
િજ�ાનંુ નામ :__________ 
તાલુકાનંુ નામ :_____________ 
ગામનંુ નામ/ વોડર નંુ નામ:____________ 
શાળાનંુ નામ :____________ 
શાળા : �ાથિમક/ ઉચ્ �ાથિમક/ �ાથિમક સાથે ઉચ્ �ાથિમક

 
  

 

: સકુલ વાાઈ ્ાાર : 

�મ ��  

૧ લાભાથ�ઓની કુલ સંખ્ા   
૨ અનાજ   
૨.૧ શંુ અનાજ FCI કે સસતા ભાવની  કુાન  પથી લવેામાં  વ ે ે? 

૨.૨ એજનસીઓ �ાપા FCI ગોડાઉન  પથી કે સસતા ભાવની  કુાન   પથી 
ખપી વામાં  વતા અનાજ સાપી ગુણવતા અને   પતા જ થામાં  ે કે કેમ ત ે
કેવી પીત ેન�ી કપો  ો? અને તને ેશાળાના સાોપ  મએ   ો્ાડવા શંુ 
વ્વસથા  ે?  

 

૩ પસોા   
૩.૧ શાકભા�, ફળો અને ઈડા વગેપે માંથી  નાવલે પસોા ગુણવતાવાળી  ે ત ે

કેવી પીત ેન�ી કપો  ો?    

૩.૨ કેલોપીનંુ �માણ કેવી પીત ેન�ી કપો  ો? (�ાથિમક શાળાના  ાળકો માાે 
૪૫૦ કેલોપી અને ૧૨ �ામ �ોાીન  અને ઉચ્ �ાથિમક શાળાના  ાળકો 
માાે ૭૦૦  કેલોપી અને ૨૦ �ામ �ોાીન)  

 

૩.૩ મધ્ા ન ભોજન ્ોજના  ેેળ ભોજનના ન્ુાુીશન વ ે્ુની મા ણી કેવી 
પીત ેકપો  ો? 

 

૩.૪ સા�ા� ક મનેનુુ ં ્ોજન કોણ કપે  ે? અને શાળાના નોાીસ ોડર   પ તને ે
�ડસ્લ ેકપવામાં  વ ે ે? 

 

૩.૫ મનેનુા  ્ોજન અને ગુણવતાની ્કાસણી માાે ન્ુાુીશન એશસ ારનો 
સમાવશે ક્�  ે?  

 



૩.૬ શાકભા�,  ાળની ગુણવતા અને કોા સાાનડડર  ન�ી કપેલા  ે? તેનંુ 
અનુકપણ થા્  ે કે કેમ ત ેકેવી પીત ેન�ી કપો  ો? 

 

૩.૭ શંુ ઈડા, ફળ વગેપે   વામાં  વ ે ે? કેાલી વાપ ?   
૪ મોનીાપીગ :  
૪.૧ જ્ાપે  ાળકોને મધ્ા ન ભોજન  ીપસવામાં  વ ે ે  ્ાપે શંુ  ભોજનની 

િન્િમતતા અને ગુણવતાની ી ીએ   િનક કોપણે મોનીાપીગ કપવામાં 
 વ ે ે? �  ા, તો કોના �ાપા થા્  ે?   

૪.૨ પસોા  નાવતી વખતે,  ીપસતી વખત ેકે જમતી વખત ેસવચ તા અંગે 
  િનક કોપણે મોનીાપીગ કપવામાં  વ ે ે? �  ા, તો કોના �ાપા થા્  ે?   

 

૪.૩ સમ્સપ  ળતણ અને સાપી ગુણવતા વાળી ખાખ સામ�ી સમ્સપ મળી 
પ ે  ે કે કેમ ત ેઅંગેનુ ંિનપીકણ  પેક સ�ા માં કપવામાં  વ ે ે?  

 

૪.૪ શંુ સં્ાલકની સ ી સાથ ેપસોા માાેના કા્ા માલની નોકણી   િનક કોપણે 
પ�સાપમાં કપવામાં  વ ે ે? 

 

૪.૫ શંુ પસોા માાેના કા્ા માલનંુ િનપીકણ   િનક કોપણે કપવામાં  વ ે ે? 
શંુ સં્ાલકની સ ી સાથ ે  િનક કોપણે નોકણી માાે પ�સાપ નીભાવવામાં 
 વ ે ે? 

 

૫ 
 

ઇન્ાસાુશ્પ: �ક્ન કમ સાોપ, સં� ના  ી ડા, વાસણો,  ાણી, 
 ળતણ 

 

૫.૧ શંુ શાળામાં  ાપા.૪.૨ એને.૯ મજુ   ાકા િક્ન-કમ-સાોપની વ્વસથા 
 ે? �  ા, તો તનેુ ંમા   અને તનેી િવગતો અલગથી   શો. 

૫.૨ શંુ ભોજન કેનીીકક ત પસોડાથી થા્  ે? �  ા તો કેનીી્કક ત પસોડાથી 
શાળાનંુ અંતપ કેાલું  ે? શાળાએ ભોજન   ો્તા કેાલો સમ્ લાગે  ે? 
અને શંુ ભોજન ગપમ, અને ખાવાલા્ક  �પિસથિત માં  વ ે ે?  

 

૫.૩ � ભોજન કેનીી્કક ત પસોડાથી  વતુ ં ો્ તો તનેી ગુણવતા અને 
જ થાની મા ણી અંગે શંુ  ગલા લવેા્  ે?   

 

૫.૪ શંુ શાળા/કેની ખાત ેસં�  માાે  ી ડા  ે? �  ા તો  તનેી કુલ સંખ્ા 
અને મા    શો. 

 

૫.૫ શંુ શાળા/કેની ખાત ેપસોા કપવા માાે વાસણો   ે? �  ા તો  તનેી કુલ 

સંખ્ા અને મા    શો. 
 

૫.૬ શંુ શાળા/કેની ખાત ે ાળકોના ભોજન માાે વાસણો  ે?  



(થાળી,ગલાસ,વાાકી, ્મ્ી) (એક  ાળક  ીે) 
૫.૭ શંુ શાળા/કેની ખાત ે ાથ કોવા માાેની સુિવકા/સા ુ સાથેનંુ કાઉનાપ  ે? 

�  ા તો સંખ્ા   શો.  તનેી કુલ સંખ્ા અને મા    શો. 
 

૫.૮ શંુ શાળા/કેની ખાત ે  ીવાના શુુ   ાણીની વ્વસથા  ે?  
૫.૯ શંુ શાળા/કેની ખાત ે  શાકભા� કોવા, અનાજ સાફ કપવા અને વાસણો 

કોવા માાે શુુ   ાણીની વ્વસથા  ે?  
 

૫.૧૦ શંુ શાળા/કેની ખાત ે  ાળકોને જમવા માાે ડાાનીગ  મ અથવા વપંડાનંુ 
સુિવકા  ે? �  ા તો તનેુ ંમા  અને તનેી વ્વસથા જવેી કે લાાા વગેપેની 
મા� તી   શો. 

 

૫.૧૧  ળતણ: (પાંકણ ગેસના  ાાલા, કમુાડા પ� ત સગડી, કેપોસીન વગેપે)  
૫.૧૨ પાંકણ ગેસના  ાાલા  પ પસોા ન કપવાના કાપણો. કનવાર  કપવા માાેની 

 પખાસત. 
 

૬ ઇન્ાસાુશ્પ : કે ીસીાી િ  ડીગ  

૬.૧ િશકકો અને સં્ાલકો, પસો્ા,અને મ  ગાપોને તાલીમ માાેની િવગતો. 
૬.૨ શંુ ્ોજનના અસપકાપક અમલીકપણ માાે �ામીણ િશકણ સિમિત , 

િસા્�પંગ અને મોનીાપીગ સિમિત અને માતાઓ-િશકકો 
એસોિસ્ેશનનો સમાવશે કપવામાં  વ ે ે?  

 

૭ િશકકોની ભ િમકા :  
૭.૧ ્ોજનામાં િશકકોની ભ િમકાઓ િવિેની િવગતો 
૭.૨ 
 
 

સવર િશકા અિભ્ાન  ેેળ શંુ િશકકો માાે તાલીમ મોીુલ  નાવવામાં 
 વ્ંુ  ે?   
તાલીમની િવગતો   શો.  

 

૭.૩ 
 

્ોજના માપફત ેશંુ િશકકો  ાળકોને  સવચ તા, િશસત, સામાિજક ન્ા્ 
અને  ાણી સપકણ િવિે મા� તી   ે  ે? 

 

૮ પસો્ા:  
૮.૧ ભોજન કોણ  નાવ ે ે? 

(I) ક શસ /િવભાગના સલ� મ  ગાપો અથવા  �ામ  ં્ા્ત �ાપા પોકા્ેલા 
મ  ગાપો 
(ii) સવ સ ા્ જ થ  
(iii) એન.�.ઓ  



(iv) માતાઓનંુ જ થ   
(v) અન્  

૮.૨ એન.�.ઓનો સમાવશે કપેલ  ે? મધ્ા ન ભોજન ્ોજનાની ગાાડલાાન 
મજુ  જ  સં ગી કપવાની થા્  ે. 

 

૮.૩   કુલ સં્ાલકો, પસો્ા અને મ  ગાપોની સંખ્ા.  
૮.૪ શંુ પસો્ા/મ  ગાપોને  સવચ તા , વ્િશતગત સવચ તા ,  પસોા 

િવસતાપની સફાા , અનાજની સફાા  વગેપે અંગે ઓ ામાં ઓ ી ૧૫ 
� વસની તાલીમ   વામાં  વ ે ે?   

 

૮.૫ મ ેતાણં   વામાં  વ ે ે. 
(i) સં્ાશલને (ii) મખુ્ પસો્ાને, (iii) પસો્ાને અને  (iv) મ  ગાપોને. 

 

૮.૬ 
 

પસોા્ાની િનમણંક કેવી પીત ેથા્  ે? જવા  ાપી સો વાની  ુિત શંુ 
 ે? મા ણીના કોા કોપણો  ે? 

 

૮.૭ સવ સ ા્ જ થો   કા ર્�મ સાથ ેસંકળા્ેલા  ે? � ના તો તનેા કાપણો 
  શો.  

 

૯. િસા્�પંગ -કમ-મોનીાપીગ સિમિત    
૯.૧ શંુ િજ�ા અને બલોક સતપે િસા્�પંગ -કમ- મોનીાપીગ સિમિત પ્વામાં

 વી  ે? તમેની િન્િમત  ેેક થા્  ે?  
૧૦. માતાઓ  /સથાિનક �િતિનિકઓ નું મોિ લાઇઈેશન:  
૧૦.૧ ્ોજનામાં માતાઓ, સતાિનક �િતિનિક, ગામ  ં્ા્ત/ �ામ સભા 

વગેપેને ભોજન  નાવતી વખત ેઅને  ાળકોને  ીપસતી વખત ે
િનપીકણમાં સમાવશે કપવામાં  વ ે ે.     ેલ અસપ શંુ  ે?  

૧૦.૨ ્ોજના  પ  ખેપેખ પાખવા માાે  ુિતઓ શંુ  ે?  
૧૦.૩ ્ોજનાની િશકણ અને તાલીમ સંસથા �ાપા િા માિસક ્કાસણી શસ કપી 

 વેામાં  વી  ે?   
 

૧૧ કા ર્કમનું  ાા મ  ્ાંકન  :  
૧૧.૧ ્ોજનાનંુ કોા  ાા એજનસીઓ �ાપા મ  ્ાંકન કપવાનંુ સો્્ંુ  ે? � 

 ા,તો અભ્ાસ ના  �પમાણો શંુ  ે? 
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