
ભુદ્દા નં. ૪(૨) (ખ)(૨) : સયદાય ટેર સ્ભૃતિ બલનના અતધકાયી અને કભમચાયીઓની  

    સત્તાઓ  અને પયજો : 

 



 



 



ક્રભ હોદ્દો સંખ્મા પયજની ટૂંકી તલગિ  

૧ ભેનેજય ૦૧  સયદાય ટેર સ્ભૃતિ બલના ફુકકગ , યીપંડ અંગેની ભંજુયી િથા 

સભગ્ર ઓડીટોયીમભના સંચારનને રગિી િભાભ કાભગીયી.  

 લયાછા ઝોન હસ્િકના િભાભ કોમ્મુતનટી હોર , ાટી પ્રોટ ની  

યીપંડ અંગેના ફીરની BCNT ઇન્ચાજમ િયીકેની  કાભગીયી િથા 

સગલડ અને યીેયીંગ અંગે યીોટીંગ કયલાની લહીલટી કાભગીયી.  

૨ સીની. ક્રાકમ 

 

 

 

 

 

 

 

૦૨  ઓડીટોયીમભના સંચારન અંગેની કાભગીયી 

 આમોજકોને તનમભો, ચાર્જીસ, જરૂયી યલાનગી, હોરભાં ઉરબ્ધ 

સલરિ તલગેયેની તલસ્િૃિ સભજણ આલી િથા હોરની તલઝીટ 

કયાલલાની કાભગીયી.  

 કામમક્રભના સેસન દદઠ િભાભ પ્રેક્ષકોની ચકાસણી કયી એન્રી 

આલાથી સભમસય કામમક્રભ ૂણમ કયલા સુધીની કાભગીયી.  

 હાઉસ દકીંગ કાભ અંગે ઓડીટોયીમભ હોર િથા સભગ્ર 

તપ્રભાઇસીસભાં સેસન પ્રભાણે ઝીણલટ બયી સ્લચ્છિા જલાઇ 

યહે િેલી દેખયેખની કાભગીયી. 

 ઓડીટોયીમભને સુસંગિ ભેનેજયશ્રી ધ્લાયા સોલાભાં આલે િેલી 

અન્મ િભાભ કાભગીયી. 

 લહીલટી કાભગીયી 

 થમેર ફુકકગ અંગેની સંરગ્ન ડેટા એન્રી તલગેયે િભાભ કાભગીયી  

 િભાભ ત્ર વ્મલહાય , યીોટીંગ , ભંજુયી , તલગેયે િભાભ ઓપીસ 

કાભગીયી 

 ઓપીસ યેકડમ લગીકયણ અને જાલણીની કાભગીયી 

 કભમચાયીઓ, હાઉસ દકીંગ સ્ટાપ , પ્રા .તસક્મુયીટી ગાડમ તલગેયેના 

હાજયી ત્રક તનબાલની કાભગીયી 

 તહસાફી કાભગીયી 

 બયણા યજીસ્ટય, યીપંડ યજીસ્ટય, ખિલણી યજીસ્ટય તનબાલની     

    કાભગીયી િથા યી-કન્સીરેળનની કાભગીયી.  

 તહસાફી ખાિાભાંથી અબીપ્રામ ભેલલાની કાભગીયી  

 કામમક્રભના થમેર ખચમ અંગેની ભંજુયી િથા યીપંડ ફીર ફનાલી   

    ચૂકલણં કયલાની કાભગીયી. 

 હાઉસ દકીંગ અંગેના ફીર ચૂકલણીની કાભગીયી  

 ભહેકભ અંગેની કાભગીયી  

 કભમચાયીઓના હાજયી ડેટા, ઇજાપા અંગેની કાભગીયી 

 કભમચાયીઓની સર્વલસ ફુક તનબાલલાની કાભગીયી  

 -ેસેન્ટય E-026 ની એસ્ટા કરાકમને રગિી િભાભ કાભગીયી. 

૩ િારીભાથી ક્રાકમ- III 

 

 

 

૦૧ 

૪ ભેઇન્ટેનન્સ 

આસીસ્ટન્ટ 

 

૦૧  ઓડીટોયીમભના તલધુિ / તલજાણં / સાઉન્ડ / એ.સી તલગેયે માંતત્રક 

ઉકયણોના સંચારન , ભયાભિ , િથા તનબાલને રગિી સભગ્ર 

કાભગીયીઓનું તનમંત્રણ.   



 રાઇટ/સાઉન્ડ/એ.સી ના સંચારન , ભયાભિ કે તનબાલ અંગેના ટેન્ડય/ 

ક્લોટેળનને રગિી અનુસાંગીક કાભગીયી. 

 રાઇટ ફીર ચૂકલણં કયલા િેભજ યીોટીગ સંફંધીિ કાભગીયી.  

 કામમક્રભના સેસન દદઠ િભાભ પ્રેક્ષકોની ચકાસણી કયી એન્રી આલાથી 

સભમસય કામમક્રભ ૂણમ કયલા સુધીની કાભગીયી. 

 ઓડીટોયીમભને સુસંગિ ભેનેજયશ્રી ધ્લાયા સોલાભાં આલે િેલી અન્મ 

િભાભ કાભગીયી. 

 

૫ લામયભેન 

 

 

 

૦૧  સેસન પ્રભાણે તલધુિ /તલજાણ/ંમાંતત્રક ઉકયણોના સંચારન , ભયાભિ , 

િથા તનબાલને રગિી સભગ્ર કાભગીયી. 

 સેસન પ્રભાણે એયકન્ડીળનીંગ , સાઉન્ડ , રાઇટ ઉકયણોના સંચારન , 

ભયાભિ િથા તનબાલને રગિી સભગ્ર કાભગીયી.  

 ઉયાંિ કામમક્રભ સભમે સેસન પ્રભાણે ભીટય યીડીંગ રેલંુ , જનયેટય 

ઓયેટ કયલું , રાઇટીંગ ચેક કયલી , સાઉન્ડ તસસ્ટભ , કટમન તલગેયે 

ઓયેટ કયલું િેભજ ઓડીટોયીમભને સુસંગિ અન્મ િભાભ કાભગીયી.   

 કામમક્રભ ન હોમ ત્માયે ઉકયણોની ભયાભિ િથા સપાઇ કયાલલાની 

કાભગીયી.    

૬ એ.સી. પ્રાન્ટ 

(તભકે.)  એન્ડ 

સાઉન્ડ રાઇટ 

ઓયેટય  

૦૧ 

૭ ટાલાા ૦૨  ટાર, યીોટમ તલગેયે ઝોન ઓપીસે હોંચાડલાની િેભજ રાલલાની 

કાભગીયી.  

  ઓપીસ / ઓડીટોયીમભને સંફંધીિ સોલાભાં આલે િેલી િભાભ 

કાભગીયી. 

૮ ફેરદાય 

 

૦૩  સેસન પ્રભાણે સ્ટેજ હેલ્ય િયીકેની કાભગીયી 

 સેસન પ્રભાણે પ્રેક્ષકોની એન્રી સભમે ચેકીંગ અને પ્રલેળની કાભગીયી  

 ઓડીટોયીમભ હોર િથા તપ્રભાઇસીસ સપાઇની કાભગીયી  

 ઓડીટોયીમભ િથા એ.સી પ્રાન્ટ ભાટે જરૂયી ાણીની ટાંકીઓ બયલા 

સંફંધીિ કાભગીયી 

 ઓડીટોયીમભને સુસંગિ સોંલાભાં આલિી અન્મ િભાભ કાભગીયી.  

 કામમક્રભ ન હોમ ત્માયે ઝંુફેળ સ્લરૂે ઓડીટોયીમભને રગિી સપાઇની 

કાભગીયી િથા ભયાભિની કાભગીયીભાં સહામરૂ થલું.   

૯ સપાઇ કાભદાય  

 

૦૧ 

 

 


