ત્રક-4

ગ ૂજરાત વિદ્યાીઠઃ અમદાિાદ
ખાનગી અહેિાન ું ત્રક
(વનયામક/સહાયક વનયામક/સુંશોધન અવધકારી/સુંશોધન મદદનીશ/વિસ્તરણ અવધકારી/વિગે રે સુંશોધન સ્ટાપ માટે)
વિભાગન ું નામઃ-આદદિાસી સુંશોધન અને તાીમ કેન્દ્ર
તાયીખ:__________________થી_________________સુધીનો શેલાર
વેલક નંફયઃભાગ-1 (કચેરીએ ભરવ)ું
1. વેલકનું નાભ ને શોદ્ોઃ
2. જન્ભ તાયીખઃ
3. પ્રથભ નનભણકં ૂ ની તાયીખઃ
4. શારનો શોદ્ો ઉયની નનભણકં ૂ ની તાયીખઃ
5. ચાલુ લષ દયમ્માન રીધેરઃ
યજઓ ને તેના પ્રકાયોઃ

(1) શક્ક યજઃ
(2) ધષગાયી યજઃ
(3) રૂાંતયીત યજઃ
(4) વાધાયણ યજઃ
(5) ન્મ યજઓઃ

6. વભીક્ષા શેઠના લષ દયનભમાનઃ
ભેલેરી ળૈક્ષણણક ડડગ્રી/ડડપ્રોભા
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ભાગ-2 સ્િમ ૂલયાુંકન (જેમનો અહેિા ખિામાું આિે છે તેમણે ભરિાન)ું
(ક) વંળોધનઃ
(1)

અની મુખ્મ પયજો ને જલાફદાયીઓની ટૂંકી નલગતો (અના કાભ ભાટે જો કોઈ ધોયણો ને રક્ષમાંકો ઠયાલલાભાં અવ્મા શોમ તો તેની ણ નલગતો અલી લધુભાં લધુ
100 ળબ્દોભાં)

(2)

ક્રભ ચાલુ લષભાં તભાયી ાવેના
વંળોધન કાભ (નળષક વાથે

ક્ષેત્રકામષ

ભ્માવ

સ્થ

દ્ધનત/

નલસ્તાય

પ્રનલનધ

ભ્માવક્રભો પ્રલાવનો
વભમ

લષ અખયે

ભ્માવ  ૂયો ન થમો શોમ તો

ભ્માવની

કાયણો

અંગેની સ્સ્થનત

2

(3)

ગાઉના લષના કોઈ ભ્માવો

શા/ના

શા તો કાયણ

ભ્માવ શાર કમા સ્તયે છે ?

ફાકી યહ્યા છે ખયા

(4)

ચાલુ લષભાં વંળોધન નલમ

(ક્ષેત્રકામષ/લગીકયણ/રેખન/ટાઈ)

રેખ ળીષક

ચાલુ લષભાં વંળોધન નલમક પ્રકાળન

અધાડયત રખેર રેખ (વંખ્મા)

3

(5)

વંળોધન અધાડયત ન્મ કાભગીયી

(ખ)

તારીભ

4

(1)

તારીભ કામષક્રભભાં તભાયી પયજ વ્મલસ્થા વ્માખ્માન

લષ દયમ્માન કેટરા લગષભાં કેટરા

નલમ વંફધ
ં ી ફશાય વ્માખ્માન

વ્માખ્માન અપ્મા

(લગષ નવલામ) અેર શોમ તો તેની નલગત

લગષ

(2)

લષ દયમ્માન ભેલેર તારીભ

વભમગાો

વ્માખ્માન

ભ્માવક્રભ

5

કઈ વંસ્થાભાં

(ગ)
(1)

ડયવંલાદ કામષવબાભાં

ડયવંલાદ/કામષવબાભાં રેખ વંખ્મા

બાગ રીધો શોમ તો કમાં તેની

રેખ યજૂ કયે ર

નલગત
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રેખનું ળીષક

અમોજક વંસ્થા

(ઘ)

કેન્રની ન્મ કાભગીયી

(1)

કેન્રની ન્મ કોઈ
કાભગીયીભાં ભદદરૂ
થાલ છો?

શા- કઈ કાભગીયી (નલગત રખલી)

શા
ના

(ચ)
(1)

નલમ વંફધ
ં ી લાંચેર ુસ્તકો/વાભનમકો

(2)

નલદ્યાીઠ વંસ્થા વંફધ
ં ે ખાવ નોંધ ાત્ર ગણતા શો તેલા કયે ર કોઈ નલનળષ્ટ કાભ
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(3)

અડદલાવી વંળોધન/નલસ્તાય/વભાજ વંફધ
ં ે ખાવ નોંધાત્ર કશી ળકામ તેલા કયે ર કોઈ નલનળષ્ટ કાભ

(4)

અની કાભગીયીભાં અ ેણક્ષત ગુણલત્તા કે પ્રભાણ નવદ્ધદ્ધ ન કયી ળકમા શો તો તેભ થલા ભાટે ના કાયણો

(5) તભાયી કાભગીયીભાં કોઈ મુશ્કેરી ડતી શોમ તો (વંળોધન-તારીભ – રેખન ક્ષેત્રે રગ રગ ફતાલવુ)ં

વેલકની વશી
તાયીખઃ

વેલકનો શોદ્ો
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ભાગ-3
(વિભાગીય અવધકારીએ ભરવ)ું
1.

વેલકની કાભગીયી અંગે બાગ-2ભાં કયે ર
જત મ ૂલમાંકન વાથે અ વંભત છો ?
વંભત ન શો, તો એ ભાટેનાં કાયણો અો.

2.

કેવ યજુ કયલાભાં એભના નલચાયોની સ્ષ્ટતા છે ?

3.

ણબવ્મડકતના વાભર્થમષ અંગે અનુ ં શુ ં
મ ૂલમાંકન છે ?

4.

ગુજયાતી/અંગ્રેજીભાં નોંધ ને મુવદ્ા- રખલાની
અલડત કેલી છે ?

5.

નીચેની ફાફતો અંગે અનુ ં મ ૂલમાંકન જણાલો
1. શેરવ ૃનત્ત, સ ૂઝ ને જલાફદાયી ઉાડલાની
તત્યતા.
2. વ્મલસ્થા ળડકત ને શાથ નીચેના કભષચાયીઓ
ાવેથી કાભ રેલાની અલડત.
3. ઝડી ને કલ નનણષમો રેલાની ળસ્તત
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4. વાથી વેલકો ને જશેય જનતા વાથેના
વંફધ
ં ો
5. વોંામેરી વત્તા એભણે મોગ્મ યીતે લાયી
છે કે કેભ થલા એ ભાગષદળષન ભાટે કેવો
ાછા ભોકરલાની વ ૃનત્ત ધયાલે છે ?
6. નધકાયીની પ્રાભાણણકતા/ચાડયત્ર
નલરુદ્ધની કોઈ ફાફત અના ધ્માન
ઉય અલી શોમ તો જણાલો.
7. શેલાર શેઠના વભમ દયમ્માન કોઈ
નલનળષ્ટ કાભ કર્ુું શોમ તો એનો
વંણક્ષપ્ત નનદે ળ
8. શેલાર શેઠના લષ દયમ્માન કોઈ ઠકો
ામો શોમ કે નળસ્તબંગનુ ં ગલું બયલા
અવ્ર્ુ ં શોમ તો એની નલગતો.
9. તારીભ જરૂડયમાતો (એભની) ણબરૂણચ ને
કાયડકદી નલકાવની ળક્યતાઓ જોતાં એભના
ભાટે ચોક્કવ ક્ષેત્રો દળાષ લો.
10. નુસ ૂણચત જનતઓ થલા નુસ ૂણચતઃ
જનજનતઓના નલકાવ ને યક્ષણ
ફાફતભાં વયકાયકતા
ક. નુસ ૂણચત જનતઓ ને થલા
નુસ ૂણચત જનજનતઓ પ્રત્મેન ુ ં
લરણ
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ખ. વાભાજજક ન્મામ યત્લે વંલેદનળીરતાઃ
ગ. નુસ ૂણચત જનતઓ ને/થલા
નુસ ૂણચત જનજનતઓ યના ત્માચાયો
યોકલા ને દાફી દે લા ને એભના ભાટે
ન્મામ સુનનનિત કયલા ઝડી ને વયકાય
ગરાં રેલાની ળસ્તત
ઘ. નુસ ૂણચત જનતઓ ને થલા
નુસ ૂણચત જનજનતઓના નલકાવ કયલાભાં
વયકાયકતા.
(નુસ ૂણચત જનતઓ ને/થલા
નુસ ૂણચત જનજનતઓના નલકાવ ને
યક્ષણની કાભગીયી કયતા નધકાયીઓને
રાગુ ડલા ાત્ર)
ચ. કાંતણ તથા પ્રાથષનાભાં નનમનભતતાઃ12. એકંદયે મ ૂલમાંકન

ઉત્તભ
ઘણુવારું
વારું
ઠીક/વયે યાળ
નફળં

તાયીખઃ

મ ૂલમાંકન નધકાયીની વશીઃનાભ
શોદ્ોઃ
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ભાગ-4
(સમીક્ષક અવધકારીનો અભભપ્રાય)
1.

શેલાર રખનાય નધકાયીએ બાગ-3ભાં
કયે ર મ ૂલમાંકન વાથે અ વંભત છો ?
જો ના તો જે ફાફતભાં વંભત ના થતા શો
તેનો નનદે ળ કયો ને તે ફાફત અંગે
અનું મ ૂલમાંકન/ણબપ્રામ જણાલો.

2.

પ્રભાણણકતા અંગેના મ ૂલમાંકન નધકાયીનુ ં
મ ૂલમાંકન અ સ્લીકાયો છો? જો ના,
તો અનુ ં મ ૂલમાંકન દળાષલો.

3.

કોઈ નલનળષ્ટ કાભ વંળોધન કે તારીભ
અંગે કર્ુષ શોમ તો તેનો નનદે ળ કયો
ને એકંદય મ ૂલમાંકન દળાષલો.

4.

એકંદયે મ ૂલમાંકનઃ

ઉત્તભ
ઘણુવ
ં ારું
વારું
ઠીક/વયે યાળ
નફળં

તાયીખઃ

વભીક્ષક નધકાયીની વશીઃ
નાભઃ
શોદ્ોઃ
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