
 

 

ભારતીય લઘ ુઉદ્યોગ વિકાસ બેંક 

પહલેા માળે, નવજીવન અમ્રિત જયતંી ભવન, ગજુરાત મ્રવધ્યામ્રપઠ ની પાછળ, નવજીવન 

પોસ્ટ ઓફીસ, અહમેદાબાદ-૩૮૦૦૧૪ 

િેબસાઈટ-www.sidbi.in 

 

નાણાકંીય અસ્કયામતોના સલામતી અન ે પનુઃમ્રનમાાણ અન ે સલામતી વ્યાજ અમ્રિમ્રનયમ, 

2002 ના અમલીકરણ હઠેળ ચલ અન ે સ્થાવર મ્રમલકતની વેચાણ માટે ઇ-હરાજી વેચાણ 

નોટટસ, મ્રસક્યોટરટી ઇરાજ (અમલ) મ્રનયમો, 2002 ના રૂલ 8 (6)] ની જોગવાઈ સાથે વાચંી છે.   

 

સરુક્ષિત લેણદારનુ ં નામ અને 

સરનામુ ં

ભારતીય લઘ ુઉદ્યોગ વિકાસ બેંક 

પહલેા માળે, નવજીવન અમ્રિત જયતંી ભવન, ગજુરાત 

મ્રવધ્યામ્રપઠ ની પાછળ, નવજીવન પોસ્ટ ઓફીસ, 

અહમેદાબાદ-૩૮૦૦૧૪ 

ઉિારકતાા/ગીરો મકુનારનુ ંનામ અને 

સરનામુ ં

બેંગાની ઉદ્યોગ પ્રાઈવેટ 

લીમીટેડ  

(ઉિારકતાા/ગીરોકતાા) 

પ્લોટ નબંર. ૫૧૪ અને ૫૧૫,  

જી.આઈ.ડી.સી, કાથવાડા, ફેસ-

II,  

અમદાવાદ– ૩૮૨૪૩૦ 

 

બેકોના સ્ટીલ (ઈ) પ્રાઈવેટ 
લીમીટેડ 

૩૪૨, ગજુરાતી વ્યાપાટર     

મહામડંળ સહકારી   ઔિોક્ષગક 
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(ઉિારકતાા) 
 

વસાવટ લીમીટેડ., ઓિવ 

રોડ, ઓિવ, અમદાવાદ. 

બાહંિેરી આપનારના નામ બેંગાની ઉદ્યોગ પ્રાઈવેટ 

લીમીટેડ  

(ઉિારકતાા/ગીરોકતાા) 

 

 

સરેુન્દ્ર બેંગાની 
પ્રમ્રમલા બેંગાની 
મ્રસિાથા બેંગાની 
પલ્લવી બેંગાની 

 

બેકોના સ્ટીલ (ઈ) પ્રાઈવેટ 
લીમીટેડ 

(ઉિારકતાા) 
 

બેંગાની ઉદ્યોગ પ્રાઈવેટ 

લીમીટેડ  

સરેુન્દ્ર બેંગાની 
પ્રમ્રમલા બેંગાની 
ભવરલાલ બેંગાની 
અશોક બેંગાની 

એનપીએ ની તારીખ,  બેંગાની ઉદ્યોગ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ – ૦૮.૦૬.૨૦૧૬ 

બેકોના સ્ટીલ (ઈ) પ્રાઈવટે લીમીટેડ – ૦૮.૦૬.૨૦૧૨ 
માગં નોટીસ દીઠ કુલ બાકી લેણુ ં બેંગાની ઉદ્યોગ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ – `૨,૩૯,૯૭,૭૮૬.00 

બેકોના સ્ટીલ (ઈ) પ્રાઈવટે લીમીટેડ – 

`૪,૪૫,૦૯,૭૭૦.૬૪ 

મ્રવષય સપંમ્રિ માટે સરુક્ષિત દેવુ ં
 

બેંગાની ઉદ્યોગ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ -૨,૩૦,૬૫,૮૦૨.૦૦  

બેકોના સ્ટીલ (ઈ) પ્રાઈવેટ લીમીટેડ -૧,૪૫,૫૭,૨૭૨.૦૧   
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મ્રમલકત નુ ંવણાન /માક્ષલક / 
ગીરોકતાાઓ 

તે બિા ભાગ અને જમીન ના પ્લોટ નબંર. ૫૧૪+ ૫૧૫, 

કાથવાડા ઔિોક્ષગક વસાહત મ્રવસ્તાર, રેવન્દ્ય ુસવે નબંર. 
૪૭/પી, ૫૭/૧/પી, ૫૭/૨/પી, ૫૬/પી, ગામ.મ્રનકોલ, તાલકુો 
શહરે અમદાવાદ, િેત્રફળ ૨૭૨૪ ચોરસ મીટર, બિા 
ક્ષબલ્ડીંગ અને માળખા સાથ ેબેંગાની ઉદ્યોગ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ 
ની માક્ષલકીની છે. 
 

હરાજી ની તારીખ અને સમય ૦५/૦૩/૨૦૨૧ ના ૧૫૦૦ થી ૧૬૦૦ ની વચ્ચે 

અમયાાટદત વિારાની ૫ મ્રમનીટ સાથે જયા ંસિુી વેચાણ 

પરંુૂ ના થાય. 

ઈ-હરાજીનુ ંપોટાલ https://sidbi.auctiontiger.net 

રીઝવા ભાવ (ઈન) `૫,૭૫,૦૦,૦૦૦/- [પાચં કરોડ પચંોતેર લાખ પરુા]    

અનેસ્ટ મની ડીપોઝીટ(ઈન) `૫૭,૫૦,૦૦૦/- [સતાવન લાખ પચાસ હજાર પરુા] 

બીડ વિારવાની રકમ `૫૦,૦૦૦/- [પચાસ હાજર પરુા] 

દસ્તાવેજ જમા કરાવવાનુ ંસ્થળ ભારતીય લઘ ુઉદ્યોગ વિકાસ બેંક 

પહલેા માળે, નવજીવન અમ્રિત જયતંી ભવન, નવજીવન 

પોસ્ટ ઓફીસ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪ 

https://sidbi.auctiontiger.net/
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ઈચ્ચ્છત ક્ષબડસા/ ખરીદદાર દ્વારા 

સપંમ્રિનુ ંમ્રનરીિણ કરવાની તારીખ 

તારીખ ૧૧/૦૨/૨૦૨૧ & ૨૫/૦૨/૨૦૨૧  
સમય ૧૦૩૦ કલાક થી ૧૭૦૦ કલાક ની વચ્ચે.  

ઈએમડી અન ે દસ્તાવેજો જમા 

કરાવવાની અંમ્રતમ તારીખ 

તારીખ ૦૨/૦૩/૨૦૨૧, સમય ૧૬૦૦ કલાક  

ઈએમડી ભરણુ ં અને ખાતાની 

મ્રવગતો 

લાભાથી નુ ંનામ: ભારતીય લઘ ુઉદ્યોગ વિકાસ  

                 બેંક(સીડબી). 

લાભાથી નુ ંખાતા ન.ં: ૩૭૭૯૪૮૯૦૩૮૦ 

લાભાથી ની બેંકનુ ંનામ: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા  

લાભાથી ની બેંકની શાખા: આશ્રમ રોડ, અહમેદાબાદ, 

આઈએફએસસી કોડ: SBIN૦૦૦2628 

 

   (એ) જાહરેાતમાાં દર્ાાિેલ વમલકતો સહીત એકમની સાંક્ષિપ્તમાાં રૂપરેખા 

1 એકમનુ ંનામ બેંગાની ઉદ્યોગ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ 

2 ફેક્ટરીનુ ંસરનામુ ં પ્લોટ નબંર .૫૧૪+ ૫૧૫, કાથવાડા 
ઔિોક્ષગક વસાહત મ્રવસ્તાર, રેવન્દ્ય ુસવે 
નબંર.૪૭/પી, ૫૭/૧/પી, ૫૭/૨/પી, ૫૬/પી, 
ગામ.મ્રનકોલ, તાલકુો શહરે અમદાવાદ 
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3 ઉદ્યોગનો પ્રકાર અને 

ઉત્પાદન(નો) નો પ્રકાર 

સ્ટીલ ના વાસણો 

 

 

4 સ્થામ્રપત િમતા* - 

5 જોડાયેલ પાવર લોડ* -- 

6 કાયારત/ક્ષબન-કાયારત ક્ષબન-કાયારત 

7  બાકી લેણી -- 

 

* જણાવેલ મ્રવગતો સીડબી પાસે ઉપલબ્િ રેકોડા મજુબ છે. સીડબી તેની ચોકસાઈ માટેની કોઈ 

જવાબદારી લેતી નથી. ક્ષબડસાને મ્રવનતંી કરવામા ં આવ ે છે કે તેઓ સ્વતતં્ર રીતે મ્રવગતો 

ચકાસશે. 

 (બી) િેચાણ માટે ઉપલબ્ધ સાંપવિ 

(એ) *જમીન અને ક્ષબલ્ડીંગ 

ક્રમાાં

ક ન. 

જમીન

નુાં 

િેત્રફળ 

 

(સાંપણૂા સરનામુાં) પર 

સ્થિત છે 

ક્ષબલ્ટ 

અપ 

એરર

યા 

ખેતી/

ક્ષબન 

ખેતી  

 

અનામત 

કીમત (ઈન)  

 

ઈએમડી 

રકમ (ઈન)  
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૧ ૨૭૨૪

ચો. મી.  

પ્લોટ નબંર. ૫૧૪ + 

૫૧૫, કાથવાડા ઔિોક્ષગક 
વસાહત મ્રવસ્તાર, રેવન્દ્ય ુ
સવે નબંર.૪૭/પી, 
૫૭/૧/પી, ૫૭/૨/પી, 
૫૬/પી, ગામ.મ્રનકોલ, 

તાલકુો શહરે અમદાવાદ 

૧૫૬૭

ચો.મી 

ક્ષબન 

ખેતી  

 

૫,૭૫,૦૦,૦૦૦
.૦૦ 

૫૭,૫૦,૦૦૦

.૦૦ 

બાિંકામનો પ્રકાર  -યમુ્રનટમા ંઆરસીસી બીએમ સ્રક્ચર /, આરસીસી સ્લેબ, ઓફીસ અને 

લેબર રૂમ  / આરસીસી સ્લેબ/બી એમ વાળા માળખા સાથે ફાઊડેશન છે. 

* ઉપલબ્િ રેકોડા મજુબ  

  સરુક્ષિત સપંમ્રિના વેચાણ માટેના મ્રનયમો અન ેશરતો 

 

1. દરેક ક્ષબડ ૫ મીનીટના વિારા સાથે અને લઘિુમ ક્ષબડ ઇન્દ્રીમેન્દ્ટ રકમ `૫૦,૦૦૦.૦૦ 

સાથે  ઇ-હરાજી ઉપર ઉલ્લેક્ષખત તારીખ અને સમયના રહશેે. 

 

2. ઇરાદાપવૂાક ખરીદનાર તેના ખચે અગાઉથી મેળવેલ મજુંરી સાથે સપંમ્રિ પર 

૧૧/૦૨/૨૦૨૧ ના ૧૦૩૦ થી ૧૭૦૦ વાગ્યા સિુી મ્રનરીિણ કરી શકે છે. પવૂા 

મજુંરી માટે, કૃપા કરીને અમ્રિકૃત અમ્રિકારી, ખાસ અસેટ રીકવરી બ્ાચં ખાત ેસપંકા 

કરો, ફોન . નબંર .૨૭૫૪૯૯૦૪. 
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3. ઇચ્ચ્છત ક્ષબડસાને ૦૨/૦૩/૨૦૨૧  અથવા પહલેા, સીડબી ની ઓટફસે પહલેા માળે, 

નવજીવન અમ્રિત જયતંી ભવન, ગજુરાત મ્રવધ્યામ્રપઠ ની પાછળ, નવજીવન 

પોસ્ટ ઓફીસ, અમદાવાદ, મા ંઅમ્રિકૃત અમ્રિકારીને જમા કરાવવાના રહશેે (1) 

ઇએમડી ટડપોક્ષઝટનો પરુાવો, યટુીઆર નબંર એનઈએફટી/આરટીજીએસના, (2) પેન 

કાડા/ફોમા ૬૦, (3) નવીનતમ સરનામાનો પરુાવો અને સ્કેન કરેલી કૉમ્રપઝ પણ સાથે 

રાખવી જે તેમને નોંિણીના સમયે લૉક્ષગન આઈડી અન ેપાસવડા મેળવવા માટે (જે 

ક્ષબટડિંગ માટે જરૂરી રહશેે). 

 

4. સભંમ્રવત ક્ષબડસાને, ઇ-પ્રોક્યોરમેન્દ્ટ ટેક્નોલોજીસ ક્ષલમ્રમટેડ, બી/૭૦૫, વોલ સ્રીટ-૨, 

ઓટરએન્દ્ટ ક્લબ ની સામે,  ગજુરાત કોલેજ ની પાસે, એક્ષલસબ્ીજ, અમદાવાદ -

૩૮૦૦૦૬, ગજુરાત  મોબાઈલ નબંર: ૯૯૭૮૫૯૧૮૮૮/૯૩૭૪૫૧૯૭૫૪, સપંકા  

વ્યક્ક્તઓ: શ્રી ક્ષચિંતન ભટ્ટ (પમ્રિમ અને કેન્ન્દ્રય િેત્ર), ઈમેલ આઈડી: 

chintan.bhatt@auctiontiger.net,support@auctiontiger.net. 
પાસેથી વપરાશકતાા પાસવડા મેળવી લેવો જે  ઉપરની ઈ-હરાજીમા ં ક્ષબટડિંગ માટે 

આવશ્યક છે. પાસવડા ફક્ત તે જ ક્ષબડરોને ફાળવવામા ંઆવશે જે ઈ-હરાજીના તમામ 
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મ્રનયમો અન ેશરતોને પણૂા કરે છે અને અમ્રિકૃત અમ્રિકારી પાસે ૦૨/૦૩/૨૦૨૧ ના 

અથવા તેના પહલેા ૧૬00 વાગ્યા સિુીમા ંઆવશ્યક ઇએમડી ટડપોક્ષઝટ કરે છે. 

 

5. ઇ-હરાજી બેંક દ્વારા હાથ િરવામા ં આવશે અન ે સભંમ્રવત ક્ષબડસા, ઇ-પ્રોક્યોરમેન્દ્ટ 

ટેક્નોલોજીસ ક્ષલમ્રમટેડ (પમ્રિમ અને કેન્ન્દ્રય ભારત),  બી/૭૦૫, વોલ સ્રીટ-૨, 

ઓટરએન્દ્ટ ક્લબ ની સામે,  ગજુરાત કોલેજ ની પાસે, એક્ષલસબ્ીજ, અમદાવાદ -

૩૮૦૦૦૬, ગજુરાત  મોબાઈલ નબંર: ૯૯૭૮૫૯૧૮૮૮/૯૩૭૪૫૧૯૭૫૪, સપંકા  

વ્યક્ક્તઓ: શ્રી ક્ષચિંતન ભટ્ટ (પમ્રિમ અને કેન્ન્દ્રય િેત્ર), ઈમેલ આઈડી: 

chintan.bhatt@auctiontiger.net,support@auctiontiger.net. 
પાસેથી ઇ-હરાજી માટે ઑનલાઇન તાલીમ મેળવી શકે છે. 

 

6. ઉપરોક્ત ઈએમડી, ક્ષબડસા દ્વારા કોઈ પણ રાષ્ટ્રીયકૃત અથવા અનસુકૂ્ષચત બેંક પર 

ડીમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ/ એકાઉન્દ્ટ પેયી પે ઓડાર દ્વારા ભારતીય લઘ ુઉદ્યોગ વિકાસ બેંક ની 

તરફેણમા ંભરી શકાશે અથવા ઑનલાઇન મારફતે/ એનઇએફટી/ આરટીજીએસ દ્વારા 

ખાતા રમાકં: ૩૭૭૯૪૮૯૦૩૮૦ એકાઉન્દ્ટ નામ : સ્ટેટ બેન્દ્ક ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા, બેંક આશ્રમ 

રોડ, અહમેદાબાદ લાભાથીનુ ં નામ: ભારતીય લઘ ુ ઉદ્યોગ વિકાસ બેંક 

આઇએફએસસી કોડ નબંર: એસબીઆઈએન૦૦૦૨૬૨૮. 
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7. ઇએમડી િરાવતુ ંપરબીટડયુ ંસપુર-ન્સ્રબડ હોવુ ંજોઈએ "મ્રમલકતની મ્રવગતો કે જેના 

માટે ટેન્દ્ડર ફોમા મોકલેલ છે તે મોકલનારની મ્રવગતો જેવી કે સરનામુ,ં ઈ-મેલ આઈડી 

અન ેમોબાઇલ નબંર સાથે રજુ કરવાનુ ંરહશેે (સભંમ્રવત ક્ષબડરનો ઇ-મેઇલ આઈડી 

એકદમ જ આવશ્યક છે, કારણ કે બિી સબંમં્રિત માટહતી અને પાસવડાની ફાળવણી 

ઈ-મેઈલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામા ંઆવશે).  

 

8. ઇએમડીની પ્રાચ્પ્ત પર સભંમ્રવત ક્ષબડસાને ઇ-પ્રોક્યોરમેન્દ્ટ ટેક્નોલોજીસ ક્ષલમ્રમટેડ,  

બી/૭૦૫, વોલ સ્રીટ-૨, ઓટરએન્દ્ટ ક્લબ ની સામે,  ગજુરાત કોલેજ ની પાસે, 

એક્ષલસબ્ીજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગજુરાત  મોબાઈલ નબંર: 

૯૯૭૮૫૯૧૮૮૮/૯૩૭૪૫૧૯૭૫૪, સપંકા  વ્યક્ક્તઓ: શ્રી ક્ષચિંતન ભટ્ટ (પમ્રિમ અને 

કેન્ન્દ્રય િેત્ર), ઈમેલ આઈડી: 

chintan.bhatt@auctiontiger.net,support@auctiontiger.net. દ્વારા 

તેમના માન્દ્ય ઇમેઇલ આઈડી પર આઈડી/પાસવડા (ઇ-હરાજી માટે ફરજજયાત) 

મોકલવામા ંઆવશે. (ઈરાદાપવૂાકના ક્ષબડર પાસે ઈ-મેઈલ આઈડી હોવી ખબુ જ જરૂરી 

છે કેમ કે બિી જ લગતી માટહતી અને આઈડી / પાસવડા ની ફાળવણી ઇ-પ્રોક્યોરમેન્દ્ટ 

ટેક્નોલોજીસ ક્ષલમ્રમટેડ,  બી/૭૦૫, વોલ સ્રીટ-૨, ઓટરએન્દ્ટ ક્લબ ની સામે,  ગજુરાત 

કોલેજ ની પાસે, એક્ષલસબ્ીજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગજુરાત  મોબાઈલ નબંર: 
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૯૯૭૮૫૯૧૮૮૮/૯૩૭૪૫૧૯૭૫૪, સપંકા  વ્યક્ક્તઓ: શ્રી ક્ષચિંતન ભટ્ટ (પમ્રિમ અને 

કેન્ન્દ્રય િેત્ર), ઈમેલ આઈડી: 

chintan.bhatt@auctiontiger.net,support@auctiontiger.net. દ્વારા 

ઈ-મેઈલ આઈડી પર જ પહોચાડવામા ંઆવશ.ે 

 

9. જો લેણદાર/ ગીરો મકુનાર (ઓ)/ બાહંિેરી આપનાર (ઓ) ઈ-હરાજીની તારીખે અથવા 

તેના પહલેા ંબાકી રહતેી સપંણૂા રકમની ચકુવણી કરે છે તો અસ્કયામતો વેચવામા ં

આવશે નહીં અન ેક્ષબડસાને આવશ્યક સચંાર મોકલવામા ંઆવશે. 

 

10. અમ્રિકૃત અમ્રિકારી, ભારતીય લઘ ુઉદ્યોગ મ્રવકાસ બેંક,  પહલેા માળે, નવજીવન 

અમ્રિત જયતંી ભવન, ગજુરાત મ્રવધ્યામ્રપઠ ની પાછળ, નવજીવન પોસ્ટ 

ઓફીસ, અહમેદાબાદ-૩૮૦૦૧૪ સમિ ઇએમડી ટેન્દ્ડર ફોમા સાથે જમા કરાવવાની 

છેલ્લી તારીખ ૦૨/૦૩/૨૦૨૧ ના ૧૬૦૦ વાગ્યા સિુી છે. 

 

11. કોઈપણ કારણોસર મ્રવલબંીત થયેલ ઇએમડીને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશ ેનહીં. 
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12. બેંક વેચાણની પનુ્ષ્ટ્ટ કરતા પહલેા ંકોઈપણ અથવા તમામ ટેન્દ્ડર / ક્ષબડ સ્વીકારવા 

અથવા નકારવાનો અમ્રિકાર અનામત રાખે છે અન ેકોઈપણ કારણો આપ્યા વગર ઇ-

હરાજીની વેચાણ રદ કરી શકે છે. 

 

13. રસ િરાવનારા ક્ષબડસા જેમણે ૦૨/૦૩/૨૦૨૧ ના ૧૬૦૦ વાગ્યા સિુી અથવા તેના 

પહલેા ંજરૂરી દસ્તાવેજો સાથે તેમના ઇએમડી જમા કયાા છે, તે ઈ-હરાજી પ્રટરયામા ં

ભાગ લેવા માટે પાત્ર રહશેે. ઉપરોક્ત મ્રમલકતની ઇ-હરાજી ક્ષબડસા વચ્ચે ઇન્દ્ટર-સી 

ક્ષબટડિંગ દ્વારા ઉપરોક્ત સમુ્રનમ્રિત તારીખ અન ેસમય પર બરાબર કરવામા ંઆવશે. 

બોલીદારો દરેક મ્રમલકત સામે "ક્ષબડ વિારો રકમ" સ્તભં હઠેળ ઉલ્લેક્ષખત રકમના 

બહુમ્રવિમા ંતેમની ઑફર સિુારશે. ઇ-હરાજીના અંમ્રતમ સમયના છેલ્લા 5 મ્રમમ્રનટમા ં

ક્ષબડ મકૂવામા ંઆવ ેતો બિં થવાનો સમય આપમેળે 5 મ્રમમ્રનટ સિુી મ્રવસ્તતૃ થઈ જશે 

(મહિમ 5 મ્રમમ્રનટના અમયાાટદત વિારાને આમ્રિન). ઈ-હરાજી પ્રટરયાન ેઅંતે સૌથી 

વધ ુ ક્ષબડ રકમ (ટરઝવા પ્રાઈસની નીચે નહીં) રજૂ કરનાર સફળ ક્ષબડર તરીકે જાહરે 

કરવામા ં આવશે અન ે તે અસર માટેનો સદેંશાવ્યવહાર જારી કરવામા ં આવશ ે જે 

અમ્રિકૃત અમ્રિકારી / સરુક્ષિત રેટડટ િારક દ્વારા મજુંરીને પાત્ર રહશેે.  
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14. હરાજીના અંતે સફળ ક્ષબડર, તે જ ટદવસે અથવા તે પછીના ટદવસે બીજા કામ કરતા ં

ટદવસ પછી નહીં, તેની ક્ષબડ રકમના ૨૫% રકમ (અગાઉથી જમા કરાયેલ ઇએમડી 

સટહત) ચકૂવશે. બાકીની રકમ ખરીદનાર દ્વારા વેચાણની પનુ્ષ્ટ્ટની તારીખથી ૧૫ 

ટદવસની અંદર અથવા ખરીદનાર અને સરુક્ષિત લેણદાતા વચ્ચેના લેક્ષખતમા ંત્રણ 

મટહનાથી વધ ુનહીં હોય તેવા સમયગાળા દરમ્રમયાન ચકૂવવામા ંઆવશ.ે 

 

15. સફળ બોલી કરનાર દ્વારા ચકુવણીમા ંટડફૉલ્ટ ટકસ્સામા,ં ક્ષબડર દ્વારા પહલેાથી જ જમા 

કરાયેલ રકમ જપ્ત થઈ જશે અન ે મ્રમલકત ફરીથી હરાજીમા ંમકુવામા ંઆવશે અને 

ટડફૉન્લ્ટિંગ ક્ષબડર પાસે મ્રમલકત/રકમના સદંભામા ંકોઈ દાવો / અમ્રિકાર રહશેે નહીં. જેમ 

વેચાણ સીડબી દ્વારા પનુ્ષ્ટ્ટને પાત્ર છે, તેમ ઑફરને ખલુ્લા તરીકે માનવામા ંઆવશે. 

16. મ્રમલકત "જયા ંછે ત્યા ંછે", "જેમ છે તેમ છે" અને "ત્યા ંજે છે" આિારે વેચવામા ંઆવશે. 

 

17. અમ્રિકૃત અમ્રિકારીની શ્રેષ્ટ્ઠ જાણકારી અને માટહતી મજુબ, સીડબી મ્રસવાયની મ્રમલકતો 

/ સપંમ્રિ પર કોઈ ગેરબિં નથી. જો કે, ક્ષબડ સબમ્રમટ કરતા ંપહલેા,ં ઇચ્ચ્છત ક્ષબડરોએ 

સપંમ્રિ / સપંમ્રિને અસર કરતા અસબંમં્રિત દાવાઓ, અમ્રિકારો, બાકીની રકમ મ્રવશે 

પોતાની સ્વતતં્ર પછૂપરછ કરવી જોઈએ અન ેતેના મ્રવશે સતંોષ કરવો જોઈએ. 
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18. મ્રસડ્બી કેસની હકીકતો અન ે પટરક્સ્થમ્રતઓના પ્રકાશમા ં જરૂરી માનવામા ં આવતી 

કોઈપણ શરતોમા ંસિુારો / સશંોમ્રિત / કાઢી નાખવાની સ્વતતં્રતા િરાવશે. ખરીદદાર 

પાસેથી મ્રવલકં્ષબત ચકુવણીના આિારે અસ્કયામતો ખરીદવાની ઓફર સ્વીકારી 

લેવામા ંઆવે તો, જો મ્રસડબી ખરીદદારના બેંકો પાસેથી અસતંોષકારક ટરપોટા  મેળવે 

અથવા અન્દ્ય કોઈપણ માન્દ્ય કારણોસર ઓફર કરનારને રદ કરવાનો / તેમા ંસિુારો 

કરવાનો અમ્રિકાર આરક્ષિત છે. 

 

19. આ વેચાણ દેવાદાર પનુઃપ્રાચ્પ્ત ટરબ્યનુલેન્દ્ડ / અથવા સીડબીના દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે 

તેવા પનુઃપ્રાચ્પ્ત પ્રમાણપત્રની પહલેા ં લેણદાર / બાયંિરી વગેરે સામે આગળ 

વિવાની મ્રસડબીના હકોની પવૂાગ્રહ મ્રવના છે. 

 

20. અમ્રિકૃત અમ્રિકારી / સલામત લેણદારો કોઈપણ ચાર્જ, પવૂાામ્રિકાર, અસમથાતા, 

મ્રમલકત કર અથવા સરકારને અન્દ્ય કોઈ બાકીની રકમ અથવા વેચાણ હઠેળના 

ગણુિમોના સબંિંમા ંકોઈ પણ માટે જવાબદાર રહશેે નહીં. 

 

21. સફળ ક્ષબડર/ઓ સ્ટેમ્પ ડયટુી, રજજસ્રેશન ચાર્જ, અન્દ્ય સરચાર્જ, જો કોઈ હોય તો, 

કોઈપણ અન્દ્ય જાણીતી / અજ્ઞાત જવાબદારી, ખચા, સપંમ્રિ ટેક્સ, અન્દ્ય સરકાર અથવા 
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સપંમ્રિ / સપંમ્રિ વેચવા સબંિંમા ંકોઈ પણ કોઈ બાકીની રકમ સટહતના વાહનવ્યવહાર 

માટે ચકૂવવાપાત્ર તમામ શલુ્ક / કર / દરોન ેસહન કરશે. 

 

22. ઇચ્ચ્છત ક્ષબડરોએ ક્ષબડ સબમ્રમટ કરતા ંપહલેા ંમ્રમલકત / મ્રવસ્તાર અન ેતેના ટહસાબની 

બાબતે કોઈપણ / અમ્રિકારીઓ પાસેથી બેન્દ્કના ચાર્જ ઉપરાતં અન ે શીષાક 

દસ્તાવેજોમાથંી પસાર થવુ ંજોઈએ અન ેસપંમ્રિની શીષાક મયાાદા, કોઈપણ વૈિામ્રનક 

જવાબદારીઓ, બાકીની રકમ મ્રવશ ેસતંષુ્ટ્ટ પછૂવુ ંજોઈએ. વેચાણ માટે મકેૂલી મ્રમલકત 

મ્રવશેના કોઈપણ પ્રકારનુ ંકોઈ દાવો, સપંમ્રિ પરની અસમાનતા, ઑનલાઇન ક્ષબડ રજૂ 

કયાા પછી કોઈપણ અન્દ્ય બાબતને ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નહી. 

 

23. મ્રસડબી/ અમ્રિકૃત અમ્રિકારી વેચાણ માટે ઓફર કરેલી સપંમ્રિ / મ્રમલકતો / મ્રમલકતોના 

સબંિંમા ંજે પણ બાકીની રકમની પતાવટ માટે કોઈ પરવાનગી / લાઇસન્દ્સ, મજૂંરી 

વગેરે ખરીદવાની જવાબદારી લેતી નથી. સફળ ક્ષબડર / ખરીદનારને તેની સબંમં્રિત 

અન ેતેની પોતાની ટકિંમત ેસબંમં્રિત અમ્રિકારીઓ પાસેથી જરૂરી મજૂંરી / લાઇસન્દ્સ / 

પરવાનગીઓ પ્રાપ્ત કરવી પડશે. 

 

24. વેચાણની પનુ્ષ્ટ્ટ સરુક્ષિત રેટડટસા એટલે કે મ્રસડક્ષબ દ્વારા કરેલ છે. 
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25. ટરઝવા પ્રાઈસની નીચે કોઈ ક્ષબડ સ્વીકારવામા ંઆવશ ેનહીં. શરતી ઓફરવાળી ક્ષબડ્સ 

અમાન્દ્ય ગણવામા ંઆવશે. 

 

26. ટેન્દ્ડર/ક્ષબડ રજુ કયાા પછી ઓફરમા ં કોઈપણ ફેરફાર/ સિુારા મ્રવશ ે પત્રવ્યવહાર 

કરવામા ંઆવશે નહીં. એકવાર કરેલી ક્ષબડ્સ રદ કરવામા ંઆવશે નહીં અથવા પાછી 

ખેંચી શકાશે નહીં. ક્ષબડરને આપવામા ંઆવેલ વપરાશકતાા આઈડીથી બનેલી બિી 

ક્ષબડ તે / તેણી દ્વારા જ કરવામા ંઆવી હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવશે. 

 

27. ખરીદનાર જગ્યા હસ્તગત કયાા પછી તે સ્થળ પર સરકાર દ્વારા સમય-સમય ેમ્રનટદિષ્ટ્ટ 

જોખમી / પ્રમ્રતબમં્રિત વસ્તઓુમાથંી કોઈપણ વસ્તનુો ઉત્પાદન કરશે નહીં. 

 

28. ક્ષબડરો દ્વારા તેમના પોતાના ટહત માટે છેલ્લા મ્રમમ્રનટ અને સેકંડમા ંબોલીને ટાળવુ ં

જોઈએ. ઈ-હરાજીની તારીખ પહલેા ઇ-પ્રોક્યોરમેન્દ્ટ ટેક્નોલોજીસ ક્ષલમ્રમટેડ,  બી/૭૦૫, 

વોલ સ્રીટ-૨, ઓટરએન્દ્ટ ક્લબ ની સામે,  ગજુરાત કોલેજ ની પાસે, એક્ષલસબ્ીજ, 

અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગજુરાત  મોબાઈલ નબંર: 

૯૯૭૮૫૯૧૮૮૮/૯૩૭૪૫૧૯૭૫૪, સપંકા  વ્યક્ક્તઓ: શ્રી ક્ષચિંતન ભટ્ટ (પમ્રિમ અને 

કેન્ન્દ્રય િેત્ર), ઈમેલ આઈડી: 
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chintan.bhatt@auctiontiger.net,support@auctiontiger.net. દ્વારા 

સભંમ્રવત યોગ્ય ક્ષબડસા ઇ-હરાજી પર ઑનલાઇન તાલીમ મેળવી શકે છે. ઈ- હરાજી 

અમ્રિકૃત અમ્રિકારી / બેંક અથવા ઇ-હરાજી એજન્દ્સી ઇ-પ્રોક્યોરમેન્દ્ટ ટેક્નોલોજીસ 

ક્ષલમ્રમટેડ કોઈપણ ઇન્દ્ટરનેટ નેટવકા  સમસ્યા માટે જવાબદાર રહશેે નહીં અન ે રસ 

િરાવતા બોલીદારોએ ખાતરી કરવી પડશે કે તેઓ ઇ-હરાજી કાયાવાહીમા ંભાગ લેવા 

માટે તકનીકી રીતે સજ્જ છે. 

 

29. ઉચ્ચતમ/સફળ ક્ષબડસાના ટકસ્સામા ં ઇએમડી રકમ ગોઠવવામા ં આવશે. અસફળ 

બોલીદારો માટે તે ઇ-હરાજીની તારીખથી ૭ ટદવસની અંદર પરત કરવામા ંઆવશ ે

અન ેક્ષબડસા કોઈપણ વ્યાજ, ખચા અને કોઈપણ અન્દ્ય શલુ્ક (જો કોઈ હોય તો) નો દાવો 

કરવા માટે હકદાર રહશેે નહીં. 

 

30. વેચાણ પ્રમાણપત્ર તે જ નામમા ંજારી કરવામા ંઆવશે જેમા ં ટેન્દ્ડર/ ક્ષબડ સબમ્રમટ 

કરવામા ંઆવેલ છે. ક્ષબડર(ઓ)/અવેજીના નામ બદલવાની કોઈ મ્રવનતંી સ્વીકારવામા ં

આવશે નહીં. 
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31. બિા ક્ષબડસા વેચાણના મ્રનયમો અન ેશરતો વાચંી અન ેસમજી શકશે અન ેતેમના દ્વારા 

બિંાયેલા રહશેે. 

 

32. અમ્રિકૃત અમ્રિકારી જાહરે નાણાનંી વસલૂાતને મહિમ કરવા માટે ઑફરમા ં વધ ુ

સિુારણા માટે ઉચ્ચતમ ક્ષબડસા સાથે વાટાઘાટ કરવાનો અમ્રિકાર િરાવે છે. 

33. ઇ-હરાજી મ્રસડબીના અમ્રિકૃત અમ્રિકારીની દેખરેખ હઠેળ અન ે મ્રસડબી દ્વારા પ્રવિૃ 

હરાજી એજન્દ્સીની દેખરેખ હઠેળ કરવામા ંઆવશે. જો કોઈ મ્રવવાદો હોય તો, માત્ર 

ડીઆરટી-૨, અહમેદાબાદ કોટાના અમ્રિકારિેત્રમા ંરહશેે.  

34. ઇ-હરાજી શેડયલૂની મ્રનિાાટરત તારીખ પહલેા ંરદ કરવામા ંઆવ ેતો, તે ફક્ત મ્રસડબી 

અહમેદાબાદ શાખા કચેરીના નોટટસ બોડા પર જ પ્રદમ્રશિત થશે. 

 

35. આ પ્રકાશન લેણદાર/ ગીરો મકુનાર/ બાયંિરીદારો માટેની ૩૦ ટદવસની નોટટસ પણ 

છે. 

 

36. ઉપરોક્ત શબ્દો અને અક્ષભવ્યક્ક્તનો અથા સરફેમ્રસ અમ્રિમ્રનયમ, 2002, તળે રચાયેલા 

મ્રનયમોમા ંતેમને અપાયેલો અથા સમાન હોવો જોઈએ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Page 18 of 18 

 

37. વધ ુમ્રવગતો અથવા સહાય માટે તથા ઇ-હરાજી પ્રટરયામા ંભાગ લેવા માટે સહાય સટહત 

(ઇન્દ્ટરનેટ ઍક્સેસ ન િરાવતા લોકો માટે) કૃપા કરીને સહાયક અમ્રિકૃત અમ્રિકારી, 

SARB-AHEMDABAD ફોન નબંર. ૨૭૫૪૯૯૦૪ શ્રી થોટા મ્રવદ્યાસાગર ભારતીય 

લઘ ુઉદ્યોગ મ્રવકાસ બેંક, પહલેા માળે, નવજીવન અમ્રિત જયતંી ભવન, ગજુરાત 

મ્રવધ્યામ્રપઠ ની પાછળ, નવજીવન પોસ્ટ ઓફીસ, અહમેદાબાદ-૩૮૦૦૧૪ ઈ-

મેંલ-SARB_AHEMDABAD@SIDBI.IN અથવા સેવા પ્રદાતા ઇ-પ્રોક્યોરમેન્દ્ટ 

ટેક્નોલોજજસ ક્ષલમ્રમટેડ, બી/૭૦૫, વોલ સ્રીટ-૨, ઓટરએન્દ્ટ ક્લબ ની સામે,  ગજુરાત 

કોલેજ ની પાસે, એક્ષલસબ્ીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬, ગજુરાત  મોબાઈલ નબંર: 

૯૯૭૮૫૯૧૮૮૮/૯૩૭૪૫૧૯૭૫૪, સપંકા  વ્યક્ક્તઓ: શ્રી ક્ષચિંતન ભટ્ટ (પમ્રિમ અને 

કેન્ન્દ્રય િેત્ર), ઈમેલ આઈડી: 

chintan.bhatt@auctiontiger.net,support@auctiontiger.net. નો 

સપંકા  કરવો. 

 

અમ્રિકૃત અમ્રિકારી 

ભારતીય લઘ ુઉદ્યોગ મ્રવકાસ બેંક 

સ્થળ: અહમેદાબાદ  

તારીખ:०२/०२/२०२१ 
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