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(ಬಿ) ಈ-ಸಯಹಜು ವೆಬ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ  ಪ್  ೆ ೋಡ್ ಮ ಭಹವುು ು 

 
ಭರತೀಯ ಸಣ್ಣ ಉದ ್ ಯೀಗ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಬಯಾಂಕ,  

ವಿಲಸ್ : ಅಾಂಗಡಿ ನಾಂ. 233-234, ಐ.ಟಿ. ಪರ್ಕ್, ಅಪ್ಪರ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಲೀರ್, ಗಲಸ್ ಹ್ಸ್ ಎದುರಿಗ , 
ಪ್ೂಣ-ಬ ಾಂಗಳೂರು ರಸ್ ೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – 580 029, ಕರ್್ಟಕ,  

ಟ ಲಿಫ್ೀನ್ ನಾಂ. 0836-4850945 
ವೆಬ ಸೆೈಟ್ : www.sidbi.in 

 
ಸೆಕ್ುುರಿಟೆೈಜೆೋವನ್ ಆ್ುಂಡ್ ಮ ರಿಕ್ನಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಫ್ ಪೆೈನಹನ್ಶಿಮಲ್ ಪಸೆಟ್ಟ ಆ್ುಂಡ್ ಮ ಎನೆ ಫೋಷಸಮಂಟ್ ಆ್ಫ್ 
ಸೆಕ್ುುರಿಟಿ ಇಂಟಯೆಸ್ಟ್ ಕಹಯ್ದೆ 2002 ಷಸಕ್ಲಂ ಸೆಕ್ುುರಿಟಿ ಇಂಟಯೆಸ್ಟ್ (ಎನೆ ಫೋಷಸಮಂಟ್) ಯ ಲ್ಟ 2002 
ನ್ಶಮಭ 6(2) ಭತ್ುು ನ್ಶಮಭ 8(6) ಯ ನ್ಶಮಭ ಡಿ ಚಯ  ಸ್ಥಿಯಹಸ್ಥುಗಳ ಭಹಯಹಟ  ಈ-ಸಯಹಜು 
ಭಹಯಹಟ ನೆ ೋಟಿೋಷು  

 
ಷುಯಕ್ಷಿತ್ ಸಹಲದಹತ್ಯ ಹೆಷಯು ಭತ್ುು 

ವಿಳಹಷ 
ಭರತೀಯ ಸಣ್ಣ ಉದ ್ ಯೀಗ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಬಯಾಂಕ,  
ಪಂಗಡಿ ನಂ. 233-234, ಐ.ಟಿ. ಹರ್ಕಸ, ಪಪರ್ ಗ್ರಂಡ್ ಮ 
ಫ್ಿ ೋರ್, ಗಹಿ ಸ್ಟ ಹ್ಸ್ಟ ಎ ುರಿಗೆ, ೂಣಹ-ಫೆಂಗಳೄಯು ಯಸೆು, 
ಸುಫಬಳ್ಳಿ – 580 029, ಕ್ನಹಸಟಕ್ 

ಸಹಲಗಹಯಯ / ಪವಭಹನದಹಯ ಹೆಷಯು 
ಭತ್ುು ವಿಳಹಷ 

1) ಸಹಲಗಹಯ: ಮ|| ಜೆಆ್ರ್ ಷ ರ್ ಸ್ಥಮಂಟ್ ೆೈ.ಲ್ಲ.,-ವಿಳಹಷ: 
‘ರ ಹಾ  ನ್ಶವಹಷ’, ಆ್ನಂ ನಗಯ, ಭುಧೆ ೋಳ, ಜಿ ಹಿ  
ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ-587313, ಕ್ನಹಸಟಕ್. 
2) ಪವಭಹನದಹಯ 1: ಶ್ರೋಭತಿ. ಜಮಶ್ರೋ ಯಹಘವೆೋಂ ರ 
ಜೆ ೋಶ್-ವಿಳಹಷ: ‘ರ ಹಾ  ನ್ಶವಹಷ’, ಆ್ನಂ ನಗಯ, ಭುಧೆ ೋಳ, 
ಜಿ ಹಿ  ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ-587313, ಕ್ನಹಸಟಕ್. 
3) ಪವಭಹನದಹಯ 2: ಶ್ರೋ. ಯಹಘವೆೋಂ ರ ರ ಹಾ  ಜೆ ೋಶ್-
ವಿಳಹಷ: ‘ರ ಹಾ  ನ್ಶವಹಷ’, ಆ್ನಂ ನಗಯ, ಭುಧೆ ೋಳ, ಜಿ ಹಿ  
ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ-587313, ಕ್ನಹಸಟಕ್. 
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4) ಪವಭಹನದಹಯ 3: ಶ್ರೋ. ಉೆೋಂ ರ ರ ಹಾ  ಜೆ ೋಶ್-
ವಿಳಹಷ: ಪಹಿ ಾಟ್ ನಂ. 35, ಕ್ುಡಹ ೆ ಹಟಿೋಲ ಹುಯಹಡೆೈಸ್ಟ, 
ಭಹಣಿಕ್ಫಹಗ ಹಂಗಹನೆ ಖುರ್ದಸ, ಸ್ಥಂಸಗವ ಯಸೆು, ುಶಪಕ್ ಸ್ಥವೋಟ್ಟ, 
ಹಂಗನೆ ಖುರ್ದಸ, ುಣೆ ವಸಯ, ುನೆ-411051, ಭಹಹಯಹಶರ. 

ಜಹಮೋನುದಹಯಯ ಹೆಷಯು ಶ್ರೋಭತಿ. ಜಮಶ್ರೋ ಯಹಘವೆೋಂ ರ ಜೆ ೋಶ್; ಶ್ರೋ. ಯಹಘವೆೋಂ ರ 
ರ ಹಾ  ಜೆ ೋಶ್ ಭತ್ುು ಶ್ರೋ. ಉೆೋಂ ರ ರ ಹಾ  ಜೆ ೋಶ್. 

ಎನ್.ಪಿ.ಎ. ದಿನಹಂಕ್, ಫೆೋಡಿಕೆ 
ನೆ ೋಟಿೋಸ್ಥನ ದಿನಹಂಕ್ ಭತ್ುು ಫೆೋಡಿಕೆ 
ನೆ ೋಟಿೋಸ್ಥನ ರಕಹಯ ಟು್ ಫಹಕಿ 

ಎನ್.ಪಿ.ಎ. ದಿನಹಂಕ್ 09/07/2017; ಫೆೋಡಿಕೆ ನೆ ೋಟಿೋಷು 
ದಿನಹಂಕ್ 16/03/2018 ಹಹಗ  ಫಹಕಿ ಮೊತ್ು ಯ . 
3,48,26,111/-. 

ಫಹುಂಕಿನ ಫಹಕಿ ಮೊತ್ು ಯ .3,48,26,111/- (10/07/2017 ಯೆಗೆ) ಭತ್ುು ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಫಡಿಿ 10/07/2017 ರಿಂ  ಹಹಗ  ಇತ್ಯೆೋ ಖಚುಸ ಹಹಗ  ವುಲಕ 
ಹಹಗ  ಭಯುಹತಿಗಳನ ೂ ಕ್ಳೆ ು. 

ಆ್ಸ್ಥುಗಳ/ ಭಹಲ್ಲೋಕ್ಯು / 
ಪವಭಹನದಹಯಯ ವಿಯ  

ಭಹಲ್ಲೋಕ್ಯ ಹೆಷಯು: ಕೆಳಗಿನ ಟೆೋಫಲ್ 1 ಭತ್ುು 2 ಯಲ್ಲಿ  
ಕಹಣಿಸ್ಥ ಂತೆ 
ಆ್ಸ್ಥುಮ ರ್ಸನೆ: ಕೆಳಗಿನ ಟೆೋಫಲ್ 1 ಭತ್ುು 2 ಯಲ್ಲಿ  ಕಹಣಿಸ್ಥ ಂತೆ 

ಸಯಹಜಿನ ದಿನಹಂಕ್ ಭತ್ುು ಷಭಮ ಫ ಬ್ರರಿ 26, 2019 ರಾಂದು ಮಧ್ಯನ 3 ಘಾಂಟ  ರಿಾಂದ ಸಾಂಜ  4 
ಘಾಂಟ  ರರ ಗ  ಒಳಗ  ಹಗ್ ಮರಟ ಮುಕ್ೆಯದರ ಗ  5 
ನಿಮಿಷಗಳ ಅನಿಯಮಿತ ವಿಸೆರಣ  

ಈ-ಸಯಹಜಿನ ಪೋಟಸಲ್ http:sidbi.auctiontiger.net 

ಮೋಷಲು ಫೆ ೆ ಕೆಳಗಿನ ಟೆೋಫಲ್ 1 ಭತ್ುು 2 ಯಲ್ಲಿ  ಕಹಣಿಸ್ಥ ಂತೆ 
ಭುಂಗವ ಸರ್ ಠೆೋಣಿ ಕೆಳಗಿನ ಟೆೋಫಲ್ 1 ಭತ್ುು 2 ಯಲ್ಲಿ  ಕಹಣಿಸ್ಥ ಂತೆ 
ಬಿಡಿಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ು ಕೆಳಗಿನ ಟೆೋಫಲ್ 1 ಭತ್ುು 2 ಯಲ್ಲಿ  ಕಹಣಿಸ್ಥ ಂತೆ 
ಕಹಗ  ತ್ರ ಷಲ್ಲಿ ಷತ್ಕ್ಕ ವಿಳಹಷ ಬಹಯತಿೋಮ ಷರ್ಣ ಉದೆ ುೋಗ ಪಭಿೃದಿಿ ಫಹುಂಕ್,  

ಪಂಗಡಿ ನಂ. 233-234, ಐ.ಟಿ. ಹರ್ಕಸ, ಪಪರ್ ಗ್ರಂಡ್ ಮ 
ಫ್ಿ ೋರ್, ಗಹಿ ಸ್ಟ ಹ್ಸ್ಟ ಎ ುರಿಗೆ, ೂಣಹ-ಫೆಂಗಳೄಯು ಯಸೆು, 
ಸುಫಬಳ್ಳಿ – 580 029, ಕ್ನಹಸಟಕ್ 

ಉದೆೆೋಶ್ತ್ ಬಿವುಿದಹಯಯು / 
ಖರಿೋದಿದಹಯಯು ಆ್ಸ್ಥುಗಳ ತ್ಹಷಣೆ 
ಭಹವು ದಿನಹಂಕ್ 

ದಿನಹಂಕ್ ಭತ್ುು ಷಭಮ:  
ಪೆಫರರಿ 07, 2019 ಯಂ ು ಭುಂಜಹನೆ 11 ಘಂಟೆ ಯಯೆಗೆ. 

ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಹಹಗ  ಕಹಗ  ತ್ರಗಳನುೂ 
ಷಲ್ಲಿ ಷು ಕೆ ನೆ ದಿನಹಂಕ್ 

ಪೆಫರರಿ 19, 2019  
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ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಯವಹನೆ ಹಹಗ  ಖಹತೆ 
ವಿಯಗಳು 

1) ಪ ಹನುಭಿದಹಯ ಹೆಷಯು: ಬಹಯತಿೋಮ ಷರ್ಣ ಉದೆ ುೋಗ 
ಪಭಿೃದಿಿ ಫಹುಂಕ್ 
2) ಫಹುಂಕಿನ ಹೆಷಯು: ಬಹಯತಿೋಮ ಸೆ್ೋಟ್ ಫಹುಂರ್ಕ  
3) ಶಹಖೆ: ವಿದಹುನಗಯ, ಸುಫಬಳ್ಳಿ – 580021, ಕ್ನಹಸಟಕ್  
4) ಖಹತೆ ಷಂಖೆು:: 37819732578 
5) ಐಎಪೆಸ್ಥಟ: SBIN0009297 

 
(ಎ) ಭಹಯಹಟ  ಜಹಹೋಯಹತ್ುಗಳ ಆ್ಸ್ಥುಗಳ ವಿಯಣೆ ಸೆೋರಿ ಂತೆ ಘಟಕ್  ಷಂಕ್ಷಿು ುಕಿುಚ್ಚತ್ರ: 
 

1 ಘಟಕ್  ಹೆಷಯು ಮ|| ಜೆ ಆ್ರ್. ಷ ರ್ ಸ್ಥಮಂಟ್ ೆೈ ಲ್ಲ., 
2 ಕಹಖಹಸನೆಮ ವಿಳಹಷ ಲಬುವಿಲಿ  
3 ಉ ುಭ ಹಹಗ  ಉತ್ಪನೂಗಳ ರಕಹಯ ಸ್ಥಮಂಟ್ ಉ ುಭ 
4 ಸಹಿಪಿತ್ ಸಹಭರ್ಥುಸ ಲಬುವಿಲಿ  
5 ಷಂಕಿಸತ್ ವಿ ುುತ್  ೆ ೋಡ್ ಮ ಇಲಿ  
6 ಹತಿಷ  ಫಹಕಿಗಳು * ಯ .3,48,26,111/- (10/07/2017 ಯೆಗೆ) 

ಭತ್ುು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಡಿಿ 10/07/2017 ರಿಂ  ಹಹಗ  
ಇತ್ಯೆೋ ಖಚುಸ ಹಹಗ  ವುಲಕ ಹಹಗ  
ಭಯುಹತಿಗಳನ ೂ ಕ್ಳೆ ು. 

7 ಕಹಮಹಸಚಯನೆ / ಕಹಮಹಸಚಯಣೆ ಇಲಿ  ಕಹಮಹಸಚಯಣೆ ಇಲಿ  
 

 
*ಎಸ್ಟ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ಇಯಲ್ಲಿ  ಲಬುವಿ ೆ ದಹಖ ೆಗಳ ರಕಹಯ ಭಹಹತಿ ಕೆ ವಲಪಟಿ್ದೆ.  ಎಸ್ಟ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. 
ನ್ಶಖಯತೆಮ ಫಗೆೆ ಮಹುದೆೋ ಜವಹಫಹೆರಿ ತೆಗೆ ುಕೆ ಳುಿದಿಲಿ .  ಬಿವುಿದಹಯಯು ಖು ುೆ ಷವತ್ಂತ್ರವಹಗಿ 
ವಿಯಗಳನುೂ ರಿಶ್ೋಲ್ಲಷಲು ವಿನಂತಿಷ ಹಗಿದೆ.   

 
(ಎ) ಆಸೆ್ತಗಳು ಮರಟಕ್ ೆ ಲಭ್ಯ: 
ಎ) ಜಹಗಹ *: 

1 ಜಹಗೆಮ ವಿಸ್ಥುೋರ್ಸ 

ಕೆಳಗಿನ ಟೆೋಫಲ್ 1 ಭತ್ುು 2 ಯಲ್ಲಿ  
ಕಹಣಿಸ್ಥ ಂತೆ 

2 ನೆ ೆಗೆ ಂಡಿದೆ (ೂರ್ಸ ವಿಳಹಷ) 
3 ನ್ಶಮಸತ್ ವಿಸ್ಥುೋರ್ಸ 
4 ಶೆೋತಿಕ / ಬಿನ್ ಶೆೋತಿಕ 
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* ದಹಖ ೆ ಲಬುವಿ ೆ ರಕಹಯ 
ಟ ೀಬ್ಲ್ 1 : ಋಣ್ಭರರಹಿತ ಆಸೆ್ತಗಳು 
 
ನಾಂ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸೆ್ತ/ಗಳ ವಿರಗಳು ಮಿೀಸಲು ಬ ಲ   

(ರ್. ದಲಿಲ) 
ಮುಾಂಗಡ ಹಣ್ 

ಠ ೀಣಿ  
(ರ್. ದಲಿಲ) 

ಬಿಡಿಿನ ಹ ಚ್ಚಿನ 
ಮೊತೆ  

(ರ್. ದಲಿಲ) 
1 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ 

ತಹಲ ಕಿನ ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, 
ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ 
ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ 
ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ ನಂ. 3, 
ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್, ಇ ಯ 
ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: ೂಸ-
ಹಿ ಟ್ ನಂ. 4, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 2, 
ಉತ್ುಯ-ಉದಹುನನ,  ಕ್ಷಿರ್-12 ಮೋ 
ಯಸೆು. 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

2 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ 
ತಹಲ ಕಿನ ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, 
ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ 
ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ 
ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ ನಂ. 4, 
ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್, ಇ ಯ 
ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 5, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 3, ಉತ್ುಯ-ಉದಹುನನ,  ಕ್ಷಿರ್-
12 ಮೋ ಯಸೆು. 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

3 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ 
ತಹಲ ಕಿನ ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, 
ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ 
ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 
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ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ ನಂ. 5, 
ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 6, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 4, ಉತ್ುಯ-ಉದಹುನನ,  ಕ್ಷಿರ್-
12 ಮೋ ಯಸೆು. 

4 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ 
ತಹಲ ಕಿನ ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, 
ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ 
ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ 
ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ ನಂ. 20, 
ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 21, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 19, ಉತ್ುಯ-9ಮೋ ಯಸೆು,  ಕ್ಷಿರ್-
ಹಿ ಟ್ ನಂ.28 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

5 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ 
ತಹಲ ಕಿನ ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, 
ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ 
ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ 
ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ ನಂ. 31, 
ಕ್ೆೋತ್ರ 486 ಚ.ಮೋಟರ್, ಇ ಯ 
ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.32, ಶ್ಿಭ-9ಮೋ 
ಯಸೆು, ಉತ್ುಯ-ರಿ.ಷ.ನಂ.30,  ಕ್ಷಿರ್-
ಹಿ ಟ್ ನಂ. 33. 

54,89,925/- 5,48,992/- 1,50,000/- 

6 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ 
ತಹಲ ಕಿನ ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, 
ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ 
ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ 
ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ ನಂ. 100, 

54,89,925/- 5,48,992/- 1,50,000/- 
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ಕ್ೆೋತ್ರ 486 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.105, ಶ್ಿಭ-
12ಮೋ ಯಸೆು, ಉತ್ುಯ-12 ಮೋ ಯಸೆು, 
 ಕ್ಷಿರ್-ಹಿ ಟ್ ನಂ.101. 

7 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ 
ತಹಲ ಕಿನ ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, 
ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ 
ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ 
ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ ನಂ. 101, 
ಕ್ೆೋತ್ರ 486 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.106, ಶ್ಿಭ-
12ಮೋ ಯಸೆು, ಉತ್ುಯ-ರಿ.ಷ.ನಂ.100, 
 ಕ್ಷಿರ್-ಹಿ ಟ್ ನಂ.102 

54,89,925/- 5,48,992/- 1,50,000/- 

8 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ 
ತಹಲ ಕಿನ ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, 
ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ 
ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ 
ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ ನಂ. 106, 
ಕ್ೆೋತ್ರ 486 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:  
ೂಸ-ಭುಧೆ ೋಳ  ೆ ೋಕಹೂಯ 
ಯಹಜು ಹೆೈವೆ, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.101, 
ಉತ್ುಯ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.105,  ಕ್ಷಿರ್-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 107. 

54,89,925/- 5,48,992/- 1,50,000/- 

 ಒಟುು (ಯ .  ಲ್ಲಿ ) 3,48,64,448/- 34,86,448/-  

 
     

ಟ ಬ್ಲ್ 2 : ಅಡಮನದ ನಾಂತರ ಋಣ್ಭರಯುಕೆ ಆಸ್ತೆಗಳು 
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ನಾಂ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸೆ್ತ/ಗಳ ವಿರಗಳು ಮಿೀಸಲು  
ಬ ಲ   

(ರ್. ದಲಿಲ) 

ಮುಾಂಗಡ ಹಣ್ 
ಠ ೀಣಿ  

(ರ್. ದಲಿಲ) 

ಬಿಡಿಿನ ಹ ಚ್ಚಿನ 
ಮೊತೆ  

(ರ್. ದಲಿಲ) 
1 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 

ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 6, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 7, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 
5, ಉತ್ುಯ-ಉದಹುನನ,  ಕ್ಷಿರ್-12 ಮೋ 
ಯಸೆು. 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

2 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 7, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 8, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 
6, ಉತ್ುಯ-ಉದಹುನನ,  ಕ್ಷಿರ್-12 ಮೋ 
ಯಸೆು. 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

3 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 8, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 9, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 
7, ಉತ್ುಯ-ಉದಹುನನ,  ಕ್ಷಿರ್-12 ಮೋ 
ಯಸೆು. 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

4 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 
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ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 9, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 10, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 
8, ಉತ್ುಯ-ಉದಹುನನ,  ಕ್ಷಿರ್-12 ಮೋ 
ಯಸೆು. 

5 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 14, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 15, ಶ್ಿಭ-9ಮೋ ಯಸೆು, 
ಉತ್ುಯ-9ಮೋ ಯಸೆು,  ಕ್ಷಿರ್ಕೆಕ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 
22 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

6 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 15, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 16, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 
14, ಉತ್ುಯ-9ಮೋ ಯಸೆು,  ಕ್ಷಿರ್-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ.23 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

7 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 16, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 
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ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 17, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 
15, ಉತ್ುಯ-9ಮೋ ಯಸೆು,  ಕ್ಷಿರ್-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ.24 

8 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 17, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 18, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 
16, ಉತ್ುಯ-9ಮೋ ಯಸೆು,  ಕ್ಷಿರ್-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ.25 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

9 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 18, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 19, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 
17, ಉತ್ುಯ-9ಮೋ ಯಸೆು,  ಕ್ಷಿರ್-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ.26 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

10 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 19, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.20, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 
18, ಉತ್ುಯ-9ಮೋ ಯಸೆು,  ಕ್ಷಿರ್-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ.27 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 
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11 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 22, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 23, ಶ್ಿಭ-9ಮೋ ಯಸೆು, 
ಉತ್ುಯ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.14  ಕ್ಷಿರ್-12ಮೋ ಯಸೆು. 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

12 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 23, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್, 
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.24, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ.22, ಉತ್ುಯ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.15,  ಕ್ಷಿರ್-
12ಮೋ ಯಸೆು 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

13 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 26, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.27, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ.25, ಉತ್ುಯ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.18  ಕ್ಷಿರ್-12ಮೋ 
ಯಸೆು 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

14 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 27, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 
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ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.28, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ.26, ಉತ್ುಯ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.19  ಕ್ಷಿರ್-
12ಮೋ ಯಸೆು 

15 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 28, ಕ್ೆೋತ್ರ 108 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.29, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ.27, ಉತ್ುಯ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.20  ಕ್ಷಿರ್-
12ಮೋ ಯಸೆು 

7,26,187/- 72,620/- 25,000/- 

16 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 30, ಕ್ೆೋತ್ರ 196 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.32, ಶ್ಿಭ-9ಮೋ ಯಸೆು, 
ಉತ್ುಯ-ರಿ.ಷ.ನಂ.15,  ಕ್ಷಿರ್-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 31. 

13,18,000/- 1,31,800/- 50,000/- 

17 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 33, ಕ್ೆೋತ್ರ 486 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ 
ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.34, ಶ್ಿಭ-9ಮೋ ಯಸೆು, 
ಉತ್ುಯ-ರಿ.ಷ.ನಂ.31,  ಕ್ಷಿರ್-12ಮೋ ಯಸೆು. 

54,89,925/- 5,48,992/- 1,50,000/- 

18 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 54,89,925/- 5,48,992/- 1,50,000/- 
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ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 34, ಕ್ೆೋತ್ರ 486 ಚ.ಮೋಟರ್, ಇ ಯ 
ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಭುಧೆ ೋಳ  ೆ ೋಕಹೂಯ ಯಹಜು 
ಹೆೈವೆ, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ ನಂ. 33, ಉತ್ುಯ-
ರಿ.ಷ.ನಂ. 32,  ಕ್ಷಿರ್-12 ಮೋ ಯಸೆು. 

19 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 102, ಕ್ೆೋತ್ರ 486 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.107, ಶ್ಿಭ-12ಮೋ 
ಯಸೆು, ಉತ್ುಯ-ರಿ.ಷ.ನಂ.101,  ಕ್ಷಿರ್-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ.103. 

54,89,925/- 5,48,992/- 1,50,000/- 

20 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 103, ಕ್ೆೋತ್ರ 486 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.108, ಶ್ಿಭ-12ಮೋ 
ಯಸೆು, ಉತ್ುಯ-ರಿ.ಷ.ನಂ.102,  ಕ್ಷಿರ್-ಹಿ ಟ್ 
ನಂ.104. 

54,89,925/- 5,48,992/- 1,50,000/- 

21 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 104, ಕ್ೆೋತ್ರ 672.20 ಚ.ಮೋಟರ್,  

75,94,440/- 7,59,444/- 2,50,000/- 
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ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.109, ಶ್ಿಭ-12 ಮೋ. 
ಯಸೆು, ಉತ್ುಯ-ರಿ.ಷ.ನಂ.103,  ಕ್ಷಿರ್-
ರಿ.ಷ.ನಂ.2A. 

22 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕಿನ 
ವಿಶೆವೋವವಯನಗಯ, ಜಮಲಕ್ಷಿಮೋ ಕಹಲನ್ಶ, 
ಝು೦ಜಯ ಕೆ ಪ ಗಹರಭ ಲ್ಲಿ ಯು ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 2ಫ, ಬಿನ್ ಶೆತೆಿ ವಹಷ  ಖು ಹಿ  ಹಿ ಟ್ 
ನಂ. 109, ಕ್ೆೋತ್ರ 807.10 ಚ.ಮೋಟರ್,  
ಇ ಯ ಚಕ್ಫಂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
ೂಸ-ಭುಧೆ ೋಳ  ೆ ೋಕಹೂಯ ಯಹಜು 
ಹೆೈವೆ, ಶ್ಿಭ-ಹಿ ಟ್ ನಂ.104, ಉತ್ುಯ-
ಹಿ ಟ್ ನಂ.108,  ಕ್ಷಿರ್-ರಿ.ಷ. ನಂ. 2. 

91,19,460/- 9,11,946/- 4,00,000/- 

23 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ತಹಲ ಕ್ 
ಜಹಲ್ಲಫೆೋಯ ಗಹರಭ  ಭುಧೆ ೋಳ-
ಮಹ ವಹವ ಯಸೆು 6 ಕಿ.ಮೋ ಲ್ಲಿ ಯು 
ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಜಹಗೆ ಇ ಯ ರಿ.ಷ. ನಂ. 
129/5ಎ, 5ಬಿ ಭತ್ುು 5ಡಿ, ಟು್ ಕ್ೆೋತ್ರ 03-
ಎಕ್ಯೆ 11-ಗುಂಟೆ ಹಹಗ  ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ 
ಚಕ್ಫಂದಿ ಹೆ ಂದಿಯುತ್ುದೆ: 
ರಿ.ಷ. ನಂ. 129/5ಎ: 
ೂಸಕೆಕ-ರಿ.ಷ. ನಂ. 129/5ಬಿ, ಶ್ಿಭಕೆಕ-
ಭುಧೆ ೋಳ-ಮಹ ವಹವ ಯಸೆು 
ಉತ್ುಯಕೆಕ-ರಿ.ಷ. ನಂ. 129/4,  ಕ್ಷಿರ್ಕೆಕ-
ರಿ.ಷ. ನಂ. 129/5ಕೆ 
 
ರಿ.ಷ. ನಂ. 129/5ಬಿ: 
ೂಸಕೆಕ-ರಿ.ಷ. ನಂ. 128, ಶ್ಿಭಕೆಕ-ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 129/5ಎ 
ಉತ್ುಯಕೆಕ-ರಿ.ಷ. ನಂ. 129/4,  ಕ್ಷಿರ್ಕೆಕ-
ರಿ.ಷ. ನಂ. 129/5ಡಿ 

1,01,52,000/- 
 

10,15,200/- 5,00,000/- 
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ರಿ.ಷ. ನಂ. 129/5ಡಿ: 
ೂಸಕೆಕ-ರಿ.ಷ. ನಂ. 128, ಶ್ಿಭಕೆಕ-ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 129/5ಕೆ 
ಉತ್ುಯಕೆಕ-ರಿ.ಷ. ನಂ. 129/5ಫ,  ಕ್ಷಿರ್ಕ್ - 
ರಿ.ಷ. ನಂ. 130 

24 ಫಹಗಲಕೆ ೋಟ ಜಿ ಹಿ  ಭುಧೆ ೋಳ ಉತ್ುಯ 
ತಹಲ ಕಿನ ಐ.ಸ್ಥ.ಪಿ.ಎಲ್. ವುಗರ್ ಪಹುಕ್್ರಿ 
ಎ ುರಿಗೆ ಇಯು ಜಮೋನು ಇ ಯ ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 105/2, ಕ್ೆೋತ್ರ 02-ಎಕ್ಯೆ 03-ಗುಂಟೆ 
ಹಹಗ  ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಕ್ಫಂದಿ 
ಹೆ ಂದಿಯುತ್ುದೆ: 
ೂಸಕೆಕ-ರಿ.ಷ. ನಂ. 106, ಶ್ಿಭಕೆಕ-ರಿ.ಷ. 
ನಂ. 105/1 
ಉತ್ುಯಕೆಕ-ಭುಧೆ ೋಳ-ಮಹ ವಹವ ಯಸೆು,  
 ಕ್ಷಿರ್ಕೆಕ-ರಿ.ಷ. ನಂ. 111 

73,66,000/- 7,36,600/- 8,00,000/- 

 ಒಟುು (ಯ .  ಲ್ಲಿ ) 6,84,02,405/- 68,40,258/-  

 
 

ಭ್ದರತ ಆಸೆ್ತಗಳ ಮರಟದ ನಿಯಮ ಮತುೆ ಷರತುೆಗಳು 
 

1. ಈ-ಸಯಹಜು ಮೋ ೆ ವಿರಿಸ್ಥ  ದಿನಹಂಕ್ ಭತ್ುು ಷಭಮ ಯೆಗೆ ಇಯುತ್ುದೆ, ಟೆೋಫಲ್ 1 ಭತ್ುು 
ಟೆಫಲ್ 2 ಯಲ್ಲಿ  ಷ ಚ್ಚಸ್ಥ ಂತೆ ರತಿ ಹೆಚಿಳ / ಇನ್ಶಕರಮಂಟ್ ಬಿಡ್ ಮ ಭತ್ುು ಕ್ನ್ಶಶಠ ಬಿಡ್ ಮ ಹೆಚಿಳ / ಇನ್ಶಕರಮಂಟ್ 
ಮೊತ್ುಕೆಕ 5 ನ್ಶಮಶಗಳ ವಿಷುಯಣೆ ಇಯುತ್ುದೆ.   
 
2. ಉದೆೆೋಶ್ತ್ ಖರಿೋದಿದಹಯ ಆ್ಸ್ಥುಗಳ ರಿಶ್ೋಲನೆ ನಡೆಷಫಸು ು (ಫಹುಂರ್ಕ ತ್ಭಮದೆೋ ಆ್  ಸಹಂಕೆೋತಿಕ್ 
ಕ್ಫಹಾನುೂ ಹೆ ಂದಿಯು ರಿಂ  ತಹವೆೋ ಖು ುೆ (ಸಹಂಕೆೋತಿಕ್ ಕ್ಫಹಾ ಇ ೆಲ್ಲಿ  ಭಹತ್ರ ಪನವಯಿಷುತ್ುದೆ), 
ದಿನಹಂಕ್ ಪೆಫರರಿ 07, 2019 ಫೆಳ್ಳಗೆೆ 11 ರಿಂ  ಷಂಜೆ 5:30 ಯೆಗೆ ಪಳ/ಪನ ಖಚ್ಚಸನ ಮೋ ೆ 
ಭುಂಗವ ಪಹಯಿಂಟೆಮಂಟ್ ನೆ ಂದಿಗೆ. ಭುಂಗವ ಪಹಯಿಂಟೆಮಂಟ್ ಗಹಗಿ  ಮವಿಟು್ ಷಂಕಿಸಸ್ಥರಿ ಕಿಯರ್ 
ಕೆೋಷರಿ, ಸುಫಬಳ್ಳಿಮ ಸ್ಥಡಿಬ (SIDBI) ನಲ್ಲಿ  ುಸಹಿಕ್,   ಯವಹಣಿ ನಂ. 0836-4850945, ಮೊಫೆೈಲ್ 
ನಂ. 9980488440.  
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3. ದಿನಹಂಕ್ ಪೆಫರರಿ 19, 2019 ಯ ಳಗಹಗಿ, ಉದೆೆೋಶ್ತ್ ಬಿವುಿದಹಯಯು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಹಣಿಸ್ಥ  ಕಹಗ  
ತ್ರಗಳನುೂ ಪಧಿಕ್ೃತ್ ಪಧಿಕಹರಿ, ಸ್ಥಡಿಬ (SIDBI) ಕ್ಚೆೋರಿ, ಪಂಗಡಿ ನಂ.233-234, ಐ.ಟಿ. ಹರ್ಕಸ, ಪಪರ್ 
ಗ್ರಂಡ್ ಮ ಪೆÇ್ ಲ್ಲೋರ್, ಗಹಿ ಸ್ಟ ಹ್ಸ್ಟ ಎ ುರಿಗೆ, ೂನಹ-ಫೆಂಗಳೄಯು ಯಸೆು, ಸುಫಬಳ್ಳಿ-580029, 
ಕ್ನಹಸಟಕ್,- (1) ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಠೆೋಣಿಮ ುಯಹವೆ, ಏನ್.ಇ.ಎಫ್.ಟಿ / ಆ್ರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್ಟ ಇ ಯ ಮುಟಿಆ್ರ್ 
ನಂಫಯ, (2) ಹುನ್ ಕಹಡ್ ಮಸ / ನಭ ನೆ 60, (3) ಇತಿುೋಚ್ಚನ ವಿಳಹಷ  ುಯಹವೆ ಹಹಗ  ನೆ ೋಂ ಣಿ 
ಷಭಮ ಲ್ಲಿ   ಹಗ್ ಇನ್ ಐ.ಡಿ ಹಹಗ  ಹಸ್ಟ ಡ್ ಮಸ ಡೆ ುಕೆ ಳಿಲು https://sidbi.auctiontiger.net 
at ನೆೋ ೆಕೆಕ ಪಪಿ ೋಡ್ ಮ ಭಹವು ಕೆ ಕೋಷಕಯ ಸಹಕಾನ್ ಭಹಡಿ  ರತಿಗಳನುೂ ತ್ಭಮಲ್ಲಿ  ತ್ಮಹಯ 
ಇಟು್ಕೆ ಳಿಫೆೋಕ್ು (ಸಯಹಜಿಗಹಗಿ ಪಗತ್ುವಿಯುತ್ುದೆ).   
 
4. ಈ-ಪರೋಕ್ುಮಸಂಟ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಮ, ಎ/801, ವಹಲ್ ಸ್ಥರೋಟ್-2, ಒರಿಮಂಟ್ ಕ್ಿ ಬ ಎ ುರಿಗೆ, 
ಗುಜಯಹತ್ ಕಹ ೆೋಜ್ ಸತಿುಯ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ ಬಿರಜ್, ಪಸಭದಹಫಹ -380006, ಷಹಹಮವಹಣಿ ನಂ. 079-

40230816/817/818/813/814/ 815/820/821/822, ಷಸಮವಹಣಿ ಈ-ಮೋಲ್ ಐಡಿ: 
support@auctiontiger.net, ಷಂಕಿಸಷಫೆೋಕಹ  ುಕಿುಗಳು ಶ್ರೋ. ಶೆೃೋಭಿತ್ ವುಕಹಿ , ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂ. 
9265562840/ 8707586217 ಭತ್ುು ಶ್ರೋ. ಯಹಭ ವಭಹಸ, ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂ. 8000023297, ಈ-
ಮೋಲ್ ಐ.ಡಿ. ramprasad@auctiontiger.net, up@auctiontiger.net, ಇರಿಂ  ಈ-
ಸಯಹಜಿನಲ್ಲಿ  ಬಿಡ್ ಮ ಭಹವಲು ಮುಷರ್ ಹಸ್ಟ ಡ್ ಮಸ ಡೆಮಲು  ೃ್್ಕೆ ೋನಶ್ೋಲ ಬಿವುಿದಹಯಯ ಪವುಕ್ತೆ 
ಇಯುತ್ುದೆ, ಇ ು ಕ್ಡಹಿಮವಹಗಿಯುತ್ುದೆ.  ಈ-ಸಯಹಜಿನ ಎಲಿ  ನ್ಶಮಭ ಭತ್ುು ಶಯತ್ುುಗಳನುೂ ೂಯೆೈಷು 
ಹಹಗ  ದಿನಹಂಕ್ ಪೆಫರರಿ 19, 2019ಯ ಳಗಹಗಿ 4 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪಧಿಕ್ೃತ್ ಪಧಿಕಹರಿಮಯಲ್ಲಿ  ಪವು 
ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಠೆೋಣಿ ಭಹವು ಬಿವುಿದಹಯರಿಗೆ ಭಹತ್ರ ಹಸ್ಟ ಡ್ ಮಸ ಭಂಜ ಯು ಭಹವ ಹಗುು ು. 
 
5. ಈ-ಸಯಹಜು ಫಹುಂರ್ಕ ನರಿಂ  ಆ್ಯೊೋಜಿಷ ಹಗುು ು ಹಹಗ   ೃ್್ಕೆ ೋನಶ್ೋಲ ಬಿವುಿದಹಯಯು 
ಈ-ಪರೋಕ್ುಮಸಂಟ್ ಟೆಕಹೂಲಜಿೋಸ್ಟ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಮ, ಎ/801, ವಹಲ್ ಸ್ಥರೋಟ್-2, ಒರಿಮಂಟ್ ಕ್ಿ ಬ ಎ ುರಿಗೆ, 
ಗುಜಯಹತ್ ಕಹ ೆೋಜ್ ಸತಿುಯ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ ಬಿರಜ್, ಪಸಭದಹಫಹ -380006, ಷಹಹಮವಹಣಿ ನಂ. 079-

40230816/817/818/ 813/ 814/ 815/820/ 821/822, ಷಸಮವಹಣಿ ಈ-ಮೋಲ್ ಐಡಿ: 
support@auctiontiger.net, ಷಂಕಿಸಷಫೆೋಕಹ  ುಕಿುಗಳು ಶ್ರೋ. ಶೆೃೋಭಿತ್ ವುಕಹಿ , ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂ. 
9265562840/ 8707586217 ಭತ್ುು ಶ್ರೋ. ಯಹಭ ವಭಹಸ, ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂ. 8000023297, ಈ-
ಮೋಲ್ ಐ.ಡಿ. ramprasad@auctiontiger.net, up@auctiontiger.net, ಇರಿಂ  ಆ್ನ್  ೆೈನ್ 
ತ್ಯಫೆೋತಿಮನುೂ ಡೆಮಫಸು ು.   
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6. ಮೋ ಹಕಣಿಸ್ಥ  ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮನುೂ ಬಿವುಿದಹಯಯು ಮಹುದಹ ಯ  ಯಹ್ರೋಕ್ೃತ್ ಫಹುಂರ್ಕ ಪರ್ಥವಹ 
ನ್ಶಗದಿತ್ ಫಹುಂಕಿನ ಡಿಭಹಂಡ್ ಮ ಡಹರಫ್್ / ಪಕ್ಂಟ್ ೆೋಯಿ ೆೋ ಆ್ವಸರ್ ಭ ಲಕ್ ಷರ್ಣ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಗಳ 
ಪಭಿೃದಿಿ ಬಹಯತಿೋಮ ಫಹುಂರ್ಕ ಗೆ ತ್ುಂಫತ್ಕ್ಕ ುೆ ಪರ್ಥವಹ ಪಕ್ಂಟ್ ನಂ. 37819732578; ಪಕ್ಂಟ್ 
ಹೆಷಯು: ಬಹಯತಿೋಮ ಷರ್ಣ ಉದೆ ುೋಗ ಪಭಿೃದಿಿ ಫಹುಂಕ್,  ಫಹುಂರ್ಕ: ಬಹಯತಿೋಮ ಸೆ್ೋಟ್ ಫಹುಂರ್ಕ ಫಹುಂರ್ಕ 
ವಿದಹುನಗಯ, ಸುಫಬಳ್ಳಿ: ಪ ಹನುಬವಿ ಹೆಷಯು: ಷರ್ಣ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಗಳ ಪಭಿೃದಿಿ ಬಹಯತಿೋಮ ಫಹುಂರ್ಕ, 
ಐಎಫ್ ಎಸ್ಟ ಸ್ಥ ಕೆ ೋಡ್ ಮ ನಂ. SBIN0009297 ನೆೋ ೆಕೆಕ ಆ್ನ್  ೆೈನ್ ಭುಖಹಂತ್ಯ ಏನ್.ಇ.ಎಫ್.ಟಿ / 
ಆ್ರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್ಟ ಭಹವಫಸು ು. 
 
7. ಕ್ಳುಹಷುಯ ವಿಯಗಳೄೆಂದಿಗೆ ಟೆಂವಯಹ ೆಗಿ ಷಲ್ಲಿ ಸ್ಥ  ಆ್ಸ್ಥುಮ ವಿಯರ್ಗಳನುೂ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. 
ಳಗೆ ಂಡಿಯು ಲಕೆ ೋಟೆಮಲ್ಲಿ  ಷಪಶ್ವಹಗಿ ಫಯೆಮಫೆೋಕ್ು ಪಂ ಯೆ, ವಿಳಹಷ, ಈ-ಮೋಲ್ ಐಡಿ ಭತ್ುು 
ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂಫಯ ( ೃ್್ಕೆ ೋನಶ್ೋಲ ಬಿವುಿದಹಯಯ ಈ-ಮೋಲ್ ಐಡಿ ಪತ್ವುವಿಯುತ್ುದೆ, ಎಲಿ  ಷಂಫಂಧಿತ್ 
ಭಹಹತಿ ಹಹಗ  ಹಸ್ಟ ಡ್ ಮಸ ಭಂಜ ಯಹತಿಮನುೂ ಈ-ಮೋಲ್ ಭುಖಹಂತ್ಯ ತಿಳ್ಳಷ ಹಗುು ು).  
ಂ ಕಿಕಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್ ಮ ಭಹವಲು ಇಚಿ್ಚಸ್ಥಯು  ೃ್್ಕೆ ೋನಶ್ೋಲ ಬಿವುಿದಹಯಯು ರತೆುೋಕ್ ಲಕೆ ೋಟೆಮನುೂ 
ಷಲ್ಲಿ ಷತ್ಕ್ಕ ುೆ.   
 
8. ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಯಸ್ಥೋದಿಯೊಂದಿಗೆ  ೃ್್ಕೆ ೋನಶ್ೋಲ ಬಿವುಿದಹಯಯು ತ್ಭಮ ಭಹನು ಈ-ಮೋಲ್ ಐಡಿ ಮಲ್ಲಿ  
ಮ|| ಈ-ಪರೋಕ್ುಮಸಂಟ್ ಟೆಕಹೂಲಜಿೋಸ್ಟ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಮ ಇರಿಂ  ಮ ಷರ್ ಐಡಿ / ಹಸ್ಟ ಡ್ ಮಸ 
ಡೆ ುಕೆ ಳುಿಯು.  ಬಿವುಿದಹಯಯು ಭಹನು ಈ-ಮೋಲ್ ಐಡಿ ಹೆ ಂದಿಯಫೆೋಕ್ು (ಉದೆೆೋಶ್ತ್ ಬಿವುಿದಹಯರಿಗೆ 
ಈ-ಮೋಲ್ ಐಡಿ ಪತ್ವುವಿಯುತ್ುದೆ, ಎಲಿ  ಷಂಫಂಧಿತ್ ಭಹಹತಿ ಹಹಗ  ಹಸ್ಟ ಡ್ ಮಸ ಭಂಜ ಯಹತಿಮನುೂ 
ಈ-ಮೋಲ್ ಭುಖಹಂತ್ಯ ಮ|| ಈ-ಪರೋಕ್ುಮಸಂಟ್ ಟೆಕಹೂಲಜಿೋಸ್ಟ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಮ, ಎ/801, ವಹಲ್ ಸ್ಥರೋಟ್-2, 
ಒರಿಮಂಟ್ ಕ್ಿ ಬ ಎ ುರಿಗೆ, ಗುಜಯಹತ್ ಕಹ ೆೋಜ್ ಸತಿುಯ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ ಬಿರಜ್, ಪಸಭದಹಫಹ -380006 
ಇರಿಂ  ತಿಳ್ಳಷ ಹಗುು ು). 
 
9. ಂ ು ವೆೋಳ ,ೆ ಸಹಲಗಹಯಯು / ಪವಭಹನದಹಯಯು / ಜಹಮೋನುದಹಯಯು ಈ-ಸಯಹಜಿನ ದಿನಹಂಕ್  
ಳಗಹಗಿ ಫಹಕಿ ಸರ್ ೂತಿಸ ತ್ುಂಬಿ ಯೆ, ಆ್ಸ್ಥುಮನುೂ ಭಹಯಹಟ ಭಹವುದಿಲಿ  ಹಹಗ  ಬಿವುಿದಹಯರಿಗೆ 
ಪಗತ್ು ಷಂಸನ ಕ್ಳುಹಷ ಹಗುು ು. 
 
10. ಪಧಿಕ್ೃತ್ ಪಧಿಕಹರಿ, ಬಹಯತಿೋಮ ಷರ್ಣ ಉದೆ ುೋಗ ಪಭಿೃದಿಿ ಫಹುಂಕ್, ಪಂಗಡಿ ನಂ. 233-234, 
ಐ.ಟಿ. ಹರ್ಕಸ, ಪಪರ್ ಗ್ರಂಡ್ ಮ ಪೆÇ್ ಲ್ಲೋರ್, ಗಹಿ ಸ್ಟ ಹ್ಸ್ಟ ಎ ುರಿಗೆ, ೂನಹ-ಫೆಂಗಳೄಯು ಯಸೆು, 
ಸುಫಬಳ್ಳಿ-580029, ಕ್ನಹಸಟಕ್, ಪೆÇ್ೋನ್ ನಂ. 0836-4850945 ಭತ್ುು ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂ. 
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9980488440 ಇರಿಗೆ ಟೆಂವರ್ ನಭ ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಠೆೋಣಿ ಭಹವಲು ಕೆ ನೆ ದಿನಹಂಕ್ 
ಪೆಫರರಿ 19, 2019 ಷಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಇಯುತ್ುದೆ.   
 
11. ಮಹುದೆೋ ಕಹಯರ್ಕೆಕ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ತ್ವವಹಗಿ ಫಂ ಲ್ಲಿ  ಪ ನುೂ ಮಹುದೆೋ ರಿೋತಿಯಿಂ  
ರಿಗಣಿಷ ಹಗುುದಿಲಿ .   
 
12. ಭಹಯಹಟನುೂ  ೃಢೋಕ್ರಿಷು ೂಸ ಲ್ಲಿ  ಎಲಿ  ಟೆಂವರ್ / ಬಿಡ್ ಮ ಗಳನುೂ ುಯಷಕರಿಷು ಪರ್ಥವಹ 
ತಿಯಷಕರಿಷು ಹಹಗ  ಈ-ಸಯಹಜಿನ ಭಹಯಹಟನುೂ ಮಹುದೆೋ ಕಹಯರ್ನುೂ ನ್ಶೋವದೆೋ ಯ ುೆಗೆ ಳ್ಳಷು 
ಸಕ್ಕನುೂ ಫಹುಂರ್ಕ ಹೆ ಂದಿಯುತ್ುದೆ.   
 
13. ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಯೊಂದಿಗೆ ಪವು ಕಹಗ  ತ್ರಗಳನುೂ ಫ ಬ್ರರಿ 19, 2019 ಷಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 
ಷಲ್ಲಿ ಸ್ಥ  ಇಚಿ್ಚತ್ ಬಿವುಿದಹಯಯು ಈ-ಬಿಡಿಿಂಗ್ ರಕಿರಯ್ದಮಲ್ಲಿ  ಬಹಗಹಷಲು ಪಸಸತೆ ಹೆ ಂದಿಯುತಹುಯೆ.  
ಮೋ ಹಕಣಿಸ್ಥ  ಆ್ಸ್ಥುಮ ಈ-ಸಯಹಜು ಮೋ ಹಕಣಿಸ್ಥ ಂತೆ ನ್ಶಖಯವಹಗಿ ನ್ಶಗದಿತ್ ದಿನಹಂಕ್ ಹಹಗ  ವೆೋಳೆಮಲ್ಲಿ  
ಬಿವುಿದಹಯಯ ನವುವೆ ಆ್ಯೊೋಜಿಷ ಹಗುು ು.  ‚ಬಿಡ್ ಮ ಹೆಚಿಳ ಮೊತ್ು‛   ಪಂಕ್ರ್ ಲ್ಲಿ  ವಿರಿಸ್ಥ ಂತೆ 
ಬಿವುಿದಹಯಯು ತ್ಭಮ ಮೊತ್ು  ಫಸು ಕೆ ವುಗೆಮನುೂ ರತಿ ಆ್ಸ್ಥುಮ ವಿಯು ಿ ಷುಧಹಯಣೆ ಭಹಡಿಕೆ ಳಿಫಸು ು.  
ಈ-ಸಯಹಜಿನ ಭುಕಹುಮ ಷಭಮ  ಕೆ ನೆ 5 ನ್ಶಮಶಗಳಲ್ಲಿ  ಬಿವಿನುೂ ಇರಿಷ ಹ ಲ್ಲಿ , ಷ ರಿೋ ಭುಕಹುಮ 
ಷಭಮು ತ್ನ್ಶೂಂ  ತಹನೆೋ 5 ನ್ಶಮಶಗಳ್ಳಗೆ ವಿಷುಯಣೆಮಹಗುು ು (ರತಿ 5 ನ್ಶಮಶು ಗರಿಶಠ ಪರಿಮತ್ 
ವಿಷುಯಣೆಗಳ್ಳಗೆ ಳಟಿ್ಯುತ್ುದೆ).  ಈ-ಸಯಹಜಿನ ರಕಿರಯ್ದಮ ಭುಕಹುಮ ಲ್ಲಿ  ಮಹ ಬಿವುಿದಹಯಯು ಪತ್ುಧಿಕ್ 
ಬಿಡ್ ಮ ಮೊತ್ುನುೂ (ಮೋಷಲು ಫೆ ೆಗಿಂತ್ ಕೆಳಗಿಲಿ ) ಷಲ್ಲಿ ಷುತಹುಯೆ ೋ ಪಯನುೂ ಮವಸ್ಥವ ಬಿವಿಯ ಎಂ ು 
ಘ ೋ್ಷ ಹಗುು ು ಹಹಗ  ಇ ಕೆಕ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥ  ಷಂಸನನುೂ ಪಧಿಕ್ೃತ್ ಪಧಿಕಹರಿ / ಬ ರತಹ 
ಸಹಲದಹತ್ರಿಂ  ಪನುಮೊೋ ನೆಗೆ ಳಟ್ಂತೆ ಕೆ ವ ಹಗುು ು.   
 
14. ಸಯಹಜಿನ ಭುಕಹುಮಕೆಕ ಮವಸ್ಥವ ಬಿವುಿದಹಯ ಆ್ ದಿನವೆೋ ಪರ್ಥವಹ ಬಿಡ್ ಮ ಪ ಯ / ಆ್ತ್ನ ಯವಹಗಿ 
ಆ್  ನಂತ್ಯ  ಕೆಲಷ  ದಿನ ಮೋಯ ಂತೆ ಬಿಡಿಿನ ಮೊತ್ು  ಶೆೋ. 25 ಯಶು್ (ಈಗಹಗ ೆೋ ಠೆೋಣಿ ಭಹಡಿ  
ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಳಗೆ ಂಡಿಯುತ್ುದೆ) ತ್ುಂಫತ್ಕ್ಕ ುೆ.  ಫಹಕಿ ಉಳ್ಳ  ಮೊತ್ುನುೂ ಖರಿೋದಿದಹಯ ಭಹಯಹಟ 
 ೃಢೋಕ್ಯರ್  15 ದಿನಗಳ ಳಗಹಗಿ ತ್ುಂಫಫೆೋಕ್ು ಪರ್ಥವಹ ಖರಿೋದಿದಹಯ ಹಹಗ  ಬ ರತಹ ಸಹಲದಹತ್ಯು 
ಲ್ಲಖಿತ್ ಯ  ಲ್ಲಿ  ಪಿಪ ಂತೆ ವಿಷುರಿಸ್ಥ  ಪಧಿಮ ಳಗಹಗಿ ತ್ುಂಫಫೆೋಕ್ು, ಭ ಯು ತಿಂಗಳ ಮೋಯಫಹಯ ು. 
 
15. ಂ ು ವೆೋಳ  ೆ ಮವಸ್ಥವ ಬಿವುಿದಹಯ ಸರ್ನುೂ ತ್ುಂಫದೆೋ ಇ ೆ ಕ್ಷ ಲ್ಲಿ , ಬಿವುಿದಹಯ ಈಗಹಗ ೆೋ 
ಠೆೋಣಿ ಭಹಡಿ  ಮೊತ್ುನುೂ ಭುಟು್ಗೆ ೋಲು ಹಹಕಿಕೆ ಳಿ ಹಗುು ು ಹಹಗ  ಆ್ಸ್ಥುಮನುೂ ಇನೆ ೂಂ ು ಷಲ 
ಸಯಹಜಿಗೆ ಳಡಿಷ ಹಗುು ು ಹಹಗ  ಆ್ಸ್ಥು ಹಹಗ  ಸರ್ಕೆಕ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥ ಂತೆ ಕ್ಟಫಹಕಿದಹಯ 
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ಬಿವುಿದಹಯನ್ಶಗೆ ಮಹುದೆೋ ಭಹಗಣಿ ಪರ್ಥವಹ ಸಕ್ುಕ ಇಯುದಿಲಿ . ಎಸ್ಟ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ಇ ಯ  ೃಢೋಕ್ಯರ್ಕೆಕ 
ಭಹಯಹಟು ಳಟಿ್ಯುತ್ುದೆ, ಕೆ ವುಗೆಗಳನುೂ ಭುಕ್ುವಹಗಿ ರಿಗಣಿಷ ಹಗುು ು.  
 
16. ಷ ರಿೋ ಆ್ಸ್ಥುಮನುೂ ‚ಈಗಿಯು ಹಹಗೆ‛, ‚ಇಯು ಸ್ಥಿತಿಮಲ್ಲಿ ‛ ಹಹಗ  ‚ಏನೆ ಇಯಲ್ಲ‛ ಪನುೂ ಆ್ಧಹಯ  
ಮೋ ೆ ಭಹಯಹಟಹ ಭಹವ ಹಗುು ು. 
 
17. ಪಧಿಕ್ೃತ್ ಪಧಿಕಹರಿಮ ತಿಳುಳ್ಳಕೆ ಹಹಗ  ಭಹಹತಿ ಮೋಯೆಗೆ ಷವತ್ುುಗಳ / ಆ್ಸ್ಥುಗಳ ಮೋ ೆ 
ಎಸ್ಟ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ. ಇ ಯ ಬೆ ೋಜಹನುೂ ಹೆ ಯತ್ುಡಿಸ್ಥ ಫೆೋಯೆ ಮಹುದೆೋ ಋರ್ಬಹಯ ಇಯುದಿಲಿ .  ಬಿಡ್ ಮ 
ಷಲ್ಲಿ ಷು ೂಸ ಲ್ಲಿ , ಆ್ಸ್ಥುಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥ ಂತೆ ಋರ್ಬಹಯ, ಭಹಗಣಿ, ಸಕ್ುಕ, ಫಹಕಿಗಳ ಕ್ುರಿತ್ು ಉದೆೆೋಶ್ತ್ 
ಬಿವುಿದಹಯಯು ತಹು ಖು ುೆ ವಿಚಹಯಣೆ ಭಹವಫೆೋಕ್ು ಹಹಗ  ಈ ಕ್ುರಿತ್ು ತ್ಭಮನುೂ ತಹವೆೋ 
ತ್ೃುಗೆ ಳ್ಳಸ್ಥಕೆ ಳಿಫೆೋಕ್ು. 
 
18. ರಕ್ಯರ್  ಕ್ುರಿತ್ು ಷಂ ಬಹಸನುಸಹಯ ಮೋ ಹಕಣಿಸ್ಥ  ಶಯತ್ುುಗಳನುೂ ಸೆೋರಿಷು / ತಿ ುೆಡಿ / 
ಕ್ಡಿಮ ಭಹವು ಸಕ್ಕನುೂ ಎಸ್ಟ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ಹೆ ಂದಿಯುತ್ುದೆ.  ಂ ು ವೆೋಳ  ೆ ಷವತಿುನ ಖರಿೋದಿಯಿಂ  
ುತಹುಷ  ಹತಿ ಆ್ಧಹಯ  ಮೋ ೆ ಕೆ ವುಗೆಮನುೂ ಖರಿೋದಿದಹಯನ್ಶಂ  ುಯಷಕರಿಷ ಹಗುು ು.  
ಖರಿೋದಿದಹಯನ ಫಹುಂಕ್ರಿ ರಂ  ಪತ್ೃು ಯದಿ ಪರ್ಥವಹ ಫೆೋಯೆ ಮಹುದೆ ೋ ಭಹನು ಕಹಯರ್ಗಳ್ಳಂ  
ಎಸ್ಟ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ. ಕೆ ವುಗೆಮನುೂ ವಹ್ಸಕ್ / ತಿ ುೆಡಿ ಭಹವು ಸಕ್ಕನುೂ ಕಹಮುೆಕೆ ಂಡಿಯುತ್ುದೆ.   
 
19. ಡೆಟ್ಟ ರಿಕ್ರಿ ಟಿರಫುುನಲ್ ಇಯ ಭುಂದೆ ಸಹಲಗಹಯ / ಜಹಮೋನುದಹಯಯ ವಿಯು ಿ ಭಹಯಹಟ 
ರಕಿರಯ್ದಮು ಎಸ್ಟ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ನ ಸಕ್ುಕಗಳ ೂವಹಸಗರಸವಹಗಿಯುದಿಲಿ  ಹಹಗ  / ಪರ್ಥವಹ ಷ  ಹತಿ 
ರಭಹರ್ ತ್ರ  ರಕಹಯ ಪ ನುೂ ಎಸ್ಟ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ಡೆಮತ್ಕ್ಕ ುೆ.   
 
20. ಭಹಯಹಟಕೆಕ ಳಟ್ ಆ್ಸ್ಥುಗಳ್ಳಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥ ಂತೆ ಮಹುದೆೋ ಚಹಜಸಸ್ಟ, ಲ್ಲೋನ್ ಬೆ ೋಜಹ, ಆ್ಸ್ಥು 
ತೆರಿಗೆ ಹಹಗ  ಇನ್ಶೂತ್ಯೆೋ ಷಯಕಹರಿ  ಇನ್ಶೂತ್ಯಯ ಫಹಕಿಗಳ್ಳಗೆ ಪಧಿಕ್ೃತ್ ಪಧಿಕಹರಿ / ಬ ರತಹ ಸಹಲದಹತ್ಯು 
ಜವಹಫಹೆಯಯು ಇಯುದಿಲಿ .   
 
21. ಭಹಯಹಟವಹ  ಆ್ಸ್ಥುಗಳು / ಷವತ್ುುಗಳ ಕ್ುರಿತ್ಂತೆ ಮವಸ್ಥವ ಬಿವುಿದಹಯ/ಯು ವುಲಕ / ತೆರಿಗೆ / ಫೆ ೆ 
ಹೆ ಯತ್ುಡಿಸ್ಥ, ಸಹಗಣೆ ಳಗೆ ಂವಂತೆ ಭು ರರ್ ವುಲಕ, ನೆ ೋಂ ಣಿ ವುಲಕ ಹಹಗ  ಹಹಗ  ಇತ್ಯೆೋ ಪಧಿಕ್ 
ವುಲಕ, ಂ ು ವೆೋಳ  ೆ ಇ ೆಯೆ, ಮಹುದೆೋ ಇಯು / ಇಯದೆೋ ಇಯು ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆ, ಖಚುಸ, ಆ್ಸ್ಥು ತೆರಿಗೆ 
ಹಹಗ  ಇತ್ಯೆೋ ಷಯಕಹಯ  ಪರ್ಥವಹ ಇತ್ಯಯ ಫಹಕಿಗಳನುೂ ತ್ುಂಫತ್ಕ್ಕ ುೆ.  
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22. ಆ್ಸ್ಥುಗೆ / ಏರಿಮಹಗೆ ಹಹಗ  ಪ ಯ ಬಹಗಕೆಕ ಷಂಫಂಧಟ್ಂತೆ ಉದೆೆೋಶ್ತ್ ಬಿವುಿದಹಯಯು ಫಹುಂಕಿನ 
ವುಲಕ  ಜೆ ತೆಗೆ ಮಹುದೆೋ ಪಧಿಕಹಯಷಿಯಲ್ಲಿ  ವಿವೆೋಚನಹಮುಕ್ು ವಿಚಹಯಣೆಗಳನುೂ ಭಹವಫೆೋಕ್ು ಭತ್ುು 
ಬಿವಿನುೂ ಷಲ್ಲಿ ಷು ೂಸ ಲ್ಲಿ  ಆ್ಸ್ಥು ಕ್ುರಿತ್ಂತೆ ತ್ಭಮನುೂ ತಹವೆೋ ತ್ೃುಗೆ ಳ್ಳಷುು ು, ಮಹುದೆೋ 
ಶಹಷನಫ ಿ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಗಳನುೂ, ಫಹಕಿ ಉಳ್ಳ  ಆ್ಸ್ಥು ತೆರಿಗೆಮನುೂ ದಹಖ ೆಗಳನುೂ ಒ ಫೆೋಕ್ು.  
ಭಹಯಹಟ  ಆ್ಸ್ಥುಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥ ಂತೆ ಮಹುದೆೋ ಷವಯ   ಭಹಗಣಿಗಳು ಇಯುದಿಲಿ , ಆ್ನ್  ೆೈನ್ ಬಿವಿನುೂ 
ಷಲ್ಲಿ ಸ್ಥ  ನಂತ್ಯ ಫೆೋಯೆ ವಿಶಮಕೆಕ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥ ಂತೆ ಆ್ಸ್ಥುಮ ಮೋ ೆ ಬೆ ೋಜಹನುೂ ರಿಗಣಿಷಲು 
ಫಯುದಿಲಿ .   
 
23. ಭಹಯಹಟಕೆಕ ಸಚ್ಚಿಯು ಆ್ಸ್ಥುಗೆ / ಷವತಿುಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥ ಂತೆ ಮಹುದೆೋ ಪನುಭತಿ / ಯವಹನ್ಶಗೆ, 
ಭಂಜ ಯಹತ್ು ಇತಹುದಿಮನುೂ ಷಂಗರಹಷು ಹಹಗ  ಆ್ಸ್ಥುಗಳು / ಷವತ್ುುಗಳ್ಳಗೆ ಷಂಫಂಧಿಸ್ಥ ಂತೆ ಫಹಕಿಗಳ 
ಷ  ಹತಿ ಹೆ ಣೆಗಹರಿಕೆಮನುೂ ಎಸ್ಟ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. / ಪಧಿಕ್ೃತ್ ಪಧಿಕಹರಿಮು ಕೆೈಗೆ ಳುಿದಿಲಿ .   
 
24. ಭಹಯಹಟು ಷುಯಕ್ಷಿತ್ ಸಹಲಗಹಯರಿಂ  ಪಂ ಯೆ ಎಸ್ಟ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ. ಮರಿಂ   ೃಢೋಕ್ಯರ್ಕೆಕ 
ಳಟಿ್ಯುತ್ುದೆ. 
 
25. ಮೋಷಲು ಫೆ ೆಗಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಇಯು ಬಿವಿನುೂ ಸ್ಥವೋಕ್ರಿಷ ಹಗುದಿಲಿ .  ಶಯತ್ುು ರಸಹುನುೂ 
ಹೆ ಂದಿಯು ಬಿವುಿಗಳನುೂ ಪಭಹನುವೆಂ ು ರಿಗಣಿಷ ಹಗುತ್ುದೆ.   
 
26. ಟೆಂವರ್ / ಬಿವಿನುೂ ಷಲ್ಲಿ ಸ್ಥ  ನಂತ್ಯ ಮಹುದೆೋ ಫ  ಹಣೆ / ತಿ ುೆಡಿಮ ತ್ರ 
ುಹಹಯನುೂ ರಿಗಣಿಷ ಹಗುದಿಲಿ .  ಂ ು ಷಲ ಬಿಡ್ ಮ ಭಹಡಿ ೆನುೂ ಯ ುೆಡಿಷಲು ಪರ್ಥವಹ 
ಹಂಡೆಮಲು ಫಯುದಿಲಿ .  ಬಿವುಿದಹಯರಿಗೆ ಕೆ ಟ್ಂತ್ಸ ಮ ಷರ್ ಐಡಿ ಭ ಲಕ್ ಭಹಡಿ  ಎಲಿ  
ಬಿವುಿಗಳನುೂ ಪನ್ಶಂ  / ಪಳ್ಳಂ  / ಪ ರಿಂ  ಭಹಡಿ ುೆ ಎಂ ು ರಿಗಣಿಷ ಹಗುು ು.   
 
27. ಕಹಲಕಹಲಕೆಕ ಷಯಕಹಯು ನ್ಶದಿಸಶ್ಡಿಸ್ಥ  ಮಹುದೆೋ ಪಹಮಕಹರಿ / ನ್ಶಷೆೋಧಿತ್ ಷುುಗಳನುೂ 
ಸಹವಧಿೋನಡಿಸ್ಥಕೆ ಂವ ನಂತ್ಯ ಖರಿೋದಿದಹಯನು ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ  ಉತಹಪದಿಷುದಿಲಿ .   
 
28. ಬಿವುಿದಹಯಯು, ಬಿಡಿಿನ ಕೆ ನೆಮ ನ್ಶಮಶಗಳು ಹಹಗ  ಕ್ಷರ್ಗಳನು ತ್ಭಮ ಇಚೆಿಮ ರಕಹಯ 
ತ್ಪಿಪಷಫಸು ು.   ೃ್್ಕೆ ೋನಶ್ೋಲ ಪಸಸ ಬಿವುಿದಹಯಯು ಈ-ೆÇ್ ಯಕ್ ುಯೆ ಮಂಟ್ ಟೆಕಹೂಲಜಿೋಸ್ಟ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಮ, 
ಎ/801, ವಹಲ್ ಸ್ಥರೋಟ್-2, ಒರಿಮಂಟ್ ಕ್ಿ ಬ ಎ ುರಿಗೆ, ಗುಜಯಹತ್ ಕಹ ೆೋಜ್ ಸತಿುಯ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ ಬಿರಜ್, 
ಪಸಭದಹಫಹ -380006, ಷಹಹಮವಹಣಿ ನಂ. 079-40230816/817/818/813/814/ 

815/820/821/822, ಷಸಮವಹಣಿ ಈ-ಮೋಲ್ ಐಡಿ: support@auctiontiger.net, 
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ಷಂಕಿಸಷಫೆೋಕಹ  ುಕಿುಗಳು ಶ್ರೋ. ಶೆೃೋಭಿತ್ ವುಕಹಿ , ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂ. 9265562840/ 8707586217 
ಭತ್ುು ಶ್ರೋ. ಯಹಭ ವಭಹಸ, ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂ. 8000023297, ಈ-ಮೋಲ್ ಐ.ಡಿ. 
ramprasad@auctiontiger.net, up@auctiontiger.net, ಇರಿಂ  ಈ-ಸಯಹಜಿನ ದಿನಹಂಕ್  
ೂಸ ಲ್ಲಿ  ಆ್ನ್  ೆೈನ್ ತ್ಯಫೆೋತಿಮನುೂ ಡೆಮಫಸು ು.  ಮಹುದೆೋ ಪಂತ್ಜಹಸಲ ನೆಟ್ ರ್ಕಸ 
ಷಭಸೆುಗಳ್ಳಗೆ ಪಧಿಕ್ೃತ್ ಪಧಿಕಹರಿ / ಫಹುಂರ್ಕ ಪರ್ಥವಹ ಈ-ೆÇ್ ಯಕ್ ುಯೆ ಮಂಟ್ ಟೆಕಹೂಲಜಿೋಸ್ಟ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಮ 
ಈ-ಸಯಹಜು ಷಂಸೆಿ ಹೆ ಣೆಗಹಯಯು ಇಯುದಿಲಿ  ಹಹಗ  ಇಚಿ್ಚತ್ ಬಿವುಿದಹಯಯು ಈ-ಸಯಹಜು ಕಹಮಸಕ್ರಭ ಲ್ಲಿ  
ಬಹಗಹಷಲು ತಹಂತಿರಕ್ವಹಗಿ ಷಜುಾಗೆ ಂಡಿಯುದಹಗಿ ಖಚ್ಚತ್ಡಿಸ್ಥಕೆ ಳಿಫೆೋಕ್ು. 
 
29. ಪತ್ುಧಿಕ್ / ಮವಸ್ಥವ ಬಿವುಿದಹಯಯು ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ು ಲ್ಲಿ  ಷರಿಹೆ ಂದಿಷಫಸು ು.  ವಿಪಲಗೆ ಂವ 
ಬಿವುಿದಹಯರಿಗೆ ಈ-ಸಯಹಜು ಆ್  ದಿನದಿಂ  7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ಭಯುಹತಿಷ ಹಗುು ು ಹಹಗ  ಬಿವುಿದಹಯಯು 
ಮಹುದೆೋ ಫಡಿಿ, ವುಲಕ, ಖಚುಸ ಹಹಗ  ಇನ್ಶೂತ್ಯೆೋ ವುಲಕಗಳ್ಳಗೆ (ಮಹುದಹ ಯು ಇ ೆಲ್ಲಿ ) ಫಹಧುಷಿಯು 
ಇಯುದಿಲಿ .   
 
30. ಟೆಂವರ್ / ಬಿಡಿಿನಲ್ಲಿ  ಷಲ್ಲಿ ಸ್ಥ  ಹೆಷರಿನಲ್ಲಿ ಯ್ದೋ ಭಹಯಹಟ ರಭಹರ್ ತ್ರನುೂ ಕೆ ವ ಹಗುು ು.  
ಮಹುದೆೋ ಬಿವುಿದಹಯಯ ಹೆಷಯನುೂ ಫ  ಹಯಿಷು / ಕ್ಡಿಮ ಭಹವು ವಿನಂತಿಮನುೂ 
ರಿಗಣಿಷ ಹಗುದಿಲಿ .   
 
31. ಎಲಿ  ಬಿವುಿದಹಯಯು ನ್ಶಮಭ ಹಹಗ  ಶಯತ್ುುಗಳನುೂ ಒದಿ ತಿಳ್ಳ ುಕೆ ಂಡಿದಹೆಯೆಂ ು 
ರಿಗಣಿಷ ಹಗುು ು ಹಹಗ  ಪ ು ಪಯ ಮೋ ೆ ಫಂಧನಕಹರಿ ಇಯುತ್ುದೆ.   
 
32. ಸಹಸಜನ್ಶಕ್ ಸರ್ನುೂ ಷುಧಹರಿಸ್ಥಕೆ ಳುಿ ಕಹಕಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸಹುನುೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ರಯೊೋಜನಕಹಕಗಿ ಷುಧಹರಿಷಲು ಪಧಿಕಹರಿ ತ್ಭಮ ಸಕ್ಕನುೂ ಕಹಯಿೆರಿಸ್ಥಕೆ ಂಡಿಯುತಹುಯೆ 
 
33. ಈ-ಸಯಹಜು ಎಸ್ಟ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ನ ಪಧಿಕ್ೃತ್ ಪಧಿಕಹರಿಮ ಮಲ್ಲವಚಹಯಣೆಮಲ್ಲಿ  ಭತ್ುು ಉದೆೆೋವಕಹಕಗಿ 
ಎಸ್ಟ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ಯಿಂ  ತೆ ವಗಿಸ್ಥಕೆ ಂಡಿಯು ಂ ು ಸಯಹಜು ಷಂಸೆಿಮ ಪಡಿಮಲ್ಲಿ  ನಡೆಷ ಹಗುು ು.  
ವಿವಹ ಗÀಳು ಮಹುದಹ ಯ  ಇ ೆಯೆ, ಸುಫಬಳ್ಳಿ ನಹುಮಹಲಮ ವಹುಪಿುಮಲ್ಲಿ  ಭಹತ್ರ ಇಯುತ್ುದೆ. 
 
34. ಈ-ಸಯಹಜಿನ ವೆೋಳಹಟಿ್ಮು ನ್ಶಗದಿಡಿಷ ಹ  ಭಹಯಹಟ  ದಿನಹಂಕ್ಕಿಕಂತ್ ೂಸ ಲ್ಲಿ  
ಯ ುೆಗೆ ಂವಲ್ಲಿ , ಎಸ್ಟ.ಐ.ಡಿ.ಬಿಪ. ಸುಫಬಳ್ಳಿ ಇಯ ನೆ ೋಟಿೋಷು ಫೆ ೋಡಿಸನ ಮೋ ೆ ಭಹತ್ರ 
ರ ಶ್ಸಷ ಹಗುು ು. 
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35. ಈ ರಕ್ಟಣೆಮು ಸಹಲಗಹಯಯು / ಪವಭಹನದಹಯಯು / ಜಹಮೋನುದಹಯರಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ 
ನೆ ೋಟಿೋಷು ಷಸ ಇಯುತ್ುದೆ.   
 
36. ಮೋ ೆ ಫಳಸಹ  ವಫೆಗಳು ಹಹಗ  ಪಭಿುಕಿು ಕ್ರಭವಹಗಿ ಷಪಹಸಎಸ್ಥ (SARFAESI) ಕಹಯ್ದ ೆ
2002 ಯಲ್ಲಿ  ನ್ಶಯೊೋಜಿಷ ಹ  ಪದೆೋ ಪರ್ಥಸನುೂ ಹಹಗ  ನ್ಶಮಭಗಳ ಪಡಿಮಲ್ಲಿ  ಹೆ ಂದಿಯುತ್ುವೆ.   
 
37. ಈ-ಸಯಹಜು ರಕಿರಯ್ದಮಲ್ಲಿ  ಬಹಗಹಷು ಕಹಕಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಯಣೆಗಹಗಿ ಹಹಗ  ಷಹಹಮಕಹಕಗಿ 
(ಮಹಯಲ್ಲಿ  ಪಂತ್ಜಹಸಲ ಇಯುದಿಲಿ ವೋ ಪರಿಗಹಗಿ)  ಮವಿಟು್ ಷಂಕಿಸಸ್ಥರಿ: ಶ್ರೋ. ಕಿಯರ್ ಕೆೋಷರಿ (ಈ-
ಮೋಲ್ ಐಡಿ: kirankm@sidbi.in &   ಯವಹಣಿ ನಂ. 9980488440) ಬಹಯತಿೋಮ ಷರ್ಣ ಉದೆ ುೋಗ 
ಪಭಿೃದಿಿ ಫಹುಂಕ್, ಪಂಗಡಿ ನಂ. 233-234, ಐ.ಟಿ. ಹರ್ಕಸ, ಪಪರ್ ಗ್ರಂಡ್ ಮ ಫ್ಿ ೋರ್, ಗಹಿ ಸ್ಟ ಹ್ಸ್ಟ 
ಎ ುರಿಗೆ, ೂನಹ-ಫೆಂಗಳೄಯು ಯಸೆು, ಸುಫಬಳ್ಳಿ-580029, ಕ್ನಹಸಟಕ್ ಪರ್ಥವಹ ಸೆೋವೆ  ಗಿಷುಯು: ಈ- 
ಈ-ಪರೋಕ್ುಮಸಂಟ್ ಟೆಕಹೂಲಜಿೋಸ್ಟ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಮ, ಎ/801, ವಹಲ್ ಸ್ಥರೋಟ್-2, ಒರಿಮಂಟ್ ಕ್ಿ ಬ ಎ ುರಿಗೆ, 
ಗುಜಯಹತ್ ಕಹ ೆೋಜ್ ಸತಿುಯ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ ಬಿರಜ್, ಪಸಭದಹಫಹ -380006, ಷಹಹಮವಹಣಿ ನಂ. 079-

40230816/817/818/813/814/ 815/820/821/822, ಷಸಮವಹಣಿ ಈ-ಮೋಲ್ ಐಡಿ: 
support@auctiontiger.net, ಷಂಕಿಸಷಫೆೋಕಹ  ುಕಿುಗಳು ಶ್ರೋ. ಶೆೃೋಭಿತ್ ವುಕಹಿ , ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂ. 
9265562840/ 8707586217 ಭತ್ುು ಶ್ರೋ. ಯಹಭ ವಭಹಸ, ಮೊಫೆೈಲ್ ನಂ. 8000023297, ಈ-
ಮೋಲ್ ಐ.ಡಿ. ramprasad@auctiontiger.net, up@auctiontiger.net. 

 

 
ದಿನಹಂಕ್: 18/01/2019 
ಷಿಳ: ಸುಫಬಳ್ಳಿ 

ಷಹ /- 
ಪಧಿಕ್ೃತ್ ಪಧಿಕಹರಿ 

ಬಹಯತಿಮ ಷರ್ಣ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಗಳ ಪಭಿೃದಿಿ ಫಹುಂರ್ಕ 
 


