Saurashtra Gramin Bank
Head Office, RAJKOT
PDS DEPARTMENT
વષ ૨૦૨૨ : માટ બે કના કલે ડર છાપકામ ના ભાવ આપવા બાબત
પ્રિત,

તા.

ચેરમેન ી,
સૌરા ટ્ર ગ્રામીણ બેંક,
વડી કચેરી,
િવંગ – ૨ પ્રથમ માળ, LIC જીવન પ્રકાશ િબ ડીંગ,
ટાગોર માગર્, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧
િવષય :વષ ૨૦૨૨ : બે કના કલે ડર છાપકામ ના ભાવ આપવા બાબત
ઉપરોક્ત િવષય અનુસધ
ં ાને બે કની જ િરયાત મુજબ નીચેની િવગતે કે લે ડર છપાવવાના થાય છે .

અંગેનાં

અમારા ભાવ (ટ્રા સપોટશન સહીત) નીચે મુજબ છે . GST અલગ થી ગણવામાં આવશે.


િપ્ર ટરનું નામ



મોબાઈલ નં તથા



PAN No તથા.

તથા સરનામું
E –mail Address

GST No.



કામનુ ં નામ

કેલે ડર વષર્ – ૨૦૨૨



સંખ્યા

૧,૦૦,૦૦૦ આશરે




૪ કલરમાં, ૬ પાના : ૧૨ પેઇઝ (આગળ પાછળ થઈને) (તારીખ / વાર/ િતિથ અને /
ઓફસેટ

બેંકની િવગતો)

સાઈઝ

૪૪ સે .મી .× ૨૮ સે.મી .

કલે ડર ની િવગત

80

ુ
એસએમ મેપલીથો બેલાર ર

100

એસએમ િસનાર આટ

ુ
પેપર- બેલાર ર

ન ધ કલે ડરના :
ઉપરના ભાગે

ભાવ ટ્રા સપોટશન

દોર તથા પ ી

સાથે (Without GST)

લગાવી આપ ંુ

એનેક્ષર – A માં દશાર્ વેલ શરતો અમોને મા ય છે . છાપેલ કેલે ડર બે કની જી લા, તાલુકા કક્ષાની શાખાઓમાં બેંક
ારા દશાર્ વેલ સંખ્યા મુજબ સ લાયરના ખચેર્ પહોચતા કરવાના રહેશે. ઓડર્ ર મુજબનો માલ મ યા બાદ પેમે ટ ચેક/
ડ્રા ટ/ NEFT/ RTGS થી બેંક ારા કરવામાં આવશે.
લી.
(કોટશન આપનારની સહ તથા સી ો)
બીડાણ – ૮૦ GSM તથા ૧૦૦ GSM પેપરના નમ ૂના

1|Page

Saurashtra Gramin Bank
Head Office, RAJKOT
PDS DEPARTMENT
એને ર – A

ુ ના
ચ
ગે ંુ ટ ડર’ એમ લખીને તા.૧૫-૧૧-૨૦૨૧ સુધી માં બે કને પહોચત ુ ં કરવાનું રહેશે.

1.

સીલ બંધ કવર ઉપર ‘કલે ડર

2.

કવર ઉપર “કલે ડર – ૨૦૨૨ િ

3.

છાપકામના નમુના તથા કાગળની કવોલીટીના નમ ૂના બીડ સાથે બેંકમાં રજુ કરવાના રહેશે .બાઈ ડીંગ પેિકંગ વગેરે

ટ ગ બાબત” તથા “મોબાઈલ નંબર ____________ “ એમ લખવું

કવોટેશનમાં દશાર્વેલ કવોલીટી મુજબ વાપરવાના રહેશે.

4.

ુ લ / મંજુરી મ યા બાદ જ િપ્ર ટ કરવાનાં
કેલે ડર નુ ં ડીઝાઇનીંગ િવ. સ લાયરે બનાવી આપવાનુ ં રહેશે. બેંક તરફથી એ વ
રહેશે.

5.

ઓડર્ ર આ યા બાદ તા.૧૫-૧૨-૨૦૨૧ સુધીમાં િપ્ર ટ તથા તા.૨૦-૧૨-૨૦૨૧ સુધીમાં બેંક

ારા આપવામાં આવેલ થળે

કેલે ડર પહોચાડવાના રહેશે.

6.

િમસ- િપ્ર ટીંગ કે ડુ લીકેટ િપ્ર ટીંગમાં નુકશાનપામેલ કેલે ડર નવા િપ્ર ટ કરવાના રહેશે.

____________________
કોટશન આપનારની સહ
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