
A B C D E

Thoroughly - વપંરૂ્ણ 
તૈમાયી

Satisfactorily - 

વતંોકાયક Poorly- ખયાફ Indifferently - 

ઉદાવીન તૈમાયી
Won’t teach at all 

બર્ાલતા જ નથી

60% 31% 1.40% 1.30% 1.30%

Always effective - 

શભેંળા અવયકાયક
Sometimes effective- 

કેટરીકલાયઅવયકાયક
Just satisfactorily - 

ભાત્ર વતંોકાયક
Generally ineffective - 

વાભાન્મ 
યીતેબફનઅવયકાયક

Very poor 

communication - ખફૂ 
જ ખયાફ

66.10% 20% 10.70% 2.30% 0.80%

Excellent Very good Good Fair Poor

30.60% 30.80% 28.80% 2.50% 1.30%

Always fair - શભેંળા 
વ્માજફી

Usually fair વાભાન્મ 
યીતે વ્માજફી

Sometimes unfair 

ઘર્ીલાય ગેયવ્માજફી Unfair ગેયવ્માજફી

70.30% 26.40% 2.20% 1.10%

Every time શભેંળા Occasionally/Sometim

es કોઈકલાય Rarely બાગ્મે જ Never ક્યાયેમ નશીં

69.50% 20% 6.40% 4%

Regularly- નનમનભત 
રે્ Often - ઘર્ીલાય Sometimes ક્યાયેક Rarely કોઈકલાય Never ક્યાયેમ નશીં

53.80% 23.70% 12.20% 5.10% 4.50%

Scale of Opinion % of Opinion

Thoroughly - વપંરૂ્ણ 
તૈમાયી & Satisfactorily - 

વતંોકાયક

Always effective - શભેંળા 
અવયકાયક & Sometimes 

effective- 

કેટરીકલાયઅવયકાયક

Very good & Excellent & 

GOOD

Always fair - શભેંળા 
વ્માજફી

Every time શભેંળા & 

Occasionally/Sometimes 

કોઈકલાય

Regularly- નનમનભત રે્ 
& Often - ઘર્ીલાય

91%

86.10%

90.20%

70.30%

89.50%

77.50%

The teacher’s approach to teaching 

can best be described as ( નળક્ષકને 
બર્ાલલાની દ્ધનત અને તભે કેલી 

ગર્ાલળો ?)

3

Fairness of the internal evaluation 

process by the teachers  ( કોરેજની 
આંતરયક મલૂમાકંન દ્ધનત કેલી છે ?

4

Was your performance in 

assignments discussed with you? ( 

 અવાઇભેન્ટ ભા ંતભાયી કાભગીયી નલળે 
તભાયી વાથે ચચાણ કયલાભા ંઆલે છે?)

5

The institute takes active interest in 

promoting internship, student 

exchange, field visit opportunities for 

students.( વસં્થા નલદ્યાથીઓ ભાટે 
નલદ્યાથી નલનનભમ કે્ષત્ર મરુાકાતની 

તકોભા ંરપલડ નલઝીટ  પ્રેવભેન્ટ ની તકો 
ભાટે પ્રોત્વારશત કયલાભા ંવરિમ યવ રે 

છે?)

6

How well were the teachers able to 

communicate? ( નળક્ષક નલમ અંગેનુ ં
વભજર્ આલાભા ંકેલા છે?)

2

STUDENTS SATISFACTION  SURVEY ( SSS ) YEAR : 2020-21

Opinion of Answer in PercentagesSr. 

No.
QUESTION

How well did the teachers prepare 

for the classes ( નળક્ષક લગણખડંભા ં
બર્ાલલા ભાટે કેલી તૈમાયી કયીને આલે 

છે?)

1



Significantly વાથણક યીતે Very well ઘર્ી વાયી 
યીતે

Moderately વાધાયર્ 
યીતે Marginally કોઈકલાય Not ર્ કદાન નશીં

35.30% 49% 12.30% 3.90% 2.40%

Strongly agree - વપંરૂ્ણ 
વભંત Agree વભંત Neutral તટસ્થ Disagree અવભંત Strongly disagree 

વપંરૂ્ણ વભંત

47.70% 40% 8.40% 2.30% 1.70%

Every time - 

નનમનભતરે્ Usually ઘર્ીલાય Occasionally/Sometim

es ક્યાયેક Rarely બાગ્મે જ Never ક્યાયેમ નશીં

67.30% 19.30% 8.30% 3.80% 1.40%

Every time - 

નનમનભતરે્ Usually ઘર્ીલાય Occasionally/Sometim

es ક્યાયેક Rarely બાગ્મે જ Never ક્યાયેમ નશીં

62.60% 20.80% 10.50% 4.10% 1.90%

Every time - 

નનમનભતરે્ Usually ઘર્ીલાય Occasionally/Sometim

es ક્યાયેક Rarely બાગ્મે જ Never ક્યાયેમ નશીં

69.60% 21.40% 6.20% 1.70% 1.20%

Fully - શભેંળા Reasonably - કાયર્ોવય Partially - આંનળક યીતે Slightly - વાથણક યીતે Unable to - કયલા ભાટે 
અવભથણ

61.10% 22% 8% 4.50% 4.40%

Every time - 

નનમનભતરે્ Usually ઘર્ીલાય Occasionally/Sometim

es ક્યાયેક Rarely બાગ્મે જ Never ક્યાયેમ નશીં

Strongly agree - વપંરૂ્ણ 
વભંત & Agree વભંત

Every time - નનમનભતરે્

Every time - 

નનમનભતરે્ & Usually 

ઘર્ીલાય

Every time - 

નનમનભતરે્ & Usually 

ઘર્ીલાય

Fully - શભેંળા & 

Reasonably - કાયર્ોવય

Every time - 

નનમનભતરે્ & Usually 

ઘર્ીલાય & 

Occasionally/Sometimes 

ક્યાયેક

Very well ઘર્ી વાયી 
યીતે & Significantly 

વાથણક યીતે

90.10%

83.10%

84.300%

87.70%

67.30%

83.40%

91.00%

Teachers are able to identify your 

weaknesses and help you to 

overcome them (નળક્ષકો તભાયી 
નફાઈઓને ઓખલાભા ંવક્ષભ છે 

અને તેને દૂય કયલાભા ંતભાયી વશામ કયે 
છે)

13

10

Your mentor does a necessary 

follow-up with an assigned task to 

you ( તભાયા ભાગણદળણક તભને વોંામેલુ ં
કામણ વાથે આલશ્મક પછૂયછ કયે છે)

The teachers illustrate the concepts 

through examples and applications. 

( નળક્ષકો ઉદાશયર્ો અને ઉમોગ દ્વાયા 
નલનલધ ફાફતોનો ખ્માર વભજાલે છે)

11

12

The teachers identify your strengths 

and encourage you with providing 

right level of challenges.( નળક્ષકો 
તભાયી ળક્તત અને નફાઈઓની 

ઓખલાભા ંવક્ષભ છે અને ળક્તતઓ ને 
પ્રોત્વારશત કયલા અને નફાઈઓને દૂય 

કયલાના પ્રમત્નોભા ંવશામ કયે છે?)

The teaching and mentoring process 

in your institution facilitates you in 

cognitive, social and emotional 

growth ( તભાયી વસં્થાભા ંનળક્ષર્ અને 
ભાગણદળણન પ્રરિમા તભને યચનાત્ભક 

વાભાજજક અને બાલનાત્ભક નલકાવ ભા ં
સનુલધા આે છે?)

7

The institution provides multiple 

opportunities to learn and grow. 

(વસં્થા ફનાલલા ભાટે અને નલકાવ ભાટે 
ઘર્ી ફધી તકો પયૂી ાડ ેછે?)

8

Teachers inform you about your 

expected competencies, course 

outcomes and programme 

outcomes ( નળક્ષકો તભને તભાયી 
અેબક્ષત રામકાત અભ્માવિભના 

રયર્ાભો અને પ્રોગ્રાભના રયર્ાભો નલે 
જર્ાલે છે?)

9



49.20% 28.60% 12.30% 5.20% 4.70%

Strongly agree - વપંરૂ્ણ 
વભંત Agree વભંત Neutral તટસ્થ Disagree અવભંત Strongly disagree 

વપંરૂ્ણ વભંત

45.80% 40.30% 9.40% 3% 1.50%

To a great extent - 

ખફૂ જ વાયી યીતે
Moderate વ્માજફી 

યીતે
Some what થોડા ઘર્ા 

અંળે
Very little ખફૂ જ 
ઓછા પ્રભાર્ભાં

Not at all ક્યાયેમ ર્ 
નશીં

59.30% 27.20% 9% 2.77% 1.80%

Strongly agree - વપંરૂ્ણ 
વભંત

Moderate વ્માજફી 
યીતે Neutral તટસ્થ Disagree અવભંત Strongly disagree 

વપંરૂ્ણ વભંત

60.80% 30.80% 4.80% 2.10% 1.60%

To a great extent - 

ખફૂ જ વાયી યીતે
Moderate વ્માજફી 

યીતે
Some what થોડા ઘર્ા 

અંળે
Very little ખફૂ જ 
ઓછા પ્રભાર્ભાં

Not at all ક્યાયેમ ર્ 
નશીં

62% 22.10% 11% 2.90% 1.90%

ABOVE 90% 70-89% 50-69% 30-49% BELOW 29%

34.60% 28.40% 16.30% 9.40% 11.30%

Every time - 

નનમનભતરે્ & Usually 

ઘર્ીલાય & 

Occasionally/Sometimes 

ક્યાયેક

Strongly agree - વપંરૂ્ણ 
વભંત & Agree વભંત

To a great extent - ખફૂ 
જ વાયી યીતે & 

Moderate વ્માજફી યીતે

Strongly agree - વપંરૂ્ણ 
વભંત & Agree વભંત

To a great extent - ખફૂ 
જ વાયી યીતે & 

Moderate વ્માજફી યીતે

ABOVE 90% & 70-89% & 

50-69%

90.10%

86.10%

86.50%

91.60%

84.100%

79.30%

16

Teachers encourage you to 

participate in extracurricular 

activities. ( નળક્ષકો તભને ફશાયની 
પ્રવનૃિઓભા ંબાગ રેલા પ્રોત્વારશત કયે છે)

17

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. (  વસં્થા / નળક્ષકો દ્વાયા તભને 
લાસ્તનલક રયક્સ્થનત ભાટે તૈમાય કયલા 

ભાટે કુળતા જીલન કુળતા અને 
યોજગાયીની આલડત કેલલાની પ્રમત્ન 

કયલાભા ંઆલે છે)

Teachers are able to identify your 

weaknesses and help you to 

overcome them (નળક્ષકો તભાયી 
નફાઈઓને ઓખલાભા ંવક્ષભ છે 

અને તેને દૂય કયલાભા ંતભાયી વશામ કયે 
છે)

13

14

The institution makes effort to 

engage students in the monitoring, 

review and continuous quality 

improvement of the teaching 

learning process. (  આ વસં્થા 
નલદ્યાથીઓને અધ્મમન અધ્મામન 

પ્રરિમાની દેખયેખ વભીક્ષા અને વતત 
ગરુ્લિા સધુાયર્ા ભા ંજોડાલા પ્રમાવ 

કયે છે)

The institute/ teachers use student 

centric methods, such as 

experiential learning, participative 

learning and problem solving 

methodologies for enhancing 

learning experiences. (વસં્થા નળક્ષકો 
પ્રામોબગક નળક્ષર્ વશબાગી બર્તય અને 

પ્રોબ્રેભ વોરટિંગ જે નલદ્યાથી કેન્દ્ન્િત 
દ્ધનતનો ઉમોગ કયે છે જેથી બર્તય 

અવયકાયક ફનાલી ળકામ)

15

18

What percentage of teachers use 

ICT tools such as LCD projector, 

Multimedia, etc. while teaching. ( 

નળક્ષર્ આતી લખતે નળક્ષકો કેટરા ICT 

ટુલવ  જેલા કે એરવીડી પ્રોજેતટય 
ભલટીભીરડમા લગેયેનો ઉમોગ કયે છે )



Strongly agree - વપંરૂ્ણ 
વભંત Agree વભંત Neutral તટસ્થ Disagree અવભંત Strongly disagree 

વપંરૂ્ણ વભંત

50.80% 37.30% 7.60% 2.80% 1.50%

Strongly agree - વપંરૂ્ણ 
વભંત & Agree વભંત 88.10%19

The overall quality of teaching-

learning process in your institute is 

very good.  (  તભાયી વસં્થાભા ં
નળક્ષર્ની પ્રરિમાને એકંદયે ગરુ્લિા ખફૂ 

વાયી છે


