ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ
ુ સી અવધવિયમ-ર૦૧૮ આઘારરત
િાવષિક કામગીરી આધારરત સમીક્ષાપત્રક (API/PBAS), યજી
સમયગાળો: ૨૦__ થી ૨૦__

ભાગ-ક સામાન્ય મારિતી
િોંધ : પોતાિે સંબવં ધત પાિાિી જ વિન્ટ લેિા વિિંતી આભાર
૧.

િામ

:

૨.

િાલિો િોદ્દો

:

૩.

પગારધોરણ

:

૪.

વિભાગ

:

૫.

વિદ્યાશાખા

:

૬.

મ ૂળ વિમણકૂ તારીખ :

િોદ્દો

૭.

િાલિી વિમણકૂ તારીખ:

સ્થળ

૮.

શૈક્ષણણક લાયકાત
ક્રક્ષા

__________________________________પે મેરિક્ષ એકેડેવમક લેિલ________________

વિશ્વવિદ્યાલયન ું નામ

પદિી

વિષય

ટકાિારી

નોંધ

મ ૂળ વનમણકૂ િખતે શૈક્ષણિક લાયકાત
સ્નાતક (UG)
અનસ્નાતક (PG)
એમ.ફિલ
પીએચ.ડી
અન્ય
વનમણકૂ બાદ મેળિેલ શૈક્ષણિક લાયકાત

૯.

અંવતમ બઢતીિી તારીખ :

૧૦. િષષ દરમ્યાિ કોઈ અણભમુખતા (ઓરરએન્ટે શિ) / ઓપિગષ (રરફ્રેશર) અભ્યાસક્રમમાં િાજરી
ક્રમ

અભ્યાસક્રમ

સ્થળ

સમયગાળો

આયોજિત સુંસ્થા

નોંધ

1

સ ૂચિા :


API/PBAS માટે ભરે લ પત્રકમાું જે તે િષષની વિગતની પાછળ િ તેના ણબડાિ િોડિા િરૂરી છે .



API/PBAS માટે અરજી પત્રક મિબ બધા િ િષષન ું એકવત્રત પત્રક (consolidated statement), ભરે લ પત્રક અને તેના
ણબડાિના પાનને સળુંગ પાનાું ક્રમાુંક આપીને િાઈલ રજૂ કરિી (પ્રથમ પ ૃષ્ઠને પ્રથમ ક્રમાુંક અને ણબડાિ કરે લ પ ૃષ્ઠોને
સળુંગ અનગામી ક્રમાુંક આપિા).



એક પ્રવ ૃવતનો લાભ ગમે તે એક િ વિભાગમાું લઇ શકાશે.



સમયગાળાની ગિતરી વનમણકૂ તારીખ/અગાઉની બઢતી તારીખ અનસાર કરિી.



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



વિભાગ ૧ અિે ૨ (ગ્રેરડિંગ(ક્રમ વિધાષ રણ) માપદં ડ માટે ): કલાકની ગિતરી કરતાું સમયે અધ્યાપકે વિદ્યાકીય િષષમાું
િાસ્તિમાું લીધેલ વ્યાખ્યાનનાું કલાકોનો સરિાળો કરી તે સરિાળાને સોંપેલ વ્યાખ્યાનનાું કલાકો િડે વિભાજીત કરી,
ટકાિારીમાું રૂપાુંતફરત કરીને સુંબવું ધત પ્રવ ૃવિના આંક મેળિિાના રહેશે.



અધ્યાપન કાયષ માટે સારું , સુંતોષકારક અને ણબન-સુંતોષકારક કક્ષાના ગ્રેફડિંગ માપદું ડ રહેશે.



સમગ્ર ગ્રેરડિંગ:
સારં ુ (good): વિભાગ 1 (શૈક્ષણિક કામગીરીના માપદું ડો)માું સારું (good) અને વિભાગ ૨(વિશ્વવિદ્યાલયના
વિદ્યાથી/સુંશોધન સુંબવું ધત પ્રવ ૃવિઓમાું ભાગીદારી) માું સારું (good) અથિા સુંતોષકારક (Satisfactory)
સંતોષકારક (Satisfactory): અધ્યાપન કાયષમાું સુંતોષકારક (Satisfactory) અને વિભાગ ૨ માું સારું (good) અથિા
સુંતોષકારક (Satisfactory)
ણબિ-સંતોષકારક: િો બધા િ ગ્રેફડિંગમાું સારું અને સુંતોષકારક પિ ન હોય.

વિભાગ ૩:


પ્રકાશન માટે મખ્ય/પ્રથમ લેખક અને મખ્ય સુંશોધક માટે API ના ટકાની િહેંચિી આ રીતે રહેશે.
બે લેખકો: દરે ક લેખક માટે ના પ્રકાશનના કલ API આંકના 70 ટકા મળિાપાત્ર થશે.



બે થી િધુ લેખકો: પ્રથમ/મખ્ય/સુંપકષ (Corresponding) લેખકને પ્રકાશનના કલ API આંકના ૭0 ટકા અને દરે ક
સુંયક્ત લેખક માટે પ્રકાશનના કલ API આંકના ૩0 ટકા પ્રાપ્ત થશે.



સુંયક્ત પ્રકલ્પમાું મખ્ય સુંશોધક અને સહ સુંશોધકને API આંકના ૫૦ ટકા પ્રાપ્ત થશે.



અધ્યાપકના સુંશોધન આંકની ગિતરી માટે , વનવત વિષયક દસ્તાિેિ (પોણલસી ડોક્યમેન્ટ) (5b) અને (6) આમુંવત્રત
પ્રિચનો / તિજ્ઞ વ્યક્ક્ત / સુંશોધન લેખ રજૂઆતમાુંથી સુંયક્ત સુંશોધન આંક અધ્યાપકના કલ સુંશોધન આંકના
મહિમ 30 ટકા મળિાપાત્ર રહેશે.



સુંશોધન ગિ કલ ૦૬ પ્રવ ૃવતમાુંથી ઓછામાું ઓછા 03 પ્રવ ૃવતમાુંથી હોિા િરૂરી છે .



નૈવતકતાની દૃ ષ્ષ્ટએ એક સુંશોધનલેખ માત્ર એક િ સ્થળે પ્રકાવશત અથિા રજૂ થયેલો હોિો િોઈએ.



અપ ૂિષ અરજીપત્રક અથિા સ ૂચના અનસાર નહીં હોય તેિા અરજીપત્રક અસ્િીકૃત થશે અને પરત કરિામાું આિશે.
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કોષ્ટક-A : યુજીસી અવધવિયમ-ર૦૧૮ આઘારરત યુવિિવસિટી વિભાગોમાં વશક્ષકોિા CAS માટે લઘુત્તમ API િા ધોરણો
ક્રમ

વિગત

મદદિીશ પાધ્યાપક (સ્ટેજ

મદદિીશ પાધ્યાપક (સ્ટેજ ૨/

મદદિીશ પાધ્યાપક

સિ પાધ્યાપક (સ્ટેજ ૪/

૧/Level-૧૦ થી સ્ટેજ ૨/

Level-૧૧ થી સ્ટેજ ૩/

(સ્ટેજ ૩/ Level-૧૨) થી

Level-૧૩A) થી પાધ્યાપક

Level-૧૧)

Level-૧૨)

સિ પાધ્યાપક (સ્ટેજ ૪/

(સ્ટેજ ૫/ Level-૧૪)

Level-૧૩A)
૧

સુંશોધન અને
વિદ્યાકીય િાળો

૪૦/આકારિી સમયગાળો

૧૦૦/આકારિી સમયગાળો

વિભાગ III

૨

૯૦/આકારિી

૧૨૦/આકારિી

સમયગાળો

સમયગાળો

િાવષિક કામગીરી

આકારિી સમયગાળાના

આકારિી સમયગાળાના

આકારિી સમયગાળાના

આકારિી સમયગાળાના

મ ૂલ્યાુંકન

અંવતમ ચાર/પાુંચ/છ

અંવતમ પાુંચ િષષમાું ઓછામાું

અંવતમ ત્રિ િષષમાું

અંવતમ ત્રિ િષષમાું

િષષમાું ઓછામાું ઓછા

ઓછા ચાર િષષની િાવષિક

ઓછામાું ઓછા બે િષષની

ઓછામાું ઓછા બે િષષની

ત્રિ/ચાર/પાુંચ િષષની

કામગીરી મ ૂલ્યાુંકન

િાવષિક કામગીરી

િાવષિક કામગીરી મ ૂલ્યાુંકન

િાવષિક કામગીરી મ ૂલ્યાુંકન

અહેિાલોમાું વશક્ષકને

મ ૂલ્યાુંકન અહેિાલોમાું

અહેિાલોમાું વશક્ષકને

અહેિાલોમાું વશક્ષકને

'સુંતોષકારક' અથિા 'સારું '

વશક્ષકને 'સુંતોષકારક'

'સુંતોષકારક' અથિા 'સારું '

ગ્રેડ મળ્યો. છે .

અથિા 'સારું ' ગ્રેડ મળ્યો.

ગ્રેડ મળ્યો. છે .

'સુંતોષકારક' અથિા 'સારું '
ગ્રેડ મળ્યો. છે .
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ન્ય ૂનતમ સુંશોધન
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છે .

-

-

૭૦

૧૧૦

વનષ્િાત મ ૂલ્યાુંકન

ચકાસિી અને મ ૂલ્યાુંકન

ચકાસિી અને મ ૂલ્યાુંકન

પસુંદગી સવમવત

પસુંદગી સવમવત

સવમવત

(ષ્સ્ક્રવનિંગ) સવમવત

(ષ્સ્ક્રવનિંગ) સવમવત

આંક

3

યવુ િિવસિટી વિભાગોમાં વશક્ષકોિા માટે કારરકદી બઢતી યોજિા

Career Advancement Scheme for University Teachers
ન્ય ૂિતમ લાયકાત

1.

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (એકે ડેવમક લેિલ ૧૦)થી મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (વસવનયર સ્કેલ/ એકે ડેવમક લેિલ ૧૧)
લાયકાત

વિગત

અધ્યક્ષ અિે

IQAC દ્વારા

ડીિ દ્વારા

ચકાસણી

ણબડાણ

ચકાસણી
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક કે જેમિે

િોડાયા તારીખ:

પીએચ.ડી. સાથે ચાર િષષની સેિા
પ ૂિષ કરી હોય

બઢતીની તારીખ:

અથિા એમ.િીલ/અનસ્નાતક
પદિી સાથે પાંચ િષષની સેિા
પ ૂિષ કરી હોય, અથિા

એમ.િીલ:
(પ ૂિષ થયેલ તારીખ)

પીએચ.ડી./એમ.ફિલ પદિી
વિનાના ફકસ્સામાું છ િષષની સેિા

પીએચ.ડી. :

પ ૂિષ કરી હોય.

(પ ૂિષ થયેલ તારીખ)

વશક્ષિ પદ્ધવત પર 21 ફદિસની

સમયગાળો (તારીખ):

અિવધના એક અભ્યાસક્રમમાું

આયોિક સુંસ્થા:

હાિરી
નીચે આપેલામાુંથી કોઈ એક પ ૂિષ
કરે લ હોય.
ઓપિગષ(રીફ્રેશર) / સુંશોધન
પદ્ધવત અભ્યાસક્રમ, કાયષશાળા,
અભ્યાસક્રમ સધારિા કાયષશાળા,
તાલીમ
અધ્યાપન-અધ્યયન-મ ૂલ્યાુંકન,
તકનીકી કાયષક્રમ અને વિદ્યાશાખા
વિકાસ કાયષક્રમમાું ન્ય ૂનિમ એક
સપ્તાહ (5 ફદિસ)નો
સમયગાળો,
આકારિી સમયગાળા દરવમયાન

MOOC (ઇ-સફટિફિકે શન સાથે)
અથિા ચાર ચરિ(ક્િૉડષ ન્્સ)ના
ઈ-વિષયિસ્ત/MOOC
અભ્યાસક્રમની રચના.
આકારિી સમયગાળા દરવમયાન
પ ૂિષ સમીણક્ષત/ યજીસીની
યાદીમાું સમાિેશ થયેલ
સામવયકોમાું ન્ય ૂનિમ એક
સુંશોધન પ્રકાશન
4

૨. મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (વસવનયર સ્કેલ/ એકેડેવમક લેિલ ૧૧)થી મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (વસલેક્શન સ્કેલ/ એકે ડેવમક લેિલ ૧૨)
લાયકાત

વિગત

અધ્યક્ષ અિે

IQAC દ્વારા

ડીિ દ્વારા

ચકાસણી

ણબડાણ ક્રમ

ચકાસણી
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જેમિે

િોડાયા તારીખ:

વસવનયર સ્કેલ/ એકેડેવમક લેિલ
૧૧માું પાુંચ િષષની સેિા પ ૂિષ

બઢતીની તારીખ:

કરે લ હોય.
સુંબવું ધત વિષય/ સસુંગત

પીએચ.ડી. :

વિષય/ સુંબવું ધત વિદ્યાશાખામાું

(પ ૂિષ થયેલ તારીખ)

પીએચ.ડી. પદિી

વિષય/ વિદ્યાશાખા:

એકે ડેવમક લેિલ ૧૧માું પાુંચ

સમયગાળો (તારીખ):

િષષની સેિા દરમ્યાન નીચે

આયોિક સુંસ્થા:

આપેલામાુંથી કોઈપિ બે પ ૂિષ
થયેલ હોય.
ઓપિગષ(રીફ્રેશર) / સુંશોધન
પદ્ધવત અભ્યાસક્રમ, કાયષશાળા,
અભ્યાસક્રમ સધારિા કાયષશાળા,
તાલીમ
અધ્યાપન-અધ્યયન-મ ૂલ્યાુંકન,
તકનીકી કાયષક્રમ અને વિદ્યાશાખા
વિકાસ કાયષક્રમ (ઓછામાું ઓછા
બે સપ્તાહનો સમયગાળો - ૧૦
ફદિસ) અથિા ઉપર દશાષ િેલ બે
કાયષક્રમ (૦૫ ફદિસના
સમયગાળા)માું ભાગીદારી
અથિા
આકારિી સમયગાળા દરવમયાન
સુંબવું ધત વિષયમાું MOOC
(ઇ-સફટિફિકે શન સાથે) અથિા
ચાર ચરિ(ક્િૉડષ ન્્સ)નો
ઈ-વિષયિસ્ત (ન્ય ૂનિમ ૦૧
ચરિ(ક્િૉડષ ન્ટ))માું ૧૦ મોડયલ્સ
/MOOC અભ્યાસક્રમની રચના.
આકારિી સમયગાળા દરવમયાન
પ ૂિષ સમીણક્ષત/ યજીસીની
યાદીમાું સમાિેશ થયેલ
સામવયકોમાું ન્ય ૂનિમ ત્રિ
સુંશોધન પ્રકાશન
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૩. મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (વસલેક્શન સ્કેલ/ એકેડેવમક લેિલ ૧૨)થી સહ પ્રાધ્યાપક (એકેડેવમક લેિલ ૧૩A)
લાયકાત

વિગત

અધ્યક્ષ અિે

IQAC દ્વારા

ડીિ દ્વારા

ચકાસણી

ણબડાણ

ચકાસણી
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક જેમિે

િોડાયા તારીખ:

વસલેક્શન સ્કેલ/ એકે ડેવમક લેિલ
૧૨માું ત્રિ િષષની સેિા પ ૂિષ કરે લ

બઢતીની તારીખ:

હોય.
સુંબવું ધત વિષય/ સસુંગત

પીએચ.ડી. :

વિષય/ સુંબવું ધત વિદ્યાશાખામાું

(પ ૂિષ થયેલ તારીખ)

પીએચ.ડી. પદિી

વિષય/ જ્ઞાનશાખા:

એકે ડેવમક લેિલ ૧૨માું ત્રિ

સમયગાળો (તારીખ):

િષષની સેિા દરમ્યાન નીચે

આયોિક સુંસ્થા:

આપેલામાુંથી કોઈપિ એક પ ૂિષ
થયેલ છે .
ઓપિગષ(રીફ્રેશર) / સુંશોધન
પદ્ધવત અભ્યાસક્રમ, કાયષશાળા,
અભ્યાસક્રમ સધારિા કાયષશાળા,
તાલીમ અધ્યાપન - અધ્યયન મ ૂલ્યાુંકન, તકનીકી કાયષક્રમ અને
વિદ્યાશાખા વિકાસ કાયષક્રમ
(ઓછામાું ઓછા બે સપ્તાહનો
સમયગાળો - ૧૦ ફદિસ) અથિા
ઉપર દશાષ િેલ બે કાયષક્રમ (૦૫
ફદિસના સમયગાળા) માું
ભાગીદારી અથિા
આકારિી સમયગાળા દરવમયાન
સુંબવું ધત વિષયમાું MOOC
(ઇ-સફટિફિકે શન સાથે) અથિા
ચાર ચરિ(ક્િૉડષ ન્્સ)નો
ઈ-વિષયિસ્ત (ન્ય ૂનિમ ૦૧
ચરિ(ક્િૉડષ ન્ટ))માું ૧૦ મોડયલ્સ
/MOOC અભ્યાસક્રમની રચના.
આકારિી સમયગાળા દરવમયાન
પ ૂિષ સમીણક્ષત/ યજીસીની
યાદીમાું સમાિેશ થયેલ
સામવયકોમાું ન્ય ૂનિમ સાત
સુંશોધન પ્રકાશન
ન્ય ૂનિમ એક પીએચ.ડી.ના

વિદ્યાથીની સુંખ્યા:

વિદ્યાથીને આપેલ માગષદશષન

વિદ્યાથીન ું નામ/ નોંધિી ક્રમાુંક:
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૪. સહ પ્રાધ્યાપક (એકે ડેવમક લેિલ ૧૩A)થી પ્રાધ્યાપક (એકેડેવમક લેિલ ૧૪)
લાયકાત

વિગત

અધ્યક્ષ અિે

IQAC દ્વારા

ડીિ દ્વારા

ચકાસણી

ણબડાણ

ચકાસણી
સહ પ્રાધ્યાપક (એકે ડેવમક

િોડાયા તારીખ:

લેિલ ૧૩A)માું ત્રિ િષષની
સેિા પ ૂિષ કરે લ હોય.

બઢતીની તારીખ:

સુંબવું ધત વિષય/ સસુંગત

પીએચ.ડી. :

વિષય/ સુંબવું ધત

(પ ૂિષ થયેલ તારીખ)

વિદ્યાશાખામાું પીએચ.ડી.

વિષય/ જ્ઞાનશાખા:

પદિી
પ ૂિષ સમીણક્ષત/ યજીસીની
યાદીમાું સમાિેશ થયેલ
સામવયકોમાું ન્ય ૂનિમ દશ
સુંશોધન પ્રકાશન જેમાુંથી
આકારિી સમયગાળા
દરવમયાન ત્રિ સુંશોધન
પ્રકાશન
માગષદશષન હેઠળ વિદ્યાથીને

વિદ્યાથીની સુંખ્યા:

પીએચ.ડી.ની પદિી પ્રાપ્ત

વિદ્યાથીન ું નામ/ નોંધિી ક્રમાુંક:

કરે લ કરે લ હોય તેનો પરાિો
૫. પ્રાધ્યાપક (એકે ડેવમક લેિલ ૧૪)થી વસવનયર પ્રાધ્યાપક (એકેડેવમક લેિલ ૧૫)
લાયકાત

વિગત

અધ્યક્ષ અિે

IQAC દ્વારા

ડીિ દ્વારા

ચકાસણી

ણબડાણ

ચકાસણી
પ્રાધ્યાપક (એકેડેવમક લેિલ

િોડાયા તારીખ:

૧૪)માું દસ િષષની સેિા પ ૂિષ
કરે લ હોય.

બઢતીની તારીખ:

આકારિી સમયગાળા
દરવમયાન પ ૂિષ સમીણક્ષત/
યજીસીની યાદીમાું સમાિેશ
થયેલ સામવયકોમાું ન્ય ૂનિમ
દશ સુંશોધન પ્રકાશન
આકારિી સમયગાળા

વિદ્યાથીની સુંખ્યા:

દરવમયાન માગષદશષન હેઠળ

વિદ્યાથીન ું નામ/ નોંધિી ક્રમાુંક:

ન્ય ૂનિમ ૦૨ વિદ્યાથીને
પીએચ.ડી.ની પદિી મળી
હોય તેનો પરાિો
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વિભાગ – ૧ શૈક્ષણણક કામગીરીિા માપદં ડો
િત્યક્ષ અધ્યાપિ, અઘ્યયિ અિે મ ૂલયાંકિલક્ષી િવ ૃવત્તઓ
અધ્યાપિલક્ષી િવ ૃવત્ત : દસ્તાિેજીકરણ અનિવાર્ય

૧.
સત્ર

અભ્યાસક્રમ /વિષય

પેપર

(પે૫ર)
વિગત

કક્ષા

સોંપેલ

લીધેલ વ્યાખાિોિી

ગ્રેરડિંગ માપદં ડ =

િા

વ્યાખ્યાિ

િાસ્તવિક સંખ્યા

(ખ÷ક) × ૧૦૦

ક્રેરડટ

(કુ લ કલાક)

(કુ લ કલાક)

(ક)

(ખ)

ણબડાણ ક્રમ

૧.૧ વ્યાખ્યાિ
એકી સત્ર (૧/૩/૫) માટે

બેકી સત્ર (ર/૪/૬) માટે

૧.ર ટ્યુટ્ોરિર્લ, િાયોણગક કાયષ, ઉ૫ચારાત્મક/સેત/ુ અભ્યાસિગષ અિે ક્ષેત્ર કાયષ (દસ્તાિેજીકરણ મુજબ)

૧. સરે રાશ ટકાિારી =

વિભાગ - ૧

અધ્યાપિ, અઘ્યયિલક્ષી િવ ૃવત્તઓમાં મેળિેલ આંક
૧.૧

૧.૨

સરે રાશ ટકાિારી
અિે ગ્રેરડિંગ

ટકાિારી
૮૦% અિે ઉપર – સારં ુ , ૮૦% થી ઓછા પરં ત ુ ૭૦% અિે ઉપર – સંતોષકારક, ૭૦% થી ઓછા - સંતોષકારક િથી
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વિભાગ - ૨
૨.

વિશ્વવિદ્યાલયિા વિદ્યાથી/સંશોધિ સંબવં ધત િવ ૃવત્તઓમાં ભાગીદારી

વિશ્વવિદ્યાલયિા વિદ્યાથી/સંશોધિ સંબવં ધત િવ ૃવત્તઓમાં ભાગીદારી (દસ્તાિેજીકરણ અનિવાર્ય)
િવ ૃવત્ત

ક્રમ

૨.૧

સોંપાયેલ

કરે લ

કામગીરીિા

કામગીરી

દસ્તાિેજીકરણિી વિગત

સોંપાયેલ

કરે લ

કામગીરી

દસ્તાિેજીકરણિી વિગત

સોંપાયેલ

કરે લ

કામગીરી

દસ્તાિેજીકરણિી વિગત

ણબડાણ ક્રમ

વિભાગ તથા સંસ્થાિી િિીિટ સંબવં ધત ભાગીદારી/ વિવશષ્ટ
શૈક્ષણણક િવ ૃવત :સુંસ્થાકીય િિાબદારી: સુંયોિક/વનયામક/
ગહૃ ૫વત/ગહૃ માતા/િગષવશક્ષક/કાયષકારી/ગ્રુંથાલય/પ્રયોગ
શાળા/ કમ્પ્ય ૂટર લેબ/ શારીફરક વશક્ષિના સાધનો /
સુંસ્થાકીય સવમવતના સભ્ય જેિી કે પ્રિેશ , ૫ફરસર- વિકાસ,
ગ્રુંથાલય િગેરે, સુંસ્થામાું બેઠકો/ સુંસ્થાકીય સવમવતના
સભ્ય, વિદ્યાકીય તથા િહીિટી કામગીરી
િવ ૃવત્ત

ક્રમ

૨.૨

પરીક્ષા તથા મ ૂલયાંકિમાં ભાગીદારી:

ક.

પ્રશ્નપત્ર કાઢવ,ું મોડરે શન, વનરીક્ષિ, સતત મ ૂલ્યાુંકન િગેરે

કામગીરીિા

ણબડાણ ક્રમ

િિાબદારી
ખ.

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

ગ.

આંતફરક અને બાહય પરીક્ષાની ઉિરિહી ચકાસિી,
મ ૂલ્યાુંકન, મૌણખક, પ્રાયોણગક, શોધવનબુંધ િગેરે

ક્રમ

િવ ૃવત્ત

૨.૩

વિસ્તરણ, અભ્યાસલક્ષી અિે ક્ષેત્ર આધારરત િવ ૃવત્તઓ :

ક.

પદયાત્રા

અને

ઉદ્યોગ:

આયોિન

અને

કામગીરીિા

ણબડાણ ક્રમ

ભાગીદારી,

સમ ૂહજીિન : પ્રાથષના, કાુંતિ, શ્રમ/સિાઇ
ખ.

શૈક્ષણિક પ્રિાસ/ ક્ષેત્ર અભ્યાસ / સુંસ્થા કે સ્િૈચ્છછક સુંસ્થામાું
તાલીમ અને વનયક્ક્ત, વિદ્યાથી પફરસુંિાદ, પરામશષન,
૫ફરસુંિાદ/તાલીમન ું આયોિન િગેરે

ગ.

રાષ્રીય સેિા યોિના/ગ્રામવશણબર/ સમદાય સુંબવું ધત
પ્રવ ૃવિઓ / સાુંસ્કૃવતક અને રમતગમતની પ્રવ ૃવિઓ

ઘ.

જાગવૃ ત કે ઝુંબેશ સુંબવું ધત પ્રવ ૃવિ અને લોક ઉપયોગી ચચાષ ,
વિભાગ-૩માું સમાવિષ્ટ નહીં થયા હોય તેિા માફહતી આપતા
સામાન્ય લેખ / રે ડીયો –ટીિીમાું કાયષક્રમ /પફરસુંિાદ િગેરે
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ક્રમ

િવ ૃવત્ત

સોંપાયેલ

કરે લ

કામગીરીિા

કામગીરી

દસ્તાિેજીકરણિી વિગત

િોંધાયેલ

માગષદશષિિી

વિદ્યાથી

કામગીરીનું

ણબડાણ ક્રમ

૨.૪
ક.

પફરસુંિાદ, સુંમેલન, કાયષશાળાન ું આયોિન

ખ.

શૈક્ષણિક

તાલીમિગષ,

અણભમખતા

િગષ,

ઓપિગષ,

વિદ્યાશાખા વિકાસ કાયષક્રમ જેિા ટુંકા સમયના અભ્યાસક્રમન ું
આયોિન
ગ.

કમ્પ્યટર/સુંપ્રેષિ સુંબવધત કૌશલ્યો/ વ્યક્ક્તત્િવિકાસ
વિકાસ અને વશક્ષિના કાયષક્રમોન ું આયોિન

ઘ.

શારીફરક

વશક્ષિ અને ગ્રુંથાલય માટે વિવશષ્ટ શૈક્ષણિક

કાયષક્રમો /સુંગીત તથા અન્ય કળા અને અન્ય ૫રું ૫રાગત
ક્ષેત્રોમાું રચના અને સર્જન
ચ.

વિષયમાું નિા પ્રયોગ દ્વારા ગાુંધીવિચારનો સુંબધ
ું િોડિા
માટે ના કાયષક્રમોન ું આયોિન

છ.

સાુંપ્રત વશક્ષિમાું નઈ તાલીમના આયામો ઉમેરિા માટે ના
કાયષક્રમોન ું આયોિન

ક્રમ

િવ ૃવત્ત

ણબડાણ ક્રમ

દસ્તાિેજીકરણ
૨.૫

પીએચ.ડી.ના વિદ્યાથીઓને આપેલ માગષદશષનની વિગતો

ક્રમ

િવ ૃવત્ત

૨.૬

માઇિોર/

િાયોજક

ણબડાણ ક્રમ

મેજર

સંસ્થા/રકમ/સમયગાળો

પ ૂિષ

લેખનું શીષષક/િષષ

રાષ્રીય/આંતરરાષ્રીય સુંસ્થાઓ દ્વારા પ્રાયોજિત માઇનોર
અને મેિર સુંશોધન પ્રકલ્પ

ક્રમ

િવ ૃવત્ત

ણબડાણ ક્રમ

સમીણક્ષત/
યુ.જી.સી.
માન્ય
સામાવયક
૨.૭

પ ૂિષ સમીણક્ષત અથિા ય.જી.સી. માન્ય સામાવયકમાું લઘતમ
એક લેખ પ્રકાવશત થયેલ હોિો િોઈએ
વિભાગ – ૨

કુ લ વિભાગોમાં ભાગીદારી

વિશ્વવિદ્યાલયિા વિદ્યાથી/સંશોધિ સંબવં ધત િવ ૃવત્તઓમાં

અિે ગ્રેરડિંગ

ભાગીદારી માટે િા અથિા િા લખો
૨.૧

૨.૨

૨.૩

૨.૪

૨.૫

૨.૬

૨.૭

સારં ુ - ઓછામાં ઓછા ૩ િવ ૃવત્તઓમાં સામેલ છે , સંતોષકારક- ૧-૨ િવ ૃવત્તઓમાં સામેલ છે , ણબિ-સંતોષકારકકોઈપણ િવ ૃવત્તમાં સામેલ િથી / િાથ ધરી િથી.
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વિભાગ – ૩

સંશોધિ અિે વિદ્યાકીય ફાળો

૩.૧ સંશોધિલેખ
ભાષા અિે સારિત્ય, માિિવિદ્યાઓ, સમાજવિજ્ઞાિ, ગ્રંથાલયવિજ્ઞાિ, વશક્ષણ, શારીરરક વશક્ષણ, વ્યિસ્થાપિ અિે અન્ય વિષયો
માટે સંશોધિ લેખ દીઠ આંક – ૧૦
વિજ્ઞાિ શાખા માટે સંશોધિ લેખ દીઠ આંક – ૦૮
૩.૧.૧
ક્રમ

પ ૂિષસમીણક્ષત અથિા યુ.જી.સી. સ્િીકૃત સામાવયક
લેખનું શીષષક અિે કુ લ પાિ

:

સમીણક્ષત સામાવયકનું િામ અિે

મુખ્ય લેખકનું

સિલેખકિી

ISSN ઇમ્પેકટ ફેકટર

િામ

સંખ્યા

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
સુંશોધન લેખ માટે ના આંકની ગિતરી નીચે મિબ રહેશે:
પ ૂિષસમીણક્ષત (રે ફરીડ) સામાવયક/ યુ.જી.સી. સ ૂણચત જિષલ િોય તો પ આંક, ઇમ્પેકટ ફેકટર ૧ થી ઓછુ િોય તો ૧૦ આંક
ઇમ્પેકટ ફેકટર ૧ થી ર િોય તો ૧૫ આંક, ઇમ્પેકટ ફેકટર ર થી ૫ િોય તો ૨૦ આંક અિે ઇમ્પેકટ ફેકટર ૫ થી ૧૦ િોય તો ર૫ આંક
ઇમ્પેકટ ફેકટર ૧૦ થી િધુ િોય તો ૩૦ આંક લેખિા મિત્તમ આંકમાં ઉમેરી શકાશે.
થોમસિ રય ૂટસષ સ ૂણચ મુજબ ઇમ્પેકટ ફેકટર ધ્યાિે લેિામાં આિશે.
બે લેખકો: દરે ક લેખક માટેિા િકાશિિા મળિાપાત્ર કુ લ API આંકિા 70 ટકા
બે થી િધુ લેખકો: િથમ/મુખ્ય/ સંપકષ લેખકિે િકાશિિા મળિાપાત્ર કુ લ API આંકિા 70 ટકા અિે દરે ક સંયક્ુ ત લેખક માટેિા િકાશિિા મળિાપાત્ર કુલ
API આંકિા 30 ટકા.

૩.૧

મેળિેલ કુ લ આંક

૩.ર િકાવશત પુસ્તકો

(A)
૩.ર.૧. આંતરરાષ્િીય િકાશક* દ્વારા િકાવશત ISBN ધરાિતા પુસ્તકો
પુસ્તક દીઠ મિત્તમ આંક – ૧૨
ક્રમ

શીષષક અિે કુ લ પાિ

પુસ્તકનું િામ, સંપાદક અિે િકાશક

મુખ્ય લેખક

સિલેખકિી

આંક

સંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
*ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આંતરરાષ્િીય િકાશકોિે સ્િીકૃવત મળે લી િોિી અવિિાયષ છે અિે આ િકાશકોિી સ ૂણચ ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠિી િેબસાઈટ પર મ ૂકી અિે યુ.જી.સી.િે સ ૂણચત કરાશે.
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૩.ર.૨. રાષ્િીય િકાશકો* દ્વારા િકાવશત વિષયસંબવં ધત પુસ્તકો (ISBN)/ રાજ્ય અિે કે ન્ર સરકાર દ્વારા િકાવશત વિષય
સંબવં ધત /ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ િકાશિ
પુસ્તક દીઠ મિત્તમ આંક – ૧૦
ક્રમ

શીષષક અિે કુ લ પાિ

પુસ્તકનું િામ, સંપાદક અિે િકાશક

મુખ્ય લેખક

સિલેખકોિી

આંક

સંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
*ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા રાષ્િીય િકાશકોિે સ્િીકૃવત મળે લી િોિી અવિિાયષ છે અિે આ િકાશકોિી સ ૂણચ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠિી િેબસાઈટ
પર મ ૂકી અિે યુ.જી.સી.િે સ ૂણચત કરાશે.

૩.ર.૩

સંપારદત પુસ્તકમાં િકરણ
િકરણ દીઠ મિત્તમ આંક – ૦૫

ક્રમ

શીષષક અિે કુ લ પાિ

પુસ્તકનું િામ, સંપાદક અિે

મુખ્ય લેખક

િકાશક

સિલેખકોિી

આંક

સંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
*ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આંતરરાષ્િીય અિે રાષ્િીય િકાશકોિે સ્િીકૃવત મળે લી િોિી અવિિાયષ છે અિે આ િકાશકોિી સ ૂણચ ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠિી િેબસાઈટ પર મ ૂકી અિે યુ.જી.સી.િે સ ૂણચત કરાશે.

૩.ર.૪

ISBN ધરાિતા આંતરરાષ્િીય* િકાશક દ્વારા િકાવશત પુસ્તકનું સંપાદિ
સંપારદત પુસ્તક દીઠ મિત્તમ આંક – ૧૦

ક્રમ

શીષષક અિે કુ લ પાિ

પુસ્તકનું િામ, સંપાદક અિે

મુખ્ય લેખક

િકાશક

સિલેખકોિી

આંક

સંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
*ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આંતરરાષ્િીયિે સ્િીકૃવત મળે લી િોિી અવિિાયષ છે અિે આ િકાશકોિી સ ૂણચ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠિી િેબસાઈટ પર
મ ૂકી અિે યુ.જી.સી.િે સ ૂણચત કરાશે.

૩.ર.૫

ISBN ધરાિતા રાષ્િીય* િકાશક દ્વારા િકાવશત પુસ્તકનું સંપાદિ
સંપારદત પુસ્તક દીઠ મિત્તમ આંક – ૦૮

ક્રમ

શીષષક અિે કુ લ પાિ

પુસ્તકનું િામ, સંપાદક અિે
િકાશક

મુખ્ય લેખક

સિલેખકોિી

આંક

સંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
*ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા રાષ્િીય િકાશકોિે સ્િીકૃવત મળે લી િોિી અવિિાયષ છે અિે આ િકાશકોિી સ ૂણચ ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠિી
િેબસાઈટ પર મ ૂકી અિે યુ.જી.સી.િે સ ૂણચત કરિાનું થાય.
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(B)
૩.ર.૬

ભારતીય અિે વિદે શી ભાષાઓમાં અનુિાદ કાયષ (િકરણ/ સંશોધિ લેખ)
અનુિારદત િકરણ/ સંશોધિ લેખ દીઠ મિત્તમ આંક – ૦૩

ક્રમ

શીષષક અિે કુ લ પાિ

પુસ્તકનું િામ, સંપાદક અિે

મુખ્ય લેખક

િકાશક

સિલેખકોિી

આંક

સંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
*ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આંતરરાષ્િીય અિે રાષ્િીય િકાશકોિે સ્િીકૃવત મળે લી િોિી અવિિાયષ છે અિે આ િકાશકોિી સ ૂણચ ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠિી િેબસાઈટ પર મ ૂકી અિે યુ.જી.સી.િે સ ૂણચત કરિાનું થાય.

૩.ર.૭

ભારતીય અિે વિદે શી ભાષાઓમાં અનુિાદ કાયષ (પુસ્તક)
અનુિારદત પુસ્તક દીઠ મિત્તમ આંક – ૦૮

ક્રમ

શીષષક અિે કુ લ પાિ

પુસ્તકનું િામ, સંપાદક અિે

મુખ્ય લેખક

િકાશક

સિલેખકોિી

આંક

સંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
*ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા આંતરરાષ્િીય અિે રાષ્િીય િકાશકોિે સ્િીકૃવત મળે લી િોિી અવિિાયષ છે અિે આ િકાશકોિી સ ૂણચ ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠિી િેબસાઈટ પર મ ૂકી અિે યુ.જી.સી.િે સ ૂણચત કરિાનું થાય.

૩.૨

મેળિેલ કુ લ આંક (૩.ર.૧ + ૩.ર.ર + ૩.ર.૩ + ૩.ર.૪ + ૩.ર.૫ + ૩.ર.૬ + ૩.ર.૭)

૩.૩ મારિતી અિે િત્યાયિ ટે કિોલોજી(આઈસીટી)િા માધ્યમ દ્વારા, અધ્યાપિ અધ્યયિ શાસ્ત્ર અિે વિષયિસ્તુન ંુ સર્જિ તેમજ
િિા અભ્યાસક્રમ અિે પાઠયક્રમિો વિકાસ
૩.૩.૧ િિીિ વશક્ષણ શાસ્ત્રિો વિકાસ
શાસ્ત્ર વિકાસ દીઠ મિત્તમ આંક – ૦૫
ક્રમ

શીષષક

મુખ્ય ફાળો આપિાર

સિભાગીઓિી

આંક

સંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

૧
૨
કુ લ આંક
૩.૩.૨ િિા પાઠયક્રમ અિે અભ્યાસક્રમિી રચિા
પાઠયક્રમ/અભ્યાસક્રમ દીઠ મિત્તમ આંક – ૦૨
ક્રમ

શીષષક

મુખ્ય ફાળો આપિાર

સિભાગીઓિી
સંખ્યા

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

૧
કુ લ આંક
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૩.૩.૩ સામુરિક મુક્ત ઓિ લાઈિ અભ્યાસક્રમ (Massive Open Online Course - MOOC)
ક્રમ

વિગત

શીષષક અિે

મુખ્ય ફાળો આપિાર

MOOC ના

સિભાગીઓિી

આંક

સંખ્યા

ણબડાણ
ક્રમ

ક્રેફડટ
૧

ચાર

ચરિ(quadrant)

ના

સુંપ ૂિષ

MOOCનો વિકાસ (૪ ક્રે ફડટ) ૨૦ આંક
ચાર કરતાું ઓછા ક્રેફડટના અભ્યાસક્રમ
૨

માટે પ્રત્યેક ક્રેફડટ દીઠ 0૫ આંક

૩

ચાર ચરિના સુંપ ૂિષ MOOCનો વિકાસ
(દરે ક મોડયલ અથિા વ્યાખ્યાન માટે
0૫ આંક)
MOOCના દરે ક મોડયલ માટે સામગ્રી

૪

લેખક / વિષય વનષ્િાત (૦૨ આંક)
ન્ય ૂનિમ એક ચરિ હોવ ું િોઈએ
૫

અભ્યાસક્રમ સુંયોિક (૪ ક્રેફડટ) માટે
૦૮ આંક અિે ચાર કરતાું ઓછા ક્રેફડટ
માટે ક્રેફડટ દીઠ 0૨ આંક
કુ લ આંક

૩.૩.4 વિજાણુ વિષય િસ્તુ (eContent)
ક્રમ

વિગત

શીષષક અિે

મુખ્ય ફાળો આપિાર

MOOC ના

સિભાગીઓિી
સંખ્યા

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

ક્રેફડટ
૧

ચાર ચરિના ઇ કન્ટે ન્ટનો વિકાસ (સુંપ ૂિષ
અભ્યાસક્રમ અથિા ઈ-પસ્તક) ૧૨ આંક

૨

ચાર

ચરિના

ઇ

કન્ટે ન્ટનો

વિકાસ

(મોડયલ દીઠ 0૫ આંક)
૩

પ ૂણષ

અભ્યાસક્રમ/િકરણ/

ઇવિષયિસ્તુ

મોડયુલિા

ઇપુસ્તકિા
વિકાસમાં

યોગદાિ-0૨ આંક (ન્ય ૂનિમ એક ચરિ
માટે )
૪

સુંપ ૂિષ અભ્યાસક્રમ / પ્રકરિ / ઇપસ્તક
માટે

ઇવિષયિસ્ત

મોડયલના

સુંપાદક-૧૦ આંક
કુ લ આંક
૩.૩

મેળિેલ કુ લ આંક (૩.૩.૧ + ૩.૩.ર + ૩.૩.૩ + ૩.૩.૪)
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૩.૪.૧

સંશોધિમાં માગષદશષિ
ક્રક્ષા

વિદ્યાથી સંખ્યા

૫દિી મેળિેલ

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

એમ.ફિલ/ અનસ્નાતક

(પદિી મેળિનાર સુંશોધક દીઠ

૦૨)
પીએચ.ડી (મહાવનબુંધ રજૂ કરનાર સુંશોધક દીઠ ૦૫ અને
૫દિી મેળિનાર દીઠ ૧૦)
કુ લ મેળિેલ આંક :
૩.૪.૨
ક્રમ

પ ૂણષ થયેલા સંશોધિ િકલપ
અનુદાિિી રકમ

િકલપનું શીષષક

(રૂવપયા લાખમાં)

િકલપ

સમયગાળો

મુખ્ય

સિ

આપિાર

(િષષમાં)

સંશોધક

સંશોધકિી

સંસ્થા

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

સંખ્યા

કુ લ આંક
દસ લાખ કરતાં િધુ મ ૂલયિા સંશોધિ િકલપ દીઠ ૧૦ આંક
દસ લાખ કરતાં ઓછા મ ૂલયિા સંશોધિ િકલપ દીઠ ૦૫ આંક

૩.૪.૩
ક્રમ

કાયષરત (ચાલુ) સંશોધિ િકલપ
અનુદાિિી રકમ

િકલપનું શીષષક

(રૂવપયા લાખમાં)

િકલપ

સમયગાળો

મુખ્ય

સિ

આપિાર

(િષષમાં)

સંશોધક

સંશોધકિી

સંસ્થા

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

સંખ્યા

કુ લ આંક
દસ લાખ કરતાં િધુ મ ૂલયિા સંશોધિ િકલપ દીઠ - ૧૦ આંક
દસ લાખ કરતાં ઓછા મ ૂલયિા સંશોધિ િકલપ દીઠ - ૦૫ આંક

૩.૪.૪

પરામવશિત (કન્સલટન્સી) િકલપ

ક્રમ

અનુદાિિી રકમ

િકલપનું શીષષક

(રૂવપયા લાખમાં)

િકલપ

સમયગાળો

આપિાર સંસ્થા

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
પરામવશિત િકલપ દીઠ મિત્તમ આંક – ૦૩

૩. ૪

મેળિેલ કુ લ આંક (૩.૪.૧ + ૩.૪.ર + ૩.૪.૩ + ૩.૪.૪)

15

૩.૫.૧

પેટન્ટ
શીષષક અિે મંજૂર કરિાર(ગ્રાનન્ટિંગ) સંસ્થા

ક્રમ

આિેદિ તારીખ અિે સ્સ્થવત

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
પેટન્ટ માટે (આંક): આંતરરાષ્િીય -૧૦, રાષ્િીય -૦૭

૩.૫.૨

િીવત વિષયક દસ્તાિેજ : આંતરરાષ્િીય સંસ્થા જેિી કે WHO/UNO/UNESCO/UNICEF/World Bank/IMF/ભારત
સરકાર/રાજ્ય સરકાર માટે મિત્િિાં િીવત વિષયક દસ્તાિેજ રજૂ થયેલ િોય તો તેિી વિગત

ક્રમ

િીવત વિષયક

રજુ થયેલ તારીખ અિે સ્સ્થવત

સંસ્થા

આંક

દસ્તાિેજિી વિગત

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ આંક
િીવત વિષયક દસ્તાિેજ (આંક): આંતરરાષ્િીય -૧૦, રાષ્િીય-૦૭, રાજ્ય સરકાર-૦૪

૩.૫.૩ વિદ્વત્ પુરસ્કાર અિે પારરતોવષક (ફેલોશીપ અિે એિોડષ )
ક્રમ

ફેલોશીપ/ એિોડષ

આંતરરાષ્િીય/ રાષ્િીય

સંસ્થાનું િામ

તારીખ

આંક

ણબડાણ
ક્રમ

કુ લ મેળિેલ આંક :
ફેલોશીપ અિે એિોડષ : આંતરરાષ્રીય -૦૭, રાષ્રીય-૦૫

૩. ૫

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

૩.૬ પરરસંિાદ/સંમેલિમાં વિમંવત્રત વ્યાખ્યાિ/ તજજ્ઞ(રરસોસષ પસષિ)/ સેવમિારમાં પ ૂણષ સંશોધિ લેખિી રજૂઆત/ સંમેલિમાં
િસ્તુવત/ પરરસંિાદ કાયષિાિીમાં િકાવશત લેખ
ક્રમ

પરરસંિાદ/

શીષષક

આયોજક સંસ્થા

તારીખ અિે સ્થળ

આંક

સંમેલિમાં વિમંવત્રત

ણબડાણ
ક્રમ

વ્યાખ્યાિ

કુ લ મેળિેલ આંક
પરરસંિાદ અિે સંમેલિમાં િસ્તુત લેખ અિે પરરસંિાદ કાયષિાિીમાં િકાવશત લેખિે કોઈપણ એકમાં ગણિામાં આિશે
આંક : આંતરરાષ્રીય (વિદે શમાું)-૦૭, આંતરરાષ્રીય (દે શમાું) -૦૫, રાષ્રીય-૦૩, રાજ્ય/ યવનિવસિટી સ્તર-૦૨

૩. ૬

મેળિેલ કુ લ આંક

વિભાગ - ૩
૩.૧

૩.ર

કુ લ આંક

સંશોધિ અિે વિદ્યાકીય ફાળો
૩.૩

૩.૪

૩.૫

૩.૬
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ુ ાંકિો સારાંશ
કામગીરી આઘારરત સમીક્ષા ગણ
ક્રમ

વિભાગ

કુ લ ગુણાંક

વિભાગ-૧

અધ્યાપિ, વિદ્વતા અિે મ ૂલયાંકિલક્ષી િવ ૃવત્તઓ

૧૦૦

વિભાગ-ર

વિશ્વવિદ્યાલયિા

૧૦૦

વિદ્યાથી/સંશોધિ

સંબવં ધત

મેળિેલ આંક/ગ્રે રડિંગ

િવ ૃવત્તઓમાં ભાગીદારી
વિભાગ-૩

સંશોધિ અિે વિદ્યાકીય ફાળો (૩.૧ થી ૩.૬િા કુ લ આંક)

કલ સુંશોધન આંકના
મહિમ 30 ટકા
મળિાપાત્ર રહેશે.

િીવત વિષયક દસ્તાિેજ/પોણલસી ડોક્યુમેન્ટ (૩.૫.૨)
આમંવત્રત વ્યાખ્યાિ / તજજ્ઞ અિે સંશોધિ લેખ રજૂઆતિા (૩.૬)

વિભાગ ૩ સંશોધિ આંક કુ લ (30 ટકા મયાષ દા સાથે)

વિભાગ - ૪

:

ુ ણં ગક મારિતી
આનષ

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

ણબડાણ : પ્રમાિપત્ર, પરિાનગીપત્ર, લેખ િગેરેની આિશ્યકતા અનસાર નકલ બીડિી. (વિભાગમાું દસ્તાિેજીકરિ કરવ)ું
(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
હ ું પ્રમાણિત 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 :

સુંબવું ધત સુંકલના સુંયોિકની સહી તથા નોંધ :
સહી / વસક્કો
વિભાગના અધ્યક્ષની સહી તથા નોંધ :
સહી / વસક્કો
વિદ્યાશાખાના ડીનની સહી તથા નોંધ :
સહી / વસક્કો
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API/PBAS આંકિી ચકાસણીિી વિગત
સેિકન ું નામ :
વિભાગ / મહાવિદ્યાલય :
િષષ : તા.

થી તા.

સધી

Level ........................ માુંથી Level..................... માું બઢતી

વિભાગ િા ક્રમ

વ્યસ્ક્તએ આપેલ

વિભાગીય અધ્યક્ષ

આંક

/સંયોજક

ડીિ

િોંધ

વિભાગ-1 િત્યક્ષ અધ્યાપિ, અઘ્યયિ અિે મ ૂલયાંકિલક્ષી િવ ૃવત્તઓ
1.1
1.2
વિભાગ 1

કલ

વિભાગ-2 વિશ્વવિદ્યાલયિા વિદ્યાથી/સંશોધિ સંબવં ધત િવ ૃવત્તઓમાં ભાગીદારી
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
વિભાગ 2

કુ લ

વિભાગ-3 સંશોધિ અિે વિદ્યાકીય ફાળો
1

3.1.1

2
3
3.1
3.2.1

1
2
3

3.2.2

1
2
3

3.2.3

1
2
3

3.2.4

1
2
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1

3.2.5

2
1

3.2.6

2
1

3.2.7

2
3.2
1

3.3.1

2
1

3.3.2

2
1

3.3.3

2
3
4
5
1

3.3.4

2
3
4
3.3
1

3.4.1

2
1

3.4.2

2
1

3.4.3

2
1

3.4.4

2
3.4
1

3.5.1

2
1

3.5.2

2
1

3.5.3

2
3.5
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3.6

1
2
3.6
કુ લ

સુંબવધત સુંકલના સુંયોિકની સહી

વિભાગના અધ્યક્ષની

વિદ્યાશાખાના

સહી

ડીનની સહી
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