ਸਾਲ 2021-2022 ਤ ਲਾਗੂ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬੋਰਡ
(ਸੈਲਫ ਅਪੇਜਲ ਫਾਰਮ)
ਪੰ ਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ ਏ, ਬੀ, ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ
ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਲਆਂਕਣ ਿਰਪੋਰਟ ਲਈ ਸਮ/ਸਾਲ .................................... ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਿਨ{ਜੀ ਡਾਟਾ :(ਭਾਗ-1)
1

ਅਿਧਕਾਰੀ /ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ / ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ /
IHRMS Code/ ਸ਼ਾਖਾ / ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ

2

ਪੀ.ਐਫ./ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ ਨੰਬਰ

3

ਜਨਮ ਿਮਤੀ

4

ਅਸਾਮੀ ਿਜਸ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

5

ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੇਡ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ
ਗਰੇਡ

6

ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਦਾ
ਸਮ (ਟੇਿਨੰਗ ਆਿਦ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ)

7

ਪਾਪਰਟੀ ਿਰਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ

8

(ੳ) ਕੀ ਅਿਧਕਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਨĂ ਪੀ.ਆਰ./ ਵੀਜ਼ਾ /
ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ/ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਪਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ?
(ਅ)

ਜੇਕਰ ਹ, ਤ ਅਿਧਕਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱ ਲ
ਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ./ ਵੀਜ਼ਾ/ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ /
ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਕਸ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ?

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਿਦੱ ਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ / ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱ ਲ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ/
ਤੱ ਥ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀ ਰੱ ਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮ ਇਸ ਪੋਫਾਰਮੇ ਤ ਇਲਾਵਾ
ਇਸ ਸਮ ਲਈ (ਏ.ਪੀ.ਏ.ਆਰ) ਦਾ ਹੋਰ ਪੋਫਾਰਮਾ ਨਹ ਭਿਰਆ ਹੈ।
ਹਸਤਾਖਰ
(ਅਿਧਕਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਜਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ)
ਿਮਤੀ

ਪੰ ਨਾ-2

Name & designation of the officer reported upon
Period of Report

ਭਾਗ-2 (ਿਨ{ਜੀ ਮੁਲਅੰ ਕਣ) ਉਸ ਅਿਧਕਾਰੀ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱ ਲ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ:1

ਿਡਉਟੀ ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਵਰਣ:

2(a)

ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ

ਿਨਰਧਾਰਤ

ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ

2(b)

ਿਵਭਾਗ

ਵੱ ਲ

ਿਨਰਧਾਿਰਤ

ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ
3

ਿਡਊਟੀ

ਿਨਭਾਉਣ

ਅਤੇ

ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਵੱ ਚ
ਆਈਆਂ ਔਕੜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਹੋਣ ਤ
4

ਨਵ ਉਪਰਾਲੇ /ਦਮ

5

ਕੀ ਿਗਆਨ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧੇ ਜ
ਹੁਨਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨਖਾਰ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਕੋਈ ਟੇਿਨੰਗ ਲਈ ਗਈ
ਹੈ? ਜੇ ਹ ਤ ਵੇਰਵੇ

ਸਥਾਨ
ਿਮਤੀ:-

ਹਸਤਾਖਰ
(ਅਿਧਕਾਰੀ /ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਜਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ)

ਿਮਤੀ:

ਪੰ ਨਾ-3
Name & designation of the officer reported upon
Period of Report
(ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਣ ਤ ਪਿਹਲ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ ਲਏ ਜਾਣ)

ਭਾਗ-3 (ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਰੀਿਵਊ ਕਰਤਾ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ ਮੁਲਅੰ ਕਣ)
ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ ਹਰ ਇੱ ਕ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ (Grading) ਤਮ/ਬਹੁਤ
ਅੱ ਛਾ/ਅੱ ਛਾ/ਔਸਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ:ਅਿਧਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣ/ਿਵਸੇਸ਼ਤਵ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਮੁਲਅੰ ਕਣ:
ਿਰਪੋਰਟ

ਰੀਿਵਊ

ਅੰ ਿਕਕ

ਕਰਤਾ

ਕਰਤਾ

ਅਿਧਕਾਰੀ

ਗਰੇਿਡੰ ਗ

ਅਿਧਕਾਰੀ

ਅਿਧਕਾਰੀ

ਿਦੱ ਤੀ

ਗਰੇਿਡੰ ਗ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ

(Numerical

ਵੱ ਲ

ਦੇ

ਉਹ

ਿਰਪੋਰਟ ਹਸਤਾਖਰ

grading)

ਅੰ ਿਕਕ

ਹਸਤਾਖਰ

ਕਰਤਾ

ਗਰੇਿਡੰ ਗ
1
1.

2

ਕੰ ਮ

ਪਤੀ

ਵਤੀਰਾ

3

ਅਤੇ

ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮ
ਿਸਰ

ਕੰ ਮ

ਿਨਪਟਾਉਣ

ਦੀ

ਸਮਰੱ ਥਾ (Attitude towards
work

and

sense

of

0-15

Responsibility and ability
to dispose work within
prescribed time)
2.

ਿਸੱ ਖਣ

ਦੀ

ਭਾਵਨਾ

(Keenness to learn)
3.

ਕੰ ਮ

ਦੀ

ਗੁਣਵੰ ਤਾ

0-10

ਅਤੇ

ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਖੇਤਰੀ
ਿਵੱ ਚ ਰੂਲ/ਿਨਯਮ/ਕੰ ਮ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ

ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ

ਉਹਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ ਸਬੰ ਧੀ
ਿਗਆਨ।(Quality of Work
and

Efficiency

and

Knowledge

of

regulations

procedures

relating

work

to

proper

0-10

rules/
and

application

thereof)
4.

ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ
(Maintenance
discipline)

ਰੱ ਖਣਾ
of

ਰੀਿਵਊ

ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਿਰਪੋਰਟ

0-5

ਕਰਤਾ

ਵੱ ਲ ਕਰਤਾ

ਨਾਲ

ਸਿਹਮਤ ਨਹ ਹੈ।
4

5

6

ਪੰ ਨਾ-4
5.

ਮੁਲਅੰ ਕਣ ਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ
ਦੀ

ਸਮਰੱ ਥਾ

Examine

(Ability
&

to

Analyse

0-8

issues)
6.

ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਵੀਨਤਾ

(Proficiency

in

0-6

Computer Skills)
7.

ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਮਰੱ ਥਾ (Ability to Work in

0-6

Punjabi)
8.

ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਆਪਸੀ
ਸਬੰ ਧ (Ability to work as a
team

&

0-5

Inter-Personal

Relations
9.

ਅਲਾਟ

ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ-ਟੀਿਚਆਂ

ਦੀ ਪਾਪਤੀ (Achievement of

20

targets/tasks allotted)
10.

ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤ ਬਾਹਰ
ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰ ਮ ਿਜਵ ਿਕ
ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਦਾ

ਦੌਰਾ,

ਅੰ ਕੜੇ

ਇੱ ਕਤਰ

ਕਰਨਾ ਆਿਦ ਸਬੰ ਧੀ ਯੋਗਦਾਨ
10

(Contribution in disposal
of

other

Government

duties outside the place
of

posting

like

court

cases, visit to field offices
or collection of data etc.)
11.

ਿਰਕਾਰਡ

ਦੀ

ਸਭ

5

(Maintenance of record)
ਕੁੱ ਲ ਜੋੜ

100

ਨĄਟ:- ਏ.ਪੀ.ਏ.ਆਰ ਦੇ ਪੋਫਾਰਮੇ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀਸ਼ੱ ਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ :ਅੰ ਿਕਕ ਗਰੇਿਡੰ ਗ

ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ

81-100%

ਉਤਮ

61-80%

ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ

51-60%

ਅੱ ਛਾ

31-50%

ਔਸਤ

30%ਜ ਘੱ ਟ

ਔਸਤ ਤ ਘੱ ਟ

ਪੰ ਨਾ-5
Name & designation of the officer reported upon
Period of Report

ਭਾਗ-4 ਆਮ (General)
1.

ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ (ਿਜੱ ਥੇ ਿਕਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵ)ੇ (ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤੱ ਕ
ਪਹੁੰ ਚ(accessibility) ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਤੀ ਸੰ ਵਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਿਟੱ ਪਣੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ)

2.

3.

ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਪਤੀ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਿਟੱ ਪਣੀ :

ਟੇਿਨੰਗ (ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ¤ਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ -ਕਾਜ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਟੇਿਨੰਗ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4

ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ:

5

ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ (Integrity) ਬਾਰੇ ਿਟੱ ਪਣੀ:-

6)

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ/ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱ ਥਤਾ , ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ
ਪਾਪਤੀ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਪਾਪਤੀਆਂ, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਅਸਫਲਤਾਵ 100 (ਸੌ) ਸਬੰ ਧੀ ਸ਼ਬਦਾ ਿਵੱ ਚ ਵਰਨਣ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨĄਟ:- ਇਸ ਭਾਗ-4 ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਕਥਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਪਤੀਕੂਲ ਕਥਨ ਹਨ ਜ ਨਹ?( ਇਹ ਕਾਲਮ ਿਟੱ ਕ ਕਰਨਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ) (Tick (√) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ)
ਹ

ਜ

ਨਹ

ਪੰ ਨਾ-6
Name & designation of the officer reported upon
Period of Report

6. ਭਾਗ-3 ਿਵੱ ਚ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੁੱ ਲ ਅੰ ਕ:-

100

7. ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ

ਸਥਾਨ :
ਿਮਤੀ

ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਨ .......................................................
ਿਰਪੋਰਟ ਅਧੀਨ ਸਮ ਦੌਰਾਨ
ਅਹੁੱ ਦਾ ..................................................

ਪੰ ਨਾ-7
Name & designation of the officer reported upon
Period of Report

ਭਾਗ-5
ਰੀਿਵਊ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਕਥਨ:1)

ਰੀਿਵਊ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਸਮ

2)

ਕੀ ਤੁਸ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ ਭਾਗ-3 ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਨਹ ਤ
ਭਾਗ-3 ਿਵੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਾਲਮ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਲੰਕਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3)

ਕੀ ਤਸ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ ਭਾਗ-4 ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ? ਜੇਕਰ
ਨਹ ਤ ਅਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱ ਸੇ ਜਾਣ?

4)

ਰੀਿਵਊ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਕਥਨ (ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਗੁਣ ,ਸਮੇਤ ਸਮਰੱ ਥਤਾਵ,
ਅਸਮਰਥਤਾਵ ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੱਗਭਗ 100 ਸ਼ਬਦਾ ਿਵੱ ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5)

ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ:-

ਸਥਾਨ:

ਰੀਿਵਊ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਿਮਤੀ:

ਨ ...............................................
ਿਰਪੋਰਟ ਅਧੀਨ ਸਮ ਦੌਰਾਨ
ਅਹੁੱ ਦਾ .........................................

ਪੰ ਨਾ-8
Name & designation of the officer reported upon
Period of Roport

ਭਾਗ-6
ਪਵਾਨਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ ਿਰਪੋਰਟ
1. ਕੀ ਪਵਾਨ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਰੀਿਵਊ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਤੀ ਗਰੇਿਡੰ ਗ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹ
ਤ ਸੋਧੀ ਗਰੇਿਡੰ ਗ ਦੱ ਸੀ ਜਾਵੇ।
ਅਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱ ਸੇ ਜਾਣ:-

2. ਕੀ ਕੋਈ ਐਡਵਰਸ ਿਰਮਾਰਕਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰ ਨਵੇ ਕਰਨĂ ਲੋ ੜਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਹ ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਸਾਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਵੇ।

3.

ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ (Final) ਅੰ ਤਮ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ:-

(ਤਮ / ਬਹੁਤ ਅੱ ਛਾ / ਅੱ ਛਾ /ਔਸਤ / ਔਸਤ ਤ ਘੱ ਟ)

ਸਥਾਨ:

ਪਵਾਨ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਿਮਤੀ

ਨ……………………..................
ਿਰਪੋਰਟ ਅਧੀਨ ਸਮ ਦੌਰਾਨ
ਅਹੁੱ ਦਾ.......................................

(ਹਦਾਇਤ)
1.

ਸਲਾਨਾ ਪਗਤੀ ਪੀਖਣ ਿਰਪੋਰਟ ਇੱ ਕ ਅਿਹਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਾਜ

ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਰੀ ਪਦ-ਨਤੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਿਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਜਸ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਰਪੋਰਟ
ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੀਿਵਊ ਕਰਤਾ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਨਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2.

ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱ ਥਤਾ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ
ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ ਹੈ ਬਲਿਕ ਇੱ ਕ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀਿਕਆ ਹੈ। ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਣ
ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੀਿਵਊ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ ਉਸ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖੀ
ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੰ ਮ ਪਤੀ ਕਮੀਆਂ, ਵਤੀਰਾ ਜ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱ ਚਾ ਿਵਅਕਤੀਤਵ (personality) ਬਾਰੇ
ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
3.

ਇਹ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ (Care & Attention) ਅਤੇ ਸਮ (Adequate time) ਦੇ ਕੇ ਭਰੇ

ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ (Casual or Superficial manner) ਭਰੇ ਜਾਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਚ-ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਚਲ ਜਦਾ ਹੈ।
4.

ਰੀਿਵਊ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਤੀ ਸੋਧੀ ਗੇਿਡੰ ਗ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ

ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਨਹ ਹੈ ਤ ਰੀਿਵਊ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱ ਲ ਸੋਧੀ ਗੇਿਡੰ ਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
5.

ਹਰ ਇੱ ਕ ਤਰ ਸੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਿਜੱ ਥੇ ਅੰ ਿਕਕ ਗੇਿਡੰ ਗ

(numerical granding) ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਸਥਾਨ ਤਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਰਸਾਦਾ
ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਪਦਬੰ ਦੀ (Phrases) ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਚੁਿਣਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਦਰਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ
ਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6.

ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਉਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਜਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵ,ੇ ਦਾ

ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਿਵੱ ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਧੀਨ
ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਵ ਪਦ ਸੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸ ਤਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਵ ਪਦ ਸੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰ ਮ/ਟੀਚੇ ਦੋਵ, ਸਬੰ ਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ
ਹੋਣਗੇ।
7.

ਭਾਵ ਪਗਤੀ ਿਨਰੀਖਣ ਇੱ ਕ ਸਾਲਾਨਾ ਅਿਭਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਵ ਸੰ ਸਾਧਨ ਿਵਕਾਸ

(Human Resources Development) ਦਾ ਸਾਧਨ (Tool) ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਰਪੋਰਟ

ਿਲਖਣ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਸਮ ਦੌਰਾਨ (Regular Intervals Review) ਕੰ ਮ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਆਿਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
8.

ਹਰ ਇੱ ਕ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਤਾ (Each Appraiser) ਦੀ ਇਹ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ

ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ,ਆਚਰਣ, ਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ

(Performance, Conduct, Behavior and Potential) ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
9.

ਇਹ ਮੁਲੰਕਣ, ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ

ਅਧੀਨ ਸਮ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10.

ਇੱ ਕੋ ਕਾਡਰ ਿਵੱ ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਕ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਆਸਾਮੀਆਂ ਿਜਆਦਾ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਹੁੰ ਦੀਆਂ

ਹਨ। ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਤਾ/ਰੀਿਵਊ ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਿਰਪੋਰਟ ਿਲਖਣ ਸਮ ਉਚੇਚਾ
ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਿਟੱ ਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਕਰਨੀ ਲੋ ੜਦੀ ਹੈ।
ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇਣ ਸਮ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਬਾਰੇ:ੳ)

ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਹੈ ਤ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ
ਇੰ ਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅ)

ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਹੈ। ਤ ਉਸ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱ ਡ ਕੇ ਹੇਠ
ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:-

1) ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨĄਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚ-ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਸਿਥਤੀ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਆਿਦ ਨੂੰ
ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2) ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਉਕਤ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਇੰ ਦਰਾਜ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3)ਜੇਕਰ ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱ ਕ ਪੱ ਕਾ ਹੋ ਜਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸ ਦੇ ਤੱ ਥ ਸਬੰ ਧਤ
ਕਰਮਚਾਰੀ/ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰ ਨਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
4)ਜੇਕਰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤ ਕਲੀਅਰ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱ ਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਸਬੰ ਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰ-ਿਵਹਾਰ ਤੇ
ਨਜਰ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇ। ਿਰਪੋਰਟ ਪੱ ਕੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋ ੜਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨĄਟ:-

ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅਿਹਮ ਰੋਲ ਅਦਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਪਤ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਬਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਵਰਤਣੇ/ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਤਾ/ਰੀਿਵਊ ਕਰਤਾ/ਪਵਾਨ
ਕਰਤਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰ ਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ/ਚਾਲ ਚੱ ਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱ ਖ ਵਾਚਣ/ਤੱ ਥ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ
ਉਪਰੰ ਤ ਹੀ ਿਦਆਨਤਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜ ਜ਼ੋ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਨਾ
ਹੋਵ।ੇ
**********

