
 ઇવે ટ સે ટરની જ યા વાપરવા માટના િનયમો/શરતો 
 

૧. કાયર્ક્રમ/વપરાશ રાખનાર યિક્ત/સં થાએ િનયત કરેલ ફોમર્મા ંપરેૂપરૂી માિહતી સાથે ઓનલાઈન 
અરજી કરવાની રહશેે.       

૨. કાયર્ક્રમ માટેનુ ંઓનલાઈન બિુકંગ છ માસ અગાઉથી ચાલ ુથશે.  તે તારીખ અને સમય માટે 
જગ્યા ઉપલ ધ હશે તે પ્રમાણે અરજદાર બિુકંગ કરી શકશે.  

૩. વપરાશનો સમય સવારના ૮.૦૦ થી બી  િદવસના સવારના ૮.૦૦ કલાક સધુીનો રહશેે. 
૪. ભાડાની રકમ તથા ડીપોઝીટ ભયાર્ વગરની અરજી ઉપર યાન આપવામા ંઆવશે નહી. બિુકંગ 

માત્ર સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ની વેબસાઈટ www.sabarmatiriverfront.com  દ્રારા કરવાની રહશેે. 
૫. બિુકંગની રકમ અરજદારે માત્ર “ઓનલાઈન પેમે ટ ગેટવે” દ્રારા ભરવાની રહશેે. અરજદાર 

ઉપલ ધ િવક પો દ્રારા પેમે ટ કરી શકશે. પેમે ટ થયા બાદ જ અરજદાર ને ક ફરમેશન મેઈલ 
મળશે. 

૬. જો અરજદારને બિુકંગના ૨૪ કલાકમા ંક ફરમેશન મેઈલ ન આવે તો તેઓએ બિુકંગ ક ફરમેશન 
માટે અનકુ્રમ ન.ં ૩૬ મા ંજણા યા પ્રમાણે સપંકર્ કરવાનો રહશેે. 

૭. સદર ઇવે ટ ગ્રાઉ ડમા ંજુદા જુદા લોકનુ ંબિુકંગ ઉપલ ધતા મજુબ કરી શકાશે. 
૮.      જગ્યાની વાપરવાની પરવાનગી જ રી પરુાવા અને જ રી પેમે ટ કયાર્ બાદ જ મળશે. 
૯.     કોઈપણ પરીિ થિત મા ંકાયર્ક્રમ માટે નક્કી કરેલ િદવસોમા ંઘટાડો કરવા દેવામા ંઆવશે નહી. 
૧૦. કાયર્ક્રમની પવૂર્ તૈયારી માટે તથા કાયર્ક્રમ બાદ થળને યથા િ થિત કરવા માટે જો આખા િદવસની 

જ િરયાત ન હોય તો હાફ – ડે (૧૨.૦૦ કલાક) માટે ભાડેથી જગ્યા લઈ શકાશે નો દર સામા ય 
દરના ૫૦% રહશેે. 

૧૧. વપરાશ માટે રાખનાર યિક્ત/સં થાએ  હતે ુમાટે જગ્યા વાપરવા રાખી હોય તે જ હતે ુમાટે 
ઉપયોગ કરી શકાશે. જો તે હતેમુા ંકોઈ ફેરફાર કરવાનો જણાય તો તેની મજુંરી ફરજીયાત પણે 
કાયર્ક્રમના ૧૦ િદવસ અગાઉથી booking@srfdcl.com પર અરજી કરી મેળવવાની રહશેે. જો 
વધારાની ભાડાની ફી ભરવાની થાય તો તે ભાડાની રકમ તથા ડીપોઝીટ ફી ભયાર્ બાદ જ આવો 
ફેરફાર કરવા દેવામા ંઆવશે. 

૧૨. વપરાશ દરિમયાન સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. ની િમલકત ને કોઈપણ પ્રકારનુ ંનકુશાન થશે તો તેની સઘળી 
જવાબદારી જગ્યા વાપરનાર યિક્ત/સં થાની રહશેે. સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. ારા નક્કી કરેલ નકુશાન 
ની રકમ ડીપોઝીટમાથંી કાપી લેવામા ંઆવશે. જો નકુશાન ની રકમ ડીપોઝીટ ની રકમ કરતા ં
વધારે હશે તો યિક્ત/સં થાએ  તે નકુશાની રકમ ભરપાઈ કરવાની રહશેે.આ અંગે 
સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. એ કરેલ િનણર્ય આખરી ગણવામા ંઆવશે.  

૧૩.   ઈવે ટ ગ્રાઉ ડ  પિરિ થિતમા ંઉપયોગ કરવા માટે લીધેલ હોય તે પિરિ થિતમા ંજ પરત કરવાનો 
 રહશેે.        



૧૪. સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. ારા હયાત લાઇટનો પોઈ ટ આપવામા ંઆવશે પરંત ુ ડેકોરેિટવ તથા વધારાની 
લાઇટની જ િરયાત જણાય તો તે અરજદારે જાતે કરવાની રહશેે. (િડ.જી. સેટ  જનરેટર રાખી 
વધારાની લાઇટની યવ થા કરવાની રહશેે).  

૧૫.  સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. ારા કોઈ પણ કારણોસર કાયર્ક્રમ રદ કરવાની તથા તેમા ં ફેરફાર કરવાની 
આવ યકતા ઊભી થશે તો તેવા  સજંોગોમા ંતેમ કરવાનો સપંણૂર્ હક્ક/અિધકાર સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી.નો 
રહશેે. અને સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. આ માટે કારણો આપવા બધંાયેલ રહશેે નહીં. 

૧૬. જો કોઈ કારણોસર યિક્ત/સં થા તરફથી બિુકંગ કે સલ કરાવવામા ંઆવશે તો નીચેના ધોરણે  
 (ટેક્સ િસવાય) રકમ રીફંડ આપવામા ંઆવશે. 

  (અ) કાયર્ક્રમના ૧૫ િદવસ અગાઉ બિુકંગ કે સલ કરાવે તો ભાડાના ૭૫% રીફંડ આપવામા ં
        આવશે. 
  (બ) કાયર્ક્રમના ૩ િદવસ અગાઉ અને ૧૫ િદવસની અંદર બિુકંગ કે સલ કરાવે તો ભાડાના 
       ૫૦% રીફડં આપવામા ંઆવશે. 
  (ક) કાયર્ક્રમના ૧ િદવસ અગાઉ અને ૩ િદવસની અંદર બિુકંગ કે સલ કરાવે તો ભાડાના  
       ૨૫% રીફડં આપવામા ંઆવશે. 

  (ડ) જો કાયર્ક્રમના િદવસે કાયર્ક્રમ રદ કરવાની અરજી આવે તો કોઈ પણ જાતનુ ંરીફંડ                 
આવશે નહી. 

                (ઈ)  ડીપોઝીટની પરેૂ પરૂી રકમ સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. દ્રારા રીફ ડ કરવામા ંઆવશે. 
૧૭. સાબરમતી િરવરફ્ર ટની જગ્યાનો વા તિવક વપરાશ સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી.ના અિધકારીઓ ારા 

પ્રમાિણત કરવામા ંઆવશે. મજૂંર થયેલ જગ્યા કરતા ંવા તિવક વપરાશ વધારે હશે તો લાગ ુ
પડતી રકમ ડીપોઝીટ માથંી કાપી લેવામા ંઆવશે.  અંગે સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી.નો િનણર્ય આખરી 
રહશેે. 

૧૮. ઈવે ટ ગ્રાઉ ડના ં લોટ A, B, C, અને D લોક માટે મા ય થયેલ ભાડુ ંચકુવવાનુ ંરહશેે. મીનીમમ 
એક લોક ભાડે લેવાનો રહશેે. 

૧૯. જગ્યા વાપરનાર યિક્ત/સં થાએ ખરુશી, લાઉડ પીકર તથા વધારાની લાઇટની યવ થા 
કરવાની રહશેે. 

૨૦. યિક્ત/સં થાએ આ જગ્યા બીજી કોઈ યિક્ત/સં થાને વપરાશ માટે આપી શકશે નહી. તેમ છતા ં
જો મજુંરી વગર બીજાને ઉપયોગ કરવા આ યાનુ ંજણાશે તો ભરેલી ડીપોઝીટ ની રકમ જ ત 
કરવામા ંઆવશે અને બિુકંગ કે સલ કરવામા ંઆવશે. 

૨૧. ચાલ ુકાયર્ક્રમ દરિમયાન સાબરમતી િરવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશનના અિધકારીઓ ઇ પેક્શન કે 
અ ય કામે દાખલ થશે તો તેને સહકાર આપવાનો રહશેે. 

૨૨. કોઈ પણ સં થાને કે યિક્તને કોઈ પણ કાયર્ક્રમ માટે ડી કાઉ ટ કે ક સેશન આપવામા ંઆવશે નહી. 



૨૩.  કાયર્ક્રમના ં િદવસો િસવાય મડંપ, રે પ, ગ્રાઉ ડ બાધંવા/તૈયાર કરાવવા તથા છોડવા/ડી મે ટલ 
કરવાના માટે પ્રિત િદન લેખે લાગ ૂપડતા ંભાડાના ૫૦% વધારાની રકમ ભરવાની રહશેે. 

૨૪. ભાડાની કુલ રકમ ઉપર લાગ ૂપડતો ટેક્સ ભાડે રાખનાર યિક્ત/સં થાએ અલગથી ભરવાનો રહશેે. 
૨૫.  યિક્ત/સં થાએ નક્કી કરેલ ભાડાની પરેૂ પરૂી રકમ લાગ ુપડતા ટેક્સ સાથે તથા ભાડાની રકમના 

૫૦ % ડીપોઝીટ (ટેક્સ િસવાય) તરીકે ભરવાની રહશેે. આ ડીપોઝીટની રકમ કાયર્ક્રમ પણૂર્ ૧૫ 
િદવસમા ંરીફ ડ કરવામા ંઆવશે. 

૨૬. ડીપોઝીટની રકમ  પરત મેળવવા માટે યિક્ત/સં થાએ બે કની િવગત (કે સલ ચેક) આપવાની 
રહશેે. 

૨૭.  યિક્ત/સં થાએ બિુકંગ કરવાના સમયે ઓળખના પરુાવા તથા સરનામાની િવગત આપવાની 
રહશેે. 

૨૮. કાયર્ક્રમના આયોજનને લગતી પોલીસ પરિમટ, ફાયિબ્રગેડ, સીકયરુીટી, હે થ, ઇ યોર સ સેફટી ની 
મજુંરી તથા અતે્ર ઉ લેખ ન હોય પરંત ુજ રી હોય તેવી સરકારી ધારા ધોરણ મજુબની પરવાનગી 
લેવાની સઘળી જવાબદારી યિક્તની/સં થા રહશેે. કોઈપણ જાતના અિન છનીય બનાવ માટે 
સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. જવાબદાર રહશેે નહી. 

૨૯. ઉપર જણાવેલ જ રી પરવાનગીઓ કાયર્ક્રમના ૩ િદવસ અગાઉ સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી.ની ઓિફસમા ં
જમા કરાવવાની રહશેે. જો જ રી પરવાનગીઓ ૩ િદવસમા ં જમા કરવામા ં નિહ આવે તો 
સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. દ્રારા કાયર્ક્રમ રદ કરવામા ંઆવશે અને ભાડાની રકમ જ ત કરવામા ંઆવશે. 

૩૦. યિક્ત/સં થાએ જ રી પરવાનગીની અસલ નકલ આપવાની રહશેે. જો આપેલ નકલ બનાવટી કે 
ભ્રામક જણાશે તો યિક્ત/સં થા િવરુ ધ કાયદાકીય પગલા લેવામા ંઆવશે.  

૩૧. કાયર્ક્રમના ૧૦ િદવસ અગાઉ સધુી કાયર્ક્રમની તારીખ બદલવવા માટેની આવેલ અરજીમા ંમાગેંલ 
કાયર્ક્રમની તારીખમા ંકોઈ બિુકંગ ન હોય તો ભાડાની રકમ ઉપરાતં વધારાના ૫૦% લઇ ટ્રા સફર 
કરી આપવામા ંઆવશે. ની મજુંરી અગાઉથી booking@srfdcl.com પર અરજી કરી મેળવવાની 
રહશેે. 

૩૨. ઇવે ટ સે ટર ખાતે આવેલ કો ફર સ હોલનો વપરાશ દર . ૧૦,૦૦૦/-  અલગથી આપવાનો 
રહશેે. 

૩૩. યિક્ત/સં થા બિુકંગ કયાર્ બાદ વપરાશની જગ્યા બદલવા માટે અરજી કરે તો જગ્યાની 
ઉપલ ધતા મજુબ િવના મુ યે આવો ફેરફાર કરી આપવામા ંઆવશે. આવા ફેરફારની અરજી 
કાયર્ક્રમના ૧૦ િદવસ અગાઉ કરવાની રહશેે, ની માટે યિક્ત/સં થાએ booking@srfdcl.com 

પર અરજી કરી મજુંરી મેળવવાની રહશેે. 
૩૪.  કાયર્ક્રમ પવૂેર્ તથા પણૂર્ થયા બાદ સફાઈની સઘળી જવાબદારી કાયર્ક્રમનુ ં આયોજન કરનાર 

યિક્ત/સં થાની રહશેે. જગ્યા વપરાશ કયાર્ બાદ મળૂ િ થિતમા ંપરત નહી કરવામા ંઆવે તો દંડની 
રકમ તરીકે ડીપોઝીટના ૫૦% સમકક્ષ રકમ કાપી લેવામા ંઆવશે. 



૩૫.   યિક્ત/સં થાને કાયર્ક્રમની તૈયારી તેમજ ડીસમે ટલ માટે કાયર્ક્રમના િદવસ િસવાય જો વધારના 
િદવસની જ ર જણાયતો  તે તારીખે જગ્યા ઉપલ ધ હશે તો જ મજુંરી આપવામા ંઆવશે. 
યિક્ત/સં થાએ આવી મજુંરી booking@srfdcl.com પર અરજી કરી અને વધારાની ફી ની 
ચકુવણી કરી મેળવવાની રહશેે. 

૩૬.  કાયર્ક્રમને લગતી કોઈ પણ માિહતી માટે ી.વનરાજ ગોિહલનો સપંકર્ કરવાનો રહશેે. 
 ઈ – મેઈલ :  booking@srfdcl.com 

 ફોન નબંર :  ૯૯૦૯૪૨૫૩૩૧ 
૩૭.  ભાડાના દર નીચે મજુબ છે.  
 

કાયર્ક્રમનો હતે ુ
પ્રિત ૫૦૦૦ ચો. મીટર(૧ લોક દીઠ) 

દૈિનક ભાડુ િપયા 
કોમશીર્યલ ૭૩,૫૦૦/- 
પ્રદશર્ન ૫૫,૧૦૦/- 
સામાિજક કાયર્ક્રમ ૪૯,૦૦૦/- 
ધાિમર્ક કાયર્ક્રમ ૩૬,૮૦૦/- 
સરકારી કાયર્ક્રમ ૧૮,૪૦૦/- 

 
 અરજદાર/સં થાને ટેજની જ િરયાત હોય તેવા અરજદાર/સં થાને લોક-એ ભાડે આપવામા ં

આવશે તથા ટેજનો અલગથી . ૧૮,૪૦૦/- લાગ ુપડતા ટેક્સ સાથે ભરવાનો રહશેે.  
 


