
Managed by Jivan Jyot Trust, Amroli-Surat 

J.Z.SHAH ARTS & H.P.DESAI COMMERCE COLLEGE,AMROLI-

SURAT 
Grant in Aid College affiliated to Veer Narmad South Gujarat University, Surat 

Re-accredited ‘B’ (CGPA 2.74) By NAAC 

An ISO-9001:2015, ISO-14001:2015, OHSAS-18001:2007 Certified Institute 

B.A. [Principal- Gujarati & Economics], B.Com [Eng. & Guj. Medium] 

M.A. [Gujarati, Economics, English], M.Com. [Accountancy - Eng & Guj. Medium] 

જે.ઝેડ.ાહ આર્ટસ & એચ.ી.દેસાઇ કોમસટ કોેજ, અમરોી.  

ળાી શ્રી, 
અમો અભ્યાસ-મલૂયાાંકન મારે્ આનો અભિપ્રાય જાણળા માાંગીએ છીએ.પ્રશ્નાળીમાાં આે માહહતી 
મારે્ તમારો દ્રષ્ટર્કોણ અને અભિપ્રાય અમોને મલૂયાાંકનમાાં મદદરૂ રહેે તે મારે્ અમો આના આિારી 
રહીશ ાં. આત્મવળશ્વાસથી નીચેની પ્રનાળી પણૂટ કરો. તમારા વ્યક્તતગત અભિપ્રાયો સાંપણૂટ ણે ગ પ્ત 
રાખળામાાં આળે.  
આિાર. 
ળાીન ાં નામ :- _________________________________________________________ 
મો. નાંબર :- ______________________ 
ઇ-મેઇ   :- _____________________________________ 
તમે અધ્યાક-ળાી માંડલમાાં જોડાળા માાંગો છો ? હા/ના 
સાચા જળાબ ર (XX) કરો 

મારો પ ત્ર/પ ત્રી એ  પ્રથમ સત્ર  દ્વિવતય સત્ર  તતૃીય સત્ર  

અભિપ્રાય ૧ થી ૫ સ્કે મા છે જયાાં 

૧-સળટણે સાંમવત ૨-સાંમવત ૩-તર્સ્થ ૪-અસાંમત ૫-સળટણે અસાંમત 

તમારા અન િળને આધારે યોગ્ય વળકલમાાં ( √ ) ની વનાની કરો 

 

ક્રમ. વનળેદન 

સળટણે 
સાંમવત 
૧ 

સાંમવત 
૨ 

તર્સ્થ 
૩ 

અસાંમત 
૪ 

સળટણે 
અસાંમત 
૫ 

૧. 
અમો તમારા હદકરા / હદકરી ને સારી અધ્યયન 
દ્ધવત પરૂી ાડીએ છીએ. 

     

૨. અમારી સાંસ્થામાાં વક્ષણકાયટ સાર ાં છે?      

૩. 
કોેજ ળાીવમત્રો સાથે વનયવમત ળાતચીત કરે 
છે. 

     

૪. કોેજન ાં ળાતાળરણ સ્ળચ્છ અને સ ઘડ છે.      



૫. 
કોેજ તમારા હદકરા / હદકરી  અવનયવમત હોય 
તો જાણ કરે છે. 

     

૬. 
વળદ્યાથી ાસે સહ અભ્યાસ ધ્ધધ્ધ્તમાાં િાગ 
ેળાની તક પરૂી ાડળમા આળે છે. 

     

૭. 
સામાજીક જરૂરીયાત મ જબ વળદ્યાથીને સહાય પ રી 
ડળામા આળે છે. 

     

૮. 
વળદ્યાથીને ાયબે્રરીમાાં કોમ્પપ્ય ર્રની સ વળધા 
આળામાાં આળે છે. 

     

૯. વળદ્યાથીને નેતાગીરીની તકો આળામાાં આળે છે.      

૧૦. વળદ્યાથીની વસધ્ધધ્ધને ભબરદાળળામાાં આળે છે.      

૧૧. કોેજમાાં વળદ્યાથી સાંચાન વ્યળસ્થા યોગ્ય છે.      

૧૨. 
છોકરા-છોકરીને સમાન તકો પરૂી ાડળામાાં આળે 
છે. 

     

૧૩. 
વળદ્યાથીની સ્ળયાં યોગ્યતા ર િાર મકૂળામાાં 
આળે છે. 

     

૧૪. 
કોેજકાયટમાાં ળાીના અભિપ્રાય ેળામા આળે 
છે. 

     

૧૫. વસ્ત ાન મારે્ કોેજ મતતમ છે.      

૧૬. કોેજ અદ્યતન સાધનોથી સજ્જ છે.      

૧૭. 
ળગટખાંડ, સાધન-સાંવત, ૈક્ષભણકસાંવતની 
જાલળણી યોગ્ય થાય છે. 

     

૧૮. 
સહ-અભ્યાસ પ્રવવૃતમા વળાલ તકો પરૂી 
ાડળામાાં આળે છે. 

     

૧૯. 
વળદ્યાવથિને સારી ળતટણકૂ મારે્ પ્રોત્સાહહત કરળામાાં 
આળે છે. 

     

૨૦. 
રમત-ગમતમાાં િાગ ેળા માાંગતા વળદ્યાથીને 
પ્રોત્સાહન આળામાાં આળે છે. 

     

૨૧. કોેજમાાં સામતી વ્યળસ્થા યોગ્ય છે.      

 


