
રાઈટ ટુ ઈન્ફરમેશન એક્ટ ૨૦૦૫ સદંરે્ભ સદર કાયદાની કલમ ૪-૧(ખ) અનવ્યે ખોરાક  શાખાની માહિતી 
બાબત 

ખોરાક શાખા, વડોદરા મિાનગરપાલલકા. 
 

(૧) ખોરાક શાખાની કામગીરીની વવગતો : 
 

 ખોરાક શાખાની વહીવટી કામગીરી તથા ફુડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ – ૨૦૦૬ તેના નનયમો 
૨૦૧૧ તથા રેગ્યલુેશેશન ૨૦૧૧ હઠેળ કરવામાાં આવતી તમામ કામગીરી ડઝેીગ્નેટેડ ઓફિસર અને 
અનિક આરોગ્ય અમલેશદારશ્રીના સીિા નનયાંત્રણ અને માગડદશડન હઠેળ થાય છે. 

 ખોરાક શાખાના ફુડ સેફ્ટી ઓફિસરો ધ્વારા ખાદ્ય ચીજો સાથે સાંકળાયેલેશી તમામ સાંસ્થાઓ માાંથી 
ખાદ્યચીજોના નમનુાઓ લેશઈ તેને પથૃ્થકરણ અથ ેમોકલેશવાની કામગીરી, ફુડ સફે્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ 
એક્ટ – ૨૦૦૬ તથા રેગ્યલુેશેશન ૨૦૧૧ હઠેળ ખાદ્યચીજો સાથે સાંકળાયેલેશી તમામ સાંસ્થાઓને 
લેશાયસન્સ અને રજીસ્રેશનની તમામ િાઈલેશો સબાંનિ કાયડવાહી, ખાદ્યચીજો સાથે સાંકળાયેલેશી તમામ 
પેઢીઓ, દુકાનો, હોટલેશો નવ. ના સ્થળ તપાસની કામગીરી, નવગેરે તથા ફુડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ 
એક્ટ – ૨૦૦૬ તેના નનયમો ૨૦૧૧ તથા રેગ્યલુેશેશન ૨૦૧૧ મજુબની અન્ય કામગીરીઓ કરવામાાં 
આવે છે. 

 
(૨) અવિકારી અને કમમચારીઓ સત્તાઓ તથા ફરજો : 
 

વડોદરા મિાનગરપાલલકા ખોરાક શાખાના અવિકારીઓ તેમજ કમમચારીઓના નામ, િોદ્દો તથા બેઝીક પગાર 
તથા કામની વવગતો 

 

અ.
ન.ં 

અવિકારી / કમમચારીનુ ં
નામ 

િોદ્દો સપંકમ  નબંર કામગીરીની વવગત બેઝીક પગાર 

૧ શ્રી આર.એચ.શેખ ફુડ સેફ્ટી ઓફિસર ૯૮૭૯૫૯૬૦૮૨ ફુડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ – 
૨૦૦૬ મજુબ લેશાયસન્સીંગ/ 

રજીસ્રેશન/સેમ્પલેશીંગ/ 
ઈન્સ્પેકશન/સવલેેશન્સ તમેજ અન્ય 

કામગીરી તમાકુ નનયાંત્રણ 
અનિનનયમ – ૨૦૦૩ અનવ્યે 
ધમુ્રપાન કરનાર પાસેથી દાંડ 

વસલુેશ કરવાની કામગીરી નવગેરે 

૪૯,૦૦૦/- 

૨ શ્રી એ.ડી. શાહ ફુડ સેફ્ટી ઓફિસર ૯૮૨૪૪૩૬૯૧૭ “ઉપર મજુબ “ ૪૯,૦૦૦/- 
૩ શ્રી જે. કે. ગોફહલેશ ફુડ સેફ્ટી ઓફિસર ૯૮૭૯૫૧૭૭૬૭ “ઉપર મજુબ “ ૪૯,૦૦૦/- 
૪ શ્રી નવ.એચ. નનસરતા ફુડ સેફ્ટી ઓફિસર ૯૯૨૪૧૨૫૩૯૭  ઉપર મજુબ “ “ ૪૯,૦૦૦/- 
૫ શ્રી એમ. સી. રાઠવા ફુડ સેફ્ટી ઓફિસર ૯૦૯૯૦૬૮૪૨૧ “ઉપર મજુબ “ ૪૯,૦૦૦/- 
૬ શ્રી પી. એમ. ભાવસાર ફુડ સેફ્ટી ઓફિસર ૯૮૨૫૦૭૬૦૮૧  ઉપર મજુબ “ “ ૪૯,૦૦૦/- 
૭ શ્રી એમ. જી. શાહ ફુડ સેફ્ટી ઓફિસર ૯૯૨૫૧૩૯૭૯૩ “ઉપર મજુબ “ ૪૯,૦૦૦/- 
૮ શ્રી બી. એ. ખાાંટ ફુડ સેફ્ટી ઓફિસર ૮૯૮૦૮૦૦૨૨૯  ઉપર મજુબ “ “ ૪૯,૦૦૦/- 
૯ શ્રી બી. એન.  શાહ જુ. કલેશાકડ ૯૮૨૫૦૩૨૩૯૭ મહકેમ દફ્તરની કામગીરી ૪૨,૩૦૦/- 

૧૦ શ્રી ડી. એન. ઠાકર જુ. ક્લેશાકડ ૯૭૨૩૭૯૪૮૭૩ બારનીશી દફ્તરની કામગીરી ૨૬,૮૦૦/-
પગાર ખચડ 
આરોગ્ય 

૧૧ શ્રી એસ. જે. પાંડયા સપુરવાઇઝર “” ૯૮૨૫૧૧૫૭૩૯ ડી. ઓ. ઓફિસમાાં કામગીરી ૬૦,૪૦૦/- 



૧૨ શ્રી એચ. વી. માલેશી ફિલ્ડ સપુરવાઈઝર ૯૮૯૮૦૨૬૯૦૩ સાંકલેશન નવભાગમાાં િરજ બજાવે છે. ૩૨,૩૦૦/- 
૧૩ શ્રી એલેશ. બી. ખાંડાળે નસપાઇ ૯૯૨૫૦૬૯૬૫૬ ફુડ સેફ્ટી ઓફિસરના સચુન 

મજુબની કામગીરી તથા ઓફિસ 
કામગીરી 

૩૬,૧૦૦/- 

૧૪ શ્રી જી.એમ.પરમાર નસપાઈ ૬૩૫૧૧૭૩૨૭૪ ઉપર મજુબ ૩૫,૦૦૦/- 
૧૫ શ્રી કે. બી. માળી નસપાઇ નથી મધ્યાાંહન ભોજન યોજનામાાં િરજ 

બજાવ ેછે 
૩૨,૦૦૦/- 

૧૬ શ્રી નવ. સી. પરમાર નસપાઇ 
 

૯૯૭૯૮૭૨૭૩૫ ફુડ સેફ્ટી ઓફિસરના સચુન 
મજુબની કામગીરી તથા ઓફિસ 

કામગીરી 

૩૩,૦૦૦/- 

૧૭ શ્રી પી.એમ.પેંડુલેશકર નસપાઇ “” ૯૯૧૩૩૩૯૩૮૪ ફુડ સેફ્ટી ઓફિસરના સચુન 
મજુબની કામગીરી તથા ઓફિસ 

કામગીરી 

૨૮,૪૦૦/- 

૧૮ શ્રી આર. બી. રોફહત  નસપાઇ નથી આકારણી શાખામાાં િરજ બજાવે છે. ૧૮,૭૦૦/- 
૧૯ શ્રી એસ. ટી. ગાયકવાડ નસપાઇ ૮૮૬૬૩૯૭૭૮૦ ઓિીસ કામગીરી ૨૮૪૦૦- 

પગાર ખચડ 
જન સાંપકડ 
શાખા 

૨૦ શ્રી જી. ડી. કહાર હલે્પર ૯૭૨૫૬૬૫૭૯૭ ઓિીસ કામગીરી ૧૮૭૦૦/- 

પગાર ખચડ 
પા. પ.ુ શાખા 

૨૧ શ્રી જે. આર. પરમાર એપ્રેન્ટીસ નથી ઓિીસ કામગીરી ૭૫૨૬/- ફિક્સ 
૨૨ શ્રી એચ. જે. પરમાર એપ્રેન્ટીસ નથી ઓિીસ કામગીરી ૭૫૨૬/- ફિક્સ 

 
(૩) વનરીક્ષણ અને જવાબદારીના સાિનો સિીત વનણમય લેવાની પ્રહિયામા ંઅનસુરવાની પધ્િવત : 

મ્યનુનનસપલેશ કનમશનરશ્રી 
 

ડ.ેમ્યનુનનસપલેશ કનમશનરશ્રી 
 

  અનિક આરોગ્ય અમલેશદારશ્રી 
 

ફુડ સેફ્ટી ઓફિસરો તથા સ્ટાિ 

 

 ઉપરોકત નનદનશિત સાંસ્થાકીય માળાખા મજુબ દેખરેખ અને જવાબદારીના સાિનો સહ નનણડય 
લેશેવાની પ્રફિયાઓ તથા સાંદેશા વ્યવહાર અનસુરવામાાં આવે છે. સત્તાઓ અને જવાબદારીઓ પણ માળખા 
મજુબ વહેંચાયેલેશી છે. 
 

(૪) પોતાના કાયો બજાવવા માટે નક્કી કરાયેલા િોરણો : 
 

 ફુડ સેફ્ટી ઓફિસર ધ્વારા ફુડ સફે્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ – ૨૦૦૬ તેના નનયમો ૨૦૧૧ તથા 
રેગ્યલુેશેશન ૨૦૧૧ ની જોગવાઈઓ મજુબ કાયડવાહી કરવામાાં આવે છે. 

 વખતો વખતના ડી.પી. ઓડડર તથા સામાન્ય વહીવટ નવભાગના વહીવટી ઓડડર મજુબ કામગીરી 
થાય છે. 



 

(૫) પોતાના કાયો બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા પોતાના વનયતં્રણ િઠેળના અથવા પોતાના 
કમમચારીઓ ધ્વારા ઉપયોગમા ંલેવાતા વનયમો, વવવનમયો સચુનાઓ વનયમ સગં્રિો અને રેકોડમ : 

 

 કમડચારીઓ ધ્વારા િી ગજુરાત પ્રોવીન્સીયલેશ મ્યનુનનસપલેશ કોપોરેશન એક્ટ અને રૂલ્સ – ૧૯૪૯ 
તથા ગજુરાત સીવીલેશ સનવિસ રૂલ્સ ઉપયોગમાાં લેશેવાય છે. 

 Food Safety And Standards Act, 2006 અને તેના નનયમો ૨૦૧૧ અને રેગ્યલુેશેશન ૨૦૧૧ 

 

(૬) પોતાના ધ્વારા અથવા તેના અકંુશ િઠેળ રખાયેલ વવવવિ કેટેગરીના દસ્તાવેજોનુ ંવનવેદન : 
 

 લેશાયસન્સ તથા રજીસ્રેશનની િાઈલેશો 
 ડઝેીગ્નેટેડ ઓફિસરશ્રી અને અનિક આરોગ્ય અમલેશદાર સા. સમક્ષ ઉપસ્સ્થત કરવામાાં આવતી 

િાઈલેશો 
 નમનૂો લેશેવાની કામગીરી માટે જરૂરી તમામ દસ્તાવેજો અને રજીસ્ટરો 
 અતે્રના નવભાગનાાં તાબા હઠેળ સ્ટેશનરી રજીસ્ટર, ઈનવડડ રજીસ્ટર, આઉટવડડ રજીસ્ટર, ટપાલેશ 

ચોપડી, બજેટ ખતવણી રજીસ્ટર, ઠરાવ રજીસ્ટર, િાઈલેશ રજીસ્ટર, હાજરીપત્રક, ડડે સ્ટોક રજીસ્ટર, 
નવગેરે નનયમો મજુબ રેકડડ જાળવવા આવે છે. સામાન્ય વહીવટ નવભાગ, ફહસાબી શાખા, આરોગ્ય 
મખુ્ય કચેરી ધ્વારા વખતો વખત જારી કરવામાાં આવતા હકુમો અને પરીપત્રો મજુબ કરવાપાત્ર 
કાયડવાહી કરવામાાં આવે છે અને આ પ્રકારના દસ્તાવેજો અતે્ર જાળવવામાાં આવ ેછે. 
 

(૭) તેની વનતી ઘડવાના અથવા તેના અમલીકરણ સબંવંિત જાિરે જનતાના સભ્યો ધ્વારા રજુઆત 
કરાયેલી અથવા તેમની સાથે ચચામ માટે રિલેી કોઈપણ વ્યવસ્થાની વવગતો : 

 

 જાહરે જનતાના સભ્યો ધ્વારા રજુઆત કરાયેલેશી કોઈ પણ નનનતનવષયક અથવા રોજીંદી કોઈ પણ 
પ્રકારની લેશેખખત કે મૌખખક િરીયાદ જે તે સાંબાંનિત ખાતા નવભાગ કે શાખા તરિ મોકલેશી આપવામાાં 
આવે છે. અતે્રના નવભાગ ધ્વારા કરવાપાત્ર કાયડવાહી જે તે સાંભાળતા અનિકારી શ્રી ને કે 
કમડચારીશ્રીઓને સોંપવામાાં આવે છે. 

 

(૮) પોતાના ચલણના િતે ુ માટે અથવા તેના ર્ભાગ તરીકે રચાયેલી બે કે તેથી વધ ુ વ્યહકતો િરાવતા ં
બોડમસ, કાઉન્સીલ કવમહટઓ અને અન્ય મડંળોનુ ં વનવેદન અને આ બોડમસ કાઉન્સીલ કવમહટઓ અને 
અન્ય મડંળોની બેઠકો જાિરે પ્રજા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ ? અથવા આવી બેઠકની વવગતો જાિરે પ્રજા 
મેળવી શકે કે કેમ?  

 

 અત્રે ઉપલેશબ્િ નથી. 
 

(૯) પોતાના અવિકારીઓ અને કમમચારીઓની ડીરેકટરી : 
 મદુ્દા નાં. ૨ માાં સમાવેશ ખલેશસ્ટ મજુબ 

 

(૧૦) તેના વનયમમા ં પરુી પડાયેલ પડતરની પધ્િવત સહિત તેના દરેક અવિકારીઓ અને કમમચારીઓ 
ધ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલ માસીક પગાર : 

 

 અનિકારીઓ અને કમડચારીઓને દર માસે નનયમોનસુાર મળુ પગાર, મોંિવારી ભથ્થ,ુ ઘરભાડુાં, 
સ્થાનનક ભથ્થુાં, પરીવહન ભથ્થ ુતથા વખતો વખત નનયમોનસુાર મોંિવારી ભથ્થામાાં તિાવત કુલેશ 
માનસક પગાર પેટે ચકુવવામાાં આવે છે. 
 

(૧૧) તમામ યોજનાઓની વવગતો, સલુચત ખચામઓ અને કરાયેલ ચકુવણીના અિવેાલો દશામવતા તેની 
તમામ એજન્સીને ફાળવલ બજેટ : 



 

 સખુચત ખચાડઓ િાળવાયેલેશ બજેટ અને કરાયેલેશ ચકુવણાની નવગતો વડોદરા મહાનગરપાખલેશકાના જે 
તે નાણાાંકીય વષડના સમગ્ર સભા ધ્વારા માંજુર કરવામાાં આવેલેશ અંદાજપત્રમાાં ઉપલેશબ્િ છે. 

 

(૧૨) ફાળવાયેલી રકમ અને આ કાયમિમોથી ફાયદો મેળવનારની વવગતો સહિત સબસીડી સહિત 
કાયમિમોનો અમલનો પ્રકાર : 

 

 અત્રે ઉપલેશબ્િ નથી. 
 

(૧૩) તેના ધ્વારા અપાયેલી છુટછાટો, પરવાનગીઓ અને સત્તા સોંપણી મેળવનારની વવગતો : 
 

 ખોરાક શાખા ધ્વારા દરેક ખાદ્યચીજો સાથે સાંકળાયેલેશ તમામ ફુડ બીઝનેશ ઓપરેટરો (વેપારીઓ) 
ને વાનષિક રૂ. ૧૨,૦૦,૦૦૦/- થી ઓછુ ટનડ ઓવર િરાવનારને રજીસ્રેશન તથા વાનષિક  
રૂ. ૧૨,૦૦,૦૦૦/- થી વધ ુટનડ ઓવર િરાવનારને લેશાયસન્સ આપવામાાં સાંબાંિી કાયડવાહી કરવામાાં 
આવે છે. 

 

(૧૪) ઈલેકટ્રોનીક ફોમમમા ંઘડાયેલી તેના ધ્વારા રખાયેલી અથવા તેને ઉપલધ િ માહિતીના સદંર્ભમની વવગતો : 
 

 અત્રે ઉપલેશબ્િ નથી. 
 

(૧૫) પસુ્તકાલય અથવા વાચંનખડંના કામના કલાકો સહિત માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલધ િ 
સવુવિાઓની વવગતો, જો જાિરે ઉપયોગ માટે તેની જાળવણી કરાઈ િોય તો : 

 

 અત્ર ેઉપલેશબ્િ નથી. 
 
 

(૧૬) જાિરે માહિતી અવિકારીઓના નામ, િોદ્દો અને અન્ય વવગતો : 
 

અન.ુ નાં. નામ હોદ્દો બેઝીક પગાર 

૧ શ્રી આર. એચ. શેખ  જાહરે માફહતી અનિકારી ૪૯,૦૦૦/- 
 

(૧૭) અપીલ અવિકારીના નામ, િોદ્દો અને અન્ય વવગતો : 
  

અન.ુ નાં. નામ હોદ્દો બેઝીક પગાર 

૧ શ્રી ડૉ. મકેુશ એ. વૈિ ડઝેીગ્નેટેડ ઓફિસરશ્રી 
અને અનિક આરોગ્ય 
અમલેશદાર 

૧,૧૨,૧૦૦/- 

 

(૧૮) સચુવી શકાય તેવી અન્ય કોઈ માહિતી અને ત્યારબાદ દર વરે્ષ આ પ્રકાશનમા ંસિુારા કરાશે. 
 
 
 

    માહિતી અવિકારી અને  

       ફુડ સેફ્ટી ઓહફસર 

         ખોરાક શાખા, 
   વડોદરા મિાનગરપાલલકા. 

 


