Saurashtra Gramin Bank
Head Office, RAJKOT
PDS DEPARTMENT
લષ : ૨૦૨૩ ભાટે ફેન્કના કેરેન્ડય છાકાભ ના બાલ આલા ફાફત
પ્રતત,

તા.

ચેયભેનશ્રી,
વૌયાષ્ટ્ર ગ્રાભીણ ફેંક,
લડી કચેયી,
તલિંગ – ૨ પ્રથભ ભા, LIC જીલન પ્રકાળ બફલ્ડીંગ,
ટાગોય ભાગષ , યાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧
તલમ :લષ ૨૦૨૩ : ફેન્કના કેરેન્ડય છાકાભ ના બાલ આલા ફાફત
ઉયોક્ત તલમ અનુવધ
ં ાને ફેન્કની જરૂરયમાત મુજફ નીચેની તલગતે કેરેન્ડય છાલલાના થામ છે . જે અંગેનાં
અભાયા બાલ (રાન્વોટે ળન વશીત) નીચે મુજફ છે . GST અરગ થી ગણલાભાં આલળે.
:



તપ્રન્ટયનું નાભ



ભોફાઈર નં તથા



PAN No તથા.

તથા વયનામું
E –mail Address

GST No.





કાભનું નાભ
વંખ્મા

કેરેન્ડય લષ – ૨૦૨૩
૧,૦૦,૦૦૦ આળયે

૪ કરયભાં, ૬ ાના : ૧૨ ેઇઝ (આગ ાછ થઈને) (તાયીખ / લાય/ તતતથ અને /
ઓપવેટ

ફેંકની તલગતો)

વાઈઝ

૪૪ વે .ભી .× ૨૮ વે.ભી .

કેરેન્ડય ની તલગત

80 જીએવએભ ભેરીથો ફેરાયપુય

100 જીએવએભ તવનાય આટષ
ેય- ફેરાયપુય

નોંધ કેરેન્ડયના :
ઉયના બાગે

બાલ રાન્વોટે ળન

દોયી તથા ટ્ટી

વાથે (Without GST)

રગાલી આશું

એનેક્ષય – A ભાં દળાષ લેર ળયતો અભોને ભાન્મ છે . છાેર કેરેન્ડય ફેન્કની જીલ્રા, તાલુકા કક્ષાની ળાખાઓભાં ફેંક
દ્વાયા દળાષ લેર વંખ્મા મુજફ વપ્રામયના ખચે શોચતા કયલાના યશેળે. ઓડષ ય મુજફનો ભાર ભળ્મા ફાદ ેભેન્ટ ચેક/
ડ્રાફ્ટ/ NEFT/ RTGS થી ફેંક દ્વાયા કયલાભાં આલળે.
રી.
(કોટે ળન આનાયની વશી તથા વીક્કો)
ફીડાણ – ૮૦ GSM તથા ૧૦૦ GSM ેયના નમ ૂના
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Saurashtra Gramin Bank
Head Office, RAJKOT
PDS DEPARTMENT
એનેક્ષય – A

ુ ના
સચ
1.

વીર ફંધ કલય ઉય ‘કે રેન્ડય અંગે ન ંુ ટે ન્ડય’ એભ રખીને તા.૨૭-૧૦-૨૦૨૨ સુધી ભાં ફેન્કને શોચતું કયલાનું યશેળે.

2.

કલય ઉય “કે રેન્ડય – ૨૦૨3 તપ્રન્ટીંગ ફાફત” તથા “ભોફાઈર નંફય ____________ “ એભ રખવું

3.

છાકાભના નમુના તથા કાગની કલોરીટીના નમ ૂના ફીડ વાથે ફેંકભાં યજુ કયલાના યશેળે .ફાઈન્ડીંગ ેરકિંગ લગે યે
કલોટે ળનભાં દળાષલેર કલોરીટી મુજફ લાયલાના યશેળે.

4.

કે રેન્ડય નું ડીઝાઇનીંગ તલ. વપ્રામયે ફનાલી આલાનું યશેળે. ફેંક તયપથી એપ્રુલર / ભંજુયી ભળ્મા ફાદ જ તપ્રન્ટ કયલાનાં
યશેળે.

5.

ઓડષ ય આપ્મા ફાદ તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૨ સુધીભાં તપ્રન્ટ તથા તા.૧૫-૧૨-૨૦૨૨ સુધીભાં ફેંક દ્વાયા આલાભાં આલેર સ્થે
કે રેન્ડય શોચાડલાના યશેળે.

6.

તભવ- તપ્રન્ટીંગ કે ડુપ્રીકે ટ તપ્રન્ટીંગભાં નુકળાન ાભેર કે રેન્ડય નલા તપ્રન્ટ કયલાના યશેળે.

____________________
કોટે ળન આનાયની વશી
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