તા.૩૧-૦૮-૨૦૨૦

ભાનનીમ સબાસદ,
SDB ડામભંડ બુસસ
વિષમ :- નિભાં સબાસદ કોન્ટ્રીબ્યુશનની યકભ બયિા ફાફત.
એસ ડી ફી ડામભંડ બુસસ આળા યાખે છે કે Covid-૧૯ ની આ વલકટ રયસ્થિવિભાં આ થલથિ અને સુયક્ષિિ હળો.

COVID -૧૯ ભહાભાયી ની ભાઠી અસય સભગ્ર વલશ્વના ધંધા યોજગાય ય ડી છે અને આણા સૌ સબાસદ નો સરહમાયો થલપ્ન સભાન
પ્રોજેક્ટ " સુયિ ડામભંડ બુસસ " ણ આભાં અલાદ નિી. યં ત,ુ કવભટી ભેમ્ફયો ના અિાગ પ્રમત્નોને કાયણે બુસસન ુ ં ફાંધકાભ કામસ
ક્યાયે મ ણ સંપ ૂણસણે ફંધ યહ્ું નિી અને િેના પથલરૂ આલી કયી રયસ્થિવિભાં ણ હારભાં અંદાજીિ ૫૦૦૦ કાયીગયો બુસસની
ફાંધકાભ સાઇટ ય કામસયિ છે .
COVID હેરા જે ગવિએ બુસસન ુ ં ફાંધકાભ કામસ આગ લધી યહ્ું હતું િે ઝડે પયીિી ફાંધકાભ કામસ આગ લધે િે ભાટેના િભાભ
પ્રમત્નો એસ ડી ફી ડામભંડ બુસસ કવભટી કયી યહી છે અને આ રક્ષ્મને ધ્માનભાં યાખીને કવભટી દ્વાયા નલભાં સબાસદ કોન્ટ્રીબ્યુળનની
યકભ ભંગાલલાનો વનણસમ કયલાભાં આવ્મો છે . નલભાં સબાસદ કોન્ટ્રીબ્યુળનની યકભ નીચે દળાસવ્મા મુજફ જભા કયાલલાની યહેળે.
વિગત

યકભ

ઓપીસ ેટે થક્લેય ફૂટ દીઠ

સભમભમાસદા
$i. ૬૦૦/-

એક ટુ વ્હીર ારકિંગ ેટે

તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૦

$i. ૩,૫૦૦/-

એક પોય વ્હીર ારકિંગ ેટે

થી

$i. ૩૫,૦૦૦/-

૦૯/૧૦/૨૦૨૦ સુધી

ફેંકની વિગત
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:-

૧) ઉય દશાસ િેર યકભ ય ૧૨% રેખે GST અરગથી આિાનો યહેશે.

૨) ઉયોક્ત દશાસ િેર ફેંક એકાઉન્ટ્ટ વસિામ અન્ટ્મ કોઈણ ફેંક એકાઉન્ટ્ટભાં સબાસદ કોન્ટ્રીબ્યુશનની યકભ બયિી
નહહ.

ઉદાહયણ(સભજિા ભાટે )

જો આની ૩૦૦ સ્કક્િેયફૂટની ઓપીસ અને ૧-ટુવ્હીર ાહકિંગ અને૧-પોય વ્હીર ાહકિંગ હોમ તો બયિાાત્ર કોન્ટ્રીબ્યુશનની યકભ નીચે
મુજફ યહેશે.

વિગત

સંખ્મા
(A)

કોન્ટ્રીબ્યુશનની નક્કી
થમેર યક્ભ

િતસભાન GST
કુ રયક્ભ
(C)=(A) x (B)

(B)
ઓપીસ ેટે થક્લેય ફૂટ દીઠ

યે ટ(૧૨%) પ્રભાણે

કુ ર બયિાાત્ર યકભ

D=(C) x

E=(C) + (D)

૧૨/૧૦૦
૨,૦૧,૬૦૦/-

૩૦૦

$i. ૬૦૦/-

૧,૮0,૦૦૦/-

૨૧,૬૦૦/-

ારકિંગેટે ટુ વ્હીર દીઠ

૧

$i. ૩,૫૦૦/-

૩,૫૦૦/-

૪૨૦/-

૩,૯૨૦/-

ારકિંગ ેટે પોય વ્હીરદીઠ

૧

$i. ૩૫,૦૦૦/-

૩૫,૦૦૦/-

૪,૨૦૦/-

૩૯,૨૦૦/-

ટોટર

૨,૪૪,૭૨૦/-

નોંધ:- ઉયોક્ત દશાસ િેર ઉદાહયણ પક્ત સભજણ ભાટે છે .દયે ક સબાસદે ોતે નોંધાિેર ઓપીસ સાઈઝ અને ાહકિંગની
સંખ્મા પ્રભાણે કોન્ટ્રીબ્યુશનની યકભ બયિાની યહેશે.

આ પ્રભાણે નક્કી થમેર સભમ ભમાસદાભાં દયે ક સબાસદોએ કોન્ટ્રીબ્યુળનની યકભનો એક જ ચેક/RTGS/NEFT સુયત અથલા મુફ
ં ઈ
ઓપીસ ય જભા કયલાનો યહેળે. જે સબાસદ RTGS/NEFT કયે છે તેભને ભેમ્ફયળીનંફય સાથે UTR No./ફેંકસ્કટેટભેન્ટ્ટની નકર

કંનીભાં જભા કયાવ્મા ફાદ જ યસીદ આલાભાં આલળે.જો આના કોન્ટ્રીબ્યુળનની યકભ સભમસય બયલાભાં નર્હ આલે તો આને
વ્માજનુ ં બાયણ નીચે મુજફ રાગળે.




નોંધ :

૩ ભર્હના સુધી મલરંફ

: ૧૮% રેખે સાદુ ં વ્માજ

૩ ભર્હનાથી લધાયે મલરંફ : ૧૮% રેખે મિભામસક ચક્રવ ૃદ્ધિ વ્માજ

તેભજ સાદા વ્માજ અને ચક્રવ ૃદ્ધિ વ્માજ ય ૧૨% રેખે GST રાગળે.

સપ્ટે મ્ફય,૨૦૨૦ ભાં SDB ડામભંડ બુસસની છઠ્ઠી િાવષિક સાભાન્ટ્મ સબાનું આમોજન કયિાભાં આિશે જેભાં આ
સૌ સબાસદોને બુસસના ફાંધકાભ તેભજ નાણાકીમ ખચસ અંગે ની સંપ ૂણસ ભાહહતી આિાભાં આિશે.



જે સબાસદની ઓર્પસ ેટે એક જ હપ્તા સુધીની યકભ બયાઈ થમેર હોમ તે સબાસદ ણ ઓર્પસ ેટેની ફાકીની યકભ

રોન દ્વાયા ચ ૂકલી ળકે છે અને તે ભાટે “મસિંઘી પામનાન્ટ્સીમર એડલાઇઝય” નો સંકસ નીચે દળાસ લેર ભાધ્મભ દ્વાયા કયી ળકે છે .
ભો નં : 9327441335, 0261-2471428 | ઈભેઈર : info@singhifinancial.com


સબાસદોને સુયત ડામભંડ બુસસ સંફમં ધત કોઈ ણ પ્રકાયની ભાર્હતી કુ ર્યમય, ભેસેજ અને ઈ-ભેઈર દ્વાયા આલાભાં આલે છે

તેભજ કંનીની લેફસાઈટ ય ણ ઉરબ્ધ હોમ છે .જો સબાસદને સુયત ડામભંડ બુસસ સંફમં ધત ભાર્હતી કોઈ કાયણસય

ભતી ન હોમ તો કંનીની ઓપીસ ય ોતાનુ ં એડ્રેસ/ઈ-ભેઈર/ભોફાઈર નંફય અડેટ કયાલલાનો યહેળે.જેથી આને
સભમસય ભાર્હતી ભી ળકે .

SDB ડામભંડ બુસસના કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
આહકિટેક્ટ
ભોયપોજીનીસીસ-ર્દલ્હી
શ્રી ભનીત યસ્કતોગી

સ્કરકચયર ડીઝાઇનય
જે. ડબ્લ્યુ- મુફ
ં ઈ

શ્રી અચ્યુત લાટલે.
રે ન્ટ્ડસ્કકે કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
આઈ. ી. ડી. એભ. સવિિસીસ(ઈ)પ્રા.
લર ન્ટ્યુ ર્દલ્હી

શ્રીભતી સુજાતા કોહરી
આઈ ટી નેટિકસ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
ટેકનો કન્ટ્સરટન્ટ્ટ–ર્દલ્હી
શ્રી સંજમ અગ્રલાર

ફાંધકાભ કોન્ટ્રાક્ટય
ી. એસ. ી પ્રોજેક્ટ રીભીટેડ –
અભદાલાદ

શ્રી ી. એસ. ટેર
પ્રોજેક્ટ ભેનેજભેન્ટ્ટ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ.
ભાસ્કટય ભેનેજભેન્ટ્ટ
કન્ટ્સરટન્ટ્ટ(ઈ)પ્રા. લર.- મુફ
ં ઈ.
શ્રી જસપ્રીત મસિંઘ

એભ. ઈ. ી./ગ્રીન લફલ્ડીંગ

સાઈનેજ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ

એઈકોભ-મુફ
ં ઈ

રીપ ડીઝાઇન પ્રા. લર. -મુફ
ં ઈ

શ્રીટી. એભ. ભેથ્યુ

શ્રી સુમભત ટેર

રાહપક કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
કન્ટ્સરટન્ટ્ટ-મુફ
ં ઈ

શ્રી ફેન હુસ્કકીસાન

શ્રી ભમંક ળાહ

પસાડ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ

વસક્યુયીટી કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
એભ. આઈ. ી. એર.વસક્યુયીટી એન્ટ્ડ આઈ.

હૈદયાફાદ

ટી.કન્ટ્સરટન્ટ્ટ – મુફ
ં ઈ

રાઈટીંગ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
કે. એસ. એ. આહકિટેક્ચયર રાઈટીંગ
ડીઝાઇનય- મુફ
ં ઈ

શ્રીભતી કંચન પ ૂયી ળેટ્ટી

ુ ન્ટ્ુ સ
ગ્રીડ્સ હુલમ
કન્ટ્સરટન્ટ્સી(ઈ)પ્રા. લર- મુફ
ં ઈ.

પેસેટ પસાડ કન્ટ્સરટન્ટ્ટપ્રા. લર.શ્રી નીમતન બાર્ટમા

કોસ્કટ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ

રાન્ટ્સોટે શન એન્ટ્ડ રાહપક એન્ટ્જીનીમયીંગ

રીફ્ટ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
ટાક કન્ટ્સલ્ટીગ-મુફ
ં ઈ
શ્રી ટાક ભેથ્યુસ

શ્રી પ્રસાદ ાટીર

ટેક્ષ & કોોયે ટ કન્ટ્સરટન્ટ્ટ

રોન કન્ટ્સરટન્ટ્ટ
વસિંઘી પામનાન્ટ્સીમર એડિાઇઝય – સુયત
શ્રી મસિાથસ મસિંઘી

આય એસ એભ એસ્કટયુટ

કન્ટ્સલ્ટેક પ્રા. લર. – સુયત
શ્રી નીયલ બાઈ જોગાણી

આબાય સહ ...
Sd/(ભનુબાઈ ડાિયીમા)
ડીયે ક્ટય-એસ ડી ફી ડામભંડ બુસસ

Date: 31-08-2020
Dear Member,
SDB Diamond Bourse
Subject: Payment of Ninth Contribution by members
SDB Diamond Bourse hopes that you are healthy and safe during this difficult situation of COVID-19.
COVID-19 pandemic has hit businesses around the world and in this dreadful situation “Surat Diamond
Bourse“, a dream project of all our members, is no exception. However, despite this global pandemic,
the construction work of Surat Diamond Bourse has never came to rest. Though, some obstructions
were there, but thanks to the tireless efforts of the committee members of SDB Diamond Bourse, that
even in such harrowing situation a dedicated workforce of approx. 5,000 workers is working at the
construction site of SDB Diamond bourse day in and day out.
After a long contemplation and considering the current situation, with the intention to accelerate the
construction work of SDB Diamond Bourse, same as it was before COVID-19 pandemic, the Committee
has decided to call the amount towards 9th Contribution from members as under.
Each member has to deposit the amount of 9th contribution as shown below:
Detail
Office - Per Square Feet
Parking – Per Two Wheel

Amount
Rs.600/Rs.3,500/-

Time Limit

Parking – Per Four Wheel

Rs.35,000/-

28/09/2020
To
09/10/2020

Bank Detail
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

Notes : 1)

GST will have to be paid separately at the rate of 12% on the amount mentioned above.

2) Do not deposit member’s contribution amount in any other bank account except for the bank
account shown above.

Example (For explanation)
If you have an office of 300 Sq. ft. Office, 1-Two Wheel parking space& 1-Four Wheel parking space,the
member’scontribution amount payable will be as follows.
Detail
Office - Per Square
Feet
Parking – Per Two
Wheel
Parking – Per Four
Wheel

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

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

600/-

1,80,000/-

21,600/-

2,01,600/-

1

3,500/-

3,500/--

420/-

3,920/-

1

35,000/-

35,000/-

4,200/-

39,200/-

Total

2,44,720/-

No.
(A)
300

Contribution
Amount
(B)

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

Note:-The example shown above is for understanding only.Each Member will have to pay the
member’s contribution amount as per the office size and No. of parking space booked by him.

Each member has to deposit only single cheque/RTGS/NEFT of member’s contribution amount within
the time limit fixed as mentioned above in Surat or Mumbai office. Members doing RTGS/NEFT will be
given receipt only after submission of UTR No. / copy of bank statement with the membership number
to the company. If the amount of contribution due is not paid on time, Interest burden as mentioned
below shall be levied:



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.

Notes:1)

2)

3)

6th Annual General Meeting of SDB Diamond Bourse will be held in September, 2020. In which
all the members will be given complete information about the construction work of Bourse as
well as financial expenses.
Members who have paid member’s contribution amount even up to a single instalment for the
office, those members can also deposit the remaining amount of member’s contribution for
the office through bank loan, for which you can contact “Singhi Financial Advisor” through the
medium outlined below.
Mo.: 9327441335, 0261-2471428| Email :info@singhifinancial.com
Members are provided with all kind of information related to Surat Diamond bourse by courier,
message and E-mail as well as available on company’s website. Member will have to update
his address/E-mail/Phone No. at the company’s office, if the member doesn’t get any
information related to Surat Diamond Bourse for any reason, so as to receive timely information.
Consultants of SDB Diamond Bourse

Architect
Morphogenesis - New Delhi
Mr. Manit Rastogi

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

Structure Designer
JW Consultants LLP – Mumbai
Mr. AchyutWatve

Project Management
Consultant
Masters Management
Consultants (India) Private
Limited - Mumbai
Mr. Jaspreet Singh

Landscape Consultants
IPDM Services (INDIA) Pvt Ltd.–
New Delhi
Ms. Sujata Kohli
IT Network Consultant
Techno Consultant – Delhi
Mr. Sajnay Agrawal

Thanking You…

Facade Consultants
FACET Facade Consultancy
Pvt Ltd. – Hyderabad
Mr. Nitin Bhatia
Lighting Consultant
KSA Architectural lighting
Designer – Mumbai
Ms. Kanchan Puri Shetty

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

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

Traffic Consultant
Transportation and Traffic
Engineering Consultants–
Mumbai
Mr. Mayank Shah

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

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

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

Loan Consultant
Singhi Financial Advisor- Surat
Mr. Siddharth Singhi

Tax & Corporate
Consultants
RSM Astute Consultech
Pvt. Ltd. – Surat
Mr. Niravbhai Jogani

Sd/Manubhai Davariya
Director– SDB Diamond Bourse

