
श्री छत्रपती शिवाजी शिक्षण ससं्थचेे 

श्री छत्रपती शिवाजी महाशवद्यालय श्रीगोंदा 

अतंगगत गणुवत्ता शसद्धता कक्ष (IQAC) 

गोपनीय अहवाल 

सन २०१५ -१६ गट ‘क’ ते गट ‘ड’ कमगचाऱयांचे स्वयंमूल्यमापन 

अ.क्र. तपिील मलू्यमापन 

०१. सेवकाचे पूणग नाव  

०२. िैक्षशणक पात्रता  

०३. मूल्यमापनाचा कालावधी  

०४. सध्याचा हुद्दा  

०५. कायगतत्परता  

०६. हाताखालील व्यक्तींकडून काम करून 

घेण्याची क्षमता (गट क साठी) 

 

०७. सहकारी शवद्याथी व पालक यांच्यािी 

असलेले संबंध 

 

०८. सवगसाधारण बुशद्धमत्ता  

०९. तांशत्रक कायगक्षमता ककवा शविेष कल Typing Speed-Yes/No, MSCIT – 
Yes/No, Tally- Yes/No, Service Book - 
Yes/No, University - Yes/No, 
Scholarship- Yes/No. 

१०. अ शनणगयक्षमता 

ब उपक्रमिीलता व धडाडी 

 

११. अ सोपशवलेल्या कामातील सचोटी 

 ब चाररत्र्य 

 

१२. प्रदान करण्यात आलेल ेअशधकार व 

जबाबदारी पूणगपणे वापरता काय ? 

 

१३. पदोन्नती साठी पात्रता  

१४. मागासवगीय बाबतचा दषृ्टीकोण  

१५. प्रकृशतमान  

१६. क्षेत्रीय स्तरावर काम करण्याची योग्यता 

(Fitness for Fieldwork)गट ड साठी 

 

१७. संगणकावर काम करण्याची आवड  

१८. संस्था शनष्ठा  

१९. संस्थेचे शवशवध उपक्रमातील आवड  

२०. आज्ञाधारकता  

२१. महाशवद्यालयाच्या शवकासासाठी केलेली 

काम े

 

२२. मूल्यमापन कालावधीमध्ये केलेली 

उल्लेखनीय अिी महत्त्वाची कामे 

 

२३. कामकाज सुधारणांबाबत सचूना ददल्या 

आहते काय? (असल्यास प्रत जोडावी) 

 

२४. संस्था ककवा प्राचायग याचं्याकडून  



कामकाजाबाबत मेमो शमळाला आह ेकाय ?  

२५. संस्थेकडून Minor/Major शिक्षा ददलेली 

आह ेकाय ? (असल्यास प्रत जोडावी) 

 

 
 

स्थळ : श्रीगोंदा  

                                                                                                                                                                        

सेवकाची सही 

ददनांक :  

 

२६. वक्तिीरपणा  

२७. आज्ञाधारकता  

२८. कामाची पद्धत  

२९. शवद्यापीठ ककवा िासन ककवा संस्था 

कामकाज ज्ञान व पालन 

 

३०. अ)सचोटी  

ब)चाररत्र्य 

(राहणीमान/वररष्ठांचा आज्ञाधारकपणा/ 

वक्तिीरपणा) 

 

३१. पदोन्नतीसाठी शनशित स्वरूपाचा अशिप्राय

  
 

 

३२. कामकाज सुधारण्याबाबत लखेी सूचना 

 

 

३३. सवगसाधारण मूल्यमापन 

(अशतउत्कृष्ट/उत्कृष्ट/शनशित 

चांगली/चांगला/साधारण/साधारणपेक्षा 

कमी) 

 

३४. प्रतवारी  

 

 

३५. अशिप्राय  
 
 
 

 

 

स्थळ : श्रीगोंदा                                                                                                                                     

शविागप्रमुख नाव व सही 

 

  ददनांक :  

 



कायागलय प्रमुख अशिप्राय : वरील मूल्यमापनासाठी सहमत आह े. दोष व कुठल्याही कामात कमतरता 

नाही पदोन्नतीस पात्र आह.े 

 

                                                                                                                                                     

कायागलय प्रमुख नाव व सही  

 

प्राचायाांचा अशिप्राय :  

श्री/सौ  

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

हुद्दा     ............................................... यांच्या कामाची प्रतवारी उत्कृष्ट / चांगली/ बरी 

आह.े 

िेरा  श्री/सौ  ..............................................................................................................     

यांचे काम उत्कृष्ट /चांगली/बरी असून त्यांचे इतर सहकायागिी वागणे, बोलणे शवनम्र आह.े आज्ञाधारक 

व कामसू आह.े पदोन्नतीस पात्रआह.े 

 

स्थळ : श्रीगोंदा                                                                                                                                     

प्राचायग 

 

  ददनांक 


