
ભારતીય વિદ્યા ભિન કલ્ચરલ અકાદમી એન્ડ સેન્ટર ફોર આટટસ સચંાલલત 

ભિન્સ જે. એ. ઓડીટોરીયમભિન્સ જે. એ. ઓડીટોરીયમ  અને ગીતાઅને ગીતા  હોલહોલ  

ભવન્સ કોલેજ કેમ્પસ, લેડી વવદ્યાગૌરી નીલકંઠ માગગ, રાયફલ ક્લબ પાસે, ખાનપરુ, અમદાવાદ ભવન્સ કોલેજ કેમ્પસ, લેડી વવદ્યાગૌરી નીલકંઠ માગગ, રાયફલ ક્લબ પાસે, ખાનપરુ, અમદાવાદ ––  ૩૮૦ ૦૦૧૩૮૦ ૦૦૧  
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વપરાશ ના ચાજીસ ની વવગતવપરાશ ના ચાજીસ ની વવગત  
  

વિગતવિગત  જે.એ. ઓડીટોરીયમજે.એ. ઓડીટોરીયમ  ગીતા હોલગીતા હોલ  

ડીપોઝીટડીપોઝીટ  ૨૫૦૦૦.૦૦૨૫૦૦૦.૦૦  ૧૫૦૦૦.૦૦૧૫૦૦૦.૦૦  

                  (૧) (૧) સવારે સવારે ૭.૦૦ ૭.૦૦ થી થી ૧૧.૦૦૧૧.૦૦  ૧૦૦૦૦.૦૦૧૦૦૦૦.૦૦  ૩૦૦૦.૦૦૩૦૦૦.૦૦  

                  (૨) ૧૧.૦૦ (૨) ૧૧.૦૦ થી થી ૩.૦૦ ૩.૦૦ બપોરેબપોરે  ૧૦૦૦૦.૦૦૧૦૦૦૦.૦૦  ૩૦૦૦.૦૦૩૦૦૦.૦૦  

                  (૩) ૩.૩૦ (૩) ૩.૩૦ થી થી ૭.૩૦ ૭.૩૦ સાજંેસાજંે  ૧૫૦૦૦.૦૦૧૫૦૦૦.૦૦  ૮૦૦૦.૦૦૮૦૦૦.૦૦  

                  (૪) ૭.૩૦ (૪) ૭.૩૦ થી થી ૧૨.૦૦ ૧૨.૦૦ રાતે્ર   રાતે્ર     ૧૫૦૦૦.૦૦૧૫૦૦૦.૦૦  ૮૦૦૦.૦૦૮૦૦૦.૦૦  

લાઈટ વપરાશ લાઈટ વપરાશ   યવુનટ મજુબયવુનટ મજુબ  યવુનટ મજુબયવુનટ મજુબ  

ફૂડ કોટગ ( ચાફૂડ કોટગ ( ચા--પાણી, આઈસક્રીમ કે સદા નાસ્તા માટે)પાણી, આઈસક્રીમ કે સદા નાસ્તા માટે)  ૧૦૦૦.૦૦૧૦૦૦.૦૦  ૧૦૦૦.૦૦૧૦૦૦.૦૦  

ફૂડ કોટગ ( જમણવાર )ફૂડ કોટગ ( જમણવાર )  ૨૫૦૦.૦૦૨૫૦૦.૦૦  ૨૫૦૦.૦૦૨૫૦૦.૦૦  

ઓવરટાઇમ પ્રવત કલાકઓવરટાઇમ પ્રવત કલાક  ૨૦૦૦.૦૦૨૦૦૦.૦૦  ૨૦૦૦.૦૦૨૦૦૦.૦૦  

વીડડઓગ્રાફી વીડડઓગ્રાફી ––  વસિંગલ કે ડબલ કેમેરાવસિંગલ કે ડબલ કેમેરા  ૧૦૦૦.૦૦૧૦૦૦.૦૦  ૧૦૦૦.૦૦૧૦૦૦.૦૦  
ચેક રીટનગ ચાજીસચેક રીટનગ ચાજીસ  ૫૦૦.૦૦૫૦૦.૦૦  ૫૦૦.૦૦૫૦૦.૦૦  
નકુશાની વળતરનકુશાની વળતર      
              ૧)૧)  ખરુશીમા ંહને્ડલ નકુશાનીખરુશીમા ંહને્ડલ નકુશાની    ૬૦૦.૦૦૬૦૦.૦૦  ૬૦૦.૦૦૬૦૦.૦૦  
              ૨)૨)  ખરુશી મા ંટેવપસ્ટખરુશી મા ંટેવપસ્ટરીરી  નકુસાનીનકુસાની  ૭૦૦.૦૦૭૦૦.૦૦  ૭૦૦.૦૦૭૦૦.૦૦  
              ૩) ૩) ખરુશી ની બેઠક નકુશાનીખરુશી ની બેઠક નકુશાની  ૨૦૦૦.૦૦૨૦૦૦.૦૦  ૨૦૦૦.૦૦૨૦૦૦.૦૦  
              ૪) ૪) ખરુશી ની ખરુશી ની પીઠપીઠ  નકુશાની નકુશાની     ૨૦૦૦.૦૦૨૦૦૦.૦૦  ૨૦૦૦.૦૦૨૦૦૦.૦૦  
              5) પરદા કે બેટન ઉપર નકુશાની 5) પરદા કે બેટન ઉપર નકુશાની   ૨૦૦૦.૦૦૨૦૦૦.૦૦  ૨૦૦૦.૦૦૨૦૦૦.૦૦  
              ૬) ૬) લાઈટ કે સાઉન્ડ મા ંનકુશાની લાઈટ કે સાઉન્ડ મા ંનકુશાની   ૨૦૦૦.૦૦૨૦૦૦.૦૦  ૨૦૦૦.૦૦૨૦૦૦.૦૦    

  

નોંધ :  
(૧) બડુકિંગ સમયે શીફ્ટ ની પરૂી રકમ ભરાયલે હશે તો જ બડુકિંગ માન્ય ગણાશે તયા ંસધુી હોલ મળશે નહી.  

(૨) હોલ બડુકિંગ રદ કરવા મા ંઆવશે તો તેનો ચાર્જ નીચે મજુબ લવેા મા ંઆવશે . 
       અ)  એકમડહના પહલે જાણ કરવામા ંઆવશે તો ૨૦ટકા કુલ રકમમાથંી લેવામા ંઆવશે. 
       બ)  એકમડહના થી પદંર ડદવસની અંદર જાણ કરવામા ંઆવશે તો ૩૫ ટકા રકમ માથંી  લવેામાઆંવશે. 
        ક)   પદંર ડદવસથી એક અઠવાડડયાની અંદર જાણ કરવામા ંઆવશે તો ૫૦ ટકા કુલ રકમમાથંી લવેામા ંઆવશે.             
        ડ)   પ્રોગ્રામ ના ડદવસે જાણ કરવામા ંઆવશે તો કોઈ રકમ પરત મળવા પાત્ર રહશેે નડહ. માત્ર જરૂરી ટેક્સ કાપ્યા  બાદ  

            વધતી ડીપોઝીટ પરત થશે.  

(૪)  ચેક/ડીડી " ભવન્સ કલ્ચરલ અકેડમેી એન્ડ સેંટર ફોર આર્ટગસ" એ નામનો અમદાવાદ મા ંચકૂવવા પાત્ર લખવો. 
(૫) ઉપર ના ભાવ ડફલ્મ શડુટિંગ કે ખાસ પ્રકાર ના કાયગક્રમો તમેજ પરુા ડદવસ માટે જો હોલ જોઈતો હોય તો લાગ ુપડશે નડહ.   

(૬)  સરકારશ્રી ના વનયમ મજુબ હોલ, ફૂડ કોટટ  અને લાઈટ બીલ ના િપરાશ ની રકમ ઉપર ૧૮% GST લાગ ુપડશે. 
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