26-3.50 A+ Accredited 
3.01-3.25 A Accredited 
2.76-3.00 B++ Accredited 
2.51-2.75 B+ Accredited 
2.01-2.50 B Accredited 
1.51-2.00 C Accredited 
≤ 1.50 D Not Accredited   

 ગણુવત્તા સાંવર્ધન માટે NAAC ની ભશૂમકા: 

૨૦ ભી વ(ીના ાછરા લોથી વલશ્વના પરક ઉય ગણુલત્તાના લયૂામાાંકનનો ફશોો પ્રચાય થમો છે. 
ગણુલત્તા વાં(બે ળરૂ થમેરી ચલને બાયર્ભાાં ગણુલત્તા વાંસ્કૃવર્ વાંલધતન ર્યીકે ઓખલાભાાં આલી. ૨૦ભી 
વાં(ીના છેયારા (વકાભાાં એ ચલ વાકાય થઈ અને ૧૯૯૪ભાાં ઉચ્મ વળક્ષણની વાંસ્થાઓની ગણુલત્તાના લયૂામાાંકન 
ભાટે NAAC ની સ્થાના થઈ. એ વાથે જાશયેકે્ષત્રની ગણુલત્તાના લયૂામાાંકન ભાટે ણ કટરીક વાંસ્થાઓ સ્થાલાભાાં 
આલી. બાયર્ભાાં ઉચ્મ વળક્ષણ વાંસ્થાઓભાાં ગણુલત્તા જાલલી, ફાહ્ય અને આંર્ષયક ગણુલત્તાનુાં લયૂામાાંકન, વાંલધતન 
અને નાલીન્મ એ NAAC નુાં (ળતન છે. ગણુલત્તા વાંલધતન વાં(બે બાયર્ભાાં ઉચ્મ વળક્ષણની ઘણી ફધી વાંસ્થાઓએ 
NAAC દ્ધાયા લયૂામાાંકન કયાયુાં છે. NAAC ના ભા(ાંડ પ્રભાણે અાર્ી ગ્રેડ દ્ધવર્ વળક્ષણની વાંસ્થાઓને ગણુલત્તા 
વાંલધતનના રક્ષ્મ સધુી શોંચલા પ્રેયણા આે છે. બાયર્ભાાં વાંસ્થાકીમ ગણુલત્તા લયૂામાાંકન દ્ધવર્ ઘણી પ્રચબરર્ 
ફની છે. ણ ઘણી ભાન્મર્ાઓ એલી ણ છે કે આ દ્ધવર્ વાયી અને નફી વાંસ્થાઓને એભની કક્ષા પ્રભાણ ે
ગોઠલી ળકર્ી નથી. છર્ાાં NAAC દ્ધાય! કયામેર લયૂામાાંકન ધ્ધવર્નો કોઈ વલકયા નથી છર્ાાં  NAAC વાંસ્થાઓનુાં 
લયૂામાાંકન કયી ઓખ આે છે એને ફાંને પ્રકાયની વાંસ્થાઓને અયવ-યવ અબબનાં(ન આે છે. શકીકર્ભાાં 
લયૂામાાંકન એ વર્ર્ અને સુાં(ય રમની ઈયછા યાખ ેછે. સધુાયણાની જરૂષયમાર્ એ મોગ્મ ભાન છે. એથી જ વાચે 
કશલેામ છે કે જો રે્ને ભાી ન ળકો ર્ો ર્ભે ર્ેને વભજી ના ળકો, જો ર્ભે વભજી ના ળકો ર્ો ર્ભે ર્ેને વનમાંવત્રર્ 
ના કયી ળકો, જો ર્ભ ેવનમાંવત્રર્ ના કયી ળકો ર્ો ર્ભે રે્ને સધુાયી ના ળકો. ગણુલત્તાના ભાન ભાટે આણે વર્ર્ 
ફે પ્રશ્નો છૂલા જોઈએ. 

(૧) શુાંર્ભે મોગ્મ લસ્તનુ ુાં ભાન કયો છો? 
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(ય) શુાંર્ભે રે્ને ચોક્કવાઈલૂતક ભાો છો? 

NAAC વર્ર્ સધુાયણા ભાટે કામતયર્ છે. NAAC એ ભાન ભાટેના ભા(ાંડોને વર્ર્ અધ્મર્ન ફનાલે છે. 
ષયણાભે ૧રી એવપ્રર ૨૦૦૭ થી Cumulative Grade Point Average (CGPA) વમલસ્થા અભરી ફની છે. વાથે જ 
વાંસ્થાના કામતક્રભોનુાં ભાન લધ ુવખર્ અને વલશ્વવનીમ ફન્યુાં છે. વાંસ્થાઓના NAAC લયૂામાાંકન ભાટેના કાયણો 
નીચે પ્રભાણે છે. 

 વવદ્ધદ્ધ અને શે્રષ્ટ્ઠર્ા ભાટેની ઓખ. 
 વલળેર્ા અને ભમાત(ાઓ વભજીને સ્લ-સઘુાયણા. 
 વાંસ્થાની પ્રવર્ષ્ટ્ઠાનુાં વનભાતણ કયી વલધાથીઓને આકતલા. 
 આંર્યયાષ્ટ્રીમ ભાન્મર્ા પ્રાપ્ર્ કયી વલધાથીઓને ય(ેળની યવુનલવવિટીઓભાાં ભોકરલા. 
 વયકાય અને નાણાાંકીમ વાંસ્થાઓ ર્યપથી પ્રેયણા ભેલલી. 
 કેટરીક યાજ્મ ર્યપથી આગ્રશ. 
 સ્લામર્ યવુનલવવિટીનો (યજ્જો ભેલલા ભાટેની લૂતળયર્ અને UGC ની ભાન્મર્ા ભાટે અથલા જે-ર્ે 

યવુનલવવિટીની કામભી જોડાણ ભાટે. 

NAAC દ્ધાયા લયૂામાાંકન થમેર વાંસ્થા અધ્મમન - અધ્માનભાાં ગણુાત્ભક વવદ્ધદ્ધને ભશત્ત્લ આે છે. 
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