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A) Please confirm this is the first and only time you answer this survey. (કૃપા કરીને પુષ્ટિ
કરો કે આ પ્રથમ અને એકમાત્ર વાર તમે આ સર્વેક્ષણનો જવાબ આપો છો. )

Copy

232 responses

Yes
No

98.7%

D) Gender

Copy

232 responses

Female
51.7%

Male
Transgender

48.3%

E) What degree program are you pursuing now?(તમે કયા ડિગ્રી પ્રોગ્રામમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા
છો?)

Copy

232 responses

Bachelor's
Master's
MPhil
Doctorate
98.3%

B.A

https://docs.google.com/forms/d/1pOEsGJE6PxF9F92_Im6aCSzCW1Ife11M2uW7cIsJ1go/edit#responses
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F) What program/course are you currently pursuing?

Copy

232 responses

Arts
Commerce
Science
Professional
W

97.8%

Ha
વિનયન

G) Which subject area are you currently pursuing ?(તમે હાલમાં કયા વિષયનો અભ્યાસ કરી
રહ્યાં છો?)

Copy

232 responses

Gujarati
Hindi
23.7%

Sanskrit
Political science
Geography
Psychology

12.9%

Sociology
Economics
12.5%
1/2

Survey
1. How much of the syllabus was covered in the class? (વર્ગમાં કેટલો અભ્યાસક્રમ આવરી
લેવામાં આવ્યો હતો?)

Copy

232 responses

85 to 100%
28.4%

70 to 84%
55 to 69%
12.5%

30 to 54%
Below 30%

57.8%

https://docs.google.com/forms/d/1pOEsGJE6PxF9F92_Im6aCSzCW1Ife11M2uW7cIsJ1go/edit#responses
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2. How well did the teachers prepare for the classes?(શિક્ષકોએ વર્ગો માટે કેટલી સારી તૈયારી
કરી?)

Copy

232 responses

Thoroughly
Satisfactorily

35.3%

Poorly
Indifferently
Won’t teach at all

50.4%

3. How well were the teachers able to communicate? (શિક્ષકો કેટલી સારી રીતે વાતચીત
કરવામાં સક્ષમ હતા?)

Copy

232 responses

Always effective
Sometimes effective

19%

Just satisfactorily
Generally ineffective
Very poor communication

71.1%

4. The teacher’s approach to teaching can best be described as(શિક્ષકનો શિક્ષણ પ્રત્યેનો
અભિગમ શ્રેષ્ઠ રીતે વર્ણવી શકાય છે .)

Copy

232 responses

Excellent
Very good

39.7%

Good
11.6%

Fair
Poor

47.8%

https://docs.google.com/forms/d/1pOEsGJE6PxF9F92_Im6aCSzCW1Ife11M2uW7cIsJ1go/edit#responses
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5. Fairness of the internal evaluation process by the teachers.(શિક્ષકો દ્વારા આંતરિક
મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયાની નિષ્પક્ષતા)

Copy

232 responses

Always fair
25%

Usually fair
Sometimes unfair
Usually unfair
Unfair

64.2%

6. The institute takes active interest in promoting internship, NSS, NCC, Nature Club,
Finishing School, Educational Tour, Opportunities for students.(સંસ્થા વિદ્યાર્થીઓ માટે તકો
પૂરી પાડવા ઇન્ટર્નશિપ, વિદ્યાર્થી વિનિમય, NCC, NSS, Nature Club, Finishing School,
Educational Tour ને પ્રોત્સાહન આપવા સક્રિય રસ લે છે )

Copy

232 responses

Regularly
Often
Sometimes
12.1%

Rarely
Never

81.9%

7. The teaching and mentoring process in your institution facilitates you in cognitive,
social and emotional growth.(તમારી સંસ્થામાં શિક્ષણ અને માર્ગદર્શન પ્રક્રિયા દ્વારા તમને
જ્ઞાનાત્મક, સામાજિક અને ભાવનાત્મક વૃદ્ધિ પૂરી પડે છે ?)

Copy

232 responses

Significantly
Very well
Moderately
68.1%

Marginally
Not at all

25%

https://docs.google.com/forms/d/1pOEsGJE6PxF9F92_Im6aCSzCW1Ife11M2uW7cIsJ1go/edit#responses
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8. The institution provides multiple opportunities to learn and grow. (સંસ્થા શીખવા અને
વિકાસ કરવાની બહુવિધ તકો પૂરી પાડે છે .)

Copy

232 responses

Agree
18.5%

Neutral
Disagree
10.8%

Strongly agree
Strongly Disagree

68.5%

9. Teachers inform you about your expected competencies, course outcomes and
programme outcomes.(શિક્ષકો તમને તમારી અપેક્ષિત ક્ષમતાઓ, અભ્યાસક્રમના પરિણામો અને
પ્રોગ્રામ પરિણામો વિશે માહિતગાર કરે છે )

Copy

232 responses

Every time
Usually
14.2%

Occasionally/Sometimes
Rarely
Never

78.4%

10. The teachers illustrate the concepts through examples and Applications.(શિક્ષકો
ઉદાહરણો અને એપ્લિકેશન દ્વારા ખ્યાલો સમજાવે છે )

Copy

232 responses

Every time
20.7%

Usually
9.1%

Occasionally/Sometimes
Rarely
Never

65.9%

https://docs.google.com/forms/d/1pOEsGJE6PxF9F92_Im6aCSzCW1Ife11M2uW7cIsJ1go/edit#responses
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11. The teachers identify your strengths and encourage you with providing right level of
challenges. (શિક્ષકો તમારી શક્તિઓને ઓળખે છે અને તમને યોગ્ય સ્તર પ્રદાન કરીને પ્રોત્સાહિત કરે
છે . )

Copy

232 responses

Fully
Reasonably

19%

Partially
8.6%

Slightly
Unable to

70.7%

12. Teachers are able to identify your weaknesses and help you to overcome them.
(શિક્ષકો તમારી નબળાઈઓને ઓળખવામાં સક્ષમ છે અને તેમને દૂર કરવામાં તમારી મદદ કરે છે .)

Copy

232 responses

Every time
Usually

19%

Occasionally/Sometimes
6%

Rarely
Never

70.7%

13. The institution makes effort to engage students in the monitoring, review and
continuous quality improvement of the teaching learning process.(સંસ્થા વિદ્યાર્થીઓને
મોનિટરિંગ, રિવ્યુ અને શિક્ષણ શીખવાની પ્રક્રિયાની ગુણવત્તા સુધારણામાં સતત સામેલ કરવાના પ્રયાસો
કરે છે .)

Copy

232 responses

Agree
17.7%

Neutral
Disagree
Strongly agree
Strongly Disagree

71.6%

https://docs.google.com/forms/d/1pOEsGJE6PxF9F92_Im6aCSzCW1Ife11M2uW7cIsJ1go/edit#responses
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14. The institute/ teachers use student concentric methods, such as experiential
learning, participate learning and problem solving methodologies for enhancing
learning experiences.(સંસ્થા/શિક્ષકો વિદ્યાર્થી કેન્દ્રિત પદ્ધતિઓ જેવી કે પ્રાયોગિક શિક્ષણ, સહભાગી

Copy

શીખવાના અનુભવોને વધારવા માટે શીખવાની રીતો અને સમસ્યા હલ કરવાની પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે
છે .)

232 responses

To a great extent
21.1%

Moderate
Some what
9.5%

Very little
Not at all

61.2%

15. Teachers encourage you to participate in extracurricular activities.(શિક્ષકો તમને
અભ્યાસેતર પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવા પ્રોત્સાહિત કરે છે .)

Copy

232 responses

Agree
20.3%

Strongly agree
Neutral
Disagree
Strongly Disagree

74.1%

https://docs.google.com/forms/d/1pOEsGJE6PxF9F92_Im6aCSzCW1Ife11M2uW7cIsJ1go/edit#responses
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16. Efforts are made by the institute/ teachers to inculcate soft skills, life skills and
employability skills to make you ready for the world of work.(સંસ્થા/શિક્ષકો દ્વારા તમને તૈયાર
કરવાની કુશળતા, સોફ્ટ સ્કીલ, જીવન કૌશલ્ય અને રોજગારી કેળવવાના પ્રયાસો કરવામાં માટે .)

Copy

232 responses

To a great extent
18.1%

Moderate
Some what
9.9%

Very little
Not at all

68.5%

17. What percentage of teachers use ICT tools such as LCD projector, Multimedia, etc.
while teaching.(કેટલા ટકા શિક્ષકો શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં ICT સાધનો જેમ કે LCD પ્રોજેક્ટર, મલ્ટીમીડિયા
વગેરે નો ઉપયોગ કરે છે . )

Copy

232 responses

Above 90%
70 – 89%

12.5%

24.1%

50 – 69%

12.1%

30 – 49%
Below 29%

18.5%
32.8%

18. The overall quality of teaching-learning process in your institute is very good.(તમારી
સંસ્થામાં શિક્ષણ-અધ્યયન પ્રક્રિયાની એકંદર ગુણવત્તા ખૂબ સારી છે .)

Copy

232 responses

Strongly agree
Agree

44.8%

Strongly disagree
6%

Neutral
Disagree

46.1%

https://docs.google.com/forms/d/1pOEsGJE6PxF9F92_Im6aCSzCW1Ife11M2uW7cIsJ1go/edit#responses
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19. Library facility (લાઈબ્રેરીની સુવિધા)

Copy

232 responses

Excellent
Good
26.7%

24.6%

Very Good
Fair
Poor

48.3%

20. Behaviour of the library staff (લાઈબ્રેરી સ્ટાફનો વ્યવહાર)

Copy

232 responses

Excellent
Very good
26.7%

Good
Fair

40.1%

Poor

33.2%

21. The whole administrative process (સમગ્ર વહીવટી પ્રક્રિયા)

Copy

232 responses

Excelent
26.3%

Very good
Good
Fair
Poor

40.9%

28%

https://docs.google.com/forms/d/1pOEsGJE6PxF9F92_Im6aCSzCW1Ife11M2uW7cIsJ1go/edit#responses
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22. Behaviour of the administrative staff

Copy

232 responses

Excellent
30.2%

Very good
Good
Fair
Poor

37.9%
27.2%

https://docs.google.com/forms/d/1pOEsGJE6PxF9F92_Im6aCSzCW1Ife11M2uW7cIsJ1go/edit#responses
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23. Give three observation / suggestions to improve the overall teaching – learning experience your
institution.(તમારી સંસ્થામાં એકંદર શિક્ષણ - શીખવાનો અનુભવ સુધારવા માટે ત્રણ અવલોકનો/સૂચનો આપો.)
232 responses

Good
Very good
Very good
Good
1.Books from college should be given. 2.There is no benefit of tablet in college 3.lf you want to give the material
of the subject to the xerox center,you can put the PDF in the group of the subject so the students can do it
themselves.
No any one
No Any One
No
Put new books in librery when sullabus complet teach new some excting work for increase in study
All ok
Over all good
.
No
1) કૉલેજ માંથી પુસ્તકો આપવી જોઈએ.
2)જેતે વિષય નું મટીરીયલ R પટેલ માં નાઈ આપવું જેતે વિષય ના ગ્રૂપ માં pdf મુકિદેવી તેથી વિદ્યાર્થીઓ પોતાની જાતે કરવી લે.
3) કૉલેજ માં ટેબ્લેટ નો લાભ મળતો નથી એથી એની સુવિધા કરવી.
Everything is good
They should focus on many aspects like pusricung Goals in different ways . They should do innovative teaching
styles so that students can understand easily. Although they are doing well but with little more affords it can be
great institute.
ટેબલેટ સુવિધા આપો
https://docs.google.com/forms/d/1pOEsGJE6PxF9F92_Im6aCSzCW1Ife11M2uW7cIsJ1go/edit#responses
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અમારી કોલજમાં સંખ્યા વધારે આવતી નથી
The college has a good library system thought which one can get a good knowledge in the subject. Even good
knowledge comes from a professor. All the facilities of this college are very nice.
1.Regular class leva joye
2.Bdha subject nu revision thvu joye
all teachers are giving their best.all the teachers help every student in study.
not at tall
Layabrarino samay vathar joeye 6e,
Centicano suvitha hovi joeye,
Niyamit techar lecachar levay,
Teaching research and training
Online lec offline satha chalu rakhva Jana thi some time aa ja nai Avi sakta hoi ta ho lec bhari saka
(૧) નિયમિત વિદ્યાર્થીઓને વગૅમાં બોલાવવાં જોઇએ.
(૨) નિયમિત વર્ગો ચલાવવાં જોઇએ.
(૩)કાયૅક્રવિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઇ શકે એવો પ્રયત્નો કરવાં જોઇએ.
પોતાના વિષય પર વધારે ધ્યાન પુર્વક સમજણ આપવી જોઈએ
No empruvment in my college
Camp for ture
1. વધારે સમજવુ જોયે.
Time for library book
Povied to continuing
Learning process issues
Yes always all teachers sport to programs motivation program teknologi saported
Tablets
ઇન્ટરનલ exam તથા external exam વખતે વિદ્યાર્થી ને ચેક કર્યા પછી classroom જવા દેવું.
મને કૉલેજ નો વ્યવહાર સારો ગમે છે .મને કોલેજ ના અધ્યાપકો સારું શિક્ષણ આપે છે.મારો ફોટો છમચાર પત્રમાં આવ્યો અને મારા
પપ્પા દેખિખેને ખુશ થયા .

https://docs.google.com/forms/d/1pOEsGJE6PxF9F92_Im6aCSzCW1Ife11M2uW7cIsJ1go/edit#responses
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No answer
1.books from college should be given.
2.there is no benefit and tablet in college.
3.of you want to give the material of the subject to the Xerox center ,you can put the PDF in the group of the
subject so the students can do it themselves.
Good teaching
It's very good college
Behavior staff good administrative
0
Offline lec satha online lec chalu rakhva
Online and offline class chalu rakho
No comments as we have no complain against our institution as we get excellent education and i personally
satisfied by our institution. Thank you.
(1)Students ne sari rite samj pade ae rite Example aapva.(2)students ne parfact motivation karvu.(3) koy pan
activity in participating mate motivation karvu.
My clg is great. And many facilities in my college.
લાઈબ્રેરીમાં થોડો વધુ સમય વધારવો તેથી બધાજ વિદ્યાર્થીઓ બાકીના સમયમાં ત્યાં બેશી ને વાચી શકે
College ma canten ni suvidha karvi
The respective experience was overall good .
But,the administrative staff should be behave in well manner.
પરિક્ષા લક્ષી સાહિત્ય ઓછું મળે છે
The teachers in our college teach very well and they also help in teaching.
The behavior of teachers is also good towards students
good education system and good experience teacher
No improvement in my callage
કોલેજ નિયમીત અવવુ. પ્રોપેસર ની ગેડલિયાના પ્રમાને ચાલવ્વુ. મુખ્ય વિષય પર વધરે ધ્યાન કરવુ.
https://docs.google.com/forms/d/1pOEsGJE6PxF9F92_Im6aCSzCW1Ife11M2uW7cIsJ1go/edit#responses
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Having completed a chapter study, keep a test of it.
Repeat the study in one week .
Giving external knowledge
(1) નિયમિત વર્ગો ચલાવવા જોઈએ
(2) વિદ્યાર્થીઓની સંસ્થા માં નિયમિત હાજરી હોવી
જોઈએ
(3) આધુનિક ટેક્નોલૉજીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ
દા.ત.,digital classroom
1: મુલાકાત દ્વારા વાતચીત. ૨ પ્રયોગ નિયમિત ક્લાસમાં હાજર રહેવાથી.
Very good and
Everything is good
Over All Good
Everything is fine, all the lectures are taking care of the students very well in the study purpose.
But, the administrative staff should be behave in well manner.
1) Our college need ncc.
2)Our college need good teacher's.
3)Our college need some valuable books like competitive books.
Everything is very good
Having completed the study keep the test.Repeat the study
Good teaching
શિક્ષકોને વિદ્યાર્થી સાથે વધુ સમાયોજન સાધવું જોઈએ
લાઈબ્રેરીની 2 થી વધુ બુક લઈ જવા પરવાનગી આપવી જોઈએ
વહીવટી અઘિકારીઓએ વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યાને સમજી નિરાકરણ લાવવું જોઈએ
આ સંસ્થા દ્વારા શિક્ષણ બહુ સારી આપવામાં આવે છે
સમજણ માં ના આવે તેવા પાઠ નું બીજી વાર રિવિજન પણ કરાવે છે
For skill enhancement subjects, the notes should be given in english language also as some students doesn't
know to write and read gujarati.
Be specific and provide examples when commenting on the course or the instructor. Speak based on your own
experiences, not on behalf of your classmates. Focus on observable behaviours of the instructor or on specific
aspects of the course. Describe the situation you are commenting on.
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Use better graphics and visual media to engage students well. Better graphics and colors arouse the interest
and desire to learn among students
Good learning
1)Our college need NCC.
2)Our college need good teachers.
3)Our college need some valuable books like competitive books.
Every professor always support us in every field , but office staff's behavior is too rood please say to them to
supports students.
1. બીજું બધું સારું છે પણ અમારા ઇતિહાસ વિભાગમા
પ્રોફેસર ની ભણાંવાની પદ્ધતી સારી નથી. સારી રીતે
સમજાવતા નથી. બધું વચીજ જાય છે.
2. કોલેજમા વિવિધ વ્યાખ્યાન યોજાવાથી આંતરિક ગુણો નો વિકાસ થાય છે
3. વિષય અંતર્ગતના બાહ્ય બાબતોની જાણકારી પણ સારી રીતે મળી રહે છે
Learning teaching and all staff support to student and very strong
Everything is very well . Thank you .
Provide Canteen facility,
provide tour picnic,

Ha
Yes I agree and teacher behavior is very good
એકંદરે મારો અનુભવ ઘણોજ સરો રહ્યો, શિક્ષકો તરફથી સારો પ્રેમ મળ્યો મારા વિચારથી ખૂબ જ સારા વાતાવરણ માં મારો અભ્યાસ
થયો છે.હું શિક્ષણ સંસ્થા નો આભાર માનું છું.
Use social media network
managment change rules
Ha
(1) To give examples in a way that students understand well (2) students should be encouraged in particupat
any activities (3) students should be given proper guidance
Good experience
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અમારી કોલ્લેગે ચાલુ છે થાય ટાયર થી ખુબજ સારી રીતે અનુ સ્ટડી ચાલે છે
અમારી કોલ્લેગે કૅલ્સ્સ સરખી રીતે છોકરા આવતા નથી તાના કારેન સર ખુબ્જ નિક્સન થતું હોય છે
(1) વિદ્યાર્થીઓને સારી રીતે સમજ પડે એ રીતે ઉદાહરણ આપવા .(2) વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવું જોઇએ .(3) કોઈ પણ
પ્રકારની પ્રવુત્તિ માં ભાગ લેતા વિદ્યાર્થીઓ ને પ્રોતસાહન આપવું જોઈએ જેથી એ વિદ્યાર્થીઓ આગળ વધી શકે .
Tour nd some facilities for study like samart room
Good work
Put new books in librery when sullbus complet tech new some excting work for increse in study
But, the administrative staff should be behave in well manner
1. To encourage students to make such performances on stage as much as possible so, that their fear may be
lessened.
2. To encourage the Library to make maximum use of reading.
3. Increase the use of multimedia so, that students can also develop technical skills.

ઓફલાઇન શિક્ષણ કાર્યરત રહે

અમારી કૉલેજ ખુબજ સરસ છે.
એક દિવસમાં 2 પેપર ના લેવા જોઈએ
માટેરીયલ કમ્પ્લેટ ક્ષેરોક્ષ ના દુ કાને આપવા જોઈએ
લાઈબ્રેરીમાં girl અને boys જોડે બેસવા દેવા જોઈએ
Learning employability skills
કોલેજ નિયમિત ચાલુ રહે...
જય હિન્દ...
Provide canteen facility
Organise tour or picnic activities,
Organise more cultural activities
કૉલેજમાં બંધા વિદ્યાર્થીઓ ને દરરોજ બોલાવવા
Very good..
OTHER (101)
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