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ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧) :- યપોર્મભગ આટટ વેન્ટયનાં કામો અને પયજોની લલગત:વુયત ભશાનગયાલરકા દ્લાયા નગયજનોની વેલાભાં લચિભ ઝોન (યાંદેય) લલસ્તાયભાં આલેર ટી.ી. સ્કીભ નં.
૩૨ (અડાજણ) પાલેર પ્રોટ નં. ૯૦ ખાતે યપોર્મભગ આટટ વેન્ટય ફનાલલાભાં આલેર છે . આ વભગ્ર પ્રોજે કટ
૬૮૧૩ િોયવ ભીટયના લલળા પ્રોટ એયીમાભાં પેરામેરું છે તથા કુર ફાંધકાભ ય૭ િોયવ ભીટયભાં કયલાભાં આલેરું
છે . આ પ્રકાયના યપોર્મભગ આટટ વેન્ટયની વુલલધા વભગ્ર ગુજયાત યાજમભાં પ્રથભ છે .
વુયત ભશાનગયાલરકા દ્લાયા લેસ્ટ ઝોન લલસ્તાયભાં આલેર આ યપોર્મભગ આટટ વેન્ટય ખાતે ઓડીટોરયમભ લુડન
સ્ટેજ, ફે ડ્રેસવગ રૂભ તથા ડાન્વ રૂભ, મ્મુલઝક રૂભ, ડ્રોઇંગ રૂભ, સ્કલ્ટીંગ રૂભ તેભજ યેકોડીંગ રૂભ તથા સ્લચ્છ ાણીની
વલરત ઉરબ્ધ છે . યપોર્મભગ આટટ વેન્ટય ખાતે આલેર ઓડીટોરયમભ તથા અન્મ તભાભ રૂભો ળશેયીજનો, વંસ્થાઓ
તેભજ અન્મ નાગયીકો ભાટે કામટક્રભોનું આમોજન કયલા ભાટે લનમત કયેર વભમખંડભાં અને વુયત ભશાનગયાલરકાના
નીલત-લનમભોને આલધન બાડેથી આલાભાં આલે છે . ઓડીટોરયમભ કે અન્મ કોઈણ રૂભોનો ઉમોગ કયલા બાડે યાખલા
ઈચ્છુ ક વંસ્થા કે વ્મલક્તએ વુયત ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ (www.suratmunicipal.gov.in) યથી ઓનરાઈન
અથલા લચિભ (યાંદેય) ઝોનના વીલીક વેન્ટય યથી રડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ (Surat Municipal Corporation) ના નાભનો
અથલા યોકડ યકભથી ઓપરાઈન ફુકકગ કયાલી ળકળે. લધુ ભાલશતી ભાટે

યપોર્મભગ આટટ વેન્ટયનો વંકટ

(૯૦૯૯૦૦૪૫૩૮) કયી ળકે છે .
ઓડીટોયીમભ: યપોર્મભગ આટટ વેન્ટય ખાતે આલેર ઓડીટોયીમભભાં ૩૦૯ ફેઠકની ક્ષભતા ધયાલતું લુડન સ્ટેજ, ફે ડ્રેસવગ રૂભ
તથા ફેલઝક વુલલધા ધયાલે છે .આ ઓડીટોયીમભભાં વેભીનાય, પ્રલિનો, નાટક, ફેર,ે ળાસ્રીમ વંગીત, નૃત્મ, યાવગયફાલલગેયે જે લાં કામટક્રભોનું રયશવટર અને બજલણી તથા વ્મલવાલમક કામટક્રભોનું આમોજન કયી ળકાળે.
યેકોર્ડડગ રૂભ :યેકોર્ડડગ રૂભભાં અદ્યતન ટેકનોરોજીના ઉમોગથી ગ્રુ યેકોર્ડડગ, ઓડીમો તથા ઇન્સ્ુભેન્ટર યેકોર્ડડગ, લોકર
યેકોર્ડડગ, ફેક ગ્રાઉન્ડ મ્મુલઝક ક્રીએળન, લોઇવ / ઓલય-ડામરોગ યીપ્રેવભેન્ટ કયલા ભાટેની વુલલધાઓ ઉરબ્ધ કયલાભાં
આલેર છે .
ડાન્વ રૂભ :ડાન્વ રૂભભાં કરાવીકર તથા લલલલધ પ્રકાયના ડાન્વના ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રાભ, લલલલધ પ્રકાયના ઓડીળન જે લા કામટક્રભો
કયી ળકાળે જે ભાટે ડાન્વ રૂભભાં લુડન પરોયીંગ, પ્રેકટીવની વયતા ભાટે ભીયય એવેમ્ફરી, મ્મુલઝક વીસ્ટભ, આધુલનક
વાઉન્ડ અને રાઇટીંગ જે લી વુલલધાઓ ઉરબ્ધ કયલાભાં આલેર છે .
મ્મુલઝક રૂભ :મ્મુલઝક રૂભનો ઉમોગ મ્મુલઝક યપોભટન્વ, એન્ડ યપોભટન્વ પ્રેકટીવ તથા ક્રીએળન, ઇન્સ્ુભેન્ટર મ્મુલઝક
ક્રીએળન તથા યેકોર્ડડગ, મ્મુલઝકર આલ્ફભ ભેકીંગ તેભજ મ્મુલઝકના લગો લલગેયેનું આમોજન કયી ળકાળે.
સ્કલ્ટીંગ રૂભ :સ્કલ્ટીંગ રૂભભાં ોટયી ભેકીંગ, સ્કલ્ટીંગ તથા મ્મુયર લકટવની કાભગીયી કયી ળકાળે. કોમ્પ્મુટય દ્લાયા ડીઝાઇન
ભેકીંગ લલગેયે કયલા વુલલધાઓ ઉરબ્ધ કયલાભાં આલળે જે ભાટે શોટ પ્રેટ, ઇરેકટ્રીક ોટયી, એિીંગ પ્રેવ, વીયાભીક
પયનેવનો ઉમોગ કયી ળકાળે.
ડ્રોઇંગ રૂભ :ડ્રોઇંગ રૂભનો ઉમોગ ડ્રોઇંગ લકટવ, પાઇન આટટ કરાવીવ, ોટ્રેટ ભેકીંગ, વબ્જે કટ ડ્રોઇંગરાઇલ સ્ટુડીઓ /
ડ્રોઇંગ, આટટ ડીસ્પ્રે ભાટે લાયી ળકાળે જે ભાટે લલલલધ પ્રકાયના ટેફરો, ડીસ્પ્રે ફોડટ, ઇઝર લલગેયેનો ઉમોગ કયી ળકાળે.
ઉય જણાલેર તભાભ વુલલધાઓનો ઉમોગ કયલા ભાટે કોઇણ વ્મરકત/ વંસ્થા આ જગ્માને લધુભાં લધુ ૧૦
રદલવ અગાઉ ફુકીંગ કયી બાડેથી યાખી લાયી ળકળે. જે ભાટે વુયત ભશાનગયાલરકા દ્લાયા નકકી કયલાભાં આલેર
લનમભોનું િુસ્તણે ારન કયલાનું યશેળે.

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૨) :- યપોર્મભગ આટટ વેન્ટયનાં અલધકાયી અને કભટિાયીઓની વત્તાઓ અને પયજો :-

ક્રભ શોદ્દો

વંખ્મા

પયજની ટૂકં ી લલગત
 યપોર્મભગ આટટ વેન્ટય ખાતેના ફુકકગ, યીપંડ અંગેની ભંજુયી તથા વભગ્ર
ઓડીટોરયમભ તથા અન્મ રૂભોના વંિારનને રગતી તભાભ કાભગીયી.
લશીલટી કાભગીયી : તભાભ ર વ્મલશાય, યીોટીંગ, ભંજુયી, લલગેયે તભાભ ઓરપવ કાભગીયી. ઓપીવ
યેકડટ લગીકયણ અને જાલણીની કાભગીયી. ફુકકગ અંગેની વંરગ્ન ડેટા એન્ટ્રી
લલગેયે તભાભ કાભગીયી.
 આમોજકોને લનમભો, િાર્જીવ, જરૂયી યલાનગી, શોરભાં ઉરબ્ધ વલરત
લલગેયેની લલસ્તૃત વભજણ આલી તથા શોરની લલઝીટ કયાલલાની
કાભગીયી.કામટક્રભના વેળન રદઠ તભાભ પ્રેક્ષકોની િકાવણી કયી એન્ટ્રી આલાથી
વભમવય કામટક્રભ ૂણટ કયલા વુધીની કાભગીયી.
 કભટિાયીઓની શાજયી રક લનબાલલું, શાઉવ કીીંગ સ્ટાપ, પ્રા. લવક્મુયીટી ગાડટ
લલગેયેનું લનરયક્ષણ કયલાની કાભગીયી.
 શાઉવ કીીંગ કાભ અંગે ઓડીટોરયમભ, અન્મ તભાભ રૂભો તથા વભગ્ર
લપ્રભાઇવીવભાં વેળન પ્રભાણે સ્લચ્છતા જલાઈ યશે તેલી દેખયેખની કાભગીયી.
ઓડીટોરયમભ તથા અન્મ તભાભ રૂભોને રગતી વુવંગત અન્મ તભાભ કાભગીયી.
લશવાફી કાભગીયી : બયણા યજીસ્ટય, યીપંડ યજીસ્ટય, ખતલણી યજીસ્ટય લનબાલલાની કાભગીયી.
લશવાફી ખાતાભાંથી અલબપ્રામ ભેલલાની કાભગીયી.
 કામટક્રભના થમેર ખિટ અંગેની ભંજુયી તથા યીપંડ ફીર ફનાલી િુકલણં કયલાની
કાભગીયી.
 ઓડીટોરયમભ તથા અન્મ તભાભ રૂભોના લલદ્યુત/લલજાણં/વાઉન્ડ/ એ.વી. લલગેયે
માંલરક ઉકયણોના વંિારન, ભયાભત તથા લનબાલલાને રગતી વભગ્ર
કાભગીયીઓનું લનમંરણ.
 રાઈટ/વાઉન્ડ/એ.વી.ના વંિારન, ભયાભત કે લનબાલ અંગેના ટેન્ડય /
કલોટેળનને રગતી આનુવાંલગક કાભગીયી. રાઈટ ફીર િુકલણં કયલા તેભજ
અન્મ યીોટીંગ વંફલધત તથા ઓડીટોરયમભને વુવંગત અન્મ તભાભ કાભગીયી.
વેળન પ્રભાણે લલદ્યુત/લલજાણં/માંલરક ઉકયણોના વંિારન, ભયાભત તથા
લનબાલને રગતી વભગ્ર કાભગીયી. વેળન પ્રભાણે એયકંરડળન્ડ, વાઉન્ડ, રાઈટ
ઉકયણોના વંિારન, ભયાભત તથા લનબાલને રાગત વભગ્ર કાભગીયી.
 કામટક્રભના વભમે વેળન ભુજફ ભીટય યીડીંગ રેલું, જનયેટય ઓયેટ કયલું,
રાઈટીંગ િેક કયલી, વાઉન્ડ લવસ્ટભ, ડદા લલગેયે ઓયેટ કયલા તેભજ
ઓડીટોરયમભ તથા તભાભ રૂભોને વુવંગત અન્મ તભાભ કાભગીયી કયલી. કામટક્રભ
ન શોમ ત્માયે ઉકયણોની ભયાભત તથા વાપ - વપાઈ કયાલલાની તભાભ કયાલલી.
 યપોર્મભગ આટટ વેન્ટય ખાતેથી લેસ્ટ ઝોન, ભેઇન ઓરપવ તથા અન્મ
લલબાગ/ખાતાભાં ટાર - પાઇર આલા - રેલા જલા લલગેયે તથા ઓરપવને
રાગત તભાભ કાભગીયી.
 યપોર્મભગ આટટ વેન્ટય ખાતે મોજાતા પ્રોગ્રાભભાં પયજ દયમ્માન પ્રોગ્રાભની ૂલટ
તૈમાયી તથા પ્રોગ્રાભ દયમ્માન વાથી કભટિાયીને વશામક ફનલું. આમોજકની
ડીભાન્ડ ભુજફ લધાયાની લસ્તુઓ અરે ઉરબ્ધ સ્ટાપ વાથે રામઝનભાં યશી ૂયી
ાડલી તથા કામટક્રભ ફાદ જે તે િીજ લસ્તુઓ જોઈ િકાવી તેના લનમત સ્થે
યત ભુકલી.
 કામટક્રભ ૂણટ થમેથી ઓડીટોરયમભ તથા અન્મ રૂભોભાં યશેર તભાભ વાધનવાભગ્રી, રપક્સ્ડ પર્નનિય, સ્ટેજ-િેય તથા ગ્રીન રૂભની જરૂયી િકાવણી કયલી.
લીજીના વાધનો તથા વંફલધત તભાભ રૂભો વ્મલલસ્થત ફંધ કયલા અને રોક
વાથે સ્ટીકય રગાલલા.
 યપોર્મભગ આટટ વેન્ટય ખાતે દયયોજ ભેનેજયશ્રીની ઓરપવ, સ્ટાપ ઓરપવ તથા
કેમ્વભાં આલેર ાર્ડકગ, ફંને ટોમરેટ બ્રોક વાથેની તભાભ વાપ વપાઇ
લનમલભત કયલી.
 તભાભ રૂભો તથા ઓરડટોયીમભ (પ્રોજે ક્ટ - ગ્રીન-રૂભ, ટોમરેટ બ્રોક લલગેયે) ની
િોકવાઈૂલટક વાપ વપાઇ કયલી. આમોજકની ડીભાન્ડ ભુજફ લધાયાની લસ્તુઓ
અરે ઉરબ્ધ સ્ટાપ વાથે રામઝનભાં યશી ૂયી ાડલી તથા કામટક્રભ ફાદ જે તે
િીજ લસ્તુઓ જોઈ િકાવી તેના લનમત સ્થે યત ભુકલી.
 પ્રોગ્રાભ ૂણટ થમેથી લલલલધ રૂભો - ઓડીટોરયમભ (ફંને ગ્રીન રૂભ, પ્રોજે ક્ટ રૂભ,
સ્ટેજ, િેય) ટોમરેટ બ્રોક લલગેયેની પયજીમાત વ્મલલસ્થત યીતે વાપ-વપાઈ કયલી.

૧

ભેનેજય

૦૧

૨

પ્રથભ શ્રેણી ક્રાકટ

૦૧

૩

રીજી શ્રેણી ક્રાકટ

૦૧

૪

તા. રીજી શ્રેણી ક્રાકટ

૦૧

૫

ભેઈન્ટેનન્વ
આવીસ્ટન્ટ
(ઈરેક્ટ્રીકર)

૦૧

૬

ટાલાા

૦૨

૭

તારીભાથી ફેરદાય

૦૪

ભુદ્દા નં. ૪(ખ)(૩):- દેખયેખ અને જલાફદાયીના ભાધ્મભ વલશત લનણટમ રેલાની પ્રરક્રમાભાં અનુવયલાની કામટયીતી :-

વુયત ભશાનગયાલરકા
લેસ્ટ ઝોન
યપોર્મભગ આટટ વેન્ટય
મ્મુલનલવર
કલભળનયશ્રી

ડે. મ્મુલન. કલભળનયશ્રી
(લેસ્ટ ઝોન)

આવી. મ્મુલન. કલભળનય (લેસ્ટ ઝોન)

કામટારક ઇજનેય (લેસ્ટ ઝોન)

ભેનજ
ે ય

પ્રથભ શ્રેણી ક્રાકટ

ભેઈન્ટેનન્વ આવીસ્ટન્ટ (ઈરેક્ટ્રીકર)

રીજી શ્રેણી ક્રાકટ
ટાલાા
ફેરદાય

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૪) :- કામો ફજાલલા લનમત કયેર ધોયણો :વુયત ભશાનગયાલરકાનો વભગ્ર લશીલટ ભુખ્મત્લે વને ૧૯૪૯ ના ભુંફઈ પ્રાંતીમ ભશાનગયાલરકાઓના
અલધલનમભની જોગલાઈઓ અનુવાય વદયશુ ં અલધલનમભભાં જણાવ્મા અનુવાય વાભાન્મ વબા, સ્થામી વલભલત અને
વાંસ્કૃલતક વલભલત દ્લાયા નીલત લલમક લનણટમો રેલાભાં આલે છે અને તે ભુજફ તેનું કલભળનયશ્રી અને તેના તાફા
શેઠના અલધકાયીશ્રીઓના ભાગટદળટન ભુજફ કાભગીયી કયલાભાં આલે છે .
ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૫) :- કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા ોતાના લનમંરણ શેઠના અથલા ોતાના
કભટિાયીઓ દ્લાયા ઉમોગભાં રેલાતા લનમભો, લલલનભમો, વૂિનાઓ, લનમભ વંગ્રશો અને તે વંફધ
ં ી યેકડટ : વુયત ભશાનગયાલરકાની વાભાન્મ વબાનાં ઠયાલ નં. ૨૩૩/૨૦૧૮, તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૮ થી ભંજુય થમેર
લનમભો કે ઠયાલ લલગેયે જોલા ભાટે તથા ઓડીટોરયમભ કે અન્મ કોઈણ રૂભોનો ઉમોગ કયલા બાડે યાખલા ઈચ્છુ ક
વંસ્થા કે વ્મલક્તએ વુયત ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ (www.suratmunicipal.gov.in) ઉયથી
ઓનરાઈન અથલા લચિભ (યાંદેય) ઝોનના વીલીક વેન્ટય યથી રડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ (Surat Municipal
Corporation) ના નાભનો અથલા યોકડ યકભથી ઓપરાઈન ફુકકગ કયાલી ળકળે. લધુ ભાલશતી ભાટે યપોર્મભગ
આટટ વેન્ટયનો વંકટ (૯૦૯૯૦૦૪૫૩૮) કયી ળકે છે .
ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૬) :- યપોર્મભગ આટટ વેન્ટય ાવે અથલા લનમંરણ શેઠ શોમ તેલા દસ્તાલેજોની કક્ષા અને લગીકયણનું
રક :A
B
C
D
E

યપોર્મભગ આટટ વેન્ટય કેમ્વના લશીલટને રાગત તભાભ નીલત-લલમક પાઈર લલગેયે.
યપોર્મભગ આટટ વેન્ટય ખાતેના અલધકાયી તથા કભટિાયીઓના ભશેકભ વંફંધી તભાભ પાઈર યેકડટ લલગેયેની કાભગીયી.
નોંધ :- વદય કાભગીયી ભશેકભ લલબાગ, લેસ્ટ ઝોન ખાતેથી શાથ ધયલાભાં આલે છે .
ફીર ેભેન્ટ લાઉિય પાઈર, કેમ્વના વંિારનને રગતી અન્મ યિૂયણ પાઈર લલગેયે.
કેમ્વ ખાતે ઇનલડટ - આઉટલડટ યજીસ્ટય, ફીર યજીસ્ટય, ખાતાભાં આલતા રયર - નોંધ ઠયાલ, બયણા યજીસ્ટય, વંિારન તથા લનબાલના કાભોની ટેન્ડય પાઈર લલગેય.ે
ફુકકગ અંગેના જરૂયી ડોક્મુભેન્્વ, બયણા રક લલગેય.ે

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૭) :- નીલત ઘડતયના અથલા તેના અભરીકયણનાં વંફધ
ં ભાં નાગયીકો વાથે લલિાય લલલનભમ ભાટે અથલા
તેભના દ્લાયા યજૂ આત ભાટેની લલધભાન કોઈ વ્મલસ્થાની લલગતો :વુયત ભશાનગયાલરકાનો વભગ્ર લશીલટ ભુખ્મત્લે વને ૧૯૪૯ ના ભુંફઈ પ્રાંલતમ ભશાનગયાલરકાઓના
અલધલનમભની જોગલાઈઓ અનુવાય વદયશુ ં અલધલનમભભાં જણાવ્મા અનુવાય વાભાન્મ વબા, સ્થામી વલભલત અને
વાંસ્કૃલતક વલભલત દ્લાયા નીલત લલમક લનણટમો રેલાભાં આલે છે અને તે ભુજફ તેનું કલભળનયશ્રી અને તેના તાફા
શેઠના અલધકાયીશ્રીઓના ભાગટદળટન ભુજફ કાભગીયી કયલાભાં આલે છે . અરેનું ખાતું વુયત ભશાનગયાલરકાના જાશેય
વત્તા ભંડ વાથે વંમુક્ત છે અરામદી કોઈ ભાલશતી નથી.
ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૮) :- તેના બાગ તયીકે અથલા તેની વરાશના શેતુ ભાટે ફે અથલા તેથી લધુ વ્મલક્તઓના ફનેરા ફોડટ,
કાઉન્વીરય વલભલતઓ અને ફીજા ભંડોની ફેઠકો ભાટે ખુલ્રી છે કે કેભ? અથલા તેની ફેઠકોની કામટનોંધો રોકોને
ભલાાર છે કે કેભ? :વુયત ભશાનગયાલરકાનો વભગ્ર લશીલટ ભુખ્મત્લે વને ૧૯૪૯ ના ભુંફઈ પ્રાંલતમ ભશાનગયાલરકાઓના
અલધલનમભની જોગલાઈઓ અનુવાય વદયશુ ં અલધલનમભભાં જણાવ્મા અનુવાય વાભાન્મ વબા, સ્થામી વલભલત અને
વાંસ્કૃલતક વલભલત દ્લાયા નીલત લલમક લનણટમો રેલાભાં આલે છે અને તે ભુજફ તેનું કલભળનયશ્રી અને તેના તાફા
શેઠના અલધકાયીશ્રીઓના ભાગટદળટન ભુજફ કાભગીયી કયલાભાં આલે છે . અરેનું ખાતું વુયત ભશાનગયાલરકાના જાશેય
વત્તા ભંડ વાથે વંમક્ુ ત છે અરામદી કોઈ ભાલશતી નથી. તેલી ફેઠકોની કામટનોંધ, ઠયાલ સ્લરૂે
(www.suratmunicipal.gov.in) ય પ્રલવધ્ધ કયલાભાં આલે છે .

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૯) :- યપોર્મભગ આટટ વેન્ટયના અલધકાયીઓ અને કભટિાયીઓની ભાલશતી ુલસ્તકા :ક્રભ
૧

અલધકાયીશ્રી/કભટિાયીનું નાભ
શ્રી ધલર ફી. ગાંધી

શોદ્દો
ભેનેજયશ્રી

- ૪૦૯૦૧
૨
૩

વયનાભું

કોન્ટેક્ટ નંફય

ફી-૩/૨૦૧, ળૃગ
ં ર યેવીડેન્વી, ડી-ભાટટ વાભે,

૯૭૨૭૫૧૧૪૦૦

અરથાણ-ફભયોરી-લીઆઇી યોડ, વુયત.

શ્રીભતી દભમંતી ી. ગજ્જય
- ૧૧૭૫૩
શ્રી મોગેળ એભ. બ્ટ

પ્રથભ શ્રેણી ૩૫, શરયધાભ ય-શાઉવ, ેટ્રોર ં વાભે,
ક્રાકટ
વુયત-ઓરાડ યોડ, જશાંગીયુયા, વુયત
રીજી શ્રેણી આઈ-૪૦૨, સ્ટાય યેલવડેન્વી, યજલાડી ાટી

- ૪૮૭૯૬

ક્રાકટ

૬૩૫૨૨૨૧૭૪૨
૯૯૨૫૮૫૪૬૧૦

પ્રોટની ાછ, ન્મુ કોવાડ - ઉરાણ યોડ,
અભયોરી, વુયત.

૪
૫

શ્રીભતી ઉલટળીફેન એિ. ેઈન્ટય

તા.

રીજી ૭, શ્રી યંગ અલધૂત નગય વોવામટી લલ -૧, ૯૧૭૩૮૪૩૭૭૭/

-૮૯૧૦૩

શ્રેણી ક્રાકટ

રૂારી વીનેભા વાભે, યાંદેય યોડ, વુયત.

૯૧૦૬૨૭૩૨૦૨

શ્રી જમરદકુભાય ફી.ટેર

ભેઇન્ટે.

વી-૧/૩૦૮, ળૃગ
ં ર યેવીડેન્વી, ડી-ભાટટ વાભે,

૯૯૨૫૬૩૫૨૧૯

- ૪૦૮૦૦

આવી.

અરથાણ-ફભયોરી-લીઆઇી યોડ, વુયત.

(ઈરે.)
૬

શ્રી ડાહ્યાબાઈ એભ.વુયતી

ટાલાા

- ૧૧૭૭૭
૭

શ્રી યાકેળ એભ. વોરંકી

ટાલાા

- ૪૦૨૬૨
૮

શ્રી ઉત્વલકુભાય એ. ટેર

ઘય નં.૭, યાજ વાગય યો-શાઉવ વોવામટી,

૯૫૭૪૭૮૪૬૨૧/

ઉગત યોડ, વુયત.

૯૯૨૪૦૬૮૦૯૦

૪૪, ન્મુ લરલેણી વોવામટી, તયણ કુંડ વાભે,

૭૩૮૩૬૬૦૪૩૭

સવગણોય યોડ, લેડ યોડ, વુયત.
તા. ફેરદાય

દયી પલમા. ભોટી ફજાય, ડુમ્ભવ, વુયત.

- ૮૯૨૬૧
૯

શ્રી મોગેળકુભાય ી. વેરય

૭૬૯૮૨૬૨૧૧૦/
૯૮૨૫૦૯૫૦૧૦

તા. ફેરદાય

૮૦, લશતેન્રનગય, શનુભાન ટેકયી, યાંદેય, વુયત

૭૬૨૧૦૩૬૩૩૫

તા. ફેરદાય

આઈ-૨૦૪, લનભટનગય, નલી ાવોટટ
ઓપીવ ાવે, ઉભયા ગાભ, વુયત.
૬૦૨૯, એકતાનગય, લલદ્યાકુંજ સ્કુર ાવે,
એર.ી. વલાણી યોડ, અડાજણ, વુયત

૮૪૬૦૫૬૩૭૪૦/
૯૮૭૯૧૮૧૯૩૦
૭૮૭૮૯૬૧૬૩૬

- ૭૦૦૨૯
૧૦
૧૧

શ્રીરદકબાઈ જે . લગરાતય
- ૮૯૩૭૫
શ્રી અરુણ વી. ટેર
- ૭૩૭૩૮

તા. ફેરદાય

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧૦) :- તેના લલલનભમોભાં જોગલાઈ કમાટ પ્રભાણે લતયની ધ્ધલત વશીત તેના દયેક અલધકાયીઓ અને
કભટિાયીઓને ભતા ભાલવક ભશેનતાણા :-

ક્રભ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

જગ્માનું નાભ (શોદ્દો)
ભેનેજય
પ્રથભ શ્રેણી ક્રાકટ
રીજી શ્રેણી ક્રાકટ
તા. રીજી શ્રેણી ક્રાકટ
ભેઇન્ટેનન્વ આવીસ્ટન્ટ (ઈરે.)
ટાલાા
ટાલાા
તા. ફેરદાય
તા. ફેરદાય
તા. ફેરદાય

વંખ્મા
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૨
૦૧
૦૧

ગાય ધોયણ
૫૬૧૦૦ - ૧૭૭૫૦૦ (ગ્રેડ ે - ૫૪૦૦)
૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (ગ્રેડ - ે ૪૬૦૦)
૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ (ગ્રેડ ે - ૧૯૦૦)
૧૦૦૦૦ (રપક્વ-ે)
૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (ગ્રેડ ે -૪૪૦૦)
૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ (ગ્રેડ ે - ૨૪૦૦)
૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦ (ગ્રેડ ે - ૧૬૫૦)
૯૫૦૦ (રપક્વ-ે)
૮૫૦૦ (રપક્વ-ે)
૭૫૦૦ (રપક્વ-ે)

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧૧) :- તભાભ મોજનાઓ, વુલિત ખિટ અને િૂકલેરા નાણા યના અશેલારોની લલગતો દળાટલતી તેની
દયેક એજન્વીને પાલેર અંદાજર :વુયત ભશાનગયાલરકાનો વભગ્ર લશીલટ લશીલટ ભુખ્મત્લે વને ૧૯૪૯ ના ભુફ
ં ઈ પ્રાંલતમ ભશાનગયાલરકાઓના
અલધલનમભની જોગલાઈઓ અનુવાય પ્રલત લે અંદાજર ભંજુય કયલાભાં આલે છે અને તદ્દનુવાય પંડની પાલણી
કયલાભાં આલે છે . આ તભાભ લલગતો વુયત ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ (www.suratmunicipal.gov.in) ઉય
ઉરબ્ધ છે જે અલરોકનભાં રેલા લલનંતી.

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧૨) :- પાલેર યકભો વશીત વફવીડી કામટક્રભોની અભર-ફજલણીની યીત એલા કામટક્રભોના
રાબાથીઓની લલગતો :વુયત ભશાનગયાલરકા જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમક્ુ ત છે , અરેના ખાતાની અરામદી ભાલશતી નથી.

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧૩) :- આેર છૂ ટછાટો, યલાનગીઓ અથલા અલધકૃલતઓ ભેલનાયાની લલગતો :વુયત ભશાનગયાલરકા જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમક્ુ ત છે , અરેના ખાતાની અરામદી ભાલશતી નથી.

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧૪) :- ઈરેક્ટ્રોલનક સ્લરૂભાં ઉરબ્ધ ભાલશતીને રગતી લલગતો :વુયત ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ (www.suratmunicipal.gov.in) ઉય પ્રવારયત કયલાભાં આલે છે .
જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમુક્ત છે . અરેના ખાતાની અરામદી ભાલશતી નથી.

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧૫) :- જાશેય ઉમોગ ભાટે લનબાલલાભાં આલતા શોમ તેલા ગ્રંથારમ અથલા લાંિનકક્ષના કાભકાજના
કરાકો વલશતની ભાલશતી ભેલલા ભાટે નાગરયકોને ઉરબ્ધ વુલલધાઓની લલગતો :વુયત ભશાનગયાલરકા જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમક્ુ ત છે , અરેના ખાતાની અરામદી ભાલશતી નથી.

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧૬) :- જાશેય ભાલશતી અલધકાયીઓના નાભ, શોદ્દા અને ફીજી લલગતો :અીર અલધકાયીશ્રીનું નાભ, વયનાભુ તથા પોન નંફય :ક્રભ
૧

અલધકાયી/કભટિાયીનું નાભ
તથા કભટિાયી નંફય
શ્રી વી. ફી. લવાલા
- ૧૩૯૭૦

શોદ્દો

વયનાભું તથા પોન નંફય

કામટારક ઇજનેય
(લેસ્ટ ઝોન)

૨૫, ફરેચલય ાકટ, ગ્રીન આકેડ ાવે,
એર.ી. વલાણી યોડ, અડાજણ ગાભ, વુયત.
ભો:- ૯૭૨૪૩૪૫૪૧૯

જાશેય ભાલશતી અલધકાયીશ્રીનું નાભ, વયનાભુ તથા પોન નંફય :ક્રભ અલધકાયી/કભટિાયીનું નાભ તથા
કભટિાયી નંફય
૧ શ્રી ધલર ફી. ગાંધી
- ૪૦૯૦૧

શોદ્દો

વયનાભું તથા પોન નંફય

ભેનેજય
યપોર્મભગ આટટ વેન્ટય
(લેસ્ટ ઝોન)

ફી-૩/૨૦૧, ળૃંગર યેવીડેન્વી, ડી-ભાટટની
વાભે, અરથાણ-ફભયોરી, લીઆઇી યોડ,
વુયત. ભો:- ૯૭૨૭૫૧૧૪૦૦

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧૭) :- ઠયાલલાભાં આલે તેલી ફીજી ભાલશતી :વુયત ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ (www.suratmunicipal.gov.in) ઉય પ્રવારયત કયલાભાં આલે છે . જે
જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમુક્ત છે . અરેના ખાતાની અરામદી ભાલશતી નથી.

