
આરટીઆઇ એક્ટની કલમ 

કલમ-૪(૧)(બી)(૧)-પોતાના વ્યવસ્થાતતં્ર કાયો અન ેફરજોની વવગતો 

 

સુરત શહેરી હદ વવસ્તાર માં સમાવવષ્ટ નગર પ્રાથવમક વશક્ષણ સવમવત સંચાવલત પ્રાથવમક શાળા તેમજ 

નવા સ્માવવષ્ટ થયેલ ગ્રામ્ય વવસ્તારની પ્રાથવમક શાળાઓમા મધ્યાહન ભોજન પુરૂ પાડવાની કામગીરી કરવામાં 

આવે છે.  

 સરકારશ્રીના વશક્ષણ વવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક : મભય/102017/૫૦૮/૨ ત્તા.૨૯/૧૨/૨૦૨૦ ના 

ઠરાવથી સુરતમહાનગરપાવલકા વવભાગના મધ્યાહન ભોજન યોજના નું અક્ષયપાત્ર ફાઉન્ડેશન બેંગલોરને 

સોંપવામાં આવેલ છે.  

 ચાલુ શૈક્ષવણક વર્ષ : ૨૦૨૩-૨૪ ના તા.૦૬/૧૧/૨૦૨૦ થી અક્ષયપાત્ર ફાઉન્ડેશન બેંગલોર (NGO) 

અમલ કરી સંચાલન સંભાળેલ છે. સરકારશ્રીના મ.ભો.યો. વવભાગ તરફથી ઘઉં તથા ચોખા ની ફાળવણી કરવામાં 

આવે છે. દાળ,તેલ,શાકભાજી,મારી મસાલા તથા બળતણના નાણાં પેશગી રૂપે આપવામાં આવે છે. આમ, 

લાભાથી દીઠ ધોરણ ૧ થી ૫ માટે રૂ.૬.૦૩/-  તથા ધોરણ ૬ થી ૮ માટે રૂ.૮.૪૭/-  ચૂકવવા સરકારશ્રી  વશક્ષણ 

વવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક : ED/RMR/e-file/3/2022/3432/R-MDM તા.18/04/2023 થી કુકીંગ કોસ્ટ 

ના દરમાં સુધારો કરવામાં  આવેલ છે.  

 ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં ખચષ આશરે ૨૬.૧૮ કરોડ થાય તેમ છે. આ કામગીરીનું  અમલીકરણ, દેખરેખ 

તથા વનભાવવા માટે નીચે મુજબના સ્ટાફની વનમણૂક કરવામાં આવે છે.  

 

 

 આ તમામ સ્ટાફ નો પગાર તથા અન્ય મળવાપાત્ર તમામ લાભો માન્ય ગુજરાત સરકારશ્રીની ગ્રાંટમાંથી 

કરવામાં આવે છે 

 

 

 

 

 

અનુક્રમ  હોદ્દો સંખ્યા  

૧ નાયબ કલેકટર (DSO)  ૧ (ઇન્ચાજષ) 

૨ નાયબ મામલતદાર ૧ (ઇન્ચાજષ) 

૩ ચીફ સુપરવાઈઝર  ૧ (જગ્યા ખાલી ) 

૪ સુપરવાઇઝર ૪ (હાલ ૨ જગ્યા ખાલી ) 

૫ પટાવાળા   ૨ 



 



કલમ-૪(૧)(બી)(૨)- અધિકારીઓ અન ેકમમચારીઓની સત્તા અન ેફરજો: 

અ નં. અધિકારીશ્રી તથા 

કમમચારીઓના નામ અને હોદ્દો 

ફરજની ટૂકી ધિગતો 

૧ શ્રી એન.પી. સાિધલયા   

ઈ.ચા.નાયબ કલેકટર  

૧) મ.ભ.યો.ને લગતી કાયમક્ષેત્રમાં સમાધિષ્ટ તમામ  શાળામાં કામગીરીન ં    

     સંચાલન કરિ ં તેમજ દેખરેખ રાખિી. 

૨) સાિન/સામગ્રીની ખરીદી અને તેના બીલની ચ કિણી કરિા મંજૂરી    

     આપિી. 

૩) તાબા હેઠળના કમમચારીઓની રજા મંજૂર કરિી તથા ઈજાફા મંજૂરીને  

    લગતી કામગીરી. 

૪) તાબા હેઠળના કમમચારીઓના ખાનગી અહેિાલ તૈયાર તથા કમમચારીઓને 

    િહીિટી કામગીરીની િહેચણી કરિી. 

૫) સરકારશ્રીની સૂચના/માગમદશમન તથા ગાઇડલાઇન મ જબ કામગીરી કરાિિી 

    તથા ખાતાની િહીિટી,સંકલન અને આયોજનને લગતી કામગીરી અંગે  

    સંબંધિત ધિભાગો સાથે પત્રવ્યિહાર કરાિિાનો. 

૨ શ્રીમતી િમીષ્ઠાબેન સોલંકી  

ઈ.ચા.નાયબ મામલતદાર  

૧) નાયબ કલેકટરશ્રીની સૂચના મ જબ સીિી દેખરેખ તથા સંચાલનની  

     કામગીરી સંભાળિી. 

૨) મ.ભ.યો. ધિભાગને લગતી ધહસાબી બાબતને લગતી તમામ કામગીરી  

     કરિી. 

૩) સંબંધિત ધિભાગના અધિકારીના સંકલનમાં રહીને કામગીરી સંભાળિી. 

૩ ચીફ સ પરિાઇઝર 

  

૧) કાયમક્ષેત્રમાં આિતી શાળામાં િખતોિખત મ.ભો.યો. અંગેની તપાસણી  

     કરિી. 

૨) અધિકારીનાં સંબંધિત ધિભાગના સંકલનમાં રહી ખાતાની ચકાસણી કરિી. 

૩) અનાજની ફાળિણી કરિી. 

૪) આર.ટી.આઈ.ની અરજીનો ધનકાલ કરિો. 

૪ સ પરિાઇઝર -૪ 

(૨ જગ્યા ખાલી)  

૧) ફાળિેલ કાયમક્ષેત્રમાં આિતી તમામ શાળાઓમાં મ.ભો.યો. અંગેની  

    તપાસણી કરિી. 

૨) ના.સરકારશ્રી તરફથી ફાળિેલ અનાજ અક્ષયપાત્ર (NGO) ખાતે  

    મોકલિા અંગેની કામગીરી તથા તે અંગે ખાતાના રજીસ્ટરો ધનભાિિા. 

૩) કમમચારીઓની જે તે રજા મંજૂર કરાિિી,પગારના ઈજાફા છોડિા, ધલિડેટા  

    આપિા, સેિા પોથી તૈયાર કરિી ધિગેરે કામગીરી. 

૪) અતે્રના ધિભાગમાં આિતી ટપાલોન ં આઉટિડમ,ઇનિડમઅંગેની કામગીરી. 

૫) િડી કચેરી સાથે સંકલનમાં રહી પત્રવ્યિહાર કરિા. 

૫ પટાિાળા ૧) ટપાલ લાિિા લઈ –જિાની કામગીરી,જરૂરી પેપસમ િડી કચેરી લઈ જિા  

    તથા લાિિા અંગેની કામગીરી. 

૨) ખાતાકીય રેકડમ અંગેના પોટલાં બાંિી વ્યિધસ્થત મૂકિા,ખસેડિા અંગેની   

    કામગીરી તથા ઉપરી અધિકારીઓ દ્િારા આપિામાં આિતી સૂચના  

    મ જબની કામગીરી. 



 



કલમ-4(1)(બી)(3) – દખેરેખ અન ેજવાબદારીના માધ્યમ સહિત  

         હનર્ણય લવેાની પ્રક્રિયામાાં અનુસરવાની કાયણરીહત 

 

              સ્થાહનક સ્વરાજ્ય સાંસ્થાના વખતોવખતના ઠરાવો તથા  

                        કહમશનરશ્રી મ.ભો.યો. ગાાંધીનગર,ગુજરાત રાજ્યની સૂચના/માગણદશણન તથા 

                                            ગાઇડલાઇન ધ્યાને લઈને હનર્ણય લેવામાાં આવે છે. 

 

 



કલમ-૪ (૧) (બી)(૪)- પોતાના કાર્યો બજાવવા માટ ેપોત ેનક્કી કરલેા ધોરણો  

 

 મ.ભો.ર્યો. અંગનેી કામગીરીનો અમલ કરાવવા માટ ે 

 સરકારશ્રીની ગાઈડલાઇનથી નક્કી કર્યાા મજુબ નનર્યત  

 સમર્ય મર્યાાદામા ંકામગીરી કરવામાં આવે છે.  

   ન.પ્રા.નિ.સ.ની િાળાના બાળકોન ેનનર્યત મનેું મજુબ દરરોજ ભોજન  

   આપવામા ંઆવે છે.  

 



કલમ-૪ (૧) (બી)(૫)- પોતાના કાર્યો બજાવવા માટ ેપોતાની પાસનેા  

       અથવા પોતાના નનર્યત્રણ હઠેળના  કમમચારીઓ ધ્વારા  

       ઉપર્યોગમાાં લેવાતા નનર્યમો ,નવનનર્યમો,સુચનાઓ,નનર્યમ સાંગ્રહો અને રેકર્મ  

       સરકારશ્રી તરફથી મ.ભો.ર્યો.ના બહાર પાર્વામાાં આવેલ નનર્યમો મુજબ કરવામાાં  

       આવે છે. 

 



કલમ-૪ (૧) (બી)(૬)- પોતાની પાસ ેઅથવા પોતાના નનયતં્રણ હઠેળ હોય  

          તવેા દસ્તાવજેોના વર્ગોન  ંપત્રક  

       ૧) કનમશનરશ્રી મ.ભો.યો. ર્ગાંધીનર્ગરની ર્ગાઈડલાઇન  

       ૨) ખાતાકીય તમામ દસ્તાવેજો જેવા કે અનાજ લેવા-લાવવા  

             તથા વપરાશ અંર્ગેના રજીસ્ટરો 

       ૩) શાળાના બાળકોની હાજરી તેમજ ભોજન લેનાર બાળકોની સંખ્યા દશાાવતા  

                      રજીસ્ટરો  

       ૪) સરકારશ્રી તરફથી ફાળવેલ ગ્ાંટન ં રજીસ્ટર 

 

 



કલમ-૪ (૧) (બી)(૭)-  જાતિના અમલ સબંધંી જનિાના સભ્યો સાથ ેસલાહ પરામર્શ બાબિની વ્યવસ્થા  

         વાલીઓ,મ્યુ.સભ્યોશ્રી તવગેરેની સ્કુલ મોતનટરરંગ કતમટી કાયશરિ છે. 

 



કલમ-૪ (૧) (બી)(૮)-  સલાહના હેતુઓ માટે બે અથવા તેથી વધુ વ્યક્તતઓથી બનેલા બોર્ડ/કાઉન્સીલીંગ   

          ક્વગેરે શાળા ખાતે જે-તે ક્વસ્તારના સભ્યોથી તેમજ વાલીઓની સ્કૂલ મોનીટરીંગ  

                                        સક્મતી બનાવવામાાં આવે છે. જેમાાં મ.ભ.યો. ની કામગીરીની દેખરેખ રાખે છે. 

 



કલમ-૪ (૧) (બી)(૯)-  મ.ભો.યો મ ાં ફરજ બજાવત  અધિક રીઓ અને કમમચ રીઓની મ ધિતીની પધતતક  

 

અ.ન.

  

અધિક રીઓ /કમમચ રીઓન  ન મ  િોદ્દો સરન મ ાં તથ  ફોન નાં. 

૧ શ્રી એન.પી.સ વધલય   ઇન્ચ જમ ન યબ કલેકટર ધજલ્લ  પ રવઠ  અધિક રીની કચેરી, 

સ રત. નાં.૦૨૬૧-૨૫૯૩૨૫૧  

૨. શ્રીમતી િમીષ્ઠ  બને સોલાંકી ઇચ જમ ન યબ મ મલતદર મથ ર  નગરી, પ લનપ ર,સ રત 

મો.નાં.૯૯૭૯૪૮૮૮૯૮ 

૩. જગ્ય  ખ લી  ચીફ સ પરવ ઇઝર ગોપીપ ર  સ રત ૯૭૨૪૩૩૮૬૩૨ 

૪. શ્રી સાંદીપ એમ.ટોપર ે સ પરવ ઇઝર  ૯૨,ઓમ નગર 

ડીંડોલી,સ રત.મો.નાં.૯૭૨૫૦૫૫૩૦૭ 

૫. શ્રી અજય બી.ચૌિરી  સ પરવ ઇઝર ૧૬૨૫, ચૌિરીવ સ, વરીય વ 

ત ડ્વ ડી,સ રત.મો.નાં.૯૦૯૯૦૧૬૭૬૭ 

૬. જગ્ય  ખ લી  સ પરવ ઇઝર                     - 

૭. જગ્ય  ખ લી  સ પરવ ઇઝર                    - 

૮. શ્રી પી.સી.પટેલ પટ વ ળ -૧ મ .પો.ભેંસ ણ ગ મ ત .ઓલપ ડ મો.નાં. 

૯૯૭૯૪૭૬૬૯૮ 

૯. શ્રી આર.એન.પ લ પટ વ ળ -૨ એ-૪૫૧૬ EWS આવસ ભેતત ન 

મો.નાં.૯૬૬૪૬૮૦૫૯૫ 

 



કલમ-૪ (૧) (બી)(૧૦)-  અધિકારીઓ અન ેકમમચારીઓન ેમળતા માધિક મહનેતાણા 

          અધિકારીઓ કમમચારીઓની માધહતી િુ.મ.ન.પા.ની વેબિાઇટ   

          www.suratmunicipal.gov.in રીતે મૂકવામાાં આવેલ છે. તથા તે અાંગેના  

                                                 ખાતાના મહેકમ રજીસ્ટર ઉપલબ્િ છે. 

 

http://www.suratmunicipal.gov.in/


કલમ-૪ (૧) (બી)(૧૧)-  તમામ યોજનાઓ,સૂચિત ખિચ,િકૂવલે નાણાાં પરના અહવેાલોની ચવગત 

           જે તે યોજના અાંતગચત ફાળવેલ ગ્ાાંટની માચહતી ખાતાના ચહસાબી દફતરે  

           ઉપલબ્ધ છે. તે સાંદર્ભે થયેલ ખિચની ચવગતો દફતરે ખિચ રજીસ્ટરો  

                                                  ચનર્ભાવવામાાં આવે છે. 

 



કલમ-૪ (૧) (બી)(૧૨)-  ફાળવલે રકમો સહિત સબસીડી કાર્યક્રમોની અમલ બજાવણીની રીતો એવા કાર્યક્રમો  

          ફાળવેલ ગ્ાાંટમાથી આનુષાાંહિક ખર્ાય કરવામાાં આવે છે. 

 



કલમ-૪ (૧) (બી)(૧૩)-  છૂટછાટ/પરવાનગીઓ અથવા અધિકધૃિઓ મળેવનારની ધવગિો 

           જાહેર સત્તા સાથે સંયુક્િ છે. અતે્રના ખાિાની અલાયદી માધહિી નથી. 

 

 



કલમ-૪ (૧) (બી)(૧૪)-  ઈલકે્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાાં ઉપલબ્ધ માનિતીિ ેલગતી નવગતો 

             સુ.મ.િ.પા.િી વેબસાઇટ પર મ.ભો.યો. િી નવગતો ઉપલબ્ધ છે. 

 



કલમ-૪ (૧) (બી)(૧૫)-  જાહરે ઉપયોગ માટ ેનિભાવવામાાં આવતા હોય તવેા ગ્રાંથાલયો  વગરેે 

            જાહેર સત્તામાંડળો સાથે સાંયુક્ત છે. 

 



કલમ-૪ (૧) (બી)(૧૬)-  જાહરે માહહતી અહિકારીઓનાાં નામો,હોદ્દા, અન ેબીજી હિગતો 

            મહાનગરપાહલકાની િેબસાઇટ www.suratmunicipal.gov.in પર  

            ઉપલબ્િ છે. 

 

http://www.suratmunicipal.gov.in/


કલમ-૪ (૧) (બી)(૧૭)-  ઠરાવવામાાં આવ ેતવેી બીજી માહિતી. 

                     જાિેર સત્તામાંડળો સાથે સાંયુક્ત છે. 

 

 

                                                                                                   રજીસ્ટર નમૂનો- ૧ 

માહિતી નો અહિકાર અહિહનયમ િેઠળ સુરત મિાનગર સવેા સદન જાિેર સત્તાહિકારી િેઠળના AJAYKUMAR BACHUBHAI CHAUDHARI (P.I.O./A.P.I.O.) ને મળેલ માહિતી મેળવવા અાંગેની અરજીઓ તથા તનેા પર થયેલ કાયયવાિીની હવગતો દર્ાયવત ુ

રજીસ્ટર  

(૧)  સાંબહિત PIO નો િોદ્દો તથા કચેરી :  CLERK-1  

(2) PIO જે જાિેર સત્તામાંડળ િેઠળ છે તે સત્તામાંડળનુાં નામ :  મીડ ડે હમલ સુરત મિાનગરપાહલકા  
ક્રમ  અરજદારનુાં નામ/સરનામુાં 

 અને અરજીની તારીખ  

અરજી મળ્યાની 

 તારીખ  

અરજદાર 

બીપીએલછે કે 

કેમ?   

માાંગેલ માહિતીની 

 હવગત (ટૂકમાાં) 
જો અરજી અથવા તેનો 

કોઈ  

ભાગ અન્યને તબદીલ 

કરાયેલ 

 િોય તો સાંબહિત જાિેર 

સત્તા 

 માંડળની હવગત અને 

તબદીલ  

કયાયની તારીખ (સાંપૂર્ય કે 

અાંર્ત: 
 તે સ્પપષ્ટ દર્ાયવવુાં  

મળેલ ફી 

 (રૂ.) 
કાયદાથી નક્કી કરેલી 

 મુદ્દત મુજબ માહિતી 

 આપવ/નકારવાની 

 છેલ્લી તારીખ  

અરજદારે માગેલી માહિતી  
રીમાક્સય (PIO ના 

હનયયર્ સામે થયેલ 

પ્રથમ/બીજા 

અપીલની હવગતો 

પર્ અિી અચુક 

દર્ાયવવી) 

જો િા તો  જો માહિતી આપેલ ના  

માહિતી   

આપ્યાની  

તારીખ  

પૂરેપુરી આપી  

છે ? િા/ના  

અાંર્ત: આપી 

 છે? િા/ના  

વસૂલ કરવામાાં  

આવેલ નકલ  

ચાર્જયસની  

રકમ (રૂ.) 
R/D/P. NO. 

માહિતી 

નકાયાયની 

 તારીખ  

કાયદાની કઈ  

કલમના આિારે 

 નકારેલ છે. 
કલમ 

 ૮(૧) (ક) થી  

૮ (૧) 
(ઠ),૯,૧, 

૧, ૨૪, અન્ય  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ 

૧ સહચન.પટેલ  

૦૨/૦૨/૨૩ 

૦૨/૦૨/૨૦૨૩ ના મધ્યસ્થ કચેરી 

.નાં.સી.આરટીઆઇ/૪૦૮ 

તા.૨/૨/૨૩ 

    ૦૪/૦૩/૨૦૨૩ 15/02/2023 િા         માહિતી  

મામૂર છે. 

૨ કહપલકુમાર સી.પરમાર  

૨૯/૦૩/૨૦૨૩ 

  

૨૯/૦૩/૨૦૨૩ ના અકઝી.ઇંહજ. 
 નાગરરક સુહવિા  

કેન્ર મુગલીસરા  

નાં. સીસીસી.સી.ઝેડ.RTI 

૩૦52 

    ૨૭/૦૪/૨૦૨૩ 01/05/2023 િા         માહિતી  

મામૂર છે. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


