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1. Educational Qualification & Experience:
1. Food Safety Officer shall be a whole time officer and shall, on the date on which
he is so appointed possesses the following:
(i)

A degree in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil
Technology or Agricultural Science or Veterinary Sciences or Bio Chemistry or
Microbiology or Masters Degree in Chemistry or degree in medicine from a
recognized University, or

(ii)

any other equivalent/ recognized qualification notified by the Central
Government, and

(iii)

has successfully completed training as specified by the Food Authority in a
recognized institute or Institution approved for the purpose.

Provided that no person who has any financial interest in the manufacture, import
or sale of any article of food shall be appointed to be a Food Safety Officer under
this rule.
2.

On the date of commencement of these Rules, a person who has already been
appointed as a Food Inspector under the provisions of Prevention of Food
Adulteration Act, 1954, may perform the duties of the Food Safety Officer If
notified by the state/Central government if the officer fulfils such other

conditions as may be prescribed for the post of Food Safety Officer by the
State Government.
3.

State government may, in cases where a Medical Officer of health
administration of local area has been performing the function of food
Inspector under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, assign the
powers and duties of Food Safety Officer to such Medical Officer in charge of
health administration of that area.

Provided further that the persons appointed under clauses 2 and 3 above, shall
undergo a specialized training laid down by the Food Authority within a period of
five years from the commencement of these rules.

2. Pay Scale:
As Per Seventh Pay Commission Level – 5 (Pay Matrix 29,200 – 92,300)

3. Age:
Not be more than 37 years of age.

ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી)લ *ઙષીઉકઆ
1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞ+લી રીડૉ ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉ વીઅ ઋરૉનષીળૉ બ્દૉ ઞ/ળૂ બી0દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ ફઽ3 દૉફૂ
ઘી0ૂ ગળષૂ.
2. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૪૱-૩૩-૪૨૩૯ (૩૩-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૩૩-૩૪-૪૨૩૯
(૪૫-૭૯ ગવીગ) નળ:લીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળ= ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
કફવીઉફ ઇળ= ગળદીઅ બઽૉ વી યળદૂફૉ વઙદૂ રીઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in ઋબળધૂ
ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ.
3. -રળ, વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ કફવીઉફ ઇળ/ 0ષૂગીળષીફૂ ઝૉ 2ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞફૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.
4. રીગ સૂડ, ણૂ@ૂ ઼ડAભૂગૉ ડરીઅ @ૉણ નસીષૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૃઅ ઼રગB ડગીરીઅ રી%લ લૃુફષ઼Aડૂફૃઅ C%ષટફ
ગ્Eગ ણ્Cલૃરૉ%ડ ષૉળૂભૂગૉ સફ ષઘદૉ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
5. Fઽૉ ળીદરીઅ રીઅ+લી રૃઞમફ્ ઇફૃયષ ઋરૉનષીળૉ સોBુથગ વીલગીદ/ણ@ૂ રૉશHલી મીનફ્ ઞ રી%લ
ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. દૉ બઽૉ વીઅફ્ ઇફૃયષ ગ્ઉ બથ ઼અIઙ્રીઅ રી%લ ઙથીસૉ ફઽ. ઇફૃયષફી બૃળીષી દળૂગૉ
રી0 કભળ વૉડળ / ઇબ્ઉ%ડરૉ%ડ વૉડળ ઇરી%લ ઙથીસૉ. બળઅદૃ I દૉફૂ ઼ીધૉ ષઘદ્ષઘદ ઼અJધી Kીળી
ઇબીલૉવ ઉFભી ગૉ Lર્સફફી ઽૃગર બઙીળ ઼અમુઅ પદ બૃળીષી ગૉ ઇ%લ ઈપીળયૄદ ઙથૂ સગીલ દૉષી બૃળીષી
ળઞૄ ગલNધૂ દૉફૂ બૄળદૂ જગી઼થૂ ગલીમીન લ્+લ ઞથીલૉધૂ ઈષ્ ઇફૃયષ રી%લ ઙથષી ઇઅઙૉ ઼Bર
ઇુપગીળૂOૂ ફ્ ુફથલ ઈઘળૂ ળઽૉ સૉ.
6. ઋરૉનષીળૉ કફવીઉફ ઇળ= ભ્રરીઅ લ્+લ Jધીફૉ બ્દીફ્ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘષ્ ઇુફષીલ ઝૉ . ઞૉ ઋબળ
યુષPલરીઅ યળદૂ ઇઅઙૉ ઼અનસ
ૉ ઈબૂ સગીલ. લ્+લ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘૉવ ફ ઽ્લ/મઅપ ઽ્લ ગૉ ઇ%લ
ગીળથ઼્ળ ઋરૉનષીળફૉ ઼અનૉસ ફ બઽQજૉ દૉ ઇઅઙૉ ષણ્નળી :લૃુફ. ગ્બRળૉ સફફૂ ગ્ઉ ઞષીમનીળૂ ળઽૉ સૉ ફઽ.
7. ઇફીરદઆ

ઇફીરદ ઞ+લીક ભCદ રૄશ ઙૃઞળીદફી ઞૉ દૉ ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ ઞ ઇફીરદ

ઝૉ . ઙૃઞળીદ ઼ળગીળOૂ Kીળી રી%લ ગળૉ વ ઽ્લ દૉષી ઼ીરી=ગ ઇફૉ સોBુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙ(SEBC) ફી
ઇફૉ ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ(EWS) ફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી0 ળઽૉ સૉ ઈ ઇઅઙૉ
ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ઼Bર ઇુપગીળૂOૂ Kીળી ઉSલૃ ગળીલૉવ Fુદ ઇઅઙૉફૃઅ Lરીથબ0 ઞ રી%લ ળઽૉ સૉ.
ર8ઽવીક રીડૉ ફૂ ઇફીરદ ઞ%લી રીડૉ ઞ ૉ દૉ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ * ર8ઽવી ઋરૉનષીળ ઋબવ:પ ફ8ઽ ધીલ દ્ દૉ
ઞ%લી દૉ ગ<ીફી બૃ=હ ઋરૉનષીળધૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ.

8. ઼ીરી=ગ ઇફૉ સોBુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઋTદ ષઙરીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ
઼ીરી=ગ %લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૨૯-૨૪-૩૯૯૮ ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ધલૉવ
બળુસE-ગ ફી ફરૃફીરીઅ ફીથીઅગૂલ ષહ-૪૨૩૯-૪૨૪૨ ફૃઅ દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૯ બઝૂફૃઅ Lરીથબ0
ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
9. ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙફી ઋરૉનષીળ્ઑ ળીXલ ઼ળગીળફી ઼ીરીુઞગ %લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી
દી. ૪૭/૨૩/૪૨૩૯ ફી ઢળીષ Y:ઊણમ[લૃઑ઼/૩૪૪૨૩૯/૬૭૯૨૫/ઇ ધૂ ુફલદ ધલૉવ ફરૄફી
(ઇઅ@ૉ=રીઅ Annexure KH ઇધષી ઙૃઞળીદૂરીઅ ુબળુસE-ઙ) રૃઞમફૃઅ Lરીથબ0 L\લB જગી઼થૂ
ષઘદૉ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
10. ષલરલી?નીરીઅ ઝૃ ડઝીડઆ
ઑ.

દરીર ગૉ ડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઋબવૂ ષલરલીનીરીઅ ુફલર્ફૃ઼ીળ રશષીબી0 ઝૃ ડઝીડ ઼ીધૉફૂ
]રળ ગ્ઉબથ ઼અIઙ્રીઅ ુફલદ દીળૂઘૉ ૬૭ ષહધૂ ષપષૂ Iઉઑ ફઽૂ.

મૂ. ઙૃઞળીદ ઼ળગીળOૂ Kીળી રી%લ ગળૉ વ ઽ્લ દૉષી ઼ી.સો.બ.ષ(SEBC), ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી
ષઙ(EWS) ઋરૉનષીળ્ફી ુગJ઼ીરીઅ ઋબવૂ ષલરલીનીરીઅ ુફલર્ફૃ઼ીળ ૨૭ (બીઅજ) ષહફૂ ઝૃડઝીડ
ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ઇફીરદ ષઙRફી ઋરૉનષીળ્ I મૂફ ઇફીરદ ઞ+લી રીડૉ ઇળ= ગળસૉ દ્
ઈષી ઋરૉનષીળ્ફૉ ષલરલીનીરીઅ ઝૃ ડઝીડ રશષીબી0 ળઽૉ સૉ ફઽૂ.
઼ૂ. ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ગરજીળૂફૉ ઋબવૂ ષલ રલીનીરીઅ ]રળફ્ મીપ ળઽૉ સૉ ફઽૂ. દૉકઑ
બથ કફવીઉફ ઇળ= ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ણૂ.

ુમફ ઇફીરદ દધી ઇફીરદ ષઙફી રઽવી ઋરૉનષીળફૉ Lષદરીફ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઋબવૂ
ષલરલીનીરીઅ ઝૃડઝીડ રશષીબી0 ળઽૉ સૉ. બળઅદૃ મપૂ ઞ રશષીબી0 ઝૃડઝીડ ઙથદળૂરીઅ વૂપી મીન
ષપૃરીઅ ષપૃ ૬૭ ષહફૂ ]રળ ઼ૃપૂ ઞ ઋબવૂ ષલરલીનીરીઅ ઝૃ ડઝીડ રશસૉ.

11. ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ઼ળગીળૂ/ઇપ-઼ળગીળૂ/઼ળગીળ ઽJદગફી ગ્બRળૉ સફ/ગઅબફૂકરીઅ ઼ૉષી મFષદીઅ
ઇુપગીળૂ/ગરજીળૂકઑ બથ કફવીઉફ ઇળ= ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉરઞ Lરીથબ0્ફૂ L\લB
જગી઼થૂ ષઘદૉ ઋરૉનષીળૉ ઼Bર ઇુપગીળૂફૃઅ ફી-ષીઅપી Lરીથબ0 ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.
12. ઋરૉનષીળૉ ુફલદ ઇળ= બ0ગરીઅ યળૉ વ ુષઙદ્ ઼ર@ યળદૂ LYલી રીડૉ ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ
દૉફી બૃળીષીક ગજૉળૂ Kીળી રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ \લીળૉ ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉ સૉ ઇ%લધી ઇળ=બ0ગ ઞૉ
દૉ દમગગૉ ળન ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.

13. ઋરૉનષીળૉ ઼ળગીળ રી%લ ઼અJધીરીઅધૂ ઞ+લીફૉ ઇફૃ/બ CCC વૉષવફ્ ગ્:^લૃડળ ગ્હ ઇષSલ બી઼ ગળૉ વ
ઽ્ષ્ Iઉઑ ઇધષી ુફર_અગ ધલી દીળૂઘધૂ ૨૮ રી઼ ઼ૃપૂરીઅ ઼નળ ગ્હ બી઼ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.
14.

ઇળ/ ભૂ 0ષૂગીળષી/ઞરી ગળીષષી ઇઅઙૉઆ
ઑ.

ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળ= ભૂ બૉડૉ /.૪૨૨/- કફવીઉફ ઞ યળષીફી ળઽૉ સૉ.

મૂ. ઼ી.સો.બ.ષ, ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ(EWS) ફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળ= ભૂ બૉડૉ /.૩૨૨/કફવીઉફ ઞ યળષીફી ળઽૉ સૉ.
઼ૂ. ઋરૉનષીળ ઞલીળૉ VMC ષૉમ઼ીઉડ બળ બ્દીફૂ ઇળ= ઼મરૂડ ગલી મીન, દૉકફૉ ઇળ= ભૂ
કફવીઉફ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ભૂ ફૂ ળગર ભગદ કફવીઉફ ઞ Yૉ ણૂડ/ણૉ ુમડ/ફૉડ મ`ુગઙ Kીળી
યળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ભૂ યલી ઇઅઙૉફી જવથફૂ ફગવ રૉશષૂ ઋરૉનષીળૉ ઼ીજષૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉ સ,ૉ ઇફૉ
Lરીથબ0્ફૂ L\લB જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ ઼રલૉ ગ્વવૉડળ ઼ીધૉ ઇજૄગ વીષષીફૂ
ળઽૉ સૉ. ભૂ યળૉ વ ઇળ= ઞ ળુઞJડણ ધસૉ. ભૂ યલી ષઙળફૂ ઇળ= ઼ૂJડર રીઅ ળુઞJડણ ધસૉ ફઽ.
ણૂ.

I ઋરૉનષીળ ભૂ યલીફૂ ફગવ દધી ઑ^વૂગૉ સફ ભ્ર ઼ીધૉ ફઽૂ વીષૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ
Lરીથબ0્ફૂ L\લB જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીઅ Lષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.

ઉ.

ઇ%લ ગ્ઉ ળૂદૉ ભૂ Jષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.

ઑભ. કફવીઉફ ભૂ યળષીફૂ ઝૉ 2ૂ દી. ૩૩-૩૪-૪૨૩૯ ળઽૉ સૉ.
=. દરૉ વીલગીદ પળીષ્ ઝ્ ગૉ ગૉ ર ? દૉફૂ ઘીદળૂ ગલી મીન ઞ ઇળ= ભ્ર દધી ભૂ યળષૂ. વીલગીદ
ફ પળીષદી ઽ્ષી ઝદીઅ ભૂ યળૉ વ ઽ્ઉ દૉષૂ ઇળ= ળન ઙથીસૉ. ઇળ= ભૂ યલી મીન ગ્ઉ બથ
઼અIઙ્રીઅ બળદ રશષીબી0 ફધૂ.
15. યળદૂ LYલી નળ:લીફ I ગ્ઉ ઋરૉનષીળ Kીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ ઇ%લ ગ્ઉ ળૂદૉ
યવીરથફી Lલી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ.
16. ઋરૉનષીળૉ ઇળ= બ0ગરીઅ ગ્ઉ બથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ ઇફૉ દૉ aલીફરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉફૃઅ
ઇળ=બ0ગ/ુફર_અગ ગ્ઉ બથ દમગગૉ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
17. ઈ Fઽૉ ળીદ ઇ%ષલૉફૂ યળદૂ ઇઅઙૉ વૉુઘદ બળBી/રૐુઘગ ઉ%ડળHલૃ મીમદૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી
ફી ઼Bર ઇુપગીળૂOૂ Kીળી ુફથલ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
18. Lરીથબ0્ફૂ L\લB જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીડૉ મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ
ગ્ઉબથ Fદફૃઅ રૃ઼ીભળૂ યcધૃ રશષીફૉ બી0 ધસૉ ફઽ3.

19. ઈ Fઽૉ ળીદ ગ્ઉ બથ ગીળથ઼ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ દૉરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ઈષSલગદી ઋયૂ ધસૉ દ્ દૉર
ગળષીફ્ ઼અબૄથ ઽગ/ઇુપગીળ :લૃુફુ઼બવ ગુરdળOૂ, ષણ્નળી ફૉ ળઽૉ સૉ. ઇફૉ ઈ રીડૉ ગ્ઉ ગીળથ
ઈબષી મઅપીલૉવ ળઽૉ સૉ ફઽ3.
20. ઋરૉનષીળફૉ કફવીઉફ ઇળ= ગલી મીન Fઽૉ ળીદ ઼અમઅપૂ ઇ%લ ગ્ઉ ઼ૃજફી રીડૉ www.vmc.gov.in
ષૉમ઼ીઉડ ઼દદ Iદી ળઽૉ ષી ઇફૃળ્પ ઝૉ .
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