
 

ળાી શ્રી, 

અમો અભ્યાસ-મલૂયાાંકન માટે આનો અભિપ્રાય જાણળા માાંગીએ છીએ.પ્રશ્નાળીમાાં આે માહિતી માટે તમારો 

દ્રષ્ટટકોણ અને અભિપ્રાય અમોને મલૂયાાંકનમાાં મદદરૂ રિેે તે માટે અમો આના આિારી રિીશ ાં. આત્મવળશ્વાસથી 

નીચેની પ્રનાળી પણૂણ કરો. તમારા વ્યક્તતગત અભિપ્રાયો સાંપણૂણ ણે ગ પ્ત રાખળામાાં આળે.  

આિાર. 

ળાીન ાં નામ :- _________________________________________________________ 

મો. નાંબર :- ______________________ 

ઇ-મેઇ   :- _____________________________________ 

તમે અધ્યાક-ળાી માંડલમાાં જોડાળા માાંગો છો ? િા/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-સળણણે સાંમવત ૨-સાંમવત ૩-તટસ્થ ૪-અસાંમત ૫-સળણણે અસાંમત 

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

 

ક્રમ. વનળેદન 

સળણણે 
સાંમવત 
૧ 

સાંમવત 
૨ 

તટસ્થ 
૩ 

અસાંમત 
૪ 

સળણણે 
અસાંમત 

૫ 

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

     

૨. અમારી સાંસ્થામાાં વક્ષણકાયણ સાર ાં છે?      

૩. 
કોેજ ળાીવમત્રો સાથે વનયવમત ળાતચીત કરે 
છે. 

     

૪. કોેજન ાં ળાતાળરણ સ્ળચ્છ અને સ ઘડ છે.      



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

     

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

     

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

     

૮. 
વળદ્યાથીને ાયબ્રેરીમાાં કોમ્પપ્ય ટરની 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. 
કોેજકાયણમાાં ળાીના અભિપ્રાય ેળામા આળે 
છે. 

     

૧૫. વસ્ત ાન માટે કોેજ મતતમ છે.      

૧૬. કોેજ અદ્યતન સાધનોથી સજ્જ છે.      

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

     

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

     

૧૯. 
વળદ્યાવથિને સારી ળતણણકૂ માટે પ્રોત્સાહિત કરળામાાં 
આળે છે. 

     

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

     

૨૧. કોેજમાાં સામતી વ્યળસ્થા યોગ્ય છે.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARENT FEEDBACK FORM 

Dear parents and guardians, 

We are undertaking a self-evaluation of teaching and learning in our college. To help us in that evaluation, 

we would be very grateful for your views and opinions on the matters in the questionnaire below. Please 

note that you may complete the questionnaire anonymously and that all individual responses will be 

treated confidentially. Thank you very much. 

Name of Parent: - ________________________________________________________________________ 

Contact Number: - ____________________ Email id: - __________________________________________ 

Like to join parent teacher association: - Yes / No 

Please put cross (X) in the correct box:  

My Son/daughter is in: 1st Year  2nd Year  3rd Year  

Preferences are given into 1 to 5 scale points where. 

1-Strongly agree, 2-Agree, 3- Neutral, 4- Disagree, 5-Strongly disagree 

Please tick (√) the option on the basis of your experience.  

No. Statement 
1 

Strongly 
agree 

2 
Agree 

3 
Neutral 

4 
Disagree 

5 
Strongly 
disagree 

1. 
Provides good teaching programs for your 
son/daughter. 

     

2. Teaching is good in the college.      

3. College to parent communication is regular.      

4. The college has a clean and tidy appearance.      

5. College informs me if my son/daughter is irregular.      

6. Support is provided for students with social needs.      

7. 
Students have the opportunity to be involved in 
extra-curricular activities.(e.g. 
Sports/NSS/NCC/Cultural) 

     

8. Provides computer facility for students in library.      

9. Student leadership opportunities are provided.      

10. Student achievement is acknowledged.       

11. Management of student is good in the college.      

12. Equal opportunities are provided for boys and girls.      



13. The self-worth of students is emphasized.      

14. Parents are listened to and involved.      

15. The college is firm in its discipline of students.      

16. 
The college fully equipped with the latest 
equipment. 

     

17. 
Classrooms, resource areas and administration areas 
are maintained. 

     

18. Provides a wide range of extra-curricular activities.      

19. 
Encourages students to have a high standard of 
behavior. 

     

20. Encourages students to participate in sports.      

21. Security facilities of college are good.      

 


