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ઈ-હરરાજી દ્વારા સ્થાવર ક્મલકિોના વેંચાણ માટનેી નોટીસ 
ઈ-હરરાજી ના િારીખ અને સમય:૨ ૨૯ .૦૮ .૨૦૨૨, સવારના  ૧૧.૦૦થી બપોરના  ૦૨.૦૦ બીડ બંધ થવાના ૫ મીનીટ પહેલા કોઈ પ્રસ્િાવ આવે િો  આપોઆપ સમય વધારાના  તલોઝ સાથે  

સ્થાવર/જંગમ ક્મલકિોની ધી સીતયરુીટાઈઝેશન અન ેરરકન્દ્સ્રકશન ઓફ ફાઈનાક્ન્દ્સયલ એસટે્સ અન ેએન્દ્ફોસકમને્દ્ટ ઓફ ક્સતયરુીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ એકટ, ૨૦૦૨, ધી ક્સતયરુીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ (એન્દ્ફોસકમને્દ્ટ) ક્નયમ, ૨૦૦૨ ના ક્નયમ ૮(૬) ની જોગવાઈઓ સાથ ેવચંાણ ેલઇ િ ેિળ ેની 

ઈ-હરરાજીની વેંચાણ નોટીસ    
અમો નીચે સહી કરનાર, િે સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકના અક્ધકૃિ અક્ધકારીનેધી સીતયરુીટાઈઝેશન અને રરકન્દ્સ્રકશન ઓફ ફાઈનાક્ન્દ્સયલ એસટે્સ અન ેએન્દ્ફોસકમેન્દ્ટ ઓફ ક્સતયુરીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ એકટ, ૨૦૦૨, ધી ક્સતયુરીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ (એન્દ્ફોસકમને્દ્ટ) ક્નયમ, ૨૦૦૨ િળ ેક્નમ્નક્લક્ખિ 

ક્મલકિોના વેંચાણની િથા િે અિંગકિ આ વેંચાણ નોટીસ આપવાની સપંણૂક સત્તા છે અને િે અન્દ્વયે આથી સામાન્દ્ય જનિાને અને ખાસ કરીને સબંક્ધિ ઉધારકિાકઓ/ ગીરવેદારોને નોટીસ આપવામાં આવે છે કે િે  સબંક્ધિ ઉધારકિાકઓ/ ગીરવદેારો એ નીચે વણકન કયાક  મુજબની 

સ્થાવર/ જંગમ ક્મલકિો સદર સુરક્િિ લણેદાર સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકને ગીરવે/ િારણે કરી આપેલ છે અને જેનો પ્રત્યિ કબજો સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકના અક્ધકિૃ અક્ધકારીએ મળેવલે છે િે ક્મલકિો સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંકના સબંક્ધિ ઉધારકિાકઓ પાસે બાકી નીકળિા લ્હણેાની વસુલાિ 

માટે “જયાં છે ત્યાં છે”, “જે છે િે છે” અને “જે કઈં ત્યાં છે” ના ધોરણે ઈ-હરરાજી દ્વારા નીચે દશાકવલે િારીખે વેંચાણ કરવામાં આવશ.ે આ વેંચાણ કોઈ પણ પ્રકારની વોરન્દ્ટીઝ અને ઇન્દ્ડેમ્નીટીઝ ક્વનાનુ હોઈ, આ ક્મલકિો “કોઈ પણ જવાબદારી ક્વના” ના ધોરણે  વેંચવામા ં

આવશે. 

ઉધારકિાક/ઓ, જેની વસુલાિ માટે ક્મલકિો વેંચવાની છે િે સુરક્િિ લ્હણેાની રકમ, સુરક્િિ ક્મલકિ/િો ની ક્વગિ, અનામિ રકમ (રીઝવક પ્રાઇસ) અને બાનાની રકમ (અનસે્ટ મની ડીપોઝીટ) ની ક્વગિો નીચે મજુબ છે. 
ક્રમ ઉધારકિાક નું નામ અન ેસરનામ ુ વસુલવાપાત્ર લ્હણંે સ્થાવર ક્મલકિની ક્વગિ  અનામિ રકમિ (રૂ.) બાનાની રકમ(રૂ.) 

૧ (1)શ્રી અમીનભાઈ જાનમહમદભાઈ 

કાનાણી, (2) શ્રીમક્િ,અમીિાબને 

અમીનભાઈ કાનાણી 

૬૧૭,કષૃ્ણ નગર સોસાયટી, 

કલકેટર ઓફીસ પાછળ, 

સરુને્દ્રનગર 

 

રૂ.૨૪,૩૮,૭૧૦/- 

િા.૨૧/૦૭/૨૦૨૨ થી  

 ત્યારબાદનું િનેી ઉપરનુ ં

વ્યાજ, ખચાકઓ ક્વ. 

- ત્યાર બાદની વસુલાિ 

રહણેાંક હિેુ વાળી જમીનનો પ્લોટ  )ક્વસ્િાર ૫૨.૨૬ ચોરસ મીટર(િથા િનેી ઉપરનુ ંબાંધકામ  )બાંધકામ ક્વસ્િાર ૨૯.૪૦ ચોરસ મીટર ( ,જે સબ પ્લોટ 

નં ૪/૧,દૂધરજે પ્લોટ ન.ં૪,રેવ.સવે નં.૫૯૨ ,િલુસીનગર સોસાયટી,ગાયત્રી મરંદર પાસે,નવા જંકશન પાસે ,સુરેન્દ્રનગર .  )ગુજરાિ (ખાિે  જે શ્રી 

અમીનભાઈ જાનમહમદભાઈ કાનાણી ના નામ ે ક્સ્થિ છે અન ેિનેી ચિુ  :રદશા ઉત્તરે :પ્લોટ ન . સબ પ્લોટ ન ં૪/૨  ,દિીણે :પ્લોટ પ્લોટ નં.૫  પૂવે  :રોડ  

અન ેપક્ચચમે :સબ પ્લોટ નં ૪/૪ આવેલ છે. 

 

રૂ.૧૧,૦૪,૦૦૦/ - રૂ.૧,૧૦,૪૦૦/ - 

મહત્વની િારીખો: 

 ક્મલકિોના ક્નરીિણની િારીખ અને સમય: િા. ૨૨ .૦૮ .૨૦૨૨, સમય: સવારના ૧૧.૩૦ થી બપોરના ૦૫.૦૦ કલાકે 

 બાનાની રકમ ભરવાની  િથા અક્ધકૃિ અક્ધકારીને જરૂરી દસ્િાવેજો (ક્નમ્નક્લક્ખિ શરિ -૨ મુજબ)પહોંચિા કરવાની છેલ્લી િારીખ: િા. ૨૬.૦૮.૨૦૨૨ ના ૦૫.૦૦ સુધી  

 ઈ- હરરાજી ના િારીખ અને સમય:  િા. ૨૯ .૦૮ .૨૦૨૨, સમય: સવારના ૧૧.૦૦ થી બપોરના ૦૨.૦૦(બંધ થવાની છેલ્લી ૫ મીનીટમાં બોલી (બીડ) આવે િો આપમેળે એિટેન્દ્શન સાથે) 

ક્નયમો અન ેશરિો: 

૧. હરરાજી/ બોલી “ઓનલાઈન ઈ – હરરાજી” થી https://sarfaesi.auctiontiger.netવેબસાઈટ દ્વારા ઉપરોતિ સમયે અને િારીખે થશે. 

૨. હરરાજીમાં રસ ધરાવિા બોલી બોલનારાઓએ બાનાની રકમ (અનસે્ટ મની ડીપોઝીટ) પેટ ે રીઝવક રકમિના ૧૦% રકમ NEFT/ RTGSથી સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક, એસ એસ આઈ શાખા ના ઓફીસના -ખાિા નં.૭૮૦૦૩૯૨૩૪૬૦ માં IFSC Code: 

SBIN0RRSRGBથી જમા કરાવવાની રહેશે, અને બાનાની રકમ ભયાક બાદ, િમેણે/ િણેીએ (૧) બાનાની રકમ જમા કરાવ્યાના પુરાવા રૂપે NEFT/ RTGSકયાકના UTR Number (૨) પોિાનો િાજેિરનો પાસપોટક સાઇઝનોફોટો (૩) ઓળખ િથા સરનામાના પુરાવા 

(જેવાકે આધાર કાડક/ મિદાર ઓળખપત્ર/ ડ્રાઈવીંગ લાયસન્દ્સ/ પાસપોટક) ની સ્વ પ્રમાક્ણિ નકલ (૪) પાન કાડક ની સ્વ પ્રમાક્ણિ નકલ (૫) સંપકક નબંર (મોબાઈલ નબંર કે લેન્દ્ડ લાઈન નબંર) અને (૬) માન્દ્ય ઈ-મઈેલ એડ્રસે (કે જેની ઉપર ઈ-હરરાજી કરાવનાર દ્વારા હરરાજી 

પ્રરક્રયામાં સામેલ થવાનો યુઝર આઈડી અન ેપાસવડક મોકલવામાં આવશ)ે ક્વ. ક્વગિો/દસ્િાવજેો અક્ધકિૃ અક્ધકારી ન,ે એસ એસ આઈ શાખા , દરબાર બોડીંગ સામ,ેભક્તિ નદંન સકકલ પાસ ે૮૦ ફીટ રોડ,  સરુને્દ્રનગર વઢવાણ-૩૬૩૦૩૫સરનામે િા.  ૨૬.૦૮.૨૦૨૨ ના  

૦૫.૦૦ સુધીના સમયમાં પહોંચિા કરી દેવાના રહશેે. આ િમામ (૧) થી (૬) સધુીમાં જણાવેલ ક્વગિો/દસ્િાવજેો અક્ધકૃિ અક્ધકારીને ઈ-મઈેલ: :  sgb00229@sgbrrb.orgઉપર પણ મોકલી શકાશે. 

૩. રસ ધરાવનાર બોલી બોલનારાઓએ ઈ-હરરાજીમાં ભાગ લેિા પહેલા મ.ે ઈ-પ્રોકયુરમેન્દ્ટ ટેતનોલોઝીઝ લી. પાસેથી યઝુર આઈડી અન ેપાસવડક (જે હરરાજી માં ભાગ લવેા માટ ેજરૂરી છે) િમેજ ઈ-હરરાજી અંગ ેિાલીમ/માગકદશકન મળેવી લેવા. આ માટ ેબોલી બોલનારાઓએ 

પોિાનું  માન્દ્ય ઈ-મઈેલ એડ્રસે/ ઈ-મેઈલ આઈડી અને પાન નંબર હોવા જોઈએ. આ સદંભે વધુ માક્હિી/ક્વગિો મળેવવા મે. ઈ-પ્રોકયુરમને્દ્ટ  ટતેનોલોઝીઝ લીમીટડે (ઓતશન ટાઇગર),  અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬, કોન્દ્ટેતટ પસકન:  રામ શમાક (મોબાઈલ નં. ૯૯૭૮૫૯૧૮૮૮), 

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

૪. રસ ધરાવનાર બોલી બોલનારાઓને ઈ-હરરાજીમા ંભાગ લિેા પહેલા સદર હરરાજી વચેાણની ક્વગિવાર શરિો અન ેક્નયમો જાણી લવેા માટે મે. ઈ-પ્રોકયુરમેન્દ્ટ ટતેનોલોઝીઝ લી. ની વબેસાઈટhttps://sarfaesi.auctiontiger.net જોઈ જવા પણ ખાસ સૂક્ચિ કરવામા ં

આવે છે. 

૫. બાનાની રકમ (અનસે્ટ મની) જમા કરાવ્યા ક્વનાની કે પૂરિા જરૂરી દસ્િાવજેો પહોચિા જમા કયાક ક્વનાની ઓફરો રદ્દ કરી દવેામાં આવશે. 

૬. રસ ધરાવનાર પાટી/ સભંક્વિ બોલી બોલનારાઓએ વધુ માક્હિી/ક્વગિો મળેવવા માટે, ચીફ મનેજેર, એસ એસ આઈ શાખા , દરબાર બોડીંગ સામ,ેભક્તિ નદંન સકકલ પાસ ે૮૦ ફીટ રોડ,  સરુને્દ્રનગર  વઢવાણ-૩૬૩૦૩૫વઢવાણ-૩૬૩૦૩૫  મો. ૭૫૭૪૮૦૮૨૨૯, 

ઈ-મઈેલ: sgb00229@sgbrrb.org  નો સપંકક પણ કરી શક ેછે. 

૭. ઈ-હરરાજી પ્રરક્રયા અિંે જે બોલી બોલનારની બોલી સૌથી ઉંચી હશે િનેે સફળ બોલી બોલનાર જાહેર કરવામાં આવશે અને બેંકના અક્ધકૃિ અક્ધકારીની મજૂંરીન ેઆધીન ઈલોકરનેીક માધ્યમથી આ બાબિે જાણ કરવામાં આવશે. 

૮.જે િે ક્મલકિ અથવા લોટ માટે ખરીદીમાં રસ ધરાવનાર/ સંભક્વિ બોલી બોલનાર એકજ વ્યક્તિ હોય અને િે ઈ-હરરાજી પ્રરક્રયામાં ભાગ લેવા લાયક ઠરેલ હોય િો િવેા રકસ્સામાં િે વ્યક્તિ હરરાજી પ્રરક્રયામાં ભાગ ના લે અથવા િો હરરાજી પ્રરક્રયામાં ભાગ લઈને સમય 

મયાકદામાં બોલી/ ઓફર ના કર ેિો પણ િેમને િે ક્મલકિ અથવા લોટ  માટનેા િનેી ન્દ્યનુિમ અનામિ રકમિ માટનેા સફળ બોલીકાર જાહેર કરવામા ંઆવશે અને બેંકના અક્ધકૃિ અક્ધકારીની મજૂંરીને આધીન ઈલોકરનેીક માધ્યમથી આ બાબિે જાણ કરવામાં આવશે 

૯. સફળ બોલી બોલનારે વેંચાણ રકમિની ૨૫% રકમ િાત્કાક્લક જમા કરાવવાની રહેશ.ે બાકીની રકમ વેંચાણ પાતક ુથયે ૧૫ રદવસની અદંર જમા કરાવવાની રહેશે. જો આમ કરવામા ંનક્હ આવિેો બેંક ખરીદનારની અગાઉ જમા કરાવેલ રકમ (બાનાની રકમ સહીિ) જપ્િ 

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

કોઈ હશે િો િે, ખરીદનાર દ્વારા ચૂકવવાના રહશેે 

૧૦. જો કોઈ પણ કારણોસર વેંચાણ પાતકુ કરવામાં ન આવ ેકે રદબાિલ ગણવામાં આવે િો વેંચાણને લાગુ જો કોઈ આકક્સ્મક ખચાક આવે િો િે િમામ ખચાક  બોલી બોલનાર ેભોગવવાના રહશેે અને િેમને આ નુકસાન પેટ ેવળિરનો હતક રહેશે નહી. 

૧૧. ક્મલકિ/િો ના વેંચાણ બાબિે બેંક/ અક્ધકૃિ અક્ધકારીનો ક્નણકય આખરી, બંધનકિાક અને અપ્રચનાથક રહેશે. બેંક કોઈ પણ કારણો આપ્યા ક્વના આ હરરાજી રદ્દ કે મુલ્િવી રાખવાનો પોિાનો અક્ધકાર અનામિ રાખે છે. 

૧૨. વેંચાણ કીમિ પુરેપુરી ભરી દિેા અને વેંચાણ પ્રરક્રયા પૂરી થિા સફળ બોલી બોલનાર/ ખરીદદારને સરફેસી ક્નયમ મજુબનું વેંચાણ સટીફીકટે આપવામાં આવશે. સફળ ખરીદદારે આ વેંચાણ  સટીફીકટેના રજીસ્રેશન / નોંધણી માટ ેહાલના/ભક્વષ્યના િમામ વેરાઓ, સ્ટમે્પ 

ડ્યટુી, રજી. ફી અને આકક્સ્મક ખચાકઓ ભોગવવાના રહેશે. 

૧૩. આ નોટીસ ક્સતયુરીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ (એન્દ્ફોસકમેન્દ્ટ) ક્નયમો ૨૦૦૨ ના ક્નયમ ૮(૬) હેઠળ ઉધારકિાકઓ/  ગીરવેદારો / જામીનદારો ને પણ નોટીસ છે. 

૧૪. બોલી બોલનાર હરરાજીમાં પોિાના પસંદગીના સ્થળ ઉપરથી ભાગ લઇ શકશે. ઈન્દ્ટરનટે જોડાણની વ્યવસ્થા િણે ેપોિેજ કરવાની રહેશે. ઈન્દ્ટરનેટ જોડાણ, નટેવકક મુશ્કેલી, સીસ્ટમ ભાંગી પડવી, વીજળી જિી રહેવી ક્વ. માટે બેંક કે સેવા આપનાર જવાબદાર રહશેે નહી. 

૧૫. અસફળ બોલી બોલનારાઓન ેઈ-હરરાજીની પ્રરક્રયા પરૂી થયાના ત્રીજા રદવસે િનેી બાનાની રકમ પરિ આપવામા ંઆવશે. અસફળ બોલી બોલનારાઓને પરિ અપાિી બાનાની રકમ ઉપર કોઈ વ્યાજ ચુકવવામા ંઆવશે નહી. 

૧૬.બેંકન ેજયા ંસુધી જાણ અને માક્હિી છે ત્યા ંસુધી વેંચાણ કરવામાં આવનાર ક્મલકિ ઉપર આ બેંક ક્સવાય કોઈનું લ્હેણં કે બોજો નથી, આમ છિાં રસ ધરાવિા બોલી બોલનાર ેબોલી બોલિા પહલેા ક્મલકિ ઉપરના કોઈ પણ દાવા, ચાજક  ક ેબેંક ક્સવાય કોઈ પણ 

ઓથોરીટીના લ્હણેા બાબિે ઊંડી િપાસ કરી લેવી િમેજ ક્મલકિના ટાઈટલ, ગણુવત્તા, જથ્થા અને સખં્યા અગંે જાિે સંિોષ મળેવી લવેો. 

૧૭. આ વેંચાણ કોઈ પણ પ્રકારની વોરન્દ્ટીઝ અને ઇન્દ્ડેમ્નીટીઝ ક્વનાનુ હોઈ, આ ક્મલકિો “કોઈ પણ જવાબદારી ક્વના” ના ધોરણે  વેંચવામા ંઆવશે. 

૧૮. જો ઉધારકિાક હરરાજી વેંચાણની િારીખ પહેલા બેંકનુ ંલ્હણંે પૂરપેરૂં ભરી આપશે િો હરરાજી બંધ, રદ્દ કે પરિ ખેંચી લેવાશે. 

૧૯. વેંચાણ ક્સતયુરીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ (એન્દ્ફોસકમેન્દ્ટ) ક્નયમો ૨૦૦૨ ની શરિો િેમજ ભારિ સરકારની આ સબંધનેી સચૂનાઓ અન્દ્વયનેી બેન્દ્કની માગકદર્શકકાની શરિોને આધીન રહશેે. 

૨૦. બોલીની રકમ રીઝવક/ અનામિ કીમિ કરિા વધુ હોવી જોઈએ અન ેત્યારબાદ િ ેરૂ. ૧૦,૦૦૦/- ના ગણુાંકમા ંવધારી શકશ ેક્મલકિ/િો ના વેંચાણ બાબિે બેંક/ અક્ધકિૃ અક્ધકારીનો ક્નણકય આખરી, બંધનકિાક અને અપ્રચનાથક રહેશે. બેંક કોઈ પણ કારણો આપ્યા ક્વના આ 

હરરાજી રદ્દ કે મુલ્િવી રાખવાનો પોિાનો અક્ધકાર અનામિ રાખે છે. 
 

આ નોટીસન ેક્સતયરુીટી ઇન્દ્ટરસે્ટ (એન્દ્ફોસકમને્દ્ટ) ક્નયમો ૨૦૦૨ ના ક્નયમ  ૮(૬) હઠેળ ઉધારકિાકઓ/  ગીરવદેારો ન ેપણ અપાયલે ૩૦ રદવસની નોટીસ છે િમે ગણવુ.ં. 

Date:૨૨/૦૭/ ૨૦૨૨           -સહી- 

Place: SURENDRANAGAR                           અધિકતૃ અધિકારી, એસ એસ આઈ શાખા, સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક, સરુને્દ્રનગર 
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