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નાયબ �જ�લા 
ાથિમક િશ�ણાિધકાર� 
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નાયબ �જ�લા 
ાથિમક િશ�ણાિધકાર� 

મ�યાહન ભોજન યોજના શાખા, 

�મ ન.ં C-106, #લોક- “C”, 
થમ માળ, 

કલે(ટર કચેર�, સાબરકાઠંા, -હ.મતનગર.
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આ 
ઝે3ટ4શન મા5 સરળ મા-હતી 7વ�પે 

ર:ૂ કરવામા ંઆવલે છે. િવવાદ સમય ે
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ર:ૂ કરવામા ંઆવલે છે. િવવાદ સમય ે

સચોટ અથ?ઘટન માટ4 સદંભ? દિશAત 

સરકારBીના Cળૂ ઠરાવ ક4 પ-રપ5ો ને જ 

�યાને લેવાના રહ4શ.ે 
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વડ� કચેર�, કિમEરBી, મ�યાહન ભોજન યોજનાની કચેર�, ગાધંીનગર. #લોક 

ન.ં 14, 
થમ માળ, ડૉ. Hવરાજ મહ4તા ભવન, ગાધંીનગર Iારા નીચે Cજુબની િવિવધ 

યોજનાઓ અમલી છે. 

A. Mુધ સHંવની યોજના 
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A. Mુધ સHંવની યોજના 

B. અO િ5વેણી યોજના

C. મ�યાહન ભોજન યોજના 



A. (�) *+,-�$ ��	�� 

• હ4P ુ: RુપોષણC(ુત Tજુરાત અUભયાન 

• રાVયમા ંશ�આત : :ૂન – 2007 

• સાબરકાઠંા �જ�લામા ંશ�આત : તા. 25/07/2016 

• 
ાથિમક શાળાના તમામ બાળકોને દ\ િનક 200 િમ.લી. ]લેવડ? Mુધ ઇ37_લુેટ4ડ બો� 

Iારા શાળા `ધુી abુુ પાડcુ.ં 

• અઠવાડ�યાના 5 -દવસ લેખે વાિષAક 200 -દવસ Mુધ આપcુ.ં 

પાઉચને મોટા વાસણમા ં7વeછ પાણીથી ધોઇ fયારબાદ જ બાળકોને િવતરણ કરcુ.ં 
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• પાઉચને મોટા વાસણમા ં7વeછ પાણીથી ધોઇ fયારબાદ જ બાળકોને િવતરણ કરcુ.ં 

• મળેલ ઠંgુ Mુધ જ સમયસર િવતરણ કરcુ.ં 

• મળેલ પાઉચની સhંયા રH7ટરમા ંનiધવી. 

• ખાલી પાઉચનો દ\ િનક ધોરણે અjRુુળતા અjસુાર િનકાલ કરવો. 
 

(સદંભ? – િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/102015/411/2, તા. 07/05/2016) 

(સદંભ? – મદદનીશ કિમEરBી, મ.ભો.યો.ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5ાકં : મભય/અમલ-

4/5010-11, તા. 11/05/2016)



B. #/ �0-�%$ ��	�� 

• હ4P ુ: ધો. 1 થી 8 મા ંઅoયાસ કરતી આ-દpતી ક3યાઓની ક4ળવણીનો qયાપ 

વધારવા. 

• લાભાથr : 70% અથવા વt ુહાજર� ધરાવતી આ-દpતી ક3યાઓ 

• Rુuુંબની 2 ક3યાઓને લાભ મળવાપા5 છે. 

• લાભાથr -દઠ 
િત સ5મા ં30 -ક.wા. અનાજ લેખે વાિષAક 60 -ક.wા. અનાજ 

આપવામા ંઆવે છે. 
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આપવામા ંઆવે છે. 

• 10 -ક.wા. – ઘx 

• 10 -ક.wા. – ચોખા 

• 10 -ક.wા. – મકાઇ
(સદંભ? – િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/132003/1267/2, તા. 26/12/2003) 

(સદંભ? – િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/132003/1267/2, તા. 03/05/2013) 

(સદંભ? – િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/102003/1267/2, તા. 26/09/2016)



C. ������ ��	� ��	�� 

• શ�આત : 19/11/1984

• અમલીકરણ િવભાગ   : િશ�ણ િવભાગ, Tજુરાત રાVય, ગાધંીનગર.

• યોજના zગેj ુખચ? : zદાજપ5ના સદર "2236-િશ�ણ-102-મ�યાહન ભોજન“

• લાભાથr : 
ાથિમક શાળાના બળકો 

• શ�આતનો qયાપ : રાVયના 19 �જ�લાના 68 તા|કુા 

• હાલનો qયાપ : સમw રાVયની તમામ 
ાથિમક શાળાઓ 
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હાલનો qયાપ : સમw રાVયની તમામ 
ાથિમક શાળાઓ 

1. સરકાર� શાળાઓ 

2. �જ�લા પચંાયત સચંાUલત 
ાથિમક શાળાઓ 

3. }_િુનિસપાUલટ�/નગર પાUલકા સચંાUલત 
ાથિમક શાળાઓ 

4. Uબન સરકાર� wા3ટ ઇન એઇડ 
ાથિમક શાળાઓ 
 

(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક jુ ંસાધંણ જોડાણ, તા.09/11/1984) 

(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/132001-779-2, તા.27/06/2002) 



23�- 
 

ભારતના સિંવધાનમા ં6 થી 10 વષ?ના વય :ુથના તમામ બાળકોને મફત 

અને ફરHયાત 
ાથિમક િશ�ણ આપવાની જોગવાઈ હોવા છતા ં 1981 ની વ7તી 

ગણતર� અjસુાર Tજુરાતનો સા�રતા દર 40.70 % હતો. �ના Chુય કારણો 

નીચે Cજુબ હતા. 

• શાળાઓમા ંગર�બીને લીધે ગેરહાજર�jુ ં
માણ 
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• શાળાઓમા ંગર�બીને લીધે ગેરહાજર�jુ ં
માણ 

• અધવeચે અoયાસ છોડ� દ4નાર બાળકોનો xચો દર  
 

(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક jુ ં સાધંણ જોડાણ, 

તા.09/11/1984) 

(સદંભ? – કિમEરBી, મ.ભો.યો. ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5 lમાકં : મભય/ 

અમલ/ 2018/ 1022-113, તા.10/01/2018) 
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• ગર�બી િનવારણ

• બાળકોjુ ંપોષણ ધોરણ x� ુલાવcું

• શાળામા ંિવ�ાથrઓની સhંયા વધારવી તથા 7થાયીકરણ

• 7થાિનક ક�ાએ રોજગાર�

• સામાHક/pિતના ભેદભાવ Mુર કરવા 
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• સામાHક/pિતના ભેદભાવ Mુર કરવા 

• સામાHક/રા���ય ઐ� સાધcુ ં

 

(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક jુ ં સાધંણ જોડાણ, 

તા.09/11/1984) 

(સદંભ? – કિમEરBી, મ.ભો.યો. ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5 lમાકં : મભય/ 

અમલ/ 2018/ 1022-113, તા.10/01/2018) 
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• 100 % નામાકંન

• �ોપ-આઉટ દરમા ંઘટાડો કરવો

• બાળકોને શાળામા ંિનયિમત આવવા માટ4 આકષ?વા

• શૈ�Uણક વષ?મા ંઓછા મા ંઓછા 200 -દવસ ભોજન આપcું
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(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક jુ ં સાધંણ 

જોડાણ, તા.09/11/1984) 

(સદંભ? – કિમEરBી, મ.ભો.યો. ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5 lમાકં : 

મભય/ અમલ/ 2018/ 1022-113, તા.10/01/2018) 
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વડ� કચેર� : કિમEરBી, મ�યાહન ભોજન યોજનાની કચેર�, ગાધંીનગર.
#લોક ન.ં 14, 
થમ માળ, ડૉ. Hવરાજ મહ4તા ભવન, ગાધંીનગર – 382010 

 
રાVય ક�ા

�

કિમEરBી, મ.ભો.યો., ગાધંીનગર
�
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�

નાયબ કિમEરBી (મ.ભો.યો.)
�

મદદનીશ કિમEરBી (વ-હવટ/અમલીકરણ)
�

અ3ય કચેર� 7ટાફ 
 

(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક jુ ંસાધંણ જોડાણ, તા.09/11/1984) 
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�જ�લા ક�ા
�

કલેકટરBી (�જ�લાઓની શાળાઓ)
�

નાયબ કલેકટરBી (મ.ભો.યો.)
�

નાયબ �જ�લા 
ાથિમક િશ�ણાિધકાર�Bી (મ.ભો.યો.)
�

નાયબ મામલતદારBી, મ.ભો.યો. (વ-હવટ/-હસાબ) 
�

નાયબ -હસાબનીસBી
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�

નાયબ -હસાબનીસBી
�

કારRુનBી (િસિનયર/:ુિનયર)
�

�જ�લા 
ો�(ટ કો-ઓડ�નેટરBી
�

ક}�_ટુર ઓપર4ટરBી/ટાઇપી7ટ
�

�ાયવર/પટાવાળા/અ3ય કચેર� 7ટાફ 
 

(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક jુ ંસાધંણ જોડાણ, તા.09/11/1984) 
 



#� $к�%/��	��7�+ ��89�+ 
 

તા|કુા ક�ા
�

મામલતદારBી
�

નાયબ મામલતદારBી, મ.ભો.યો. (વ-હવટ/તપાસ)
�

ક4ળવણી િનર��કBી (મ.ભો.યો.)
�
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�

કારRુનBી
�

`પુરવાઇઝરBી
�

ક}�_ટુર ઓપર4ટરBી/ટાઇપી7ટ
�

�ાયવર/પટાવાળા/અ3ય કચેર� 7ટાફ 
 

(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક jુ ંસાધંણ જોડાણ, તા.09/11/1984) 



#� $к�%/��	��7�+ ��89�+ 
 

શાળા ક�ા
�

આચાય?Bી/Chુય િશ�કBી
�

મદદિનશ/ઉપ િશ�કBી
�

મ.ભો.યો. સચંાલકBી
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મ.ભો.યો. સચંાલકBી
�

રસોઈયા
�

મદદનીશ/સહાયક
�

લાભાથr બાળકો 
 

(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક jુ ંસાધંણ જોડાણ, તા.09/11/1984) 
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દર4ક ક43� ખાતે નીચે Cજુબના રH7ટર/ફાઇલ અને પ5કો ફરHયાત િનભાવવા.
1. માનદ વેતન ધારકોjુ ંદ\ િનક હાજર�jુ ંરH7ટર
2. દ\ િનક હાજર�jુ ંરH7ટર/ �કડા વધr �કુ (લાભાથr બાળકો)
3. ભોજન માટ4j ુ ં7ટોક પ5ક/રH7ટર (જ�થા આવક/વપરાશ -હસાબ)
4. ના7તા માટ4j ુ ં7ટોક પ5ક/રH7ટર (જ�થા આવક/વપરાશ -હસાબ)
5. પરમીટ નiધણી રH7ટર
6. રોકડમેળ/રોજમેળ
7. વાઉચર ફાઈલ
8. ભોજન ચકાસણી રH7ટર
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8. ભોજન ચકાસણી રH7ટર
9. Mુધ સHંવની યોજના નiધણી રH7ટર
10. દવા િવતરણ રH7ટર/પ5ક (આયન? ફોલો7ટ�ક/�િમ/અ3ય)
11. Mૂધ સHંવની (]લેવડ? Mૂધ) િવતરણ નiધણી રH7ટર
12. પહiચ ફાઇલ (વેતન �કુવણા બાબત)
13. ડ4ડ 7ટોક રH7ટર (મ.ભો.યો.)
14. Cલુાકાત નiધપોથી (વીઝીટ �કુ)
15. મીટ�ગ/કાય?વાહ� નiધ રH7ટર
16. સચંાલકની બે3ક પાસ �કુ (પેશગી રકમ ચકાસણી અથ�)
17. મ.ભો.યો. સબંિંધત પ-રપ5ો/`ચૂનાના પ5ોની ફાઇલ
(સદંભ? - િશ�ણ ખાતાના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક jુ ંસાધંણ જોડાણ તા.09/11/1984)



���*к ��*�;�
દર4ક ક43� ખાતે માિસક -હસાબો માટ4 નીચે Cજુબના રH7ટરો/પ5કો ફરHયાત િનભાવવા.

1. િવધાથrઓની માિસક હાજર� અને લાભાથrઓની સhંયા દશા?વP ુ ંપ5ક ન.ં-1
2. -હસાબjુ ંપ5ક ન.ં-2
3. મર� મસાલા પ5ક ન.ં-3 
4. ક43� zગેની કિમટ�ની કાય?વાહ� નiધ પ5ક ન.ં-4
5. વાઉચર `Uૂચ (5ણ નકલ)
6. દ\ િનક હાજર� પ5ક
7. વેબ પેઇજ પ5ક
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7. વેબ પેઇજ પ5ક
8. જ�થા માગંણા પ5ક (સયંોજક માટ4 જોઇતા અનાજ વગેર4j ુ ંઅરH ફોમ?)
9. પેશગીના નાણા ંમ�યા બદલની પહiચ
10. માનદ વેતનની પહiચ
11. Mુધ સHંવની માિસક પ5ક
12. Mુધ સHંવની દ\ િનક પ5ક 
13. િતિથ ભોજન zગેનો ક43�વાર માિસક અહ4વાલ
14. લોક સહયોગમા ંદાનમા ંમળેલ ચીજ વ7P/ુ ખાધ સામwીjુ ંપ5ક (પ5ક “ક”)

(સદંભ? – કિમEરBી, મ.ભો.યો. ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5 lમાકં : મભય/ અમલ/ 2018/ 
1022-113, તા.10/01/2018)
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યોજના zતગ?ત ખા� સામwી, તેલ વગેર4 aરુવઠો Tજુરાત રાVય નાગર�ક 

aરુવઠા િનગમ �વારા aરુો પાડવામા ંઆવશે.

રાVય
�

�જ�લા
�

18

�

તા|કુા
�

સ7તા અનાજની Mુકાન
�

મ.ભો.યો. ક43�

(સદંભ? – કિમEરBી, મ.ભો.યો. ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5 lમાકં : મભય/ અમલ/ 
ચ/ 46/ 1992, તા.19/05/1992)
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• શૈ�Uણક વષ?મા ંઓછામા ંઓછા 200 -દવસ મ.ભો.યો. ક43� ચાલે તેcુ ંઆયોજન 

કરcુ.ં

• માસની 1 થી 5 તાર�ખ `ધુીમા ંસચંાલકોને જ�થો મળ� રહ4 તેcુ ંઆયોજન 

કરcુ.ં

• દ\ િનક 300 ક4લર� તથા 8 થી 12 wામ 
ોટ�નવા� ભોજન બાળકોને મળે તેcુ ં
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દ\ િનક 300 ક4લર� તથા 8 થી 12 wામ 
ોટ�નવા� ભોજન બાળકોને મળે તેcુ ં

આયોજન કરcુ.ં

• િનગમના ગોડાઉનની Cલુાકાત લઇ જ�થાની ચકાસણી કરવી.

• જ�થાના વધ-ઘટના અભાવે ક43� બધં ન રહ4 તેjુ ં�યાન રાખcુ.ં  

(સદંભ? – કિમEરBી, મ.ભો.યો. ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5 lમાકં : મભય/ 

અમલ/ 2002/ 3506-3780, તા. 16/04/2002) 
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• મામલતદારBી : મ.ભો.યો. 7ટાફને િનમ� ૂકં આપવી તથા આપેલ િનમ� ૂકં રદ 

કરવી. 

• 
ાતં અિધકાર�Bી : મામલતદારBીના �કુમ સામેના અિપલ સ�ાિધકાર� 

• કલે(ટરBી : 
ાતં અિધકાર�Bીના �કુમ સામેના અિપલ સ�ાિધકાર� 

• માન. કલે(ટરBીનો �કુમ આખર� ગણાશે.  

20

માન. કલે(ટરBીનો �કુમ આખર� ગણાશે.  

(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/102011/423/2, તા. 18/05/2011) 

(સદંભ? – કિમEરBી, મ.ભો.યો. ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5 lમાકં : મભય/ અમલ/ 

વશી/ 35721, તા. 25/01/2012)
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• એક જ વખત રસોઈ તૈયાર કરવી.

• 
થમ પાળ�ના બાળકો ભોજન લઈ લે fયાર બાદ બીH પાળ�ના બાળકોને ભોજન 

આપcુ.ં

• બાળકોની સhંયા વા7તિવક ર�તે zદાજવા િનય5ંણ રાખcુ.ં
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• બાળકોની સhંયા વા7તિવક ર�તે zદાજવા િનય5ંણ રાખcુ.ં

• તા|કુા/�જ�લા ક�ાએથી `ચુqયા Cજુબ સમયમા ંફ4રફાર કર� શકાશે. 

(સદંભ? – કિમEરBી, મ.ભો.યો. ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5 lમાકં : મભય/ 

અમલ/ ચ/ 46/ 1992, તા. 19/05/1992) 
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• બે શાળા વeચેjુ ંzતર 5ણ -કલોમીટર કરતા ંવt ુહોય.

• એક શાળાથી બીH શાળા `ધુી પહiચવામા ંિવશેષ C�ુક4લી/અવરોધ હોય.  

(દા.ત. નદ�, નાળા, કોતર, જગંલ વગેર4)

• એક જ શાળામા ં બનંે શાળાjુ ં મ.ભો.યો. ક43� ચાલP ુ હોય અને અગવડતા 

અjભુવાતી હોય.

22

અjભુવાતી હોય.

• નિવન ક43�/શાળામા ંબાળકોની દ\ િનક સર4રાશ હાજર� 20(વીસ) ક4 તેથી વt ુ

હોય. 

(સદંભ? – નાયબ કિમEરBી, મ.ભો.યો. ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5 lમાકં : 

મભય/ અમલ/ ચ/ 59/ 1993/ 5527-5545, તા. 15/09/1993)
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• ભોજનના સમયે બાળકોને સબંિંધત મ.ભો.યો. ક43�/શાળા ઉપર મોકલી 

શકાય.

• મ.ભો.યો. ક43�થી શાળા `ધુી ભોજન લાવી શકાય.

• ઉપરો(ત પ-ર�7થિતમા ંશાળાના િવરામના સમયjુ ં`યુોજન, ભોજન લાવવા, 
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• ઉપરો(ત પ-ર�7થિતમા ંશાળાના િવરામના સમયjુ ં`યુોજન, ભોજન લાવવા, 

ખાલી વાસણો લઇ જવાની વગેર4 qય7થા 7થાિનક પર�7થિત અjસુાર ઉપલી 

કચેર�ની `ચુનાjુસંાર કરવી. 

(સદંભ? – નાયબ કિમEરBી, મ.ભો.યો. ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5 lમાકં : 

મભય/ અમલ/ ચ/ 59/ 1993/ 5527-5545, તા. 15/09/1993) 
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lમ િવગત

િત િવધાથr પેશગીની રકમ (�.)

 

નiધ
ધોરણ 1 થી 5 ધોરણ 6 થી 8

1. દાળ/કઠોળ 1.30 1.95

2. શાકભાH/મર�-મસાલા 1.55

2.38

2.33

3.563. બળતણ ગેસ 0.74 1.10
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(સદંભ? – િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/102009/1595/આર, તા. 28/11/2016)

2.38 3.563. બળતણ ગેસ 0.74 1.10

4. દળામણ 0.09 0.13

5. તેલ 0.45

0.90

0.67

0.90
6. 

તેલનો રાVય સરકારનો 

વધારાનો -હ7સો
0.45 0.23

7. Rુલ Rુક�ગ કો7ટ 4.58 6.41



lમ િવગત 
િત િવધાથr પેશગીની રકમ (�.) નiધ

1. ધોરણ 1 થી 5 ના બાળકો �. 2.38 /-

 ���?I 3@= 
�шK$ х� (��� �3�)

લાભાથr દ�ઠ Rુલ ખચ?ની િવગત ધરાવતા ઉપરો(ત કો�ટક પૈક� lમ ન.ં 2 થી 4 ની 

બાબતો માટ4 મ.ભો.યો. સચંાલકBીના બે3ક ખાતામા ંપેશગી �કુવવામા ંઆવે છે.
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1. ધોરણ 1 થી 5 ના બાળકો �. 2.38 /-

2. ધોરણ 6 થી 8 ના બાળકો �. 3.56 /-

(સદંભ? – િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/102009/1595/આર, તા. 

28/11/2016)
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• મ.ભો.યો. કમ?ચાર�ના નામ તથા અ3ય િવગતો દશા?વP ુ ંબોડ? pહ4રમા ંCકુcુ.ં

• ક43� ઉપર િન_(ુત થયેલા કમ?ચાર�ઓ જ ક43� ખાતે ફરજ બpવે તેની ખાતર� કરવી.

• મ.ભો.યો. ક43�/કામગીર�ને કારણે િશ�ણકાય?મા ંિવ�ેપ ન પડ4 તેની તક4દાર� રાખવી.

• મેj ુતથા લોગો pહ4રમા ં
દિશAત કરવા.

• મ.ભો.યો. ક43� સતત ૩ -દવસ અથવા મ-હનામા ં5 -દવસ બધં રહ4 તો મામલતદારBીને 

લેUખતમા ંpણ કરવી.

26

લેUખતમા ંpણ કરવી.

• ભોજન તૈયાર થયા બાદ ચકાસણી કર� જ�ર� `ધુારા કયા? બાદ જ પીરસાય તે zગે 

િશ�કોને જવાબદાર� વહ�ચવી તથા Chુય િશ�ક4 િનર��ણ કરcુ.ં

• બાળકોને ��ુલા મેદાન મા ંક4 ઝાડ નીચે ન બેસાડતા ંશાળાના ઓટલા ઉપર જ બેસાડવા.

• લાભાથr બાળક Cજુબ જ સhંયા હોવાની ખાતર� કરવી.

• જમતા પહ4લા ંબાળકો હાથ, પગ, મi ધોઈને િશ7તબ�ધ ર�તે કતારમા ંજમવા બેસે તે માટ4 

િશ�કોના સહયોગથી qયવ7થા ગોઠવવી.
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• ભોજનમા ં�િત જણાય તો મામલતદારBીjુ ં�યાન દોરcુ.ં

• મ.ભો.યો. ક43�ની કામગીર�મા ંબાળકોની મદદ લેવી નહ�.

• મ.ભો.યો. ક43�ની કામગીર� સબંિંધત બેઠક 
fયેક માસે યોજવી.

• શાળાના વાલીઓ તથા SMC સoયોને મ.ભો.યો.ના મેj,ુ જ�થો, પેશગી, વગેર4 

તમામ બાબતોથી અવગત કરવા. 
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તમામ બાબતોથી અવગત કરવા

• મ.ભો.યો. ને 7પશ?તા કોઈ પણ અક7માત સp?ય તો 
ાથિમક સારવારના પગલા 

લેવા, fયાર બાદ મામલતદારBી તથા સબંિંધત અિધકાર�Bીને pણ કરવી.

• શાળાના બાળકો માટ4 પીવાના પાણીની ટાકં�ની િનયિમત સફાઇ કરાવવી તથા ઢાકંણ 

બધં રાખcુ.ં

• તમામ દફતર િનયિમત િનભાવેલ હોય તેની ચકાસણી કર�ને 
માUણત કરવા તથા 

પોતાની ક7ટડ�મા ંરાખવા.
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• િતિથ ભોજન, વાસણો, ક�ચન શેડ, આસનપ¡ા, RO/UV �લા3ટ વગેર4 માટ4 લોક 

સહયોગ મેળવવો.

• પીવાના પાણીમા ંઆરો¦ય ક43�ની `ચુનાjુસંાર (લો-રનની દવા/ફટકડ� નાખંવી.

• તમામ બાળકોની િનયિમત આરો¦ય તપાસણી થાય તે માટ4 જ�ર� પગલા ંલેવા.

• વેબસાઈટ/મોબાઈલ એ�લીક4શન ઉપર િવ�ાથrઓની સhંયા તથા દ\ િનક મા-હતી 

અપલોડ કરવી.

28

અપલોડ કરવી.

• મ.ભો.યો. કામગીર� બાબતે જ�ર જણાયે મામલતદાર કચેર�jુ ંમાગ?દશ?ન મેળવcુ.ં

(સદંભ? - પ-રપ5 lમાકં : મભય/1392/221/ય, તા.25/01/1994)

(સદંભ? - પ-રપ5 lમાકં : મભય/અમલ/2002/3506-3780, તા. 16/04/2002)

(સદંભ? - પ-રપ5 lમાકં : મભય/102009/826/22 Uબડાણ, તા. 25/08/2009)

(સદંભ? - પ-રપ5 lમાકં : મભય/અમલ/2017/8117-8260, તા. 06/06/2017) 
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• ભોજન તૈયાર થયા બાદ ચકાસણી કર� જ�ર� `ધુારા કરાqયા બાદ જ પીરસાવcુ.ં

• બાળકોને બેસાડવામા ંક4 પીરસવામા ં§ાિત ક4 અ3ય ભેદભાવ રાખવામા ંન આવે તેjુ ં

�યાન રાખcુ.ં

• ભોજન પીરસતી વખતે તેમજ જમતી વખતે હાજર� આપવી.

• િનયત મેjુ ંCજુબ ભોજન તૈયાર થાય અને બાળકોને પીરસાય તેની તક4દાર� રાખવી.

• ભોજનમા ં�િત જણાય અથવા િનયત મેj ુCજુબ જણાP ુન હોય તો Chુય િશ�કBીjુ ં
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• ભોજનમા ં�િત જણાય અથવા િનયત મેj ુCજુબ જણાP ુન હોય તો Chુય િશ�કBીjુ ં

�યાન દોરcુ.ં

• Chુય િશ�કBી �વારા ફાળવેલ મ.ભો.યો. સબિંધત તમામ કામગીર� િનભાવવી.

(સદંભ? - પ-રપ5 lમાકં : મભય/1392/221/ય, તા.25/01/1994)

(સદંભ? - પ-રપ5 lમાકં : મભય/અમલ/2002/3506-3780, તા. 16/04/2002)

(સદંભ? - પ-રપ5 lમાકં : મભય/102009/826/22 Uબડાણ, તા. 25/08/2009)

(સદંભ? - પ-રપ5 lમાકં : મભય/અમલ/2017/8117-8260, તા. 06/06/2017) 



�.��.��. к�EF *+� к�$ :�	� 

P) х��� *��S$�� 	T?� ��8--�.

• સર4રાશ લાભાથr સhંયા તથા કાય? -દવસોને �યાને લઇ સચંાલક4 માગંણા પ5ક 

ર:ૂ કર� નાયબ મામલતદાર (મ.ભો.યો.) પાસેથી જ�થાની પરમીટ મેળવવી.

• મેળવેલ પરમીટ Cજુબ નHકની qયાજબી ભાવની Mુકાનેથી જ�થો મેળવવો.

• મેળવેલ જ�થો સાર� Tણુવ�ાવાળો તથા પરમીટ Cજુબનો હોવાની ખા5ી 
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• મેળવેલ જ�થો સાર� Tણુવ�ાવાળો તથા પરમીટ Cજુબનો હોવાની ખા5ી 

કરવી.

• જ�થો ક43�/શાળા ઉપર `રુU�ત ર�તે લઇ જવો તથા સાચવવો.

• જ�થો ક43�/શાળા િસવાય અ3ય કોઇપણ જ¦યાએ રાખવો નહ�.

• જ�થો �ટુ� pય તે પહ4લા ંસબંિંધત અિધકાર�ને pણ કર� મેળવી લેવો. 
 

(સદંભ? - કિમEરBી, મ.ભો.યો.ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5ાકં : મભય/ અમલ/ 

2018/ 1022-113, તા. 10/01/2018) 



�.��.��. к�EF *+� к�$ :�	� 

Q) 
�шK$�$ �к� ��8--$ �?� -
��ш.

• સર4રાશ લાભાથr સhંયા Cજુબ સચંાલકના બે3ક ખાતામા ંમામલતદાર કચેર� 

તરફથી પેશગીની રકમ જમા કરાવવામા ંઆવે છે.

• જમા થયેલ પેશગીની રકમ રોજમેળમા ંજમા લેવી.
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• જમા થયેલ પેશગીની રકમ રોજમેળમા ંજમા લેવી.

• જ�ર�યાત Cજુબની રકમ ઉપાડ� શાકભાH, દળામણ, બળતણ, મર�-મસાલા 

વગેર4 બાબતે જ ખચ? કરવો.

• થયેલ ખચ?ના વાઉચર ફાઇલમા ંરાખવા તથા રોજમેળ િનભાવવા. 
 

(સદંભ? - કિમEરBી, મ.ભો.યો.ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5ાકં : મભય/ અમલ/ 

2018/ 1022-113, તા. 10/01/2018) 



�.��.��. к�EF *+� к�$ :�	� 

U) �.��.��. ��7 �

• િનયત મેj ુમેળવી તેની નકલ આચાય?Bીની કચેર� તથા મ.ભો.યો. ક43� ઉપર 

રાખવી.

• િનયત મેj ુpહ4રમા ંબોડ? 7વ�પે 
િસ�ધ કરcુ.ં 
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• િનયત મેj ુpહ4રમા ંબોડ? 7વ�પે 
િસ�ધ કરcુ.ં 

• િનયત મેj ુCજુબ યો¦ય Tણુવ�ા_(ુત સમયસર ભોજન બને તેની તક4દાર� 

રાખવી. 
 

(સદંભ? - કિમEરBી, મ.ભો.યો.ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5ાકં : મભય/ અમલ/ 

2018/ 1022-113, તા. 10/01/2018) 



�.��.��. к�EF *+� к�$ :�	� 

V) �*�� �W��� к�-��$ < B-� �W���@

• 
ાથ?ના બાદ વધr�કુના આધાર4 જમનાર બાળકોની સhંયા મેળવવી.
• સhંયા તથા િનયત 
માણના આધાર4 રાશન કાઢ� રસોઇયા/મદદનીશને આપcુ.ં
• રાશનની aરૂતી સફાઇ કરવી.
• શાકભાHને 7વeછ પાણીથી ધોઇને ઉપયોગમા ંલેવા.
• રસોઇ કરવાના વાસણો 7વeછ હોવા જોઇએ.
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• રસોઇ કરવાના વાસણો 7વeછ હોવા જોઇએ.
• રસોઇના ઉપયોગjુ ંપાણી 7વeછ તથા પીવાલાયક હોcુ ંજોઇએ.
• જ�ર જણાય તો પાણીમા ંફટકડ�નો ઉપયોગ કરવો.
• aરુતા 
માણમા,ં Tણુવ�ા_(ુત તથા સમયસર રસોઇ બને તેjુ ં�યાન રાખcુ.ં
• મ.ભો.યો. ક43�, રસોgુ તથા 7ટોર �મ, જ�થાની aરૂતી સફાઇ રાખવી. 
 

(સદંભ? - કિમEરBી, મ.ભો.યો.ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5ાકં : મભય/ અમલ/ 2018/ 1022-
113, તા.10/01/2018) 



�.��.��. к�EF *+� к�$ :�	� 
X) �*�� �W��� к�-��$ �?� 
$�*-��$ к��K$�@

• બાળકોના 7વાદને �યાને લઇ મર�-મસાલાનો ઉપયોગ કરવો.
• રસોઇમા ંહમંેશા આયોડ�ન_(ુત મીઠાનો જ ઉપયોગ કરવો.
• રસોઇમા,ં જ�થામા ંતથા વાસણમા ંઝેર� HવજPં ુન પડ4 તેjુ ં�યાન રાખcુ.ં 
• ��ુલા આકાશ નીચે રસોઇ ન બનાવતા ંશેડ નીચે જ બનાવવી.
• રસોઇમા ંચમચી/તવેથાનો ઉપયોગ કરવો.
• વન7પિતની લાકડ� વડ4 રસોઇ હલાવવી નહ�.
• રસોઇ હમંેશા ઢાકં�ને રાખવી.
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• રસોઇ હમંેશા ઢાકં�ને રાખવી.
• નાત-pતના ભેદ-ભાવ િવના બાળકોને હરોળમા ંબેસાડ� પીરસcુ.ં
• બાળકોને જમાડવામા ં"�ફુ4" પ�ધતી ન રાખતા ંપગંતમા ંબેસાડ�ને જ જમાડવા.
• બાળકોને જ�ર�યાત અjસુાર મ.ભો.યો. 7ટાફ Iારા જ પીરસcુ.ં
• કાગળ/�લા7ટ�કની ડ�શમા ંવાનગી પીરસવાના બદલે 7ટ�લની ડ�શમા ંજ પીરસcુ.ં
• વાનગી પીરસતી વખતે ચમચા/ડોયા વગેર4નો ઉપયોગ કરવો, હાથથી વાનગી પકડ�ને 

પીરસવી નહ�. 
(સદંભ? - કિમEરBી, મ.ભો.યો.ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5ાકં : મભય/ અમલ/ 2018/ 1022-113, 
તા. 10/01/2018) 



�.��.��. к�EF *+� к�$ :�	� 

Y) ;�8к�H ��	�  $)� ;�3�$ к��K$�@

• રસોઇકામ દરિમયાનના વપરાશી પાણીનો ¨લ-છોડના �ારામા ંઅથવા શોષ 

ખાડામા ંMુર િનકાલ કરવો.

• બાળકોને જમવા બેસાડ4લ જ¦યાની સફાઇ કરવી.

• વધેલ ©ઠવાડનો યો¦ય િનકાલ કરવો.
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• વધેલ ©ઠવાડનો યો¦ય િનકાલ કરવો.

• વાસણો તથા મ.ભો.યો. �મની સમw સફાઇ કરવી.

• મ.ભો.યો. �મની ચાવી તથા દફતર આચાય?Bીની pણ હ4ઠળ શાળામા ંજ રાખવા. 
 

(સદંભ? - કિમEરBી, મ.ભો.યો.ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5ાકં : મભય/ અમલ/ 

2018/ 1022-113, તા. 10/01/2018) 



�.��.��. к�EF *+� к�$ :�	� 

Z) ��*�;$ к��K$�@

• િનયત થયેલ તમામ પ5કો, રH7ટર િનયિમત િનભાવવા, આચાય?Bી પાસે 


માUણત કરાવવા તથા તેમની pણ હ4ઠળ શાળામા ંજ રાખવા.

• માસના zતે થયેલ ખચ? તથા બચત રકમની મામલતદાર કચેર�ને pણ કરવી.

• માસ દરિમયાન જ�થાની થયેલ વપરાશ zગેની 
માUણત િવગતો મામલતદાર 
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• માસ દરિમયાન જ�થાની થયેલ વપરાશ zગેની 
માUણત િવગતો મામલતદાર 

કચેર�એ ર:ૂ કરવી.

• તમામ -હસાબી કામગીર� તથા દફતર બાબતે આચાય?Bીને અવગત કરવા. 
 

(સદંભ? - કિમEરBી, મ.ભો.યો.ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5ાકં : મભય/ અમલ/ 

2018/ 1022-113, તા. 10/01/2018) 



8) *+� кC$H ��х-��$ �к�3��@

• પરમીટ Cજુબનો યો¦ય Tણુવ�ાવાળો જ�થો હોવાjુ ંઆચાય?Bીને ખાતર� કરાવવી.
• મ.ભો.યો. જ�થો શાળામા ંજ રાખવો. 
• અિનવાય? કારણોસર શાળા િસવાય અ3ય 7થળે જ�થો રાખવો પડ4 તો સબંિંધત અિધકાર�ની 

aવૂ? મ:ંૂર� મેળવવી.
• 7થાિનક ખર�દ�, મર�-મસાલા વગેર4 એગમાક?વાળા મા3ય સ7ંથા પાસેથી ખર�દવા.
• રસોઇ ફરજયાત LPG ગેસ Iારા જ બનાવવી.
• જ�થો ઓછો હોય fયાર4 ઉપલ#ધતાના આધાર4 વૈક�પક qયવ7થા કરવી, પરંP ુકોઇપણ 

સજંોગોમા ંમ.ભો.યો. ક43� બધં રાખી બાળકોને ભોજનથી વUંચત રાખવા નહ�.
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સજંોગોમા ંમ.ભો.યો. ક43� બધં રાખી બાળકોને ભોજનથી વUંચત રાખવા નહ�.
• નામ. ̀ િુ
મકોટ?  �કુાદા આધા-રત મ.ભો.યો.ની મા-હતીને 
િસ�ધ કરP ુ ંબોડ? શાળામા ં

pહ4રમા ં
દિશAત કરcુ.ં
• ક43� ઉપર ચોર�/| ૂટંના -ક7સામા ંનHકના પોલીસ 7ટ4શનમા ંતાfકાUલક pણ કર� સબંિંધત 

અિધકાર�ને િવગતવાર અહ4વાલ મોકલવો.
• મળેલ પેશગી, પરમીટ, જ�થો, ખર�દ� વગેર4 બાબતોથી Chુય િશ�કBીને વાક4ફ કરવા.
• િનયત થયેલ તમામ પ5કો, રH7ટર િનયિમત િનભાવવા, આચાય?Bી પાસે 
માUણત 

કરાવવા તથા તેમની pણ હ4ઠળ શાળામા ંજ રાખવા.
(સદંભ? - કિમEરBી, મ.ભો.યો.ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5ાકં : મભય/અમલ/2018/1022-113, તા. 10/01/18) 



*+� к, �*����, �33�$ш�$ :�	�.

• સમયસર શાળામા ંહાજર થcુ ંતથા મ.ભો.યો. કામગીર� ચા| ુકરવી.
• શા-રર�ક 7વeછતા pળવવી તથા 7વeછ પોષાક પહ4રવા.
• હાથ તથા નખની 7વeછતા pળવવી.
• કોઇપણ ચેપી રોગ અથવા ચામડ�ના રોગ ધરાવતા ન હોવા જોઇએ.

• રસોઇ બનાવતા ંપહ4લા ંહાથ, વાસણો, જ¦યાની aરૂતી સફાઇ કરવી.
• મ.ભો.યો. �મની પાસે સડંાસ ક4 ��ુલી ગટરો ન હોવી જોઇએ.
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• મ ભો યો �મની પાસે સડંાસ ક4 ��ુલી ગટરો ન હોવી જોઇએ
• 7વeછ/`ઘુડ વાતાવરણમા ં7વ7થ
દ રસોઇ બને તથા સમયમયા?દામા ંસaંણૂ? કામગીર� 

aણૂ? થાય તે ર�તે સકંલન કરcુ.ં
•  વાનગી તૈયાર કયા? બાદ મહ�મ 2 કલાકમા ંતેનો ઉપયોગ કર� લેવો. 
• બાળકોને જમાડ®ા બાદ મ.ભો.યો.ની તમામ કામગીર� aણૂ? થયા બાદ આચાય?Bીને pણ 

કયા? બાદ જ પરત જcુ.ં
(સદંભ? - કિમEરBી, મ.ભો.યો.ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5ાકં : મભય/10/વશી/5/, તા.28/12/1994) 

(સદંભ?- કિમEરBી, મ.ભો.યો.ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5ાકં: મભય/અમલ/2018/1022-113, તા.10/01/2018) 



સચંાલક, રસોઇયા અને માનદ વેતન ધારકોની મા-હતી.
25 િવધાથr સhંયા `ધુીના ક43�ો

lમ માનદ વેતન ધારક માનદ વેતન રકમ નiધ
1. સચંાલક કમ Rુક 1600/- �.
2. Rુક 500 /- �.
3. હ4�પર 300 /- �.

26 થી 100 િવધાથr સhંયા `ધુીના ક43�ો
lમ માનદ વેતન ધારક માનદ વેતન રકમ નiધ
1. સચંાલક કમ Rુક 1600/- �.
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(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/102009/1496/2, તા. 11/11/2016) 
(સદંભ? - કિમEરBી, મ.ભો.યો.ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5ાકં : મભય/અમલ/2018/1022-113, તા.10/01/2018)

1. સચંાલક કમ Rુક 1600/- �.
2. Rુક 1400 /- �.
3. હ4�પર 500 /- �.

101 થી વt ુિવધાથr સhંયા ધરાવતા ક43�ો
lમ માનદ વેતન ધારક માનદ વેતન રકમ નiધ
1. સચંાલક કમ Rુક 1600/- �.
2. Rુક 1400 /- �.
3. હ4�પર 1400 /- �.



�.��.��. к�EF��$ �
�*%$ ;�;�
ક43� ક�ાએ રાધંેલો ખોરાક/જ�થાની Tણુવ�ા, દફતર/-હસાબોની િનભાવણી, 

િનયિમતતા વગેર4 બાબતોની તપાસણી કરવા નીચે જણાqયાjુસંાર અિધકાર�ઓએ માિસક 

તપાસણી aણૂ? કરવી.
lમ અિધકાર� માિસક તપાસણી નiધ
1. નાયબ કલે(ટરBી (મ.ભો.યો.) 20

2. નાયબ �જ�લા 
ાથિમક િશ�ણાિધકાર� (મ.ભો.યો.) 25

3. મામલતદારBી 10
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આ ઉપરાતં તમામ ક43�ોની તપાસણી ઓછામા ંઓછ� એક વખત થઇ pય તે ર�તે 

કલે(ટરBીએ તપાસણીનો િ5માિસક કાય?lમ ક43�ોના નામ જોગ બહાર પાડ� સબિંધત 

અિધકાર�/ કમ?ચર�ઓને ફાળવવામા ંઆવે તથા તેની કિમEરBીને pણ કરવી.
(સદંભ? - કિમEરBી, મ.ભો.યો.ની કચેર�, ગાધંીનગરના પ5ાકં : મભય/અમલ/2003/3506-3780, તા.16/04/2002) 

3. મામલતદારBી 10

4. ક4ળવણી િન-ર�કBી/`પુરવાઇઝરBી તપાસણી કાય?lમ 

5. નાયબ મામલતદારBી (વ-હવટ) 20

6. નાયબ મામલતદારBી (તપાસ) 10



3�х��х/���+0%/#� -��@ �����$ �-�-) *���$&�$ �����$. 
 

P) ��\� кO��$ 3�х��х/���+0% *���$ 

 

 

 

 

 

lમ હો¯ાની �એ સિમતીમા ંહો¯ો નiધ

1. Chુય મ5ંીBી અ�ય�

2. સબિંધત મ5ંીBીઓ સoય

3. સબિંધત સUચવBીઓ સoય
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(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક, તા. 09/11/1984)

4. કિમEરBી, મ.ભો.યો. સoય સUચવ

5. એક સસંદ સoયBી સoય

6. 5ણ ધારાસoયો સoય

7. એક સામાHક કાય?કતા? સoય



3�х��х/���+0%/#� -��@ �����$ �-�-) *���$&�$ �����$. 
 

Q) ��\� кO��$ #� -��@ *���$ 

 

 

 

 

 

lમ હો¯ાની �એ સિમતીમા ંહો¯ો નiધ

1. Chુય સUચવBી અ�ય�

2. સબિંધત િવભાગોના સUચવBીઓ સoય

3. સબિંધત િવભાગોના વડાBીઓ સoય
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(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક, તા. 09/11/1984)

3. સબિંધત િવભાગોના વડાBીઓ સoય

4. કિમEરBી, મ.ભો.યો. સoય સUચવ



3�х��х/���+0%/#� -��@ �����$ �-�-) *���$&�$ �����$. 

U) ]	^ � кO��$ *���$ 

 
 

 

 

 

 

lમ હો¯ાની �એ સિમતીમા ંહો¯ો નiધ

1. કલે(ટરBી અ�ય�

2. �જલા િવકાસ અિધકાર�Bી સoય

3. �જ�લા 
ાથિમક િશ�ણાિધકાર� સoય

4. નાયબ કલે(ટરBી (મ.ભો.યો.) સoય સUચવ
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(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક, તા. 09/11/1984)

5. �જ�લા aરુવઠા અિધકાર�Bી સoય

6. રાVય પ-રવહન િનય5ંકBી સoય

7. �જ�લાના સસંદ સoયBી સoય

8. �જ�લા પચંાયત 
CખુBી સoય

9. �જ�લા 3યાય સિમિતના અ�ય�Bી સoય

10. નાયબ �જ�લા 
ાથિમક િશ�ણાિધકાર�Bી (મ.ભો.યો.) સoય 



3�х��х/���+0%/#� -��@ �����$ �-�-) *���$&�$ �����$. 
 

V) ��_�к� кO��$ #� �$ *��O� �����$ *���$ 
 

 

 

 

 

lમ હો¯ાની �એ સિમતીમા ંહો¯ો નiધ

1. મામલતદારBી અ�ય�

2. તા|કુા િવકાસ અિધકાર�Bી સoય

3. તા|કુાના ધારાસoયBી સoય
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(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક, તા. 09/11/1984)

3. તા|કુાના ધારાસoયBી સoય

4. તા|કુા પચંાયત 
CખુBી સoય

5. તા|કુા 3યાય સિમિતના અ�ય�Bી સoય

6. ક4ળવણી િન-ર�કBી (મ.ભો.યો.) સoય સUચવ

7. િવ7તરણ અિધકાર�Bી (િશ�ણ) સoય



3�х��х/���+0%/#� -��@ �����$ �-�-) *���$&�$ �����$. 
 

X) `a����*
�b �@/�K�
�b к� �-���� �����$ *���$ 
 

 

 

 

 

lમ હો¯ાની �એ સિમતીમા ંહો¯ો નiધ

1. નગરપાUલકા કિમEરBી અ�ય�

2. નગરપાUલકા નાયબ કિમEરBી સoય

3. શાસનાિધકાર�Bી સoય
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(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક, તા. 09/11/1984)

3. શાસનાિધકાર�Bી સoય

4. સીટ� મેનેજરBી, aરુવઠા સoય

5. �જ�લા aરુવઠા અિધકાર�Bી સoય

6. નાયબ કલે(ટરBી (મ.ભો.યો.) સoય



3�х��х/���+0%/#� -��@ �����$ �-�-) *���$&�$ �����$. 

Y) ����&�$ *���� 

• શાળામા ંઅoયાસ કરતા બાળકોની માતાઓની સિમિત બનાવવી.

• 12 સoયો

• અ�ય�/ઉપા�ય� તર�ક4 વt ુિશU�ત તથા રસોઈ કામના પારંગત/િનaણુ 

માતાની િનમ� ૂકં કરવી.

46

• રસોઈ કામ દર}યાન બે સoયોએ સલાહ/`ચુન અથ� ક43� ઉપર હાજર રહ4c ુ.ં

• માતા સિમિતના સoયોની હાજર�/કામગીર�jુ ંરH7ટર િનભાવcુ.ં

• સિમિતના `ચુનની તાfકાUલક અમલવાર� કરવી.

(સદંભ? - િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક,  તા. 09/11/1984) 

(સદંભ? - કલેકટરBી, સાબરકાઠંાના પ-રપ5 lમાકં : મભય/ વહટ1/ વશી/ 

796/૦6, તા.04/03/2006)



3�х��х/���+0%/#� -��@ �����$ �-�-) *���$&�$ �����$. 

Z) к�EF кO��$ ���@ *���� 

આ સિમિતની રચના મામલતદારBીએ કરવાની રહ4શે �મા ંનીચેના સoયો રહ4શે.

• સરપચં

• Chુય િશ�ક

• મ.ભો.યો. સચંાલક (આવાદક/ક3વીનર)

47

મ.ભો.યો. સચંાલક (આવાદક/ક3વીનર)

• વાલીઓના 
િતિનિધ – 4 સoયો

• બે ±ીઓ હોવી જોઇએ

• અj.ુ pિત/અj.ુ જન. pિત/લ²મુિત કોમને 
િતિનિધfવ આપcું

અપવાદ�પ -ક7સામા ંસoય સhંયા 11 `ધુીની થઇ શકશે. 

(સદંભ? – િશ�ણ િવભાગના ઠરાવ lમાકં : મભય/1384/ક, તા. 09/11/1984) 



મ.ભો.યો. અઠવાડ�ક મેj ુતથા 
માણ (સોમવાર) 

વાનગી
િવભાગ � 
ાથિમક ઉeચ 
ાથિમક
સામwી � 
માણ ક4લર� 
ોટ�ન 
માણ ક4લર� 
ોટ�ન


થમ ભોજન 
 

વેજ. ખીચડ�

ચોખા 75.00 300.00 11.30 110.00 440.00 16.50

Pવુર દાળ 10.00 33.50 2.20 20.00 67.00 4.40

બટ4કા 20.00 39.40 0.32 30.00 59.10 0.50

ટમેટા 15.00 12.00 0.36 20.00 16.00 0.48
તેલ-મસાલો 5.00 45.00 0.10 5.00 45.00 0.10

Rુલ ભોજન 125.00 429.90 14.28 185.00 627.10 21.98
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Rુલ ભોજન 125.00 429.90 14.28 185.00 627.10 21.98

ના7તો 
 

`ખુડ�

ઘxનો લોટ 50.00 170.00 6.05 75.00 255.00 9.08

ગોળ 7વાદ Cજુબ 

તેલ 5.00 45.00 0.09 5.00 45.00 0.09

Rુલ ના7તો 55.00 215.00 6.14 80.00 300.00 9.17

સમw -દવસj ુRુલ 180.00 644.90 20.42 265.00 927.10 31.15



મ.ભો.યો. અઠવાડ�ક મેj ુતથા 
માણ (મગંળવાર) 

વાનગી
િવભાગ � 
ાથિમક ઉeચ 
ાથિમક
સામwી � 
માણ ક4લર� 
ોટ�ન 
માણ ક4લર� 
ોટ�ન


થમ ભોજન 
 

થેપલા- 
`કુ� ભાH

ઘxનો લોટ 100.00 340.00 12.10 150.00 510.00 18.15

બટ4કા 50.00 98.50 0.80 80.00 157.60 1.28

તેલ 10.00 90.00 0.18 10.00 90.00 0.18
મસાલો 7વાદ Cજુબ 

Rુલ ભોજન 160.00 528.50 13.08 240.00 757.60 19.61

દ4શી ચણા 10.00 42.00 1.70 15.00 63.00 2.55
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ના7તો 
 

ચણા ચાટ

દ4શી ચણા 10.00 42.00 1.70 15.00 63.00 2.55

ટમેટા 5.00 4.00 0.12 5.00 4.00 0.09
બટ4ટા 5.00 9.90 0.08 5.00 9.90 0.08

લ�� ુરસ 7વાદ Cજુબ 

ચાટ મસાલો 7વાદ Cજુબ 

Rુલ ના7તો 20.00 55.90 1.90 25.00 76.90 2.72

સમw -દવસj ુRુલ 180.00 584.40 14.98 265.00 834.50 22.33



મ.ભો.યો. અઠવાડ�ક મેj ુતથા 
માણ (�ધુવાર) 

વાનગી
િવભાગ � 
ાથિમક ઉeચ 
ાથિમક
સામwી � 
માણ ક4લર� 
ોટ�ન 
માણ ક4લર� 
ોટ�ન


થમ ભોજન 
 

વેજ. aલુાવ

ચોખા 75.00 300.00 11.30 110.00 440.00 16.50

gુગંળ� 15.00 12.00 0.27 30.00 24.00 0.54

ટમેટા 15.00 12.00 0.36 25.00 20.00 0.60

બટ4કા 15.00 29.60 0.24 20.00 39.40 0.32
તેલ 5.00 45.00 0.09 5.00 45.00 0.09

Rુલ ભોજન 125.00 398.60 12.26 190.00 568.40 18.05

50

Rુલ ભોજન

ના7તો 
 

િમ� દાળ/ 
કઠોળ/ઉસળ

મગ દાળ 15.00 50.10 3.60 25.00 83.50 6.00

ચણા દાળ 15.00 55.80 3.60 25.00 93.00 6.00
તેલ 5.00 45.00 0.09 5.00 45.00 0.09

gુગંળ� 10.00 8.00 0.18 10.00 8.00 0.18

બટ4કા 10.00 19.70 0.16 10.00 19.70 0.16

મસાલો 7વાદ Cજુબ 

Rુલ ના7તો 55.00 178.60 7.63 75.00 249.20 12.43

સમw -દવસj ુRુલ 180.00 577.20 19.89 265.00 817.60 30.48



મ.ભો.યો. અઠવાડ�ક મેj ુતથા 
માણ (Tbુુવાર) 

વાનગી
િવભાગ � 
ાથિમક ઉeચ 
ાથિમક
સામwી � 
માણ ક4લર� 
ોટ�ન 
માણ ક4લર� 
ોટ�ન


થમ ભોજન 
 

દાળ ઢોકળ�

ઘxનો લોટ 100.00 340.00 12.10 150.00 510.00 18.20

Pવુર દાળ 30.00 100.50 6.60 35.00 117.25 7.70

ટમેટા 10.00 8.00 0.24 25.00 20.00 0.60

તેલ 10.00 90.00 0.20 10.00 90.00 0.20
મસાલો 7વાદ Cજુબ 

Rુલ ભોજન 150.00 538.50 19.14 220.00 737.25 26.70
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Rુલ ભોજન 150.00 538.50 19.14 220.00 737.25 26.70

ના7તો 
 

ચણા ચાટ

દ4શી ચણા 10.00 42.00 1.70 15.00 12.00 0.27

gુગંળ� 10.00 8.00 0.18 15.00 12.00 0.27

ટમેટા 10.00 8.00 0.24 15.00 12.00 0.36

લ�� ુરસ 7વાદ Cજુબ 

ચાટ મસાલો 7વાદ Cજુબ 

Rુલ ના7તો 30.00 58.00 2.12 45.00 36.00 0.90

સમw -દવસj ુRુલ 180.00 596.50 21.26 265.00 773.25 27.60



મ.ભો.યો. અઠવાડ�ક મેj ુતથા 
માણ (³lુવાર) 

વાનગી
િવભાગ � 
ાથિમક ઉeચ 
ાથિમક
સામwી � 
માણ ક4લર� 
ોટ�ન 
માણ ક4લર� 
ોટ�ન


થમ ભોજન 
 

દાળ ભાત

ચોખા 75.00 300.00 11.30 120.00 480.00 18.00

Pવુર દાળ 20.00 67.00 4.40 30.00 100.50 6.60

ટમેટા 10.00 8.00 0.24 10.00 8.00 0.24

તેલ 10.00 90.00 0.20 10.00 90.00 0.20

Rુલ ભોજન 115.00 465.00 16.14 170.00 678.50 25.04
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Rુલ ભોજન 115.00 465.00 16.14 170.00 678.50 25.04

ના7તો 
 

C-ુઠયા

ઘxનો લોટ 50.00 170.00 6.10 75.00 255.00 9.10

Mુધી 10.00 1.20 0.02 15.00 1.80 0.03

તેલ 5.00 45.00 0.09 5.00 45.00 0.09

મસાલો 7વાદ Cજુબ 

Rુલ ના7તો 65.00 216.20 6.21 95.00 301.80 9.22

સમw -દવસj ુRુલ 180.00 681.20 22.35 265.00 980.30 34.26



મ.ભો.યો. અઠવાડ�ક મેj ુતથા 
માણ (શિનવાર) 

વાનગી
િવભાગ � 
ાથિમક ઉeચ 
ાથિમક
સામwી � 
માણ ક4લર� 
ોટ�ન 
માણ ક4લર� 
ોટ�ન


થમ ભોજન 
 

વેજ. aલુાવ

ચોખા 75.00 300.00 11.30 110.00 440.00 16.50

gુગંળ� 20.00 16.00 0.36 30.00 24.00 0.54

ટમેટા 20.00 16.00 0.48 30.00 24.00 0.72

બટ4કા 20.00 39.40 0.30 30.00 59.10 0.48

તેલ 5.00 45.00 0.09 5.00 45.00 0.09
મસાલો 7વાદ Cજુબ 
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મસાલો 
Rુલ ભોજન 140.00 416.40 12.53 205.00 592.10 18.33

ના7તો 
 

ચણા ચાટ

દ4શી ચણા 10.00 42.00 1.70 15.00 63.00 2.60

gુગંળ� 10.00 8.00 0.18 10.00 8.00 0.18

ટમેટા 10.00 8.00 0.24 10.00 8.00 0.24

બટ4કા 10.00 19.70 0.16 25.00 49.30 0.40

ચાટ મસાલો 7વાદ Cજુબ 

Rુલ ના7તો 40.00 77.70 2.28 60.00 128.30 3.42

સમw -દવસj ુRુલ 180.00 494.10 14.81 265.00 720.40 21.75
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નાયબ �જ�લા 
ાથિમક િશ�ણાિધકાર� 
મ�યાહન ભોજન યોજના શાખા, 

�મ ન.ં C-106, #લોક- “C”, 
થમ માળ, 
કલે(ટર કચેર�, સાબરકાઠંા, -હ.મતનગર.
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�મ ન.ં C-106, #લોક- “C”, 
થમ માળ, 
કલે(ટર કચેર�, સાબરકાઠંા, -હ.મતનગર.

મોબાઇલ : 9428186534
ટ4લીફોન/ફ4(સ : (02772) 246480 

ઇ-મેઇલ : dr.mineshmpatel@gmail.com 
#લોગ : https://drmineshmpatel.blogspot.in
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મામલતદાર કચેર�, -હ.મતનગર. 

lમ હો¯ો નામ સપંક? નબંર

1. મામલતદારBી મામલતદારBી 1234567890

2. નાયબ મામલતદારBી (વ-હવટ) 
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3. નાયબ મામલતદારBી (તપાસ) 

4. `પુરવાઇઝરBી

5. કારRુનBી

6. ઓપર4ટરBી 



આભાર .... 
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આભાર .... 
સહકારની અપ�ેા સહ ... 


