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ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ,૨૦૦૫ની કરભ-૪(૧) (ખ)ભાાં દળાાવ્મા પ્રભાણેના ૧૭ મદુ્દાઓની ભાહશતી. 
 

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા    

ખોયાક ળાખા  

 

મદુ્દા નાં.૧:- ખોયાક ળાખાની  કાભગીયીની  ધલગત:- 
 ખોયાક ળાખાની લશીલટી કાભગીયી તથા ફુડ વેપટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એકટ-૨૦૦૬ તેના ફૃલ્વ-૨૦૧૧ તથા 

યેગ્યરુેળન-૨૦૧૧ શઠે કયલાભાાં આલતી તભાભ કાભગીયી ડઝેીગ્નેટેડ ઓફપવય અને અધધક આયોગ્મ 
અભરદાયશ્રીનાાં વીધા ધનમાંત્રણ અને ભાગડદળડન શઠે થામ છે.   

 ખોયાક ળાખાનાાં ફુડ વેપટી ઓફપવયો દ્વાયા ખાધ ચીજો વાથ ે વાંકામરેી તભાભ વાંસ્થાઓ ભાાંથી 
ખાધચીજોનાાં નમનુાઓ રઇ તેને થૃ્થકયણ અથે ભોકરલાની કાભગીયી, ફુડ વેપટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એકટ-
૨૦૦૬ તેના ફૃલ્વ-૨૦૧૧ તથા યેગ્યરુેળન-૨૦૧૧ શઠે ખાધ ચીજો વાથ ે વાંકામેરી તભાભ 
વાંસ્થાઓન ેરામવન્વ અન ેયજીસ્રેળનની તભાભ પાઇરો વાંફધી કામડલાશી, ખાધચીજો વાથ ેવાંકામરેી 
તભાભ ઢેીઓ, દુકાનો, શોટરો, ધલગેયેનાાં સ્થ તાવની કભગીયી ધલગેયે તથા ફુડ વેપટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ 
એકટ-૨૦૦૬ તેના ફૃલ્વ-૨૦૧૧ તથા યેગ્યરુેળન-૨૦૧૧ મજુફની અન્મ કાભગીયીઓ કયલાભાાં આલે છે. 
 

મદુ્દા નાં.૨:- અધધકાયીઓ અને કભાચાયીઓની વત્તા અને પયજો:- 
 

અ. 
નાં. 

અધધકાયી/કભાચાયીનુાં 
નાભ 

શોદો વાંકા  નાંફય કાભગીયીની ધલગત 

૧ 

શ્રી લી.ડી. યાણા એપ.એવ.ઓ. ૯૮૨૫૩૦૫૪૩૦ 

ફૂડ વેપટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એકટ ૨૦૦૬ 
મજુફ  રામવન્વીંગ / યજીસ્રેળન / 
વેમ્રીંગ /ઇનસ્ેકળન/વલેરન્વ તેભજ 
અન્મ કાભગીયી તભાકુ ધનમાંત્રણ 
અધધધનમભ ૨૦૦૩ અનવ્મે ધમુ્રાન 
કયનાય ાવેથી દાંડ લસરુ કયલાની 
કાભગીયી તેભજ ઉયી અધધકાયી સચુલે તે 
તભાભ કભગીયી.  

૨ શ્રી આય.એચ. ળખે  “ ૯૮૭૯૫૯૬૦૮૨ “ 

૩ શ્રી એ.ડી. ળાશ  “ ૯૮૨૪૪૩૬૯૧૭ “ 

૪ શ્રી જે.કે. ગોફશર  “ ૯૮૭૯૫૧૭૭૬૭ “ 

૫ શ્રી ધલ.એચ.ધનવયતા “ ૯૯૨૪૧૨૫૩૯૭ “ 

૬ શ્રી એભ.વી. યાઠલા “ ૯૮૭૯૫૮૭૩૭૧ “ 

૭ શ્રી ી.એભ.બાલવાય “ ૯૮૨૫૦૭૬૦૮૧ “ 

૮ કુ. એભ.જી.ળાશ  “ ૯૯૨૫૧૩૯૭૯૩ “ 
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૯ શ્રી ફી.એ.ખાાંટ  “ ૮૯૮૦૮૦૦૨૨૯ “ 

૧૦ 

શ્રીભતી ન્નાફેન એચ. 
ાંચાર  

વી . કરાકડ  ૮૧૨૮૮૧૭૬૬૧  લશીલટને રગતી તભાભ કાભગીયીએપ. 
એવ. એ. – ૨૦૦૬ મજુફ નમનુાને રગત 
તભાભ કાભગીયી તભાકુ ધનમાંત્રણ 
અધધધનમભ ૨૦૦૩ અનવ્મે ધમુ્રાન 
કયનાય ાવેથી દાંડ લસરુાતની નોંધણીની 
કાભગીયી, ભશકેભને રગત તભાભ 
કાભગીયી, તેભજ ઉયી અધધકાયી સચુલે તે 
તભાભ કભગીયી.  

૧૧  શ્રી અંયધલદ બાઇ એચ 
ટેર 

 

જુ. . કરાકડ ૯૭૧૨૩૪૮૨૦૫  કેવ રેલાની કાભગીયી , તથા ફાયનીવી ની 
કાભગીયી તેભજ અધધકાયી સચુલેતે 
કાભગીયી 

૧૧ 
શ્રી એવ.લી. ગાય 

“ ૯૮૨૪૪૩૩૬૯૩ કોટડ તથા ઓપીવ કાભગીયી તેભજ ઉયી 
અધધકાયી સચુલે તે તભાભ કભગીયી.  

૧૩ 
શ્રી એવ.જે.ાંડમા  

“ ૯૮૨૫૧૧૫૭૩૯ શારભાાં જયફુીરી ફાગભાાં શલે્થ વેન્ટયભાાં  
રાન્વપય થમેર છે.  

૧૪ 
શ્રી લી.એવ. વકાર  

ધવાઇ  ૯૮૯૮૦૯૬૬૧૭  ફૂડ વેપટી ઓપીવયના સચુન મજુફની 
કાભગીયી તથા ઓપીવ કાભગીયી  

૧૫ શ્રી જી.એભ. યભાય
  

   "  ૯૯૨૫૭૧૦૧૫૨ લોડડ નાં-૬ ભાાં કાભગીયી 

૧૬ 
શ્રી ભનબુાઇ ફી.  ભાી   

“  ૯૮૯૮૨૫૬૫૧૯   ફૂડ વેપટી ઓપીવયના સચુન મજુફની 
કાભગીયી તથા ઓપીવ કાભગીયી 

૧૭  શ્રી જે.લી.ટેર  “ ૯૪૨૯૧૧૩૨૯૦ લોડ ૅ:૩ ભાાં  કાભગીયી 
૧૯ 

 શ્રી કે.ફી. ભાી  

“ નથી ભધમાાંશન બોજન મોજનાભાાં પયજ ફજાલ ે
છે.  

૨૦  શ્રી એભ.ફી. ભાી  “  બ્રીક શલે્થ રેફોયેટયીભાાં પયજ ફજાલે છે 

૨૧  શ્રી નગીન બાઈ ડી. 
 યભાય 

“ ૯૬૮૭૧૯૯૫૭૭  ફૂડ વેપટી ઓપીવયના સચુન મજુફની 
કાભગીયી તથા ઓપીવ કાભગીયી “ 

૨૨ શ્રી યોફશત યવીકબાઇ ફી.    "  નથી આકાયણીળાખાભાાં પયજ ફજાલે છે 

૨૩ 

 
શ્રી ધલનોદ.વી.યભાય 

   "  ૯૯૭૯૮૭૨૭૩૫ ફૂડ વેપટી ઓપીવયના સચુન મજુફની 
કાભગીયી તથા ઓપીવ કાભગીયી 

૨૪ 
પ્રબાકય એભ ેદુરકય   

   "  ૯૯૧૩૩૩૯૩૮૪  ફૂડ વેપટી ઓપીવયના સચુન મજુફની 
કાભગીયી તથા ઓપીવ કાભગીયી 
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મદુ્દા નાં.૩:- દેખયેખ અને જલાફદાયીઓ ચેનરો વહશત ધનણામ પ્રહિમાભાાં અનવુયલાની કામાધ્ધધત:-  

 

મ્યધુનધવર કધભશ્નયશ્રી 
 

ડ.ેમ્યધુનધવર કધભશ્નયશ્રી(શલે્થ)  

 
ડઝેીગ્નેટેડ ઓપીવય અને અધધક આયોગ્મ અભરદાયશ્રી 

 
 

                                                     ફૂડ વેપટી ઓપીવય(તભાભ)   
             
  

 

 ઉયોક્ત ધનદળીત વાંસ્થાકીમ ભાખા મજુફ દેખયેખ અને જલાફદાયીનાાં વાધનો વશ ધનણડમ રેલાની 
પ્રફિમાઓ તથા વાંદેળા વ્મલશાય અનવુયલાભાાં આલે છે. વત્તાઓ અને જલાફદાયીઓ ણ ભાખા મજુફ 
લશેંચામેરી છે. 

 
 

મદુા નાં.૪:- ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે તેના દ્વયા નક્કી કયામેરા ધોયણો:-  

 ફુડ વેપટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એકટ-૨૦૦૬ તેના ફૃલ્વ-૨૦૧૧ તથા યેગ્યરુેળન-૨૦૧૧ની 
જોગલાઇઓ મજુફ કામડલાશી કયલાભાાં આલે છે. 

 લખતો લખતનાાં ડી.ી.ઓડડય તથા વાભાન્મ લફશલટ ધલબાગનાાં લશીલટી ઓડડય મજુફ 
કાભગીયી થામ છે. 
 
 

મદુા નાં.૫:- કાભગીયી ફજાલલા ભાટે ઉમોગભાાં રેલાના થતા કામદા,ધનમભો,સચુનાઓની ધલગત:- 
 કભડચાયીઓ દ્વાયા ધી ગજુયાત પ્રોલીન્વીમર મ્યધુનધવર કોોયેળન એકટ અને ફૃલ્વ ૧૯૪૯ 

તથા ગજુયાત વીલીર વધલિવ ફૃલ્વ ઉમોગભાાં રેલામ છે. 
 ખોયાક ળાખાનાાં કભડચાયીઓ દ્વાયા ફૂડ વેપટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એકટ-૨૦૦૬ ફૃલ્વ-૨૦૧૧ 

ઉમોગભાાં રેલામ છે. 
  

મદુ્દા નાં.૬:- ધલબાગ શસ્તકનાાં દસ્તાલેજોની ધલગત:- 
 રામવન્વ તથા યજીસ્રેળનની પાઇરો. 
 ડઝેીગ્નેટેડ ઓફપવયશ્રી અને અધધક આયોગ્મ અભરદાયશ્રી વભક્ષ ઉસ્સ્થત કયલાભાાં આલતી 

પાઇરો. 
 નમનુો રેલાની કાભગીયી ભાટે જફૃયી તભાભ દસ્તાલેજો અને યજીસ્ટયો. 
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 અત્રેનાાં ધલબાગનાાં તાફા શઠે સ્ટેળનયી યજીસ્ટય,ઇનલડડ યજીસ્ટય,આઉટલડડ યજીસ્ટય, ટાર 
ચોડી, ફજેટ ખતલણી યજીસ્ટય, ઠયાલ યજીસ્ટય, પાઇર યજીસ્ટય, શાજયીત્રક, ડડે સ્ટોક 
યજીસ્ટય,ધલગેયે ધનમભો મજુફ યેકડડ જાલલાભાાં આલે છે. વાભાન્મ લફશલટ ધલબાગ, ફશવાફી 
ળાખા, આયોગ્મ મખુ્મ કચેયી દ્વાયા લખતો લખત જાયી કયલાભાાં આલતા હકુભો અને યીત્રો 
મજુફ કયલાાત્ર કામડલાશી કયલાભાાં આલે છે. અને આ પ્રકાયના દસ્તાલેજો અત્ર ેજાલલાભાાં 
આલે છે. 
 

મદુ્દા નાં.૭:- કોઇ નીધત ઘડલાઅંગેનાાં અથલા લશીલટ અંગેનાાં જાશયે જનતા વાથેના યાભળાનાાં અથલા  

 પ્રધતધનધધત્લ ભાટેની વ્મલસ્થાની ધલગતો:- 
 જાશયે જનતાનાાં વભ્મો દ્વાયા યજુઆત કયામેરી કોઇણ ધનધત ધલમક અથલા યોજીંદી 

કોઇણ પ્રકાયની રખેીત કે ભૌખખક પયીમાદ જે તે વફાંધીત ખાતા ધલબાગ કે ળાખા તયપ 
ભોકરી આલાભાાં આલે છે. અત્રેનાાં ધલબાગ દ્વાયા કયલાાત્ર કામડલાશી જે તે કાભગીયી 
વાંબાતા અધધકાયીશ્રીને કે કભડચાયીશ્રીઓને વોંલાભાાં આલે છે. 
 

મદુ્દા નાં.૮:- ફોડા, હયદ,વધભધતઓની ફેઠકો, જાશયે જનતાભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ અથલા આલી ફેઠકોની 
     કામાલાશી નોંધ જાશયે જનતા ભાટે ખલુ્રીછે કે કેભ તેની ધલગત:- 

 રાગુડત ુનથી. 
 

મદુા નાં.૯:- અધધકાયીઓ અને કભાચાયીઓની હડયેકટયી:- 
 મદુ્દા નાં.૨ભાાં વભાલેળ ખરસ્ટ મજુફ.  

 

મદુા નાં.૧૦:- અધધકાયીઓ અને કભાચાયીઓનાાં ભતા ભાધવક ભશનેતાણાની ધલગતો:- 
 અધધકાયીઓ અને કભડચાયીઓને દય ભાવે ધનમભોનવુાય મુગાય+ગ્રેડ ે, ભોંઘલાયી બથ્થ,ુ 

ઘયબાડુ, સ્થાધનક બથ્થ,ુયીલશન બથ્થ ુતથા લખતો લખત ધનમભોનવુાય ભોંઘલાયી બથ્થાભાાં 
તપાલત કરૂ ભાધવક ગાય ેટે ચકુલલાભાાં આલે છે. 
 

મદુ્દા નાં.૧૧:- જુદી-જુદી મોજનાની ધલગતો,સચુીત ખચા અને કયેર ચકુલણીઓનાાં અશલેારની ધલગતો:- 
 સચુીત ખચાડઓ પાલામરે ફજેટ અને કયામેર ચકુલણાની ધલગતો લડોદયા ભશાનગય 

ાખરકા જે તે નાણાકીમ લડનાાં વભગ્રવબા દ્વાયા ભાંજુય કયલાભાાં આલેર અંદાજત્રભાાં 
ઉરબ્ધ છે. 
 

 
 
 

મદુા નાં.૧૨:- વશામકી કામાિભોનાાં અભરની ધ્ધધત, વશામકી કામાિભોનાાં રાબાથીઓની ધલગત તેભજ  

પાલેરી વશામકીની ધલગતો:- 
 રાગ ુડત ુનથી. 
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મદુ્દા નાં.૧૩:- ધલબાગ દ્વાયા આલાભાાં આલતી યાશત,યભીટ કે અધધકૃતીઓની ધલગત:-  

 ખોયાક ળાખા દ્વાયા દયેક ખાણી-ીણી વાથ ે વાંકામેરા તભાભ ફૂડફીઝનેવ ઓયેટયો 
(લેાયીઓ)ને લાધિક ફૃ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-થી ઓછુ ટનડ ઓલય ધયાલનાયને યજીસ્રેળન તથા 
લાધિક ફૃ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-થી લધ ુટનડ ઓલય ધયાલનાયને રામવન્વ આલાભાાં છે. 
 

 

મદુ્દા નાં.૧૪:- ધલબાગની લેફવાઇટની ધલગત:- 
 ઇરેકરોનીક સ્લફૃની ભાફશતી ભાટે vmc.gov.in લેફવાઇટ ય જફૃયી ભાફશતી આલાભાાં 

આલેર છે.  

 

મદુ્દા નાં.૧૫:- ધલબાગ ખાતે જાશયે પસુ્તાકારમ:-  

 લાચનારમ/ગ્રાંથારમ નથી. 
 

મદુ્દા નાં ૧૬:  ધલબાગ(ખદુ )ના ભાહશતી અધધકાયીઓ ,ભદદનીળ ભાહશતી અધધકાયીઓ અને એરેટ 

 અધધકાયીની  ધલગત:-  

 (૧) શ્રી ધલ.એચ.નીવયતા          જાશયે ભાફશતી અધધકાયી 
 (૨) શ્રી ડો.મકેુળ એ.લૈધ            એરેટ   અધધકાયી 

 

મદુ્દા નાં ૧૭.  અન્મ કોઇ ધલગતો આલાની થતી શોઇ તો તેની ધલગત:-  

 સચુલી ળકામ  તેલી અન્મ કોઇ ભાફશતી અને ત્માયફાદ દય લે આ પ્રકાળનભાાં  સધુાયો   

    કયાળે.    

 


