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વુયત ભશાનગયાલરકા 

                        સ્લાભી લલલેકાનંદ ઓડડટોયીમભ 

આય.ટી.આઇ એકટ- ૨૦૦૫  

પ્રો- એકટીલ ડીસ્્રોઝય (ી.એ.ડી.) 

 ૨૦૧૯  

 

 

ઓપીવ :- 

સ્લાભી લલલેકાનંદ ઓડડટોયીમભ 

ટી.ી.સ્કીભ નં- ૮(ઉભયલડા) 

પા-પ્રોટ નં - ૪૧   

 વુયત.  

 

                                                                       જાશેય ભાલશતી અલધકાયી અને  

                                                                       ભેનજેય  

                                                                       સ્લાભી લલલેકાનંદ ઓડડટોયીમભ 
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ભુદ્દા નં. ૪(૧) (ખ)(૧) : સ્લાભી લલલેકાનંદ ઓડડટોયીમભના કામો અને પયજોની લલગતો : 

વુયત ભશાનગયાલરકા , ૂલવ(લયાછા)ઝોન લલસ્તાયભાં આલેર સ્લાભી લલલેકાનંદ 

ઓડડટોયીમભ વુયત ળશેયભાં આલેર ૩૧૭ પ્રેક્ષકોની ફેઠક ક્ષભતા ધયાલતો ફુર એયકન્ડીળન્ડ 

ઓડીટોયીમભ છે. જેભા લુડન સ્ટેજ તથા ૨ ડે્રવીંગ રૂભ તથા સ્લચ્છ ાણીની વલરત ઉરબ્ધ 

છે.  

 ઓડીટોયીમભ ળશેયીજનો તેભજ અન્મ નાગડયકો ભાટે વેભીનાય , પ્રલચન, નાટકો, નૃત્મ, 

ગીત વંગીત, બજન-ડામયો, ભુળામયો, કવ્લારી, ભેજીક ળો, ફીઝનેળ ભીટીંગ, ઇનાભ લલતયણ, 

ળાાકીમ અને વાભાજીક વાંસ્કૃલતક જેલા કામવક્રભોનંુ આમોજન કયલા ભાટે લનમત કયેર 

વભમખંડભાં અને ચો્કવ લનલત લનમભોને આધીન બાડેથી આલાભાં આલે છે. ઓડીટોયીમભ 

બાડે યાખલા ઇચ્છા ધયાલનાય વંસ્થા કે વ્મલ્ત www.suratmunicipal.gov.in 

લેફવાઇટ યથી ઓનરાઇન અથલા ૂલવ(લયાછા)ઝોનના લવલલક વેન્ટય યથી ે-ઓડવય /  

ડડભાન્ડ ડ્રાપટ ( Surat Municipal Corporation. ના નાભનો) કે યોકડ યકભથી ઓપ 

રાઇન ફુકકગ કયાલી ળકળે. લધુ ભાલશતી ભાટે ઓડપવનો વંકવ કયો.(૦૨૬૧-૨૫૬૭૭૭૩) 
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ભુદ્દા નં. ૪(૨) (ખ)(૨) : સ્લાભી લલલેકાનંદ ઓડડટોયીમભના અલધકાયી અને કભવચાયીઓની 

     વત્તાઓ  અને પયજો : 
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ક્રભ શોદ્દો વંખ્મા પયજની ટૂંકી લલગત  

૧ ભેનેજય ૦૧   સ્લાભી લલલેકાનંદ ઓડડટોયીમભ ફુકકગ , યીપંડ અંગેની ભંજુયી તથા 

વભગ્ર ઓડીટોયીમભના વંચારનને રગતી તભાભ કાભગીયી.  

 લયાછા ઝોન શસ્તકના તભાભ કોમ્મુલનટી શોર , ાટી પ્રોટ ની  

યીપંડ અંગેના ફીરની BCNT ઇન્ચાજવ તયીકેની  કાભગીયી તથા 

વગલડ અને યીેયીંગ અંગે યીોટીંગ કયલાની લશીલટી કાભગીયી.  

૨ વીની. ્રાકવ 

 

 

 

 

 

 

 

૦૧  ઓડીટોયીમભના વંચારન અંગેની કાભગીયી 

 આમોજકોને લનમભો, ચાર્જીવ, જરૂયી યલાનગી, શોરભાં ઉરબ્ધ 

વલરત લલગેયેની લલસ્તૃત વભજણ આલી તથા શોરની લલઝીટ 

કયાલલાની કાભગીયી.  

 કામવક્રભના વેવન ડદઠ તભાભ પ્રેક્ષકોની ચકાવણી કયી એન્રી 

આલાથી વભમવય કામવક્રભ ૂણવ કયલા વુધીની કાભગીયી.  

 શાઉવ ડકીંગ કાભ અંગે ઓડીટોયીમભ શોર તથા વભગ્ર 

લપ્રભાઇવીવભાં વેવન પ્રભાણે ઝીણલટ બયી સ્લચ્છતા જલાઇ 

યશે તેલી દેખયેખની કાભગીયી. 

 ઓડીટોયીમભને વુવંગત ભેનેજયશ્રી ધ્લાયા વોલાભાં આલે તેલી 

અન્મ તભાભ કાભગીયી. 

 લશીલટી કાભગીયી 

 થમેર ફુકકગ અંગેની વંરગ્ન ડેટા એન્રી લલગેયે તભાભ કાભગીયી  

 તભાભ ત્ર વ્મલશાય , યીોટીંગ , ભંજુયી , લલગેયે તભાભ ઓપીવ 

કાભગીયી 

 ઓપીવ યેકડવ લગીકયણ અને જાલણીની કાભગીયી  

 કભવચાયીઓ, શાઉવ ડકીંગ સ્ટાપ , પ્રા .લવ્મુયીટી ગાડવ લલગેયેના 

શાજયી ત્રક લનબાલની કાભગીયી 

 લશવાફી કાભગીયી 

 બયણા યજીસ્ટય, યીપંડ યજીસ્ટય, ખતલણી યજીસ્ટય લનબાલની     

    કાભગીયી તથા યી-કન્વીરેળનની કાભગીયી.  

 લશવાફી ખાતાભાંથી અબીપ્રામ ભેલલાની કાભગીયી  

 કામવક્રભના થમેર ખચવ અંગેની ભંજુયી તથા યીપંડ ફીર ફનાલી   

    ચૂકલણં કયલાની કાભગીયી. 

 શાઉવ ડકીંગ અંગેના ફીર ચૂકલણીની કાભગીયી  

 ભશેકભ અંગેની કાભગીયી  

 કભવચાયીઓના શાજયી ડેટા, ઇજાપા અંગેની કાભગીયી 

 કભવચાયીઓની વર્વલવ ફુક લનબાલલાની કાભગીયી  

 -ેવેન્ટય E-026 ની એસ્ટા કરાકવને રગતી તભાભ કાભગીયી. 

૩ 

તારીભાથી ્રાકવ- III 

 

 

 

૦૧ 
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ભુદ્દા નં. ૪(૧) (ખ)(૩) :  દેખયેખ અને જલાફદાયીના ભાધ્મભ વલશત લનણવમ રેલાની  

    પ્રડક્રમાભાં અનુવયલાની કામવયીલત : 

વુયત ભશાનગય ાલરકા 

સ્લાભી લલલેકાનંદ ઓડડટોયીમભ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મ્મ.ુ કલભળનયશ્રી 

એડી. વીટી. ઇજનેય (લવલલર) 

ભેનેજય 

આવી. મ્મુ. કલભળનય 
(લશીલટી)  

 

કામવારક ઇજનેય  

(ટેકનીકર) 

વીની ્રાકવ  ્રાકવ 
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  ભુદ્દાનં. - ૪(૧) (ખ)(૪) : કામો ફજાલલા ન્કી કયેર ધોયણો : 

 વુયત ભશાનગયાલરકાનો વભગ્ર લશીલટ ભુખ્મત્લે વને ૧૯૪૯ના ભુંફઇ પ્રાંતીમ 

ભશાનગયાલરકાઓના અલધલનમભની જોગલાઇઓ અનુવાય વદયશંુ અલધલનમભભાં જણાવ્મા 

અનુવાય વાભાન્મ વબા , સ્થામી વલભલત અને વાંસ્કૃલતક વલભલત દ્લાયા નીલત લલમક લનણવમો 

રેલાભાં આલે છે અને તે ભુજફ તેનંુ કલભળનયશ્રી અને તેભના તાફા શેઠના 

અલધકાયીશ્રીઓના ભાગવદળવન ભુજફ કાભગીયી કયલાભાં આલે છે.  

 

 

 

ભુદ્દાનં. - ૪(૧) (ખ)(૫) :  કામો ફજાલલા ભાટે ોતાની ાવેના અથલા ોતાના લનમંત્રણ  

    શેઠના અથલા ોતાના કભવચાયીઓ દ્લાયા ઉમોગભાં રેલાતા 

    લનમભો,લલલનભમો,વૂચનાઓ,લનમભ વંગ્રશો અને તે વંફંધી યેકડવ : 

 વુયત ભશાનગયાલરકાની વાભાન્મ વબાનાં ઠયાલ નં. ૨૩૩/૨૦૧૮ , તા. 

૨૯/૦૬/૨૦૧૮ થી ભંજુય થમેર લનમભો. વદય લનમભો જોલા તથા જાણકાયી ભાટે 

નીચે આેર લરન્ક ઉય ્રીક કયો. 

 http://suratmunicipalcorporation.org:8020/Resolution/GeneralBoar

d/29062018.pdf 

 વુયત ભશાનગયાલરકાની વાભાન્મ વબા, સ્થામી વલભલત અને વાંસ્કૃલતક વલભલત 

દ્લાયા ઠયાલલાભાં આલેર ઠયાલો 

 કલભળનયશ્રી તયપથી લખતો-લખત ફશાય ાડલાભાં આલતા ડયત્રો, નોંધ લલગેય.ે. 

 

 

http://suratmunicipalcorporation.org:8020/Resolution/GeneralBoard/29062018.pdf
http://suratmunicipalcorporation.org:8020/Resolution/GeneralBoard/29062018.pdf
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ભુદા નં. ૪(૧) (ખ)(૬) :  સ્લાભી લલલેકાનંદ ઓડડટોયીમભ ાવે અથલા લનમંત્રણ શેઠ શોમ 

તેલા     દસ્તાલેજોની કક્ષા અને લગીકયણનું ત્રક :  
 

પાઇરનું નાભ (કાભનું નાભ) / યેકડવની લલગત યેકોડવ રૂલ્વ ભુજફ ન્કી 

કયલાભાં આલેર કેટેગયી 

યેકડવ જાલલાની 

વભમ ભમાવદા 

કભવચાયીઓની વર્વલવફુક  A કામભી 
ડયત્ર / નોંધની પાઇર 

ઠયાલની પાઇર 

કભવચાયી શાજયી ત્રક B ૩૫ લવ 
ઓડપવ ઓડવય પાઇર 

યીપંડ ફીર O/C પાઇર C ૫ લવ 

ટાર ફુક 

શોર ફુકકગ ડામયી 

અયજી પોભવ બયણા યજીસ્ટય  

યીપંડ ફીર આલાના યજીસ્ટય 

યીપંડ ફીર ખતલણી યજીસ્ટય 

આઉટ લડવ યજીસ્ટય 

ઇનલડવ યજીસ્ટય 

ઓડપવ કોી પાઇર 

લપ્રભાઇવીવ રામવન્વની પાઇર 

પ્રોએકટીલ ડીસ્કોઝય (ી.એ.ડી)  

પ્રા.લવ્મુયીટી શાજયી ત્રક D ૨ લવ 
કભવચાયી શાજયી ડેટા પાઇર 

પ્રા.વી્મુયીટી શાજયી ડેટા પાઇર 

બયણા O/C પાઇર 

યચુયણ પાઇરો 

C/L યીોટવ કાડવ 
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ભુદા નં. ૪(૧) (ખ)(૭) : નીલત ઘડતયના અથલા તેના અભરીકયણના વંફંધભાં નાગડયકો  

    વાથે લલચાય લલલનભમ ભાટે અથલા તેભના દ્લાયા યજુઆત ભાટેની 

    લલધભાન કોઇ વ્મલસ્થાની લલગતો :-  

 વુયત ભશાનગયાલરકાનો વભગ્ર લશીલટ ભુખ્મત્લે વને ૧૯૪૯ના ભુંફઇ પ્રાંલતમ 

ભશાનગયાલરકાઓના અલધલનમભની જોગલાઇઓ અનુવાય વદયશંુ અલધલનમભભાં જણાવ્મા 

અનુવાય વાભાન્મ વબા , સ્થામી વલભલત તથા વભાજ કલ્માણ અને આનંદ પ્રભોદ વાંસ્કૃલતક 

વલભલત દ્લાયા નીલત લલમક લનણવમો રેલાભાં આલે છે અને તે ભુજફ તેનંુ કલભળનયશ્રી અને 

તેભના તાફા શેઠના અલધકાયીઓ દ્લાયા તેનંુ અભરીકયણ કયલાભાં આલે છે. અત્રેનું ખાતું 

વુયત ભશાનગયાલરકાના જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમુકત છે અરામદી ભાલશતી નથી.     

 

 

 

ભુદ્દા નં. ૪(૧) (ખ)(૮) :  તેના બાગ તયીકે અથલા તેની વરાશના શેતું ભાટે ફે અથલા તેથી 

    લધુ વ્મડકતઓના ફનેરા ફોડવ , કાઉન્વીરય, વલભલતઓ અને      

    ફીજા ભંડોની ફેઠકો રોકો ભાટે ખુલ્રી છે કે કેભ ? અથલા તેલી 

    ફેઠકોની કામવનોંધો રોકોને ભલાાત્ર છે કે કેભ ? 

 વુયત ભશાનગયાલરકાનો વભગ્ર લશીલટ ભુખ્મત્લે વને ૧૯૪૯ના ભુંફઇ પ્રાંલતમ 

ભશાનગયાલરકાઓના અલધલનમભની જોગલાઇઓ અનુવાય વદયશંુ અલધલનમભભાં જણાવ્મા 

અનુવાય વાભાન્મ વબા , સ્થામી વલભલત તથા વભાજ કલ્માણ અને આનંદ પ્રભોદ વાંસ્કૃલતક 

વલભલત દ્લાયા નીલત લલામક લનણવમો રેલાભાં આલે છે અને તે ભુજફ તેનંુ કલભળનયશ્રી અને 

તેના તાફા શેઠના અલધકાયીઓ દ્લાયા તેનંુ અભરીકયણ કયલાભાં આલે છે. અત્રેનું ખાતું વુયત 

ભશાનગયાલરકાના જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમુકત છે અરામદી ભાલશતી નથી . તેલી ફેઠકોની 

કામવનોંધ, ઠયાલ સ્લરૂે www.suratmunicipal.gov.in ય પ્રલવધ્ધ કયલાભાં આલે છે.     
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ભુદ્દા નં. ૪(૧) (ખ)(૯) : સ્લાભી લલલેકાનંદ ઓડડટોયીમભના અલધકાયીઓ અને કભવચાયીઓની 

ભાલશતી ુલસ્તકા :  

ક્રભ અલધકાયી/કભવચાયીનું નાભ અને     

કભવચાયી નંફય 

શોદ્દો વયનાભુ ં

૧ શ્રી અનંત એર.વાયંગ 

કભવચાયી નં. ૧૦૭૨૧ 

ભેનેજય ૨/૪૫૧ ાચ લા ભશોલ્રો યાંદેય  વુયત.  

૨ શ્રી યાજેળકુભાય એભ .ભોદી 

કભવચાયી નં. ૧૩૯૬૯ 

વીની કરાકવ ૪/૧૯૧૪,૧૫ ભુફઈલાડ ભેઈન યોડ 

ફેગભુયા,વુયત  

૩ શ્રીભતી યેખાફેન ફી.ગામકલાડ       

કભવચાયી નં. ૮૮૩૭૦  

તારીભાથી      

ત્રીજી શ્રેણી ્રાકવ 
૫૨,યૉમર યેવીડન્વી કાભયેજ કેનર યોડ  

તા.કાભયેજ વુયત  

 

 

 

ભુદ્દા નં. ૪(૧) (ખ)(૧૦) : તેના લલલનભમોભાં જોગલાઇ કમાવ પ્રભાણે લતયની ધ્ધલત વલશત 

    તેના દયેક અલધકાયીઓ અને કભવચાયીઓને ભતા ભાલવક  

    ભશેનતાણા :-  

 

ક્રભ જગ્માનુ ંનાભ (શોદ્દો) ગાય ધોયણ 

૧ ભેનેજય ૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦ (ગ્રેડ ે- ૫૪૦૦) 

૨ ફીજી શે્રણી કરાકવ  ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (ગ્રેડ ે- ૪૬૦૦) 

૩ તારીભાથી ત્રીજી શ્રેણી ્રાકવ ૮૦૦૦-૯૦૦૦-૧૦૦૦૦ (પીકવ ે)  
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ભુદ્દા નં. ૪(૧) (ખ)(૧૧) : તભાભ મોજનાઓ, વુલચત ખચવ અને ચુકલેરા નાણાં યના  

    અશેલારોની લલગતો દળાવલતી તેની દયેક એજન્વીને પાલેર  

    અંદાજત્ર :-  

 વુયત ભશાનગયાલરકા દ્લાયા વને ૧૯૪૯ના ભુંફઇ પ્રાંલતમ ભશાનગયાલરકાઓના 

અલધલનમભની જોગલાઇઓ અનુવાય પ્રલત લે અંદાજત્ર ભંજુય કયલાભાં આલે છે અને 

તદ્દાનુવાય પંડની પાલણી કયલાભાં આલે છે. પ્રલતલે અંદાજત્ર ભુજફની પંડની પાલણી 

તથા ખચવની લલગતો ણ પ્રલવધ્ધ કયલાભાં આલે છે. આ તભાભ લલગતો વુયત 

ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ www.suratmunicipal.gov.in ઉય ઉરબ્ધ છે.  

 

ભુદ્દા નં. ૪(૧) (ખ)(૧૨) : પાલેર યકભો વલશત વફવીડી કામવક્રભોની અભર-ફજલણીની 

    યીત એલા કામવક્રભોના રાબાથીઓની લલગતો:-   

વુયત ભશાનગયાલરકા જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમુકત છે , અત્રેના ખાતાની અરામદી ભાલશતી 

નથી.  

 

ભુદ્દા નં. ૪(૧) (ખ)(૧૩) : આેર છુટછાટો, યલાનગીઓ અથલા અલધકૃલતઓ   

    ભેલનાયાની લલગતો :-  

 વુયત ભશાનગયાલરકા જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમુકત છે , અત્રેના ખાતાની અરામદી 

ભાલશતી નથી. 

 

 

ભુદ્દા નં. ૪(૧) (ખ)(૧૪) : ઈરેકરોનીક સ્લરૂભાં ઉરબ્ધ ભાલશતીને રગતી લલગતો :- 

 વુયત ભશાનગયાલરકની લેફવાઇટ www.suratmunicipal.gov.in ઉય 

પ્રલવધ્ધ કયલાભાં આલે છે. જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમુ્ત છે. અત્રેના ખાતાની અરામદી 

ભાલશતી નથી. 
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ભુદ્દા નં ૪(૧) (ખ)(૧૫) : જાશેય ઉમોગ ભાટે લનબાલલાભાં આલતા શોમ તેલા ગ્રંથારમ  

    અથલા લાંચનકક્ષના કાભકાજના કરાકો વલશતની ભાલશતી  

    ભેલલા ભાટે નાગડયકોને ઉરબ્ધ વુલલધાઓની લલગતો :-  

 વુયત ભશાનગયાલરકા જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમુકત છે , અત્રેના ખાતાની અરામદી 

ભાલશતી નથી. 

 

ભુદ્દા નં ૪(૧) (ખ)(૧૬) :- જાશેય ભાલશતી અલધકાયીઓના નાભ, શોદ્દા અને ફીજી લલગતો :-  

અ.

નં. 

અલધકાયી/કભવચાયીનંુ નાભ 

તથા કભવચાયી નંફય 

શોદ્દો વયનાભું તથા પોન નંફય 

૧ શ્રી અજીતસવશ એભ. યાજ 

કભવચાયી ન.ં ૧૨૭૬૧ 

(અીર અલધકાયીશ્રી) 

આવી. મ્મુ. 

કલભળનય 

ૂલવ (લયાછા) ઝોન 

૨૮, સ્લાશ્રમ વોવામટી , ડદલાી 

ફાગ, અઠલાગેટ , વુયત. પોન નં . 

ભો.નં.- ૯૭૨૭૭૪૦૮૮૦ 

૨. શ્રી અનંત એર.વાયંગ 

કભવચાયી ન.ં ૧૦૭૨૧  

(જાશેય ભાલશતી અલધકાયી) 

ભેનેજય 

સ્લાભી લલલેકાનંદ 

ઓડડટોયીમભ 

૨/૪૫૧ ાંચ લા ભશોલ્રો 

યાંદેય  વુયત . 

ભો.નં- ૯૭૨૪૩૧૨૭૦૯ 

 

ભુદા નં. ૪(૧) (ખ)(૧૭) :- ઠયાલલાભાં આલે તેલી ફીજી ભાલશતી :-   

વુયત ભશાનગયાલરકની લેફવાઇટ www.suratmunicipal.gov.in ઉય પ્રવાડયત 

કયલાભાં આલે છે. જાશેય વત્તા ભંડ વાથે વંમુ્ત છે. સ્લાભી લલલેકાનંદ ઓડડટોયીમભ ખાતે 

ડડવેમ્ફય-૨૦૧૮ થી  આય.ટી.આઇ. શેઠની અયજી ભાટે યજીસ્ટય નભૂનો- ૧ અને અીર 

અયજી ભાટે યજીસ્ટય નભૂનો-૨ ની ડતય અયજીની ભાલશતી "નીર" છે.   

 

 

જાશેય ભાલશતી અલધકાયી   આવી. મ્મ.ુ કલભળનય  એડી. લવટી ઇજનેયશ્રી (લવલલર)  

અને ભેનેજય    અને અીર અલધકાયી         ૂલવ (લયાછા) ઝોન (એ).  

સ્લાભી લલલેકાનંદ ઓડડટોયીમભ  ૂલવ (લયાછા)ઝોન.  

 


