
नमुने आिण दयेके ा  कर यासाठी बी ा मागदशक त वे 
 

• सामा य सचूना / अटी व शत  – 

1. नमुन ेअिधकृत प ासोबत करावया या चाच या आिण लाग ूमानक नमूद केल ेपािहजेत. तुमह्ाला 

रपोट पाठवणय्ात येणार्या संपक वय्क्तीचा अचूक प ा, ई-मेल आिण दरू वनी/मोबाईल मांक 

नमूद करावा लागेल. 

2. वरील मािहती उपल ध नस यास, नमुने आणणा या ने नमुने सादर करताना वरील आव यक 

तपिशलांसह बीटीएल कायालयात उपल ध असले या बी ा फॉमटम य े व रत भराव.े 

3. नमुन/ेचाचणी िनकालांबाबत भिव यातील सव प वहार या ने केला पािहजे, जो बी ा ला 

नमुन ेपाठवत आह.े 

4. प ात नमूद केले या तपशीलानसुार चाच या घेत या जातील. 

5. आव यक चाच या पार पाड यासाठी नमु याचा आकार पुरेसा असावा. 

6. एकदा चाचणीसाठी नमुना वीकार यानंतर, तु हाला परफॉमा इन हॉइस (PI) िमळेल. PI वर 

आधा रत, तु हाला अहवाल ा  हो यापूव  तु हाला आगाऊ पैसे ावे लागतील. 

7. संपूण पैसे भर यानंतरच अहवाल जारी केला जाईल. , तुम याकडे कोणतीही थकबाक  अस यास ; 

कृपया अहवालाची िवनंती कर यापूव  याचे िनराकरण करा. 

8. य थ प ाकडून पेमट करावयाचे अस यास, नमुना न दणी या वेळीच पेमट कोण करेल आिण 

यांचे संपक तपशील ह े प  असले पािहजे. 

9. तु हाला चाचणीचे िनकाल लवकरात लवकर दे यासाठी बी ा ारे सव य  केल ेजातील. 

10. मा यता ा  काय े ात येणार्या योगशाळा याकलाप कोण याही कारे असे सूिचत करत नाहीत 

क  अशा कारे चाचणी केलले ेउ पादन कवा कॅिल ेटेड उपकरणे NABL ारे मंजूर आहते. 

11. बी ा कायदेशीर र या आ ासन देत ेक  ाहकान े दान केले या नमु यांची चाचणी के यावर ा  

झालेल ेप रणाम ाहका या प  परवानगीिशवाय इतरांना उघड केल ेजाणार नाहीत. 

12. कोण याही त ारी/सूचना/फ डबॅकसाठी, कृपया आम या ईमेल आयड वर info@btraindia.com 

कवा qms@btraindia.com वर संपक साधा. 
 
 

• पमेट सचूना- 

1. तु हाला PI िमळा यानंतर तु हाला खालीलपैक  कोण याही प तीने पेमट करावे लागेल आिण 

बँके या पावतीची कॅन त आ हाला पाठवावी जेणेक न पावतीची पडताळणी करता येईल आिण 

अहवाल जारी केला जाईल. 

2. पेमट खालील माण ेकेल ेपािहजे- 
• रोख - बी ा खा यात 

• िडमांड ा ट (DD)- या नावाने " बॉ ब ेटे सटाइल रसच असोिसएशन" 
 

• युिनयन बँक ऑफ   इंिडया म य ेदेय ,     
दामोदर पाक, एलबीएस  माग , 
घाटकोपर (पि म), 
मुंबई – ४०० ०८६. 
 
 
 



 
• NEFT/RTGS प-ेIFSC कोड                             UBIN0802387 
• ि व ट कोड: (US$ आिण युरोसाठी)                 UBININBBGHT 

• खाते कार                                     चाल ूखाते 

• खाते                                      मांक – 023811100000900 
• एमआयसीआर कोड     400026273 

• पॅन .                    AAAAT4861D 

• जीएसटी .                    27AAAAT4861D1ZK 

• सेवा कर .                                 AAAAT4861DST001 

• टॅन .                                  MUMT04129G 

• SAC मांक                    998346 

 


