તા.
પ્રતત,
ચેરમેનશ્રી,
સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક,
વડી કચેરી, એસ. જે . પેલેસ
ગોપાલનગર મેઈન રોડ
ઢેબર રોડ, રાજકોટ ૩૬૦૦૦૨
વિષય : િષષ: ૨૦૧૭ માટે બેન્કના કેલેન્ડર છપાિિા અંગે
ભાિ આપિા બાબત
ઉપરોક્ત તવષય અનુસધ
ં ાને બેન્કની જરૂરરયાત માટે નીચેની તવગતે કેલેન્ડર છપાવવાના થાય છે . જે અંગેનાં અમારા
ભાવ (ટે ક્ષ તથા રાન્સપોટે શન સહીત) નીચે મુજબ છે .


તપ્રન્ટરનું નામ

:

કામનું નામ



સંખ્યા

: કેલેન્ડર વષષ – ૨૦૧૭



ઓફસેટ

: ૪ કલરમાં, ૬ પાના : ૧૨ પેઇઝ



સાઈઝ

: ૪૪ સે. મી. × ૨૮ સે. મી.



કેલેન્ડર ની તવગત

: ૯૦,૦૦૦ - આશરે

70 જીએસએમ

100 જીએસએમ

130 જીએસએમ

નોંધ: કેલેન્ડરના

મેપલીથો બેલારપુર

તસનાર આટષ પેપર-

તસનાર આટષ પેપર –

ઉપરના ભાગે દોરી

બેલારપુર

બેલારપુર

તથા ટે ગ લગાિી
આપિાના રહેશે

ભાવ / કેલેન્ડર
(તમામ કર તથા
રાન્સપોટે શન સાથે)
નીચે દશાષ િેલ વિગતો / શરતો અમોને માન્ય છે :
1.

ઉપર જણાવેલ દરે ક છાપકામના નમુના તથા કાગળની કવોલીટીની તવગત બેંકમાં રૂબરૂ બતાવવાની રહેશે અને
કાગળ બાઈન્ડીંગ પેરકિંગ તવગેરે ઉપર દશાષ વેલ કવોલીટી મુજબ વાપરવાના રહેશે.

2.

છાપેલ કેલેન્ડર બેન્કની જીલ્લા/તાલુકા કક્ષાની તમામ શાખાઓમાં બેંક દ્વારા દશાષ વેલ સંખ્યા મુજબ તમારા ખચે
પહોચતા

કરવાની રહેશે. ઓડષ ર મુજબનો માલ મળ્યા બાદ પેમેન્ટ ચેક/ડ્રાફ્ટ થી કરવામાં આવશે.

3.

આપ વેટ નંબર ધરાવતા હોવા જોઈએ.

4.

ટે ન્ડર સીલ બંધ કવરમાં મોકલવાના અને કવર ઉપર કેલેન્ડર અંગેન ુ ં ટે ન્ડર એમ લખવાનુ ં રહેશે.

5.

ટે ન્ડર તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૬ સધીમાં બેન્કને પહોચતુ ં કરવાનુ ં રહેશે.

લી.
(કોટે શન આપનારની સહી તથા સીક્કો)

તા.
પ્રતત,
ચેરમેનશ્રી,
સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક,
વડી કચેરી, એસ. જે . પેલેસ
ગોપાલનગર મેઈન રોડ
ઢેબર રોડ, રાજકોટ ૩૬૦૦૦૨
વિષય : િષષ: ૨૦૧૭ માટે બેન્કની ડાયરી છપાિિા અંગે
ભાિ આપિા બાબત
ઉપરોક્ત તવષય અનુસધ
ં ાને બેન્કની જરૂરરયાત માટે નીચેની તવગતે ડાયરી છપાવવાની થાય છે . જે અંગેનાં અમારા
ભાવ (ટે ક્ષ તથા રાન્સપોટે શન સહીત) નીચે મુજબ છે .


તપ્રન્ટરનું નામ

:



કામનું નામ

: ડાયરી વષષ – ૨૦૧૭



સંખ્યા

: ૧. સાદી ડાયરી - ૫,૦૦૦ આશરે
: ૨. એક્ઝીક્યુટીવ ડાયરી - ૩૦૦૦ આશરે



ઓફસેટ

: ૪ કલરમાં



સાઈઝ

: ૭.૫ ઇંચ × ૧૦ ઇંચ

ડાયરી ની તવગત

સાદી ડાયરી( 1 date in

સાદી ડાયરી( 2 date

એક્ઝીક્યુટીવ ડાયરી

એક્ઝીક્યુટીવ ડાયરી

1 page)

in 1 page) 70

( 1 date in 1 page)

( 2 date in 1 page)

70 જીએસએમ

જીએસએમ બેલારપુર

70 જીએસએમ

70 જીએસએમ

બેલારપુર PP binding

PP binding

બેલારપુર Imported

બેલારપુર Imported

binding

binding

ભાવ / ડાયરી
(તમામ કર તથા
રાન્સપોટે શન સાથે)
નીચે દશાષ િેલ વિગતો / શરતો અમોને માન્ય છે :
1. ડાયરીના ઉપરના/પાછળના અને અંદરના આઠ પેઇઝમાં બેન્કની જરૂરરયાત મુજબ 130 GSM આટષ પેપરમાં તપ્રન્ટ કરી
આપવાના રહેશે તથા અંદરના દરે ક પાના પર બેંક નો લોગો તપ્રન્ટ કરી આપવાનો રહેશે.
2. ઉપર જણાવેલ દરે ક ડાયરીના નમુના તથા કાગળની કવોલીટીની તવગત બેંકમાં રૂબરૂ બતાવવાની રહેશે અને કાગળ
બાઈન્ડીંગ પેરકિંગ તવગેરે ઉપર દશાષ વેલ ક્વોલીટી મુજબ વાપરવાના રહેશે.
3. છાપેલ ડાયરી બેન્કની જીલ્લા/તાલુકા કક્ષાની તમામ શાખાઓમાં બેંક દ્વારા દશાષ વેલ સંખ્યા મુજબ તમારા ખચે પહોંચતી
કરવાની રહેશે.ઓડષ ર મુજબનો માલ મળ્યા બાદ પેમેન્ટ ચેક/ડ્રાફ્ટ થી કરવામાં આવશે.
4. આપ વેટ નંબર ધરાવતા હોવા જોઈએ.
5. ટે ન્ડર સીલ બંધ કવરમાં મોકલવાના અને કવર ઉપર ડાયરી અંગેન ુ ં ટે ન્ડર એમ લખવાનુ ં રહેશે.
6. ટે ન્ડરતા.૨૧/૧૦/૨૦૧૬ સુધીમાાં બેન્કને પહોંચતુ ં કરવાનુ ં રહેશે.
લી.
(કોટે શન આપનારની સહી તથા સીક્કો)

