
ભદુ્દા ન.ં ૪(ખ) (૧) :- યપોર્મભગ આર્ટ સને્ર્યના ંકામો અન ેપયજોની વલગત:- 

 સુયત ભહાનગયાવરકા દ્લાયા નગયજનોની સલેાભાં વચિભ ઝોન )યાંદેય(  વલસ્તાયભાં આલેર ર્ી.ી. સ્કીભ નં. 

૩૨ (અડાજણ) પાલરે પ્રોર્ નં. ૯૦ ખાતે યપોર્મભગ આર્ટ સેન્ર્ય ફનાલલાભાં આલરે છે. આ સભગ્ર પ્રોજેકર્ 

૬૮૧૩ િોયસ ભીર્યના વલળા પ્રોર્ એયીમાભા ંપરેામરેું છે તથા કુર ફાંધકાભ ય૭ િોયસ ભીર્યભા ંકયલાભાં આલરેુ ં

છે. આ પ્રકાયના યપોર્મભગ આર્ટ સેન્ર્યની સુવલધા સભગ્ર ગજુયાત યાજમભાં પ્રથભ છે.  

 સુયત ભહાનગયાવરકા દ્લાયા લેસ્ર્ ઝોન વલસ્તાયભા ંઆલેર આ યપોર્મભગ આર્ટ સેન્ર્ય ખાતે ઓડીર્ોરયમભ લુડન 

સ્ર્ેજ, ફ ેડ્રેસસગ રૂભ તથા ડાન્સ રૂભ, મ્મુવઝક રૂભ, ડ્રોઇંગ રૂભ, સ્કલ્ર્ીંગ રૂભ તેભજ યેકોડીંગ રૂભ તથા સ્લચ્છ ાણીની 

સલરત ઉરબ્ધ છે. યપોર્મભગ આર્ટ સેન્ર્ય ખાતે આલેર ઓડીર્ોરયમભ તથા અન્મ તભાભ રૂભો ળહેયીજનો, સસં્થાઓ 

તેભજ અન્મ નાગયીકો ભાર્ે કામટક્રભોનુ ં આમોજન કયલા ભાર્ ે વનમત કયરે સભમખંડભા ં અન ે સયુત ભહાનગયાવરકાના 

નીવત-વનમભોન ેઆવધન બાડેથી આલાભાં આલ ેછે. ઓડીર્ોરયમભ ક ેઅન્મ કોઈણ રૂભોનો ઉમોગ કયલા બાડે યાખલા 

ઈચ્છુક સંસ્થા કે વ્મવતતએ સુયત ભહાનગયાવરકાની લેફસાઈર્ (www.suratmunicipal.gov.in) યથી ઓનરાઈન 

અથલા વચિભ (યાંદેય) ઝોનના સીલીક સેન્ર્ય યથી રડભાન્ડ ડ્રાફ્ર્ (Surat Municipal Corporation) ના નાભનો 

અથલા યોકડ યકભથી ઓપરાઈન ફુકકગ કયાલી ળકળે. લધ ુ ભાવહતી ભાર્ે  યપોર્મભગ આર્ટ સેન્ર્યનો સંકટ 

(૯૦૯૯૦૦૪૫૩૮) કયી ળકે છે. 

ઓડીર્ોયીમભ  : -  

 યપોર્મભગ આર્ટ સેન્ર્ય ખાતે આલેર ઓડીર્ોયીમભભા ં૩૦૯ ફઠેકની ક્ષભતા ધયાલતંુ લુડન સ્ર્ેજ, ફે ડ્રેસસગ રૂભ 

તથા ફેવઝક સુવલધા ધયાલ ેછે.આ ઓડીર્ોયીમભભા ંસભેીનાય, પ્રલિનો, નાર્ક, ફેર,ે ળાસ્રીમ સંગીત, નૃત્મ, યાસ -ગયફા  

વલગેય ેજેલા ંકામટક્રભોનુ ંરયહસટર અને બજલણી તથા વ્મલસાવમક કામટક્રભોનંુ આમોજન કયી ળકાળે.  

યકેોર્ડડગ રૂભ :- 

 યેકોર્ડડગ રૂભભાં અદ્યતન ર્કેનોરોજીના ઉમોગથી ગ્રુ યેકોર્ડડગ, ઓડીમો તથા ઇન્સ્ુભેન્ર્ર યેકોર્ડડગ, લોકર 

યેકોર્ડડગ, ફેક ગ્રાઉન્ડ મ્મુવઝક ક્રીએળન, લોઇસ -ઓલય / ડામરોગ યીપ્રસેભેન્ર્ કયલા ભાર્ેની સુવલધાઓ ઉરબ્ધ કયલાભાં 

આલેર છે.  

ડાન્સ રૂભ :- 

 ડાન્સ રૂભભાં કરાસીકર તથા વલવલધ પ્રકાયના ડાન્સના ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રાભ, વલવલધ પ્રકાયના ઓડીળન જેલા કામટક્રભો 

કયી ળકાળે જે ભાર્ ેડાન્સ રૂભભાં લુડન પરોયીંગ, પ્રેકર્ીસની સયતા ભાર્ ેભીયય એસમે્ફરી, મ્મુવઝક સીસ્ર્ભ, આધુવનક 

સાઉન્ડ અન ેરાઇર્ીંગ જેલી સવુલધાઓ ઉરબ્ધ કયલાભાં આલરે છે.  

મ્મવુઝક રૂભ :-  

 મ્મુવઝક રૂભનો ઉમોગ મ્મુવઝક યપોભટન્સ, એન્ડ યપોભટન્સ પ્રેકર્ીસ તથા ક્રીએળન, ઇન્સ્ુભેન્ર્ર મ્મુવઝક 

ક્રીએળન તથા યેકોર્ડડગ, મ્મુવઝકર આલ્ફભ ભેકીંગ તેભજ મ્મુવઝકના લગો વલગેયેનુ ંઆમોજન કયી ળકાળે.  

સ્કલ્ર્ીંગ રૂભ :-  

 સ્કલ્ર્ીંગ રૂભભા ંોર્યી ભેકીંગ, સ્કલ્ર્ીંગ તથા મ્મુયર લકટસની કાભગીયી કયી ળકાળે. કોમ્પ્મરુ્ય દ્લાયા ડીઝાઇન 

ભેકીંગ વલગેયે કયલા સુવલધાઓ ઉરબ્ધ કયલાભા ંઆલળે જે ભાર્ ેહોર્ પ્રેર્, ઇરેકટ્રીક ોર્યી, એિીંગ પ્રેસ, સીયાભીક 

પયનેસનો ઉમોગ કયી ળકાળે.  

ડ્રોઇંગ રૂભ :- 

 ડ્રોઇંગ રૂભનો ઉમોગ ડ્રોઇંગ લકટસ, પાઇન આર્ટ કરાસીસ, ોટ્રેર્ ભેકીંગ, સબ્જેકર્ ડ્રોઇંગ   /રાઇલ સ્ર્ુડીઓ 

ડ્રોઇંગ, આર્ટ ડીસ્પ્રે ભાર્ ેલાયી ળકાળે જે ભાર્ ેવલવલધ પ્રકાયના ર્ફેરો, ડીસ્પ્ર ેફોડટ, ઇઝર વલગેયેનો ઉમોગ કયી ળકાળે.  

 ઉય જણાલરે તભાભ સુવલધાઓનો ઉમોગ કયલા ભાર્ે કોઇણ વ્મરકત  /  સંસ્થા આ જગ્માન ે લધુભાં લધ ુ૧૦ 

રદલસ અગાઉ ફુકીંગ કયી બાડેથી યાખી લાયી ળકળે. જે ભાર્ ેસુયત ભહાનગયાવરકા દ્લાયા નકકી કયલાભાં આલેર 

વનમભોનું િસુ્તણે ારન કયલાનું યહેળે.  

 


