
 

 

સરેુન્દર્નગર્દુધરેજ્નગરપાલિકા્-્સરેુન્દર્નગર. 
પડંિત દીનદયાળ ટાઉનહોલ ભાિે મેળવવા માટેન  ંઅરજી ફોમમ. 

 

ભાિ ેરાખનારન  ંનામ ઃ  - ............................................................. 

ભાિ ેરાખનારન  ંસરનામ  ંઃ  -.........................................................  
 

                             .......................................................... 

સસં્ થાનો રજીસ્ રેશન નબંર ઃ  - ...................................................... 

મોબાઇલ નબંર ઃ  - ..................................................................... 

તારીખ ઃ  -  ................................................................................ 

 

પ્રતત, 
ચીફ ઓફીસર સાહબેશ્રી, 
સ રેન્દ રનગર દ ધરેજ નગરપાલલકા, 
સ રેન્દ રનગર. 
 

  તવષય ઃ  -  પડંિત દીનદયાળ ટાઉનહોલ ભાિ ેમેળવવા અંગે.  
 

મે. સાહબેશ્રી, 
 

  સતવનય સાથ જણાવવાન  ં કે, અમારે શ્રી પડંિત દીનદયાળ ટાઉનહોલમા ં .............. .................. ....... 

....................નો કાયમક્રમ/પ્રસગં હોઇ તારીખ ..........................થી તારીખ ...................... સ ધી સમય ......... ...... ....... 

............. થી ............................................  સ ધી સમગ્ર ટાઉનહોલ / ફકત ગ્રાઉન્દ િ (બહારનો ભાગ) ભાિ ે રાખવા 

માગંીએ છીએ. જે અન સધંાને સ રેન્દ રનગર દ ધરેજ નગરપાલલકાએ તનયત કરેલ ભાડ /િીપોઝીટ/સફાઇચાર્જ/ સાઉન્દ િ 

સીસ્ ટમના ચાર્જ વસ લ લઇ પડંિત દીનદયાળ ટાઉનહોલ ઉપર જણાવેલ તારીખ તથા સમય માટે ઉપયોગ કરવા માટે 

મજં રી આપવા યોગ્ ય થવા તવનતંી. ટાઉનહોલના ઉપયોગ કરવા માટે નગરપાલલકાએ તનયત કરેલ તમામ 

શરતો/તનયમો/ તથા ભાિા અમોને સપંણૂમ બધંનકતામ રહશેે. જે અંગેની સમંતત બદલ અમોએ નીચે સહી કરી આપેલ છે.  

 

નોંધ ઃ  - (૧) રાષ્ટ રીય કાયમક્રમ, રાજય સરકારશ્રીના કાયમક્રમ અથવા નગરપાલલકાના કોઇપણ આકસ્સ્મક કાયમક્રમ સમયે 
અમોએ ભાિ ેરાખેલ ટાઉનહોલનો સપંણૂમ અથવા આંતશક ભાિાની મજં રી નગરપાલલકાના ચીફ ઓફીસરશ્રી 
રદ કરી શકશે. જેની સામે અમારે કોઇ જ વાદતવવાદ કે પત્ર વ્ યવહાર કરવાનો રહશેે. નડહ. 

(ર) િીપોઝીટની રકમ કોઇપણ સજંોગોમા ંરોકિમા ંપરત આપવામા ંઆવશ ેનડહ "એકાઉન્દ ટ પે" ચેકથી જ પરત 
આપવામા ંઆવશે.  

 

 

.............................................................. 

ભાિ ેરાખનારની સહી.  



 

 

 

- :: ઓફીસ્ઉપયોગ્માટે્:: - 
 

સાહબેશ્રી, 
 

શ્રી ................................................................. ને તારીખ ......................... થી તારીખ .................................... 

સમય ................................. થી ........................... સ ધી ભાિ ેઆપવાની અરજી અન સધંાને નીચ ેમ જબ ચાર્જ વસ લ 

કરેલ છે. જે અન સધંાને ટાઉનહોલ ભાિ ેઆપવા મજં રી આપવામા ંઆવે છે.  

 

ટાઉનહોલન  ંભાડ  રા. ....................................... પહોંચ નબંર ........................... તારીખ .......................................... 

ટાઉનહોલ  સફાઇ ચાર્જ  રા. ............................. પહોંચ નબંર ........................... તારીખ .......................................... 

સાઉન્દ િ સીસ્ ટમ ભાડ  રા. .................................... પહોંચ નબંર ........................... તારીખ .......................................... 

િીપોઝીટ         રા.  ....................................... પહોંચ નબંર ........................... તારીખ .......................................... 

SGST ની રકમ રા. .............................................પહોંચ નબંર ........................... તારીખ .......................................... 

CGST ની રકમ રા. ............................................પહોંચ નબંર ........................... તારીખ .......................................... 

 

ક લ વસ લ કરવાની થતી રકમ રા. ........................................................ 
 
 

સ્ થળ ઃ  -  
તારીખ ઃ  -          ટાઉનહોલ ઇન્દ ચાર્જ 
         સ રેન્દ રનગર દ ધરેજ નગરપાલલકા  
              
              
 
 
 

  



 

 

પડંિત્દીનદયાળ્ઉપધ્ય્ાય્ટાઉનહોિનો્વપરાશ્કરવા્અંગેની્શરતો્તથા્નનયમો 
 

(૧) ટાઉનહોલનો ઉપયોગ કરવા ઇચ્ છતા સખ્ શોએ નગરપલલકાએ તનયત કરેલ ફોમમમા ંચીફ ઓફીસરશ્રીને અરજી કરવાની રહેશે. 
જે વ્ યડકત કે સસં્ થા દ્વારા કાયમક્રમ રાખવાનો હોય તેઓએ કાયમક્રમની સપંણૂમ તવગતો તથા જણાવેલ તનયમોન  ંસપંણૂમ પાલન 
કરવાની તમામ પ્રકારની જવાબદાર અંગેની સમંતી સાથે સહી, સરનામા, મોબાઇલ નબંર/ફોન નબંર તેમજ ફોમમમા ં
જણાવેલ તમામ તવગતો આપવાની રહશેે. ટાઉનહોલ વપરાશ કરવા માટેન  ંઅરજી ફોમમ નગરપાલલકા કચેરીએથી પરથી  
રજાના ડદવસો તસવાય તવના મલૂ્ યે મળી શકશે. તથા નગરપાલલકાની વેબસાઇટ www.surendranagarnagarpalika.org પરથી 
મળશે. આ ટાઉનહોલન  ંબ કીંગ ૯૦ ડદવસ અગાઉ કરવામા ંઆવશે. તથા વહલેા તે પહલેાના ધોરણે કરવામા ંઆવશે.  

(ર) ટાઉનહોલ ભાિે રાખનાર શખ્ શ/સસં્ થાએ ટાઉનહોલન  ંફોમમ સપંણૂમ પણે ભરી તેની સાથે જ તનયત કરેલ ભાિાની રકમ તથા 
િીપોઝીટની રકમ તથા જો સાઉન્દ િ સીસ્ ટમનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તો તેની તનયત રકમ તથા સરકારશ્રીના તનયત કરવેરા 
તથા CGST/SGST ની રકમ અરજીફોમમની સાથે જ ભરપાઇ કરવાની રહશેે ત્ યાર બાદ જ ટાઉનહોલન  ંબ કીંગ કરવામા ંઆવશે.  
જેની પહોંચ રજ  કયેથી જ ટાઉનહોલનો કબજો જે તે ઇસમ કે સસં્ થાને સોંપવામા ંઆવશે.આ ટાઉનહોલમા ંબહારન  ંસાઉન્દ િ 
સીસ્ ટમ લાવી ઉપયોગ કરી શકાશે નડહ. 

(૩) ટાઉનહોલ વપરાશ કરનારે કાયમક્રમ માટે જરરી હોય તેવી લાગતી વળગતી સરકારી સત્તાની પરવાનગીઓ મેળવવી પિશે. 
તથા તે અંગેની તમામ પ્રકારની જવાબદારી વપરાશ કરનાર વ્ યડકત/સસં્ થાની રહશેે.  

(૪) આ ટાઉનહોલનો તવજળી વપરાશનો ચાર્જ ય નીટે ૧૦/- રા. મ જબ થતી રકમ ભરેલ િીપોઝીટમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે 
તેમજ આ ટાઉનહોલમા ંસાઉન્દ િ સીસ્ ટમનો વપરાશ કરવા માગંતા ઇસમ/વ્ યડકત કે સસં્ થાએ તનયત કરેલ સાઉન્દ િ સીસ્ ટમનો 
ચાર્જ અલગથી ભરપાઇ કરવાનો રહશેે. 

(૫)  આ ટાઉનહોલનો ડદવસની ગણતરી સાજંના 6:00 કલાકથી બીજા ડદવસના સાજંના 6:00 કલાક સ ધીનો એક ડદવસ ગણવામા ં
આવશે.  

(૬)  આ ટાઉનહોલ વપરાશ કરનાર વ્ યડકત કે સસં્ થાઓના કોઇ વધારાન  ંજિીત કામ કે કામચલાઉ બાધંકામ કરી શકશે નડહ. 
તમલ્ કતને ન કશાન ન થાય તે રીતે ઉપયોગ કરી શકશે. તથા જે સ્સ્થતતમા ંકબજો મેળવેલ હોય તે જ સ્સ્થતતમા ંકબજો પરત 
કરવાનો રહશેે.  

(૭)  ટાઉનહોલના મ ખ્ ય પિદા ઉપર કોઇપણ પ્રકારન  ંસ  શોભન કે પ્રદશમન પિદા સાથે જોિી શકાશે નડહ. તથા સ શોભન કે અન્દ ય 
કારણોસર ઉભી ડદવાલોમા ંખીલી કે હ ક તવગેરે મારી શકાશે નહીં.તથા સ્ ટેજ ઉપરના મ ખ્ ય પિદા કે વીંગ્ સ કે ડદવાલ ઉપર 
ફુલહાર, બેનર સેલોટેપ, પીન, પિદા ઉપર ટાકંણી, સ્ ટેપલરપીન  કે ખીલી મારી શકાશે નહીં.   

(૮)  ટાઉનહોલમા ં ડદવા કે જયોત જેવા કાયમક્રમો રાખી શકાશે નડહ તેમજ ટાઉનહોલમા ંજવનશીલ પદાથમ લાવી શકાશે નડહિં.  
(૯) કાયમક્રમ દરમ્ યાન કોઇપણ પ્રકારનો અકસ્ માત થશે અગર જાનહાની થશે તો તે માટે કોઇપણ સજંોગોમા ં નગરપાલલકાની 

જવાબદારી રહશેે નહીં. 
(૧૦) ટાઉનહોલમા ં કોઇપણ પ્રકારના ખાણી/પીણી/પાનમાવા/ગ ટખા/ધ મ્રપાન તથા નશીલા પદાથોના સેવન તથા પ્રતતબતંધત 

૫લાસ્ ટીકના ઉપયોગ પર સપંણૂમ પ્રતતબધં રહશેે. ઉપરાતં ટાઉનહોલમા ંકોઇપણ જાતની ગદંકી  કરવી નડહ.  આ અંગેની 
તકેદારી રાખવાની સપંણૂમ જવાબદારી વપરાશકતામ સસં્ થા/વ્ યડકતની રહશેે. જો કોઇ વ્ યડકત તેમ કરતા ંમાલ મ પિશે તો જે 
તે સસં્ થા/વ્ યડકત ઉપર કાયદેસર દંિનીય કાયમવાહી કરવામા ંઆવશે.  

(૧૧) ટાઉનહોલની પરવાનગી આપ્યા બાદ વપરાશ કરનાર/વ્ યડકત કે સસં્ થાએ ઠરાવેલી તારીખે ઉપયોગ ન કરે તેવા સજંોગોમા ં
ભરેલ ફી પરત કરવામા ંઆવશે નહીં. આમ છતા ંજો વપરાશ કરનાર વ્ યડકત/સસં્ થા કાયમક્રમની તારીખમા ં ફેરફાર કરવા 
માગંતા હોઇ અને ટાઉનહોલ ખાલી હોય તો મ ખ્ ય અતધકારીશ્રીને વ્ યાજબી કારણ જણાય તો તારીખમા ંફેરફાર કરી આપવામા ં
આવશે. પરંત   જયારે કોઇપણ વ્ યડકત કે સસં્ થા ટાઉનહોલ ભાિે રાખ્ યા બાદ કેન્દ સલ કરાવે તો આવા સજંોગોમા ંજમા કરાવેલ 
રકમ નીચે મ જબ પરત મેળવવા પાત્ર રહશેે.  
(અ) કાયમક્રમના ૩૦(ત્રીસ) ડદવસ અગાઉ જમા કરાવેલ ભાિાની રકમના ૭પ% રકમ. 
(બ) ૧૫ (પદંર) થી ૩૦ (ત્રીસ) ડદવસ અગાઉ જમા કરાવેલ ભાિાની રકમના ૫૦% રકમ. 
(ક) ૭ (સાત) થી ૧૫ (પદંર) ડદવસ અગાઉ જમા કરાવેલ ભાિાની રકમના ર૫% રકમ. 
(િ) ત્ યાર બાદ આવી રદની અરજી કરવાથી ભાિાની જમા કરાવેલ રકમ પરત મળવાપાત્ર રહશેે નહીં. 
(ઇ) િીપોઝીટની રકમ તનયત શરતોને આધીન પરત મળવાપાત્ર રહશેે.  
(એફ) બ ક કરાવનારના કોઇ અંગત વ્ યડકતના મરણ જેવી પડરસ્સ્થતતમા ંભાિાની રકમ પરત આપવા અંગે કારોબારી સતમતત  
     જે તનણમય કરશે તે માન્દ ય રહશેે.  

(૧ર) ટાઉનહોલના બેદરકારી પવૂમકના વપરાશ/આગ/હ લ્ લિ  અથવા બીજા કોઇપણ ધાધંલ/ધમાલને કારણે ટાઉનહોલ કે તેના 
સાધનોના તવજળી જોિાણ કે નગરપાલલકાની બીજી કોઇપણ તમલ્ કતને ન કશાન થશે તો તે માટે વપરાશ કરનાર 
વ્ યડકત/સસં્ થા જવાબદાર રહશેે. અને મ ખ્ ય અતધકારી નકકી કરે તેટલી રકમની ન કશાની વપરાશ કરનાર વ્ યડકત/ સસં્ થા 
પાસેથી વસ લ કરવાનો મ ખ્ ય અતધકારીશ્રીનો તનણમય આખરી ગણાશે તેની સામે કોઇ અપીલ કે પત્રવ્ યવહાર માન્દ ય રહશેે નડહ  
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(૧૩) ટાઉનહોલના ઉપયોગ સમય દરમ્ યાન મ ખ્ ય અતધકારીશ્રીને જો એમ લાગે કે સદરહ  સ્ થળનો ઉપયોગ જાહરે ડહતને 
ન કશાનકતામ છે તો વપરાશ કરનાર વ્ યડકત/સસં્ થા પાસેથી ટાઉનહોલનો કબ્ જો પરત લેવાનો હકક ચીફ ઓફીસરશ્રી પાસે 
અનામત રહશેે. તથા આવા પ્રસગેં વ્ યડકત/ સસં્ થાએ ભરેલ તમામ રકમન  ં રીફિં મળવાપાત્ર રહશેે નહીં. સદરહ  ડકસ્ સો 
નગરપાલલકાની બનાવ પછીની કારોબારી સતમતતની સભામા ંધ્ યાનપર લાવવામા ંઆવશે.  

(૧૪) ટાઉનહોલ જે હતે   માટે ભાિે લીધેલ હોય તે હતે   તસવાયના હતે   માટે ઉપયોગ કરી શકાશે નડહ જો તે તસવાયના હતે   માટે 
ઉપયોગ કરવો હોય તો મ ખ્ ય અતધકારીશ્રીની પવૂમ મજં રી લેવાની રહશેે. જો મ ખ્ ય અતધકારીશ્રીની પવૂમ મજં રી વગર આ 
શરતનો ભગં કરવામા ંઆવશે તો ઉપયોગ કતામ વ્ યડકત/સસં્ થાની િીપોઝીટ જપ્ત કરવામા ંઆવશે અથવા મ ખ્ ય અતધકારી 
નકકી કરે તેટલી વધારાની રકમ િીપોઝીટમાથંી કાપી લેવામા ંઆવશે.  

(૧પ) ટાઉનહોલમા ં કોઇપણ કાયમક્રમના કારણે કોઇ તનયમો કે કાયદાકીય જોગવાઇનો ભગં થતો હોય તો યોગ્ ય ઓથોરીટીની 
પરવાનગી મેળવ્ ય તસવાય કાયમક્રમ કરી શકાશે નડહ. જો આવો કોઇ કાયમક્રમ કરવામા ંઆવશે તો તે બાબતે નગરપાલલકા 
કોઇપણ પ્રકારે જવાબદાર ગણાશે નડહ.  

(૧૬) ટાઉનહોલના સપંણૂમ બાધંકામમા ં કે ફનીચરને ન કશાન થશે તો માટે નગરપાલલકા નકકી કરે તે રકમ તાત્ કાલીક ભરપાઇ 
કરવાની રહશેે. અથવા જો િીપોઝીટથી ઓછી રકમ હશે તો િીપોઝીટમાથંી કાપી લેવામાં આવશે અન્દ યથા કાયદેસરની 
કાયમવાહી કરવામા ંઆવશે.  

(૧૭) ટાઉનહોલમા ં ચાલ  કાયમક્રમે અથવા કોઇપણ સમયે મ ખ્ ય અતધકારીશ્રી અથવા તેમણે અતધકૃત કરેલ 
અતધકારીશ્રી/કમમચારીશ્રીને પ્રવેશવાનો તથા તનડરક્ષણ કરવાનો અતધકાર રહશેે.  

(૧૮) ટાઉનહોલમા ંકોઇપણ પ્રસગં/કાયમક્રમમા ંનગરપાલલકાના પદાતધકારીશ્રી તથા અતધકારીશ્રી માટે A તથા B બન્દ ને હરોળમા ંક લ 
૧૦ સીટ અનામત (ખાલી) રાખવાની રહશેે.  

(૧૯) રાજયસરકાર/કેન્દ રસરકાર કે અન્દ ય કરવેરા વપરાશ કરનારે અલગથી ભરપાઇ કરવાના રહશેે. જે દરો રાજય સરકારે કે 
કેન્દ રસરકારના દરે ભરપાઇ કરવાના રહશેે.  

(ર૦) રાજયસરકાર/કેન્દ ર સરકારના કાયમક્રમો આવે ત્ યારે વપરાશ કરનારે ટાઉનહોલ નગરપાલલકાને સ પ્રત કરવાનો રહશેે. અથવા 
આવા સજંોગોમા ંમ ખ્ ય અતધકારીશ્રી ટાઉનહોલનો કબ્ જો તાત્ કાલીક અસરથી લઇ શકશે કે ટાઉનહોલ નોંધાવેલ હોય તે રદ 
કરી શકશે. ઉપરાતં કોઇપણ ક દરતી આફતો જેવી કે જળ સકંટ/હ લ્ લિો/વાવાઝોિા જેવી આફતો સમયે પણ ટાઉનહોઇ રદ 
કરવાનો અબાતધત હકક ચીફ ઓફીસરશ્રી પાસે  રહશેે.  

(ર૧) કોઇ ખાસ ડકસ્ સામા ં કારોબારી સતમતતને યોગ્ ય જણાય તો ઠરાવેલ ભાિાના દરમા ં૫૦% સ ધી છુટ આપવાનો હકક રહશેે. 
પરંત   અન્દ ય તનયત ચાજીસ સપંણૂમ ભરવાના રહશેે.  
(એ) રાષ્ટ રીય લેવલના રાજકીય પક્ષોને હોલ તથા ગ્રાઉન્દ િના ભાિામા ં ૫૦% જ છુટ આપવામા ંઆવશે. બાકીના તમામ 
ચાજીસ સફાઇ, લાઇટબીલ,સાઉન્દ િ સીસ્ ટમ ચાજીસ તથા તમામ સરકારી ટેક્ષ યથાવત રહશેે.  
(બી) સરકારમાન્દ ય રજીસ્ ટિમ સસં્ થાઓને હોલ તથા ગ્રાઉન્દ િ ભાિામા ં ર૫% જ છુટ મળશે. બાકીના તમામ ચાજીસ સફાઇ, 
લાઇટબીલ,સાઉન્દ િ સીસ્ ટમ ચાજીસ તથા તમામ સરકારી ટેક્ષ યથાવત રહશેે.  
(સી) નગરપાલલકાને પોતાની ઉજવણી માટે પ્રમ ખશ્રી, ઉપપ્રમ ખશ્રી અથવા કારોબારી ચેરમેનશ્રી કોઇપણ એકના હ કમથી 
તમામ ચાજીસ સહીત તન શ લ્ ક ઉપયોગ કરી શકશે.  

(રર) સરકારી મીટીંગો, ચ ટંણી લક્ષી કામગીરી માટે મ ખ્ યઅતધકારીશ્રીને યોગ્ ય જણાયે તવનામલૂ્ યે ટાઉનહોલ આપી શકશે.   
 (એ) ટાઉનહોલમા ંકાયમક્રમ પત્ યા પછી ટાઉનહોલની સપંણૂમ સફાઇ કરીને જ પરત સોંપવાનો રહશેે. તવકલ્ પે સફાઇ કરાવવાનો  

તથા લાઇટ બીલનો જે ચાર્જ થશે તે જે તે વ્ યડકત/સસં્ થાની િીપોઝીટમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે.  
(ર૩) આ ટાઉનહોલમા ંકોઇપણ વ્ યડકત/ સસં્ થા દ્વારા લગ્ ન પ્રસગં કે અન્દ ય કાયમક્રમો અન્દ વયે સાઉન્દ િ સીસ્ ટમનો બહારના ગ્રાઉન્દ િમા ં

ઉપયોગ કરે તો તે અંગેની સમયમયામદા સરકારશ્રીએ તનયત કરેલ સમયમયામદા અન સાર રહશેે. તથા આ અંગેની જરરી 
મજં રી જેતે વ્ યડકત/સસં્ થા એ મેળવવાની રહશેે. તથા તે અંગેની સપંણૂમ જવાબદારી જેતે વ્ યડકત/ સસં્ થાની રહશેે.  

(ર૪) આ ટાઉનહોલ ભાિે રાખનાર વ્ યડકત/સસં્ થાએ કાયમક્રમમા ંઉપસ્સ્થત વ્ યડકતઓના વાહનોન  ંપાકીંગ તનયત જગ્ યાએ જ કરવાન  ં
રહશેે. તથા તે અંગેની તમામ જવાબદારી ભાિે રાખનાર વ્ યડકત/સસં્ થાની રહશેે.  

(રપ) પડંિત દીનદયાળ હોલમા ંલગ્ ન અને જમણવાર રાખી શકાશે નહીં. રીસેપ્શન રાખી શકાશે, અન્દ ય કાયમક્રમો કરી શકાશે.  
(ર૬) ઉપરોકત મજં ર કરવામા ંઆવેલ તનયમો તથા ભાિાના દરોમા ંનગરપાલલકામા ંજયારે જરર જણાય ત્ યારે સ ધારા કરવાનો 

અબાતધત અતધકાર નગરપાલલકા કારોબારી સતમતતને રહશેે.  
(ર૭) ટાઉનહોલ બાબતે કોઇપણ પ્રશ્ ન કે વાદતવવાદનો અંતતમ તનણમય નગરપાલલકાના મ ખ્ ય અતધકારીશ્રીને રહશેે.  
(ર૮) આ ટાઉનહોલન  ંન્દ યાયક્ષેત્ર સ રેન્દ રનગર રહશેે.  
 
 

સ્ થળ ઃ  -  
તારીખ ઃ  -             ( ભાિ ેરાખનારની સહી.)  



 

 

સ રેન્દ રનગર દ ધરેજ નગરપાલલકા- સ રેન્દ રનગર. 
સ રેન્દ રનગર દ ધરેજ નગરપાલલકાના શ્રી પડંિત દીનદયાળ ઉપાધ્ યાય ટાઉનહોલના  

સ લચત  ભાિા/શરતો/તનયમો નીચ ેમ જબ છે.  
ક્રમ પડંિત 

દીનદયાળ 
ઉપાધ્ યાય 
ટાઉન હોલ 
ભાિ ેઆપવા 
માટે ની તવગત 

સમયગાળો ભાિાની 
રકમ રા. 

તવજળી 
વપરાશ 
ય તનટ 
દીઠ 

ચાર્જ રા. 

સાઉન્દ િ 
સીસ્ ટમ 
વપરાશ 
ચાર્જ રા. 

સફાઇ 
ચાર્જ રા.  

િીપોઝીટની 
રકમ રા. 

GST/sGST 
તથા અન્દ ય 
કરવેરા  
ની રકમ 
રા. 

૧ ડદવસ - ૧ માટે 
(ર૪ કલાક 
માટે)  
સમગ્ર ટાઉનહોલ 

સાજંે 6:00 થી 
બીજા ડદવસ ેસાજંે 
6:00 વાગ્ યા સ ધી  

૩૦૦૦૦/- ૧૦/- ૧૦૦૦૦/- ૨૫૦૦/- ૫૦૦૦૦/- સરકારશ્રી
ના તનયમ 
અન સાર 

૨ ૧ર કલાક માટે 
સમગ્ર ટાઉનહોલ 

સાજંના 6:00 થી 
સવારના 6:00 

વાગ્ યા સ ધી  

૨૦૦૦૦/- ૧૦/- ૧૦૦૦૦/- ૧૫૦૦/- ૩૫૦૦૦/- સરકારશ્રી
ના તનયમ 
અન સાર 

૩ ૧ર કલાક માટે 
સમગ્ર ટાઉનહોલ 

સવારના 6:00 થી 
સાજંના 6:00 

વાગ્ યા સ ધી  

૧૭૦૦૦/- ૧૦/- ૧૦૦૦૦/- ૧૫૦૦/- ૩૫૦૦૦/- સરકારશ્રી
ના તનયમ 
અન સાર 

૪ ૬ કલાક માટે 
સમગ્ર ટાઉનહોલ
  

સવારના 6:00 થી 
બપોરના 12:00 

વાગ્ યા સ ધી  

૧૦૦૦૦/- ૧૦/- ૧૦૦૦૦/- ૧૫૦૦/- ૨૫૦૦૦/- સરકારશ્રી
ના તનયમ 
અન સાર 

૫ ૬ કલાક માટે 
સમગ્ર ટાઉનહોલ
  

બપોરના 12:00 થી 
સાજંના 6:00 

વાગ્ યા સ ધી  

૧૨૫૦૦/- ૧૦/- ૧૦૦૦૦/- ૧૫૦૦/- ૨૫૦૦૦/- સરકારશ્રી
ના તનયમ 
અન સાર 

૬ ૬ કલાક માટે 
સમગ્ર ટાઉનહોલ
  

સાજંના 6:00 થી 
રાત્રી ના 12:00 

વાગ્ યા સ ધી 

૧૫૦૦૦/- ૧૦/- ૧૦૦૦૦/- ૧૫૦૦/- ૨૫૦૦૦/- સરકારશ્રી
ના તનયમ 
અન સાર 

૭ ફકત ગ્રાઉન્દ િનો 
ભાગ ર૪ કલાક 
માટે  

સાજંે 6:00 

થી બીજા ડદવસે 
સાજંે 6:00 વાગ્ યા 
સ ધી  

૨૦૦૦૦/- ૧૦/- -- ૧૫૦૦/- ૩૦૦૦૦/- સરકારશ્રી
ના તનયમ 
અન સાર 

૮ ફકત ગ્રાઉન્દ િનો 
ભાગ ૧૨ કલાક 
માટે  

સાજંના 6:00 થી 
સવારના 6:00 

વાગ્ યા સ ધી  

૧૫૦૦૦/- ૧૦/- -- ૧૫૦૦/- ૨૫૦૦૦/- સરકારશ્રી
ના તનયમ 
અન સાર 

૯ ફકત ગ્રાઉન્દ િનો 
ભાગ ૧૨ કલાક 
માટે  

સવારના 6:00 થી 
સાજંના 6:00 

વાગ્ યા સ ધી  

૧૨૫૦૦/- ૧૦/- -- ૧૫૦૦/- ૨૦૦૦૦/- સરકારશ્રી
ના તનયમ 
અન સાર 

 
 


