
 
 
 

સૌરા  ામીણ બક 
મોરબી શાખા:  રાધે યામ ોિવઝન ટોર સામ,ે અનુપમ સોસાયટી, રવાપર રોડ, મોરબી-
૩૬૩૬૪૧. ફોન-૭૫૭૪૮૦૮૧૮૬/ ૭૫૭૪૮૦૮૦૨૪. ઈ-મેઈલ: sgb00186@sgbrrb.org 

સરફાએસી એ ટ ૨૦૦૨ અતંગત થાવર તથા જંગમ 
િમલકતોના વચાણ માટનેી ઈ-હરરા  નોટીસ 

થાવર/જંગમ િમલકતોની ધી સી યરુીટાઈઝેશન અન ે રક કશન ઓફ ફાઈનાિ સયલ એસે સ અન ેએ ફોસમે ટ ઓફ િસ યરુીટી ઇ ટરે ટ એકટ, ૨૦૦૨, ધી િસ યરુીટી ઇ ટરે ટ (એ ફોસમે ટ) િનયમ, ૨૦૦૨ ના િનયમ ૬(૨) અન ે૮(૬) ની જોગવાઈઓ સાથ ેવચંાણ ેલઇ 
ત ેતળ ેની ઈ-હરરા ની વચાણ નોટીસ    

આથી સામા ય જનતાને અન ેખાસ કરીન ેસબંિધત ઉધારકતાઓ/ ગીરવેદારોને નોટીસ આપવામાં આવે છે કે તે  સબંિધત ઉધારકતાઓ/ ગીરવેદારો એ નીચે વણન કયા  મુજબની થાવર/ જંગમ િમલકતો સદર સુરિ ત લેણદાર સૌરા  ામીણ બકને ગીરવે/ તારણ ેકરી આપેલ છે 
અને જેનો ય  કબજો સૌરા  ામીણ બકના અિધકૃત અિધકારીએ મેળવેલ છે તે િમલકતો સૌરા  ામીણ બકના સબંિધત ઉધારકતાઓ પાસે બાકી નીકળતા હણેાની વસુલાત માટે “ યાં છે યાં છે”, “જે છે તે છે” અને “જે કંઈ યાં છે” ના ધોરણે  ૧૨ મી એ ીલ, ૨૦૨૨ 
ના રોજ ઈ-હરરા  વારા વચાણ કરવામાં આવશે. ઉધારકતા/ઓ, જેની વસુલાત માટ ેિમલકતો વચવાની છે તે સુરિ ત હણેાની રકમ, સુરિ ત િમલકત/તો ની િવગત, અનામત રકમ (રીઝવ ાઇસ) અન ેબાનાની રકમ (અન ટ મની ડીપોઝીટ), ઈ-હરરા ની તારીખ અને સમય 
અન ેહરરા માં બોલીમાં વધારો કરવાની રકમ (Bid Increase Amount) િવગેરે ની િવગતો નીચે મુજબ છે. 
મ ઉધારકતા નું નામ અન ેસરનામુ વસુલવાપા  હે ં થાવર/ જંગમ િમલકતની િવગત અનામત કમત ( .) બાનાની રકમ ( .) બોલીમાં વધારો  

કરવાની રકમ ( .) 

૧ મ.ે િવ ટો રયા એ ઝીમ ાઇવટે લી. 
લોટ - ૧, િવ ટો રયા ઇ ડ ીઅલ 

એ ટટે, રે. સ. ન.ં ૩૪ પૈકી ૧,  
ગામ: લખધીરગઢ, ખીજડીયા રોડ, 
જય ી ઓઈલ ઇ ડ ી પાછળ,  
ખીજડીયા ચોકડી પાસ,ે 
તા. ટંકારા, . મોરબી (ગજુરાત) 

. ૪૯,૭૩,૨૮૯/- 
(તા. ૧.૦૭.૨૦૨૦ 
ની ડીમાંડ નોટીસ 
મુજબ) + યારબાદનુ ં
તેની ઉપરનંુ યાજ, 
ખચાઓ િવ. - યાર 
બાદની વસુલાત 

લોટ ન.ં ૧: ઔ ોિગક હેતુ વાળી જમીનનો લોટ (૨૨૫૧.૭૮ ચો.મી.)તથા તેની ઉપરનું બાંધકામ (૪૩૯.૦૦ ચો. મી.), જે લોટ ન.ં 
૧, િવ ટો રયા ઇ ડ ીઅલ એ ટટે,  રે. સ. ન.ં ૩૪ પૈકી ૧, ખીજડીયા રોડ, જય ી ઓઈલ ઇ ડ ી પાછળ, ખીજડીયા ચોકડી પાસે, 
ગામ: લખધીરગઢ, તા. ટંકારા, . મોરબી (ગુજરાત) ખાતે િ થત છે અન ેતેની ચત:ુ દશા ઉ રે: લાગ ુસ. ન.ં ૩૫ ની ખેતીની જમીન, 
દ ીણ:ે ૧૦.૫૦ મી. રોડ, પૂવ: કોમન લોટ અને પિ ચમે: ૧૮.૦૦ મી. રોડ છે.  

૫૮,૫૩,૩૯૮/- ૫,૮૫,૩૪૦/- ૨૫૦૦૦/- 

લોટ ન.ં ૨: મે. િવ ટો રયા એ ઝીમ ા. લી. ની માિલકીની લા ટ અન ેમશીનરી સિહતની જંગમ િમલકત કે જે કંપનીની ફે ટરી સાઈટ 
લોટ નં. ૧, િવ ટો રયા ઇ ડ ીઅલ એ ટેટ, રે. સ. નં. ૩૪ પૈકી ૧, ગામ: લખધીરગઢ, ખીજડીયા રોડ, જય ી ઓઈલ ઇ ડ ી 

પાછળ, ખીજડીયા ચોકડી પાસે, તા. ટંકારા, . મોરબી (ગુજરાત) થળે અને ખાતે આવેલ છે. 

૫,૬૫,૭૧૮/- ૫૬,૫૭૨/- ૨૫૦૦૦/- 

૨ મ.ે મા િત ી ટ લા ટ 
લોટ - ૨,  

િવ ટો રયા ઇ ડ ીઅલ એ ટટે 
રે. સ. ન.ં ૩૪ પૈકી ૧,  
ગામ: લખધીરગઢ, ખીજડીયા રોડ, 
જય ી ઓઈલ ઇ ડ ી પાછળ,  
ખીજડીયા ચોકડી પાસ,ે 
તા. ટંકારા, . મોરબી (ગજુરાત) 

. ૧,૭૦,૪૧,૫૪૯/- 
(તા. ૧.૦૭.૨૦૨૦ 
ની ડીમાંડ નોટીસ 
મુજબ) + યાર 
બાદનુ ં તેની ઉપરનુ ં
યાજ, ખચાઓ િવ. 

- યાર બાદની 
વસુલાત  

લોટ ન.ં ૩: ઔ ોિગક હેતુ વાળી જમીનનો લોટ (૧૦૪૫.૩૪ ચો.મી.) તથા તેની ઉપરનું બાંધકામ (િબ ટ અપ: ૩૩૨.૦૧ ચો. મી.), જે 
લોટ નં. ૨, િવ ટો રયા ઇ ડ ીઅલ એ ટટે, રે. સ. ન.ં ૩૪ પૈકી ૧, ખીજડીયા રોડ, ખીજડીયા ચોકડી પાસ,ે ગામ: લખધીરગઢ, તા. 

ટંકારા, . મોરબી ખાતે િ થત છે અને તેની ચત:ુ દશા ઉ રે: લાગુ સ. નં. ૩૫ ની જમીન, દ ીણ:ે ૧૦.૫૦ મી. રોડ, પૂવ: લોટ ન.ં ૩ 
અન ેપિ ચમે: લોટ ન. ૧ છે. 

૨૫,૩૬,૬૨૫/- ૨,૫૩,૬૬૨/- ૨૫૦૦૦/- 

લોટ ન.ં ૪: ઔ ોિગક હતુે વાળી જમીનનો ખુ લો લોટ (૧૦૪૬.૯૪ ચો.મી.), જે લોટ ન.ં ૩ િવ ટો રયા ઇ ડ ીઅલ એ ટટે, રે. સ. 
ન.ં ૩૪ પૈકી ૧, ખીજડીયા રોડ, ખીજડીયા ચોકડી પાસે, ગામ: લખધીરગઢ, તા. ટંકારા, . મોરબી ખાતે િ થત છે અને તેની ચતુ: દશા 
ઉ રે: લાગુ સ. ન.ં ૩૫ ની જમીન, દ ીણ:ે ૧૦.૫૦ મી. રોડ, પૂવ: લોટ ન.ં ૪ અને પિ ચમે: લોટ ન. ૨ છે. 

૧૯,૦૧,૭૯૦/- ૧,૯૦,૧૭૯/- ૨૫૦૦૦/- 

લોટ ન.ં ૫: ઔ ોિગક હતુે વાળી જમીનનો ખુ લો લોટ (૧૦૩૫.૨૩ ચો.મી.), જે લોટ ન.ં ૪ િવ ટો રયા ઇ ડ ીઅલ એ ટટે, રે. સ. 
ન.ં ૩૪ પૈકી ૧, ખીજડીયા રોડ, ખીજડીયા ચોકડી પાસે, ગામ: લખધીરગઢ, તા. ટંકારા, . મોરબી ખાતે િ થત છે અને તેની ચતુ: દશા 
ઉ રે: લાગુ સ. ન.ં ૩૫ ની જમીન, દ ીણ:ે ૧૦.૫૦ મી. રોડ, પૂવ:  લાગુ સ. નં. ૩૫ ની ખેતીની જમીન અને પિ ચમે: લોટ ન. ૩ છે. 

૧૮,૮૧,૧૩૫/- ૧,૮૮,૧૧૪/- ૨૫૦૦૦/- 

લોટ ન.ં ૬: મે. મા િત ી ટ લા ટની માિલકીની લા ટ અને મશીનરી સિહતની જંગમ િમલકત કે જે કંપનીની ફે ટરી સાઈટ લોટ નં. 
૨, િવ ટો રયા ઇ ડ ીઅલ એ ટેટ, રે. સ. નં. ૩૪ પૈકી ૧, ગામ: લખધીરગઢ, ખીજડીયા રોડ, જય ી ઓઈલ ઇ ડ ી પાછળ, 
ખીજડીયા ચોકડી પાસે, તા. ટંકારા, . મોરબી (ગુજરાત) થળે અને ખાતે આવેલ છે.  

૧૯,૯૭,૮૫૦/- ૧,૯૯,૭૮૫/- ૨૫૦૦૦/- 

   લોટ ન.ં ૭ : લોટ ન.ં ૧ થી લોટ ન.ં ૬ નો સયંુ ત લોટ ૧,૪૭,૩૬,૫૧૬/- ૧૪,૭૩,૬૫૨/- ૧,૦૦,૦૦૦/- 

મહ વની તારીખો:  
 િમલકતોના િનરી ણની તારીખ અને સમય: તા. ૦૫.૦૪.૨૦૨૨, સમય: સવારના ૧૧.૩૦ થી બપોરના ૪.૦૦ કલાક ે
 બાનાની રકમ  શાખાના ઇ ટરમીડીયરી ખાતા -ખાતા ન.ં 6186000628 માં IFSC Code: SBIN0RRSRGB થી ભરવાની તથા અિધકૃત અિધકારીને જ રી દ તાવેજો પહ ચતા કરવાની છે લી તારીખ: તા. ૦૭.૦૪.૨૦૨૨ ના બપોરના ૫.૦૦ સધુી   
 ઈ- હરરા  ના તારીખ અને સમય:  તા. ૧૨.૦૪.૨૦૨૨, સમય: સવારના ૧૧.૦૦ થી બપોરના ૨.૦૦ (બંધ થવાની છે લી ૫ મીનીટમાં બોલી (બીડ) આવે તો આપમેળે એ ટે શન સાથે) 

િનયમો અન ેશરતો: 
૧. હરરા / બોલી “ઓનલાઈન ઈ – હરરા ” થી https://sarfaesi.auctiontiger.net વેબસાઈટ વારા ઉપરો ત સમય ેઅને તારીખે થશ.ે 
૨. હરરા માં રસ ધરાવતા બોલી બોલનારાઓએ બાનાની રકમ (અન ટ મની ડીપોઝીટ) પેટે રીઝવ કમતના ૧૦% રકમ NEFT/ RTGS થી સૌરા  ામીણ બક, મોરબી શાખાના ઇ ટરમીડીયરી ખાતા -ખાતા ન.ં 6186000628 માં IFSC Code: SBIN0RRSRGB 
થી જમા કરાવવાની રહેશે, અને બાનાની રકમ ભયા બાદ, તેમણ/ે તણેીએ (૧) બાનાની રકમ જમા કરા યાના પુરાવા પે  NEFT/ RTGS કયાના UTR Number (૨) પોતાનો તાજેતરનો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો (૩) ઓળખ તથા સરનામાના પુરાવા (જેવાકે આધાર કાડ/ 
મતદાર ઓળખપ / ાઈવ ગ લાયસ સ/ પાસપોટ) ની વ માિણત નકલ (૪) પાન કાડ ની વ માિણત નકલ (૫) સંપક નબંર (મોબાઈલ નબંર કે લે ડ લાઈન નબંર) અને (૬) મા ય ઈ-મેઈલ એ સે (કે જેની ઉપર ઈ-હરરા  કરાવનાર વારા હરરા  યામા ંસામેલ 
થવાનો યુઝર આઈડી અન ે પાસવડ મોકલવામાં આવશ)ે િવ. િવગતો/દ તાવેજો અિધકૃત અિધકારી ન,ે સૌરા  ામીણ બક, મોરબી શાખા, રાધે યામ ોિવઝન ટોર સામે, અનુપમ સોસાયટી, રવાપર રોડ, મોરબી-૩૬૩૬૪૧. ફોન-૭૫૭૪૮૦૮૧૮૬ સરનામે તા. 
૦૭.૦૪.૨૦૨૨ ના બપોરના ૫.૦૦ સુધીના સમયમાં પહ ચતા કરી દેવાના રહેશ.ે આ તમામ (૧) થી (૬) સુધીમાં જણાવેલ િવગતો/દ તાવેજો અિધકૃત અિધકારીન ેઈ-મેઈલ: sgb00186@sgbrrb.org ઉપર પણ મોકલી શકાશ.ે 
૩. રસ ધરાવનાર બોલી બોલનારાઓએ ઈ-હરરા માં ભાગ લેતા પહેલા મે. ઈ- ોકયુરમે ટ ટે નોલોઝીઝ લી. પાસેથી યુઝર આઈડી અન ેપાસવડ (જે હરરા  માં ભાગ લેવા માટ ેજ રી છે) તેમજ ઈ-હરરા  અંગ ેતાલીમ/માગદશન મેળવી લેવા. આ માટ ેબોલી બોલનારાઓએ 
પોતાનું  મા ય ઈ-મેઈલ એ ેસ/ ઈ-મેઈલ આઈડી અને પાન નબંર હોવા જોઈએ. આ સંદભ વધુ માિહતી/િવગતો મેળવવા મે. ઈ- ોકયુરમે ટ  ટે નોલોઝીઝ લીમીટેડ (ઓ શન ટાઇગર),  અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬, કો ટે ટ પસન: રામ શમા (મોબાઈલ ન.ં ૯૯૭૮૫૯૧૮૮૮), 
બીડર સપોટ:- ૯૨૬૫૫૬૨૮૨૧ / ૧૮, ટેલીફોન નં. ૦૭૯-૬૮૧૩૬૮૮૦ / ૬૮૧૩૬૮૩૭, ઈ-મેઈલ એ સે gujarat@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net નો સંપક કરવો. 
૪. રસ ધરાવનાર બોલી બોલનારાઓન ેઈ-હરરા માં ભાગ લેતા પહેલા હરરા  વેચાણની િવગતવાર શરતો અને િનયમો માટે મે. ઈ- ોકયુરમે ટ ટે નોલોઝીઝ લી. ની વેબસાઈટ https://sarfaesi.auctiontiger.net જોઈ જવા પણ ખાસ સૂિચત કરવામાં આવે છે. 
૫. બાનાની રકમ (અન ટ મની) જમા કરા યા િવનાની કે પૂરતા જ રી દ તાવેજો પહોચતા જમા કયા િવનાની ઓફરો ર  કરી દેવામાં આવશે. 
૬. રસ ધરાવનાર પાટ / સંભિવત બોલી બોલનારાઓએ વધુ માિહતી/િવગતો મેળવવા માટે ચીફ મેનેજર, સૌરા  ામીણ બક, મોરબી શાખા, રાધે યામ ોિવઝન ટોર સામે, અનપુમ સોસાયટી, રવાપર રોડ, મોરબી-૩૬૩૬૪૧, મો. ૭૫૭૪૮૦૮૧૮૬, ઈ-મેઈલ: 
sgb00186@sgbrrb.org અને r2credit@sgbrrb.org  નો સંપક પણ કરી શકે છે. 
૭. ઈ-હરરા  યા અંત ેજે બોલી બોલનારની બોલી સૌથી ચી હશ ેતને ેસફળ બોલી બોલનાર હેર કરવામા ંઆવશે અને બકના અિધકૃત અિધકારીની મંજૂરીને આધીન ઈલોક નેીક મા યમથી આ બાબતે ણ કરવામાં આવશ.ે સફળ બોલી બોલનારે વચાણ કમતની ૨૫% 
રકમ તા કાિલક જમા કરાવવાની રહેશ.ે બાકીની રકમ વચાણ પા કુ થયે ૧૫ દવસની અંદર જમા કરાવવાની રહેશે. જો આમ કરવામાં નિહ આવેતો બક ખરીદનારની અગાઉ જમા કરાવલે રકમ (બાનાની રકમ સહીત) જ ત કરશ.ે ચુકવણીમાં કસુર થતા િમલકત બી  હાઈએ ટ 
ઓફરર/ બોલી બોલનારને ઓફર કરાશે અથવા ફરી વચવામાં આવશે અને કસુરવાર ખરીદનારનો કંઈ પણ કારનો કોઈ દાવો રહશેે નિહ. િમલકત ઉપરના કોઈ પણ કાયદાકીય કે અ ય કારના બાકી ચૂકવવાપા  હણેા, જો કોઈ હશે તો ત,ે ખરીદનાર વારા ચૂકવવાના રહેશે. 
૮. જો સદર વચાણ પેટે જમા કરેલ કે ચૂકવેલ કુલ રકમ . ૫૦ લાખ કે તેથી વધુ હશે તો આવકવેરા કલમ ૧૯૪-૧-એ અંતગત ૧% લેખે ટીડીએસ ચૂકવવાની જવાબદારી તે સફળ બોલી બોલનાર / ખરીદદારની રહેશ.ે ટીડીએસ ઓનલાઈન ફોમ નં ૨૬ યબુી ભરીને ભરવાનો 
રહેશે. સાથે ટીડીએસ સટ ફીકેટ ફોમ નં ૧૬ બી માં રજુ કરવાનું રહેશે. ખરીદદારે ઈ-હરરા ના ૧૫ દવસમાં સરકારી ખાતામાં ટીડીએસ (ઇ કમટે ) ભયાનો પુરાવો રજુ કરવાનો રહેશે. 
૯. જો કોઈ પણ કારણોસર વચાણ પા કુ કરવામા ંન આવે કે રદબાતલ ગણવામાં આવે તો વચાણને લાગુ જો કોઈ આકિ મક ખચા આવે તો ત ેતમામ ખચા  બોલી બોલનારે ભોગવવાના રહેશે અન ેતેમન ેઆ નુકસાન પેટે વળતરનો હ ક રહેશે નહી. 
૧૦. િમલકત/તો ના વચાણ બાબતે બક/ અિધકૃત અિધકારીનો િનણય આખરી, બંધનકતા અને અ નાથ રહેશ.ે બક કોઈ પણ કારણો આ યા િવના આ હરરા  ર  કે મુ તવી રાખવાનો પોતાનો અિધકાર અનામત રાખે છે. 
૧૧. વચાણ કીમત પુરેપુરી ભરી દેતા અને વચાણ યા પૂરી થતા સફળ બોલી બોલનાર/ ખરીદદારને સરફેસી િનયમ મુજબનું વચાણ સટ ફીકેટ આપવામાં આવશ.ે સફળ ખરીદદારે આ વચાણ  સટ ફીકેટના ર ેશન / ન ધણી માટ ેહાલના/ભિવ યના તમામ વેરાઓ, ટે પ 
યટુી, ર . ફી અને આકિ મક ખચાઓ ભોગવવાના રહેશ.ે 

૧૨. આ નોટીસ િસ યુરીટી ઇ ટરે ટ (એ ફોસમે ટ) િનયમો ૨૦૦૨ ના િનયમ ૮(૬) હેઠળ ઉધારકતાઓ/  ગીરવેદારો / મીનદારો ને પણ નોટીસ છે. 
૧૩. બોલી બોલનાર હરરા માં પોતાના પસંદગીના થળ ઉપરથી ભાગ લઇ શકશ.ે ઈ ટરનટે જોડાણની યવ થા તેણ ેપોતેજ કરવાની રહેશે. ઈ ટરનેટ જોડાણ, નટેવક મુ કેલી, સી ટમ ભાંગી પડવી, વીજળી જતી રહેવી િવ. માટે બક કે સેવા આપનાર જવાબદાર રહેશે નહી. 
૧૪. અસફળ બોલી બોલનારાઓન ેઈ-હરરા ની યા પૂરી થયાના ી  દવસે તનેી બાનાની રકમ પરત આપવામાં આવશે. અસફળ બોલી બોલનારાઓને પરત અપાતી બાનાની રકમ ઉપર કોઈ યાજ ચુકવવામાં આવશે નહી. 
૧૫.બકન ે યાં સુધી ણ અને માિહતી છે યાં સુધી વચાણ કરવામાં આવનાર િમલકત ઉપર આ બક િસવાય કોઈનું હે ં કે બોજો નથી, આમ છતાં રસ ધરાવતા બોલી બોલનારે બોલી બોલતા પહલેા િમલકત ઉપરના કોઈ પણ દાવા, ચાજ કે બક િસવાય કોઈ પણ 
ઓથોરીટીના હણેા બાબતે ડી તપાસ કરી લેવી તેમજ િમલકતના ટાઈટલ, ગણુવ ા, જ થા અને સં યા અંગે તે સંતોષ મેળવી લેવો. 
૧૬. આ વચાણ કોઈ પણ કારની વોર ટીઝ અને ઇ ડે નીટીઝ િવનાનુ હોઈ, આ િમલકતો “કોઈ પણ જવાબદારી િવના” ના ધોરણે  વચવામાં આવશે. 
૧૭. જો ઉધારકતા હરરા  વચાણની તારીખ પહેલા બકનુ ં હે ં પૂરેપૂ ં ભરી આપશે તો હરરા  બંધ, ર  કે પરત ખચી લેવાશ.ે 
૧૮. વચાણ િસ યુરીટી ઇ ટરે ટ (એ ફોસમે ટ) િનયમો ૨૦૦૨ ની શરતો તેમજ ભારત સરકારની આ સબંધેની સૂચનાઓ અ વયેની બે કની માગદ શકાની શરતોને આધીન રહશેે. 
૧૯. જે તે લોટ માટે શ આતી બોલીની રકમ રીઝવ/ અનામત કીમત જેટલી કે તે કરતા જે તે લોટ સામે “બોલીમાં વધારો કરવાની રકમ” વાળા કોલમમાં દશાવેલી રકમના ગણુાંકમા ંવધારા સાથેની હોવી જોઈએ અન ે યારબાદ તે જ રકમના ગુણાંકના વધારા સાથે વધારી શકશે. 
૨૦. લોટ ન.ં ૭ ની બોલી / ઓફરને થમ અને બાકી લોટને છે લી અને સમાન ાથિમકતા આપવામાં આવશે. 
૨૧. જો લા ટ અને મશીનરીની ઓફર આવે તો જ લે ડ એ ડ િબ ડ ગની ઓફર વીકારવામાં આવશે (દરેક ઉધારકતા એકમ માટે). 
 

ઉધારકતાઓ/  મીનદારો/ ગીરવદેારોન ે િસ યરુીટી ઇ ટરે ટ (એ ફોસમે ટ) િનયમો ૨૦૦૨ ના િનયમ  ૮(૬) હઠેળ ના અનગુામી વચાણ માટનેી  ૧૫ દવસની વધૈાિનક નોટીસ 

ઉધારકતાઓ/  મીનદારો/ ગીરવેદારોને આથી ઉપર જણાવેલ વસલુવાપા  હે ં જે તે તારીખના યાજ તથા તમામ આનસુિંગક ખચાઓ સહીત  સદર હરરા ની તારીખ પહેલા ભરપાઈ કરી જવા નોટીસ આપવામાં આવે છે, જેમા ંિન ફળ ગયે ઉ ત િમલકતોની હરરા / 
વચાણ કરી નાખવામા ંઆવશે અને ઘટતી રકમ, જો કોઈ રહે તો, તે યાજ અને ખચાઓ સાથે ઉધારકતાઓ/  મીનદારો પાસેથી વસુલવામાં આવશે.    
તારીખ: ૨૪.૦૩.૨૦૨૨             -સહી- 
થળ: મોરબી             અિધકતૃ અિધકારી, સૌરા  ામીણ બક, મોરબી 


