
સકે્ટય -૧૬,૨૦,૨૨,૨૮,૨૯,૩૦ યગંભચં લાયલા ભાટનેા  નનમભો  

 

1. યગંભંચ ભાં લયાળનો સાભાન્મ સભમ સલાયના ૭-૦૦ કરાક થી ફીજા દદલસે  સલાયે ૬.૩૦ સુધીનો યહળેે. 

 

2. એડલાન્સ ફકુીંગ ચાય કરેેન્ડય ભાસ અગાઉ ભાસનાં હરેા સપ્તાહભાં કયલાભાં આલળે એટરે ક ેનલમે્ફય 

ભાસનુ ંફુકકગ જુરાઇ ભાસના હરેા સપ્તાહભાં ડીસમે્ફય ભાસનુ ંફકુીંગ ઓગસ્ટ હરેા સપ્તાહભાં અન ે

જાન્મઆુયી ભાસનું ફકુીંગ સપ્ટમે્ફય ભાસના હરેા સપ્તાહભાં થઇ ળકળ.ે 

 
3.  એક સભમે એક તાયીખ ભાટે એક કયતા લધાયે અયજી આલે તો ડ્રો દયકે અયજદાય ની સાભ ેભહાનગયારીકા ની 

ભખુ્મ કચયેી એ કયલાભા આલળે અને ડ્રો ભજુફ થમરે પાલણી જે ત ે અયજદાયે ભાન્મ યાખલાનું યહળે.ે 

અયજદાયે અયજી સાથે બાડા તથા ડીોઝીટ ની યકભ નો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ અથલા યોકડ આલાની યહળે ેછી જ 

અયજદાય ડ્રો ભાં બાગ રઇ ળકળે. 

 

4. યગંભંચનો ડ્રો ઉય ભજુફ ચાય ભાસ અગાઉ ભનહના ની ૮ તાયીખ ના દદલસે સલાયે ૧૨ કરાકે કયલાભાં આલળે. 

ફાકી ના દદલસો નું ફુકકગ ભ`નહનાની તાયીખ ૮ છી ગભે ત્માયે સલાયે ૧૧.૦૦ કરાક થી ફોયે ૨.૦૦ કરાક 

દયનભમાન કયી ળકાળે. 

 

5. કયરે ફુકકગ કને્સર કયલા ભાટે બાડા ની યકભ ભાથંી નીચે ભજુફ ની કાત કયલાભાં આલળે.  

(૧) ૬૧ દદલસ થી ૧૨૦ દદલસ ની અદંય ૨૫%. 

(૨) ૩૧ દદલસ થી ૬૦ દદલસ ની અદંય  ૫૦%. 

(૩) ૦૧ દદલસ થી ૩૦ દદલસ ની અદંય ૭૫%. 

 

6. યગંભંચ ભા ંગયફા/મ્મઝુીકર કામયક્રભ ભાટે નફન- ધધંાકીમ હતે ુભાટ ેબયરે બાડાનાં ૫૦% ભજુફ અરગથી 

નાણાં બયલાના યહળે.ે 

 

7. યગંભંચ ભાં ગયફા/ મ્મુઝીકર કામયક્રભ ભાટે ધધંાકીમ હતે ુભાટે બયરે બાડાનાં ત્રણ ગણા ભુજફ અરગથી નાણા ં

બયલાના યહળે.ે   

 

8. લહીલટી ચાજય  રૂ.૨૦૦૦/- એક દદલસ નો બયી યગંભચં નો કફજો સલાયે ૭.૦૦ લાગે ભેલલાનો યહળેે.  

 

9. યગંભંચ ના ભદેાન ભાં કે રોન ના ગ્રાઉન્ડ ભાં ખોદકાભ કે સ્ટેજ ફનાલી ળકાળે નનહ. 

 

10. સ્ટેજ ભાટે યગંભંચ ભાં હમાત સ્ટેજ નો જ ઉમોગ કયલાનો યહળેે.  

 

11. સ્ટેજ ની દીલારો ક ેપળય ય ફનેય ક ેખીરી રગાલી ળકાળ ેનનહ.  

  

12. યગંભંચ ભાં આલરેા સોપા ન ેલાયનાયે જાતે જ ગોડાઉન ભાથંી રલેા ડળે અને પ્રસગં યૂો થમા છી જાતે જ 

ત્માં જભા કયાલલાના યહળે.ે  

 

13. યગંભંચ ભાં આલરેા સોપા ન ેયગંભંચ ની ફહાય રઇ જલા દલેાભાં આલળે નનહ. 

 

14. યગંભંચ આલરેા ૨ રૂભ ભાંથી ભાં એક જ રૂભ પાલલાભાં આલળે. ફીજો રૂભ ઓપીસ અને સલયય રૂભ  હોલાથી 

કોઈણ નહસાફે પાલલાભાં આલળે નનહ. 

 

15. યગંભંચ અયજદાયે જભણલાય ભાટે ક ે ીલાના ાણી ક ે ચા-કોપી લગયેે ભાટે પ્રાનસ્ટકના પ્રટે, ડીળ, ક, 

ગ્રાસ, લાટકા, લગયેે નો ઉમોગ કયી ળકાળે નનહ. અને જભણલાય ત્મા છી ફાકી યહરે એઠલાડ અન ે

ગંદલાડ જેભ ક ે ડીળ, પ્રટે, ક અને ગ્રાસ લગયેે જેલી અન્મ લસ્તઓુ ની સપાઈ કયી ન ે ડસ્ટફીન ભા ં

નાંખલાની યહળે.ે 



 

16. યગંભંચ ના ભદેાન ભાં ફુલાયા રગાલરેા હોમ તનેી આજુફાજુભાં કોઈણ જાત નું કાભ કયી ળકાળ ેનનહ. 

 

17. યગંભંચ લાયનાયે યગંભંચ ની કોઈણ લસ્તુ નું નકુળાન કયલુ ંનનહ. જો કોઈ લસ્તુ ન ેનકુળાન કયરે હળે તો ત ે

લસ્તુ ની ફજાયબાલ દકભત ભજુફ રૂનમા લસરુ કયલાભાં આલળે. આ ઉયાતં યગંભચં લાયનાયે  તઓેનો 

પ્રસગં ણૂય થતા એઠલાડનો નનકાર ગટય રાઈનભાં ન કયતા આ ભાટે અરગ ડસ્ટનફન યાખી ડોય ટ ુડોય કચયો 

એકત્ર કયતા લાહનન ેઆલા અને ડીળો લગયેનેો નનકાર કયલા તઓેએ ોતાના ડસ્ટનફન યાખલા તભેજ ત ે

એકઠો થમરે એઠલાડ, કચયાને યગંભંચભાં આલરેા યસોડાની ાછ યાખલાભાં આલરે ભોટી કચયાની ટેી ભા ં

નાખલાનું યહળેે. જો આ ફાફતે કસયુ થમે તઓેની ડીોઝીટ ભાથંી લહીલટી ચાજય  ટેે રૂ.૩૦૦૦/- લસરુાત 

કયલાભાં આલળે.આ  ફાફત ની ફાહંેધયી રૂ.૫૦/- ના સ્ટમે્ ય ફકૂકગ કયનાયે રનેખત ભાં આલાની યહળેે. 

 

18. ફુકકગ કયરે યંગભચં સયકાયી કાભે જરૂદયમાત ઉનસ્થત થમેથી કોઈણ જાત ની નોટીસ ક ેજાણ કમાય નસલામ 

ફુકકગ યદ કયલાના અનધકાયો ગાધંીનગય ભહાનગય ાનરકા ન ેઅફાનધત છે. 

 

19. કમ્ાઉન્ડભાં આલરે ફગીચાભાંથી કોઈણ જાત ના ફૂર ક ેછોડ લગયેે રલેા ક ેતોડલા નનહ. 

 

20. રૂભ ની અંદય પ્રાઈભસ તથા ગસે સગાલી યસોઈ કયલા દલેાભાં આલળે નનહ. 

 

21. યગંભંચ ભાં લયામરે લીજી ફતણ અને ગસે ફતણ નું ફીર લાયનાયે બયલાનું યહળેે. 

 

22. યગંભંચ ભાં લાયનાય ને કોઈણ જાત ની ગયેકામદસેય પ્રલનુત કયલા દલેાભાં આલળે નનહ. 

 

23. યગંભંચ ભાં યસોઈ ફનાલનાયને ભાસં,ભાછરી લગયેે ભાસંાહાયની કાકૂ કયલા દલેાભા ં આલળ ે નનહ ક ે

ભાંસાહાય ીયસલા દલેાભાં આલળે નનહ. 

 

24. આઈ.ડી. પ્રપૂ ની ઝેયોક્ષ રૂ.૫૦/- ના સ્ટમે્ ની સાથે આલાની યહળેે. 

 

25. યગંભંચ ભાં રગાલરેા CCTV ના ફૂટજે ની કોી ભળે નનહ તો કોઈણ ફકુકગ કયનાય ેભાગંલી નનહ. 

 

26. યગંભંચ ભાં કામયક્રભ અગંે જરૂયી સયકાયી રામસન્સ ભેલલાની જલાફદાયી જે ત ે જગ્માનાં લયાળકતાય 

અયજદાયશ્રીની યહળેે. જેભા ં કસયુ થમે જે કોઈ સયકાયી કામદાકીમ દયનસ્થનત થળે તનેી જલાફદાયી 

ગાધંીનગય મ્મુનનનસર કોોયળેનની યહળે ેનનહ.  

 

27. યગંભંચ ફકુીંગ કયાલનાય અયજદાયશ્રી નસલામ અન્મ કોઈ ફીજી વ્મનક્તને મ્મનુનનસર કોોયળેનની જગ્માનો 

લયાળ કયલા ભાટે આી ળકાળે નહી. જો તાસ સભમે અન્મને ઉમોગ કયલા આરે ભારભુ ડળે તો 

ફકુીંગ કયાલનાય અયજદાયશ્રીની બયરે ડીોઝીટ જપ્ત કયી તાત્કાનરક અસયથી કામયક્રભ ફંધ કયાલી 

મ્મુનનનસર કોોયળેન દ્લાયા દંડનીમ કામયલાહી કયલાભાં આલળે. 

 

28. યગંભંચ ભાં મ્મુનનનસર અનધકાયીશ્રીઓ જમાયે ણ ઇન્સ્કેળન ક,ે કોઈણ કાયણોસય હોરભાં દાખર થામ 

તો તભેન ેસહકાય આલાનો યહળેે. 

 

29. યગંભંચ ની જગ્માભાં કોઈણ જાતની ગંદકી થામ ત ે યીતઉેમોગ કયલો નહી, જે ત ે જગ્મા બાડે યાખનાય ે

પ્રોગ્રાભ ૂણય થમાફાદ દયકે જગ્માએ સાપસપુ કયાલીને નસક્મોયીટી ગાડયને ફતાલીન ેચાજય  સોલાનો યહળે.ે 

 

30. કમ્ાઉન્ડભાં આલરે ફગીચાભાંથી કોઈણ જાતના છોડ ક ેફુર નલગયેે રલેા ક ેતોડલા નહી. 

 



31. ફકુીંગ કયાલનાય અયજદાયે અન્મ કાભ કયનાય સ્ટાપ ાસેથી કોઈ કાભ રલેું નહી. તભેજ કોઈ કાભ ફતાલલું 

નહી તભેજ કોઈ જાતનુ ંઅસભ્મ લતયન કયલું નહી તથા તભેને કોઈ ભહનેતાણં ક ેફક્ષીસ આલી નહી. 

 

32. જો યગંભંચ નું ફકુીંગ કયાલરે તાયીખે યગંભંચનો ઉમોગ કયલાનો ન હોમ તો લયાળના ચોખ્ખા સાત દદલસ 

અગાઉ ફકુીંગની તાયીખ ફદરલા ભાટે નામફ મ્મનુનનસર કનભશ્નયશ્રી, ગાંધીનગય ભહાનગયાનરકા ન ે

અયજી કયે થી રૂ. ૫૦૦/- તાયીખ ફદરલા ભાટે ની પી રઇ અને જો નલી તાયીખે યગંભંચ નુ ંફુકકગ થમરે નનહ 

હોમ તો એકલાય તાયીખ ફદરી આલાભા આલળે.   

 

33. રાઉડસ્ીકય યગંભંચની ફહાય ભકૂી લગાડી ળકાળ ેનહી. પક્ત યગંભંચની અંદય લગાડલા દલેાભાં આલળે.ત ેભાટ ે

રામસન્સ ભેલલાની જલાફદાયી જે ત ેજગ્માનાં લયાળકતાય અયજદાયશ્રીની યહળેે. જેભાં કસયુ થમે જે કોઈ 

સયકાયી કામદાકીમ દયનસ્થનત થળે તનેી જલાફદાયી ગાંધીનગય મ્મુનનનસર કોોયળેનની યહળેે નનહ. 

 

34. કોઇણ ફાફત ેલાદ નલલાદ થામ તો કનભશ્નનયશ્રી, ગાંધીનગય ભહાનગયારીક નો નનણયમ આખયી ગણાળે. 

 
 

રૂ.૫૦ ના સ્ટમે્ ય નીચ ેભજુફ નુ ંસોગધંનાભ ુકયલુ.ં 
 

 

 “આથી હુ ંનીચ ેસહી કયનાય શ્રી____________________________________________ 

ઉભય ___ ધધંો_____________________યહલેાસી _______________________________________________ 

સોગધંનાભા ં ય જાહયે કયીએ છીએ ક ે  અભોએ ગાધંીનગય ભહાનગયાનરકા દ્લાયા સચંાનરત સકે્ટય-_____ નો યગંભચં 

તા.__________ ના યોજ ફકૂ કયાલરે છે. અભાયા પ્રસગં દયનભમાન અભાયા લયાળથી યગંભચં ન ેકોઈણ લસ્તનુુ ંજે કાઈ ણ 

નકુળાન થળ ેતો તનેા ફજાયબાલ ની કીંભત ભજુફ રૂનમા બયલા અભો ફાહંધેયી આીએ છીએ તભેજ યગંભચંના લયાળ છી 

યગંભચંભા ંકયરે જભણલાય, નાસ્તો લગયેનેો એઠલાડ, ખારી પ્રટે, ગ્રાસ, ડીળ લગયેને ેત્મા ંભકુલાભા ંઆલરે ડસ્ટનફન ભાજં નાખીળુ ં

જો આ ફાફત ેઅભાયા દ્લાયા કસયુ થમ ેઅભાયી ડીોઝીટ ભાથંી નનમભોનસુાય જે કાત ગાધંીનગય ભહાનગયાનરકા દ્લાયા કયલાભા ં

આલળ ેત ેઅભોન ેભજુંય યહળે.ે ત ેઆ સોગધંનાભા ંથી અભો જાહયે કયીએ છીએ.” 

    ઉય નુ ંસોગધંનાભુ ંસાચુ ંઅન ેખર ંછે, ખોટુ ંસોગધંનાભુ ંકયલુ ંત ેગનુ્હો ફન ેછે. ત ેઅભો જાણીએ છીએ. 


