ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ
ુ સી ધારાધોરણ-ર૦૧૬ (ચોથો સધ
ુ ારો) આધારરત
િાવષિક કામગીરી આધારરત સમીક્ષાપત્રક (API/PBAS), યજી

(મદદનીશ પ્રાધ્યાપક AGP ૭૦૦૦ અને ૮૦૦૦ માટે)
સમયગાળો: ____-____-૨૦__ થી ____-____-૨૦__

ભાગ-ક સામાન્ય મારિતી
૧.

નામ

:

૨.

િાલનો િોદ્દો

:

૩.

પગારધોરણ

:

૪.

વિભાગ

:

૫.

વિદ્યાશાખા

:

૬.

મ ૂળ વનમણકૂ

:

૭.

િાલની વનમણકૂ તારીખ:

૮.

શૈક્ષણણક લાયકાત
કક્ષા

ગ્રેડ પગાર:

સ્થળ
સ્થળ

વિશ્વવિદ્યાલયન ું નામ

પદિી

વિર્ય

ટકાિારી

નોંધ

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

વનમણકૂ બાદ મેળિેલી

૯.

અંવતમ બઢતીની તારીખ :

૧૦. િષષ દરમ્યાન કોઈ અણભમુખતા (Orientataion) / ઓપિગષ (Refresher) અભ્યાસક્રમમાાં િાજરી
ક્રમ

અભ્યાસક્રમ

સ્થળ

સમયગાળો

આયોજક સુંસ્થા

નોંધ

1

સ ૂચના :


એક પ્રવ ૃવતના લાભ ગમે તે એક જ વિભાગમાું લઈ શકાશે.



સમયગાળાની ગણતરી વનમણકૂ તારીખ/અગાઉની બઢતી તારીખ અનસાર કરિી.



વિભાગની પ્રવ ૃવિઓ માટે વનણષયપ્રફક્રયા સામ ૂફિક િોિી ઇચ્છનીય છે .



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



અધ્યાપન કાયષ ૭૫ ટકાથી નીચેના માટે કોઈ આંક નથી.



વિભાગ ૧ અને ૨માું શૈક્ષણણક કામગીરી આંક = કલાક/X. આ ગણતરી કરતાું સમયે અધ્યાપકે સુંબવું ધત જિાબદારી
માટે વિદ્યાકીય િર્ષમાું િાસ્તિમાું આપેલ કલાકોનો સરિાળો કરી તે સરિાળાને X િડે ભાગતા સુંબવું ધત પ્રવ ૃવિના આંક
મળશે. આ આંક મ ૂકતા સમયે સુંબવું ધત વિભાગ/પેટા-વિભાગના મિિમ આંકને ધ્યાનમાું લેિા.
(X=ભાગાુંક: ય.જી.સી. અવધવનયમ ૨૦૧૬ અનસાર નીચેના પત્રકમાું દશાષ િેલ છે ).



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



પ્રથમ અને મખ્ય /પત્રવ્યિિાર કરનાર લેખક / વનરીક્ષક / માગષદશષન અને સુંશોધન પ્રકલ્પ માટે મખ્ય સુંશોધક િચ્ચે
APIના ૭૦ ટકા તથા પ્રત્યેક સિ-લેખક અને સિસુંશોધક માટે APIના ૩૦ ટકાની સમાન િિેંચણી. (દા.ત. બે
સિ-લેખક/સુંશોધક િચ્ચે ૩૦ ટકાની િિેંચણી ૧૫-૧૫ ટકા કરિી)



નૈવતકતાની દૃ ષ્ટટએ એક સુંશોધનલેખ માત્ર એક જ સ્થળે પ્રકાવશત અથિા રજૂ થયેલો િોિો ઘટે .
પ ૂિષશરતો
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક AGP ૭૦૦૦ માટે



પ્રથમ તબક્કા માટે :

Ph.D. પદિી ધરાિનાર માટે મદદનીશ પ્રાધ્યાપક તરીકે સેિામાું ચાર િર્ષ અથિા

M.Phil./L.L.M., M,Tech., M.V.Sc., M.D., જેિા વ્યાિસાવયક અભ્યાસક્રમમાું અનસ્નાતક પદિી ધરાિનાર માટે
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક તરીકે સેિામાું પાુંચ િર્ષ અથિા Ph.D., M.Phil.,/વ્યિસાવયક અભ્યાસક્રમોમાું અનસ્નાતક પદિી
ધરાિતા નથી તેિા મદદનીશ પ્રાધ્યાપક માટે સેિામાું છ િર્ષ કાયષરત િોવ ું આિશ્યક છે .


સુંબવું ધત વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા નક્કી કરાયેલા API અથિા આિશ્યક લઘતમ API



એક અણભમખતા િગષ અને બે અથિા ત્રણ સપ્તાિનો એક ઓપ િગષ અથિા સુંશોધન પદ્ધવત અભ્યાસ િગષ
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક AGP ૮૦૦૦ માટે



મદદનીશ પ્રાધ્યાપક AGP ૭૦૦૦માું પાુંચ િર્ષનો કાયષ અનભિ



સુંબવું ધત વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા નક્કી કરાયેલા API અથિા આિશ્યક લઘતમ API



ઓપ િગષ, પદ્ધવતશાસ્ત્ર કાયષશાળા, તાલીમ, વશક્ષણતાલીમ મ ૂલ્યાુંકન અંગેના ટે કવનકલ કાયષક્રમો, કૌશલ્ય વિકાસ કાયષક્રમ
અને વિદ્યાશાખા વિકાસ કાયષક્રમ પૈકી બે અથિા ત્રણ સપ્તાિનો સમયગાળો ધરાિતા ન્ય ૂનતમ એક કાયષક્રમમાું
ભાગીદારી આિશ્યક છે .
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ભાગ-ખ : શૈક્ષણણક કામગીરીના માપદાં ડો
(મદદનીશ પ્રાધ્યાપક AGP ૭૦૦૦ અને ૮૦૦૦ માટે )
વિભાગ - ૧

પ્રત્યક્ષ અધ્યાપન, અધ્યયન અને મ ૂલયાાંકનલક્ષી પ્રવ ૃવિઓ*

૧.૧ અધ્યાપનલક્ષી પ્રવ ૃવિ : (દસ્તાિેજીકરણ અનિવાર્ય)
સત્ર

અભ્યાસક્રમ / વિષય

પેપરના

(પે૫ર)

ક્રેરડટ

કક્ષા

વિગત

મિિમ આંક – ૭૦
દસ્તાિેજીકરણ

શૈક્ષણણક કામગીરી આંક =

ણબડાણ

મુજબ

કલાક / ૭.5

ક્રમ.

સપ્તાિના
કલાક

૧.૧ (ક) વ્યાખ્યાન
એકી સત્ર (૧/૩/૫) માટે

બેકી સત્ર (ર/૪/૬) માટે

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

૧.૧ કુ લ મેળિેલા આંક (ક + ખ) =
૧.૧ (ગ) ટ્યુટ્ોરિર્લ, પ્રાયોણગક કાયષ, પ્રોજેક્ટ વનરીક્ષણ અને ક્ષેત્રકાયષ

૧.૧ કુ લ મેળિેલા આંક (ક + ખ + ગ) =
૧.૧ મિિમ મેળિેલા આંક
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૧.૨ પરીક્ષા તથા મ ૂલયાાંકનમાાં ભાગીદારી (દસ્તાિેજીકરણ અનિવાર્ય)
ક્રમ

ફરજનો પ્રકાર

િષષના

મિિમ આંક – ર૦
સાંણક્ષપ્ત િણષન

કલાકો
૧.

આંક

ણબડાણ

(=કલાક/૧૦)

ક્રમ.

પ્રશ્નપત્ર કાઢવ,ું મોડરે શન, વનરીક્ષણ,
સતત મ ૂલ્યાુંકન િગેરે જિાબદારી

૨.

તકેદારી

/

૫રીક્ષાની

જિાબદારી

(બાહ્ય/આંતફરક) / પ્રિેશ કસોટી િગેરે
૩.

આંતફરક અને બાહ્ય પરીક્ષાની ઉિરિિી
ચકાસણી, મ ૂલ્યાુંકન, મૌણખક, પ્રાયોણગક,
શોધવનબુંધ િગેરે
કુ લ મેળિેલા આંક
૧.૨ મિિમ મેળિેલા આંક

૧.૩ વશક્ષણમાાં નિતર ફાળો, સાંસાધનોની ઉપલબ્ધધ, અભ્યાસક્રમની રચના અને સુધારણા અને માગષદશષન મિિમ આંક – ૧૦
(દસ્તાિેજીકરણ અનિવાર્ય)
ક્રમ

ફરજનો પ્રકાર

િષષના
કલાકો

૧.૩ (ક)

સાંણક્ષપ્ત િણષન

આંક

ણબડાણ

(=કલાક/૧૦)

ક્રમ.

વશક્ષણમાાં નિતર ફાળો

૧.

અભ્યાસક્રમની રચના અને સધારણા

ર.

કમ્પપ્યટર/સુંપ્રેર્ણ
વ્યક્તતત્િવિકાસ

સુંબવધત
એકમનો

કૌશલ્યો/

વિકાસ

અને

વશક્ષણ
૩.

શારીફરક વશક્ષણ અને ગ્રુંથાલય માટે વિવશટટ
શૈક્ષણણક કાયષક્રમો /સુંગીત તથા અન્યકળા
અને અન્ય ૫રું ૫રાગત ક્ષેત્રોમાું રચના અને
સર્જન

૪.

કમ્પપ્યટર સબુંવધત કાયષશાળા અને અન્ય
શૈક્ષણણક

તાલીમિગષન ું

આયોજન

અને

સુંચાલન
૫.

વિર્યમાું નિા પ્રયોગ દ્વારા ગાુંધીવિચારનો
સુંબધ
ું જોડિો

૧.૩ (ખ)

િધારાનાાં સાંસાધનોની ઉપલબ્ધધ

૧.

સુંદભષસાફિત્યન ું સર્જન

ર.

માફિતીસુંચાર ટે કનોલોજીનો ઉ૫યોગ

૩.

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

૪

અનિાફદત સાફિત્યસર્જન

પ

વિદ્યાથીઓ માટે સાફિત્યના અન્ય સ્ત્રોતોનો
વિકાસ
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૧.૩ (ગ)

િગષખડ
ાં વસિાયનો વિદ્યાથી સાથેનો સાંપકષ સમય (સાંશોધન માગષદશષન વસિાય)

૧.૩ કુ લ મેળિેલા આંક ક+ખ+ગ=
૧.3 મિિમ મેળિેલા આંક
વિભાગ – ૧ અધ્યાપન, અધ્યયન અને મ ૂલયાાંકનલક્ષી પ્રવ ૃવિઓમાાં મિિમ મેળિેલા આંક
૧.૧

૧.ર

૧.૩

કુ લ
આંક ૧૦૦માાંથી

* આિશ્યક ન્ય ૂનતમ આંક: ૮૦
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વિભાગ – ૨

અભ્યાસપ ૂરક, વિસ્તરણ અને વ્યિસાય વિકાસલક્ષી પ્રવ ૃવિઓ

મિિમ આંક - ૪૫

(દસ્તાિેજીકરણ અનિવાર્ય)
પ્રવ ૃવિનો પ્રકાર

ક્રમ

િષષના

સાંણક્ષપ્ત

આંક

ણબડાણ

કલાકો

િણષન

(=કલાક/૧૦)

ક્રમ.

૨.૧ અભ્યાસપ ૂરક અને વિસ્તરણની વિવિધ પ્રવ ૃવિઓ :
૧.

મિિમ આંક - ૧૫

શૈક્ષણણક પ્રિાસ/ ક્ષેત્ર અભ્યાસ / સુંસ્થા કે સ્િૈચ્ચ્છક સુંસ્થામાું
તાલીમ

અને

વનયક્તત,

વિદ્યાથી

પફરસુંિાદ,

પરામશષન,

૫ફરસુંિાદ/તાલીમન ું આયોજન િગેરે
૨.

રાટરીય સેિા યોજના/ગ્રામવશણબર/સમદાય સુંબવું ધત પ્રવ ૃવિઓ /
NCC િગેરે, સાુંસ્કૃવતક અને રમતગમતની પ્રવ ૃવિઓ

૩.

જાગવૃ ત કે ઝુંબેશ સુંબવું ધત પ્રવ ૃવિ અને લોક ઉપયોગી ચચાષ ,
વિભાગ-૩માું સમાવિટટ નિીં થયા િોય તેિા માફિતી આપતા
સામાન્ય લેખ / રે ફડયો –ટીિીમાું કાયષક્રમ /પફરસુંિાદ િગેરે
(લેખદીઠ બે આંક)
૨.૧

મેળિેલા આંક

૨.૧ મિિમ મેળિેલા આંક
૨.ર વિભાગ તથા સાંસ્થાની િિીિટ સાંબવાં ધત ભાગીદારી/ વિવશષ્ટ શૈક્ષણણક પ્રવ ૃવિ :
૧.

મિિમ આંક - ૧૫

પદયાત્રા; ઉદ્યોગ: આયોજન અને ભાગીદારી; સમ ૂિજીિન :
પ્રાથષના, કાાંતણ, શ્રમ/સફાઈ

ર.

સુંસ્થાકીય જિાબદારી: સુંયોજક / વનયામક / ગિૃ ૫વત/ ગિૃ માતા
/ િગષવશક્ષક / કાયષકારી અવધકારી / ગ્રુંથાલય / પ્રયોગશાળા
/કમ્પપ્ય ૂટર પ્રયોગશાળા/શારીફરક વશક્ષણનાું સાધનો/સુંસ્થાકીય
સવમવતના સભ્ય જેિી કે પ્રિેશ, ૫ફરસર-વિકાસ, ગ્રુંથાલય િગેરે

૩.

સુંસ્થામાું બેઠકો/ વિદ્યાપીઠ અથિા તેના વિભાગોની વિદ્યાકીય
તથા િિીિટી સવમવતના સભ્ય
૨.ર

મેળિેલા આંક

૨.૨ મિિમ મેળિેલા આંક
મિિમ આંક – ૧૫

૨.૩ વ્યિસાય વિકાસલક્ષી પ્રવ ૃવિઓ :
૧.

જાિેર વ્યાખ્યાનો /વિર્ય સુંબવું ધત પ્રવ ૃવિ / વિભાગ અને સુંસ્થાના
સામાવયકોમાું લેખ કે જેનો સમાિેશ ભાગ-૩માું ન થયેલ િોય
(લેખદીઠ બે આંક)

ર.

પફરસુંિાદમાું માત્ર ભાગીદારી

૩

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના અભ્યાસિગષમાું ભાગીદારી

૪.

શૈક્ષણણક તાલીમિગષમાું ભાગીદારી : અણભમખતા િગષ, ઓપ િગષ
અને ટૂુંકા ગાળાના અભ્યાસક્રમ જેિા વિદ્યાકીય વિકાસ કાયષક્રમો
૨.૩ મેળિેલા આંક
૨.૩ મિિમ મેળિેલા આંક
૨. કુ લ મિિમ મેળિેલા આંક = ૨.૧ + ૨.ર + ૨.૩
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વિભાગ – ૩

સાંશોધન અને વિદ્યાકીય યોગદાન

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

પ ૂિષસમીણક્ષત યુ.જી.સી. સ્િીકૃત સામવયક :
લેખનુાં શીષષક અને કુ લ પાન

સમીણક્ષત સામવયકનુાં નામ,

લેખદીઠ મિિમ આંક - ૨૫
મુખ્ય લેખક

સિલેખકની

ISSN અને ઇમ્પેકટ ફેકટર

આંક

સાંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

(જો િોય તો)

કુ લ આંક
સાંબવાં ધત વિષય માટેના પ ૂિષસમીણક્ષત સામવયકોમાાં પ્રકાવશત સાંશોધન લેખનો API આંક નક્કી કરતા સમયે નીચેની વિગતને ધ્યાને લેિી.
1. ઇમ્પેકટ ફેકટર ૧થી ઓછો િોય તો ૫ આંક,

2. ઇમ્પેકટ ફેકટર ૧થી ર િોય તો ૧૦ આંક,

4. ઇમ્પેકટ ફેકટર ૫થી ૧૦ િોય તો ૨૦ આંક,

5. ઇમ્પેકટ ફેકટર ૧૦થી િધારો િોય તો ર૫ આંક.

૩.૧.ર અન્ય નામાાંરકત યુ.જી.સી. સ્િીકૃત સામવયકો
ક્રમ

લેખનુાં શીષષક અને કુ લ પાન

ણબનપ ૂિષસમીણક્ષત સામવયકનુાં

3. ઇમ્પેકટ ફેકટર રથી ૫ િોય તો ૧૫ આંક,

લેખદીઠ મિિમ આંક - ૧૦
મુખ્ય લેખક

નામ અને તેનો ISSN

સિલેખકની

આંક

સાંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
3.2 પ ૂિષસમીણક્ષત સામાવયક વસિાયના અન્ય સામવયકમાાં પ્રકાશનો (પુસ્તકો અને પુસ્તકમાાં પ્રકરણ)
૩.ર.૧. ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સ્િીકૃત આંતરરાષ્રીય પ્રકાશક* દ્વારા પ્રકાવશત ISBN ધરાિતા પાઠયપુસ્તક કે સાંદભષગ્રથ
ાં
પુસ્તકદીઠ મિિમ આંક - ૩૦
ક્રમ

શીષષક અને કુ લ પાન

પુસ્તકનુાં નામ, સાંપાદક અને
પ્રકાશક

મુખ્ય લેખક

સિલેખકની

આંક

સાંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
(પ્રકાશન દીઠ : એક માત્ર લેખક - ૩૦ આંક)

* આ પ્રકાશકોની યાદી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની િેબસાઈટ પરથી પ્રાપ્ય થશે.
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૩.ર.૨. ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સ્િીકૃત રાષ્રીય પ્રકાશક / રાજ્ય/કે ન્ર સરકારના પ્રકાશન / ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા પ્રકાવશત
વિષયસાંબવાં ધત પુસ્તકો (ISBN)
પુસ્તકદીઠ મિિમ આંક - ૨૦
ક્રમ

શીષષક અને કુ લ પાન

પુસ્તકનુાં નામ, સાંપાદક અને

મુખ્ય લેખક

પ્રકાશક

સિલેખકોની

આંક

સાંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
પ્રકાશનદીઠ માત્ર એક લેખક – ૨૦

* આ પ્રકાશકોની યાદી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની િેબસાઈટ પર પ્રાપ્ય થશે.

૩.ર.૩

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સ્િીકૃત* ISBN ધરાિતા અન્ય સ્થાવનક પ્રકાશનો દ્વ્રારા પ્રકાવશત વિષયસાંબવાં ધત પુસ્તકો
પુસ્તકદીઠ મિિમ આંક - ૧૫

ક્રમ

શીષષક અને કુ લ પાન

પુસ્તકનુાં નામ, સાંપાદક અને

મુખ્ય લેખક

પ્રકાશક

સિલેખકોની

આંક

સાંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
(પ્રકાશનદીઠ માત્ર એક લેખક - ૧૫)

* આ પ્રકાશકોની યાદી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની િેબસાઈટ પર પ્રાપ્ય થશે.

૩.ર.૪ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સ્િીકૃત ISBN ધરાિતા આંતરરાષ્રીય* અને રાષ્રીય* પ્રકાશકો દ્વારા પ્રકાવશત પુસ્તકમાાં પ્રકરણ
(પ્રકરણદીઠ આંતરરાષ્રીય – 10 અને રાષ્રીય – 5)
ક્રમ

શીષષક અને કુ લ પાન

પુસ્તકનુાં નામ, સાંપાદક અને
પ્રકાશક

મુખ્ય લેખક

સિલેખકોની
સાંખ્યા

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
* આ પ્રકાશકોની યાદી ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની િેબસાઈટ પર પ્રાપ્ય થશે.

૩.૨

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

સાંશોધનપ્રકલપ

૩.૩.૧

િાથ ધરિામાાં આિેલ પ્રાયોજજત પ્રકલપ

ક્રમ

અનુદાનની રકમ

પ્રકલપનુાં શીષષક

(રૂવપયા લાખમાાં)

પ્રકલપ

સમયગાળો

તમે મુખ્ય

સિસાંશોધકની

સાંસ્થા

(િષષમાાં)

સાંશોધક

સાંખ્યા

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

છો?
(િા/ના)

કુ લ આંક
વિજ્ઞાન શાખા માટે રૂ. ત્રીસ લાખ કરતાાં િધુ મુખ્ય (Major) પ્રકલપદીઠ - ૨૦ આંક
વિજ્ઞાન વસિાયની શાખા માટે રૂ. પાાંચ લાખ કરતાાં િધુ મુખ્ય (Major) પ્રકલપદીઠ - ૨૦ આંક
વિજ્ઞાન શાખા માટે રૂ. પાાંચ લાખ કરતાાં િધુ અને રૂ.૩૦ લાખ સુધી - મુખ્ય (Major) પ્રકલપદીઠ - ૧૫ આંક
વિજ્ઞાન વસિાયની શાખા માટે રૂ. ત્રણ લાખ કરતાાં િધુ અને રૂ.પાાંચ લાખ સુધી - મુખ્ય (Major) પ્રકલપદીઠ - ૧૫ આંક
વિજ્ઞાન શાખા માટે રૂ. એક લાખથી પાાંચ લાખ સુધી પ્રકલપદીઠ- ૧૦ આંક

વિજ્ઞાન વસિાયની શાખા માટે રૂ. એક લાખથી ત્રણ લાખ સુધી પ્રકલપદીઠ – ૧૦ આંક

૩.૩.૨

પરામવશિત (કન્સલટન્સી) પ્રકલપ

ક્રમ

અનુદાનની રકમ

પ્રકલપનુાં શીષષક

પ્રકલપ સાંસ્થા

સમયગાળો

આંક

(રૂવપયા લાખમાાં)

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
વિજ્ઞાન વસિાયની શાખા માટે રૂ. બે લાખથી િધુ રકમનો પ્રકલપ પ્રકલપદીઠ મિિમ આંક – ૧૦, વિજ્ઞાન શાખા માટે ૧૦ લાખ
લઘુતમ.

૩.૩.૩

પ્રકલપનુાં પરરણામ / નીપજ

ક્રમ

વિજ્ઞાન શાખા

વિગત

વિજ્ઞાન વસિાયની શાખા માટે

વિગત

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

પેટન્ટ(Patent)/

વિશ્વ આરોગ્ય સુંગઠન (WHO)

ટે કનોલોજી

/ સુંયતત રાટરસુંઘ અને તેની

િસ્તાુંતરણ

(Technology Transfer)

સુંસ્થાઓ(UNO

and

Other

/ નીપજ (Product) /

Organization)/

પ્રફક્રયા (Process)

સરકાર/સ્થાવનક સ્િરાજ્યની

કેન્ર/રાજ્ય

સુંસ્થાઓ
કુ લ આંક
પેટન્ટ માટે: આંતરરાટરીય -૩૦, રાટરીય -૨૦
નીવતવિર્યક દસ્તાિેજ (Policy Document): આંતરરાટરીય -૩૦, કેન્ર સરકાર -૨૦, રાજ્ય સરકાર-૧૦, સ્થાવનક સ્િરાજ્યની સુંસ્થાઓ-૦૫

૩.૩

મેળિેલા કુ લ આંક (૩.૩.૧ + ૩.૩.ર + ૩.૩.૩)
9

૩.૪ સાંશોધનમાાં માગષદશષન
ક્રક્ષા

વિદ્યાથીસાંખ્યા

૫દિી મેળિેલા

આંક

ણબડાણ ક્રમ

એમ.ફિલ. (પદિી મેળિનાર સુંશોધકદીઠ–૫)
પીએચ.ડી. (મિાવનબુંધ રજૂ કરનાર સુંશોધકદીઠ –
૧૦/ ૫દિી મેળિનારદીઠ ૧૫)
કુ લ મેળિેલા આંક :
ણબડાણમાું જાિેરનામ જોડવ ું.
૩.૫ ફેલોવશપ, પારરતોવષક અને પરરસાંિાદ/સાંમેલનમાાં વનમાંવત્રત વ્યાખ્યાન
૩.૫.૧ આંતરરાષ્રીય / રાષ્રીય / રાજ્યની વિદ્યાકીય સાંસ્થા(માંડળ) અથિા વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા ફેલોવશપ અને પારરતોવષક
ક્રમ

ફેલોવશપ/

વિદ્યાકીય સાંસ્થાનુાં નામ

પારરતોવષકનુાં નામ

આંતરાષ્રીય /

સમયગાળો

આંક

રાષ્રીય / રાજ્ય/

ણબડાણ
ક્રમ

વિશ્વવિદ્યાલય

કુ લ મેળિેલા આંક :
આંતરરાષ્રીય - ૧૫ પ્રવત ફેલોવશપ/ પારરતોવષક, રાષ્રીય - ૧૦ પ્રવત ફેલોવશપ/ પારરતોવષક અને રાજ્ય/ વિશ્વવિદ્યાલય સ્તરનાાં શૈક્ષણણક સાંસ્થાનો દ્વારા
અપાયેલ - ૦૫ પ્રવત પારરતોવષક

૩.૫.૨ પરરસાંિાદ/સાંમેલનમાાં વનમાંવત્રત વ્યાખ્યાન અથિા સાંશોધન લેખ
ક્રમ

વ્યાખ્યાન / લેખનુાં

વનમાંત્રક સાંસ્થા

શીષષક

આંતરાષ્રીય /

તારીખ અને સ્થળ

રાષ્રીય / રાજ્ય /

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

વિશ્વવિદ્યાલય

કુ લ મેળિેલા આંક
વિભાગ-૩માાં મળિાપાત્ર લઘુતમ આંકના ૨૦ ટકા આંક જ ૩.૫.૨માાં મળી શકશે. (સમગ્ર મ ૂલયાાંકન સમયગાળા માટે)
આંતરરાષ્રીય - ૦૭ પ્રવત વ્યાખ્યાન અને ૦૫ પ્રવત સાંશોધન લેખ, રાષ્રીય - ૦૫ પ્રવત વ્યાખ્યાન અને ૦૩ પ્રવત સાંશોધન પેપર અને રાજ્ય/ વિશ્વવિદ્યાલય
સ્તર - ૦૩ પ્રવત વ્યાખ્યાન અને ૦૨ પ્રવત સાંશોધન લેખ

૩.૫

મેળિેલા કુ લ આંક (૩.૫.૧ + ૩.૫.ર )
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૩.૬- ઈ-લવનિંગ મોડયુલનુાં સર્જન

પ્રવતમોડયુલ- ૧૦ આંક

ક્રમ

મોડયુલની વિગત

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

૩.૬

કુ લ મેળિેલા આંક
વિભાગ - ૩

૩.૧

૩.ર

સાંશોધન અને વિદ્યાકીય ફાળો
૩.૩

૩.૪

કુ લ આંક

૩.૫

૩.૬

ુ ાાંકનો સારાાંશ
કામગીરી આધારરત સમીક્ષા ગણ
ક્રમ

વિભાગ

કુ લ ગુણાાંક

વિભાગ-૧

અધ્યાપન, વિદ્વતા અને મ ૂલયાાંકનલક્ષી પ્રવ ૃવિઓ

વિભાગ-ર

અભ્યાસક્રમલક્ષી,

વિભાગ-૩

વિસ્તરણ

અને

વ્યિસાવયક

૧૦૦
૪૫

આિશ્યક

મેળિેલા

ન્ય ૂનતમ આંક

ગુણાાંક

૮૦ (પ્રવત િષષ)
૫૦

(મ ૂલયાાંકન

વિકાસલક્ષી પ્રવ ૃવિઓ

સમયગાળા)

સાંશોધન અને વિદ્યાકીય ફાળો

AGP ૭૦૦૦ માટે
૨૦ / AGP 8000
માટે ૫૦ (મ ૂલયાાંકન
સમયગાળો)
કુ લ (વિભાગ ર + ૩)

AGP ૭૦૦૦ માટે
૯૦ / AGP 8000
માટે

૧૨૦

(મ ૂલયાાંકન
સમયગાળો)
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વિભાગ - ૪

:

ુ ણાં ગક મારિતી
અન્ય આનષ

વિગત (જ્યાું લાગ પડત ું િોય ત્યાું િર્ષ, મ ૂલ્ય, સ્થળ િગેરે દશાષ િવ ું)
પાફરતોવર્ક, સન્માન પ્રાપ્ત થયાું િોય કે અન્ય નોંધપાત્ર કાયષ કયું િોય 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 લી માફિતી વિશ્વવિદ્યાલયમાું ઉપલબ્ધ દિતર અનસાર અથિા આ માફિતીપત્ર સાથે
મોકલાલ દસ્તાિેજો અનસાર સાચી છે .
નામ

:
સિી

િોદ્દો

:

તારીખ :

સ્થળ :

સુંબવું ધત સુંકલના સુંયોજકની સિી તથા નોંધ :
સિી / વસક્કો
વિભાગના અધ્યક્ષની સિી તથા નોંધ :
સિી / વસક્કો
વિદ્યાશાખાના ડીનની સિી તથા નોંધ :
સિી / વસક્કો

નોંધ :

િાવર્િક સ્િમ ૂલ્યાુંકન નમ ૂનો યોગ્ય રીતે ભરીને તમામ ણબડાણો સાથે મોકલે લ િોય તે કારફકિદી પ્રગવત યોજના (CAS)
િેઠળ બઢતી માટે વિશ્વવિદ્યાલયના સુંબવું ધત વિભાગો દ્વારા ચકાસિામાું આિશે.
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વિશ્વવિદ્યાલયના વિભાગોના અધ્યાપકો માટે કારફકિદી પ્રગવત યોજના (CAS) િેઠળ બઢતી માટે તજજ્ઞ મ ૂલ્યાુંકનના ભારાુંક
કક્ષા

પ્રવ ૃવિ

મદદનીશ
પ્રાધ્યાપક /
સમકક્ષ
(તબક્કો ૧ થી
૨)

૧

મદદનીશ
પ્રાધ્યાપક /
સમકક્ષ (તબક્કો
૨ થી ૩)

મદદનીશ
પ્રાધ્યાપકથી
સિપ્રાધ્યાપક /
સમકક્ષ (તબક્કો
૩ થી ૪)

સિપ્રાધ્યાપકથી

પ્રાધ્યાપકથી

પ્રાધ્યાપક /

પ્રાધ્યાપક /

સમકક્ષ (તબક્કો

સમકક્ષ (તબક્કો

૪ થી ૫)

૫ થી ૬)

પ્રત્યક્ષ અધ્યાપન,
અધ્યયન

અને

૮૦ / િર્ષ

૮૦ / િર્ષ

૭૫ / િર્ષ

૭૦ / િર્ષ

૭૦ / િર્ષ

૫૦/મ ૂલ્યાુંકન

૫૦/મ ૂલ્યાુંકન

૫૦/મ ૂલ્યાુંકન

૫૦/મ ૂલ્યાુંકન

૧૦૦/મ ૂલ્યાુંકન

સમયગાળો

સમયગાળો

સમયગાળો

સમયગાળો

સમયગાળો

૨૦/મ ૂલ્યાુંકન

૫૦/મ ૂલ્યાુંકન

૭૫/મ ૂલ્યાુંકન

૧૦૦/મ ૂલ્યાુંકન

૪૦૦/મ ૂલ્યાુંકન

સમયગાળો

સમયગાળો

સમયગાળો

સમયગાળો

સમયગાળો

૯૦/મ ૂલ્યાુંકન

૧૨૦/મ ૂલ્યાુંકન

૧૫૦/મ ૂલ્યાુંકન

૧૮૦/મ ૂલ્યાુંકન

૬૦૦/મ ૂલ્યાુંકન

સમયગાળો

સમયગાળો

સમયગાળો

સમયગાળો

સમયગાળો

પસુંદગી સવમવત

પસુંદગી સવમવત

તજજ્ઞ સવમવત

તજજ્ઞ મ ૂલ્યાુંકનમાું

૩૦ ટકા

૫૦ ટકા

ભારાુંકની ટકાિારી

સુંશોધનમાું

સુંશોધનમાું

(કલ

યોગદાન, ૫૦

યોગદાન, ૩૦

૧૦૦

ટકા વિર્ય

ટકા વિર્ય

સુંબવું ધત

સુંબવું ધત

જાણકારી અને

જાણકારી અને

શૈક્ષણણક

શૈક્ષણણક

પ્રવિવધઓ, ૨૦

પ્રવિવધઓ, ૨૦

ટકા રૂબરૂ

ટકા રૂબરૂ

મલાકાતમાું

મલાકાતમાું

દે ખાિ

દે ખાિ

મ ૂલયાાંકનલક્ષી
પ્રવ ૃવિઓ
૨

અભ્યાસપ ૂરક,
વિસ્તરણ

અને

વ્યિસાય
વિકાસલક્ષી
પ્રવ ૃવિઓ
(ન્ય ૂનતમ

આંક

સમગ્ર સમયગાળા
દરમ્યાન
મેળિિાના રિેશે)
૩

સાંશોધન

અને

વિદ્યાકીય યોગદાન
૨+૩

વિભાગ ૨ અને
૩ના કુ લ જરૂરી
ન્ય ૂનતમ આંક #

૪

તજજ્ઞ

મ ૂલ્યાુંકન

ચકાસણી અને
મ ૂલ્યાુંકન

પદ્ધવત

સવમવત
૫

િિેંચણી
ભારાુંક

=

અને બઢતી માટે
લઘતમ આિશ્યક
= ૫૦

ચકાસણી અને
મ ૂલ્યાુંકન સવમવત

અલગ આંક

અલગ આંક

નથી. ચકાસણી

નથી. ચકાસણી

સવમવત API

સવમવત API

તપાસશે

તપાસશે

૫૦ ટકા
સુંશોધનમાું
યોગદાન, ૫૦
ટકા કામગીરી
મ ૂલ્યાુંકન અને
સમીણક્ષત
પ્રફક્રયામાું
ગણિિા

# અધ્યાપક વિભાગ ૨ અને ૩માું જરૂરી આંક મેળિિા વિભાગ ૨ અથિા ૩ના િધારાના આંકનો ઉપયોગ કરી શકશે.
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