પત્રક-13

ગ ૂજરાત વળદ્યાપીઠ : અમદાળાદ – 380 014
ળાવવિક કામગીરી મ ૂલયાાંકન અષળાન ાં પત્રક
[ાઈબ્રેરી એટેન્ડન્ટ, પટાળાલા, શફાઇ કામદાર, ગે સ્ટેટનર ઓપરે ટર, માલી, પાંપમેન ળગે રે શમકક્ષ
જગ્યાઓ- Multi-Tasking Staff (MTS) માટે]
તાયીખઃ____________ થી_____________સુધીનો અશેલાર

ભાગ-1
વ્મકિતગત ભાકશતી
(િચેયીએ બયવુ)ું
1. વેલિનુ ું નાભઃ2. વેલિ નુંફયઃ3. જન્ભ તાયીખઃ- .......................(ળબ્દોભાું..............................................................................)
4. વલબાગ/ રેફોયે ટયીઃ5. વલદ્યાીઠભાું પ્રથભ વનભણિું ૂ ની તાયીખ તથા લતતભાન ે રેલરઃ- ...............................................
6. લતતભાન જગ્મા અને આ જગ્માએ વનભણિું ૂ ની તાયીખ :

જગ્માઃ-.....................................
તાયીખઃ-....................................

7. વેલિ અનુસ ૂચચત જાવત/જનજાવત વુંલગતના છે ?
8. અશેલારના લત દયમ્માન રીધેરી યજાઓ

(1) શક્ક યજા
(2) અધતગાયી યજા
(3) રૂાુંતયીત યજા
(4) અવાધાયણ યજા
(5) અન્મ યજા

9. લત દયમ્માન િોઇ તારીભ ભેલી શોમ તો તેની વલગત આલી.

(તૈમાય િયનાય)

(ખયાઇ િયનાય)

નાભ, શોદ્દો અને વશી

નાભ, શોદ્દો અને વશી
1

ભાગ-2 સ્ળમ ૂલયાાંકન
ૂ ભાું વલગત
1. વોંલાભાું આલેરી પયજોની ટુંિ

ૂ ો
2. તા.....................થી તા...................દયમ્માન આના દ્વાયા િયલાભાું આલેરી િાભગીયીનો ટુંિ
વ ૃત્ાુંત

3. ગત િેરેન્ડય લતની સ્થામી વુંવત્ અંગેન ુ ું લાવિિ વલલયણ તા.31ભી જાન્યુઆયી સુધીભાું આલાભાું
આવ્યુ ું શતુ?ું જો ના, તો જે તાયીખે આપયુ ું તે તાયીખ જણાલો

સ્થઃ-

વેલિની વશી

તાયીખઃ-

2

ભાગ-3 અષેળા ખનાર અવિકારી દ્વારા મ ૂલયાાંકન
અશેલાર રખનાય અવધિાયી દ્વાયા દયે િ ગુણ/ખાવવમત ભાટે 1-10ના સ્િેરભાું મ ૂલમાુંિન િયલાભાું આલળે જમાું 1 ન્ય ૂનતભ સ્િેર છે અને 10
ભશત્ભ છે . (અશેલાર રખતાું શેરા અશેલાર રખલા ભાટેની ભાગતદવળિિા લાુંચી જલા વલનુંતી)

(અ) કામના આઉટપટને આિારે મ ૂલયાાંકન (આ વળભાગનો ભારાાંક 40 % રષેે)
અશેલાર

વભીક્ષા િયનાય

વભીક્ષિ

રખનાય

અવધિાયી (જો િોરભ-

અવધિાયીની

અવધિાયી

3 વાથે વશભત ન

ટૂુંિી વશી

શોલ તો)

1.

2.

3.

1.

િામતની ગુણલત્ા

2.

શુ ું વેલિ ભળીન/સ્ટોય વનબાલલાનુ ું જાણે છે ?

3.

શુ ું વેલિ ભિાન/સ્ટોય/ભળીન/યે િડત મોગ્મ

4.

5.

યીતે અને વનમવભતયીતે વનબાલે છે ?
4.

શુ ું

વેલિ

સ્ટોયે જ

આઇટમ્વ,

ચાટત વ,

વલઝયુઅર સ્રાઇડવ, િામત સ્થ, લગેયેની
વુંબા અને સ્લચ્છતા યાખે છે ?
5.

શુ ું

વેલિ

ભયાભતના

ભળીનને
િાભભાું,

રગાલલાભાું/

સ્ટોવતના

રોડીંગ/

અનરોડીંગના િાભભાું ભદદ િયે છે ?
િાભના આઉટપુટનુ ું વભગ્ર મ ૂલમાુંિન
(કુર 1 થી 5/5)
(બ) વ્યક્તતગત ગ ૂણોન ાં મ ૂલયાાંકન (આ વળભાગનો ભારાાંક 30 % રષેે)

1.

2.

1.

િાભ પ્રત્મેન ુ ું લરણ

2.

જલાફદાયીની વબાનતા

3.

શાજયીભાું વનમવભતતા અને વભમ ારન

4.

વળસ્ત ારન

5.

ભાકશતીવુંચાયનુ ું િૌળલમ

6.

જૂથભાું િામત િયલાની ક્ષભતા

7.

વભમ ભમાતદાના િાભો વભમ ભમાતદાભાું
પ ૂયા િયલાની ક્ષભતા

8.

વાથી વેલિ વાથેનો વુંફધ
ું
3

અશેલાર

વભીક્ષા િયનાય

વભીક્ષિ

રખનાય

અવધિાયી (વુંદબત-

અવધિાયીની ટૂુંિી

અવધિાયી

બાગ-5નો ેયા-2)

વશી

3.

4.

5.

9.

પ ૂયા

ાડલાભાું

આલેરા

ગણલેળનો

સુઘડતાપ ૂલતિ ઉમોગ
વ્મક્તતગત ગુણોનુ ું વભગ્રતમા મ ૂલમાુંિન
(કુર 1 થી 9/9)
(ક) કાયયને ગતાાં કૌલયોન ાં મ ૂલયાાંકન (આ વળભાગનો ભારાાંક 30 % રષેે)

1.
1.

અશેલાર

વભીક્ષા િયનાય

વભીક્ષિ

રખનાય

અવધિાયી (વુંદબત-

અવધિાયીની ટૂુંિી

અવધિાયી

બાગ-5નો ેયા-2)

વશી

3.

4.

5.

2.
િાભ

વુંફધ
ું ી

ધ્ધવત,

રુલવ,

વલદ્યાીઠની

યે ગ્યુરેળન્વ,
પ્રણારી

િામત

લગેયેની

વાભાન્મ જાણિાયી
2.

વભન્લમની ક્ષભતા

3.

શેર વ ૃવત્

4.

િમ્પયુટય ઉય િામત િયલાની નીપ ૂણતા,
જો જરૂય શોમ તો
િૌળલમોનુ ું વભગ્રતમા મ ૂલમાુંિન
(કુર 1 થી 1/4)

ભાગ-4
શામાન્ય
1. અન્મ રોિો વાથે (બ્બ્રિ વાથે)નો વ્મલશાય (જરૂય જણામ તો)
(વેલિનો રોિો વાથેનો વુંિત અને પ્રવતકિમાઓ અંગે નોંધ)

2. તારીભ અંગેની જરૂયીઆત ( બવલષ્મ ભાટે જે ક્ષભતાની આલશ્મિતા છે તેને ધ્માનભાું યાખીને
તારીભની જરૂયીઆત શોમ તો જણાલલી)

3.

આયોગ્મની ક્સ્થવત
4

4.

વત્મવનષ્ઠા
(વેલિની વત્મવનષ્ઠા અંગે નોંધ આલી)

5.

અશેલાર રખનાય અવધિાયી દ્વાયા વેલિના વભગ્ર ગુણો જેલાું િે તેભનુ ું ભજબ ૂત જભા ાસુ,
નફળું ાસુ, અવાધાયણ વવદ્ધિ, નોંધાત્ર વનષ્પતા અને નફા લગતના રોિો વાથે તેભનો
વ્મલશાય અંગે આળયે 100 ળબ્દોભાું ચચત્રણ આવુ.ું

6.

અશેલારના બાગ-3ના ેટા બાગ (અ), (ફ) અને (િ) ભાું આલાભાું આલેરા બાયાુંિને
આધાયે વભગ્રતમા વુંખ્માિીમ ગ્રેડીંગ

/10

અશેલાર રખનાય અવધિાયીની વશી
નાભઃ
સ્થઃ-

શોદ્દોઃ-

તાયીખઃ-

અશેલારનો વભમગાોઃ-

ભાગ-5 શમીક્ષા કરનાર અવિકારીની નોંિ
1.

વભીક્ષા િયનાય અવધિાયીના શાથ નીચે વેલાનો વભમગાો

5

2.

મ ૂલમાુંિન િયનાય અવધિાયીએ બાગ-(3) અને બાગ-(4) અંતગતત વ્મક્તતગત ગ ૂણોનુ ું અને

િામતને રગતાું િૌળલમોનુ ું જે મ ૂલમાુંિન િયુું છે તેની વાથે આ વુંભત છો? શુ ું તભે વેલિની અધાયણ
ઉરબ્બ્ધ, ભશત્લપ ૂણત વનષ્પતા ફાફતે િયલાભાું આલેરા મ ૂલમાુંિન વાથે વશભત છો?
(ધાયો િે જો તભે િોઇ વુંખ્માત્ભિ મ ૂલમાુંિન વાથે વુંભત ન થતા શો તો વુંફવું ધત ફાફત અંગે
ૂ ી વશી િયલા વલનુંતી.)
પુયા ાડલાભાું આલેરા િોરભભાું તભાયા ગુણ દળાતલલા તથા તભાયી ટુંિ

3.

જો િોઇ ફાફત વાથે તભે જો વુંભત ન થતાું શો તો તેના િાયણો જણાલલા વલનુંતી. એલી િોઇ
ફાફત અંગે તભે િોઇ સુધાયો િે લધાયો િયલા ભાુંગતા શો તો તે જણાલો

4.

અનુસ ૂચચત જાવત/જનજાવતના વેલિોના અશેલાર રખલા અંગે અશેલાર રખનાય અવધિાયીનુ ું
લરણ

5.

વભીક્ષિ અવધિાયી દ્વાયા વુંફવું ધત વેલિના વભગ્ર ગુણો જેલા િે તેભના ભજબ ૂત જભા ાવા,
નફી ફાજુઓ, અને નફાું લગો પ્રત્મેના તેભના લરણ અંગે આળયે 100 ળબ્દોભાું ચચત્રણ

6.

અશેલારના બાગ-3ના ેટા બાગ (અ), (ફ) અને (િ) ભાું આલાભાું બાયાુંિને આધાયે
વભગ્રતમા વુંખ્માિીમ ગ્રેડીંગ

/10
વભીક્ષા િયનાય અવધિાયીની વશી

સ્થઃ-

નાભઃ-

તાયીખઃ-

શોદ્દોઃ(અશેલારના વભમગાા દયમ્માન)

* ધાયો િે િાભના આઉટપુટ વલબાગભાું 6 ેટા વલબાગ છે અને તેના કુર ગુણ 38 આલે છે તો આ
ગુણનુ ું નીચે મુજફ વુંખ્માત્ભિ ગ્રેડીંગ િયવુ ું જોઈએ.
38 (આલેર ગુણ/6 (ેટા વલબાગ) x 40% બાયાુંિ =2.53 આ યીતે દયે િ વલબાગના ગુણનો
વયલાો િયી વભગ્રતમા વુંખ્માિીમ ગ્રેડીંગ કુર 10ભાુંથી આલાનુ ું છે .
6

