
 
માહિતી અધિકાર અધિધિયમ, ૨૦૦૫િી કલમ-૪(૧) (ખ) માાં દર્ાાવ્યા પ્રમાણેિા ૧૭ 

મદુ્દાઓિી માહિતી. 
 

વડોદરા મિાિગરપાલલકા 
અધિક આરોગ્ય અમલદારિી કચેરી 

 
મદુ્દા િાં.૧:- અધિક આરોગ્ય અમલદારશ્રીિી કચેરી, આરોગ્યિી કામગીરીિી ધવગત  

 અધિક આરોગ્ય અમલદારશ્રીિા તાબા અિે ધિયાંત્રણ  િઠેળ િીચે મજુબિી કચેરીઓ કાયારત છે.  

(૧) અધિક આરોગ્ય અમલદારશ્રીિી  કચેરી:- અધિક આરોગ્ય અમલદારશ્રીિા ખાતા 

અધિકારી(ખાતાિાાં વડા) તરીકેિી મખુ્ય કચેરી છે.સદર  કચેરીએથી તેઓિા તાબા િઠેળિી તમામ 

ર્ાખાઓનુાં વિીવટીય ધિયાંત્રણ  થાય છે.વડોદરા મિાિગરપાલલકા દ્રારા સ્ટાફ સારવાર માટે માન્ય 

કરેલ િોસ્સ્પટલોિા બીલો, કમાચારીશ્રી /પેન્ર્િરશ્રીિાાં વારસદારશ્રી િા ઉંમરિા દાખલા તથા અન્ય 

વિીવટીય કામગીરી અત્રથેી કરવામાાં આવે છે.  

(૨) ખોરાક ર્ાખા:-અધિક આરોગ્ય અમલદારશ્રી ફુડ સેફટી  એન્ડ સ્ટાન્ડડા એકટ-૨૦૦૬ િઠેળ 

ડેઝીગ્િેટેડ ઓહફસર તરીકે સત્તાઓ િરાવે છે. ખોરાક ર્ાખાિા ફુડ સેફટી ઓહફસર એમિા 

સપુરવીઝિ તેમજ ધિયાંત્રણ િઠેળ ફરજ બજાવે છે. સદર એકટ િઠેળ ર્િરે ધવસ્તારમાાં ખાદ્ય 

અંતગાત વયવસાય કરતી સાંસ્થાઓિા રજીસ્રેર્ન/્ લાઈસન્સ જારી કરવા,ખોરાક સબાંિીત 

ગણવત્તાનુાં ધિયમિ કરવુાં તથા ધિયમ ભાંગિા હકસ્સાઓમાાં કાયદાકીય પગલાાં લેવાિી કામગીરી 

કરવામાાં આવે છે.  

(૩) પબ્લીક િલે્થ લેબોરેટરી:- અધિક આરોગ્ય અમલદારશ્રી િા તાબા િઠેળ  ફુડ સેફટી  એન્ડ 

સ્ટાન્ડડા એકટ-૨૦૦૬ િઠેળ અંતગાત ફુડ એિાલીસ્ટશ્રી ફરજો બજાવે છે.એકટ િઠેળ લેવામાાં આવેલ 

ખાદ્ય પદાથા /પીવાિા પાણી/દૂિ ધવગેરેિા લેવામાાં આવેલ િમિુાિી ગણુવતાિી ચકાસણી 

કરવામાાં આવે છે. 

(૪) મેડીકલ લબલ રી-એમ્બસામેન્ટ સેલ :- અધિક આરોગ્ય અમલદરાશ્રીિા તાબા િઠેળ ડે.િલે્થ 

ઓહફસરશ્રી(સેન્રલ ઝોિ) મેડીકલ લબલ રી-એમ્બસામેન્ટ સેલ અંતગાત ફરજો બજાવે છે. મેડીકલ 

લબલ રી-એમ્બસામેન્ટ સેલમાાં કમાચારીઓ/પન્ર્િરો/ સ્વાતાંત્રય સેિાિીઓ તરફથી આવતા મેડીકલ 

બીલો િી ચકાસણી કરવાિી કામગીરી કરવામાાં આવે છે. 

 



 મદુ્દા િાં.૨:- અધિકારીશ્રીઓ અિે કમાચારીશ્રીઓિી સત્તા અિે ફરજો:-  

અનુાં
.િ ાં. 

અધિકારી/કમાચારીનુાં 
િામ 

અધિકારી/કમાચા
રીિો િોદ્દો 

અધિકારી/કમાચારીિી સત્તા અિે ફરજો 

૧  ડો.મકેુર્ એ. વૈિ અધિક આરોગ્ય 
અમલદાર  

અધિક આરોગ્ય અમલદાર તરીકે ખાતાિાાં 
વડાિી રૂએ આરોગ્ય ધવભાગમાાં સોંપવામાાં 
આવેલ ખાતા અધિક આરોગ્ય અમલદારશ્રીિી 
કચેરી, ખોરાક ર્ાખા, પબ્લીક િલે્થ લેબોરેટરી, 
મેડીકલ લબલ રી-એમ્બસામેન્ટ સેલ પર વહિવટી 
ધિયાંત્રણ િરાવે છે.  

૨  ડૉ.મીિાક્ષીબેિ. બી. 
ચૌિાણ   

ડે.િલે્થ ઓહફસર  
(સેન્રલ ઝોિ)    

અધિક આરોગ્ય અમલદારશ્રીિા તાબા િઠેળ  
મેડીકલ લબલ રીએમ્બસામેન્ટ સેલિી કામગીરી 
ઉપર દેખરેખ અિે ધિયાંત્રણ િરાવે છે.           

૩  ડૉ.જયેર્.જીવતરામ. 
ખરુ્લાિી     

મેડીકલ ઓહફસર   અધિક આરોગ્ય અમલદારશ્રીિા તાબા િઠેળ  
મેડીકલ લબલ રીએમ્બસામેન્ટ સેલિા 
ફામાાસીસ્ટિી કામગીરી ઉપર દેખરેખ અિે 
ધિયાંત્રણ િરાવે છે.           

૪   શ્રી મધિષા.જે. ડામોર   જુ.ફામાાસીસ્ટ   મેડીકલ રી-એમ્બસામેન્ટ સેલમાાં મેડીકલ 
બીલોિી કામગીરી  ઉપરાાંત ઉપરી અમલદાર 
બતાવે તે કામગીરી  

૫  શ્રી િવિીત.ય.ુ રાઠવા   જુ.ફામાાસીસ્ટ   મેડીકલ રી-એમ્બસામેન્ટ સેલમાાં મેડીકલ 
બીલોિી કામગીરી  ઉપરાાંત ઉપરી અમલદાર 
બતાવે તે કામગીરી  

૫   શ્રી લચરાંતિ.ડી. દવે   જુ.ફામાાસીસ્ટ   મેડીકલ રી-એમ્બસામેન્ટ સેલમાાં મેડીકલ 
બીલોિી કામગીરી  ઉપરાાંત ઉપરી અમલદાર 
બતાવે તે કામગીરી  

૬  શ્રી સમીર આઇ. િાજી  જુિીયર 
ફામાાસીસ્ટ 

વડોદરા મિાિગરપાલલકા માન્ય િોસ્પીટલિા 
ઓ.પી.ડી. તેમજ ઇન્ડોર દદીઓિા બીલોિી 
કામગીરી. ઉપરાાંત ઉપરી અમલદાર બતાવે તે 
કામગીરી  

૭  શ્રી ગૌરાાંગ .જે. શકુલા   જુિીયર 
ફામાાસીસ્ટ 

વડોદરા મિાિગરપાલલકા માન્ય િોસ્પીટલિા 
ઓ.પી.ડી. તેમજ ઇન્ડોર દદીઓિા બીલોિી 
કામગીરી ઉપરી અમલદાર બતાવે તે કામગીરી 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

૮  શ્રી ભાવેર્ .ડી. પઢીયાર  જુિીયર 
ફામાાસીસ્ટ 

વડોદરા મિાિગરપાલલકા માન્ય િોસ્પીટલિા 
ઓ.પી.ડી. તેમજ ઇન્ડોર દદીઓિા બીલોિી 
કામગીરી. ઉપરાાંત ઉપરી અમલદાર બતાવે તે 
કામગીરી 

૯  શ્રીતલુસીદાસ.કે. 
મકવાણા     

જુ.કલાકા  મેડીકલ રી-એમ્બસામેન્ટ સેલમાાં મેડીકલ 
બીલોિી કામગીરી  ઉપર ાંત ઉપરી અમલદ ર 

બત વે તે ક મગીરી  
૧૦  શ્રી છત્રધસિંિ એમ. 

બારીયા  
જુિીયર ક્લાકા અધિક આરોગ્ય અમલદારશ્રીિી કચેરીિા માંજુર 

ધર્ડયલુિા તમામ કમાચારીઓિી મિકેમ લગત 
િી તમામ કામગીરી (પેન્ર્િકેર્, સધવિસ બકુ 
ધિભાવણી, પત્ર વ્યવિાર) ધવગેરે. ઉપરાાંત 
ઉપરી અમલદાર બતાવે તે કામગીરી 

૧૧  શ્રી સતીષ.ધવ. પરમાર   જુ.ક્લાકા  માન્ય િોસ્સ્પટલિા લબલો, ઉંમરિા દાખલાિી 
કામગીરી, ઉપરાાંત ઉપરી અમલદાર બતાવે તે 
કામગીરી  

૧૨  શ્રી રેખાબેિ.એસ. મસુાર    
  

જુિીયર ક્લાકા  બારિીર્ી દફત્તર, ધર્ડયલુ અધિક આરોગ્ય 
અમલદારશ્રીિી કચેરીિા િાજરી પત્રક િી 
ધિભાવણી, ડેડ સ્ટોક રજજસ્ટરિી ધિભાવણી. 
ઉપરાાંત ઉપરી અમલદાર બતાવે તે કામગીરી 

૧૩  શ્રી ભાવિાબેિ કે. 
પરમાર  

િલે્પર  ટપાલ બજવણી, ઓફીસ કામગીરી ઉપરાાંત 
ઉપરી અમલદાર બતાવે તે કામગીરી  

૧૪  શ્રી કેયરુ.એસ. વાઘેલા  સફાઇ સેવક  ઓફીસ સફાઇિી કામગીરી  



 

મદુ્દા િાં.૩:- દેખરેખ અિે જવાબદારીઓ ચેિલો સિીત ધિણાય પ્રહિયામાાં અનસુરવાિી કાયા પદ્ધધત:- 

મ્યધુિધસપલ કધમશ્રિરશ્રી 

 
     ડે.મ્યધુિધસપલ કધમશ્રિરશ્રી (વિીવટ) 

 

અધિક આરોગ્ય અમલદારશ્રી 

 

  
ડે.િલે્થ ઓફીસરશ્રી (સેન્રલ ઝોિ)         ફુડ સેફટી ઓહફસરશ્રી                   ફુડ એિાલીસ્ટશ્રી           
                                            ખોરાક ર્ાખા(તમામ)           પબ્લીક િલે્થ લેબોરેટરી       
   મેડીકલ ઓહફસરશ્રી              
                                           
 
    જુ.ફામાાસીસ્ટશ્રી  
  
    ઉપરોક્ત ધિદર્ીત સાંસ્થાકીય માળખા મજુબ દેખરેખ અિે જવાબદારીિા સાિિો સિ ધિણાય 

લેવાિી પ્રહિયાઓ તથા સાંદેર્ા વ્યવિાર અનસુરવામાાં આવે છે. સત્તાઓ અિે જવાબદારી પણ 

માળખા મજુબ વિેંચાયેલી છે. 

મદુ્દા િાં.૪:- પોતાિા કાયો બજાવવા માટે તેિા દ્રારા િક્કી કરાયેલ િોરણ:- 

 વખતો વખતિા ડી.પી.ઓડાર તથા સામાન્ય વહિવટ ધવભાગિા વહિવટી ઓડાર મજુબ 

કામગીરી થાય છે. 

મદુ્દા િાં.૫:- કામગીરી બજાવવા માટે ઉપયોગમાાં લેવાિા થતા કાયદા, ધિયમો, સચુિાઓિી 

ધવગત:- 

 કમાચારીઓ દ્રારા િી ગજુરાત પ્રોધવન્સીયલ મ્યધુિધસપલ કોપોરેર્િ એક્ટ અિે રૂલ્સ ૧૯૪૯ 

તથા ગજુરાત સીવીલ સધવિસ રૂલ્સ ઉપયોગમાાં લેવાય છે. ખોરાક ર્ાખાિા કમાચારીઓ દ્રારા 

ફુડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડા એક્ટ-૨૦૦૬િો અમલ કરવામાાં આવે છે. 

 



 

મદુ્દા િાં.૬:- ધવભાગ િસ્તકિા દસ્તાવેજોિી ધવગત:- 

 અતે્રિા ધવભાગિા તાબા િઠેળ સ્ટર્િરી રજજસ્ટર, .ઇન્વડા  રજજસ્ટર, આઉટવડા રજીસ્ટર, 

ટપાલ ચોપડી, બજેટ ખતવણી, ઠરાવ રજીસ્ટર, ફાઇલ રજજસ્ટર,ઉંમરિા દાખલાનુાં રજજસ્ટર, 

માન્ય િોસ્પીટલોિા સ્ટાફ સારવારિા બીલોન ુ ટી.ડી.એસ. રજજસ્ટર, િાજરીપત્રક, ડેડ સ્ટોક 

રજજસ્ટર, ધવગેરે ધિયમો મજુબ રેકડા જાળવવામાાં આવે છે. સામાન્ય વહિવટ ધવભાગ, હિસાબી 

ર્ાખા, આરોગ્ય મખુ્ય કચેરી દ્રારા વખતોવખત જારી કરવામાાં આવતા હુકમો અિે પહરપત્રો 

મજુબ કરવાપાત્ર કાયાવાિી કરવામાાં આવે છે. અિે આ પ્રકારિા દસ્તાવેજો અત્રે જાળવવામાાં 

આવે છે. 

મદુ્દા િાં.૭:- કોઇ િીધત િડવા અંગેિા અથવા વિીવટ અંગેિા જાિરે જિતા સાથેિા પરામર્ાિા 

અથવા પ્રધતધિધિત્વ માટેિી વ્યવસ્થાિી ધવગતો:- 

 જાિરે જિતાિાાં સભ્યો દ્રારા રજુઆત કરાયેલી કોઇપણ ધિધત-ધવષયક અથવા રોજીંદા 

કોઇપણ પ્રકારિી લેલખત કે મૌલખક ફરીયાદ જે તે સબાંિીત ખાતા ધવભાગ કે ર્ાખા તરફ 

મોકલી આપવામાાં આવે છે. અત્રેિા ધવભાગ દ્રારા કરવાપાત્ર કાયાવાિી જે તે કામગીરી 

સાંભાળતા અધિકારીશ્રીિે કે કમાચારીઓિે સોંપવામાાં આવે છે. 

 મદુ્દા િાં.૮:- બોડા, પહરષદ, સધમધતઓિી બેઠકો, જાિરે જિતા માટે ખલુ્લી છે કે કેમ તેિી ધવગત:- 

 લાગ ુપડત ુિથી. 
 

મદુ્દા િાં.૯:- અધિકારીઓ અિે કમાચારીઓિી હડરેક્ટરી:- 

 આરોગ્ય ખાતામાાં ફરજો બજાવતા અધિકારીઓિા િામ ધવભાગ, ર્ાખા, કચરેીઓિા સરિામાાં 

ટેલલફોિ િાંબર તથા મોબાઇલ િાંબર તથા આરોગ્ય ખાતાિી કામગીરીિી માહિતી વડોદરા 

મિાિગરપાલલકા દ્રારા પ્રધસધ્િ કરવામાાં આવતી ડાયરીમાાંથી ઉપલબ્િ થઇ ર્કે છે. 

 મદુ્દા િાં.૧૦:- અધિકારીઓ તથા કમાચારીઓિા મળતા માસીક મિિેતાણાાંિી ધવગતો:- 

 અધિકારીઓ અિે કમાચારીઓિે દર માસે ધિયમોનસુાર મળુપગાર+ગે્રડ પે, મોંિવારી ભથ્થ,ુ 

િરભાડુ, સ્થાધિક ભથ્થ,ુ પહરવિિ ભથ્થ ુ તથા વખતો વખત ધિયમોનસુાર મોંિવારી 

ભથ્થામાાં તફાવત કુલ માધસક પગાર પેટે ચકુવવામાાં આવે છે. 



 

મદુ્દા િાં.૧૧:- જુદી જુદી યોજિાિી ધવગતો, સલુચત ખચા અિે કરેલ ખચા અિે કરેલ ચકુવણાાંઓિા 

અિવેાલિી ધવગતો:- 

 સચુીત ખચાાઓ ફાળવાયેલ બજેટ અિે કરાયેલ ચકુવણાાંિી ધવગતો વડોદરા 

મિાિગરપાલલકા જે ત ેિાણાકીય વષાિા સમગ્ર સભા દ્રારા માંજુર કરવામાાં આવેલ અંદાજ 

પત્ર માાં ઉપલબ્િ છે. 

મદુ્દા િાં.૧૨:- સિાયકી કાયાિમોિા અમલિી પદ્ધધત, સિાયકી કાયાિમોિા લાભાથીઓિી તેમજ 

ફાળવેલી સિાયકીિી ધવગતો:-  

 લાગ ુપડત ુિથી .  

મદુ્દા િાં.૧૩:- ધવભાગ દ્રારા આપવામાાં આવતી રાિત, પરમીટ કે અધિકૃતીઓિી ધવગત:- 
 

 ખોરાક ર્ાખા દ્રારા દરેક ખાણી-પીણી સાથે સાંકળાયેલા તમામ ફુડ બીઝિેસ ઓપરેટરો 
(વેપારીઓ)િે વાધષિક રૂ. ૧૨,૦૦,૦૦૦/- થી ઓછુ ટિા ઓવર િરાવિારિે રજીસ્ટેર્િ તથા 
વાધષિક રૂ. ૧૨,૦૦,૦૦૦/- થી વધ ુટિા ઓવર િરાવિારિે લાઈસન્સ આપવામાાં આવે છે. 
 
 

મદુ્દા િાં.૧૪:- ધવભાગિી વેબસાઇટિી ધવગત:- 
 

 ઇલેકરોિીક સ્વરૂપિી માહિતી માટે vmc.gov.in  વેબસાઇટ પર જરૂરી માહિતી આપવામાાં 
આવેલ છે. 
 

મદુ્દા િાં.૧૫:- ધવભાગ ખાતે જાિરે પસુ્તકાલય:- 
 

 વાાંચિાલય/ગ્રથાલય િથી. 
 
 
 
 

 
 
 



 
મદુ્દા િાં.૧૬:- ધવભાગ (ખદુ) િા માહિતી અધિકારીઓ, મદદિીર્ માહિતી અધિકારીઓ અિે એપેલેટ 
અધિકારીિી ધવગત:- 
 
(૧) ડે.િલે્થ ઓહફસરશ્રી (સેન્રલ)  :- જાિરે માહિતી અધિકારી    
(૨) શ્રી ફુડ સેફટી ઓહફસર   :-  જાિરે માહિતી અધિકારી 
(૩) શ્રી અધિક આરોગ્ય અમલદારશ્રી :-અપીલ અધિકારી 
 
 મદુ્દા િાં.૧૭:- અન્ય કોઇ ધવગતો આપવાિી થતી િોઇ તો તેિી ધવગત:- 
 

 સચુવી ર્કાય તેવી અન્ય કોઇ માહિતી અિે ત્યારબાદ દર વષે આ પ્રકાર્િમાાં સિુારો 
કરાર્ે.                 
   

 

 

 

 

 

 

 

 


