
 

સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક 
મોરબી શાખા:  રાધેશ્યામ પ્રોવિઝન સ્ટોર સામે, અનુપમ સોસાયટી, રિાપર રોડ, મોરબી-૩૬૩૬૪૧.  

ફોન-૭૫૭૪૮૦૮૦૬૭ / ૭૫૭૪૮૦૮૧૮૬ / ૭૫૭૪૮૦૮૦૧૪. ઈ-મેઈલ: sgb00186@sgbrrb.org 

સરફાએસી એક્ટ ૨૦૦૨ અતંર્ગત જંર્મ તથા સ્થાિર 

વમલકતોના િેંચાણ માટનેી ઈ-હરરાજી નોટીસ 
જંર્મ તથા સ્થાિર વમલકતોની ધી સીક્યરુીટાઈઝેશન અન ેરરકન્સ્ટસ્રકશન ઓફ ફાઈનાવન્સ્ટસયલ એસટે્સ અન ેએન્સ્ટફોસગમને્સ્ટટ ઓફ વસક્યરુીટી ઇન્સ્ટટરસે્ટ એકટ, ૨૦૦૨, ધી વસક્યરુીટી ઇન્સ્ટટરસે્ટ (એન્સ્ટફોસગમને્સ્ટટ) વનયમ ૨૦૦૨ ના વનયમ ૬(૨) તથા ૮(૬) ની જોર્િાઈઓ સાથ ેિચંાણ ે

લઇ ત ેતળ ેની ઈ-હરરાજીની િેંચાણ નોટીસ    
આથી સામાન્સ્ટય જનતાન ેઅને ખાસ કરીન ેસબવંધત ઉધારકતાગઓ, ભાર્ીદારો તથા જામીનદારોન ેનોટીસ આપિામા ંઆિે છે કે નીચે િણગન કયાગ મજુબની જંર્મ તથા સ્થાિર વમલકતો સદર સુરવિત લણેદાર સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકન ેર્ીરિ/ે તારણે કરી આપલે છે અન ેજેનો પ્રત્યિ 

કબજો સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકના અવધકૃત અવધકારીએ મળેિેલ છે તે વમલકતો સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકના સબવંધત ઉધારકતાગઓ, ભાર્ીદારો તથા જામીનદારો પાસે નીચનેી વિર્તે બાકી નીકળતા લ્હણેાની િસલુાત માટે “જયાં છે ત્યાં છે”, “જે છે તે છે” અને “જે કઈં ત્યાં છે” ના ધોરણ ે  

૦૫ મી ડીસમે્બર, ૨૦૨૨ ના રોજ ઈ-હરરાજી દ્િારા િેંચાણ કરિામાં આિશ.ે ઉધારકતાગઓ, ભાર્ીદારો તથા જામીનદારો, જેની િસલુાત માટ ેવમલકતો િેંચિાની છે ત ેસુરવિત લ્હણેાની રકમ, સુરવિત વમલકત/તો ની વિર્ત, અનામત રકમ (રીઝિગ પ્રાઇસ), બાનાની રકમ 

(અનસે્ટ મની ડીપોઝીટ), ઈ-હરરાજીની તારીખ અને સમય અન ેહરરાજીમાં બોલીમાં િધારો કરિાની રકમ (Bid Increase Amount) વિર્ેરે ની વિર્તો નીચે મજુબ છે. 

ક્રમ 
ઉધારકતાગ નું નામ અન ેસરનામુ તથા ભાર્ીદારો/જામીનદારોના 

નામ 
િસુલિાપાત્ર લ્હણંે સ્થાિર/ જંર્મ વમલકતની વિર્ત અનામત રકમત (રૂ.) બાનાની રકમ (રૂ.) 

બોલીમાં િધારો કરિાની 

રકમ (રૂ.) 

૧ ઉધારકતાગ: 

મ.ે પોઝીટીિ માઈક્રોન એલ એલ પી 

રે. સ. નં. ૩૫ પૈકી ૧ અને ૩૬ પૈકી, જિ િીરીફાઈડ પ્રા. લી. 

સામ,ે મેક્સ વસરાવમક પ્રા. લી. ની બાજુમાં,  મોરબી-માળીયા 

નેશનલ હાઈિે ૨૭ ની ઓફસાઈડ  

મુ. પીપળી, તાલુકો/જીલ્લો: મોરબી 

ભાર્ીદારો/ જામીનદારો: 

(૧) રદલીપભાઈ રવતલાલ જેઠલોજા (ભાર્ીદાર/જામીનદાર),  

(૨) ચતેનભાઈ પ્રભભુાઈ હળિરદયા (ભાર્ીદાર/જામીનદાર),  

(૩) રાજેશભાઈ શીિલાલ પટેલ (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૪) દેિજીભાઈ કેશિજીભાઇ અઘારા (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૫) કમલાબને સવતષભાઈ જેઠલોજા (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૬) જીતેન્સ્ટરભાઈ રવતલાલ જેઠલોજા (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૭) મવહપતભાઈ મર્નભાઈ જેઠલોજા (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૮) વહતેશભાઈ જેરામભાઈ જેઠલોજા (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૯) વપ્રતેશભાઈ રમેશચરં શીરિી (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૧૦) વનકુજંભાઈ ચંદલુાલ હળિરદયા (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૧૧) રવિકુમાર પ્રભભુાઈ હળિરદયા (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૧૨) ધરમભાઇ પ્રભુભાઈ હળિરદયા (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૧૩) િષાગબને ચેતનભાઈ હળિરદયા (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૧૪) પૂજાબને વપ્રતશેભાઈ શીરિી (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૧૫) મનીષાબને ક્રીશ્નકુમાર શીરિી (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૧૬) કીર્તગબને રમેશભાઈ શીરિી (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૧૭) દિાબને રકશોરકુમાર પટલે (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૧૮) અલ્પાબને રદલીપભાઈ જેઠલોજા (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૧૯) મનીષાબને જીતેન્સ્ટરભાઈ જેઠલોજા (ભાર્ીદાર/જામીનદાર), 

(૨૦) મ.ે ઓસન વસરાવમક્સ પ્રા. લી. (જામીનદાર) 

સરફાએસી એક્ટ, ૨૦૦૨ ના સકે્શન ૧૩ (૨) 

હઠેળ તા. ૧૧.૦૫.૨૦૨૧ ની મારં્ણા નોટીસ 

મજુબ: 

ફંડ આધારરત લ્હણેી રકમ: 

 રૂ. ૨૦,૦૮,૩૨,૩૯૬/- (અંક ેરૂવપયા િીસ કરોડ 

આઠ લાખ બત્રીસ હજાર ત્રણસો છન્સ્ટનું પુરા) (+) 

ત્યારબાદનુ ંતનેી ઉપરનું વ્યાજ, ખચાગઓ વિ. (-) 

ત્યાર બાદની િસલુાત 

અન ે 

નોન-ફડં આધારરત પરત કરિાની થતી બેંક ર્ેરટંી: 

 રૂ. ૧,૩૩,૯૯,૯૪૭/- (અંકે રૂવપયા એક કરોડ 

તેંત્રીસ લાખ નવ્િાણં હજાર નિસો સડુતાલીસ 

પુરા) ની બેંક ર્ેરટંી    

લોટ ન.ં ૧: મે. પોઝીટીિ માઈક્રોન એલ એલ પી ની માવલકીની પ્લાન્સ્ટટ અન ે

મશીનરી (ક્િાટ્ઝગ વસવલકા, વસવલકા પાઉડર અને સબંવધત ઉત્પાદનો માટે) 

સવહતની જંર્મ વમલકત કે જે કપંનીની ફકે્ટરી સાઈટ  ર.ે સ. નં. ૩૫ પૈકી ૧ 

અને ૩૬ પૈકી, જિ િીરીફાઈડ પ્રા. લી. સામ,ે મેક્સ વસરાવમક પ્રા. લી. ની 

બાજુમાં,  મોરબી-માળીયા નશેનલ હાઈિ ે ૨૭ ની ઓફસાઈડ, મ.ુ પીપળી, 

તાલુકો/જીલ્લો: મોરબી (રુ્જરાત) સ્થળે અને ખાતે આિેલ છે.  

૭,૮૦,૭૦,૦૦૦/- ૭૮,૦૭,૦૦૦/- ૨૫,૦૦૦/- 

લોટ ન.ં ૨ : મે. પોઝીટીિ માઈક્રોન એલ એલ પી ની માવલકીની પીપળી ર્ામના 

સિ ેનંબર ૩૫ પૈકી ૧ ની ૧૫૭૫૦ ચો. મી. તથા  સિ ેનબંર ૩૬ ની ૧૪૮૬૧ 

ચો. મી. જમીન તથા તે જમીન ઉપરનું બાંધકામ, જે ર્ામ: પીપળી, તાલુકો: 

મોરબી, જીલ્લો: મોરબી રાજય: ર્જુરાત ખાતે વસ્થત છે અન ેતનેી  ચતુ: રદશા 

નીચ ેમજુબ છે. સિ ેનબંર ૩૫ પકૈી ૧: પૂિ:ે લાર્ુ સ. નં. ૩૬ ની જમીન,   

પવશ્ચમે: હયાત માર્ગ, ઉત્તરે: લાર્ુ સ. નં. ૩૫ પૈકી  ની જમીન અને દિીણ:ે  

લાર્ુ સ. નં. ૩૫ પૈકી ની જમીન. સિ ેનબંર ૩૬: પૂિ:ે લાર્ુ સ. નં. ૪૦ પૈકી 

ની જમીન, પવશ્ચમે: લાર્ુ સ. નં. ૩૫ પૈકી ની જમીન, ઉત્તરે: લાર્ુ સ. નં. ૩૬ 

પૈકી ની જમીન અને દિીણે:  લાર્ુ સ. નં. ૩૫ પૈકી ની જમીન.  

૮,૨૨,૮૯,૦૦૦/- ૮૨,૨૮,૯૦૦/- ૨૫,૦૦૦/- 

લોટ ન.ં ૩ :  મ.ે ઓસન વસરાવમક્સ પ્રા. લી. (કોપોરટે જામીનદાર) ની 

માવલકીની રહણેાંક વમલકત પ્લોટ નં. એ-૨૩ ની જમીન [૬૦૦૫.૬૯ ચો. ફૂટ 

(૫૫૮.૧૫ ચો. મી.)] તથા તનેી ઉપરનું ગ્રાઉન્સ્ટડ ફ્લોર (વબલ્ટ અપ એરરયા 

૭૯૪.૦૦ ચો. ફૂટ) અન ેફસ્ટગ ફ્લોર (વબલ્ટ અપ એરરયા ૬૯૬.૦૦ ચો. ફૂટ) નું 

બાંધકામ, જે પ્લોટ ન. એ-૨૩, મધબુન ગ્રીન્સ્ટસ સોસાયટી, વબનખતેી સ. ન.ં 

૩૯૧/ પૈકી ૧, ૩૯૧/ પૈકી ૨, ૩૯૧/ પૈકી ૩, ર્ામ: લજાઈ, તાલુકો: ટંકારા, 

જીલ્લો: મોરબી, રાજય: ર્જુરાત ખાતે વસ્થત છે અને તનેી  ચતુ: રદશા નીચ ે

મુજબ છે. પૂિે: આ વબનખતેી જમીનનો જ ૧૨ મીટરનો રોડ, પવશ્ચમે: પ્લોટ 

નં. બી-૧, ઉત્તર:ે પ્લોટ ન. એ-૨૨ અને દિીણે: પ્લોટ ન. એ-૨૪ 

 

૫૦,૬૮,૦૦૦/- ૫,૦૬,૮૦૦/- ૨૫,૦૦૦/- 

મહત્િની તારીખો:  

 વમલકતોના વનરીિણની તારીખ અને સમય: વમલકત લોટ નં. ૧ તથા ૨ માટે: તા. ૨૯.૧૧.૨૦૨૨, સિારના ૧૧.૦૦ થી બપોરના ૪.૦૦ સધુી    વમલકત લોટ નં. ૩ માટે: તા. ૩૦.૧૧.૨૦૨૨, સિારના ૧૧.૦૦ થી બપોરના ૪.૦૦ સધુી  

 બાનાની રકમ  શાખાના ઇન્સ્ટટરમીડીયરી ખાતા -ખાતા નં. 6186000628 માં IFSC Code:  SGBA0000186 થી ભરિાની તથા અવધકતૃ અવધકારીને જરૂરી દસ્તાિજેો પહોંચતા કરિાની છેલ્લી તારીખ: તા. ૦૨.૧૨.૨૦૨૨ ના બપોરના ૫.૦૦ સધુી   

 ઈ- હરરાજી ના તારીખ અને સમય:  તા. ૦૫.૧૨.૨૦૨૨, સિારના ૧૧.૦૦ થી બપોરના ૨.૦૦  (બંધ થિાની છેલ્લી ૫ મીનીટમાં બોલી (બીડ) આિે તો આપમેળે એિટેન્સ્ટશન સાથે) 

વનયમો અન ેશરતો: 

૧. હરરાજી/ બોલી “ઓનલાઈન ઈ – હરરાજી” થી https://sarfaesi.auctiontiger.net િેબસાઈટ દ્િારા ઉપરોક્ત સમય ેઅને તારીખ ેથશે. 

૨. હરરાજીમા ંરસ ધરાિતા બોલી બોલનારાઓએ બાનાની રકમ (અનસે્ટ મની ડીપોઝીટ) પટેે રીઝિગ રકમતના ૧૦% રકમ NEFT/ RTGS થી સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક, મોરબી શાખાના ઇન્સ્ટટરમીડીયરી ખાતા -ખાતા નં. 6186000628 મા ંIFSC Code:  SGBA0000186 

થી જમા કરાિિાની રહેશ,ે અને બાનાની રકમ ભયાગ બાદ, તેમણે/ તણેીએ (૧) બાનાની રકમ જમા કરાવ્યાના પુરાિા રૂપે  NEFT/ RTGS કયાગના UTR Number (૨) પોતાનો તાજેતરનો પાસપોટગ સાઇઝનો ફોટો (૩) ઓળખ તથા સરનામાના પરુાિા (જેિાક ેઆધાર કાડગ/ 

મતદાર ઓળખપત્ર/ ડ્રાઈિીંર્ લાયસન્સ્ટસ/ પાસપોટગ) ની સ્િ પ્રમાવણત નકલ (૪) પાન કાડગ ની સ્િ પ્રમાવણત નકલ (૫) સંપકગ નબંર (મોબાઈલ નબંર કે લેન્સ્ટડ લાઈન નબંર) અને (૬) માન્સ્ટય ઈ-મઈેલ એડ્રસે (કે જેની ઉપર ઈ-હરરાજી કરાિનાર દ્િારા હરરાજી પ્રરક્રયામા ંસામેલ 

થિાનો યઝુર આઈડી અને પાસિડગ મોકલિામાં આિશ)ે વિ. વિર્તો/દસ્તાિજેો અવધકતૃ અવધકારી ને, સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક, મોરબી શાખા, રાધશે્યામ પ્રોવિઝન સ્ટોર સામે, અનપુમ સોસાયટી, રિાપર રોડ, મોરબી-૩૬૩૬૪૧. ફોન-૭૫૭૪૮૦૮૦૬૭ / ૭૫૭૪૮૦૮૧૮૬ 

સરનામ ેતા. ૦૨.૧૨.૨૦૨૨ ના બપોરના ૫.૦૦ સુધીના સમયમા ંપહોંચતા કરી દિેાના રહેશે. આ તમામ (૧) થી (૬) સુધીમા ંજણાિલે વિર્તો/દસ્તાિજેો અવધકતૃ અવધકારીને ઈ-મઈેલ: sgb00186@sgbrrb.org ઉપર પણ મોકલી શકાશે. 

૩. રસ ધરાિનાર બોલી બોલનારાઓએ ઈ-હરરાજીમાં ભાર્ લેતા પહેલા મ.ે ઈ-પ્રોકયુરમેન્સ્ટટ ટેક્નોલોઝીઝ લી. પાસેથી યઝુર આઈડી અન ેપાસિડગ (જે હરરાજી માં ભાર્ લિેા માટ ેજરૂરી છે) તમેજ ઈ-હરરાજી અંર્ ેતાલીમ/માર્ગદશગન મળેિી લેિા. આ માટ ેબોલી બોલનારાઓએ 

પોતાનું  માન્સ્ટય ઈ-મેઈલ એડ્રેસ/ ઈ-મઈેલ આઈડી અન ેપાન નંબર હોિા જોઈએ. આ સંદભે િધુ માવહતી/વિર્તો મળેિિા મે. ઈ-પ્રોકયુરમેન્સ્ટટ  ટેક્નોલોઝીઝ લીમીટેડ (ઓક્શન ટાઇર્ર), બી-૭૦૪, િોલ સ્રીટ-૨, ઓરીએન્સ્ટટ ક્લબ સામે, ર્જુરાત કોલજે પાસે, એલીસ બ્રીજ, 

અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૬, કોન્સ્ટટકે્ટ પસગન: રામ શમાગ (મોબાઈલ)-૯૯૭૮૫૯૧૮૮૮, બીડર સપોટગ:- ૯૨૬૫૫૬૨૮૨૧ / ૧૮, ટલેીફોન નં. ૦૭૯-૬૮૧૩૬૮૮૦ / ૬૮૧૩૬૮૩૭, ઈ-મઈેલ એડ્રસે support@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net નો 

સંપકગ કરિો. 

૪. રસ ધરાિનાર બોલી બોલનારાઓન ેઈ-હરરાજીમાં ભાર્ લેતા પહેલા હરરાજી િચેાણની વિર્તિાર શરતો અને વનયમો માટે મે. ઈ-પ્રોકયુરમને્સ્ટટ ટેક્નોલોઝીઝ લી. ની િબેસાઈટ https://sarfaesi.auctiontiger.net જોઈ જિા પણ ખાસ સૂવચત કરિામા ંઆિ ેછે. 

૫. બાનાની રકમ (અનસે્ટ મની) જમા કરાવ્યા વિનાની કે પૂરતા જરૂરી દસ્તાિજેો પહોચતા જમા કયાગ વિનાની ઓફરો રદ્દ કરી દિેામાં આિશે. 

૬. રસ ધરાિનાર પાટી/ સભંવિત બોલી બોલનારાઓએ િધુ માવહતી/વિર્તો મળેિિા માટ ેચીફ મનેજેર, સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક, મોરબી શાખા, રાધશે્યામ પ્રોવિઝન સ્ટોર સામે, અનુપમ સોસાયટી, રિાપર રોડ, મોરબી-૩૬૩૬૪૧, મો. ૭૫૭૪૮૦૮૦૬૭ / ૭૫૭૪૮૦૮૧૮૬, 

ઈ-મઈેલ: sgb00186@sgbrrb.org અને r2credit@sgbrrb.org  નો સપંકગ પણ કરી શકે છે. 

૭. ઈ-હરરાજી પ્રરક્રયા અતંે જે બોલી બોલનારની બોલી સૌથી ઉંચી હશે તનેે સફળ બોલીકાર જાહેર કરિામાં આિશે અને બેંકના અવધકતૃ અવધકારીની મજૂંરીને આધીન ઈલોકરનેીક માધ્યમથી આ બાબતે જાણ કરિામા ંઆિશે.  

૮. જે તે વમલકત અથિા લોટ માટે ખરીદીમાં રસ ધરાિનાર/ સભંવિત બોલી બોલનાર એકજ વ્યવક્ત હોય અને તે વ્યવક્ત ઈ-હરરાજી પ્રરક્રયામા ંભાર્ લેિા લાયક ઠયાગ બાદ ઈ-હરરાજી પ્રરક્રયામાં સામેલ થયા હોય તો તેિા રકસ્સામાં ત ેવ્યવક્ત હરરાજી પ્રરક્રયા દરમ્યાન સમય 

મયાગદામાં બોલી/ ઓફર ના કર ેતો પણ તેમને તે વમલકત અથિા લોટ  માટનેા તનેી ન્સ્ટયનુતમ અનામત રકમત માટનેા સફળ બોલીકાર જાહેર કરિામા ંઆિશે અને બેંકના અવધકૃત અવધકારીની મજૂંરીને આધીન ઈલોકરનેીક માધ્યમથી આ બાબતે જાણ કરિામાં આિશે. 

૯. સફળ બોલી બોલનારે િેંચાણ રકમતની ૨૫% રકમ તાત્કાવલક જમા કરાિિાની રહેશ.ે બાકીની રકમ િેંચાણ પાક્ક ુથયે ૧૫ રદિસની અદંર જમા કરાિિાની રહેશે. જો આમ કરિામા ંનવહ આિતેો બેંક ખરીદનારની અર્ાઉ જમા કરાિેલ રકમ (બાનાની રકમ સહીત) જપ્ત 

કરશે. ચુકિણીમાં કસુર થતા વમલકત બીજા હાઈએસ્ટ ઓફરર/ બોલી બોલનારન ેઓફર કરાશે અથિા ફરી િેંચિામા ંઆિશ ેઅને કસુરિાર ખરીદનારનો કઈં પણ પ્રકારનો કોઈ દાિો રહશેે નવહ. વમલકત ઉપરના કોઈ પણ કાયદાકીય કે અન્સ્ટય પ્રકારના બાકી ચૂકિિાપાત્ર લ્હણેા, જો 

કોઈ હશે તો તે, ખરીદનાર દ્િારા ચૂકિિાના રહશેે. 

૧૦. જો સદર િેંચાણ પટેે જમા કરેલ કે ચૂકિેલ કુલ રકમ રૂ. ૫૦ લાખ કે તથેી િધુ હશે તો આિકિેરા કલમ ૧૯૪-૧-એ અંતર્ગત ૧% લખેે ટીડીએસ ચૂકિિાની જિાબદારી તે સફળ બોલી બોલનાર / ખરીદદારની રહેશે. ટીડીએસ ઓનલાઈન ફોમગ નં ૨૬ ક્યબુી ભરીને ભરિાનો 

રહેશે. સાથે ટીડીએસ સટીફીકટે ફોમગ ન ં૧૬ બી માં રજુ કરિાનું રહેશે. ખરીદદારે ઈ-હરરાજીના ૧૫ રદિસમાં સરકારી ખાતામાં ટીડીએસ (ઇન્સ્ટકમટિે) ભયાગનો પુરાિો રજુ કરિાનો રહેશ.ે 

૧૧. જો કોઈ પણ કારણોસર િેંચાણ પાક્કુ કરિામાં ન આિ ેકે રદબાતલ ર્ણિામાં આિે તો િેંચાણને લાર્ુ જો કોઈ આકવસ્મક ખચાગ આિે તો તે તમામ ખચાગ  બોલી બોલનાર ેભોર્િિાના રહશેે અને તેમને આ નુકસાન પેટ ેિળતરનો હક્ક રહેશે નહી. 

૧૨. વમલકત/તો ના િેંચાણ બાબતે બેંક/ અવધકૃત અવધકારીનો વનણગય આખરી, બંધનકતાગ અને અપ્રશ્નાથગ રહેશે. બેંક કોઈ પણ કારણો આપ્યા વિના આ હરરાજી રદ્દ કે મુલ્તિી રાખિાનો પોતાનો અવધકાર અનામત રાખે છે. 

૧૩. િેંચાણ કીમત પુરેપુરી ભરી દતેા અને િેંચાણ પ્રરક્રયા પૂરી થતા સફળ બોલી બોલનાર/ ખરીદદારને સરફેસી વનયમ મજુબનું િેંચાણ સટીફીકટે આપિામાં આિશે. સફળ ખરીદદારે આ િેંચાણ  સટીફીકટેના રજીસ્રેશન / નોંધણી માટ ેહાલના/ભવિષ્યના તમામ િેરાઓ, સ્ટમે્પ 

ડ્યટુી, રજી. ફી અને આકવસ્મક ખચાગઓ ભોર્િિાના રહેશે. 

૧૪. આ નોટીસ વસક્યુરીટી ઇન્સ્ટટરસે્ટ (એન્સ્ટફોસગમેન્સ્ટટ) વનયમો ૨૦૦૨ ના વનયમ ૬ (૨) અને ૮(૬) હેઠળ ઉધારકતાગઓ/  ર્ીરિેદારો / જામીનદારો ન ેપણ નોટીસ છે. 

૧૫. બોલી બોલનાર હરરાજીમાં પોતાના પસંદર્ીના સ્થળ ઉપરથી ભાર્ લઇ શકશે. ઈન્સ્ટટરનટે જોડાણની વ્યિસ્થા તણે ેપોતેજ કરિાની રહેશે. ઈન્સ્ટટરનેટ જોડાણ, નટેિકગ મુશ્કેલી, સીસ્ટમ ભાંર્ી પડિી, િીજળી જતી રહેિી વિ. માટે બેંક કે સેિા આપનાર જિાબદાર રહશેે નહી. 

૧૬. અસફળ બોલી બોલનારાઓન ેઈ-હરરાજીની પ્રરક્રયા પરૂી થયાના ત્રીજા રદિસે તનેી બાનાની રકમ પરત આપિામા ંઆિશે. અસફળ બોલી બોલનારાઓને પરત અપાતી બાનાની રકમ ઉપર કોઈ વ્યાજ ચુકિિામા ંઆિશે નહી. 

૧૭.બેંકન ેજયા ંસુધી જાણ અને માવહતી છે ત્યા ંસુધી િેંચાણ કરિામાં આિનાર વમલકત ઉપર આ બેંક વસિાય કોઈનું લ્હેણં કે બોજો નથી, આમ છતાં રસ ધરાિતા બોલી બોલનાર ેબોલી બોલતા પહલેા વમલકત ઉપરના કોઈ પણ દાિા, ચાજગ  ક ેબેંક વસિાય કોઈ પણ 

ઓથોરીટીના લ્હણેા બાબતે ઊંડી તપાસ કરી લેિી તમેજ વમલકતના ટાઈટલ, ર્ણુિત્તા, જથ્થા અને સખં્યા અરં્ે જાતે સંતોષ મળેિી લિેો. 

૧૮. આ િેંચાણ કોઈ પણ પ્રકારની િોરન્સ્ટટીઝ અને ઇન્સ્ટડેમ્નીટીઝ વિનાનુ હોઈ, આ વમલકતો “કોઈ પણ જિાબદારી વિના” ના ધોરણે  િેંચિામા ંઆિશે. 

૧૯. જો ઉધારકતાગ હરરાજી િેંચાણની તારીખ પહેલા બેંકનુ ંલ્હણંે પૂરપેરૂં ભરી આપશે તો હરરાજી બંધ, રદ્દ કે પરત ખેંચી લેિાશે. 

૨૦. િેંચાણ વસક્યુરીટી ઇન્સ્ટટરસે્ટ (એન્સ્ટફોસગમેન્સ્ટટ) વનયમો ૨૦૦૨ ની શરતો તેમજ ભારત સરકારની આ સબંધનેી સચૂનાઓ અન્સ્ટિયનેી બેન્સ્ટકની માર્ગદર્શગકાની શરતોને આધીન રહશેે. 

૨૧. પ્રાથવમક બોલીની રકમ રીઝિગ પ્રાઈસ/ અનામત કીમત જેટલી અથિા તનેા કરતા િધુ હોિી જોઈએ અને ત્યાર બાદ બોલી બોલનાર તનેી બોલી/ઓફર રૂ. ૨૫૦૦૦/- ના ર્ણુાંકમાં િધારી શકશે. 

૨૨.  જો લોટન નં. ૧ (પ્લાન્સ્ટટ અન ેમશીનરી)ની ઓફર આિે તો જ લોટ નં. ૨ (લેન્સ્ટડ એન્સ્ટડ વબલ્ડીંર્)ની ઓફર સ્િીકારિામાં આિશે. 
 

આ નોટીસન ેઉધારકતાગઓ, ભાર્ીદારો તથા જામીનદારો માટ ેવસક્યરુીટી ઇન્સ્ટટરસે્ટ (એન્સ્ટફોસગમને્સ્ટટ) વનયમો ,૨૦૦૨ ના વનયમ  ૬ (૨) અન ે૮(૬) હઠેળ ૩૦ રદિસની િધૈાવનક િચેાણ નોટીસ પણ ર્ણિામા ંઆિશ.ે 

ઉધારકતાગઓ, ભાર્ીદારો તથા જામીનદારોને આથી ઉપર જણાિેલ િસુલિાપાત્ર લ્હણંે જે ત ેતારીખના વ્યાજ તથા તમામ આનસુવંર્ક ખચાગઓ સહીત  સદર હરરાજીની તારીખ પહેલા ભરપાઈ કરી જિા નોટીસ આપિામાં આિ ેછે, જેમા ંવનષ્ફળ ર્ય ેઉક્ત વમલકતોની હરરાજી/ 

િેંચાણ કરી નાખિામા ંઆિશે અને ઘટતી રકમ, જો કોઈ રહે તો, તે વ્યાજ અને ખચાગઓ સાથે ઉધારકતાગઓ/  ભાર્ીદારો/ જામીનદારો પાસથેી િસુલિામાં આિશે. 

 
    

તારીખ: ૨૭.૧૦.૨૦૨૨             -સહી- 

સ્થળ: મોરબી             અવધકતૃ અવધકારી, સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક, મોરબી 
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