
ભદુ્દા ન.ં ૪(ખ) (૨) :- યપોર્મભગ આર્ટ સને્ર્યના ંઅધધકાયી અન ેકભટચાયીઓની સત્તાઓ અન ેપયજો :- 

 



  



 

  



 

ક્રભ હોદ્દો સખં્મા પયજની ર્ૂકંી ધલગત 
૧ ભેનેજય ૦૧  યપોર્મભગ આર્ટ સેન્ર્ય ખાતેના ફુકકગ, યીપંડ અંગેની ભંજુયી તથા સભગ્ર 

ઓડીર્ોરયમભ તથા અન્મ રૂભોના સંચારનને રગતી તભાભ કાભગીયી. 

૨ પ્રથભ શ્રેણી ક્રાકટ ૦૧ લહીલર્ી કાભગીયી :- 

 તભાભ ત્ર વ્મલહાય, યીોર્ીંગ, ભંજુયી, ધલગેયે તભાભ ઓરપસ કાભગીયી. ઓપીસ 

યેકડટ લગીકયણ અને જાલણીની કાભગીયી. ફુકકગ અંગેની સંરગ્ન ડેર્ા એન્રી 

ધલગેયે તભાભ કાભગીયી.  

 આમોજકોને ધનમભો, ચાર્જીસ, જરૂયી યલાનગી, હોરભાં ઉરબ્ધ સલરત 

ધલગેયેની ધલસ્તૃત સભજણ આલી તથા હોરની ધલઝીર્ કયાલલાની 

કાભગીયી.કામટક્રભના સેળન રદઠ તભાભ પ્રેક્ષકોની ચકાસણી કયી એન્રી આલાથી 

સભમસય કામટક્રભ ૂણટ કયલા સુધીની કાભગીયી. 

 કભટચાયીઓની હાજયી ત્રક ધનબાલલું, હાઉસ કીગગ સ્ર્ાપ, પ્રા. ધસક્મુયીર્ી ગાડટ 

ધલગેયેનંુ ધનરયક્ષણ કયલાની કાભગીયી. 

 હાઉસ કીગગ કાભ અંગે ઓડીર્ોરયમભ, અન્મ તભાભ રૂભો તથા સભગ્ર 

ધપ્રભાઇસીસભાં સેળન પ્રભાણે સ્લચ્છતા જલાઈ યહ ે તેલી દખેયેખની કાભગીયી. 

ઓડીર્ોરયમભ તથા અન્મ તભાભ રૂભોને રગતી સુસંગત અન્મ તભાભ કાભગીયી. 

ધહસાફી કાભગીયી :-   

 બયણા યજીસ્ર્ય, યીપંડ યજીસ્ર્ય, ખતલણી યજીસ્ર્ય ધનબાલલાની કાભગીયી. 

ધહસાફી ખાતાભાંથી અધબપ્રામ ભેલલાની કાભગીયી. 

 કામટક્રભના થમેર ખચટ અંગેની ભંજુયી તથા યીપંડ ફીર ફનાલી ચુકલણં કયલાની 

કાભગીયી. 

૩ ત્રીજી શ્રેણી ક્રાકટ 
 
 
 

 

૦૧ 

૪ તા. ત્રીજી શ્રેણી ક્રાકટ ૦૧ 

૫ ભેઈન્ર્ેનન્સ  

આસીસ્ર્ન્ર્ 

(ઈરેક્રીકર) 

૦૧  ઓડીર્ોરયમભ તથા અન્મ તભાભ રૂભોના ધલદ્યુત/ધલજાણં/સાઉન્ડ/ એ.સી. ધલગેયે 

માંધત્રક ઉકયણોના સંચારન, ભયાભત તથા ધનબાલલાને રગતી સભગ્ર 

કાભગીયીઓનું ધનમંત્રણ. 

 રાઈર્/સાઉન્ડ/એ.સી.ના સંચારન, ભયાભત કે ધનબાલ અંગેના ર્ેન્ડય / 

કલોર્ેળનને રગતી આનુસાંધગક કાભગીયી. રાઈર્ ફીર ચુકલણં કયલા તેભજ 

અન્મ યીોર્ીંગ સંફધધત તથા ઓડીર્ોરયમભને સુસંગત અન્મ તભાભ કાભગીયી. 

સેળન પ્રભાણે ધલદ્યુત/ધલજાણં/માંધત્રક ઉકયણોના સંચારન, ભયાભત તથા 

ધનબાલને રગતી સભગ્ર કાભગીયી. સેળન પ્રભાણે એયકંરડળન્ડ, સાઉન્ડ, રાઈર્ 

ઉકયણોના સંચારન, ભયાભત તથા ધનબાલને રાગત સભગ્ર કાભગીયી. 

 કામટક્રભના સભમે સેળન ભુજફ ભીર્ય યીડગગ રેલું, જનયેર્ય ઓયેર્ કયલું, 

રાઈર્ગગ ચેક કયલી, સાઉન્ડ ધસસ્ર્ભ, ડદા ધલગેયે ઓયેર્ કયલા તેભજ 

ઓડીર્ોરયમભ તથા તભાભ રૂભોને સુસંગત અન્મ તભાભ કાભગીયી કયલી. કામટક્રભ 

ન હોમ ત્માયે ઉકયણોની ભયાભત તથા સાપ - સપાઈ કયાલલાની તભાભ કયાલલી. 

૬ ર્ાલાા ૦૨  યપોર્મભગ આર્ટ સેન્ર્ય ખાતેથી  લેસ્ર્ ઝોન, ભેઇન ઓરપસ તથા અન્મ 

ધલબાગ/ખાતાભાં  ર્ાર - પાઇર આલા -  રેલા જલા ધલગેયે તથા ઓરપસને 

રાગત તભાભ કાભગીયી. 

 યપોર્મભગ આર્ટ સેન્ર્ય ખાતે મોજાતા પ્રોગ્રાભભાં પયજ દયમ્માન પ્રોગ્રાભની ૂલટ 

તૈમાયી તથા પ્રોગ્રાભ દયમ્માન સાથી કભટચાયીને સહામક ફનલું. આમોજકની 

ડીભાન્ડ ભુજફ લધાયાની લસ્તુઓ અત્રે ઉરબ્ધ સ્ર્ાપ સાથે રામઝનભાં યહી ૂયી 

ાડલી તથા કામટક્રભ ફાદ જે તે ચીજ લસ્તુઓ જોઈ ચકાસી તેના ધનમત સ્થે 

યત ભુકલી.  

 કામટક્રભ ૂણટ થમેથી ઓડીર્ોરયમભ તથા અન્મ રૂભોભાં યહેર તભાભ સાધન-

સાભગ્રી, રપક્સ્ડ પર્નનચય, સ્ર્ેજ-ચેય તથા ગ્રીન રૂભની જરૂયી ચકાસણી કયલી. 

લીજીના સાધનો તથા સંફધધત તભાભ રૂભો વ્મલધસ્થત ફંધ કયલા અને રોક 

સાથે સ્ર્ીકય રગાલલા. 

 ૭ તારીભાથી ફેરદાય ૦૪  યપોર્મભગ આર્ટ સેન્ર્ય ખાતે દયયોજ ભેનેજયશ્રીની ઓરપસ, સ્ર્ાપ ઓરપસ તથા 

કેમ્સભાં આલેર ાર્કકગ, ફંને ર્ોમરેર્ બ્રોક સાથેની તભાભ સાપ સપાઇ 

ધનમધભત કયલી.  

 તભાભ રૂભો તથા ઓરડર્ોયીમભ (પ્રોજેક્ર્ - ગ્રીન-રૂભ, ર્ોમરેર્ બ્રોક ધલગેયે) ની 

ચોકસાઈૂલટક સાપ સપાઇ કયલી. આમોજકની ડીભાન્ડ ભુજફ લધાયાની લસ્તુઓ 

અતે્ર ઉરબ્ધ સ્ર્ાપ સાથે રામઝનભાં યહી ૂયી ાડલી તથા કામટક્રભ ફાદ જે તે 

ચીજ લસ્તુઓ જોઈ ચકાસી તેના ધનમત સ્થે યત ભુકલી.  

 પ્રોગ્રાભ ૂણટ થમેથી ધલધલધ રૂભો - ઓડીર્ોરયમભ (ફંને ગ્રીન રૂભ, પ્રોજેક્ર્ રૂભ, 

સ્ર્ેજ, ચેય) ર્ોમરેર્ બ્રોક ધલગેયેની પયજીમાત વ્મલધસ્થત યીતે સાપ-સપાઈ કયલી.   
 


