
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k.97 ‚t.23-12-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
 

rð»tÞ :-  Vwz ËefÞwhexe yu÷tWLË™wk rð‚hý fhðt ƒtƒ‚.  
ËkŒ¼o :-  ™k. {¼Þ/yþ/yuVyuËyu/2020/409 Úte 412 ‚t.22-12-2020   
 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htu‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, ftuðez-

19 yLðÞu su …ý rðãtÚteoytu™u y™ts/Vwfª„ ftuMx rð‚hý™e ft{„ehe ƒtfe{tk ntuÞ ‚u ‚tíftr÷f …qýo fhðt 

sýtððt{tk ytðu Au. yt ƒtƒ‚u ™t{Œth „wsht‚ ntEftuxo{tk Ëwytu{tuxtu hex…exeþ™ Œt¾÷ ÚtÞu÷ ntuE ËŒhnw 

ft{„ehe Ë{Þ{ÞtoŒt{tk …qýo fhðe yLÞÚtt Ë½¤e sðtƒŒthe su-‚u {wÏÞ rþûtf©e™e hnuþu. su™e ™tUÄ ÷uþtu. 

rðþu»t{tk ftuðez -19™u fthýu y„tW yux÷u fu ftuðez-19™wk Ëk¢{ý þY ÚtÞwk íÞthÚte y{ŒtðtŒ þnuh™t 

fux÷tkf rðM‚th{tk Ëk¢{ý ðÄthu ntuðt™t fthýu {tE¢tu fLxuLx{uLx rðM‚th ònuh fhðt{tk ytðu÷ n‚t. ytðt 

Ë{Þu ðt÷eytu MÚt¤tk‚h fhe „Þu÷ ntuÞ fu ÷tufztW™/ fhVÞw™t fthýu ðt÷eytu y™ts ÷uðt sE þfu÷ ™ ntuÞ y™u 

y„tW™t Ë{Þ™wk y™ts ÷uðt™wk ƒtfe hnu÷ ntuÞ ‚tu ytðt y™ts ÷uðt{tk ƒtfe hnu÷ ðt÷eytu™u ËŒh 49 

rŒðË™t rð‚hý Ë{Þu y„tW™wk ƒtfe hnu÷ y™ts …ý yt…ðt {txu su-‚u ÔÞtsƒe ¼tð™t Œwft™Œthtu™u / su-‚u 

þt¤t™t {wÏÞrþûtf©eytu™u òý fhðt{tk ytðu Au. 

yt ËtÚtu™t rƒztýðt¤t …ºtf-1 ‚Útt …ºtf-h™e rð„‚ ‚t.24-12-2020 ËwÄe{tk ¼he™u ‚{tht ƒex 

Ëw…hðtEÍh©e™u {tuf÷e yt…ðt™e hnuþu.  

…ºtf-3™e rð„‚ ‚t.30-12-2020™t htus ƒ…tuhu 1-00 ðtøÞt ËwÄe{tk ‚{t{ ƒex Ëw…hðtEÍh©e™u 

ƒe™[qf {tuf÷e yt…ðt™e hnuþu. yt{ fhðt{tk ftuR …ý þt¤t ƒtfe ™ hnu ‚u Ëwr™rù‚ fhþtu. 

 

rƒztý :- ËkŒr¼o‚ …ºt ‚Útt …ºtf - 1, …ºtf-h ‚Útt …ºtf - 3 

 

‚t.23-12-2020         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 
y„íÞ™e ™tUÄ :-  
 5rh…ºt ™k.96 ‚t.22-12-2020 yk‚„o‚ su rþûtftu™u ‚t.23-12-2020 Úte ‚t.31-12-2020  
ŒhBÞt™ y™ts rð‚hý™e ft{„ehe Vt¤ðu÷ Au ‚u rþûtftuyu ‚t.25-12-2020, ‚t.26-12-2020 ‚Útt 
‚t.27-12-2020 ònuh hò ŒhBÞt™ ft{„ehe fhðt™e hnuþu. ËŒh ft{„ehe™t ð¤‚h Y…u [t÷w þiûtrýf ð»to 
ŒhBÞt™ su-‚u rþûtfu ònuh hò™t rŒðËu fhu÷ ft{„ehe™t rŒðËtu sux÷t rŒðË™e ð¤‚h hò {¤ðt…tºt Au. su™e 
™tUÄ ÷uþtu.  

 

‚t.23-12-2020         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 

 









…ºtf - 1 

 



  ચોથા તબ!ાની રકમ 

(તા.૦૪/૦૫/૨૦ થી 

૦૭/૦૬/૨૦ 0ધુીના 

૩૪ 4દવસ માટ9) 

  

૮ <ુક=ગ કો?ટની રકમ @ગે શાળા Dારા 4હસાબી 

ર9કડG િનભાવેલ છે ક9 ક9મ ? 

 

૯ સરકારMીએ િનયત કયાG Pજુબ Rડ િસSરુTટT 

એUટ Vમાણે શાળાના રX?ટર બાળકોને 

તબ!ાવાર અનાજZુ ંિવતરણ કર9લ છે ક9 ક9મ ? 

 

૧૦ તબ!ાવાર કર9લ અનાજ િવતરણની િવગતો. સમયગાળા  ુલ કર&લ અનાજ િવતરણ        (/ક.1ા)  

ઘ4 ચોખા 

Vથમ તબ!ાની રકમ 

(તા.૧૬/૦૩/૨૦ થી 

૨૯/૦૩/૨૦ 0ધુીના 

૧૧ 4દવસ માટ9) 

  

બી] તબ!ાની રકમ 

(તા.૩૦/૦૩/૨૦ થી 

૧૪/૦૪/૨૦ 0ધુીના 

૧૦ 4દવસ માટ9) 

  

^ી] તબ!ાની રકમ 

(તા.૧૫/૦૪/૨૦ થી 

૦૩/૦૫/૨૦ 0ધુીના 

૧૫ 4દવસ માટ9) 

  

ચોથા તબ!ાની રકમ 

(તા.૦૪/૦૫/૨૦ થી 

૦૭/૦૬/૨૦ 0ધુીના 

૩૪ 4દવસ માટ9) 

  

૧૧ અ_ય (રTમાકસG)  

 

 

 

શાળાના 9:ુય િશ;ક<ીની   અિધકાર?<ી/કમAચાર?નીસહ?  

સ/હ/િસCો                         



 

 

…ºtf - 2 

 

 



ચોથા તબ!ાની રકમ 

(તા.૦૪/૦૫/૨૦ થી 

૦૭/૦૬/૨૦ 0ધુીના 

૩૪ 4દવસ માટ9) 

  

પાચંમા તબ!ાની રકમ 

(તા.૦૮/૦૬/૨૦ થી 

૩૦/૦૬/૨૦ 0ધુીના 

૨૦ 4દવસ માટ9) 

  

છ?ા તબ!ાની રકમ 

(તા.૦૧/૦૭/૨૦ થી 

૩૧/૦૭/૨૦ 0ધુીના 

૨૭ 4દવસ માટ9) 

  

૮ AુકBગ કોDટની રકમ Eગે શાળા Iારા 4હસાબી 

ર9કડL િનભાવેલ છે ક9 ક9મ ? 

 

૯ સરકારQીએ િનયત કયાL Tજુબ Vડ િસWરુXટX 

એYટ Zમાણે શાળાના ર\Dટર બાળકોને 

તબ!ાવાર અનાજ^ુ ંિવતરણ કર9લ છે ક9 ક9મ ? 

 

૧૦ તબ!ાવાર કર9લ અનાજ િવતરણની િવગતો. સમયગાળા  ુલ કર&લ અનાજ િવતરણ        (/ક.1ા)  

ઘ4 ચોખા 

Zથમ તબ!ાની રકમ 

(તા.૧૬/૦૩/૨૦ થી 

૨૯/૦૩/૨૦ 0ધુીના 

૧૧ 4દવસ માટ9) 

  

બી_ તબ!ાની રકમ 

(તા.૩૦/૦૩/૨૦ થી 

૧૪/૦૪/૨૦ 0ધુીના 

૧૦ 4દવસ માટ9) 

  

`ી_ તબ!ાની રકમ 

(તા.૧૫/૦૪/૨૦ થી 

૦૩/૦૫/૨૦ 0ધુીના 

૧૫ 4દવસ માટ9) 

  



  ચોથા તબ!ાની રકમ 

(તા.૦૪/૦૫/૨૦ થી 

૦૭/૦૬/૨૦ 0ધુીના 

૩૪ 4દવસ માટ9) 

  

પાચંમા તબ!ાની 

રકમ (તા.૦૮/૦૬/૨૦ 

થી ૩૦/૦૬/૨૦ 

0ધુીના ૨૦ 4દવસ 

માટ9) 

  

છ?ા તબ!ાની રકમ 

(તા.૦૧/૦૭/૨૦ થી 

૩૧/૦૭/૨૦ 0ધુીના 

૨૭ 4દવસ માટ9) 

  

૧૧ અaય (રXમાકસL)  

 

 

 

 

 

 

શાળાના 9:ુય િશ;ક<ીની   અિધકાર?<ી/કમAચાર?નીસહ?  

સ/હ/િસCો                              

 

 

 



આદર્શ નમનુો 
મધ્યાહન ભોજન કેન્દ્રોની સકં્ષિપ્ત તપાસણી 

અમદાવાદ મ્યનુનનસપલ કોપોરેર્ન, અમદાવાદ 
 

પ્રાથનમક ર્ાળાનુ ંનામ..............................................................................................................................  

અ.ન ં મદુ્દાની વિગત નોંધ 

૧ અનિકારીશ્રી/કમશચારીશ્રીનુ ંનામ  

 
૨ હોદ્દો  
૩ ઝોનલ ઓફીસરશ્રીનુ ંનામ  
૪ પ્રાથનમક ર્ાળાનુ ંનામ  
૫ આચાયશશ્રીનુ ંનામ  
૬ એન.જી.ઓ નુ ંનામ  
૭ િો.૧ થી ૫ તથા િો.૬ થી ૮ના નોંિાયેલ 

નવદ્યાથીની સખં્યા 
 

૮ સરકારશ્રીએ નનયત કયાશ મજુબ ફુડ નસક્યરુીટી 
એક્ટ હઠેળ કુકીંગ કોસ્ટની તબક્કાવાર ફાળવેલ 
રકમ રજીસ્ટર બાળકોને આપવા માટે ર્ાળાની 
SMC ના ખાતામા ંજમા થયેલ છે કે કેમ ? 

 

૯ ર્ાળાના રજીસ્ટર થયેલ બાળકોને ૧૦૦ ટકા 
ચકુવણી કરવામા ંઆવેલ છે. (હા કે ના તેની 
નવગતો) SMC ના ખાતામા ંવણવપરાયેલ જમા 
રકમની માહહતી.(બચત રહવેાના કારણો 
સહહત) 

 

૧૦ સરકારશ્રીએ નનયત કયાશ મજુબ ફુડ નસક્યરુીટી 
એક્ટ હઠેળ કુકીંગ કોસ્ટની તબક્કાવાર ફાળવેલ 
રકમ રજીસ્ટર બાળકો/વાલીઓના ખાતામા ં
જમા કરાવેલ છે કે કેમ ? જો હા હોય તો 

સમયગાળા ફાળિેલ રકમ િહચેણી 
કરેલ રકમ 

બચત 

પ્રથમ તબક્કાની રકમ 
(તા.૧૬/૦૩/૨૦ થી 
૨૯/૦૩/૨૦ સિુીના 
૧૧ હદવસ માટે) 

   

બીજા તબક્કાની રકમ 
(તા.૩૦/૦૩/૨૦ થી 
૧૪/૦૪/૨૦ સિુીના 
૧૦ હદવસ માટે) 

   



 ત્રીજા તબક્કાની રકમ 
(તા.૧૫/૦૪/૨૦ થી 
૦૩/૦૫/૨૦ સિુીના 
૧૫ હદવસ માટે) 

   

ચોથા તબક્કાની રકમ 
(તા.૦૪/૦૫/૨૦ થી 
૦૭/૦૬/૨૦ સિુીના 
૩૪ હદવસ માટે) 

   

પાચંમા તબક્કાની 
રકમ 
(તા.૦૮/૦૬/૨૦ થી 
૩૦/૦૬/૨૦ સિુીના 
૨૦ હદવસ માટે) 

   

છઠ્ઠા તબક્કાની રકમ 
(તા.૦૧/૦૭/૨૦ થી 
૩૧/૦૭/૨૦ સિુીના 
૨૭ હદવસ માટે) 

   

સાતમા તબક્કાની 
રકમ 
(તા.૦૧/૦૮/૨૦ થી 
૩૧/૦૮/૨૦ સિુીના 
૨૧ હદવસ માટે) 

   

આઠમા તબક્કાની 
રકમ 
(તા.૦૧/૦૯/૨૦ થી 
૨૮/૧૦/૨૦ સિુીના 
૪૯ હદવસ માટે) 

   

૧૧ કુહકિંગ કોસ્ટની રકમ અંગે ર્ાળા દ્વારા હહસાબી 
રેકડશ નનભાવેલ છે કે કેમ ? હા કે ના (હકુમ 
નબંર અને તારીખ લખવા) 

 
 

સમયગાળા હકુમ નબંર હકુમ તારીખ 
પ્રથમ તબક્કાની રકમ 
(તા.૧૬/૦૩/૨૦ થી 
૨૯/૦૩/૨૦ સિુીના 
૧૧ હદવસ માટે) 

  



 બીજા તબક્કાની રકમ 
(તા.૩૦/૦૩/૨૦ થી 
૧૪/૦૪/૨૦ સિુીના 
૧૦ હદવસ માટે) 

  

  ત્રીજા તબક્કાની રકમ 
(તા.૧૫/૦૪/૨૦ થી 
૦૩/૦૫/૨૦ સિુીના 
૧૫ હદવસ માટે) 

  

ચોથા તબક્કાની રકમ 
(તા.૦૪/૦૫/૨૦ થી 
૦૭/૦૬/૨૦ સિુીના 
૩૪ હદવસ માટે) 

  

પાચંમા તબક્કાની 
રકમ 
(તા.૦૮/૦૬/૨૦ થી 
૩૦/૦૬/૨૦ સિુીના 
૨૦ હદવસ માટે) 

  

છઠ્ઠા તબક્કાની રકમ 
(તા.૦૧/૦૭/૨૦ થી 
૩૧/૦૭/૨૦ સિુીના 
૨૭ હદવસ માટે) 

  

સાતમા તબક્કાની 
રકમ 
(તા.૦૧/૦૮/૨૦ થી 
૩૧/૦૮/૨૦ સિુીના 
૨૧ હદવસ માટે) 

  

આઠમા તબક્કાની 
રકમ 
(તા.૦૧/૦૯/૨૦ થી 
૨૮/૧૦/૨૦ સિુીના 
૪૯ હદવસ માટે) 

  

૧૨ સરકારશ્રીએ નનયત કયાશ મજુબ ફુડ નસક્યરુીટી 
એક્ટ હઠેળર્ાળાના રજીસ્ટડશ બાળકોને 
તબક્કાવાર અનાજનુ ંનવતરણ કરવામા ંઆવેલ 
છે કે કેમ ? 

 



૧૩ સરકારશ્રીએ નનયત કયાશ મજુબ ફુડ નસક્યરુીટી 
એક્ટ હઠેળ ર્ાળાના રજીસ્ટર બાળકોને 
તબક્કાવાર અનાજનુ ં નવતરણ કરી હહસાબી 
રેકડશની ખરાઇ કરીને રેકડશ બરાબર નનભાવેલ 
છે કે કેમ તે ચકાસવુ.ં 

સમયગાળા ફાળિેલ વિતરણ 
કરેલ 

બચત 

 
ઘઉં ચોખા ઘઉં ચોખા ઘઉં ચોખા 

પ્રથમ તબક્કાની રકમ 
(તા.૧૬/૦૩/૨૦ થી 
૨૯/૦૩/૨૦ સિુીના 
૧૧ હદવસ માટે) 

      

બીજા તબક્કાની રકમ 
(તા.૩૦/૦૩/૨૦ થી 
૧૪/૦૪/૨૦ સિુીના 
૧૦ હદવસ માટે) 

      

ત્રીજા તબક્કાની રકમ 
(તા.૧૫/૦૪/૨૦ થી 
૦૩/૦૫/૨૦ સિુીના 
૧૫ હદવસ માટે) 

      

ચોથા તબક્કાની રકમ 
(તા.૦૪/૦૫/૨૦ થી 
૦૭/૦૬/૨૦ સિુીના 
૩૪ હદવસ માટે) 

      

પાચંમા તબક્કાની 
રકમ 
(તા.૦૮/૦૬/૨૦ થી 
૩૦/૦૬/૨૦ સિુીના 
૨૦ હદવસ માટે) 

      

છઠ્ઠા તબક્કાની રકમ 
(તા.૦૧/૦૭/૨૦ થી 
૩૧/૦૭/૨૦ સિુીના 
૨૭ હદવસ માટે) 

      

સાતમા તબક્કાની 
રકમ 
(તા.૦૧/૦૮/૨૦ થી 
૩૧/૦૮/૨૦ સિુીના 
૨૧ હદવસ માટે) 

      



આઠમા તબક્કાની 
રકમ 
(તા.૦૧/૦૯/૨૦ થી 
૨૮/૧૦/૨૦ સિુીના 
૪૯ હદવસ માટે) 

      

૧૪ ખાદ્ય સામગ્રી સ્ટોર રૂમમા વ્યવસ્સ્થત રાખેલ 
છે. કે કેમ ? 

 

૧૫ ખાદ્ય સામગ્રી ગણુવત્તાયકુત મળે છે કે કેમ ?  
૧૬ પ્રાથનમક ર્ાળામા ંહકચન ગાડશન છે કે કેમ ?  
૧૭ પ્રા.ર્ાળામા ંકોઇ નવનર્ષ્ટ કામગીરી કરેલ છે કે 

કેમ ? 
 

 
૧૮ 

વાલીઓના રૂબરૂ નનવેદન (રેન્દ્ડમલી નનવેદન 
લેવા)  
અનાજનો જથ્થો ર્ાળા સિુી પહોંચાડવામા ં
આવે છે કે કેમ ? 

અ.ન ં વાલીનુ ંનામ 
/મોબાઇલ 

નબંર 

નવદ્યાથીનુ ંનામ 
ક્યા િોરણમા ં
અભ્યાસ કરે છે 
તેની નવગત 

કુકીંગ કોસ્ટ/અનાજ 
નનયત થયેલ પ્રમાણમા ં
મળેલ છે કે કેમ (હા કે ના) 

૧    
૨    
૩    
૪    
૫    
૬    
૭    
૮    

૧૯ કુકીંગ કોસ્ટ તથા અનાજ નવતરણ ન થયેલ 
હોય તેવી કોઇ નવગત ધ્યાને આવેલ હોય તેની 
માહહતી 

    

૨૦ અન્દ્ય (રીમાકસશ)     
 
 

તારીખ ........................................ 
 
 
 
 

શાળાના મખુ્ય વશક્ષકશ્રીની  ઝોનલ ઓફીસરશ્રીની   અવધકારીશ્રી/કમમચારીનીસહી  
 સહહ/વસક્કો                            સહહ/વસક્કો  
 



 

િાલીઓના ંરૂબરૂ સયંકુ્ત વનિેદન 
 
 આથી અમો નીચે સહી/અંગઠૂાન ુ ંનનર્ાન કરનાર અમદાવાદ કોપોરેર્નના ં____________ 

નવસ્તારના ંરહીર્ો, અમોને પછૂવાથી આ સયંકુત નનવેદનથી જણાવીએ છીએ કે, 

 ર્ાળાનુ ં નામ. _______________________________________ નવસ્તારમા ં આવેલ 

પ્રાથનમક ર્ાળામા ં અમારા બાળકો ભણે છે. આ ર્ાળામા ં અમારા બાળકોને મધ્યાહન ભોજન 

અંતગશત સરકારશ્રીએ નક્કી કરેલ મેન ુ ંમજુબ ર્ાળા ચાલ ુહોય ત્યારે મધ્યાહન ભોજન NGO દ્વારા 

ભોજન / નાસ્તો પીરસવામા ંઆવે છે. પરંત ુહાલમા ંકોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ ની મહામારીને 

કારણે ર્ાળાઓ બિં હોઇ તે સમયગાળા માટે અમારી જાણ મજુબ સરકારશ્રી દ્વારા ફુડ નસક્યરુીટી 

એલાઉન્દ્સનુ ંતબક્કાવાર નવતરણ કરેલ છે. તે મજુબ અમારા બાળકો/અમોને અનાજ અને કુહકિંગ 

કોસ્ટનુ ં૮ (આઠ) તબક્કામા ંર્ાળા/SMC દ્વારા રોકડ રકમ અમારા બેંન્દ્ક ખાતામા ંજમા કરાવેલ છે 

તથા અનાજ નવતરણ કરવામા ંઆવેલ છે. જે રકમ તથા અનાજ અમોને મળેલ છે/નથી.તે બદલ 

અમોએ આ સાથે સામેલ પત્રકમા ંઅમારા નામ સામે સહી/અંગઠૂાન ુ ં નનર્ાન કરેલ છે. જે બરાબર 

છે. 

 

િાલીની સહહ.__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k. 97-A ‚t.23-12-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 
rð»tÞ :-  National online Quiz competition on “Water”,by National 

Water Academy,Pune for class VIIth & VIIIth Standard 

Students On 10th January 2021. 
ËkŒ¼o :-  fú{tkf:«trþr™/A-2/Ëkf÷™/2020/6802-88 ‚t.19-12-2020 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htu‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, 

¼th‚ Ëhfth™t s÷ þrf‚ {kºtt÷Þ yk‚„o‚ Þwðt …uZe{tk ò„]r‚ ÷tððt y™u …týe ûtuºt™u ÷„‚t {wÆtytu 

…h rðãtÚteoytu™u ËkðuŒ™t yt…ðt {txu ‚t.10 òLÞwythe 2021™t htus Ätu.7 y™u 8™t rðãtÚteoytu {txu 

“…týe” rð»tÞ …h ytu™÷tR™ rõðÍ M…Äto™wk ytÞtus™ fhðt{tk ytðu÷ Au. yt ËtÚtu Ët{u÷ …ºt{tk 

ytu™÷tR™ rõðÍ M…Äto™e r÷kf yt…u÷ Au. su Œhuf rðãtÚteoytu™u òý fhþtu. ðÄthu{tk ðÄthu ƒt¤ftu 

ytu™÷tR™ M…Äto{tk ¼t„ ÷u ‚uðwk ytÞtus™ fhþtu. 

 

rƒztý :- ËkŒr¼o‚ …ºt 

 

 

‚t.23-12-2020             þtË™trÄfthe 
 

 












