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ઈ-હરરાજી દ્વારા સ્ટ્થાવર મમલકતોના વેંચાણ માટનેી નોટીસ 
ઈ-હરરાજી ના તારીખ અને સમય: ૩૦.૦૮.૨૦૨૨, સવારના ૧૧.૦૦ થી બપોરના ૦૨.૦૦ બીડ બંધ થવાના ૫ મીનીટ પહેલા કોઈ પ્રસ્ટ્તાવ આવે તો  આપોઆપ સમય વધારાના  ક્લોઝ સાથે  

સ્ટ્થાવર/જંગમ મમલકતોની ધી સીક્યરુીટાઈઝેશન અન ેરરકન્દ્સ્ટ્રકશન ઓફ ફાઈનામન્દ્સયલ એસટે્સ અન ેએન્દ્ફોસસમને્દ્ટ ઓફ મસક્યરુીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ્ટ એકટ , ૨૦૦૨, ધી મસક્યરુીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ્ટ (એન્દ્ફોસસમને્દ્ટ) મનયમ, ૨૦૦૨ ના મનયમ ૬(૨) અન ે૮(૬) ની જોગવાઈઓ સાથ ેવચંાણ ેલઇ 

ત ેતળ ેની ઈ-હરરાજીની વેંચાણ નોટીસ    
અમો નીચે સહી કરનાર, ત ેસૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકના અમધકતૃ અમધકારી ન ેધી સીક્યુરીટાઈઝેશન અને રરકન્દ્સ્ટ્રકશન ઓફ ફાઈનામન્દ્સયલ એસટે્સ અન ેએન્દ્ફોસસમેન્દ્ટ ઓફ મસક્યુરીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ્ટ એકટ, ૨૦૦૨, ધી મસક્યુરીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ્ટ (એન્દ્ફોસસમેન્દ્ટ) મનયમ, ૨૦૦૨ તળે મનમ્નમલમખત 

મમલકતોના વેંચાણની તથા તે અતંગસત આ વેંચાણ નોટીસ આપવાની સપંણૂસ સત્તા છે અને તે અન્દ્વયે આથી સામાન્દ્ય જનતાને અને ખાસ કરીને સબંમધત ઉધારકતાસઓ/ ગીરવેદારોને નોટીસ આપવામાં આવે છે કે તે  સબંમધત ઉધારકતાસઓ/ ગીરવદેારો એ નીચે વણસન કયાસ  મુજબની 

સ્ટ્થાવર/ જંગમ મમલકતો સદર સુરમક્ષત લણેદાર સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકને ગીરવે/ તારણે કરી આપેલ છે અને જેનો પ્રત્યક્ષ કબજો સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકના અમધકતૃ અમધકારીએ મળેવલે છે તે મમલકતો સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકના સબંમધત ઉધારકતાસઓ પાસે બાકી નીકળતા લ્હણેાની વસુલાત 

માટ ે“જયા ંછે ત્યા ંછે”, “જે છે ત ેછે” અન ે“જે કઈં ત્યા ંછે” ના ધોરણે ઈ-હરરાજી દ્વારા નીચે દશાસવેલ તારીખે વેંચાણ કરવામાં આવશે. આ વેંચાણ કોઈ પણ પ્રકારની વોરન્દ્ટીઝ અને ઇન્દ્ડમે્નીટીઝ મવનાનુ હોઈ, આ મમલકતો “કોઈ પણ જવાબદારી મવના” ના ધોરણે  વેંચવામા ં

આવશે.  

ઉધારકતાસ/ઓ, જેની વસુલાત માટે મમલકતો વેંચવાની છે તે સુરમક્ષત લ્હણેાની રકમ, સુરમક્ષત મમલકત/તો ની મવગત, અનામત રકમ (રીઝવસ પ્રાઇસ) અને બાનાની રકમ (અનસે્ટ્ટ મની ડીપોઝીટ) ની મવગતો નીચે મજુબ છે. 
ક્રમ ઉધારકતાસ નું નામ અન ેસરનામ ુ વસુલવાપાત્ર લ્હણંે સ્ટ્થાવર મમલકતની મવગત  અનામત રકમત (રૂ.) બાનાની રકમ (રૂ.) 

૧ શ્રીમતી સોનલબને પરસોતમભાઈ 

સોલકંી 

૨૪, કષૃ્ણનગર સોસાયટી, કોલજે 

પાછળ, શીતળામાતા ના મરંદર પાસ,ે 

મ.ુ લીંબડી, જી.-સરુને્દ્રનગર 

રૂ. ૧૦,૭૫,૮૭૪/- 

તા. ૨૧.૦૭.૨૦૨૨ 

+ ત્યારબાદનું તનેી 

ઉપરનું વ્યાજ, ખચાસઓ 

મવ. 

- ત્યાર બાદની વસુલાત 

રહણેાંક હેતુ વાળી જમીનનો પ્લોટ (મવસ્ટ્તાર ૬૧.૦૦ ચોરસ મીટર) તથા તનેી ઉપરનું બાધંકામ (બાંધકામ મવસ્ટ્તાર ૩૮.૫૮ ચોરસ મીટર), જે પ્લોટ નં. 

૧૨૮,  રે. સ. નં. ૫/૧/ પૈકી ૧,વૃંદાવન સોસાયટી, નશેનલહાઇવે ન. 8A ગામ: ચોટીલા, તા. ચોટીલા, જી. સુરેન્દ્રનગર (ગજુરાત) ખાત ે શ્રીમતી 

સોનલબને પરસોતમભાઈ સોલકંી ના નામ ે મસ્ટ્થત છે અને તનેી ચતુ: રદશા ઉત્તરે: પ્લોટ ન. ૧૨૭, દક્ષીણે: પ્લોટ ન. ૧૨૯, પવૂે: રોડ અને પમચચમ:ે 

પ્લોટ ન. ૧૩૧ આવલે છે.  

૮,૮૮,૦૦૦/- ૮૮,૮૦૦/- 

મહત્વની તારીખો:  

 મમલકતોના મનરીક્ષણની તારીખ અને સમય: તા. ૧૭.૦૮.૨૦૨૨, સમય: સવારના ૧૧.૦૦ થી બપોરના ૦૫.૦૦ કલાકે 

 બાનાની રકમ ભરવાની  તથા અમધકૃત અમધકારીને જરૂરી દસ્ટ્તાવેજો (મનમ્નમલમખત શરત -૨ મુજબ) પહોંચતા કરવાની છેલ્લી તારીખ: તા. ૨૬.૦૮.૨૦૨૨ ના ૦૫.૦૦ સુધી   

 ઈ- હરરાજી ના તારીખ અને સમય:  તા. ૩૦.૦૮.૨૦૨૨, સમય: સવારના ૧૧.૦૦ થી બપોરના ૦૨.૦૦ (બંધ થવાની છેલ્લી ૫ મીનીટમાં બોલી (બીડ) આવે તો આપમેળે એક્ષટેન્દ્શન સાથે) 

મનયમો અન ેશરતો: 

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

૨. હરરાજીમા ંરસ ધરાવતા બોલી બોલનારાઓએ બાનાની રકમ (અનસે્ટ્ટ મની ડીપોઝીટ) પટેે રીઝવસ રકમતના ૧૦% રકમ NEFT/ RTGS થી સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક,ચોટીલા શાખા, ખાતા ન. ૭૮૦૦૧૪૩૦૮૧૮ માં IFSC Code: SBIN0RRSRGB થી જમા 

કરાવવાની રહેશે, અને બાનાની રકમ ભયાસ બાદ, તેમણે/ તણેીએ (૧) બાનાની રકમ જમા કરાવ્યાના પરુાવા રૂપે  NEFT/ RTGS કયાસના UTR Number (૨) પોતાનો તાજેતરનો પાસપોટસ સાઇઝનો ફોટો (૩) ઓળખ તથા સરનામાના પુરાવા (જેવાકે આધાર કાડસ/ મતદાર 

ઓળખપત્ર/ ડ્રાઈવીંગ લાયસન્દ્સ/ પાસપોટસ) ની સ્ટ્વ પ્રમામણત નકલ (૪) પાન કાડસ ની સ્ટ્વ પ્રમામણત નકલ (૫) સંપકસ નબંર (મોબાઈલ નબંર ક ેલેન્દ્ડ લાઈન નબંર) અન ે(૬) માન્દ્ય ઈ-મઈેલ એડ્રસે (કે જેની ઉપર ઈ-હરરાજી કરાવનાર દ્વારા હરરાજી પ્રરક્રયામા ંસામેલ થવાનો યુઝર 

આઈડી અને પાસવડસ મોકલવામા ંઆવશે) મવ. મવગતો/દસ્ટ્તાવજેો અમધકતૃ અમધકારી ન,ે ક્ષતે્રીય કચરેી સરુને્દ્રનગર, પહલેા મળ,ે રૂરાક્ષ કોમ્પલકે્ષ, હ્યનુ્દ્ડાઈશો રૂમ ઉપર,ન્દ્ય ુએજ ઇન્દ્ડસ્ટ્રીઝ સામ,ે સરુને્દ્રનગર- વઢવાણ રોડ, વઢવાણ-૩૬૩૦૩૫ સરનામ ેતા. ૨૬.૦૮.૨૦૨૨ ના 

બપોરના ૦૫.૦૦ સુધીના સમયમાં પહોંચતા કરી દેવાના રહેશે. આ તમામ (૧) થી (૬) સધુીમાં જણાવેલ મવગતો/દસ્ટ્તાવજેો અમધકૃત અમધકારીને ઈ-મેઈલ: : r2credit@sgbrrb.org ઉપર પણ મોકલી શકાશે. 

૩. રસ ધરાવનાર બોલી બોલનારાઓએ ઈ-હરરાજીમાં ભાગ લેતા પહેલા મ.ે ઈ-પ્રોકયુરમેન્દ્ટ ટેક્નોલોઝીઝ લી. પાસેથી યઝુર આઈડી અન ેપાસવડસ (જે હરરાજી માં ભાગ લવેા માટ ેજરૂરી છે) તમેજ ઈ-હરરાજી અંગ ેતાલીમ/માગસદશસન મળેવી લેવા. આ માટ ેબોલી બોલનારાઓએ 

પોતાનું  માન્દ્ય ઈ-મેઈલ એડ્રેસ/ ઈ-મઈેલ આઈડી અને પાન નબંર હોવા જોઈએ. આ સંદભે વધ ુમામહતી/મવગતો મળેવવા મે. ઈ-પ્રોકયુરમેન્દ્ટ  ટેક્નોલોઝીઝ લીમીટેડ (ઓક્શન ટાઇગર),  અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬, કોન્દ્ટેક્ટ પસસન: રામ શમાસ (મોબાઈલ નં. ૯૯૭૮૫૯૧૮૮૮), 

બીડર સપોટસ:- ૯૨૬૫૫૬૨૮૨૧ / ૧૮, ટેલીફોન નં. ૦૭૯-૬૮૧૩૬૮૮૦ / ૬૮૧૩૬૮૩૭, ઈ-મેઈલ એડ્રસે support@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net નો સંપકસ કરવો. 

૪. રસ ધરાવનાર બોલી બોલનારાઓન ેઈ-હરરાજીમાં ભાગ લેતા પહેલા સદર હરરાજી વચેાણની મવગતવાર શરતો અન ેમનયમો જાણી લેવા માટે મે. ઈ-પ્રોકયુરમેન્દ્ટ ટકે્નોલોઝીઝ લી. ની વેબસાઈટ જોઈ જવા પણ ખાસ સમૂચત કરવામાં આવે છે. 

૫. બાનાની રકમ (અનસે્ટ્ટ મની) જમા કરાવ્યા મવનાની કે પૂરતા જરૂરી દસ્ટ્તાવજેો પહોચતા જમા કયાસ મવનાની ઓફરો રદ્દ કરી દવેામાં આવશે. 

૬. રસ ધરાવનાર પાટી/ સંભમવત બોલી બોલનારાઓએ વધુ મામહતી/મવગતો મળેવવા માટે રીજીયોનલ મનેેજર,સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણબેંક, ક્ષતે્રીય કચરેી સરુને્દ્રનગર, પહલેા મળ,ે રૂરાક્ષ કોમ્પલકે્ષ, હ્યનુ્દ્ડાઈશો રૂમ ઉપર,ન્દ્ય ુએજ ઇન્દ્ડસ્ટ્રીઝ સામ,ે સરુને્દ્રનગર- વઢવાણ રોડ, વઢવાણ-

૩૬૩૦૩૫  મો. ૭૫૭૪૮૦૮૨૦૦/૭૫૭૪૮૦૮૦૨૧/૭૫૭૪૮૦૮૨૦૪, ઈ-મઈેલ: r2credit@sgbrrb.org  નો સપંકસ પણ કરી શક ેછે. 

૭. ઈ-હરરાજી પ્રરક્રયા અતંે જે બોલી બોલનારની બોલી સૌથી ઉંચી હશે તનેે સફળ બોલી બોલનાર જાહેર કરવામાં આવશે અને બેંકના અમધકૃત અમધકારીની મજૂંરીન ેઆધીન ઈલોકરનેીક માધ્યમથી આ બાબતે જાણ કરવામાં આવશે.  

૮. જે તે મમલકત અથવા લોટ માટે ખરીદીમા ંરસ ધરાવનાર/ સભંમવત બોલી બોલનાર એકજ વ્યમક્ત હોય અને તે ઈ-હરરાજી પ્રરક્રયામાં ભાગ લવેા લાયક ઠરલે હોય તો તેવા રકસ્ટ્સામાં તે વ્યમક્ત હરરાજી પ્રરક્રયામાં ભાગ ના લ ેઅથવા તો હરરાજી પ્રરક્રયામાં ભાગ લઈને સમય 

મયાસદામાં બોલી/ ઓફર ના કર ેતો પણ તેમને તે મમલકત અથવા લોટ  માટનેા તનેી ન્દ્યનુતમ અનામત રકમત માટનેા સફળ બોલીકાર જાહેર કરવામા ંઆવશે અને બેંકના અમધકૃત અમધકારીની મજૂંરીને આધીન ઈલોકરનેીક માધ્યમથી આ બાબતે જાણ કરવામાં આવશે. 

૯. સફળ બોલી બોલનારે વેંચાણ રકમતની ૨૫% રકમ તાત્કામલક જમા કરાવવાની રહેશ.ે બાકીની રકમ વેંચાણ પાક્ક ુથયે ૧૫ રદવસની અદંર જમા કરાવવાની રહેશે. જો આમ કરવામાં નમહ આવતેો બેંક ખરીદનારની અગાઉ જમા કરાવેલ રકમ (બાનાની રકમ સહીત) જપ્ત 

કરશે. ચુકવણીમાં કસુર થતા મમલકત બીજા હાઈએસ્ટ્ટ ઓફરર/ બોલી બોલનારન ેઓફર કરાશે અથવા ફરી વેંચવામા ંઆવશ ેઅને કસુરવાર ખરીદનારનો કઈં પણ પ્રકારનો કોઈ દાવો રહશેે નમહ. મમલકત ઉપરના કોઈ પણ કાયદાકીય કે અન્દ્ય પ્રકારના બાકી ચૂકવવાપાત્ર લ્હણેા, જો 

કોઈ હશે તો તે, ખરીદનાર દ્વારા ચૂકવવાના રહશેે. 

૧૦. જો કોઈ પણ કારણોસર વેંચાણ પાક્કુ કરવામાં ન આવ ેકે રદબાતલ ગણવામાં આવે તો વેંચાણને લાગુ જો કોઈ આકમસ્ટ્મક ખચાસ આવે તો તે તમામ ખચાસ  બોલી બોલનાર ેભોગવવાના રહશેે અને તેમને આ નુકસાન પેટ ેવળતરનો હક્ક રહેશે નહી. 

૧૧. મમલકત/તો ના વેંચાણ બાબતે બેંક/ અમધકૃત અમધકારીનો મનણસય આખરી, બંધનકતાસ અને અપ્રચનાથસ રહેશે. બેંક કોઈ પણ કારણો આપ્યા મવના આ હરરાજી રદ્દ કે મુલ્તવી રાખવાનો પોતાનો અમધકાર અનામત રાખે છે. 

૧૨. વેંચાણ કીમત પુરેપુરી ભરી દતેા અને વેંચાણ પ્રરક્રયા પૂરી થતા સફળ બોલી બોલનાર/ ખરીદદારને સરફેસી મનયમ મજુબનું વેંચાણ સટીફીકટે આપવામાં આવશે. સફળ ખરીદદારે આ વેંચાણ  સટીફીકટેના રજીસ્ટ્રેશન / નોંધણી માટ ેહાલના/ભમવષ્યના તમામ વેરાઓ, સ્ટ્ટમે્પ 

ડ્યટુી, રજી. ફી અને આકમસ્ટ્મક ખચાસઓ ભોગવવાના રહેશે. 

૧૩. આ નોટીસ મસક્યુરીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ્ટ (એન્દ્ફોસસમેન્દ્ટ) મનયમો ૨૦૦૨ ના મનયમ ૮(૬) હેઠળ ઉધારકતાસઓ/  ગીરવેદારો / જામીનદારો ને પણ નોટીસ છે. 

૧૪. બોલી બોલનાર હરરાજીમાં પોતાના પસંદગીના સ્ટ્થળ ઉપરથી ભાગ લઇ શકશે. ઈન્દ્ટરનટે જોડાણની વ્યવસ્ટ્થા તણે ેપોતેજ કરવાની રહેશે. ઈન્દ્ટરનેટ જોડાણ, નટેવકસ મુશ્કેલી, સીસ્ટ્ટમ ભાંગી પડવી, વીજળી જતી રહેવી મવ. માટે બેંક કે સેવા આપનાર જવાબદાર રહશેે નહી. 

૧૫. અસફળ બોલી બોલનારાઓન ેઈ-હરરાજીની પ્રરક્રયા પરૂી થયાના ત્રીજા રદવસે તનેી બાનાની રકમ પરત આપવામા ંઆવશે. અસફળ બોલી બોલનારાઓને પરત અપાતી બાનાની રકમ ઉપર કોઈ વ્યાજ ચુકવવામા ંઆવશે નહી. 

૧૬.બેંકન ેજયા ંસુધી જાણ અને મામહતી છે ત્યા ંસુધી વેંચાણ કરવામાં આવનાર મમલકત ઉપર આ બેંક મસવાય કોઈનું લ્હેણં કે બોજો નથી, આમ છતાં રસ ધરાવતા બોલી બોલનાર ેબોલી બોલતા પહલેા મમલકત ઉપરના કોઈ પણ દાવા, ચાજસ  ક ેબેંક મસવાય કોઈ પણ 

ઓથોરીટીના લ્હણેા બાબતે ઊંડી તપાસ કરી લેવી તમેજ મમલકતના ટાઈટલ, ગણુવત્તા, જથ્થા અને સખં્યા અગંે જાતે સંતોષ મળેવી લવેો. 

૧૭. આ વેંચાણ કોઈ પણ પ્રકારની વોરન્દ્ટીઝ અને ઇન્દ્ડેમ્નીટીઝ મવનાનુ હોઈ, આ મમલકતો “કોઈ પણ જવાબદારી મવના” ના ધોરણે  વેંચવામા ંઆવશે. 

૧૮. જો ઉધારકતાસ હરરાજી વેંચાણની તારીખ પહેલા બેંકનુ ંલ્હણંે પૂરપેરૂં ભરી આપશે તો હરરાજી બંધ, રદ્દ કે પરત ખેંચી લેવાશે. 

૧૯. વેંચાણ મસક્યુરીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ્ટ (એન્દ્ફોસસમેન્દ્ટ) મનયમો ૨૦૦૨ ની શરતો તેમજ ભારત સરકારની આ સબંધનેી સચૂનાઓ અન્દ્વયનેી બેન્દ્કની માગસદર્શસકાની શરતોને આધીન રહશેે. 

૨૦. બોલીની રકમ રીઝવસ/ અનામત કીમત કરતા વધુ હોવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તે રૂ. ૧૦૦૦૦/- ના ગણુાંકમા ંવધારી શકશે. 

ઉધારકતાસઓ તથા જામીનદારોન ે મસક્યરુીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ્ટ (એન્દ્ફોસસમને્દ્ટ) મનયમો ૨૦૦૨ ના મનયમ  ૮(૬) હઠેળ ૩૦ રદવસની વધૈામનક વચેાણ નોટીસ 

ઉધારકતાસઓ તથા જામીનદારોને આથી ઉપર જણાવેલ વસલુવાપાત્ર લ્હણંે જે ત ેતારીખના વ્યાજ તથા તમામ આનુસમંગક ખચાસઓ સહીત  સદર હરરાજીની તારીખ પહેલા ભરપાઈ કરી જવા નોટીસ આપવામા ંઆવ ેછે, જેમા ંમનષ્ફળ ગય ેઉક્ત મમલકતોની હરરાજી/ વેંચાણ કરી 

નાખવામાં આવશે અને ઘટતી રકમ, જો કોઈ રહે તો, તે વ્યાજ અને ખચાસઓ સાથ ેઉધારકતાસઓ/  જામીનદારો પાસથેી વસુલવામાં આવશે.    

તારીખ: ૨૬.૦૭.૨૦૨૨            -સહી- 

સ્ટ્થળ: સરુને્દ્રનગર                                                          અમધકતૃ અમધકારી, સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક, રીજીયોનલ કાયાસલય, સરુને્દ્રનગર 
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