
 

 

 

 

 
* SDB માાં ઓા ફિસ ટ્રાન્સિર ઓાંગ ના નવા નનયમા  * 

પ્રતિ, 

મેમ્બરશ્રી, 
 

 ઓફિસ ટ્રાન્સિર કરવા માટેના નનયમો નીચે મજુબ છે:- 

1) જે મેમ્બરના ઓફિસ પેટે પ્રથમ ચાર હપ્િા થી ઓછી રકમ ભરપાઈ થયેલ હોય અથવા ચાર 

હપ્િા સધુીના વ્યાજની રકમ ભરવાની બાકી હોય િે મેમ્બરની ઓફિસ િારીખ ૨૬-૧૦-૨૦૨૧ 

બાદ ટ્રાન્સિર થઈ શકશ ેનહીં. 
2) િારીખ ૦૯-૧૧-૨૦૨૧ થી ઓફિસ ટ્રાન્સિર માટે અરજી આપવામાાં આવશે િો ટ્રાન્સિર િી 

વસલૂવામાાં આવશે જેની તવગિ નીચ ેમજુબ છે. 

ક્રમ ટ્રાન્સિરના પ્રકાર ટ્રાન્સિર ચાર્જ 

1 ઓફિસ ટ્રાન્સિર માટે  રૂ. ૧૦/- પ્રનિ સ્ક્વેર ફિટ 

2 નામ ઉમેરવા અથવા બાદ કરવા માટે રૂ. ૧૦/- પ્રનિ સ્ક્વેર ફિટ 

3 િકિ ટુ-વ્હીલર પાફકિંગ ટ્રાન્સિર માટે રૂ. ૧૦૦૦/- પ્રનિ ટુ-વ્હીલર પાફકિંગ  

4 િકિ િોર- વ્હીલર પાફકિંગ ટ્રાન્સિર માટે રૂ. ૨૦૦૦/- પ્રનિ િોર- વ્હીલર  પાફકિંગ 
 

    *ટ્રાન્સિર ચાર્જ ઉપર 18% GST અલગથી વસલૂવામાાં આવશે. 

3) ઓફિસ ટ્રાન્સિર માટેના િોમમ SDB ની સરુિ કચેરી પરથી મેળવવાના રહશેે િેમજ િે અંગેની 

તવગિવાર માફહિી સરુિ કચેરી પરથી મેળવવાની રહશેે. 

                                                                                                                    

 

િારીખ: ૦૨/૧૧/૨૦૨૧  

સ્કથળ:  સરુિ                                                                                       

Sd/- 

મેનેજજિંગ કનમટી, 

 એસડીબી ડાયમડં બસુસ 
 

 



 

 

 

 

UPDATED RULES REGARDING TRANSFER OF 
OFFICE IN SDB 

To, 

Members 

SDB Diamond Bourse, 
 

The rules for transfer of office are as follows: - 

1) The member who has failed to make payment upto 4th Instalment along with delayed 

payment charges is unable to apply for transfer of office to SDB after 26/10/2021. 

2) Transfer fees will be charged by SDB for transfer of office from 09/11/2021 and the 

details for the same are as follow: 

 

Sr. 

No. 

Types of Transfer  Transfer charge 

 

1 Office transfer  Rs. 10/- per square feet 

2 Name addition or deletion in office Rs. 10/- per square feet 

3 Transfer of two-wheeler parking 

space separately 

Rs. 1000/- per two-wheeler parking 

transfer 

4 Transfer of four-wheeler parking 

space separately 

Rs. 2000/- per four -wheeler parking 

transfer 

 

* 18% GST will be charged separately on transfer charge. 
 

3) Office transfer form is available from SDB's Surat office as well as detailed information 

about transfer can be availed from Surat office. 

 

 

Date: 02/11/2021 

Place: Surat  

                                   Sd/- 

Managing committee, 

SDB Diamond Bourse 

 


