સ.ઠ.સા.વ.વવ.ના ખહલ/ ૧૧૬૯ – કે તા. ૮-૩-૬૯

જન ૨૫૪-એચ.જી.

નમ ૂનો – ૭
વસવનયર કારકુ ન / અવલ કારકુ ન માટેના ખાનગી અહેવાલનો નમ ૂનો.
વવભાગ/કચેરી
ુ ીના સમય/વર્ષ માટે હેવાલ
સધ

થી

ભાગ-૧ (વવભાગ/કચેરીએ ભરવાન)ુંુ
૧. નામ

:

૨. જન્મ તારીખ

:

૩. હાલન ુંુ પગાર ધોરણ

:

૪. હાલના પગાર ધોરણમાું ચાલ ુ વનમણક
ુંુ ની તારીખ

:

૫. કાયમી કે હુંગામી

:

૬. વર્ષ દરવમયાન કઈ શાખાઓમાું કામ કર્ષ ુ અને કેટલો વખત

:

ુ ત :
૭. રજા તાલીમ વગે રે કારણસર ફરજ પરની ગે રહાજરીની મદ

વવભાગ-૨ હેવાલ લખનાર અવધકારી ધ્વારા મલુ યાુંકન
૧. નોંધ અને પત્રવ્યવહારનો સુંદભષ તથા પ ૃષઠાુંક આપવા

:

૨. ફાઈલ અને કાગળો વ્યવસ્થથત રીતે રાખવા

:

૩. કાયષપત્રક અને બીજા રજીથટરો યોગ્ય રીતે રાખવા

:

૪. કામના વનકાલમાું ત્વરા અને ચોકસાઈ

:

૫. બધ્ુ ધ્ધ, કાયષવનષઠા અને ઉધમવશલતા

:

૬. કાયષપધ્ધ્ધત અને વવવનયમોન ુંુ જ્ઞાન

:

૭. ચોક્કસ પ્રકારના કાયષ માટે અભભરૂચી

:

ુ દા ઘડવામાું કુ શળતા
૮. મસ

:

ુ દા ગજ
ુ રાતીમાું લખવાની શસ્તત
૯. નોંધ અને મસ

:

૯. (અ) સેવાને લગતી બાબતો ખાસ કરીને બદલી/ વનમણક
ુંુ
બાબતોમાું તેમણે રાજકીય અથવા અન્ય વગષ /દબાણ
લાવવા પ્રયત્ન કરે લ છે ? જો હા તો વવગતો
૧૦. સાથી કમષચારીઓ સાથે તેનો સબુંધ

:

૧૧. વશથતપાલનની વ ૃવિ

:

૧૨. હાજરીની વનયવમતતા

:

ુ તમાું તેમણે કરે લ ું ુ ખાસ
૧૩. હેવાલની મદ

:

ઉલલેખને પાત્ર વવવશષટ કાયષ
૧૪. પ્રમાભણકતા અંગે અભભપ્રાય

:

(તમારા ધ્યાન પર કાુંઈ આવ્ર્ ુંુ હોય તે પણ દશાષ વો)
ુ ત દરવમયાન વશવથલ કામગીરી માટે કે
૧૫. હેવાલની મદ

:

બીજા કારણોસર તેને ઠપકો અપાયો
હોય તો તેની ટુંુ કી વવગત
૧૬. કાયષ ક્ષમતા અને ચોક્કસ પ્રકારના કામ માટે યોગ્યતાને

:

નડે તેવી ચારરત્ર્યની ખામીઓ, દે વ ુંુ વગે રે અંગે અભભપ્રાય
ુ ોન ુંુ સામાન્ય મલુ યાુંકન
૧૭. સારા અને નબળા ગણ

:

હેવાલ લખનાર અવધકારીની સહી
નામ, મોટા અક્ષરે
હોદો
તારીખ :-

ભાગ-૩ સમીક્ષક અવધકારીની નોંધ
(હેવાલ લખનાર અવધકારીએ કરે લ મલુ યાુંકનના બધા કાળજીપ ૂવષક વવચારી, પોતે તે માન્ય રાખે છે કે કેમ તે
સમીક્ષક અવધકારીએ અહી દશાષ વવ.ુંુ હેવાલ લખનાર અવધકારીથી પોતે કોઈ બબતથી જુદા પડતા હોય તો તે
હકીકત થપષટ દશાષવવી. ખાસ કરીને પ્રમાભણકતા બાબતના અભભપ્રાય સાથે સમુંત છો કે કેમ તે જણાવવ)ુંુ

તારીખ :

સવમક્ષક અવધકારીની સહી
નામ, મોટા અક્ષરે
હોદો

