
 

PUBLIC NOTICE 

INDIAN OVERSEAS BANK, Porbandar Branch 

All the customers are hereby informed that our 

Porbandar Branch will be shifted to new premises in 

July, 2020 

Porbandar Branch New address: 

Indian Overseas Bank, Porbandar Branch 

BSNL Building, Opposite Arya Samaj, 

Near Head Post Office, Porbandar, Gujarat – 360575 

 

 

 

 

જાહેર નોટિસ 

ઇંડિયન ઓવર્સીઝ બૈંક, પોરબંદર શાખા 

આથી બધા માનવંતા ગ્રાહકો ંને જણાવવાનુ કે અમારી પોરબંદર શાખા નવી પ્રીમાઈર્સીર્સમા ંજુલાઈ, 

૨૦૨૦ મા ંર્સીફટ થઈ રહી છે 

પોરબંદર શાખાનંુ નવા પ્રીમાઈર્સીર્સનુ ંર્સરનામુ: 

ઇંટિયન ઓવસીઝ બૈંક પોરબંદર શાખા 

બી. એસ. એન. એલ. ટબલિીગં, આયય સમાજની સામે, 

હેિ પોસ્િ ઓટિસની પાસે, પોરબદંર, ગજુરાત – ૩૬૦૫૭૫ 

 

 

 

Notice to Locker Hirers 



We have to advise that our branch is in process of shifting to 

new premises at: 

BSNL Building, Opposite Arya Samaj, 

Near Head Post Office, Porbandar, Gujarat – 360575 

In July, 2020 

Please call at our office within a fortnight to temporary 

vacant the locker article(s). If you do not turn up within the 

prescribed time, the locker units should be shifted with its 

contents at the sole risk and responsibility of the hirers. 

Please also note that we are not responsible in any way for 

damage or loss of the above articles arising out of any reason 

or cause whatsoever. 

 

લોકર ધારકોનંુ ંનોટિસ 

આથી બધા લોકર ધારકો ંને જણાવવાનુુઁ કે અમારી પોરબંદર શાખા જુલાઈ, ૨૦૨૦ મા ંનવી 

પ્રીમાઈર્સીર્સમા ર્સીફટ કરવાની પ્રડિયામા ંછે.  

પોરબંદર શાખાનુ નવી પ્રીમાઈર્સીર્સન ુર્સરનામુ: 

બી. એસ. એન. એલ. ટબલિીગં, આયય સમાજની સામે, 

હેિ પોસ્િ ઓટિસની પાસે, પોરબદંર, ગજુરાત – ૩૬૦૫૭૫ 

લોકરના લેખોને ટેમ્પરરેી ખાલી કરવા માટે કૃપા કરીને પખવાડિયામા ંઅમારી શાખા પર ડવડઝટ કરો. 

જો તમે ડનધાાડરત ર્સમયની અંદર બંધ ન કરો તો લોકર યુડનટોને તેના ર્સમાડવષ્ટો ર્સાથેના ધારકાંની 

જોખમ અન ેજવાબદારીઓ ર્સાથે સ્થાનાંતડરત કરવામા ંઆવશે. 

મહેરબાની કરીને એ પણ નોધં લો કે ઉપરોક્ત લેખોને નુકર્સાન પહોચંર્સ ેઅથવા કોઈપણ કારણોર્સર 

ખોવઈ જાયે કે જ ેકાંઈ પણ કારણ બનયું છે તેના નુકર્સાન માટે અમે કોઈપણ રીતે જવાબદાર નથી. 

* In case of discrepancy between the English version and 

translated version in other languages, the English version 

shall prevail.  


