
રાઈટ ટ ુઈન્ફરમશેન એક્ટ ૨૦૦૫ સદંર્ભ ેસદર કાયદાની કલમ ૪-૧(ખ) અનવ્ય ેખોરાક  શાખાની માહિતી બાબત 

ખોરાક શાખા, વડોદરા મિાનગરપાહલકા. 

(૧) ખોરાક શાખાની કામગીરીની હવગતો : 

 ખોરાક શાખાની વિીવટી કામગીરી તથા ફુડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ – ૨૦૦૬ તનેા હનયમો ૨૦૧૧ તથા રેગ્યુલેશન 

૨૦૧૧ િેઠળ કરવામાં આવતી તમામ કામગીરી ડઝેીગ્નટેેડ ઓફફસર અને અહિક આરોગ્ય અમલદારશ્રીના સીિા હનયંત્રણ 

અને માગડદશડન િેઠળ થાય છે. 

 ખોરાક શાખાના ફુડ સેફ્ટી ઓફફસરો ધ્વારા ખાદ્ય ચીજો સાથે સંકળાયેલી તમામ સંસ્થાઓ માંથી ખાદ્યચીજોના નમનુાઓ 

લઈ તેને પૃથ્થકરણ અથ ેમોકલવાની કામગીરી, ફુડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ – ૨૦૦૬ તથા રેગ્યુલેશન ૨૦૧૧ િેઠળ 

ખાદ્યચીજો સાથે સંકળાયેલી તમામ સંસ્થાઓને લાયસન્સ અન ે રજીસ્રેશનની તમામ ફાઈલો સબંહિ કાયડવાિી, 

ખાદ્યચીજો સાથે સંકળાયેલી તમામ પેઢીઓ, દુકાનો, િોટલો હવ. ના સ્થળ તપાસની કામગીરી, હવગેર ેતથા ફુડ સેફ્ટી એન્ડ 

સ્ટાન્ડડડ એક્ટ – ૨૦૦૬ તનેા હનયમો ૨૦૧૧ તથા રેગ્યુલેશન ૨૦૧૧ મુજબની અન્ય કામગીરીઓ કરવામાં આવે છે. 

 

(૨) અહિકારી અન ેકમડચારીઓ સત્તાઓ તથા ફરજો : 

 સામેલ લીસ્ટ A મુજબ 

 

(૩) હનરીક્ષણ અન ેજવાબદારીના સાિનો સિીત હનણડય લવેાની પ્રફિયામા ંઅનસુરવાની પધ્િહત : 

મ્યુહનહસપલ કહમશનરશ્રી 

 

ડે.મ્યુહનહસપલ કહમશનરશ્રી 

 

  અહિક આરોગ્ય અમલદારશ્રી 

 

ફુડ સેફ્ટી ઓફફસરો તથા સ્ટાફ 
 

 ઉપરોકત હનદર્શડત સંસ્થાકીય માળાખા મજુબ દેખરેખ અને જવાબદારીના સાિનો સિ હનણડય લેવાની પ્રફિયાઓ તથા 

સંદેશા વ્યવિાર અનુસરવામાં આવે છે. સત્તાઓ અન ેજવાબદારીઓ પણ માળખા મજુબ વિેંચાયેલી છે. 
 

(૪) પોતાના કાયો બજાવવા માટ ેનક્કી કરાયલેા િોરણો : 

 ફુડ સેફ્ટી ઓફફસર ધ્વારા ફુડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ – ૨૦૦૬ તેના હનયમો ૨૦૧૧ તથા રેગ્યુલેશન ૨૦૧૧ ની 

જોગવાઈઓ મજુબ કાયડવાિી કરવામાં આવે છે. 

 વખતો વખતના ડી.પી. ઓડડર તથા સામાન્ય વિીવટ હવર્ભાગના વિીવટી ઓડડર મજુબ કામગીરી થાય છે. 
 

(૫) પોતાના કાયો બજાવવા માટ ેપોતાની પાસનેા અથવા પોતાના હનયતં્રણ િઠેળના અથવા પોતાના કમડચારીઓ ધ્વારા ઉપયોગમા ં

લવેાતા હનયમો, હવહનમયો સચુનાઓ હનયમ સગં્રિો અન ેરકેોડડ : 

 કમડચારીઓ ધ્વારા િી ગજુરાત પ્રોવીન્સીયલ મ્યુહનહસપલ કોપોરેશન એક્ટ અન ેરૂલ્સ – ૧૯૪૯ તથા ગુજરાત સીવીલ 

સર્વડસ રૂલ્સ ઉપયોગમા ંલેવાય છે. 

 Food Safety And Standards Act, 2006 અને તનેા હનયમો ૨૦૧૧ અને રેગ્યુલેશન ૨૦૧૧ 
 

(૬) પોતાના ધ્વારા અથવા તનેા અકુશં િઠેળ રખાયલે હવહવિ કટેગેરીના દસ્તાવજેોનુ ંહનવદેન : 

 લાયસન્સ તથા રજીસ્રેશનની ફાઈલો 

 ડેઝીગ્નેટેડ ઓફફસરશ્રી અને અહિક આરોગ્ય અમલદાર સા. સમક્ષ ઉપહસ્થત કરવામાં આવતી ફાઈલો 

 નમનૂો લેવાની કામગીરી માટે જરૂરી તમામ દસ્તાવેજો અને રજીસ્ટરો 
 

 અત્રનેા હવર્ભાગના ંતાબા િેઠળ સ્ટશેનરી રજીસ્ટર, ઈનવડડ રજીસ્ટર, આઉટવડડ રજીસ્ટર, ટપાલ ચોપડી, બજેટ ખતવણી 

રજીસ્ટર, ઠરાવ રજીસ્ટર, ફાઈલ રજીસ્ટર, િાજરીપત્રક, ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર, હવગેરે હનયમો મજુબ રેકડડ જાળવવા આવ ેછે. 

સામાન્ય વિીવટ હવર્ભાગ, હિસાબી શાખા, આરોગ્ય મુખ્ય કચેરી ધ્વારા વખતો વખત જારી કરવામાં આવતા િુકમો અન ે

પરીપત્રો મુજબ કરવાપાત્ર કાયડવાિી કરવામાં આવે છે અન ેઆ પ્રકારના દસ્તાવજેો અત્રે જાળવવામાં આવે છે. 
 



(૭) તનેી હનતી ઘડવાના અથવા તનેા અમલીકરણ સબંહંિત જાિરે જનતાના સભ્યો ધ્વારા રજુઆત કરાયલેી અથવા તમેની સાથ ે

ચચાડ માટ ેરિલેી કોઈપણ વ્યવસ્થાની હવગતો : 
 

 જાિેર જનતાના સભ્યો ધ્વારા રજુઆત કરાયેલી કોઈ પણ હનહતહવષયક અથવા રોજીંદી કોઈ પણ પ્રકારની લેહખત કે મૌહખક 

ફરીયાદ જે તે સંબંહિત ખાતા હવર્ભાગ કે શાખા તરફ મોકલી આપવામાં આવે છે. અત્રનેા હવર્ભાગ ધ્વારા કરવાપાત્ર કાયડવાિી 

જે તે સંર્ભાળતા અહિકારી શ્રી ને ક ેકમડચારીશ્રીઓન ેસોંપવામાં આવે છે. 
 

(૮) પોતાના ચલણના િતે ુમાટ ેઅથવા તનેા ર્ભાગ તરીક ેરચાયલેી બ ેક ેતથેી વિ ુવ્યફકતો િરાવતા ંબોડડસ, કાઉન્સીલ કહમફટઓ અન ે

અન્ય મડંળોનુ ં હનવદેન અન ેઆ બોડડસ કાઉન્સીલ કહમફટઓ અન ેઅન્ય મડંળોની બઠેકો જાિરે પ્રજા માટ ેખલુ્લી છે ક ેકમે ? 

અથવા આવી બઠેકની હવગતો જાિરે પ્રજા મળેવી શક ેક ેકમે?  
 

 અત્રે ઉપલબ્િ નથી. 
 

(૯) પોતાના અહિકારીઓ અન ેકમડચારીઓની ડીરકેટરી : 

 મુદ્દા નં. ૨ મા ંસમાવેશ હલસ્ટ મજુબ 
 

(૧૦) તનેા હનયમમા ંપરુી પડાયલે પડતરની પધ્િહત સહિત તનેા દરકે અહિકારીઓ અન ેકમડચારીઓ ધ્વારા પ્રાપ્ત કરાયલે માસીક 

પગાર : 

 અહિકારીઓ અને કમડચારીઓને દર માસ ે હનયમોનસુાર મુળ પગાર, મોંિવારી ર્ભથ્થુ, ઘરર્ભાડું, સ્થાહનક ર્ભથ્થું, પરીવિન 

ર્ભથ્થુ તથા વખતો વખત હનયમોનુસાર મોંિવારી ર્ભથ્થામાં તફાવત કુલ માહસક પગાર પેટે ચકુવવામા ંઆવે છે. 
 

(૧૧) તમામ યોજનાઓની હવગતો, સહુચત ખચાડઓ અન ેકરાયલે ચકુવણીના અિવેાલો દશાડવતા તનેી તમામ એજન્સીન ેફાળવલ 

બજેટ : 

 સુહચત ખચાડઓ ફાળવાયેલ બજેટ અન ેકરાયેલ ચુકવણાની હવગતો વડોદરા મિાનગરપાહલકાના જે તે નાણાંકીય વષડના 

સમગ્ર સર્ભા ધ્વારા મજુંર કરવામાં આવેલ અંદાજપત્રમાં ઉપલબ્િ છે. 
 

(૧૨) ફાળવાયલેી રકમ અન ેઆ કાયડિમોથી ફાયદો મળેવનારની હવગતો સહિત સબસીડી સહિત કાયડિમોનો અમલનો પ્રકાર : 
 

 અત્રે ઉપલબ્િ નથી. 
 

(૧૩) તનેા ધ્વારા અપાયલેી છુટછાટો, પરવાનગીઓ અન ેસત્તા સોંપણી મળેવનારની હવગતો : 

 ખોરાક શાખા ધ્વારા દરેક ખાદ્યચીજો સાથ ે સંકળાયેલ તમામ ફુડ બીઝનેશ ઓપરટેરો (વેપારીઓ) ને વાર્ષડક રૂ. 

૧૨,૦૦,૦૦૦/- થી ઓછુ ટનડ ઓવર િરાવનારન ે રજીસ્રેશન તથા વાર્ષડક  

રૂ. ૧૨,૦૦,૦૦૦/- થી વિ ુટનડ ઓવર િરાવનારને લાયસન્સ આપવામા ંસંબંિી કાયડવાિી કરવામાં આવે છે. 
 

(૧૪) ઈલકેરોનીક ફોમડમા ંઘડાયલેી તનેા ધ્વારા રખાયલેી અથવા તને ેઉપલબ્િ માહિતીના સદંર્ભડની હવગતો : 
 

 અત્રે ઉપલબ્િ નથી. 
 

(૧૫) પસુ્તકાલય અથવા વાચંનખડંના કામના કલાકો સહિત માહિતી મળેવવા માટ ેનાગરીકોન ેઉપલબ્િ સહુવિાઓની હવગતો, જો 

જાિરે ઉપયોગ માટ ેતનેી જાળવણી કરાઈ િોય તો : 

 અત્રે ઉપલબ્િ નથી. 

(૧૬) જાિરે માહિતી અહિકારીઓના નામ, િોદ્દો અન ેઅન્ય હવગતો : 
 

અનુ. ન.ં નામ િોદ્દો બેઝીક પગાર 

૧ શ્રી એમ. સી. રાઠવા  જાિેર માહિતી અહિકારી ૪૭,૬૦૦/- 

 
 

(૧૭) અપીલ અહિકારીના નામ, િોદ્દો અન ેઅન્ય હવગતો : 
  

અનુ. ન.ં નામ િોદ્દો બેઝીક પગાર 

૧ શ્રી ડૉ. મુકેશ એ. વિૈ ડેઝીગ્નેટેડ ઓફફસરશ્રી અને 

અહિક આરોગ્ય અમલદાર 

૯૯,૫૦૦/- 



 

(૧૮) સચુવી શકાય તવેી અન્ય કોઈ માહિતી અન ેત્યારબાદ દર વષ ેઆ પ્રકાશનમા ંસિુારા કરાશ.ે 
 
 
 

જાિરે માહિતી અહિકારી અન ે

ફુડ સફે્ટી ઓફફસર 

ખોરાક શાખા 

વડોદરા મિાનગરપાહલકા. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



લીસ્ટ – A 

વડોદરા મિાનગરપાહલકા ખોરાક શાખાના અહિકારીઓ તમેજ કમડચારીઓના નામ, િોદ્દો તથા બઝેીક પગાર તથા કામની હવગતો 

અ.

ન.ં 

અહિકારી / કમડચારીનુ ં

નામ 

િોદ્દો સપંકડ નબંર કામગીરીની હવગત બઝેીક પગાર 

૧ શ્રી આર.એચ.શખે ફુડ સેફ્ટી ઓફફસર ૯૮૭૯૫૯૬૦૮૨ ફુડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડડ એક્ટ – 

૨૦૦૬ મુજબ લાયસન્સીંગ/ 

રજીસ્રેશન/સેમ્પલીંગ/ 

ઈન્સ્પેકશન/સવેલન્સ તેમજ અન્ય 

કામગીરી તમાક ુહનયંત્રણ અહિહનયમ – 

૨૦૦૩ અનવ્યે િમુ્રપાન કરનાર 

પાસેથી દંડ વસુલ કરવાની કામગીરી 

હવગેરે   

૪૭,૬૦૦/- 

૨ શ્રી એ.ડી. શાિ ફુડ સેફ્ટી ઓફફસર ૯૮૨૪૪૩૬૯૧૭ “ઉપર મજુબ “ ૪૭,૬૦૦/- 

૩ શ્રી જે. કે. ગોહિલ ફુડ સેફ્ટી ઓફફસર ૯૮૭૯૫૧૭૭૬૭ “ઉપર મજુબ ૪૭,૬૦૦/- 

૪ શ્રી હવ.એચ. હનસરતા ફુડ સેફ્ટી ઓફફસર ૯૯૨૪૧૨૫૩૯૭ “ઉપર મજુબ “ ૪૭,૬૦૦/- 

૫ શ્રી એમ. સી. રાઠવા ફુડ સેફ્ટી ઓફફસર ૯૦૯૯૦૬૮૪૨૧ “ઉપર મજુબ  ૪૭,૬૦૦/- 

૬ શ્રી પી. એમ. ર્ભાવસાર ફુડ સેફ્ટી ઓફફસર ૯૮૨૫૦૭૬૦૮૧ “ઉપર મજુબ  ૪૭,૬૦૦/- 

૭ શ્રી એમ. જી. શાિ ફુડ સેફ્ટી ઓફફસર ૯૯૨૫૧૩૯૭૯૩ “ઉપર મજુબ  ૪૭,૬૦૦/- 

૮ શ્રી બી. એ. ખાટં ફુડ સેફ્ટી ઓફફસર ૮૯૮૦૮૦૦૨૨૯ “ઉપર મજુબ  “ ૪૭,૬૦૦/- 

૯ શ્રી બી. એન. શાિ જુ. કલાકડ ૯૮૨૫૦૩૨૩૯૭ મિેકમ દફ્તરની કામગીરી ૪૧,૧૦૦/- 

૧૦ શ્રી ડી. એન. ઠાકર જુ. ક્લાકડ ૯૭૨૩૭૯૪૮૭૩ બારનીશી દફ્તરની કામગીરી પગાર ખચડ 

આરોગ્ય 

૧૧ શ્રી એસ. વી. પગાર સુપરવાઈઝર ૯૮૨૪૪૩૩૬૯૩ “કોટડતથા ઓફફસ કામગીરી” ૬૦,૪૦૦/- 

૧૨ શ્રી એસ. જે. પંડયા સુપરવાઈઝર ૯૮૨૫૧૧૫૭૩૯ ડી.ઓ. ઓફફસમા ં કામગીરી ૫૮,૬૦૦/- 

૧૩ શ્રી એચ. વી. માલી ફફલ્ડ સપુરવાઈઝર ૯૮૯૮૦૨૬૯૦૩ સંકલન હવર્ભાગમા ંફરજ બજાવ ેછે. ૩૧,૪૦૦/- 

૧૪ શ્રી જી. એમ. પરમાર હસપાઈ ૬૩૫૧૧૭૩૨૭૪ ફુડ સેફ્ટી ઓફફસરના સુચન મજુબની 

કામગીરી તથા ઓફફસ કામગીરી 

૩૪,૦૦૦/- 

૧૫ શ્રી પી.એમ.પેંડુલકર હસપાઈ ૯૯૧૩૩૩૯૩૮૪ ઉપર મજુબ ૨૬,૪૦૦/- 

૧૬ શ્રી એમ. બી. માળી હસપાઈ ૯૮૯૮૨૫૬૫૧૯ ઉપર મજુબ ૩૪,૦૦૦/- 

૧૭ શ્રી કે. બી. માળી હસપાઈ નથી ઉપર મજુબ ૩૩,૦૦૦/- 

૧૮ શ્રી એલ. બી. ખંડાળે હસપાઈ ૯૯૨૫૦૬૯૬૫૬ ઉપર મજુબ ૩૫,૦૦૦/- 

૧૯ શ્રી એસ. ટી. ગાયકવાડ હસપાઈ ૮૮૬૬૩૯૭૭૮૦ ઉપર મજુબ પગાર ખચડ જન 

સંપકડ શાખા 

૨૦ શ્રી વી. સી. પરમાર હસપાઈ ૯૯૭૯૮૭૨૭૩૫ ઉપર મજુબ ૩૧,૧૦૦/- 

૨૧ શ્રી આર. બી. રોહિત  હસપાઈ નથી આકારણી શાખામાં ફરજ બજાવે છે. ૧૮,૨૦૦/- 

૨૨ શ્રી જી. ડી. કિાર િેલ્પર નથી ઓફીસ કામગીરી પગાર ખચડ 

પા.પ.ુ શાખા 

૨૩ શ્રી કે. ક.ે પરમાર એપ્રેન્ટીસ નથી ઓફીસ કામગીરી ૭૫૨૬ ફફક્સ 

 


