
યાઈટ ટુ ઈન્પયભેળન એક્ટ ૨૦૦૫ વદંબે વદય કામદાની કરભ ૪-૧(ખ) અનવ્મે ખોયાક  ળાખાની ભાહશતી 
ફાફત 

ખોયાક ળાખા, લડોદયા ભશાનગયાલરકા. 
(૧) ખોયાક ળાખાની કાભગીયીની વલગતો : 
 ખયાક ળાખાની લશીલટી કાભગીયી તથા ફુડ વેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ – ૨૦૦૬ તેના નનમભ 

૨૦૧૧ તથા યેગ્યરુેળન ૨૦૧૧ શઠે કયલાભાાં આલતી તભાભ કાભગીયી ડઝેીગ્નેટેડ ઓફપવય અને 
અનધક આયગ્મ અભરદાયશ્રીના વીધા નનમાંત્રણ અને ભાગડદળડન શઠે થામ છે. 

 ખયાક ળાખાના ફુડ વેફ્ટી ઓફપવય ધ્લાયા ખાદ્ય ચીજ વાથે વાંકામેરી તભાભ વાંસ્થાઓ ભાાંથી 
ખાદ્યચીજના નમનુાઓ રઈ તેને થૃ્થકયણ અથે ભકરલાની કાભગીયી, ફુડ વેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ 
એક્ટ – ૨૦૦૬ તથા યેગ્યરુેળન ૨૦૧૧ શઠે ખાદ્યચીજ વાથે વાંકામેરી તભાભ વાંસ્થાઓને 
રામવન્વ અને યજીસ્રેળનની તભાભ પાઈર વફાંનધ કામડલાશી, ખાદ્યચીજ વાથે વાંકામેરી તભાભ 
ેઢીઓ, દુકાન, શટર નલ. ના સ્થ તાવની કાભગીયી, નલગેયે તથા ફુડ વેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ 
એક્ટ – ૨૦૦૬ તેના નનમભ ૨૦૧૧ તથા યેગ્યરુેળન ૨૦૧૧ મજુફની અન્મ કાભગીયીઓ કયલાભાાં 
આલે છે. 

 
(૨) અવધકાયી અને કભમચાયીઓ વત્તાઓ તથા પયજો : 
 વાભેર રીસ્ટ A મજુફ 

 
(૩) વનયીક્ષણ અને જલાફદાયીના વાધનો વશીત વનણમમ રેલાની પ્રહિમાભા ંઅનવુયલાની ધ્ધવત : 

મ્યનુનનવર કનભળનયશ્રી 
 

ડ.ેમ્યનુનનવર કનભળનયશ્રી 
 

  અનધક આયગ્મ અભરદાયશ્રી 
 

ફુડ વેફ્ટી ઓફપવય તથા સ્ટાપ 

 

 ઉયકત નનદનળિત વાંસ્થાકીમ ભાાખા મજુફ દેખયેખ અને જલાફદાયીના વાધન વશ નનણડમ 
રેલાની પ્રફિમાઓ તથા વાંદેળા વ્મલશાય અનવુયલાભાાં આલે છે. વત્તાઓ અને જલાફદાયીઓ ણ ભાખા 
મજુફ લશેંચામેરી છે. 
 

(૪) ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે નક્કી કયામેરા ધોયણો : 
 ફુડ વેફ્ટી ઓફપવય ધ્લાયા ફુડ વેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ – ૨૦૦૬ તેના નનમભ ૨૦૧૧ તથા 

યેગ્યરુેળન ૨૦૧૧ ની જગલાઈઓ મજુફ કામડલાશી કયલાભાાં આલે છે. 
 લખત લખતના ડી.ી. ઓડડય તથા વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના લશીલટી ઓડડય મજુફ કાભગીયી 

થામ છે. 
 

(૫) ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા ોતાના વનમતં્રણ શઠેના અથલા ોતાના 
કભમચાયીઓ ધ્લાયા ઉમોગભા ંરેલાતા વનમભો, વલવનભમો સચુનાઓ વનમભ વગં્રશો અને યેકોડમ : 
 કભડચાયીઓ ધ્લાયા ધી ગજુયાત પ્રલીન્વીમર મ્યનુનનવર કોયેળન એક્ટ અને રૂલ્વ – ૧૯૪૯ 

તથા ગજુયાત વીલીર વનલિવ રૂલ્વ ઉમગભાાં રેલામ છે. 
 Food Safety And Standards Act, 2006 અને તેના નનમભ ૨૦૧૧ અને યેગ્યરુેળન ૨૦૧૧ 

 

(૬) ોતાના ધ્લાયા અથલા તેના અકંુળ શઠે યખામેર વલવલધ કેટેગયીના દસ્તાલેજોનુ ંવનલેદન : 
 રામવન્વ તથા યજીસ્રેળનની પાઈર 
 ડઝેીગ્નેટેડ ઓફપવયશ્રી અને અનધક આયગ્મ અભરદાય વા. વભક્ષ ઉસ્સ્થત કયલાભાાં આલતી 

પાઈર 
 નમનૂ રેલાની કાભગીયી ભાટે જરૂયી તભાભ દસ્તાલેજ અને યજીસ્ટય 

 



 અતે્રના નલબાગનાાં તાફા શઠે સ્ટેળનયી યજીસ્ટય, ઈનલડડ યજીસ્ટય, આઉટલડડ યજીસ્ટય, ટાર 
ચડી, ફજેટ ખતલણી યજીસ્ટય, ઠયાલ યજીસ્ટય, પાઈર યજીસ્ટય, શાજયીત્રક, ડડે સ્ટક યજીસ્ટય, 
નલગેયે નનમભ મજુફ યેકડડ જાલલા આલે છે. વાભાન્મ લશીલટ નલબાગ, ફશવાફી ળાખા, આયગ્મ 
મખુ્મ કચેયી ધ્લાયા લખત લખત જાયી કયલાભાાં આલતા હકુભ અને યીત્ર મજુફ કયલાાત્ર 
કામડલાશી કયલાભાાં આલે છે અને આ પ્રકાયના દસ્તાલેજ અતે્ર જાલલાભાાં આલે છે. 
 

(૭) તેની વનતી ઘડલાના અથલા તેના અભરીકયણ વફંવંધત જાશયે જનતાના વભ્મો ધ્લાયા યજુઆત 
કયામેરી અથલા તેભની વાથે ચચામ ભાટે યશરેી કોઈણ વ્મલસ્થાની વલગતો : 

 

 જાશયે જનતાના વભ્મ ધ્લાયા યજુઆત કયામેરી કઈ ણ નનનતનલમક અથલા યજીંદી કઈ ણ 
પ્રકાયની રેખખત કે ભોખખક પયીમાદ જે તે વાંફાંનધત ખાતા નલબાગ કે ળાખા તયપ ભકરી આલાભાાં 
આલે છે. અતે્રના નલબાગ ધ્લાયા કયલાાત્ર કામડલાશી જે તે વાંબાતા અનધકાયી શ્રી ને કે 
કભડચાયીશ્રીઓને વોંલાભાાં આલે છે. 

 

(૮) ોતાના ચરણના શતે ુભાટે અથલા તેના બાગ તયીકે યચામેરી ફે કે તેથી લધ ુવ્મહકતો ધયાલતા ં
ફોડમવ, કાઉન્વીર કવભહટઓ અને અન્મ ભડંોનુ ંવનલેદન અને આ ફોડમવ કાઉન્વીર કવભહટઓ અને 
અન્મ ભડંોની ફેઠકો જાશયે પ્રજા ભાટે ખલુ્રી છે કે કેભ ? અથલા આલી ફેઠકની વલગતો જાશયે પ્રજા 
ભેલી ળકે કે કેભ?  

 

 અત્રે ઉરબ્ધ નથી. 
 

(૯) ોતાના અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓની ડીયેકટયી : 
 મદુ્દા નાં. ૨ ભાાં વભાલેળ ખરસ્ટ મજુફ 

 

(૧૦) તેના વનમભભા ંયુી ડામેર ડતયની ધ્ધવત વહશત તેના દયેક અવધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ 
ધ્લાયા પ્રાપ્ત કયામેર ભાવીક ગાય : 
 અનધકાયીઓ અને કભડચાયીઓને દય ભાવે નનમભનવુાય મુ ગાય, ભોંધલાયી બથ્થ,ુ ઘયબાડુાં, 

સ્થાનનક બથ્થુાં, યીલશન બથ્થ ુતથા લખત લખત નનમભનવુાય ભોંધલાયી બથ્થાભાાં તપાલત કુર 
ભાનવક ગાય ેટે ચકુલલાભાાં આલે છે. 
 

(૧૧) તભાભ મોજનાઓની વલગતો, સલુચત ખચામઓ અને કયામેર ચકુલણીના અશલેારો દળામલતા તેની 
તભાભ એજન્વીને પાલર ફજેટ : 
 સખુચત ખચાડઓ પાલામેર ફજેટ અને કયામેર ચકુલણાની નલગત લડદયા ભશાનગયાખરકાના જે 

તે નાણાાંકીમ લડના વભગ્ર વબા ધ્લાયા ભાંજુય કયલાભાાં આલેર અંદાજત્રભાાં ઉરબ્ધ છે. 
 

(૧૨) પાલામેરી યકભ અને આ કામમિભોથી પામદો ભેલનાયની વલગતો વહશત વફવીડી વહશત 
કામમિભોનો અભરનો પ્રકાય : 

 

 અત્રે ઉરબ્ધ નથી. 
 

(૧૩) તેના ધ્લાયા અામેરી છુટછાટો, યલાનગીઓ અને વત્તા વોંણી ભેલનાયની વલગતો : 
 ખયાક ળાખા ધ્લાયા દયેક ખાદ્યચીજ વાથે વાંકામેર તભાભ ફુડ ફીઝનેળ ઓયેટય (લેાયીઓ) 

ને લાનિક રૂ. ૧૨,૦૦,૦૦૦/- થી ઓછુ ટનડ ઓલય ધયાલનાયને યજીસ્રેળન તથા લાનિક  
રૂ. ૧૨,૦૦,૦૦૦/- થી લધ ુટનડ ઓલય ધયાલનાયને રામવન્વ આલાભાાં વાંફાંધી કામડલાશી કયલાભાાં 
આલે છે. 

 

(૧૪) ઈરેકટ્રોનીક પોભમભા ંઘડામેરી તેના ધ્લાયા યખામેરી અથલા તેને ઉરબ્ધ ભાહશતીના વદંબમની વલગતો : 
 

 અત્રે ઉરબ્ધ નથી. 
 

(૧૫) સુ્તકારમ અથલા લાચંનખડંના કાભના કરાકો વહશત ભાહશતી ભેલલા ભાટે નાગયીકોને ઉરબ્ધ 
સવુલધાઓની વલગતો, જો જાશયે ઉમોગ ભાટે તેની જાલણી કયાઈ શોમ તો : 
 અત્રે ઉરબ્ધ નથી. 



(૧૬) જાશયે ભાહશતી અવધકાયીઓના નાભ, શોદ્દો અને અન્મ વલગતો : 
 

અન.ુ નાં. નાભ શદ્દ ફેઝીક ગાય 

૧ શ્રી એભ. વી. યાઠલા  જાશયે ભાફશતી અનધકાયી ૪૬,૨૦૦/- 
૨ શ્રી ડૉ. મકેુળ એ. લૈધ અીર અનધકાયી ૯૬,૬૦૦/- 

 

(૧૭) અીર અવધકાયીના નાભ, શોદ્દો અને અન્મ વલગતો : 
  

અન.ુ નાં. નાભ શદ્દ ફેઝીક ગાય 

૧ શ્રી ડૉ. મકેુળ એ. લૈધ ડઝેીગ્નેટેડ ઓફપવયશ્રી 
અને અનધક આયગ્મ 
અભરદાય 

૯૬,૬૦૦/- 

 

(૧૮) સચુલી ળકામ તેલી અન્મ કોઈ ભાહશતી અને ત્માયફાદ દય લે આ પ્રકાળનભા ંસધુાયા કયાળે. 
 
 

    ભાહશતી અવધકાયી અને  

       ફુડ વેફ્ટી ઓહપવય 

         ખોયાક ળાખા, 
   લડોદયા ભશાનગયાલરકા. 

રીસ્ટ – A 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા ખોયાક ળાખાના અવધકાયીઓ તેભજ કભમચાયીઓના નાભ, શોદ્દો તથા ફેઝીક ગાય 
તથા કાભની વલગતો 

અ.
ન.ં 

અવધકાયી / કભમચાયીનુ ં
નાભ 

શોદ્દો વંકમ  નફંય કાભગીયીની વલગત ફેઝીક ગાય 

૧ શ્રી આય.એચ.ળેખ ફુડ વેફ્ટી ઓફપવય ૯૮૭૯૫૯૬૦૮૨ ફુડ વેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ – 
૨૦૦૬ મજુફ રામવન્વીંગ/ 
યજીસ્રેળન/વેમ્રીંગ/ 
ઈન્સ્ેકળન/વલેરન્વ તેભજ અન્મ 
કાભગીયી તભાકુ નનમાંત્રણ 
અનધનનમભ – ૨૦૦૩ અનવ્મે 
ધમુ્રાન કયનાય ાવેથી દાંડ 
લસરુ કયલાની કાભગીયી નલગેયે   

૪૬,૨૦૦/- 

૨ શ્રી એ.ડી. ળાશ ફુડ વેફ્ટી ઓફપવય ૯૮૨૪૪૩૬૯૧૭ “ “ ૪૬,૨૦૦/- 
૩ શ્રી જે. કે. ગફશર ફુડ વેફ્ટી ઓફપવય ૯૮૭૯૫૧૭૭૬૭ “ “ ૪૬,૨૦૦/- 
૪ શ્રી નલ.એચ. નનવયતા ફુડ વેફ્ટી ઓફપવય ૯૯૨૪૧૨૫૩૯૭ “ “ ૪૬,૨૦૦/- 
૫ શ્રી એભ. વી. યાઠલા ફુડ વેફ્ટી ઓફપવય ૯૦૯૯૦૬૮૪૨૧ “ “ ૪૬,૨૦૦/- 
૬ શ્રી ી. એભ. બાલવાય ફુડ વેફ્ટી ઓફપવય ૯૮૨૫૦૭૬૦૮૧ “ “ ૪૬,૨૦૦/- 
૭ શ્રી એભ. જી. ળાશ ફુડ વેફ્ટી ઓફપવય ૯૯૨૫૧૩૯૭૯૩ “ “ ૪૬,૨૦૦/- 
૮ શ્રી ફી. એ. ખાાંટ ફુડ વેફ્ટી ઓફપવય ૮૯૮૦૮૦૦૨૨૯ “ “ ૪૬,૨૦૦/- 
૯ શ્રી એ. એચ. ટેર જુ. કરાકડ નથી લડડ નાં.૭ ભાાં પયજ ફજાલે છે. ૨૦,૫૦૦/- 

૧૦ શ્રી બયત ળાશ જુ. કરાકડ  ખયાક ળાખાની ભશકેભ રગતની 
તભાભ કાભગીયી 

 

૧૧ શ્રી એવ. લી. ગાય ફપલ્ડ સુયલાઈઝય ૯૮૨૪૪૩૩૬૯૩ “કટડ કેવની ભાફશતી, તથા ઓફપવ 
કાભગીયી” 

૫૮,૬૦૦/- 

૧૨ શ્રી એવ. જે. ાંડમા “” ૯૮૨૫૧૧૫૭૩૯ ઓફપવ કાભગીયી ૫૬,૯૦૦/- 
૧૩ શ્રી એચ. લી. ભારી “” નથી લશીલટને રગતી તભાભ કાભગીયી 

વાંકરન નલબાગભાાં પયજ ફજાલે છે. 
૩૦,૫૦૦/- 

૧૪ શ્રી લી. એવ. વાંકાર નવાઈ ૯૮૯૮૦૯૬૬૧૭ ફુડ વેફ્ટી ઓફપવયના સચુન 
મજુફની કાભગીયી તથા ઓફપવ 
કાભગીયી 

૩૨,૦૦૦/- 



 

૧૫ શ્રી જી.એભ.યભાય નવાઈ નથી લડડ નાં. ૬ ભાાં પયજ ફજાલે છે ૩૩,૦૦૦/- 
૧૬ શ્રી ી.એભ.ેંડુરકય “” ૯૯૧૩૩૩૯૩૮૪ ફુડ વેફ્ટી ઓફપવયના સચુન 

મજુફની કાભગીયી તથા ઓફપવ 
કાભગીયી 

૨૫,૬૦૦/- 

૧૭ શ્રી એભ. ફી. ભાી “” ૯૮૯૮૨૫૬૫૧૯ ફુડ વેફ્ટી ઓફપવયના સચુન 
મજુફની કાભગીયી તથા ઓફપવ 
કાભગીયી 

૩૩,૦૦૦/- 

૧૮ શ્રી કે. ફી. ભાી “” નથી ભધ્માાંશન બજન મજનાભાાં પયજ 
ફજાલે છે 

૩૨,૦૦૦/- 

૧૯ શ્રી એભ. ફી. ભાી “” નથી બ્રીક શલે્થ રેફયેટયીભાાં પયજ 
ફજાલે છે. 

૩૪,૦૦૦/- 

૨૦ શ્રી એર. ફી. ખાંડાે “” ૯૯૨૫૦૬૯૬૫૬ ફુડ વેફ્ટી ઓફપવયના સચુન 
મજુફની કાભગીયી તથા ઓફપવ 
કાભગીયી 

૩૪,૦૦૦/- 

૨૧ શ્રી યફશત યવીકબાઈ 
ફી. 

“” નથી આકાયણી ળાખાભાાં પયજ ફજાલે છે. ૧૭,૭૦૦/- 

૨૨ શ્રી નલનદબાઈ વી. 
યભાય 

“” ૯૯૭૯૮૭૨૭૩૫ ફુડ વેફ્ટી ઓફપવયના સચુન 
મજુફની કાભગીયી તથા ઓફપવ 
કાભગીયી 

૩૦,૨૦૦/- 

 


