વુયત ભશાનગયાલરકા
લેસ્ટ ઝોન
વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભ
આય.ટી.આઈ. એક્ટ - ૨૦૦૫
પ્રો - એક્ટીલ ડીસ્કરોઝય (ી.એ.ડી.)
લષ - ૨૦૨૨ - ૨૦૨૩

ઓપીવ:વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભ,
ાર આય.ટી.ઓ. ની વાભે,
ાર, વુયત.

જાશેય ભાલશતી અલધકાયી અને
ભેનેજય
વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભ,
લેસ્ટ ઝોન, વુ.ભ.ા.

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧) :- વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભનાં કામો અને પયજોની લલગત:Sanjeevkumar Auditorium is situated in the heart of the Surat City and is one of the most
important building which host theatrical shows. It is a centrally air-conditioned theatre with a
drama stage and an audience hall to seat over 1108 person.
It is an appropriate place where at citizens of Surat can amuse themselves by engaging
into various shows. This hall is an ideal place to host various events as listed on
www.suratmunicipal.gov.in and is available on rental basis for various time slots detailed
on website.
Interested Organization or Persons shall contact The Manager, Sanjeevkumar
Auditorium, T.P.14, Pal, Surat Tel no. 97277 40902 for information. Booking or reserving the
hall for their programmes etc. can be done online www.suratmunicipal.gov.in or offline
mode at civic centres of SMC, Reservation can be done Five Months in advance as per Rules.

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૨) :- વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભનાં અલધકાયી અને કભષચાયીઓની વત્તાઓ અને પયજો :-

ક્રભ શોદ્દો

વંખ્મા

પયજની ટૂંકી લલગત
 વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભ ખાતેના ફુકકગ, યીપંડ અંગેની ભંજુયી
તથા વભગ્ર
ઓડીટોરયમભ તથા અન્મ રૂભોના વંચારનને રગતી તભાભ કાભગીયી.
લશીલટી કાભગીયી : તભાભ ત્ર વ્મલશાય, યીોટીંગ, ભંજુયી, લલગેયે તભાભ ઓરપવ કાભગીયી. ઓપીવ
યેકડષ લગીકયણ અને જાલણીની કાભગીયી. ફુકકગ અંગેની વંરગ્ન ડેટા એન્રી
લલગેયે તભાભ કાભગીયી.
 આમોજકોને લનમભો, ચાર્જીવ, જરૂયી યલાનગી, શોરભાં ઉરબ્ધ વલરત
લલગેયેની લલસ્તૃત વભજણ આલી તથા શોરની લલઝીટ કયાલલાની
કાભગીયી.કામષક્રભના વેળન રદઠ તભાભ પ્રેક્ષકોની ચકાવણી કયી એન્રી આલાથી
વભમવય કામષક્રભ ૂણષ કયલા વુધીની કાભગીયી.
 કભષચાયીઓની શાજયી ત્રક લનબાલલું, શાઉવ કીીંગ સ્ટાપ, પ્રા. લવક્મુયીટી ગાડષ
લલગેયેનું લનરયક્ષણ કયલાની કાભગીયી.
 શાઉવ કીીંગ કાભ અંગે ઓડીટોરયમભ તથા વભગ્ર લપ્રભાઇવીવભાં વેળન પ્રભાણે
સ્લચ્છતા જલાઈ યશે તેલી દેખયેખની કાભગીયી. ઓડીટોરયમભને રગતી વુવંગત
અન્મ તભાભ કાભગીયી.
લશવાફી કાભગીયી : બયણા યજીસ્ટય, યીપંડ યજીસ્ટય, ખતલણી યજીસ્ટય લનબાલલાની કાભગીયી.
લશવાફી ખાતાભાંથી અલબપ્રામ ભેલલાની કાભગીયી.
 કામષક્રભના થમેર ખચષ અંગેની ભંજુયી તથા યીપંડ ફીર ફનાલી ચુકલણં કયલાની
કાભગીયી.
 કોન્રાક્ટયના ફીરીંગની કાભગીયી લલગેયે.
 ઓડીટોરયમભના લલદ્યુત/લલજાણં/વાઉન્ડ/ એ.વી. લલગેયે માંલત્રક ઉકયણોના
વંચારન, ભયાભત તથા લનબાલલાને રગતી વભગ્ર કાભગીયીઓનું લનમંત્રણ.
 રાઈટ/વાઉન્ડ/એ.વી.ના વંચારન, ભયાભત કે લનબાલ અંગેના ટેન્ડય /
કલોટેળનને રગતી આનુવાંલગક કાભગીયી. રાઈટ ફીર ચુકલણં કયલા તેભજ
અન્મ યીોટીંગ વંફલધત તથા ઓડીટોરયમભને વુવંગત અન્મ તભાભ કાભગીયી.
વેળન પ્રભાણે લલદ્યુત/લલજાણં/માંલત્રક ઉકયણોના વંચારન, ભયાભત તથા
લનબાલને રગતી વભગ્ર કાભગીયી. વેળન પ્રભાણે એયકંરડળન્ડ, વાઉન્ડ, રાઈટ
ઉકયણોના વંચારન, ભયાભત તથા લનબાલને રાગત વભગ્ર કાભગીયી.
 કામષક્રભના વભમે વેળન ભુજફ ભીટય યીડીંગ રેલું, જનયેટય ઓયેટ કયલું,
રાઈટીંગ ચેક કયલી, વાઉન્ડ લવસ્ટભ, ડદા લલગેયે ઓયેટ કયલા તેભજ
ઓડીટોરયમભને વુવંગત અન્મ તભાભ કાભગીયી કયલી. કામષક્રભ ન શોમ ત્માયે
ઉકયણોની ભયાભત તથા વાપ - વપાઈ કયાલલાની તભાભ કાભગીયી કયાલલી.
 વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભ ખાતેથી લેસ્ટ ઝોન, ભેઇન ઓરપવ તથા અન્મ
લલબાગ/ખાતાભાં ટાર - પાઇર આલા - રેલા જલા લલગેયે તથા ઓરપવને
રાગત તભાભ કાભગીયી.
 વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભ ખાતે મોજાતા પ્રોગ્રાભભાં પયજ દયમ્માન પ્રોગ્રાભની ૂલષ
તૈમાયી તથા પ્રોગ્રાભ દયમ્માન વાથી કભષચાયીને વશામક ફનલું. આમોજકની
ડીભાન્ડ ભુજફ લધાયાની લસ્તુઓ અત્રે ઉરબ્ધ સ્ટાપ વાથે રામઝનભાં યશી ૂયી
ાડલી તથા કામષક્રભ ફાદ જે તે ચીજ લસ્તુઓ જોઈ ચકાવી તેના લનમત સ્થે
યત ભુકલી.
 કામષક્રભ ૂણષ થમેથી ઓડીટોરયમભભાં યશેર તભાભ વાધન-વાભગ્રી, રપક્સ્ડ પર્નનચય,
સ્ટેજ-ચેય તથા ગ્રીન રૂભની જરૂયી ચકાવણી કયલી. લીજીના વાધનો તથા
વંફલધત તભાભ રૂભો વ્મલલસ્થત ફંધ કયલા અને રોક વાથે સ્ટીકય રગાલલા.
 વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભ ખાતે દયયોજ ભેનેજયશ્રીની ઓરપવ, સ્ટાપ ઓરપવ
તથા કેમ્વભાં આલેર ાર્કકગ, ફંને ટોમરેટ બ્રોક વાથેની તભાભ વાપ વપાઇ
લનમલભત કયલી.
 વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભ (પ્રોજે ક્ટ - ગ્રીન-રૂભ, ટોમરેટ બ્રોક લલગેય)ે ની
ચોકવાઈૂલષક વાપ વપાઇ કયલી. આમોજકની ડીભાન્ડ ભુજફ લધાયાની લસ્તુઓ
અત્રે ઉરબ્ધ સ્ટાપ વાથે રામઝનભાં યશી ૂયી ાડલી તથા કામષક્રભ ફાદ જે તે
ચીજ લસ્તુઓ જોઈ ચકાવી તેના લનમત સ્થે યત ભુકલી.
 પ્રોગ્રાભ ૂણષ થમેથી ઓડીટોરયમભ (ગ્રીન રૂભ, પ્રોજે ક્ટ રૂભ, સ્ટેજ, ચેય) ટોમરેટ
બ્રોક લલગેયેની પયજીમાત વ્મલલસ્થત યીતે વાપ-વપાઈ કયલી.
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ભેનેજય
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ફીજી શ્રેણી ક્રાકષ
ત્રીજી શ્રેણી ક્રાકષ
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ભેઈન્ટેનન્વ
આવીસ્ટન્ટ
(ઈરેક્રીકર)

૦૧

ઈરેક્રીકર લામયભેન

૦૨

૪

ટાલાા

૦૧

૫

ફેરદાય

૦૫

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

વુયત ભશાનગયાલરકા
લેસ્ટ ઝોન
વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભ
મ્મુલનલવર
કલભળનયશ્રી

એડી.વીટી ઇજનેયશ્રી
(લેસ્ટ ઝોન)

આવી. મ્મુલન. કલભળનય (લેસ્ટ ઝોન)

કામષારક ઇજનેય (લેસ્ટ ઝોન)

ભેનેજય

ફીજી શ્રેણી ક્રાકષ

ભેઈન્ટેનન્વ આવીસ્ટન્ટ (ઈરેક્રીકર)

ત્રીજી શ્રેણી ક્રાકષ

ઈરેક્રીકર લામયભેન

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 લનણષમો રેલાભાં આલે છે અને તે ભુજફ તેનું કલભળનયશ્રી અને તેના તાફા
શેઠના અલધકાયીશ્રીઓના ભાગષદળષન ભુજફ કાભગીયી કયલાભાં આલે છે .
ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૫) :- કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા ોતાના લનમંત્રણ શેઠના અથલા ોતાના
કભષચાયીઓ દ્લાયા ઉમોગભાં રેલાતા લનમભો, લલલનભમો, વૂચનાઓ, લનમભ વંગ્રશો અને તે વંફંધી યેકડષ : વુયત ભશાનગયાલરકાની વાભાન્મ વબાનાં ઠયાલ નં. ૨૩૩/૨૦૧૮, તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૮

, ઠયાલ નં.

૯/૨૦૧૯, તા.૨૮/૦૧/૨૦૧૯ તથા ઠયાલ નં. ૧૯૯/૨૦૧૯, તા.૧૭/૦૬/૨૦૧૯ થી ભંજુય થમેર લનમભો કે
ઠયાલ લલગેયે જોલા ભાટે તથા ઓડીટોરયમભનો ઉમોગ કયલા બાડે યાખલા ઈચ્છુ ક વંસ્થા કે વ્મલક્તએ વુયત
ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ (www.suratmunicipal.gov.in) ઉયથી ઓનરાઈન અથલા

લચચભ

(યાંદેય) ઝોનના વીલીક વેન્ટય યથી રડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ ( Surat Municipal Corporation) ના નાભનો અથલા
યોકડ યકભથી ઓપરાઈન ફુકકગ કયાલી ળકળે. લધુ ભાલશતી ભાટે વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભનો વંકષ (૯૭૨૭૭
૪૦૯૦૨) કયી ળકે છે .
ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૬) :- વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભ ાવે અથલા લનમંત્રણ શેઠ શોમ તેલા દસ્તાલેજોની કક્ષા અને
લગીકયણનું ત્રક :A
B
C
D
E

વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભ કેમ્વના લશીલટને રાગત તભાભ નીલત-લલમક પાઈર લલગેયે.
વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભ ખાતેના અલધકાયી તથા કભષચાયીઓના ભશેકભ વંફંધી તભાભ પાઈર
- યેકડષ લલગેયેની કાભગીયી.
નોંધ :- વદય કાભગીયી ભશેકભ લલબાગ, લેસ્ટ ઝોન ખાતેથી શાથ ધયલાભાં આલે છે .
ફીર ેભેન્ટ લાઉચય પાઈર, કેમ્વના વંચારનને રગતી અન્મ યચૂયણ પાઈર લલગેયે.
કેમ્વ ખાતે ઇનલડષ - આઉટલડષ યજીસ્ટય, ફીર યજીસ્ટય, ખાતાભાં આલતા રયત્ર - નોંધ ઠયાલ, બયણા યજીસ્ટય, વંચારન તથા લનબાલના કાભોની ટેન્ડય પાઈર લલગેયે.
ફુકકગ અંગેના જરૂયી ડોક્મુભેન્્વ, બયણા ત્રક લલગેયે.

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૭) :- નીલત ઘડતયના અથલા તેના અભરીકયણનાં વંફંધભાં નાગયીકો વાથે લલચાય 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 લનણષમો રેલાભાં આલે છે અને તે ભુજફ તેનું કલભળનયશ્રી અને તેના તાફા
શેઠના અલધકાયીશ્રીઓના ભાગષદળષન ભુજફ કાભગીયી કયલાભાં આલે છે . અત્રેનું 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 ફોડષ ,
કાઉન્વીરય વલભલતઓ અને ફીજા ભંડોની ફેઠકો ભાટે ખુલ્રી છે કે કેભ ? અથલા તેની ફેઠકોની કામષનોંધો રોકોને
ભલાાત્ર 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 લનણષમો રેલાભાં આલે છે અને તે ભુજફ તેનું કલભળનયશ્રી અને તેના તાફા
શેઠના અલધકાયીશ્રીઓના ભાગષદળષન ભુજફ કાભગીયી કયલાભાં આલે છે . અત્રેનું ખાતું વુયત ભશાનગયાલરકાના જાશેય

વત્તા ભંડ વાથે વંમુક્ત છે અરામદી કોઈ ભાલશતી નથી. તેલી ફેઠકોની કામષનોંધ, ઠયાલ સ્લરૂે
(www.suratmunicipal.gov.in) ય પ્રલવધ્ધ કયલાભાં આલે છે .
ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૯) :- વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભના અલધકાયીઓ અને કભષચાયીઓની ભાલશતી ુલસ્તકા :ક્રભ
૧

અલધકાયીશ્રી/કભષચાયીનું નાભ
શ્રી ધલર ફી. ગાંધી

શોદ્દો
ભેનેજય

- ૪૦૯૦૧

વયનાભું
ફી-૧૦૦૧, વોશભ પ્રાઈડ યેવીડેન્વ,

કોન્ટેક્ટ નંફય
૯૭૨૭૫૧૧૪૦૦

ફેરીવીભો શફની ાછ, ટાઈભ સ્કેલય ાવે,
ગૌયલથ, ાર, વુયત - ૩૯૫૦૦૯

૨
૩
૪
૫

શ્રી યાજે ળકુભાય એભ. ભોદી

ફીજી શ્રેણી

૪/૧૯૧૪-૧૫, ભુ \ફઈલડ, ફેગભુયા, વુયત - ૯૯૨૫૦૧૧૬૨૪

- ૧૩૯૬૯

ક્રાકષ

૩૯૫૦૦૩

શ્રી બાલીનકુભાય આય. ગાંધી

ત્રીજી શ્રેણી

૪/૧૭૯૧, પ્રેભગરી, ફેગભુયા, વુયત

- ૪૮૯૩૫

ક્રાકષ

૩૯૫૦૦૩

શ્રી કભરેળકુભાય જી. પ્રજાલત

ભેઇન્ટે. આવી.

૧૪૭, જમ જરાયાભ નગય, જશાંગીયુયા,

- ૩૯૧૫૪

(ઈરે.)

વુયત.

શ્રી લનરેળ આય. ટેર

ઇરે. લામયભેન

૧, વાલન યો શાઉવ, ાર ગાભ યોડ, વુયત.

૯૯૯૮૮૦૫૭૧૮

ઇરે. લામયભેન

૧૪૮, ક્રુષ્ણાકુંજ વોવામટી, ારનુય ાટીમા,

૯૮૭૯૬૧૯૫૯૫

- ૯૫૧૦૫૭૫૪૫૯
૭૫૭૪૮૫૮૨૮૦

- ૩૯૨૦૩
૬

શ્રી ભેશુરકુભાય ફી. ટેર
- ૪૩૨૨૫

૭

વુયત.

શ્રી વી. એન. ફોડાલારા

ટાલાા

૯૯૭૮૮૪૮૨૧૨

અડાજણ4 વુયત.

- ૧૭૬૦૪
૮

ડી-૧૦૩, નમ્રતા કોમ્્રેક્ષ, શની ાકષ યોડ,

ફેરદાય

૨૮૬, ભશાદેલ નગય - ૩4 ડીંડોરી4 વુયત.

૯૩૧૬૨૪૫૮૭૪

ફેરદાય

૭/૩૭૬૬, ભરાય ળેયી, રૂઘનાથુયા, વુયત.

૯૫૩૭૩૫૯૪૩૬

શ્રી બવ્મેળકુભાય આય. ટેર
- ૪૧૮૧૮
શ્રી ળૈરે આય. ભાલી
- ૪૩૨૨૮

ફેરદાય

૮(૧), નલાયા, ફયફોધન, ઓરાડ4 વુયત.

૭૯૮૪૦૬૪૨૪૮

ફેરદાય

ફી-૫, ઈ .ડફલ્મુ.એવ આલાવ, સ્લલસ્તક યો

૯૯૧૩૮૦૨૯૪૮

શ્રી તેજવ એન. નેશયીલારા
- ૪૫૭૬૨

ફેરદાય

શ્રી લલુર ી. વોનુને
- ૪૧૨૫૭

૯

શ્રી લચયાગ આય. વકાર
- ૪૧૨૯૫

૧૦
૧૧
૧૨

શાઉવ ાવે, ાર4 વુયત.
ફી-૨/૧૦૩, ળુબભ લફલ્ડીંગ, લવધ્ધાથષ

૮૪૬૯૫૧૬૧૨૦

કોમ્્રેક્ષ, વીટી રાઈટ4 વુયત.

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧૦) :- તેના લલલનભમોભાં જોગલાઈ કમાષ પ્રભાણે લતયની ધ્ધલત વશીત તેના દયેક અલધકાયીઓ અને
કભષચાયીઓને ભતા ભાલવક ભશેનતાણા :ક્રભ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭

જગ્માનું નાભ (શોદ્દો)
ભેનેજય

ફીજી શ્રેણી ક્રાકષ
ત્રીજી શ્રેણી ક્રાકષ

ભેઇન્ટેનન્વ આવીસ્ટન્ટ (ઈરે.)
ઇરે. લામયભેન

ટાલાા
ફેરદાય

વંખ્મા
૦૧
૦૧
૦૧
૦૧
૦૨
૦૧
૦૫

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

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧૧) :- તભાભ મોજનાઓ, વુલચત ખચષ અને ચૂકલેરા નાણા યના અશેલારોની લલગતો દળાષલતી તેની
દયેક એજન્વીને પાલેર અંદાજત્ર :વુયત ભશાનગયાલરકાનો વભગ્ર લશીલટ લશીલટ ભુખ્મત્લે વને ૧૯૪૯ ના ભુંફઈ પ્રાંલતમ ભશાનગયાલરકાઓના
અલધલનમભની જોગલાઈઓ અનુવાય પ્રલત લે અંદાજત્ર 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 કામષક્રભોની અભર-ફજલણીની યીત એલા કામષક્રભોના
રાબાથીઓની લલગતો :વુયત ભશાનગયાલરકા જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમુક્ત છે , અત્રેના ખાતાની અરામદી ભાલશતી નથી.

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

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧૪) :- ઈરેક્રોલનક સ્લરૂભાં ઉરબ્ધ ભાલશતીને રગતી લલગતો:વુયત ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ

(www.suratmunicipal.gov.in) ઉય પ્રવારયત કયલાભાં આલે છે .

જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમુક્ત છે . અત્રેના ખાતાની અરામદી ભાલશતી નથી.

ભુદ્દા નં. ૪(ખ) (૧૫) :- જાશેય ઉમોગ ભાટે લનબાલલાભાં આલતા શોમ તેલા ગ્રંથારમ અથલા લાંચનકક્ષના કાભકાજના
કરાકો વલશતની ભાલશતી ભેલલા ભાટે નાગરયકોને ઉરબ્ધ વુલલધાઓની લલગતો :વુયત ભશાનગયાલરકા જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમુક્ત છે , અત્રેના 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/કભષચાયીનું નાભ
તથા કભષચાયી નંફય
શ્રી વી. ફી. લવાલા
- ૧૩૪૪૫

શોદ્દો

વયનાભું તથા પોન નંફય

કામષારક ઇજનેય
(લેસ્ટ ઝોન)

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

જાશેય ભાલશતી અલધકાયીશ્રીનું નાભ, વયનાભુ તથા પોન નંફય :ક્રભ અલધકાયી/કભષચાયીનું નાભ તથા
શોદ્દો
વયનાભું તથા પોન નંફય
કભષચાયી નંફય
૧ શ્રી ધલર ફી. ગાંધી
ભેનેજય
ફી-૧૦૦૧, વોશભ પ્રાઈડ યેવીડેન્વ,
- ૪૦૯૦૧
વંજીલકુભાય ઓડીટોયીમભ ફેરીવીભો શફની ાછ, ટાઈભ સ્કેલય
(લેસ્ટ ઝોન)
ાવે, ગૌયલથ, ાર, વુયત - ૩૯૫૦૦૯
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 . અત્રેના ખાતાની અરામદી ભાલશતી નથી.

