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

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા    

અધધક આયોગ્મ અભરદાયશ્રીની કચેયી 
 

મદુ્દા નાં.૧:- અધધક આયોગ્મ અભરદાયશ્રીની કચેયી, આયોગ્મની કાભગીયીની  ધલગત:- 
 લડોદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ળશયે વલસ્તાયભાાં લસ્તીનાાં વ્મા જોતા ળશયે વલસ્તાયભાાં        

આયોગ્મરક્ષી વેલાઓ-વલરતો યુી ાડી ળકામ તે શતેવુય વાભાન્મ વબા ઠયાલ અંક:૩૭૯/૨૦૧૨-
૧૩ તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૨થી ૩૪ અફબન પ્રાઇભયી શલે્થ વેન્ટવબ ળરૂ કયલા ભાંજૂયી ભેર છે. તભાભ ૩૪-
અફબન પ્રાઇભયી શલે્થ વેન્ટયો અતે્રની કચેયી શઠે કામબયત છે. અફબન શલે્થ વેન્ટવબના ભેડીકર ઓફપવય 
અને ેયા ભેડીકર સ્ટાપ ઝોનનાાં ડ.ેશલે્થ ઓફપવયનાાં દેખયેખ અને વનમાંત્રણ શઠે કાભગીયી અને પયજો 
ફજાલ ેછે 

 નેળનર શલે્થ વભળન પ્રોગ્રાભ, અફબન શલે્થ વોવામટી, આય.એન.ટી.વી.ી., ખોયાક ળાખા, પેભીરી 
પ્રાનીંગ, આય.વી.એચ. ડીાટબભેન્ટ, પાઇરેયીમા, રેફય-લેલ્પેય, ભેડીકર ફીર યી-એમ્ફવબભેન્ટ વરે, 
ેથોરોજી અને યેડીમોરોજી વલબાગ(જ્યફુીરીફાગ/ફદલાીયુા) તેભજ વેન્રર ભેડીકર સ્ટોવબ 
વલબાગની કાભગીયી અવધક આયોગ્મ અભરદાયશ્રીનાાં વનમાંત્રણ અને ભાગબદળબન શઠે થામ છે. 
 

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

અનુાં.ન ાં. 
અવધકાયી/કભબચાયીનુાં 

નાભ 

અવધકાયી/ 
કભબચાયીનો શોદ્દો 

અવધકાયી/કભબચાયીની વત્તા અને પયજો 

૧ ડો.મકેુળ એ .લૈધ 
અવધક આયોગ્મ 
અભરદાય 

આયોગ્મ વલબાગનાાં વોંલાભા આલરે ખાતાઓની 
દેખયેખ અને વનમાંત્રણ તયીકેની કાભગીયી. 
ખોયાકળાખાભાાં ડઝેીગ્નેટેડ ઓફપવય તયીકેની કાભગીયી. 

૨ અરકાફેન એવ દલે વીનીમય કરાકબ 

શોસ્સ્ટરનાાં ફીરો, ઉંભયનાાં દાખરાની 
કાભગીયી,આઇ.આય.નાાં લફરોની કાભગીયી, કચેયીની 
કાભગીયી દેખયેખ, ઉયાાંત ઉયી અવધકાયી ફતાલે ત ે
કાભગીયી. 

૩ જીતેન્રવવિંશ ી યભાય જુનીમયકરાકબ 

સ્ટેળનયી, રાઇટ ફીર, ટેલરપોન/ભોફાઇર ફીરની 
કાભગીયી, યચયૂણ, જાથ ુતવરભાતની તભેજ ખોયાક 
ળાખાભાાં એડીજ્યકેુટીંગનાાં કેવોની કાભગીયી. ઉયાાંત 
ઉયી અવધકાયી ફતાલે ત ેકાભગીયી. 

૪ વભીય આઇ શાઝી 
જુનીમય 
પાભાબવીસ્ટ 

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ભાન્મ શોસ્સ્ટરનાાં 
ઓ.ી.ડી. તેભજ ઇન્ડોય દદીઓનાાં ફીરોની કાભગીયી. 
ઉયાાંત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી. 
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૫ બાલનાફેન કે ાઠક જુનીમયકરાકબ 

ફાયનીળી દપતય, વળડયરુ વાં.આ.કેન્ર, ફાલચાલાડનાાં 
શાજયીત્રકની વનબાલણી, 
ડડે સ્ટોક યજીસ્ટયની વનબાલણી.ઉયાાંત  

ઉયી અવધકાયી ફતાલે ત ેકાભગીયી. 

૬ છત્રવવિંશ એભ ફાયીમા જુનીમયકરાકબ 

વાં.આ.કેન્ર,ફાલચાલાડનાાં ભાંજુય વળડયરુના તભાભ 
કભબચાયીઓની ભશકેભ રગતની તભાભ 
કાભગીયી(ેન્ળન કેવ,વલીવ બકુ વનબાલણી, ત્ર 
વ્મલશાય) વલગેયે. ઉયાાંત ઉયી અવધકાયી ફતાલે તે 
કાભગીયી. 

૭ યભેળબાઇ કે યભાય એટેન્ડને્ટ 
ટાર ફજલણી, ઓપીવ કાભગીયી તેભજ ઉયી 
અવધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી. 

૮ બાલનાફેન કે યભાય શલે્ય 
ટાર ફજલણી, ઓપીવ કાભગીયી તેભજ ઉયી 
અવધકાયી ફતાલે તે કાભગીયી.  

૯ અયવલિંદ આય વોરાંકી   વપાઇ વેલક  ઓપીવ વપાઇ કાભગીયી 
 

મદુ્દા નાં.૩:- દેખયેખ અને જલાફદાયીઓ ચેનરો વહશત ધનણામ પ્રહિમાભાાં અનવુયલાની કામાધ્ધધત:-  

મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી 
 

ડ.ેમ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી(શલે્થ)  

 
અવધક આયોગ્મ અભરદાયશ્રી 

 
 
 

ડ.ેશલે્થ ઓપીવય(તભાભ ઝોન)                                                                         ફૂડ વેપટી ઓપીવય(તભાભ)   
        (ખોયાક ળાખા)  

 
 

     ભેડીકર ઓપીવયશ્રી                        ફામોરોજીસ્ટશ્રી   

તથા સ્ટાપ (અફબન શલે્થ વેન્ટવબ)                પાઇરેયીમા ળાખા   

    (તભાભ ઝોન)                           (તભાભ ઝોન) 

  
 

 ઉયોક્ત વનદળીત વાંસ્થાકીમ ભાખા મજુફ દેખયેખ અને જલાફદાયીનાાં વાધનો વશ વનણબમ રેલાની 
પ્રફિમાઓ તથા વાંદેળા વ્મલશાય અનવુયલાભાાં આલે છે. વત્તાઓ અને જલાફદાયીઓ ણ ભાખા મજુફ 
લશેંચામેરી છે. 
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મદુા નાં.૪:- ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે તેના દ્વયા નક્કી કયામેરા ધોયણો:-  

 લખતો લખતનાાં ડી.ી.ઓડબય તથા વાભાન્મ લફશલટ વલબાગનાાં લશીલટી ઓડબય મજુફ 
કાભગીયી થામ છે. 
 
 

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

તથા ગજુયાત વીલીર વવલિવ રૂલ્વ ઉમોગભાાં રેલામ છે. 
 ખોયાક ળાખાનાાં કભબચાયીઓ દ્વાયા ફૂડ વેપટી એન્ડ સ્ટાન્ડડબ એકટ-૨૦૦૬ રૂલ્વ ઉમોગભાાં 

રેલામ છે. 
  

મદુ્દા નાં.૬:- ધલબાગ શસ્તકનાાં દસ્તાલેજોની ધલગત:- 
 અત્રેનાાં વલબાગનાાં તાફા શઠે સ્ટેળનયી યજીસ્ટય,ઇનલડબ યજીસ્ટય,આઉટલડબ યજીસ્ટય, ટાર 

ચોડી, ફજેટ ખતલણી યજીસ્ટય, ઠયાલ યજીસ્ટય, પાઇર યજીસ્ટય, ઉંભયનાાં દાખરાનુાં યજીસ્ટય, 
ભાન્મ શોસ્સ્ટરોનાાં સ્ટાપ વાયલાયનાાં ફીરોનુાં ટી.ડી.એવ. યજીસ્ટય, શાજયીત્રક, ડડે સ્ટોક 
યજીસ્ટય,વલગેયે વનમભો મજુફ યેકડબ જાલલાભાાં આલે છે. વાભાન્મ લફશલટ વલબાગ, ફશવાફી 
ળાખા, આયોગ્મ મખુ્મ કચેયી દ્વાયા લખતો લખત જાયીકયલાભાાં આલતા હકુભો અને યીત્રો 
મજુફ કયલાાત્ર કામબલાશી 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 વનવતવલમક અથલા યોજીંદી કોઇણ 

પ્રકાયની રેખીત કે ભૌલખક પયીમાદ જે તે વફાંધીત ખાતા વલબાગ કે ળાખા તયપ ભોકરી 
આલાભાાં આલે છે. અત્રેનાાં વલબાગ દ્વાયા કયલાાત્ર કામબલાશી જે તે કાભગીયી વાંબાતા 
અવધકાયીશ્રીને કે કભબચાયીશ્રીઓને 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:- 
 આયોગ્મ ખાતાભાાં પયજો ફજાલતા અવધકાયીઓનાાં નાભ વલબાગ, ળાખા,કચેયીઓનાાં વયનાભાાં 

ટેલરપોન નાંફય તથા ભોફાઇર નાંફય તથા આયોગ્મ ખાતાની કાભગીયીની ભાફશતી લડોદયા 
ભશાનગય ાલરકા દ્વાયા પ્રવવધ્ધ કયલાભાાં આલતી ડામયીભાાંથી ઉરબ્ધ થઇ ળકે છે. 
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મદુા નાં.૧૦:- અધધકાયીઓ અને કભાચાયીઓનાાં ભતા ભાધવક ભશનેતાણાની ધલગતો:- 
 અવધકાયીઓ અને કભબચાયીઓને દય ભાવે વનમભોનવુાય મુગાય+ગ્રેડ ે, ભોંઘલાયી બથ્થ,ુ 

ઘયબાડુ, સ્થાવનક બથ્થ,ુયીલશન બથ્થ ુતથા લખતો લખત વનમભોનવુાય ભોંઘલાયી બથ્થાભાાં 
તપાલત કરૂ ભાવવક ગાય ેટે ચકુલલાભાાં આલે છે. 
 

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

ાલરકા જે તે નાણાકીમ લબનાાં વભગ્રવબા દ્વાયા ભાંજુય કયલાભાાં આલેર અંદાજત્રભાાં 
ઉરબ્ધ છે. 
 

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

પાલેરી વશામકીની ધલગતો:- 
 રાગુડત ુનથી. 

 
 

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 લાવિક રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-થી ઓછુ ટનબ ઓલય ધયાલનાયને યજીસ્રેળન તથા 
લાવિક રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-થી લધ ુટનબ ઓલય ધયાલનાયને રામવન્વ આલાભાાં છે. 
 

 

મદુ્દા નાં.૧૪:- ધલબાગની લેફવાઇટની ધલગત:- 
 ઇરેકરોનીક સ્લરૂની ભાફશતી ભાટે vmc.gov.in લેફવાઇટ ય જરૂયી 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 વયોજફેન લી ફાકયે        જાશયે ભાફશતી અવધકાયી 
 (૨) શ્રી ડો.મકેુળ એ.લૈધ            એરેટ   અવધકાયી 

 

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.    

 


