આયટીઆઇ એક્ટની કરભ
કરભ-૪(૧)(ફી)(૧)-ોતાના વ્મલસ્થાતંત્ર, કામો અને પયજોની વલગતો
વુયત ળશેયી શદ વલસ્તાયભાં વભાવલષ્ટ નગય પ્રાથવભક વળક્ષણ વવભવત વંચાવરત પ્રાથવભક ળાા તેભજ નલાં વભાવલષ્ટ થમેર
ગ્રામ્મ વલસ્તાયની પ્રાથવભક ળાાઓભાં ભધ્માશન બોજન ુરં ાડલાની કાભગીયી કયલાભાં આલે છે .
વયકાયશ્રીના વળક્ષણ વલબાગનાં

ઠયાલ

ક્રભાંક -ભબમ/૧૦૨૦૦૯/૩૮૭-૨ તા.૫-૬-૨૦૧૦નાં

ઠયાલથી વુયત

ભશાનગયાવરકા વલબાગના ભધ્માશન બોજન મોજનાનું વંચારન અક્ષમાત્ર પાઉન્ડેળન ફેંગ્રોયને વોંલાભાં આલેર છે .

ચારુ ળૈક્ષવણક લષ ૨૦૧૮-૧૯ ના તા.૧૧-૦૬-૨૦૧૮ થી અક્ષમાત્ર પાઉન્ડેળન ફેંગ્રોયે ( NGO) અભર કયી
વંચારન વંબાેર છે . વયકાયશ્રીના ભ.બ.મો. વલબાગ તયપથી ઘઉં તથા ચોખાની પાલણી કયલાભાં આલે છે . દા,તેર,ળાકબાજી,
ભયીભવારા,તથા ફતણના નાણાં ેળગી રૂે આલાભાં આલે છે . આભ, રાબાથીદીઠ-ધો.૧ થી ૫ ભાટે રૂ.૪.૫૮ તથા ધો.૬ થી ૮
ભાટે રૂ.૬.૪૧ ચુકલલા વયકાયશ્રીનાં વળક્ષણ વલબાગનાં ઠયાલ ક્રભાંક –(ભબમ/૧૦૨૦૦૯/૧૫૯૪/આય તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૬)
થી કુકીંગ કોષ્ટકભાં લધાયો કયેર છે .
ચારું નાણાકીમ લષભાં અંદાવજત ભાવવક ખચષ ૧ કયોડ 30 રાખ થામ તેભ છે . આ કાભગીયી અભરીકયણ, દેખયેખ તથા વનબાલલા
ભાટે નીચે ભુજફના સ્ટાપની વનભણંક કયલાભાં આલેર છે .
અનુક્રભ નં
૧)
૨)
૩)
૪)
૫)

શોદ્દો

વંખ્મા
નામફ કરેક્ટય
નામફ ભાભરતદાય
ચીપ વુયલાઇઝય
વુયલાઇઝય
ટાલાા

૧-(શાર જગ્મા ખારી)
૧-( શાર જગ્મા ખારી)
૧
૪
૨

આ તભાભ સ્ટાપનો ગાય તથા અન્મ ભલા ાત્ર તભાભ રાબો ભા.ગુજયાત વયકાયશ્રી ની ગ્રાંટભાંથી કયલાભાં આલે છે .

કરભ-૪(૧)(ફી)(૨)- ોતાના અવધકાયીઓ અને કભષચાયીની વત્તાઓ અને પયજો
અ.ન
૧

અવધકાયીશ્રી અને કભષચાયીઓના
નાભ અને શોદ્દો
શ્રી આય.આય.ફોયડ
ઇ.ચા.નામફ કરેક્ટય

પયજની ટુકં ી વલગત
૧)ભ.બ.મો.ને રગતી કામષક્ષેત્રભા વભાવલષ્ટ તભાભ ળાાભાં કાભગીયીનું
વંચારન કયલું તેભજ દેખયેખ યાખલી.
૨)વાધન/વાભગ્રીની ખયીદી અને તેના વફર ચુકલણી કયલા ભંજુયી આલી.
૩)તાફા શેઠના કભષચાયીઓની યજા ભંજુય કયલી તથા ઇજાપા ભંજૂયીને રગતી
કાભગીયી.
૪)તાફા શેઠના કભષચાયીઓનાં ખાનગી અશેલાર તૈમાય તથા કભષચાયીઓને
લશીલટી કાભગીયીની લશેંચણી કયલી.
૫)વયકાયશ્રીની વૂચના/ભાગષદળષન તથા ગાઈડરાઇન ભુજફ કાભગીયી કયાલલી
તથા ખાતાની લશીલટી,વંકરન અને આમોજનને રગતી કાભગીયી અંગે વંફવધત
વલબાગો વાથે ત્રવ્મલશાય કયાલલાનો.

૨

નામફ ભાભરતદાય
જગ્મા ખારી

૩

શ્રી શષદ ફી. ભૈવુયીઆ
ચીપ વુયલાઇઝય

૪

વુયલાઇઝય-૪

૫

ટાલાા

૧) નામફ કરેક્ટયશ્રીની વૂચના ભુજફ વીધી દેખયેખ તથા વંચારન ની
કાભગીયી વંબાલી.
૨) ભ.બો.મો.વલબાગને રગતી વશવાફી ફાફતને રગતી તભાભ કાભગીયી
કયલી.
૩) વંફવધત વલબાગનાં અવધકાયીનાં વંકરનભાં યશીને કાભગીયી વંબાલી.
૧) કામષક્ષેત્રભાં આલતી ળાાભાં લખત ભ.બો.મો. અંગેની તાવણી કયલી.
૨) અવધકાયીનાં વંફવધત વલબાગનાં વંકરનભાં યશી ખાતાની ચકાવણી કયલી.
૩)અનાજની પાલણી કયલી.
૪) આય.ટી.આઇ.ની અયજીનો વનકાર કયલો.
૧)પાલેર કામષક્ષેત્રભાં આલતી તભાભ ળાાઓભાં ભ.બો.મો. અંગેની તાવણી
કયલી.
૨)ના.વયકાયશ્રી તયપથી પાલેર અનાજ અક્ષમાત્ર(NGO) ખાતે ભોકરલા
અંગેની કાભગીયી તથા તે અંગે ખાતાના યજીસ્ટયો વનબાલલા.
૩) કભષચાયીઓની જે તે યજા ભંજુય કયાલલી ,ગાયના ઇજાપા છોડલા,વરલડેટા
આલા,વેલા ોથી તૈમાય કયલી વલગેયે કાભગીયી.
ળાા ખાતે ભ.બો.મો.ફાફતે કોઇ ભશ્કેરી કે પ્રશ્નો ઉવવત્થ થામ તો તે
ળાાભાં જઇ તે અંગે આગની કામષલાશી કયલી.
૪) અત્રેના વલબાગભાં આલતી ટારોનું આઉટલડષ ,ઇનલડષ અંગેની કાભગીયી.
૫)લડી કચેયી વાથે વંકરનભાં યશી ત્રવ્મલશાય કયલા.
૧) ટાર રાલલા રઇ- જલાની કાભગીયી, જરૂયી ેવષ લડી કચેયી રઇ જલા
તથા રાલલા અંગેની કાભગીયી.
૨) ખાતાકીમ યેકડષ અંગેનાં ોટરાં ફાંધી વ્મવસ્થત ભુકલા ,ખવેડલા અંગેની
કાભગીયી તથા ઉયી અવધકાયીઓ ધ્લાયા આલાભાં આલતી વુચના ભુજફની
કાભગીયી.

કરભ-4(1)(ફી)(3)- દેખયેખ અને જલાફદાયીના ભાધ્મભ વવશત
વનણષમ રેલાની પ્રક્રક્રમાભાં અનુવયલાની કામષયીવત
સ્થાવનક સ્લયાજ્મ વંસ્થાના લખતો લખતનાં ઠયાલો તથા
કવભળનયશ્રી ભ.બો.મો. ગાંધીનગય, ગુજયાત યાજ્મની
વુચના/ભાગષદળષન તથા ગાઇડરાઇન ધ્માને રઇને વનણષમ
રેલાભાં આલે છે .
કરભ-4(૧)(ફી)(4)- ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતે નક્કી કયેરા ધોયણો
ભ.બો.મો.અંગની કાભગીયીનો અભર કયાલલા ભાટે
વયકાયશ્રીની ગાઇડરાઇનથી નક્કી કમાષ ભુજફ વનમત
વભમ ભમાષદાભાં કાભગીયી કયલાભાં આલે છે .
ન.પ્રા.વળ.વ.ની ળાાનાં ફાકોને વનમત ભેનુ ભુજફ દયયોજ બોજન
આલાભાં આલે છે .
કરભ-4(૧)(ફી)(૫)- ોતાના કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેનાં
અથલા ોતાના વનમંત્રણ શેઠનાં કભષચાયીઓ ધ્લાયા
ઉમોગભાં રેલાતા વનમભો, વલવનમભો, વુચનાઓ,વનમભ
વગ્રંશો અને યેકડષ
વયકાયશ્રી,તયપથી ભ.બો.મો.નાં ફશાય ાડલાભાં
આલેર વનમભો ભુજફ કયલાભા આલે છે .
કરભ-4(1)ફી)(૬)- ોતાની ાવે અથલા ોતાના વનમંત્રણ શેઠ શોમ
તેલા દસ્તાલેજોનાં લગોનું ત્રક
૧) કવભળનયશ્રી ભ.બો.મો.ગાંધીનગયની ગાઇડરાઇન
૨)ખાતાકીમ તભાભ દસ્તાલેજો જે લા કે અનાજ રેલા-રાલલા
તથા લયાળ અંગેના યજીસ્ટયો
3)ળાાનાં ફાકોની શાજયી તેભજ બોજન રેનાય ફાકોની
વંખ્મા દળાષલતા યજીસ્ટયો
૪)વયકાયશ્રી તયપથી પાલેર ગ્રાંટનું યજીસ્ટય
કરભ-4(૧)(ફી)(૭)- જાવતના અભર વફંધી જનતાનાં વભ્મો વાથે વરાશ
યાભળષ ફાફતની વ્મલસ્થા
લારીઓ ,મ્મુ. વભ્મોશ્રી વલગેયેની સ્કુર ભોનીટરયગ કવભટી
કામષયત છે .

કરભ-4(૧)(ફી)(૮)- વરાશના શતેઓુ ભાટે ફે અથલા તેથી લધુ
વ્મવક્તઓથી ફનેરા ફોડષ/કાઉન્વીર વલગેયે
ળાા ખાતે જે તે વલસ્તાયનાં વભ્મોથી તેભજ લારીઓની સ્કુર
ભોનીટયીંગ વવભવત ફનાલલાભાં આલે છે . જે ઓ ભ.બો.મો.ની
કાભગીયીની દેખયેખ યાખે છે .
કરભ-૪(૧)(ફી)(૯)- ભ.બો.મો.ભા પયજ ફજાલતા અવધકાયીઓ અને
કભષચાયીઓની ભાવશતીની વસ્તકા.
અનં.

શોદ્દો

વયનાભું તથા પોન. નં

૧

અવધકાયી/કભષચાયીનું
નાભ
શ્રી આય.આય.ફોયડ

ઇ.ચા.ડેપ્મુ.કરેકટયશ્રી
ભધ્માશન બોજન મોજના

૨
૩

જગ્મા ખારી
શ્રી શષદ ફી.ભૈવુયીમા

નામફ ભાભરતદાય
ચીપ વુયલાઇઝય

૪

શ્રી આય.આય.ટંડેર

વુયલાઇઝય-૧

ડી-૧,પ્રાંતશાઉવ ગલનષભેન્ટ
કોરોની
પોનનં.૦૨૬૧ ૨૪૩૩૨૫૧
-----ફી-૧૯ વનવીટી,કાભયેજ,વુયત
પોન નં:૯૭૨૪૩૩૮૪૨૫
પરેટનં:૧૭-ફી
ગામત્રી
એા.ઉધના
ભગદલ્રા
યોડ,અરથાણ ,બટાય.
ભોનં:૯૦૯૯૫ ૭૦૦૦૯

૫

શ્રી એર.એચ.જોગડીમા

વુયલાઇઝય-૨

એ-૨૩
ભણીફા
નગય
વોવામટી,ચીકુલાડી,વુયત
ભોનં:૯૮૨૪૧ ૨૨૮૦૮

૬

શ્રી એભ.ી.દેવાઇ

વુયલાઇઝય-૩

૭

શ્રી આઈ.આય.કાડીમા

વુયલાઇઝય-૪

૫૦,નીરકંઠ વોવા.વુભુર ડેયી
યોડ.વુયત ૩૯૫૦૦૪
ભોનં: ૯૮૨૫૭ ૭૬૮૬૧
૪૦,
ગોવલદધાભ
યો
શાઉવ,શનીાકષ,અડાજણ.
ભોનં: ૯૪૨૭૧ ૫૨૧૬૬

૮

શ્રી ી.વી.ટેર

ટાલાા-૧

૯

શ્રી આય.એન.ાર

ટાલાા-૨

કરભ-૪(૧)(ફી)(૧૦)- અવધકાયીઓ અને કભષચાયીઓને ભતા ભાવવક
ભશેનતાણા
અવધકાયીઓ કભષચાયીઓની ભાવશતી વુ.ભ.ા.ની લેફવાઇટ
www.suratmunicipal.gov.in યીતે ભુકલાભાં આલેર છે . તથા
તે અંગેના ખાતાના ભશેકભ યજીસ્ટય ઉરબ્લધ છે .
કરભ-૪(૧)(ફી)(૧૧)- તભાભ મોજનાઓ, વુવચત ખચષ,ચુકલેર નાણાં
યનાં અશેલારોની વલગત

ભુ.ો.બેવાણ ગાભ ટેકયા પવમું
,વુયત
ભોનં:૯૯૭૯૪ ૭૬૬૯૮
ટી.ી. સ્કીભ નં.- ૫૪,ફ્રેટ
એ/૪૫૧૬
ઇડબ્લલ્મુએવ
આલાવ બેસ્તાન યેલ્લે પાટક
ાવે, બેસ્તાન વુયત.
ભોનં:૯૬૬૪૬ ૮૦૫૯૫

જે તે મોજના અંતગષત પાલેર ગ્રાંટની ભાવશતી ખાતાના
વશવાફી દપતયે ઉરબ્લધ છે . તે વંદબે થમેર ખચષની વલગતો
દપતયે ખચષ યજીસ્ટયો વનબાલલાભાં આલે છે .
કરભ-૪(૧)(ફી)(૧૨)- પાલેર યકભો વવશત વફવીડી કામષક્રભોની અભર
ફજલણીની યીતો એલા કામષક્રભો
પાલેર ગ્રાંટભાંથી આનુવાંવગક ખચાષ કયલાભાં આલે છે .
કરભ-૪(૧)(ફી)(૧૩)- છુ ટછાટો/યલાનગીઓ અથલા અવધકૃવતઓ
ભેલનાયની વલગતો
જાશયે વત્તા વાથે વંમુકત છે . અત્રેના ખાતાની અરામદી
ભાવશતી નથી.
કરભ-૪(૧)(ફી)(૧૪)- ઇરેકટ્રોવનક સ્લરૂભાં ઉરબ્લધ ભાવશતીને રગતી
વલગતો
વુ.ભ.ન.ા.ની લેફવાઇટ ય ભ.બ.મો.ની વલગતો ઉરબ્લધ
`

છે .

કરભ-૪(૧)(ફી)(૧૫)- જાશેય ઉમોગ ભાટે વનબાલલાભાં આલતા શોમ
તેલા ગ્રંથારમો વલગેયે
જાશયે વત્તા ભંડો વાથે વંમુકત છે .
કરભ-૪(૧)(ફી)(૧૬)- જાશેય ભાવશતી અવધકાયીઓના નાભો,શોદ્દો અનેફીજી
વલગતો
ભશાનગયાવરકાની લેફવાઇટ www.suratmunicipal.gov.in
ય ઉરબ્લધ છે .
કરભ-૪(૧)(ફી)(૧૭)- ઠયાલલાભાં આલે તેલી ફીજી ભાવશતી.
જાશયે વત્તા ભંડો વાથે વંમુકત છે .

વશવાફી

