Date: 29/06/2019
Dear Member,
SDB Diamond Bourse
Subject: Payment of Sixth member’s Contribution amount
Jai Bharat, we are glad to inform you that SDB Diamond Bourse construction work of G+15
floor of 9 towers is going well and RCC work of 5 towers out of 9 towers have almost been
completed.
Every member is expecting that Diamond Bourse should be completed on earliest basis. On
consideration of every member’s hope and emotions, Committee members are doing
continuously hard work to complete the construction work within time limit.
To consider the further construction work of Bourse as well as current financial situation of
market, it has been decided by Board of members in its meeting held on 24/06/2019 that
each member has to pay their contribution amount as mentioned below for construction of
SDB Diamond Bourse.

Detail
Amount
Time Limit
Bank Detail
Office - Per Square
A/c Name :-“SDB DIAMOND BOURSE
Rs.500/Feet
RERA PROJECT A/C”
01/08/2019
Parking – Per Two
Bank Name:- HDFC Bank Ltd
Rs. 3,000/To
Wheel
A/c No. :-50200035517256
10/08/2019.
IFSC Code :-HDFC0001008
Parking – Per Four
Rs. 30,000/Branch :- Citylight, Surat
Wheel
Note: - GST @12% shall be applicable on the above amount.

Example (For explanation)
If you have 300 Sq. ft. Office & 1-Two Wheel parking space & 1-Four Wheel parking space
then contribution amount will be as follows.

Detail
Office - Per Square
Feet
Parking – Per Two
Wheel
Parking – Per Four
Wheel

Current GST
Rate (12%)
D=(C) x
12/100

No.
(A)

Contribution
Amount
(B)

Total
Amount
(C)=(A) x (B)

Total Payable
Amount
E=(C) + (D)

300

500/-

1,50,000/-

18,000/-

1,68,000/-

1

3,000/-

3,000/--

360/-

3,360/-

1

30,000/-

30,000/-

3,600/-

33,600/-

Total

2,04,960/-

Each member should pay their contribution amount within time limit mentioned through
single cheque/RTGS/DD and it has to be deposited at Surat or Mumbai office. In case of
RTGS/NEFT, receipt will be provided subject to inform UTR No. / bring copy of bank statement
along with membership number to office. As and when construction work of Bourse will move
forward, we will provide information to all members. We hope that you all will cooperate with
us as you all have cooperated till date. If you will not make payments within time, then you
will be liable to pay interest and GST on the same as below:



Within 3 months delayed from due date: Interest @ 18%
More than 3 months delayed from due date: Quarterly compounding Interest@ 18%
GST @12% shall be applicable on interest & compounding interest.

Note:-Member who has paid till 2nd member’s contribution amount shall make further
payment regarding office through bank loan and for that member may contact to “Singhi
Financial Advisor” as below.
Mo.: 9327441335, 0261-2471428 | Email : @ofnisinghifinancial.com
Consultants of SDB Diamond Bourse
Techno Legal Consultant
Rising Sun Engineering&
Consultant – Mumbai
Mr. Kirti Dave

Architect
Morphogenesis - New Delhi
Mr. Manit Rastogi

Construction Contractor
PSP Project Ltd. - Ahmedabad
Mr. P.S. Patel

MEP / Green Building
AECOM – Mumbai
Mr. T. M. Mathew

Structure Designer
JW Consultants LLP – Mumbai
Mr. Achyut Watve

Project Management Consultant
Masters ManagementConsultants
(India)Private Limited - Mumbai
Mr. JaspreetSingh

Cost Consultant
Gleeds Hooloomann Consulting
India Private Limited-Mumbai
Mr. BenHuskkison

Landscape Consultants
IPDM Services (INDIA) Pvt Ltd. –
New Delhi
Ms. Sujata Kohli

Security Consultants
MIPL Security & IT Consultants –
Mumbai
Mr. Prasad Patil

LIFT Consultant
TAK Consulting Pvt Ltd.-Mumbai
Mr. Tak Mathews

Lighting Consultant
KSA Architectural lighting
Designer – Mumbai
Ms. Kanchan Puri Shetty

Signage Consultant
Leaf Design Pvt. Ltd–Mumbai
Mr. Sumit Patel

Traffic Consultant
Transportation andTraffic
EngineeringConsultants–Mumbai
Mr. Mayank Shah
Facade Consultants
FACET Facade Consultancy Pvt
Ltd. – Hyderabad
Mr. Nitin Bhatia
IT Network Consultant
Techno Consultant – Delhi
Mr. Sajnay Agrawal

Thanking You…
Vallabhbhai S. Patel
Chairman – SDB Diamond Bourse.

તા.૨૯-૦૬-૨૦૧૯
પ્રતત શ્રી,
સબાસદ

SDB ડામભંડ બુસસ.

તિષમ :-સબાસદે છઠ્ઠા કોન્ટ્રીબ્યુશનની યકભ બયિા ફાફત.
જમ બાયત સાથે જણાલલાન ું કે SDB ડામભુંડ બસસ ન ું G + ૧૫ ભા ના ૯ ટાલય ભાટે ન ું ફાુંધકાભ જોયળોયથી ચારી યહ્ ું છે
અને ૯ ટાલયભાુંથી ૫ ટાલયન ું RCCન ું કાભ પ ૂણસતાના આયે છે .
દયે ક સબાસદ એવ ું ઈચ્છી યહ્યા છે કે ,

ડામભુંડ બસસ જલ્દી તૈમાય થામ.સબાસદોની બાલના અને રાગણી ને ધ્માનભાું યાખીને

કમભટી ભેમ્ફયો SDB ડામભુંડ બસસન ું ફાુંધકાભ સભમસય પ ૂણસ થામ તે ભાટે અથાગ પ્રમત્નો કયી યહ્યા છે .

બસસના ફાુંધકાભ કામસને લેગલુંત યાખલા ભાટે તેભજ ફજાયની પ્રલતસભાન આમથિક રયસ્થથતને ધ્માનભાું યાખીને તા.

૨૪/૦૬/૨૦૧૯ ના યોજ ભે રી ફોડસ -ભીટીંગભાું નક્કી થમા મજફ સબાસદ કોન્ટ્રીબ્યળનની યકભ નીચે દળાસવ્મા મજફ જભા
કયલલાની યહેળ.ે

તિગત

યકભ

ઓપીસ ેટે થ્લેય ફૂટ દીઠ
ારકિંગ ેટે ટવ્હીર દીઠ
ારકિંગ ેટે પોય વ્હીરદીઠ

સભમભમાસદા

$i. ૫૦૦/-

તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯

$i. ૩,૦૦૦/-

થી

$i. ૩૦,૦૦૦/-

૧0/૦૮/૨૦૧૯ સધી

ફેંકની તિગત

A/c Name :-“SDB DIAMOND
BOURSE RERA PROJECT A/C”
Bank Name:HDFC Bank Ltd
A/c No. :-50200035517256
IFSC Code : HDFC0001008
Branch :- Citylight, Surat

નોંધ: ઉય દશાસિેર યકભ ય ૧૨% રેખે GST આિાનો યહેશે.

ઉદાહયણ(સભજિા ભાટે )
જો આની ૩૦૦ સ્ક્િેયફૂટની ઓપીસ અને ૧-ટુવ્હીર ાર્કિંગ અને૧-પોય વ્હીર ાર્કિંગ હોમ તો બયિાાત્ર કોન્ટ્રીબ્યુશનની
યકભ નીચે મુજફ યહેશે.
તિગત

ઓપીસ ેટે થ્લેય ફૂટ
દીઠ
ારકિંગેટે ટવ્હીર દીઠ
ારકિંગ
વ્હીરદીઠ

ેટે

પોય

િતસભાનGST

સંખ્મા

કોન્ટ્રીબ્યુશનનીનક્કીથમેરય્ભ(

કુ રય્ભ

(A)

B)

(C)=(A) x (B)

૩૦૦

$i. ૫૦૦/-

૧,૫0,૦૦૦/-

૧૮,૦૦૦/-

૧

$i. ૩,૦૦૦/-

૩,૦૦૦/-

૩૬૦/-

૧

$i. ૩૦,૦૦૦/-

૩૦,૦૦૦/-

૩,૬૦૦/-

યે ટ(૧૨%)પ્રભાણે
D=(C) x ૧૨/૧૦૦

ટોટર

કુ ર બયિાાત્ર યકભ
E=(C) + (D)

૧,૬૮,૦૦૦/-

૩,૩૬૦/-

૩૩,૬૦૦/૨,૦૪,૯૬૦/-

આ પ્રભાણે નક્કી થમેર સભમ ભમાસદાભાું દયે ક સબાસદોએ કોન્ટ્રીબ્યળન
અથલા મફ
ું ઈ ઓપીસ ય જભા કયલાનો યહેળ.ે

ની યકભનો એક જ ચેક/RTGS /NEFT/DD સયત

જે સબાસદ RTGS/NEFT કયે છે તેભને

ભેમ્ફયળીનુંફય સાથે UTR

No./ફેંકથટે ટભેન્ટ્ટની નકર કુંનીભાું જભા કયાવ્મા ફાદ જ યસીદ આલાભાું આલળે. જે યીતે બસસની કાભગીયી આગ લધળે
તેની ભારહતી સબાસદોને સભમાુંતયે આલાભાું આલળે. આ સલેનો સહકાય અત્માય સધી જે યીતે ભી યહ્યો છે તે જ યીતે

ભી યહેળે તેલી આળા.જો આ ના કોન્ટ્રીબ્યળનની યકભ સભમસય બયલાભાું નરહ આલે તો આને વ્માજન ું બાયણ નીચે મજફ
રાગળે.




૩ ભરહના સધી મલરુંફ

: ૧૮% રેખે સાદું વ્માજ

૩ ભરહનાથી લધાયે મલરુંફ : ૧૮% રેખે મિભામસક ચક્રવ ૃદ્ધિ વ્માજ

તેભજ સાદા વ્માજ અનેચક્રવ ૃદ્ધિ વ્માજ ય ૧૨% રેખે GST રાગળે.

નોંધ :- જે ભેમ્ફયની ઓર્પસ ેટે ફે હપ્તા સુધીની યકભ બયાઈ થમેર હોમ તે ભેમ્ફય ઓર્પસ ેટેની ફાકીની

યકભ રોન દ્વાયા ચ ૂકિી શકે છે અને તે ભાટે “ તસિંઘી પામનાન્ટ્સીમર એડિાઇઝય” નો સંકસ નીચે દશાસ િેર ભાધ્મભ
દ્વાયા કયી શકે છે .

ભો નં : 9327441335, 0261-2471428 | ઈભેઈર : info@singhifinancial.com

SDB ડામભંડ બુસસના કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
આર્કિટે્ટ

ફાંધકાભ કોન્ટ્રા્ટય

ભોયપોજીનીસીસ-રદલ્હી

ી. એસ. ી પ્રોજે્ટ રીભીટેડ –અભદાલાદ

શ્રીભનીત યથતોગી

શ્રી ી. એસ. ટેર

એભ. ઈ. ી./ગ્રીન બફલ્ડીંગ

સ્કરકચયર ડીઝાઇનય

એઈકોભ-મફ
ું ઈ

જે. ડબ્લ્યુ- મફ
ું ઈ

શ્રીટી. એભ. ભેથ્ય

શ્રી અચ્યત લાટલે.

ટેકનો રીગર કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
યાઈઝીંગ સન એન્ટ્જીનીમયીંગ એન્ટ્ડ કન્ટ્સલ્ટીગમફ
ું ઈ
શ્રી કીતી દલે
ી. એભ. સી.
ભાસ્કટય ભેનેજભેન્ટ્ટ
કન્ટ્સરટન્ટ્ટ(ઈ)પ્રા. બર.- મફ
ું ઈ.
શ્રી જસપ્રીત મસિંઘ

રાર્પક કન્ટ્સરટન્ટ્ટ

કોસ્કટ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ

રેન્ટ્ડસ્કકે કન્ટ્સરટન્ટ્ટ

રાન્ટ્સોટે શન એન્ટ્ડ રાર્પક એન્ટ્જીનીમયીંગ

ુ ન્ટ્ુ સ
ગ્રીડ્સ હુલમ

આઈ. ી. ડી. એભ. સતિિસીસ(ઈ)પ્રા. બર

કન્ટ્સરટન્ટ્ટ-મફ
ું ઈ

કન્ટ્સરટન્ટ્સી(ઈ)પ્રા. બર- મફ
ું ઈ.

ન્ટ્ય રદલ્હી

શ્રી ફેન હથકીસાન

શ્રીભતી સજાતા કોહરી

શ્રી ભમુંક ળાહ
પસાડ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
પેસેટ પસાડ કન્ટ્સરટન્ટ્ટપ્રા. બર.-હૈદયાફાદ
શ્રી નીમતન બારટમા
આઈ ટી નેટિકસ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
ટેકનો કન્ટ્સરટન્ટ્ટ–રદલ્હી
શ્રી સુંજમ અગ્રલાર

તસક્યુયીટી કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
એભ. આઈ. ી. એર.તસક્યુયીટી એન્ટ્ડ આઈ.
ટી.કન્ટ્સરટન્ટ્ટ – મફ
ું ઈ
શ્રી પ્રસાદ ાટીર
રાઈટીંગ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
કે. એસ. એ. આર્કિટે્ચયર રાઈટીંગ
ડીઝાઇનય- મફ
ું ઈ
શ્રીભતીકુંચન પ ૂયીળેટ્ટી

રીફ્ટ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
ટાક કન્ટ્સલ્ટીગ-મફ
ું ઈ
શ્રીટાકભેથ્યસ

સાઈનેજ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
રીપ ડીઝાઇન પ્રા. બર. -મુફ
ં ઈ
શ્રી સમભત ટેર

બર.

આબાય સહ…
(િલ્રબબાઇ એસ. ટેર)

ચેયભન - SDB ડામભંડ બુસસ

