ત્રક-12

ગ ૂજયાત વિદ્યાીઠ હસ્તક
કવૃ િ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના તાાંવત્રક સેિકોના િાવિિક કામયવનષ્ાદન મ ૂલમાાંકન
અહેિારન ાં ત્રક
વંસથથાઃ-ગ ૂજયથત વલદ્યથીઠ કૃવ વલજ્ઞથન કેન્દ્ર_____________________
તથયીખાઃ______________થી___________________સુધીનથ અશેલથર
વેલક નંફયાઃબાગ-1
(કચેયીએ બયવ)ાં
1.

અવધકથયી/વેલકનું નથભાઃ-

2.

શોદ્ોાઃ-

3.

જન્દ્ભ તથયીખાઃ-

4.

પ્રથભ વનભણકં ૂ ની તથયીખાઃ-

5.

શથરનથ શોદ્થ ઉય વનભણકં ૂ ની તથયીખાઃ-

6.

ચથલુ લષ દયમ્મથન રીધેર યજા

(1) શક્ક યજા

અને તેનથ પ્રકથય

(2) અધષગથયી યજા
(3) રૂથંતયીત યજા
(4) અવથધથયણ યજા
(5) અન્દ્મ યજા
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બાગ-2 - સ્િમ ૂલમાાંકન
(જેભનો અહેિાર બયિાભાાં આિે તેભણે બયિાન.ાં )
1.

તભાયી પયજો ટૂાંકભાાં દર્ાયિો.

2.

તભથયથ કથમષનથ જે રક્ષ્મ/ઉદ્ે શ્મ/ધ્મેમ તભે ોતે નક્કી કમથષ શોમ અથલથ તભથયથ ભથટે વનવિત
કયી આપ્મથ શોમ તે (રયણથભ/ભથત્રથ કે અન્દ્મ રૂભથં) કથમોની આઠ થી દવ વલગતો અગ્રતથક્રભ
પ્રભથણે દળથષલો અને દયે ક રક્ષ્મની તભથયી વવદ્ધિ દળથષ લો.
રક્ષ્મ/ઉદ્દે શ્મ/ધ્મેમ

વસદ્ધિઓ
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3.(અ) ઉયોક્ત મુદ્થ-2ભથં દળથષલેર રક્ષ્મ/ઉદ્ે શ્મ/ધ્મેમોની વવદ્ધિ ભેલલથભથં યશી ગમેર ખથભીઓ વંક્ષ
ે ભથં
દળથષલો. રક્ષ્મોની પ્રથપ્પ્તભથં કોઈ ફથધથઓ જો થઈ શોમ તો તે દળથષલો.

(ફ) જે કથમષભથં લધુ ડતી વવદ્ધિ ભી શોમ તે તથથ તેભથં તભથરું કેટલું મોગદથન શત ુ ં તે દળથષ લો.

4.

આગનથ કેરેન્દ્ડય લષન ુ ં અસથથમી વભલ્કત લથવિક ત્રક (Return) વનવિત તથયીખ અથથષત થછનથ
ુ યી સુધીભથં પથઈર કયથલેર કે નરશ તે દળથષ લો. જો નથ, તો તે કમથયે પથઈર
લષનથ લષની 31 જાન્દ્યઆ
કયથવયું તેની તથયીખ દળથષલો.

તથયીખાઃ-

સલમ ૂલ્મથંરકત અવધકથયીની વશી
નથભાઃશોદ્ોાઃ3

બાગ-3 ( અહેિાર રખનાય અવધકાયીએ બયિાન ાં )
અશેલથર રખનથય તથથ વભીક્ષક અવધકથયી દ્વથયથ વંખ્મથત્ભક ગ્રેડીંગ (મ ૂલ્મથંકન) આલથનું શોમ છે જે
1-10નથ પ્રભથણભથં શોવું જોઈએ, જેભથં 1 વૌથી ઓછો ક્રભ અને 10 ઉચ્ચત્તભ શ્રેણી દળથષ લલથની છે .
(અ) કયે ર કામંન ાં મ ૂલમાાંકન ( આભાાં 40% બાય [Weightage] યહેર્ે. )
અહેિાર

સભીક્ષક અવધકાયી

સભીક્ષક

રખનાય

બાગ-5નો ેયા-2 જઓ

અવધકાયીન ાં ટૂાં કાં

અવધકાયી

નાભ/સહી

(1)  ૂલષઆમોજીત કથમષની રય ૂણષતથ/
વલમ આધથરયત વોંેર કથમષ
(2) કયે ર કથમષની ગુણલત્તથ
(3) વલશ્રેણથત્ભક મોગ્મતથ
(4) અલથદથત્ભક કથમષની રય ૂણષતથ/ અગથઉથી
જાણી ન ળકથમ તેલથ (Unforeseen tasks)
કયે ર કથમોની વવદ્ધિ
કયે ર કામયન ાં સભગ્ર મ ૂલમાાંકન (Grading)
(ફ) વ્મકકતગત વિર્ેિતાઓન ાં મ ૂલમાાંકન (આભાાં 30% બાય [Weightage] યહેર્ે.)
અહેિાર

સભીક્ષક અવધકાયી

સભીક્ષક

રખનાય

અવધકાયીન ાં ટૂાં કાં

અવધકાયી

નાભ અને સહી

(1) કથમષ પ્રત્મેની અભબવ ૃવત્ત
(2) જલથફદથયીની સુઝ
(3) વળસત થરન
(4) પ્રત્મથમથન કૌળલ્મ
(5) વલશ્રેણથંત્ભક મોગ્મતથ
(6) ટીભ બથલનથથી કથમષ કયલથની ક્ષભતથ
(7) વભમ-ત્રક મુજફ કથમષ કયલથની ક્ષભતથ
(8) યસય વમરકતગત વંફધ
ં
(9) વભગ્ર છથ અને વમરકતત્લ
વ્મક્તતગત વિર્ેિતાઓ ઉય સભગ્ર મ ૂલમાાંકન
(Grading)
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(ક) કામાયત્ભક સક્ષભતાન ાં મ ૂલમાાંકન (આભાાં 30% બાય [Weightage] યહેર્ે)
અહેિાર

સભીક્ષક અવધકાયી

સભીક્ષક

રખનાય

અવધકાયીન ાં ટૂાં કાં

અવધકાયી

નાભ અને સહી

(1) વનમભો/વલવનમભો/કથમષ અને મોગ્મતથનથ
ક્ષેત્રભથં જ્ઞથન તથથ તેનથ ઉમોગની જાણકથયી
(2) નીવતફિ મોજનથ ફનથલલથની ક્ષભતથ
(3) વનણષમ રેલથની ક્ષભતથ
(4) વંકરન ક્ષભતથ
(5) તેભનથ શથથ નીચેનથ વેલકોને પ્રેરયત તથથ
વલકવીત કયલથની ક્ષભતથ
(6) કથભનો આયં બ/શેર કયલથની ળક્ક્ત
(7) કથમથષત્ભક વક્ષભતથ ઉય વભગ્ર મ ૂલ્મથંકન
(Grading)

બાગ-4 સાભાન્દ્મ
1. જાહેય જનતા સાથેના સાંફધ
ાં ો
(જાશેય જનતથની આલશ્મકતથઓ પ્રત્મે જલથફદથયી અને અવધકથયીનથ અભબગભ ઉય અભબપ્રથમ)

2. તારીભઃ
(અવધકથયીની અવયકથયકતથ અને ક્ષભતથઓને લધુ સુધથયલથની રષ્ટટએ તથરીભ રેલથની બરથભણ)
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3. તાંદયસ્તીની ક્સ્થવતઃ

4. સત્મવનષ્ઠા (Integrity)
(અવધકથયીની વત્મ વનટઠથ ઉય અભબપ્રથમ)

5. અશેલથર રખનથય અવધકથયી દ્વથયથ અવધકથયીની વભગ્ર વલળેતથઓની છથ (રગબગ 100 ળબ્દોભથં)
જેભથં વભથષ અને અવભથષક્ષેત્ર, અવથધથયણ વવદ્ધિઓ, ભશત્ત્લ ૂણષ અવપતથઓ [વંદબષ-બથગ-2નથ
3(અ) અને 3(ફ) ] તથથ દુફષ લગો પ્રવત અભબવ ૃવત્ત વથભેર શોમ.

6. અશેલથરનથ બથગ-3નથ અ, ફ અને ક ભથં આેર બથયથંળ (Weightage) નથ આધથયે કુર ભીને
વંખ્મથત્ભક મ ૂલ્મથંકન (Grading).

સથાઃ-

અશેલથર રખનથય અવધકથયીની વશી

તથયીખાઃ-

નથભાઃશોદ્ોાઃ-
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બાગ-5
1. સભીક્ષક અવધકાયીનો અભબપ્રામઃ
વભીક્ષક અવધકથયી નીચેનો વેલથનો વભમ

2. શું તભો બથગ-3 અને 4ભથં વંફવં ધત અવધકથયીનથ કયે ર કથમોનથ તથથ વલળેતથઓ અંગે
અશેલથર રખનથય અવધકથયીનથ મ ૂલ્મથંકન વથથે વંભત છો ?
શું તભે વંફવં ધત અવધકથયીની અવથધથયણ વવદ્ધિઓ/ભશત્ત્લ ૂણષ અવપતથઓ ભથટે કયલથભથં
આલેર મ ૂલ્મથંકન વથથે વંભત છો ?
[વંદબષાઃ બથગ-3(અ) તથથ બથગ-4 (5)]
(જો તભે અશેલથર રખનથય અવધકથયી દ્વથયથ આલથભથં આલેર ગુણનથ કોઈણ વંખ્મથત્ભક
મ ૂલ્મથંકન વથથે વંભત થતથ નથ શોમ તો તભે તભથરું મ ૂલ્મથંકન નીચેનથ કોરભભથં આો તથથ
તભથયી ટૂંકી વશી કયો.)
હા

ના

Yes

No

સહી

3. અવંભવતનથ રકસવથભથં તભથયથ કથયણો જણથલો. શુ ં એલી કોઈ ફથફત છે જે તભે કથંઈક ફદરલથ
અથલથ ઉભેયલથ ઇચ્છો છો ?
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4. વભીક્ષક અવધકથયીનો વભગ્ર અભબપ્રથમ-(100 ળબ્દોભથં) જેભથં અવધકથયીની વભગ્ર વલળેતથઓ ઉય
વભથષ ક્ષેત્ર અથલથ ઓછથ વભથષક્ષેત્રભથં તથથ તેની દુફષ લગો પ્રત્મેની અભબવ ૃવત્ત વથભેર શોમ.

5. અશેલથર બથગ-3નથ અ,ફ અને ક ભથં આલથભથં આલેર બથયથંળ (Weightage)નથ આધથયે કુર
ભીને વંખ્મથત્ભક મ ૂલ્મથંકન. (Grading)

વભીક્ષક અવધકથયીની વશી

સથાઃ-

નથભાઃ-

તથયીખાઃ-

શોદ્ોાઃ-
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