ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ
ુ સી ઘારાઘોરણ-ર૦૧૩ આઘારરત1
િાવષિક કામગીરી આધારરત સમીક્ષાપત્રક (API/PBAS), યજી
સમયગાળો: ૨૦__ થી ૨૦__

ભાગ-ક સામાન્ય મારિતી
૧.

નામ

:

૨.

િાલનો િોદ્દો

:

૩.

પગારબેન્ડ

:

૪.

વિભાગ

:

૫.

મિાવિદ્યાલય

:

૬.

મ ૂળ વનમણકૂ

:

૭.

િાલની વનમણકૂ તારીખ:

૮.

શૈક્ષણણક લાયકાત
ક્રક્ષા

ગ્રેડ પગાર:

સ્થળ
સ્થળ

વિશ્વવિદ્યાલયન ું નામ

પદિી

વિષય

ટકાિારી

નોંધ

મ ૂળ વનમણકૂ િખતે
સ્નાતક (UG)
અનસ્નાતક (PG)
એમ.ફિલ
પીએચ.ડી

વનમણકૂ બાદ મેળિેલ

૯.

અંવતમ બઢતીની તારીખ :

૧૦. િષષ દરમ્યાન કોઈ અણભમુખતા (ઓરરએન્ટે શન) / ઓપિગષ (રરફ્રેશર) અભ્યાસક્રમમાાં િાજરી
ક્રમ

1

અભ્યાસક્રમ

સ્થળ

સમયગાળો

આયોજિત સુંસ્થા

નોંધ

નોઘ : આ ૫ત્રક ભરતાું ૫હેલાું આપેલી સ ૂચનાને અને યજીસી ઘારાઘોરણ, ર૦૧૩ ઘ્યાનથી િાુંચી લેિા વિનુંતી.
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સ ૂચના :


એક પ્રવ ૃવતનો લાભ ગમે તે એક િ વિભાગમાું લઇ શકાશે.



સમયગાળાની ગણતરી િષષ અનસાર કરિી.



વિભાગની પ્રવ ૃવિઓ માટે વનણષયપ્રફક્રયા સામ ૂફહક હોિી ઇચ્છનીય છે .



કક્ષામાું UG, PG, M.Phil, Ph.D. નો ઉલ્લેખ કરિો.



અધ્યાપન કાયષ ૮૦ ટકાથી નીચેના માટે કોઈ આંક નહીં.



વિભાગ ૧ અને ૨માું: શૈક્ષણણક કામગીરી આંક = કલાક/૧૦. આ ગણતરી કરતાું સમયે અધ્યાપકે સુંબવું ધત િિાબદારી
માટે વિદ્યાકીય િષષમાું િાસ્તિમાું આપેલ કલાકોનો સરિાળો કરી તે સરિાળાને ૧૦ િડે ભાગતા સુંબવું ધત પ્રવ ૃવિના
આંક મળશે. આ આંક મ ૂકતા સમયે સુંબવું ધત વિભાગ/પેટા-વિભાગના મહિમ આંકને ધ્યાનમાું લેિા.



ઉચ્ચ સિા દ્વારા અપાયેલ તેમ િ ય.જી.સી.ના માપદું ડ કરતાું િધારે કાયષબોિ બે કલાકથી ઓછો ન હોય તો િ ગણાશે.



મખ્ય/પ્રથમ લેખક અને મખ્ય સુંશોધક માટે APIના ૬૦ ટકા તથા પ્રત્યેક સહ-લેખક અને સહસુંશોધક માટે APIના ૪૦
ટકાની સમાન િહેંચણી.



નૈવતકતાની દૃ ષ્ટટએ એક સુંશોધનલેખ માત્ર એક િ સ્થળે પ્રકાવશત અથિા રજૂ થયેલો હોિો ઘટે .



વિગત ૩.૧.૩ માટે : લેખન ું પ્રકાશન પફરસુંિાદ બાદ થયેલ ું હોવ ું િોઈએ.



વિભાગ – ૩ માું યાદી કરે લ મા૫દું ડોના અનસુંઘાનમાું ઉમેદિારે દાિાપાત્ર કલ આંકના સુંદભષમાું નીચેની મયાષ દા લાગ
૫ડે છે . સમજૂતી માટે નીચેન ું એક કાલ્પવનક ઉદાહરણ આપેલ છે .
ક્રમ

વિગત

મયાષ દા

ઉમેદિારે

કલ
ૂ આંક ઉ૫ર

િાસ્તવિક આંક

(ટકામાાં)

કામગીરી કરે લ

મિત્તમ મળિા

(મયાષ દા બાદનો)

આંક

પાત્ર આંક

૩.૧

સુંશોઘન પેપર (િનષલ િગેરે)

30

16

19.2 (30% of 64)

16.0

૩.ર

સુંશોઘન પ્રકાશન (પસ્તક િગેરે)

25

00

16 (25% of 64)

00.0

૩.૩

સુંશોઘન પ્રકલ્પ

20

30

12.8 (20% of 64)

12.8

૩.૪

સુંશોઘન માગષદશષન

10

08

6.4 (10% of 64)

06.4

૩.૫

તાલીમ, પફરસુંિાદ અને કાયષશાળા

15

10

9.6 (15% of 64)

09.6

૩.૬

કૂલ

100

64

64.0

(100%)

44.8

ધારો કે કોઈ ઉમેદિારે વિભાગ-૩માું ૩.૧, ૩.ર, ૩.૩, ૩.૪ અને ૩.૫ િગષમાું અનક્રમે 16, 0, 30, 8 અને 10 એમ કલ 64
આંકનો દાિો રજૂ કરે લ છે .
મળિાપાત્ર મિત્તમ આંક
અધ્યાપકોનો કલ API દાિો 64 આંક છે . પફરણામે િગષ ૩.૧ માું તેમને 64 આંકના 30 ટકા લેખે મહિમ 19.2 આંક મળી
શકે . તે િ રીતે ૩.ર, ૩.૩, ૩.૪ અને ૩.૫ િગષમાું અનક્રમે મળિાપાત્ર મહિમ આંક 16, 12.8, 6.4 અને 9.6 થશે.
મયાષ દા બાદ મળતા આંક
અધ્યાપકનો િગષ ૩.૧ માું મહિમ મળિાપાત્ર આંક 19.2 છે , પરું ત તેમણે કરે લો દાિો 16નો હોઇ પ ૂરા 16 આંક મળશે.
િગષ ૩.ર માટે તેમનો દાિો ન હોિાથી 0 આંક મળશે. જ્યારે િગષ ૩.૩ માટે તેમનો દાિો 30 આંકનો છે , પરું ત મળિાપાત્ર
મહિમ આંક 12.8 હોિાથી અધ્યાપકને મયાષ દા બાદ 12.8 આંક િ મળશે તે ધ્યાન પર લેવ ું િરૂરી છે . તે િ પ્રમાણે ૩.૪
અને ૩.૫ માું અનક્રમે દાિો કરે લ 8 અને 10 આંકની સામે તેમને અનક્રમે 6.4 અને 9.6 મળશે. આમ,અધ્યાપકે કરે લો

64 આંકના દાિા સામે તેમનો API 44.8 આંક ગણાશે.
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ભાગ-ખ : શૈક્ષણણક કામગીરીના માપદાં ડો
વિભાગ - ૧
૧.

અધ્યાપન, અઘ્યયન અને મ ૂલયાાંકનલક્ષી પ્રવ ૃવત્તઓ

આંક - ૧૮૦

અધ્યાપનલક્ષી પ્રવ ૃવત્ત :
સત્ર

અભ્યાસક્રમ /વિષય (પે૫ર)

મહિમ આંક – ૧૦૦
કક્ષા

દસ્તાિેજીકરણ મુજબ સપ્તાિના

શૈક્ષણણક કામગીરી આંક

કલાક

= કલાક / ૧૦

વિગત
૧.૧ (અ) વ્યાખ્યાન, પરરસાંિાદ/જૂથચચાષ

એકી સત્ર (૧/૩/૫) માટે

બેકી સત્ર (ર/૪/૬) માટે

૧.૧ (બ) યુ.જી.સી.ના માપદાં ડ કરતાાં િધુ શૈક્ષણણક કાયષબોજ

(આઘાર રજૂ કરિા)

૧.૧ (ક) વ્યાખ્યાન, પરરસાંિાદ માટે ની પ ૂિષતૈયારીનો સમય (દસ્તાિેજીકરણ મુજબ)

૧.૧ કુ લ મેળિેલ આંક : અ + બ + ક
૧.ર પ્રાયોણગક/ક્ષેત્રકાયષ, ટયુટોરરયલ (દસ્તાિેજીકરણ મુજબ)

૧.૩ િગષખડ
ાં વસિાયનો વિદ્યાથી સાથેનો સાંપકષ સમય (સાંશોઘન માગષદશષન વસિાય)

૧. કુ લ મેળિેલ આંક = ૧.૧ + ૧.ર + ૧.૩
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ર.

સાંશોઘનમાગષદશષન ( અનુસ્નાતક-PG સાંશોધનનો પણ સમાિેશ થાય છે .) (મિત્તમ આંક – ૩૦)
સત્ર

વિદ્યાથી સાંખ્યા

કક્ષા

સપ્તાિના ૧ કલાક પ્રવત વિદ્યાથી

આંક

દસ્તાિેજીકરણ મુજબ

(=કલાક/૧૦)

ર. કુ લ મેળિેલ આંક

૩.

પરીક્ષા તથા મ ૂલયાાંકનમાાં ભાગીદારી
ક્રમ

મિત્તમ આંક – ર૫

ફરજનો પ્રકાર

િષષના

સાંણક્ષપ્ત િણષન

આંક

કલાકો
૧.

પ્રશ્નપત્ર કાઢવ,ું મોડરે શન,

(=કલાક/૧૦)

વનરીક્ષણ, સતત

મ ૂલ્યાુંકન િગેરે િિાબદારી
૨.

તકેદારી / ૫રીક્ષાની િિાબદારી (બાહય/આંતફરક)
/ પ્રિેશ કસોટી િગેરે

૩.

આંતફરક અને બાહય પરીક્ષાની ઉિરિહી ચકાસણી,
મ ૂલ્યાુંકન, મૌણખક, પ્રાયોણગક, શોધવનબુંધ િગેરે
૩. કુ લ મેળિેલ આંક

૪

વશક્ષણમાાં નિતર ફાળો, સાંસાઘનોની ઉપલબ્ધધ અને વિદ્યાથીપ્રવતભાિ૫ત્રક
પ્રવ ૃવત્તનુાં નામ

ક્રમ
૪.૧

મિત્તમ આંક – ૨૦

સાંણક્ષપ્ત િણષન (પુરાિા સરિત)

વશક્ષણમાાં નિતર ફાળો

આંક
મિત્તમ આંક – ૧૦

૧.

અભ્યાસક્રમની રચના અને સઘારણા

ર.

કમ્પ્યટર/સુંપ્રેષણ

સુંબવધત

કૌશલ્યો/

વ્યક્તતત્િવિકાસ એકમનો વિકાસ અને વશક્ષણ
૩.

શારીફરક

વશક્ષણ અને ગ્રુંથાલય માટે વિવશટટ

શૈક્ષણણક કાયષક્રમો /સુંગીત તથા અન્યકળા અને
અન્ય ૫રું ૫રાગત ક્ષેત્રોમાું રચના અને સર્જન
૪.

કમ્પ્યટર સબુંવઘત કાયષશાળા અને અન્ય શૈક્ષણણક
તાલીમિગષન ું આયોિન અને સુંચાલન

૫.

વિષયમાું નિા પ્રયોગ દ્વારા ગાુંધીવિચારનો સુંબધ
ું
િોડિો
૪.૧

મેળિેલ આંક

* આંક સ્ક્સ્ક્રવનિંગ સવમવત નકકી કરશે. ઘોરણ : શ્રેષ્ઠ- ૧૦, ખુબ સારાં ુ -૭, સારાં ુ - ૫, સરે રાશ -૩ અને સરે રાશ કરતાાં ઓછાં -૧
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૪.ર

િધારાનાાં સાંસાઘનોની ઉપલબ્ધધ

મિત્તમ આંક – ૧૦

૧.

સુંદભષસાફહત્યન ું સર્જન

ર.

માફહતીસુંચાર ટે કનોલોજીનો ઉ૫યોગ

૩.

ઉ૫ચારાત્મક/સેત/અભ્યાસિગષ/૫રામવશિત
એકમનો વિકાસ અને વશક્ષણ

૪

અનિાફદત સાફહત્ય સર્જન

પ

વિદ્યાથીઓ માટે સાફહત્યના અન્ય સ્ત્રોતોનો વિકાસ
૪.ર

મેળિેલ આંક

* આંક ષ્સ્ક્રવનિંગ સવમવત નકકી કરશે. ઘોરણ : શ્રેટઠ- ૧૦, ખબ સારું -૭, સારું - ૫, સરે રાશ - ૩ અને સરે રાશ કરતાું ઓછું-૧

૪.૩

મિત્તમ આંક – ૧૦

વિદ્યાથીપ્રવતભાિ૫ત્રક

૧.

વિદ્યાથીપ્રવતભાિ ૫ત્રક
૪.૩

મેળિેલ આંક

* વિદ્યાથીપ્રવતભાિ૫ત્રકના પફરણામને સુંણક્ષ્તમાું રજૂ કરવ ું. (ર પોઇન્ટ પ્રવત અભ્યાસક્રમ). પરાિાના આઘારે ષ્સ્ક્રવનિંગ

સવમવત નકકી કરશે.
૪. કુ લ મેળિેલ આંક = ૪.૧ + ૪.ર + ૪.૩

વિભાગ - ૧

અધ્યાપન, અઘ્યયન અને મ ૂલયાાંકનલક્ષી પ્રવ ૃવત્તઓમાાં મેળિેલ આંક

૧

ર

૩

૪

કુ લ
આંક ૧૮૦માાંથી

* િરૂરી લઘતમ આંક: ૧૦૦
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વિભાગ – ૨

અભ્યાસક્રમલક્ષી, વિસ્તરણ અને વ્યાિસાવયક પ્રવ ૃવત્તઓ

આંક - ૭૦

વિસ્તરણ, અભ્યાસલક્ષી અને ક્ષેત્ર આધારરત પ્રવ ૃવત્તઓ :

૫.

મિત્તમ આંક – ૩૦

પ્રવ ૃવત્તનો પ્રકાર

ક્રમ

સાંણક્ષપ્ત િણષન

૫.૧ અભ્યાસલક્ષી વિવિઘ પ્રવ ૃવત્તઓ :
૧.

આંક
મિત્તમ આંક - ૧૦

શૈક્ષણણક પ્રિાસ/ ક્ષેત્ર અભ્યાસ / સુંસ્થા કે સ્િૈચ્ચ્છક સુંસ્થામાું
તાલીમ અને વનયક્તત, વિદ્યાથી પફરસુંિાદ, પરામશષન
િગેરે
પ.૧

મેળિેલ આંક

* આંક ષ્સ્ક્રવનિંગ સવમવત નકકી કરશે. ઘોરણ : શ્રેટઠ- ૧૦, ખબ સારું -૭, સારું - ૫, સરે રાશ - ૩ અને સરે રાશ કરતાું ઓછું-૧

૫.ર વિદ્યાથીવિકાસની ઇતર પ્રવ ૃવત્તઓ :
૧.

મિત્તમ આંક - ૧૦

રાટરીય સેિા યોિના/ગ્રામવશણબર/ સમદાય સુંબવું ધત
પ્રવ ૃવિઓ / એનસીસી િગેરે

ર.

સાુંસ્કૃ વતક અને રમતગમતની પ્રવ ૃવિઓ / ૫ફરસરના
પ્રકાશનમાું ભાગીદારી
પ.ર

મેળિેલ આંક

* આંક ષ્સ્ક્રવનિંગ સવમવત નકકી કરશે. ઘોરણ : શ્રેટઠ- ૧૦, ખબ સારું -૭, સારું - ૫, સરે રાશ - ૩ અને સરે રાશ કરતાું ઓછું-૧

મિત્તમ આંક – ૧૦

૫.૩ વિસ્તરણને લગતી પ્રવ ૃવત્તઓ :
૧.

જાગવૃ ત કે ઝુંબેશ સુંબવું ધત પ્રવ ૃવિ

ર.

સુંસ્થામાું બેઠકો/ જાહેર વ્યાખ્યાનો /વિષય સુંબવું ઘત પ્રવ ૃવિ
/ વિભાગ અને સુંસ્થાના સામાવયકોમાું લેખ કે જેનો સમાિેશ
ભાગ-૩ માું ન થયેલ હોય

૩

૫ફરસુંિાદ/તાલીમન ું આયોિન

૪.

પફરસુંિાદમાું માત્ર ભાગીદારી

૫.

ગ ૂિરાત વિદ્યાપીઠના અભ્યાસિગષમાું ભાગીદારી

૬.

એક સ્તાહથી ઓછા ગાળાના શૈક્ષણણક તાલીમિગષમાું
ભાગીદારી

૭.

વિભાગ-૩માું સમાવિટટ નહીં થયા હોય તેિા માફહતી આપતા
સામાન્ય લેખ / રે ડીયો –ટીિીમાું કાયષક્રમ
પ.૩

મેળિેલ આંક

* આંક ષ્સ્ક્રવનિંગ સવમવત નકકી કરશે. ઘોરણ : શ્રેટઠ- ૧૦, ખબ સારું -૭, સારું - ૫, સરે રાશ- ૩ અને સરે રાશ કરતાું ઓછું-૧

૫. કુ લ મેળિેલ આંક = ૫.૧ + ૫.ર + ૫.૩
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૬. વિભાગ તથા સાંસ્થાની અધ્યાપન/િિીિટ સાંબવાં ધત જિાબદારીમાાં ભાગીદારી
પ્રવ ૃવત્તનો પ્રકાર

ક્રમ

િષષના

મિત્તમ આંક – ૩૦
જિાબદારીનો પ્રકાર

આંક

કલાકો

(=કલાક/૧૦)

૬.૧ િિીિટી જિાબદારી
૧.

સુંસ્થાકીય

િિાબદારી:

સુંયોિક/વનયામક/

ગહૃ ૫વત/ગહૃ માતા/િગષવશક્ષક/ઇન્ચાર્જ અને અન્ય
ર.

ગ્રુંથાલય /પ્રયોગશાળા/ કમ્પ્ય ૂટર લેબ/ શારીફરક
વશક્ષણના સાધનો / અન્ય

૩.

સુંસ્થાકીય સવમવતના સભ્ય જેિી કે પ્રિેશ, ૫ફરસરવિકાસ, ગ્રુંથાલય િગેરે
૬.૧

મેળિેલ આંક

૬.ર

મેળિેલ આંક

૬.ર શૈક્ષણણક સવમવતમાાં જિાબદારી
૧.

મુંડળના અને વિદ્યાપીઠની સવમવતના સભ્ય

ર.

વિષયવશક્ષણ અને રાટરીય વિકાસની સવમવતમાું સભ્ય

૩.

વિદ્યાથીકલ્યાણ/૫રામશષન/વશસ્ત અંગેની ભાગીદારી
/િિાબદારી
૬. કુ લ મેળિેલ આંક = ૬.૧ + ૬.ર

૭. ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની વિવશષ્ટ શૈક્ષણણક પ્રવ ૃવત

મિત્તમ આંક-૧૦

વિગત

મિત્તામ આંક

૭.૧ પદયાત્રા : આયોજન અને ભાગીદારી

૩.૩

૭.ર ઉદ્યોગ :

૩.૩

આયોજન અને ભાગીદારી

૭.૩ સમ ૂિજીિન : પ્રાથષના, કાાંતણ, શ્રમ/સફાઇ

મેળિેલ આંક

૩.૪

* આયોિન અને ભાગીદારી ન હોય તો કોઈ આંક નહી, લઘતમ ૬ આંક િરૂરી. વિભાગીય અઘ્યક્ષે સ્થાવનક સ્તરે આંક નકકી કરિા.

૭. કુ લ આંક
અભ્યાસક્રમલક્ષી, વિસ્તરણ અને વ્યાિસાવયક પ્રવ ૃવત્તઓ

વિભાગ - ર
૫

૬

૭

કુ લ
આંક ૭૦માાંથી

* િરૂરી લઘતમ આંક: ર૦

કુ લ સરિાળો વિભાગ-૧ અને વિભાગ-ર
વિભાગ-૧

વિભાગ-ર

કુ લ
આંક રપ૦માાંથી

* િરૂરી લઘતમ આંક: ૧પ૦
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વિભાગ – ૩

સાંશોધન અને વિદ્યાકીય ફાળો

(ભાષા, સારિત્ય, વિજ્ઞાન, સમાજવિજ્ઞાન, ગ્રાંથાલયવિજ્ઞાન, શારીરરકવશક્ષણ, વ્યિસ્થાપન અને અન્ય વિષયો)
૩.૧ સાંશોધનલેખ કયાાં પ્રકાવશત થયો ?
૩.૧.૧
ક્રમ

પ ૂિષસમીણક્ષત (રે ફરીડ) સામવયક
લેખનુાં શીષષક અને કુ લ પાન

:

લેખ દીઠ મિત્તમ આંક - ૧૫

સમીણક્ષત સામવયકનુાં નામ અને

મુખ્ય લેખક

સિલેખકની

ઇમ્પેકટ ફેકટર

આંક

સાંખ્યા

કુ લ આંક
પ ૂિષસમીણક્ષત (રે ફરીડ) સામવયક ISSN પ્રાપ્ત્ થયેલ ઇન્ડેક્ષ જનષલ િોય તો પ આંક, ઇમ્પેકટ ફેકટર ૧ થી ર િોય તો ૧૦ આંક, ઇમ્પેકટ ફેકટર
ર થી ૫ િોય તો ૧૫ આંક અને ઇમ્પેકટ ફેકટર ૫ થી ૧૦ િોય તો ર૫ આંક લેખના મિત્તમ આંકમાાં ઉમેરી શકાશે.

૩.૧.ર
ક્રમ

ણબનપ ૂિષસમીણક્ષત પરાં ત ુ સ્િીકૃત અને જાણીતાાં સામવયકો
લેખનુાં શીષષક અને કુ લ પાન

લેખ દીઠ મિત્તમ આંક - ૧૦

ણબનપ ૂિષસમીણક્ષત સામવયકનુાં નામ

મુખ્ય લેખક

અને તેનો ISSN

સિલેખક

આંક

ની સાંખ્યા

કુ લ આંક

૩.૧.૩
ક્રમ

પરરસાંિાદ કે તેના ભાગરૂપે પ્રકાવશત થયેલા પુસ્તકમાાં સાંપ ૂણષ લેખ
લેખનુાં શીષષક અને કુ લ પાન

લેખ દીઠ મિત્તમ આંક- ૧૦

પરરસાંિાદને

પરરસાંિાદ

મુખ્ય

સિલેખક

મદદ આપેલ

કક્ષા-રાજ્ય/રાષ્રીય.

લેખક

ની સાંખ્યા

સાંસ્થા

આંતરરાષ્રીય

આંક

કુ લ આંક
૩.૧

મેળિેલ કુ લ આંક (૩.૧.૧ + ૩.૧.ર + ૩.૧.૩ )
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૩.ર.૧. પ્રસ્થાવપત સમીક્ષા (પીયર રીવ્યુડ) વ્યિસ્થા ધરાિતા આંતરરાષ્રીય પ્રકાશક દ્વારા પ્રકાવશત પાઠયપુસ્તક કે સાંદભષગ્રથ
ાં
ક્રમ

શીષષક અને કુ લ પાન

પુસ્તકનુાં નામ, સાંપાદક અને પ્રકાશક

મુખ્ય લેખક

સિલેખકની

આંક

સાંખ્યા

કુ લ આંક
(પુસ્તક અથિા પુસ્તકમાાં પ્રકરણ – પ ૂિષ સમીણક્ષત સામવયકમાાં પ્રવસ્ધ  થયેલ લેખ વસિાય)
(પ્રકાશન દીઠ : એક માત્ર લેખક - ૫૦ આંક અને સાંપારદત પુસ્તકમાાં પ્રકરણ - ૧૦ આંક)

૩.ર.૨. રાષ્રીય પ્રકાશકો દ્વારા પ્રકાવશત વિષયસાંબવાં ધત પુસ્તકો (ISBN) રાજ્ય અને કે ન્ર સરકાર દ્વારા પ્રકાવશત વિષયસાંબવાં ધત
/ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રકાશન
ક્રમ

શીષષક અને કુ લ પાન

પુસ્તકનુાં નામ, સાંપાદક અને

ISBN

પ્રકાશક

મુખ્ય

સિલેખકોની

લેખક

સાંખ્યા

આંક

કુ લ આંક
(પ્રકાશન દીઠ માત્ર એક લેખક - ૨૫, સાંપારદત પુસ્તકમાાં પ્રકરણ - ૫ અને ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ સાંપારદત પુસ્તકમાાં પ્રકરણ-૧૦ આંક)

૩.ર.૩
ક્રમ

ISBN ધરાિતા અન્ય સ્થાવનક પ્રકાશનો દ્વ્રારા પ્રકાવશત વિષયસાંબવાં ધતપુસ્તકો
શીષષક અને કુ લ પાન

પુસ્તકનુાં નામ, સાંપાદક અને
પ્રકાશક

ISBN

મુખ્ય

સિલેખકોની

લેખક

સાંખ્યા

આંક

કુ લ આંક
(પ્રકાશન દીઠ માત્ર એક લેખક - ૧૫, સાંપારદત પુસ્તકમાાં પ્રકરણ - ૩ આંક)
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૩.ર.૪
ક્રમ

આંતરરાષ્રીય પ્રકાશકો દ્વારા પ્રકાવશત અને સાંપારદત જ્ઞાનગ્રાંથોમાાં પ્રકરણ
શીષષક અને કુ લ પાન

પુસ્તકનુાં નામ, સાંપાદક અને

ISBN

પ્રકાશક

મુખ્ય

સિલેખકોની

લેખક

સાંખ્યા

આંક

કુ લ આંક
(પ્રકરણ દીઠ આંક- ૧૦)

૩.ર.૫. ISBN ધરાિતા અને રાષ્રીય પ્રકાશકો દ્વારા પ્રકાવશત અને સાંપારદત જ્ઞાનગ્રાંથોમાાં પ્રકરણ
ક્રમ

શીષષક અને કુ લ પાન

પ્રકરણનુાં શીષષક નામ, સાંપાદક અને

ISBN

પ્રકાશક

મુખ્ય

સિલેખકોની

લેખક

સાંખ્યા

આંક

કુ લ આંક
(પ્રકરણના મિત્તમ આંક - ૫)

૩.૨

મેળિેલ કુ લ આંક (૩.ર.૧ + ૩.ર.ર + ૩.ર.૩ + ૩.ર.૪+ ૩.ર.૫)
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૩.૩.

સાંશોધનપ્રકલપ

૩.૩.૧

િાથ ધરિામાાં આિેલ પ્રાયોજજત પ્રકલપ

ક્ર

અનુદાનની રકમ

મ

(રૂવપયા લાખમાાં)

પ્રકલપનુાં શીષષક

પ્રકલપ

સમયગાળો

મુખ્ય

સિ

સાંસ્થા

(િષષમાાં)

સાંશોધક

સાંશોધકની

આંક

સાંખ્યા

કુ લ આંક
રૂ. પાાંચ લાખ કરતાાં િધુ / વિજ્ઞાન શાખા માટે રૂ.૩૦ થી લાખથી િઘુ - મુખ્ય પ્રકલપ દીઠ - ૨૦ આંક
રૂ.ત્રણ લાખથી પાાંચ લાખ સુધી / વિજ્ઞાન શાખા માટે પ થી ૩૦ લાખ- મુખ્ય પ્રકલપ દીઠ ૧૫ આંક
રૂ. ત્રણ લાખ સુધી / વિજ્ઞાન શાખા માટે પ લાખ સુઘીનો લઘુ પ્રકલપ - પ્રકલપ દીઠ – ૧૦ આંક

૩.૩.૨
ક્રમ

પરામવશિત (કન્સલટન્સી) પ્રકલપ
અનુદાનની રકમ

પ્રકલપનુાં શીષષક

પ્રકલપ સાંસ્થા

સમયગાળો

આંક

(રૂવપયા લાખમાાં)

કુ લ આંક
રૂ. બે લાખથી િધુ રકમનો પ્રકલપ પ્રકલપ દીઠ મિત્તમ આંક - ૧૦) (વિજ્ઞાન શાખા માટે ૧૦ લાખ લઘુત્તમ )

૩.૩.૩
ક્રમ

પ ૂરા થયેલ પ્રકલપનુાં ગુણિત્તાયુક્ત મ ૂલયાાંકન
પ્રકલપનુાં શીષષક

પ્રકલપસાંસ્થા

સમયગાળો

અનુદાનની રકમ

આંક

(રૂવપયા લાખમાાં)

કુ લ આંક
પ્રકલપ િેિાલ પ ૂણષ (નાણાાં /પ્રકલપ આપનાર સાંસ્થા દ્વારા સ્િીકાર) ગુરુ પ્રકલપ માટે મિત્તમ આંક - ૨૦, લઘુ પ્રકલપ માટે મિત્તમ આંક - ૧૦)
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૩.૩.૪
ક્રમ

પ્રકલપપરરણામ
પ્રકલપનુાં શીષષક/પેટન્ટ

પ્રકલપસાંસ્થા

સમયગાળો

અનુદાનની રકમ

નીવત

(રૂવપયા લાખમાાં)

વિષયક

આંક

દસ્તાિેજી
પેટન્ટ

કુ લ આંક
સરકારના નીવતવિષયક દસ્તાિેિોમાું સ્િીકાર/પેટન્ટ,
રાજ્ય અને કેન્ર સરકાર માટે ૩૦ આંક અને આંતરરાટરીય સ્તર માટે ૫૦ આંક)

૩.૩

મેળિેલ કુ લ આંક (૩.૩.૧ + ૩.૩.ર + ૩.૩.૩ + ૩.૩.૪)

૩.૪ સાંશોધનમાાં માગષદશષન
ક્રક્ષા

વિદ્યાથી સાંખ્યા

૫દિી મેળિેલ

આંક

એમ.ફિલ (પદિી મેળિનાર સુંશોધક દીઠ–૩)
પીએચ.ડી (મહાવનબુંધ રજૂ કરનાર સુંશોધક દીઠ – ૭ અને ૫દિી
મેળિનાર દીઠ ૧૦)
કુ લ મેળિેલ આંક :
૩.૫ તાલીમ કાયષક્રમ અને પરરસાંિાદ/કાયષશાળામાાં પ્રસ્તુત લેખ
૩.૫.૧

અભ્યાસિગો/પ્ધ વતસાંબધ
ાં ી કાયષશાળા, તાલીમ, મ ૂલયાાંકનપ્ધ વત કાયષક્રમ, કૌશલયવિકાસ કાયષક્રમ અને વિષય સાંબવાં ધત
અઘ્યા૫નવિકાસ કાયષક્રમ
વિગત

કાયષક્રમનો પ્રકાર

આયોજક સાંસ્થા

સમયગાળો

આંક

બે સ્તાહથી ઓછા ન હોય તેિા
(મહિમ આંક - ર૦)
એક સ્તાહ (મહિમ આંક – ૧૦)

કુ લ મેળિેલ આંક :
૩.૫.૨

પરરસાંિાદ/કાયષશાળામાાં લેખની રજૂઆત.

ક્રમ

પરરસાંિાદ/કાયષશાળા શીષષક

આયોજજત સાંસ્થા

સાંશોધનલેખ/પોસ્ટરનુાં

રાજ્ય/ રાષ્રીય

શીષષક

/આંતરરાષ્રીય

આંક
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કુ લ મેળિેલ આંક :
સુંશોધનલેખની મૌણખક કે પોસ્ટર રજૂઆત અને ભાગીદારી (સુંશોધનલેખ માટે આંતરરાટરીય પફરસુંિાદ દીઠ - ૧૦ આંક,
રાટરીય પફરસુંિાદ દીઠ- ૭.૫ આંક, પ્રાદે વશક પફરસુંિાદ દીઠ - ૫ આંક અને સ્થાવનક વિશ્વવિદ્યાલય/મહાવિદ્યાલય દીઠ - ૩ આંક

૩.૫.૩

પરરસાંિાદ/બેઠક/સાંમેલનમાાં વ્યાખ્યાન અથિા રજૂઆત માટે વનમાંત્રણ

ક્રમ

કાયષક્રમનુાં સ્િરૂપ

આયોજજત સાંસ્થા

વ્યાખ્યાનનુાં શીષષક

રાષ્રીય/

આંક

આંતર-રાષ્રીય

કુ લ મેળિેલ આંક :
(આંતરરાટરીય સ્તર - ૧૦, રાટરીય - ૫)

૩.૫

મેળિેલ કુ લ આંક (૩.૫.૧ + ૩.૫.ર + ૩.૫.૩)

વિભાગ - ૩
૩.૧

૩.ર

કુ લ આંક

સાંશોધન અને વિદ્યાકીય ફાળો
૩.૩

૩.૪

૩.૫

ુ ાાંકનો સારાાંશ
કામગીરી આઘારરત સમીક્ષા ગણ
ક્રમ

વિભાગ

કુ લ ગુણાાંક

વિભાગ-૧

અધ્યાપન, વિદ્વતા અને મ ૂલયાાંકનલક્ષી પ્રવ ૃવત્તઓ

૧૮૦

વિભાગ-ર

અભ્યાસક્રમલક્ષી, વિસ્તરણ અને વ્યાિસાવયક પ્રવ ૃવત્તઓ

0૭૦

કુ લ (વિભાગ ૧+ ર)

રપ૦

વિભાગ-૩

મેળિેલ ગુણાાંક

સાંશોધન અને વિદ્યાકીય ફાળો
કુ લ (વિભાગ ૧+ ર + ૩)
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વિભાગ - ૪

:

ુ ણાં ગક મારિતી
અન્ય આનષ

વિગત (જ્યાું લાગ પડત ું હોય ત્યાું િષષ, મ ૂલ્ય, સ્થળ િગેરે દશાષ િવ ું)
પાફરતોવષક, સન્માન પ્રા્ત થયાું હોય કે અન્ય નોંધપાત્ર કાયષ કયું હોય તો તે દશાષ િિાું.

ણબડાણ : પ્રમાણપત્ર, પરિાનગીપત્ર, લેખ િગેરેની આિશ્યકતા અનસાર નકલ બીડિી. (વિભાગમાું દસ્તાિેજીકરણ કરવ)ું
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
હ ું પ્રમાણણત કરું છું કે મેં રજૂ કરે લ માફહતી વિશ્વવિદ્યાલયમાું ઉપલબ્ધ દિતર અનસાર અથિા આ માફહતીપત્ર સાથે
મોકલેલ દસ્તાિેિો અનસાર સાચી છે .
નામ

:
સહી

હોદ્દો

:

તારીખ :

સ્થળ :

વિભાગના અધ્યક્ષ/સુંયોિક/આચાયષની સહી તથા નોંધ :
સહી

નોંધ :

િાવષિક સ્િમ ૂલ્યાુંકન નમ ૂનો યોગ્ય રીતે ભરીને તમામ ણબડાણો સાથે મોકલેલ હોય તે CAS (બઢતી) માટે
યવનિવસિટી/મહાવિદ્યાલય દ્વારા ચકાસિામાું આિશે.
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