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સરકારી માધ્યમમક શાળાના મશક્ષકોના ખાનગી અહવેાલ 
આદશશ મનવાસી શાળા (મવ.જા.) ..........................................  જી. ................  

તા.                    થી  તા.                     સધુીના સમય /વર્શ માટ ે

ભાગ –૧ 

ખાતા / કચરેીએ ભરવાનુું 

(૧)  નામ :- (અટક પહલેા)   : ........................................................................  

(૨)  જન્મ તારીખ :- આુંકડામાું  : ........................................................................ 

                          શબ્દોમાું   : ........................................................................ 

(૩) હાલનુું પગાર ધોરણ    : .......................................................................  

     ચાલ ુપગાર ધોરણમાું મનમણુકની 

     તારીખ     : તા......./......./.............   

(૪) વર્શ દરમ્યાન ભણાવલે ધોરણો  

     અન ેમવર્યો    : ........................................................................  

       ........................................................................ 

(૫) શકૈ્ષમણક લાયકાત મખુ્ય મવર્ય સાથ:ે ........................................................................ 

(૬) રજા /તાલીમ વગરેનેા કારણસર 

     ફરજ પરની ગરેહાજરીની મદુત : ........................................................................ 

ભાગ – ૨ 

અહવેાલ લખનાર અમધકારી ધ્વારા મલુયાુંકન 

૧. વગશ મશક્ષણ કાયશ  

(ક) મવર્યનુું જ્ઞાન અન ેતયૈારી  : ........................................................................   

(ખ) ભાર્ા પર કાબ ુ    : ........................................................................ 

(ગ) મવદ્યાથીઓમાું અમભરૂમચ પદેા  

      કરવાની આવડત અન ેતમન્ના  : .......................................................................   

(ઘ) શકૈ્ષમણક સાધનોનો ઉપયોગ : .......................................................................   

(ચ) વર્શ દરમ્યાન ટાઇમ ટબેલ મજુબ   

     અભ્યાસક્રમ પરુો કયો છે ક ેકમે ? : .......................................................................    

(છ) મવદ્યાથીઓન ેમનયમમત ગહૃ કાયશ  

      આપલે  છે ક ેકમે ? તનેી તપાસણી : .......................................................................   

      કરલે છે ક ેકમે ?  

(જ) વગશ પર કાબ ુઅન ેમશસ્ત   : .......................................................................   
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૨. સહ અભ્યામસક પ્રવમૃિ  
 

(ક) રમત ગમતમાું રસ    : .......................................................................   

(ખ) સાુંસ્કમૃતક પ્રવમૃિમાું રસ   : .......................................................................   

(ગ) શકૈ્ષમણક સમેમનાર ક ેવકેેશનમાું  

     ભાગ લીધો હોયતો તનેી મવગત : .......................................................................    

(ઘ) અન્ય નોંધપાત્ર પ્રવમૃિની નોંધ  : .......................................................................   

 

૩. સામાન્ય :- 
 

(ક) મશસ્ત પાલનની વમૃિ   : .......................................................................  

(ખ) હાજરી મનયમમતતા   : .......................................................................  

(ગ) આચાયશ, સહમશક્ષકો, મવદ્યાથીઓ : .......................................................................      

અન ેવાલીઓ સાથનેા સુંબુંધો 

(ઘ) ઉદ્યમમશલતા / કાયશમનષ્ઠા   : ....................................................................... 

 

સ્થળ :-     અહવેાલ લખનાર અમધકારીની સહી  : .......................... 

તારીખ :-     નામ (મોટા અક્ષર)ે                      : .......................... 

     હોદ્દો                                      : .......................... 

                                                

ભાગ – ૩ 

:: સમીક્ષક અમધકારીની નોંધ ::  

       અહવેાલ લખનાર અમધકારીએ કરલે મલુયાુંકન બધા મદુા કાળજીપવુશક મવચારી પોત ેત ેમાન્ય રાખલે છે 

ક ેકમે ત ેસમીક્ષક અમધકારીએ અહી દશાશવવુું. હવેાલ લખનાર અમધકારીશ્રી પોત ેકોઇ બાબતમાું જુદા પડતા 

હોય તો ત ેહકીકત સ્પષ્ટ દશાશવવી. ખાસ કરીન ેપ્રમામણકતા બાબતના અમભપ્રાય સાથ ેસુંમત છો ક ેકમે ત ે

જણાવવુું.  

 

સ્થળ :-     સમીક્ષક અમધકારીની સહી    : .......................... 

તારીખ :-     નામ (મોટા અક્ષર)ે                 : .......................... 

     હોદ્દો                                       : .......................... 

 

 


