
ખળુ ખફય..! 
SDB તયપથી ભેમ્ફયોને વ્માજભાાં ૫૦% યાહત 

વ્માજભાાં યાહતની સ્કીભ :

 સ્કીભની ભાહહતી :-

જે ભેમ્ફયોની SDB તયપથી શાર સધુીભાાં ઓફપવ તેભજ ાફકિંગ ેટે શપ્તાની યકભ બયલાની ફાકી શોમ અથલા ફ્ક્ત
વ્માજની યકભ બયલાની ફાકી શોમ તો બયલાની થતી વ્માજની યકભ ય ૫૦% યાશત આલાભાાં આલળે અથાાત
શપ્તાની યકભ ભાંગાલલાની જે આખયી તાયીખ શોમ તેનાથી  ૩ ભફશનાના વલરાંફ સધુી લાવિક ૧૮% ના ફદરે  ૯% રેખે
વાદુાં વ્માજ અને ૩ ભફશનાથી લધાયાના વલરાંફ ય ૧૮% ના ફદરે ૯% રેખે વિભાવવક ચક્રવધૃ્ધધ વ્માજ ગણલાભાાં
આલળે તેભજ વાદુાં અને ચક્રવધૃ્ધધ વ્માજ ય ૧૨% GST અરગથી આલાનો યશળેે.

વ્માજભાાં યાશતની આ સ્કીભનો રાબ જે ભેમ્ફય તાયીખ ૦૧-૦૬-૨૦૨૧ થી ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ સધુીભાાં ફાકી યશતેા શપ્તાની
વાંપણૂા યકભ વ્માજ વફશત બયળે તેભને જ આલાભાાં આલળે. તાયીખ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ છી શપ્તા અથલા વ્માજની
કોઈણ યકભ બયલાભાાં આલળે તેના ઉય વ્માજની ગણતયી લાવિક ૧૮% રેખે જ  કયલાભાાં આલળે અથાાત આ
સ્કીભનો રાબ ભળે નશીં.
 વ્માજભાાં યાહતની ગણતયી સભજલા ભાટે ઉદાહયણ :-

જો કોઈ ભેમ્ફયનુ ાં શારની તાયીખે ૯% રેખે GST લગયનુાં  કુર વ્માજ રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- થામ છે તેભજ ભેમ્ફયે અગાઉ
શપ્તા રેટ બમાા શોલાથી ૧૮% રેખે GST લગય રૂ. ૪૦,૦૦૦/- વ્માજ SDBને ચકૂલેર છે તો ભેમ્ફયે શપ્તા વવલામની
વ્માજભાાં યાશતની સ્કીભ ફાદ વ્માજની ચકૂલલા ાિ યકભ નીચે મજુફ થળે.

૯% પ્રભાણે GST લગયની બયલાની થતી 
વ્માજની યકભ 

રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/-

ફાદ: વ્માજ યત કયલાનુાં શોમ તેની યકભ રૂ. ૨૦,૦૦૦/-

GST લગય બયલાાિ વ્માજની યકભ રૂ. ૮૦,૦૦૦/-

ઉભેયો: બયલાાિ વ્માજની યકભ ય GST@૧૨% રૂ. ૯,૬૦૦/-

GST ફાદ વ્માજની બયલાાિ યકભ 
રૂ. ૮૯,૬૦૦/-

   લર 

  લલ્રબબાઇ ટેર  
ચેયભેન-SDB ડામભાંડ બસુસ



ખળુ ખફય..! 
જે ભેમ્ફયોએ SDB ને વ્માજ ચકૂલેર છે તેને વ્માજની 

૫૦% યકભ યત કયલાભાાં આલળ ે
વ્માજ હયપાંડ(યત) ની સ્કીભ 

 સ્કીભની ભાહહતી  :-
જે ભેમ્ફયોએ શાર સધુીભાાં SDBભાાં વ્માજ ેટે કોઈણ યકભ જભા કયાલી શોમ તેને GST લગયની જે વ્માજની યકભ
બયેર શોમ તેના ૫૦% યકભ યત કયલાભાાં આલળે.

 વ્માજની ૫૦% યકભ યત કયલાની ગણતયી સભજલા ભાટે ઉદાહયણ :-

જો કોઈ ભેમ્ફયે વ્માજ ેટે રૂ. ૧,૧૨,૦૦૦/- GST વફશત બયેર શોમ તે ભેમ્ફયને વ્માજની યકભ નીચેની ગણતયી 
મજુફ ફયપાંડ(યત) આલાભાાં આલળે. 

વ્માજ ેટે GST વાથે બયેર યકભ રૂ. ૧,૧૨,૦૦૦/-

ફાદ: GSTની યકભ રૂ. ૧૨,૦૦૦/-

GST લગય બયેર વ્માજની યકભ રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/-

ફાદ: બયેર વ્માજની યકભના ૫૦% યકભ રૂ. ૫૦,૦૦૦/-

વ્માજ યત કયલાની યકભ રૂ. ૫૦,૦૦૦/-

 યકભ હયપાંડ(યત) ભેલલાની ળયતો :-
1) જે ભેમ્ફયની SDB તયપથી ઓફપવ અને ાફકિંગ ેટે ૧૧ શપ્તા સધુીની જે યકભ ભાંગાલલાભાાં આલેર છે અને

જો તેના ઉય કોઈ વ્માજ રાગેર છે તો એ તભાભ યકભ તાયીખ ૩૦ જૂન, ૨૦૨૧ સધુીભાાં બયાઈ થમેર શોમ

તેલા જ ભેમ્ફયને વ્માજની ૫૦% યકભ આ ોલરવી મજુફ યત કયલાભાાં આલળે.

2) SDB વ્માજની યકભ આ સ્કીભ રાગ ુથમાના ૯૦ ફદલવની અંદય પ્ત RTGS દ્વાયા જ યત કયળે આથી SDB

દ્વાયા જે ભેમ્ફયને વ્માજની યકભ યત કયલાની છે તેભની ાવે તેભના ફેંક એકાઉન્ટની વલગત ભાંગાલલાભાાં

આલે તેના ૩૦ ફદલવભાાં જે નાભથી SDBભાાં ઓફપવ બકુ કયાલેર છે તે જ નાભના ફેંક એકાઉન્ટની ભાફશતી

ોતાના યજજસ્ટડા ઇ-ભેઈર આઈડીથી info@sdbbourse.com ય ભેઈર કયલાનો યશળેે અથલા SDBની

સયુત(કતાયગાભ) ઓફપવ ય જભાાં કયાલલાની યશળેે.
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3) જે ભેમ્ફય શારની તાયીખભાાં ઓફપવ ધયાલે છે તેને જ ‘વ્માજ યત સ્કીભ’ નો રાબ ભળે.

નોંધ:- જો કોઈ ભેમ્ફયને વ્માજના હયપાંડ અને યાહત સ્કીભ અંગે કોઈ ણ પ્રકાયની સભજ ન ડતી હોમ 
અથલા કોઈ પ્રશ્ન હોમ તો info@sdbbourse.com ય ભેઈર અથલા સયુત (કતાયગાભ) ઓહપસ ય નીચેના 
નાંફય ય  સાંકસ કયલાનો યહળેે. 

કૉન્ટૅક્ટ નાંફય :- ૦૨૬૧-૨૫૩૫૪૦૦ | ૦૨૬૧-૨૫૩૫૪૦૧ | ૭૨૨૭૦૩૪૫૦૨ 

લર 

  લલ્રબબાઇ ટેર  
ચેયભેન-SDB ડામભાંડ બસુસ
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Good News..! 
50% DPC relief to the members from SDB 

Delayed payment charges (DPC) Relief Scheme : 

 Scheme Information: -

Members whose contribution amount or delayed payment charges towards office and 

parking space in SDB is pending will be given 50% relaxation on the amount of DPC to be 

paid. It means, SDB will charge simple interest  @ 9% instead of 18%  in case of late 

payment of contribution upto 3 months and in case of more than 3 months, 9% quaterly 

compounding interest will be charged and GST @12% shall also be applicable on simple & 

compounding interest. 

The benefit of DPC relaxation scheme will be given only to the member who will pay the 

contribution amount upto 11th installment with DPC from 01-06-2021 to 30-06-2021 . Any 

amount of installment or DPC to be paid after 30-06-2021 will be calculated at the rate of 

18% per annum only as per the current DPC policy of the Company and  the benefit of this 

scheme will not be applicable. 

 Example to understand the (DPC) relief scheme : -

If Payable DPC amount till date @9% per annum is Rs,1,00,000/- and member paid Rs. 

40,000/- DPC earlier to SDB, in this case amount of DPC to be payable is as below. 

Amount of DPC to be paid 
without GST @ 9% 

Rs. 1,00,000/- 

less: The amount of interest to be 
refunded 

Rs. 20,000/- 

Amount of DPC payable 
without GST 

Rs. 80,000/- 

Add : 12% GST  on DPC payable Rs. 9,600/- 

DPC Amount payable with GST Rs. 89,600/- 

  Vallabhbhai Patel 
 Chairman-SDB Diamond Bourse 



Good News..! 
SDB will refund 50% amount of Delayed payment charges (DPC) to the 

members who paid DPC 
DPC Refund Scheme 

 Scheme Information   : -

Members who have paid DPC amount in SDB so far will be refunded 50% of the total 
amount of DPC exclusive of GST. 

 Example give below to understand the calculation of refund amount : -

If a member paid DPC of Rs. 1,12,000/- including GST in that case SDB will refund the 
amount as per below calculation. 

Paid amount of DPC (inclusive GST) Rs. 1,12,000/- 

less : Amount of GST Rs. 12,000/- 

Amount of DPC paid without GST Rs. 1,00,000/- 

less : 50% of the amount of DPC paid Rs. 50,000/- 

Amount to  be refunded Rs. 50,000/-

 Condition to get DPC refund: -

1) Member whose payment upto 11th contribution along with DPC, if any will be paid on or 
before 30th June, 2021 then only member will be eligible to get refund amount as per the 
DPC refund scheme.

2) SDB will repay the amount of DPC only through RTGS within 90 days of the 
implementation of this scheme.Member has to provide his bank account details to SDB 
within 30 days of intimation given to eligible members to get refund by SDB through mail on 
info@sdbbourse.com with their registered e-mail ID or submit to Katargam office. The 
registered name in SDB and the name of the bank account details  provided  for  getting  the 

refund amount should be the same. 



3) The member who holds office in SDB at the date of implementation of policy will get the 
benefit of ‘DPC relaxation & refund scheme’.

Note:- Member who has any query regarding the scheme  can ask via E-mail on 
info@sdbbourse.com  or contact to Surat ( Katargam office ) on the below contact 
number . 
Contact number: - 0261-2535400 |0261-2535401 | 7227034502 

 Vallabhbhai Patel 
 Chairman- SDB Diamond Bourse 
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