પત્રક-5

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ – 380 014
િાવષિક કામગીરી મ ૂલયાાંકન અહેિાન ાં પત્રક
વિભાગીય અવિકારી (Section Officer) અને મદદનીશ (Assistant) માટે
તાયીખઃ____________ થી_____________સુધીનો અશેલાર

ભાગ-1
વ્મકિતગત ભાકશતી
(િચેયીએ બયવુ)ું
1. વેલિનુ ું નાભઃ2. વેલિ નુંફયઃ3. જન્ભ તાયીખઃ- .......................(ળબ્દોભાું..............................................................................)
4. વલબાગઃ5. વલદ્યાીઠભાું પ્રથભ વનભણિું ૂ ની તાયીખ અને લતતભાર ે રેલરઃ- ...........................................
6. લતતભાન જગ્મા અને આ જગ્માએ વનભણિું ૂ ની તાયીખ :

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

7. અશેલારના લત દયમ્માન રીધેરી યજાઓ

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

8. 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 સ્િમ ૂલયાાંકન
ૂ ો
1. તા.....................થી તા...................દયમ્માન આના દ્વાયા િયલાભાું આલેરી િાભગીયીનો ટુંિ
વ ૃત્ાુંત

2. િામત ભાટે રક્ષ્મ/ ઉદ્દે શ્મ/ ધ્મેમ (કયભાણાત્ભિ/ભાત્રા ના સ્લરૂે)િે જે તભે સ્લમું વનધાતકયત િમાત
શોમ અથલા આના ભાટે વનધાતકયત િયલાભાું આવ્મા શોમ અને દયે િ રક્ષ્મ/ ઉદ્દે શ્મ/ ધ્મેમ ફાફતે
આની ઉરબ્બ્ધ દળાતલો (જો શોમ તો)
રક્ષ્મ/ ઉદ્દે શ્મ/ ધ્મેમ

ઉરબ્બ્ધ

3(અ). રક્ષ્મ/ ઉદ્દે શ્મ/ ધ્મેમ શાુંવર િયલાભાું ઉણ યશી શોમ તો તેનો ઉલ્રેખ િયલો. જો રક્ષ્મ/
ઉદ્દે શ્મ/ ધ્મેમ શાુંવર િયલાભાું િોઇ વલઘ્ન આવ્્ુ ું શોમ તો તેની ભાકશતી આલી.

(ફ). ભશત્લપ ૂણત ઉચ્ચતય ઉરબ્બ્ધભાું તભારુું િોઇ નોંધાત્ર મોગદાન યહ્ુું શોમ તો તે દળાતલવુ.ું

4. ગત િેરેન્ડય લતની સ્થામી વુંવત્ અંગેન ુ ું લાવિિ વલલયણ તા.31ભી જાન્્ુઆયી સુધીભાું આી
દે લાભાું આવ્્ુ ું શતુ ું ? જો ના, તો જે તાયીખે આપ્ુ ું તે તાયીખ જણાલો

સ્થઃ-

વેલિની વશી

તાયીખઃ2

ભાગ-3 મ ૂલયાાંકન
અશેલાર રખનાય અવધિાયી તથા વભીક્ષિ અવધિાયી દ્વાયા દયે િ ગુણ/ખાવવમત ભાટે 1-10ના સ્િેરભાું મ ૂલ્માુંિન િયલાભાું આલળે જમાું 1
ન્્ ૂનતભ સ્િેર છે અને 10 ભશત્ભ છે . (અશેલાર રખતાું શેરા અશેલાર રખલા ભાટેની ભાગતદવળિિા લાુંચી જલા વલનુંતી)

(અ) િાભના આઉટપુટને આધાયે મ ૂલ્માુંિન (આ વલબાગનો બાયાુંિ 40 % યશેળે)

1.

2.

1.

આમોજજત િામત/ વોંલાભાું આલેરા

અશેલાર રખનાય

વભીક્ષા િયનાય

વભીક્ષિ

અવધિાયી

અવધિાયી (વુંદબત-

અવધિાયીની ટૂુંિી

બાગ-5નો ેયા-2)

વશી

4.

5.

અશેલાર રખનાય

વભીક્ષા િયનાય

વભીક્ષિ

અવધિાયી

અવધિાયી (વુંદબત-

અવધિાયીની ટૂુંિી

બાગ-5નો ેયા-2)

વશી

4.

5.

3.

િામો પ ૂયાું િયલા અંગે
2.

િામતની ગુણલત્ા

3.

વલશ્રેણાત્ભિ મોગ્મતા

4.

અલાદાત્ભિ

િામત/

આિસ્સ્ભિ

િામત

પ ૂયાું િયલા અંગે
િાભના આઉટપુટનુ ું વભગ્ર મ ૂલ્માુંિન
(કુર 1 થી 4/4) *
(ફ) વ્મસ્તતગત ગ ૂણોનુ ું મ ૂલ્માુંિન (આ વલબાગનો બાયાુંિ 30 % યશેળે)

1.

2.

1.

િાભ પ્રત્મેન ુ ું લરણ

2.

જલાફદાયીની વબાનતા

3.

વળસ્ત ારન

4.

ભાકશતીવુંચાયનુ ું િૌળલ્મ

5.

નેત ૃત્લ ળસ્તત

6.

જૂથભાું િામત િયલાની ક્ષભતા

7.

વભમ ભમાતદાના િાભો વભમ ભમાતદાભાું

3.

પ ૂયા િયલાની ક્ષભતા
8.

વાથી વેલિો વાથેનો વુંફધ
ું

9.

વભગ્ર વ્મસ્તતત્ત્લ

10.

ખાદી, પ્રાથતના, િાુંતણભાું વનમવભતતા
વ્મસ્તતગત ગુણોનુ ું વભગ્રતમા મ ૂલ્માુંિન
(કુર 1 થી 10/10) *

3

(િ)

િામતને રગતાું િૌળલ્મોનુ ું મ ૂલ્માુંિન (આ વલબાગનો બાયાુંિ 30 % યશેળે)

1.

2.

1.

રુલ્વ, યે ગ્્ુરેળન્વ, િામત ધ્ધવત,
વલદ્યાીઠની

પ્રણારી

અશેલાર રખનાય

વભીક્ષા િયનાય

વભીક્ષિ

અવધિાયી

અવધિાયી (વુંદબત-

અવધિાયીની ટૂુંિી

બાગ-5નો ેયા-2)

વશી

4.

5.

3.
લગેયેની

જાણિાયી
2.

નીવતફદ્ધ આમોજનની ક્ષભતા

3.

વનણતમ રેલાની ક્ષભતા

4.

વભન્લમની ક્ષભતા

5.

શાથ નીચેના વેલિોને પ્રોત્વાશન પુરુું
ાડલાની ક્ષભતા

6.

શેર વ ૃવત્
િામતને રગતાું િૌળલ્મોનુ ું વભગ્રતમા
મ ૂલ્માુંિન (કુર 1 થી 6/6) *

ભાગ-4
સામાન્ય
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 સ્સ્થવત

4

4.

વત્મવનષ્ઠા
(વેલિની વત્મવનષ્ઠા અંગે નોંધ આલી)

5.

મ ૂલ્માુંિન િયનાય અવધિાયી દ્વાયા વેલિના વભગ્ર ગુણો જેલાું િે તેભનુ ું ભજબ ૂત જભા ાસુ,
નફળું ાસુ, અવાધાયણ વવદ્ધદ્ધ, 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 વભીક્ષા િયનાય અવધિાયીની નોંધ
1.

વભીક્ષા િયનાય અવધિાયીના શાથ નીચે વેલાનો વભમગાો

5

2.

મ ૂલ્માુંિન િયનાય અવધિાયીએ બાગ-(3) અને બાગ-(4) અંતગતત વ્મસ્તતગત ગ ૂણોનુ ું અને
િામતને રગતાું િૌળલ્મોનુ ું જે મ ૂલ્માુંિન િ્ુું છે તેની વાથે આ વુંભત છો? શુ ું તભે વેલિની
અધાયણ ઉરબ્બ્ધ, ભશત્લપ ૂણત વનષ્પતા ફાફતે િયલાભાું આલેરા મ ૂલ્માુંિન વાથે વશભત
છો?
(ધાયો િે જો તભે િોઇ વુંખ્માત્ભિ મ ૂલ્માુંિન વાથે વુંભત ન થતા શો તો વુંફવું ધત ફાફત અંગે
ૂ ી વશી િયલા
પુયા ાડલાભાું આલેરા િોરભભાું તભાયા ગુણ દળાતલલા તથા તભાયી ટુંિ
વલનુંતી.)

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.

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

5.

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

/10

વભીક્ષા િયનાય અવધિાયીની વશી
સ્થઃ-

નાભઃ-

તાયીખઃ-

શોદ્દોઃઅશેલારના 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

