
सि ड बी   
भारतीय लघु उद्योग सिकाि पेढी 

िमदृ्धी व्हेन्चर पाकक , एम.आय.डी.िी. मागक, मरोळ, अंधेरी पिूक, 
मंुबई – ४०००९३, टेली.नं.(०२२) २८३५३०६६ 

िंकेतस्थळ : www.sidbi.in 
 

िुरक्षा हमी (िक्तििुली) कायदा, २००२ अंतगकत कलम ६(2) आसि कलम 8(६) यातील तरतुदीनुिार िुरके्षची हमी 
पुरििे आसि सित्त मते्तची पुनरक चना आसि िुरक्षा हमी कायदा, २००२ अन्िये चल आसि अचल मते्तची ई-सिक्री मुक्रर 

करण्यािाठीची नोटीि 
     

िंरसक्षत धनको यांचे नांि आसि पत्ता  भारतीय लघु उद्योग सिकाि पेढी 
सिशेषत्िाने मत्ता  िुरक्षा शाखा  
तळ मजला, िमदृ्धी व्हेन्चर पाकक , एम.आय.डी.िी., 
मरोळ, अंधेरी पिूक, मंुबई-४०००९३ 
िंपकक  क्र. (०२२)२८३५३०६६  

ऋिको यांचे नांि आसि पत्ता  कजकदार  
श्री गिेश इंडस्रीज 
प्लाट नं. L-५९  
एम.आय.डी.िी. , अहमदनगर – ४१४१११ 
महाराष्ट्र 
 

हमीदाराचे नांि  श्री. असनल रघो िाळी आसि श्रीमती. उज्जज्जिला असनल िाळी  

कायाकसन्ित न झालेली मत्ता, मागिीपत्राची 
तारीख आसि मागिीपत्राप्रमािे एकूि देय  

कायाकसन्ित न झालेली मत्ता : ११/०५/२०१७, 
मागिीपत्राची तारीख : १३/१०/२०१७  
मागिीपत्राप्रमािे एकूि देय : सद. १०/१०/२०१७ रोजी 
रू. ६१,३२,०६४/-  

पेढीला देय रक्कम  सद. १०/१०/ २०१७ रोजी रू. ६१,३२,०६४/- असधक व्याज, असधक 
आजपयंतचे व्याज ि इतर मलू्य आसि चाजेि.   

मते्तचे/ मालकाचे/ गहाि ठेििाऱयांचे नांि (नांिे)  मालमत्त ेचे वििरण 
मशीन:- 

1) मारुसत मेक हायड्रोसलक पे्रि सिथ डाई कुशन 75 टन  
आसि 

2) पे्रशर डाई कासस्टंग मशीन मॉडल VDC 250 टन 
 

  

सललािाची तारीख आसि िेळ   रोजी ११/०२/२०२०  (11/02/2020) ०३:०० िा. पािनू 
०४:०० िा, पयंत असधक प्रत्येकी ५ समसनटे िाढीि िेळ सललाि 
िमाप्त होईपयंत   

ई-सललािािाठी मागक  https://sidbi.auctiontiger.net   

 
 

http://www.sidbi.in/


 
राखीि सकंमत (i) चल : ३१,९०,०००/- ( रुपये एकतीि लाख 

नव्िद हजार फक्त ) 
 

ईिाऱयाची िुरक्षा ठेि  (i) चल : ३,५०,०००/-(रुपये तीन लाख 
पन्नाि हजार फक्त ) 

 

बोलीची िाढीि सकंमत  रु. २५,०००/- 

कागदपत्र िुपदूक  कराियाचा पत्ता  भारतीय लघु उद्योग सिकाि पेढी 
सिशेषत्िाने मत्ता  िुरक्षा शाखा  
तळ मजला, िमदृ्धी व्हेन्चर पाकक , एम.आय.डी.िी., 
मरोळ, अंधेरी पिूक, मंुबई-४०००९३ 

िंपकक  क्र. (०२२)२८३५३०६६  महाराष्ट्र   

बोली लाििाऱयािाठी/ खरेदीदारांिाठी मत्ता 
तपाििीची तारीख   

३१/०१/२०२० (31/01/2020) रोजी दु. ४:०० पयंत   

ईिारा रक्कम आसि कागदपते्र भरण्याची अंसतम 
तारीख  

०७/०२/२०२०  (07/02/2020) रोजी दु. ०४:०० पयंत  

ईिारा रक्कमेचा भरिा आसि खात्याचा तपशील  मांडसलकाचे नांि : 
भारतीय लघु उद्योग सिकाि पेढी (SIDBI) 
मांडसलकाचा खाते क्र.: ००००००३७८२४०५८०१० 
मांडसलकाच्या बँकेचे नांि : स्टेट बँक ऑफ इंसडया  
मांडसलकाच्या बँकेची शाखा : िािेडी, अहमदनगर  
आय.एफ.एस्ि.िी.कोड :SBIN०००७६८९    

 

 
(अ) सिक्रीकरीता जासहरात केलेल्या मते्तचे आसि कारखान्याचे थोडक्यात ििकन  

 
 

१  युसनटचे नांि  श्री गिेश इंडस्रीज 

२  कारखान्याचा पत्ता  प्लाट नं. L-५९ ,एम.आय.डी.िी. , अहमदनगर – ४१४१११ 
महाराष्ट्र 

३  कारखान्याचा प्रकार आसि तयार मालाचे 
नांि  

ऑटोमोबाइल इंडस्रीज कररता एलेक्रीकॅल स्टॅस्पंग 
यांची सनसमकती  

४  स्थासपत क्षमता * यसूनट बंद 

५  जोडलेला िीजभार * नाही 

६  भरिा न केलेले देय * सद.  १०/१०/ २०१७ रोजी रू. ६१,३२,०६४/- असधक व्याज, 
असधक आजपयंतचे व्याज ि इतर मलू्य आसि चाजेि 

७  कायकरत आहे / कायकरत नाही  कायकरत नाही  

 
 

*सि ड बी कडे उपलब्ध अिलेल्या असभलेखािर आधारीत मासहती देण्यात आलेली आहे. त्याच्या तंतोतंत पिाची 
कोितीही जबाबदारी सि ड बी घेत नाही. बोली लाििाऱयान्नी व्यसक्तश: िदर तपशीलाची त्यांच्या जबाबदारीिर 
खात्री करून घ्यािी ही सिनंती आहे. 

 
 



 
(ब) सिक्रीकररता उपलब्ध अिलेली मत्ता  

 
 

       कारखान्याची िाधन िामुग्री आसि मशीन्ि  
 
 

अनु
.क्र. 

मसशनरी आसि मते्तचा तपशील राखीि सकंमत (रु.) ईिाऱयाची िुरक्षा ठेि 
रु. मधे 

१ १ मारुसत मेक हायड्रोसलक पे्रि सिथ डाई कुशन 75 
टन – १ िंच ( M-२३ नागापुर midc अहमदनगर 
येथे सस्थत) 

४,००,०००  ५०,०००  

२ पे्रशर डाई कासस्टंग मशीन मॉडल VDC 250 टन 
- १ िंच 

२७,९०,०००  ३,००,०००  

  कुल ३१,९०,०००  ३,५०,०००  

 
 

िंरसक्षत मते्तच्या सिक्रीकरीता अटी आसि शती  
 

१. उपरोक्त तारीख आसि िेळेनुिार ई-सललाि करण्यात येईल, चढी बोली लािण्यािाठी प्रत्येकी ५ समसनटे  
असतररक्त िेळ देण्यात येईल आसि कमीतकमी चढी बोली रु. २५०००/- च्या पटीत अिेल. 

 
२. उत्िुक खरेदीदाराि मते्तची तपाििी  ३१/०१/२०२० (31/01/2020)  रोजी ि. १०:३० ते दु. ०४:०० पयंत 

स्ित:च्या खचाकने आसि आधी िेळ ठरिनू करता येईल. आगाऊ िेळ घेण्यािाठी कृपया श्री. िुशांत के. 
िामल असि.-महाव्यिस्थापक सिशेष  मत्ता ििुली शाखा (SARB), मंुबई, िमदृ्धी व्हेन्चर पाकक , 
एम.आय.डी.िी. मागक, मरोळ, अंधेरी पिूक, मंुबई – ४०००९३, टेली.क्र. (०२२) २८३५३०६६ , (टेली. क्र. ०२२-
२८३०५४५८), ईमेल-sksamal@sidbi.in . 

 
महत्िाची िुचना :- बोली लािण्याि उत्िुक अिलेल्यांना उपरोक्त मशीन क्र. 1 आसि 2 
करता एकसत्रतपिे सकंिा  मसशन्िचा एक लॉट सकंिा कोितीही एक मशीन आसि/सकंिा 
अनेक मसशन्िचा एक लॉट याकररता बोली लािता येईल. 

 
३. ०७/०२/२०२० (07/02/2020) दु. ०४ :०० िाजे पिूी रोजी सकंिा त्याआधी, बोली लािण्याि उत्िुक अिलेल्या 

ििक खरेदीदारांनी खालील कागदपते्र आमचे  असधकृत असधकारी ्हिजे श्री. िुशांत के. िामल 
 असि.-महाव्यिस्थापक, सिशेष मत्ता ििुली शाखा (SARB), मंुबई, िमदृ्धी व्हेन्चर पाकक , एम.आय.डी.िी. मागक, 

मरोळ, अंधेरी पिूक, मंुबई – ४०००९३, टेली.क्र. (०२२) २८३५३०६६ यांच्याकडे िुपदूक  करण्यािाठी तयार 
ठेिािीत – (१) ईिारा िुरक्षा ठेि भरल्याची पािती, NEFT/RTGS रान्झॅकशन िंदभक क्र., (२)PAN काडक / 
फॉमक ६०, (3) सनिािस्थानाच्या पत्याची प्रत आसि www.sidbi.in या िंकेतस्थळािर नोंदिी करताना 
अपलोड करण्यािाठी या ििक कागदपत्रांची एक एक प्रत तयार ठेिािी. जेिेकरून आपापली लॉग ईन आय 
डी आसि पाििडक  समळिण्यािाठी लागेल (िदर लॉग ईन आय डी आसि पाििडक  बोली लािताना गरजेचा 
आहे.) 

 
४. बोली लािण्याि उत्िुक अिलेल्या खरेदीदारांनी पाििडक  घेिे बंधनकारक आहे. उपरोक्त ई-सललािािाठी 

E-Procurement Technologies Limited, A /801, Wall Street-2, Opp. Orient Club, Near Gujarat College, 
Ellisbridge, Ahmedabad-380006, हेल्पलाईन क्र. ०७९-४०२३०८१६ /८१७/८१८/८१३/८१४/८१५/८२० 

mailto:ईमेल-sksamal@sidbi.in
http://www.sidbi.in/


/८२१/८२२, हेल्प्लाईन ईमेल : support@auctiontiger.net .  िंपकाकिाठी : श्री. शोसभत शुक्ला, मोबाईल क्र. 
९२६५५६२८४० / ८७०७५८६२१७ आसि श्री.राम शमाक, मोबाईल क्र. ८००००२३२९७ ईमेल : 
ramprasad@auctiontiger.net , up@auctiontiger.net . पाििडक  त्याच खरेदीदारांना देण्यात येईल जे ई-
सललािाच्या ििक अटी आसि शतीचंी पतूकता करतील आसि ज्जयांनी ०७/०२/२०२०  रोजी दु. ०४ :०० िाजे पिूी 
असधकृत असधकाऱयाकडे ईिारा रक्कम जमा केली अिेल. 

 
५. ई-सललाि बॅकेंतफे राबिण्यात येईल आसि त्याकरता उत्िुक खरेदीदार E-Procurement Technologies 

Limited, A/801, Wall Street – 2, Opp. Orient Club, Near Gujarat College, Ellisbridge, Ahmedabad-
380006, हेल्पलाईन क्र.: ०७९-४०२३०८१६ / ८१७/ ८१८/ ८१३/ ८१४/ ८१५/ ८२०/ ८२१ /८२२. हेल्पलाईन 
ईमेल : support@actiontiger.net . िंपकाकिाठी : श्री. शोसभत शुक्ला, मोबाईल क्र. : ९२६५५६२८४० / 
८७०७५८६२१७ आसि श्री. राम शमाक, मोबाईल क्र. ८००००२३२९७, ईमेल :  ramprasad@actiontiger.net , 
up@auctiontiger.net . 

 
६. ई-सललािाच्या ईिाऱयाची अनामत रक्कम िरीलप्रमािे उत्िुक खरेदीदारांनी कोित्याही राष्ट्रीय बँक सकंिा 

शेड्युल्ड बँकेमाफक त ‘भारतीय लघु उद्योग सिकाि पेढी’ या नािाने सडमांड ड्राफ्ट / अकाउंट पेई पे ऑडकर ने 
सकंिा ऑन लाईन NEFT /RTGS ने खाते क्र. ००००००३७८२४०५८०१०, अकाउंटचे नाि : Small Industries 
Development Bank of India (SIDBI), State Bank of India च्या Savedi, Ahmednagar, लाभाथीचे नाि : 
Small Industries Development Bank of India, IFSC Code no. SBIN0007689 येथे जमा करािी. 

 
७. ईिाऱयाच्या रकमेच्या सलफाफ्यािर “ज्जया मते्तिाठी सनिीदा भरण्यात आलेली आहे त्याचबरोबर पे्रषकाचा 

पत्ता, ईमेल आसि मोबाईल क्र. सलसहलेला अिािा. (उत्िुक खरेदीदाराचा ईमेल अत्यंत आिश्यक आहे कारि 
त्यािर ििक प्रकारची मासहती, पाििडक  पाठिण्यात येिार आहे). अनेक मत्ता खरेदी कराियाच्या अिल्याि 
प्रत्येक मते्तिाठी िेगिेगळा सलफाफा पाठिािा.  

 
८. ईिाऱयाची अनामत ठेि पोहोचल्यािर िदर उत्िुक खरेदीदाराि त्यांच्या ईमेल िर user ID आसि password 

पाठिण्यात येईल. (E-auction िाठी असनिायक आहे) E-Procurement Technologies Limited, A/801, Wall 
Street – 2, Opp. Orient Club, Near Gujarat College, Ellisbridge, Ahmedabad-380006, Helpline No.: 
079-40230816 / 817 / 818 / 813 / 814 /  815 / 820 / 821 / 822. Helpline Email : support@actiontiger.net 
. For Contact : Shri. Shobhit Shukla, Mobile No. :9265562840  / 8707586217 and Shri. Ram Sharma, 
Mobile No. 8000023297, Email : ramprasad@actiontiger.net , up@auctiontiger.net . बोली लाििाऱयांना 
असधकृत ईमेल अििे अत्यंत आिश्यक आहे कारि E-Procurement Technologies Limited, A/801, Wall 
Street – 2, Opp. Orient Club, Near Gujarat College, Ellisbridge, Ahmedabad-380006, हेल्पलाईन क्र.: 
०७९-४०२३०८१६ / ८१७/ ८१८/ ८१३/ ८१४/ ८१५/ ८२०/ ८२१ /८२२. हेल्पलाईन ईमेल : 
support@actiontiger.net . िंपकाकिाठी : श्री. शोसभत शुक्ला, मोबाईल क्र. : ९२६५५६२८४० / 
८७०७५८६२१७ आसि श्री. राम शमाक, मोबाईल क्र. ८००००२३२९७, ईमेल :  ramprasad@actiontiger.net , 
up@auctiontiger.net िदर ईमेलिर ििक िंबंसधत मासहती आसि user id आसि password याच ईमेल िर 
पाठिण्यात येईल. 

 
९. जर ई-सललािाच्या आधी सकंिा ई-सललािाच्या सदिशी कजकदाराने सकंिा गहाि ठेििाऱयाने सकंिा हसमदाराने 

देय अिलेली िंपिूक रक्कम अदा केल्याि िादर मते्तची सिक्री करण्यात येिार नाही आसि ििक इच्छुक 
खरेदीदारांना तिे कळिण्यात येईल. 

 
१०. सनसिदा बोलीप्रमािे ईिाऱयांची रक्कम भरण्याची शेिटची तारीख ०७/०२/२०२०   (07/02/2020) दु. ०४:०० 

िाजेपयंत असधकृत असधकारी, भारतीय लघु उद्योग सिकाि पेढी, सिशेष मत्ता ििुली शाखा (SARB), मंुबई, 
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िमदृ्धी व्हेन्चर पाकक , एम.आय.डी.िी. मागक, मरोळ, अंधेरी पिूक, मंुबई – ४०००९३, टेली.क्र. (०२२) 
२८३५३०६६ येथे भरािी. 

 
११. सनयुक्त िेळेनंतर उसशरा पोचलेल्या सनसिदा कोित्याही परीसस्थतीत सिचारात घेतल्या जािार नाहीत. 

 
१२. कोितीही एक सनसिदा सकंिा ििक सनसिदा मत्ता सिक्रीच्या आधी स्िीकारण्याचा सकंिा नाकारण्याचा बँकेचा 

हक्क आसि िदर ई-सललाि रद्द करण्याचा हक्क कोितेही कारि न देता अबासधत राहील. 
 
१३. ज्जया इच्छुक खरेदीदारांनी ििक कागदपत्रांिोबत आपापल्या सनसिदा ०७/०२/२०२०   (07/02/2020) रोजी 

दु. ०४:०० िाजेपयंत सकंिा त्याआधी िुपदूक  केल्या अितील केिळ तेच खरीददार ई-सललािात िहभागी 
होऊ शकतील. िदर उपरोक्त मते्तचा ई-सललाि उपरोक्त सदनांक आसि िेळेि बोली लािनू खरीददार 
एकाहून एक िरचढ बोली लािनू पार पाडण्यात येईल. ििक खरीददार उपरोक्त नमदू केल्याप्रमािे “बोलीची 
िाढीि सकंमत” या रकान्यातील रक्कमेच्या पटीत चढ्या बोलीने प्रत्येक मते्तिाठी बोली लाितील. जर 
काही कारिास्ति बोली िदर मते्तच्या ई-सललािाच्या शेिटच्या ५ समसनटात लािली गेली अिेल तर िदर 
मालमते्तचा ई-सललाि आपोआपच ५ समसनटांकरीता िाढिण्यात येईल (अथाकत अिा ई-सललाि अशा िाढीि 
प्रत्यकी ५ समनीटांकररता अिेल). ज्जया खरीददाराने उच्चतम बोली (राखीि सकंमतीपेक्षा कमी नाही) 
लािली अिेल, त्याि ई-सललािाची प्रत्येक मते्तिाठीची प्रसक्रया िमाप्त झाल्यािर यशस्िी खरीददार ् हिनू 
घोसषत करण्यात येईल, जर त्या प्रक्रीयेिाठी असधकृत असधकारी / िंरक्षीत धनकोची िंमती अिेल तर. 

 
१४. यशस्िी बोली लाििाऱया खरेदीदाराने ई-सललािाच्या शेिटी बोली लािलेल्या सकंमतीच्या २५ % रक्कम 

(आधी भरिा केलेली िुरसक्षत ठेि रक्कम धरून) त्याच सदिशी सकंिा त्याची बोली यशस्िी ठरल्याच्या  
दुिऱया सदिशी भरिा करिे बंधनकारक आहे. उिकरीत रक्कम खरेदीदाराने सिक्री नक्की झाल्यापािनू १५ 
सदििांच्या आत सकंिा अशा िाढीि कालािधीमधे, ज्जयाबद्दल लेखी स्िरूपात खरेदीदार आसि िंरसक्षत 
धनको यांनी मान्यता सदली अिेल, तरीही तीन मसहन्यांच्या कालािधीच्या आत, भरिा करािा. 

 
१५. यदाकदासचत यशस्िी खरेदीदार पिूक सकमतीचा भरिा करू शकला नाही, तर खरेदीदाराने आधी भरिा 

केलेली अनामत सनसिदा रक्कम जप्त केली जाईल आसि िदर मत्ता पुन्हा एकदा सललािािाठी ठेिण्यात 
येईल, आसि त्या किरू केलेल्या खरेदीदाराचा िदर मते्तिर /रकमेिर कोिताही हक्क मान्य केला जािार 
नाही. िदर सिक्रीला सि द् बीने मान्यता सदल्याने, मत्ता खरेदी िाठी खुली ठेिण्यात येईल. 

 
१६. यातील मत्ता “जेथे आहे तेथे”, “जशी आहे तशी” आसि “जेव्हढी आहे तेव्हढी” या तत्िािर सिक्रीला ठेिण्यात 

येईल. 
 
१७. असधकृत असधकाऱयाच्या िाधकबाधक मासहतीनुिार, सि ड बी सशिाय दुिऱया कोिाचाही िदर मते्तिर 

गहाि हक्क नाही. तरीही, बोली लािण्याच्या आधी इच्छुक खरेदीदाराने स्ित:च्या जबाबदारीिर स्ितंत्रपिे 
मते्तिर गहाि, हक्क, मागिी, देयता याचा कोिताही दािा नाही याची खात्री करून घेिे सहतकारक राहील 
आसि स्ित:चे िमाधान करून घेिे इष्ट. 

 
१८. कोित्याही परीसस्थतीत उपरोक्त अटी आसि शतीमंध्ये योग्य िाटेल अिा बदल करिे / फेरफार करिे / 

गाळून टाकिे याचा हक्क सि द् बीला अिण्याचे स्िातंत्र्य पररसस्थतीनुरूप अिेल. जर खरीददाराने 
िुचिलेली खरेदी हप्त्याहप्त्याने रक्कम देण्याची अिेल तर सि द् बीने िदर िंदभाकत सनिकय घेण्याि 
खरेदीदाराच्या बँकेने सदलेल्या िचूनांनुिार नकार देिे सकंिा खरेदीच्या अटीत बदल करिे याचा  असधकार 
सि द् बी स्ित:कडे राखनू ठेि ूशकते. 

 



१९. ई-सललािातील हा व्यिहार सि द् बीच्या सहताआड न येता कजकदाराच्या / हमीदाराच्या सहताआड पि कजक 
ििुली दंडासधकाऱयाच्या आदेशानुिार सकंिा सि द् बी ला प्राप्त झालेल्या ििुली प्रमािपत्रानुिार आचरिात 
आिला जाईल. 

 
२०. या ई-सललािातील सिक्रीयोग्य मते्त िंदभाकत कोित्याही खचक, गहाि, ताबा, प्रोपटी टॅक्ि सकंिा इतर 

कोितीही देय रकमेला असधकृत असधकारी/ िंरसक्षत धनको जबाबदार अििार नाही. 
 
२१. यशस्िी खरेदीदाराने या ई-सललािा अंतगकत सिक्री झालेल्या मते्तशी सनगडीत ििक खचक / टॅक्ि / 

हस्तांतरिाचा खचक / दळििळिाचा खचक / स्टॅ्प ड्युटी / नोंदिी शुल्क / इतर भार सकंिा ज्ञात / अज्ञात देय, 
खचक, िरकारी देय रक्कम पिूकपिे स्ित: भराियाची आहे.  

 
२२. या ई-सललािातील बोली लािलेल्या मते्त िंदभाकत जरूर ती ििक चौकशी इच्छुक खरेदीदाराने प्रॉपटी/ के्षत्रफळ 

आसि सतचा पिारा, त्याची मालकी हक्क खरेदी खत, कोितेही कायदेशीर देिे इत्यादीची चौकशी बोली 
लािण्याआधी करािी. एकदा एखादी मत्ता सिक्रीयोग्य झाल्यानंतर कोित्याही प्रकारचा कोिताही दािा 
एकदा बोली लािल्यानंतर मान्य केला जािार नाही. 

 
२३. सि ड बी / असधकृत असधकारी हे िदर ई-सललािातील कोित्याही मते्तच्या िंदभाकत कोित्याही प्रकारच्या 

परिानग्या, परसमट, िंमती इ. समळििे सकंिा मते्तच्या िंदभाकतील देय रकमेची पतूकता करिे याची जबाबदारी 
घेिार नाहीत. यशस्िी खरीददाराने हर प्रकारच्या परिानग्या / लायिन्ि / परीपुती कागदपते्र िंबंधीत 
असधकाऱयाकडून स्ित: समळिाियाच्या आसि स्ित:च्या खचाकने समळिाियाच्या आहेत. 

 
२४. िदर सिक्री िंरसक्षत धनकोच्या िंमतीनेच ्हिजे सि ड बीच्या िंमतीनेच घडिार आहे. 
 
२५. कोितीही बोली राखीि सकमतीपेक्षा कमी सकमतीला मान्य केली जािार नाही. िशतक अटीची बोली रद्द 

िमजण्यात येईल. 
 
२६. एकदा सनसिदा भरल्यानंतर बोलीच्या िंदभाकत कोिताही बदल / फेरफार सिचारात घेतला जािार नाही. 

एकदा बोली लािल्यानंतर त्यात बदल करिे सकंिा बोली मागे घेिे याला िंमती समळिार नाही. 
खरीददाराच्या असधकृत युजर आय डी िरून केलेल्या ििक बोली या खरीददाराने स्ित: / त्यांनी केल्या 
आहेत अिे िमजले जाईल. 

 
२७. मते्तची एकदा खरेदी झाल्यानंतर खरीददार त्या जागेिर िरकारने सनसित केलेल्या धोकादायक / 

प्रसतबंधीत मालाची सनसमकती करिार नाही. 
 
२८. बोली लािताना शेिटच्या समसनटांना आसि क्षिांमध्ये बोली लागिार नाही याची काळजी बोली 

लाििाऱयांनी घ्याियाची आहे. इच्छुक असधकृत खरेदीदारांनी ई-सललािाचे बोली लािण्याचे प्रसशक्षि E-
Procurement Technologies Limited, A/801, Wall Street – 2, Opp. Orient Club, Near Gujarat College, 
Ellisbridge, Ahmedabad-380006, Helpline No.: 079-40230816 / 817 / 818 / 813 / 814 /  815 / 820 / 821 
/ 822. Helpline Email : support@actiontiger.net . For Contact : Shri. Shobhit Shukla, Mobile No. 
:9265562840  / 8707586217 and Shri. Ram Sharma, Mobile No. 8000023297, Email : 
ramprasad@actiontiger.net , up@auctiontiger.net , या सठकािािरून प्रत्यक्ष सललािाच्या आधी प्राप्त 
करािे. असधकृत असधकारी / बँक सकंिा E-Procurement Technologies च्या ई-सललाि एजन्िी बोली 
लािण्यात इच्छुक खरेदीदाराकडच्या इन्टरनेट नेटिकक च्या िमस्यांना जबाबदार अििार नाहीत. इच्छुक 
खरेदीदारांनी स्ितः ई-लीलािािाठी तांसत्रकदृष््टया िक्षम अििे ही त्यांची जबाबदारी आहे.  
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२९. असधकतम बोली लाििाऱयांची सनसिदा रक्कम खरेदी सकमतीत समळिनू तडजोड केली जाईल. अयशस्िी 
बोली लाबिाऱयांची सनसिदा रक्कम ई-सललािानंतर ७ सदििात परत केली जाईल. बोली लाििाऱयानी नोंद 
घ्यािी की िदर रकमेिर कोितेही व्याज, खचक, रक्कम सकंिा कोितासह भार लािला जािार नाही. 

 
३०. ई-सललािाचे सिक्री खत ज्जया नािाने सनसिदा सकंिा बोली लािली गेली त्याच नािाने देण्यात येईल. 

नािातील फेरफार, बदल सकंिा इतर नािाने सिक्री खत सदले जािार नाही. 
 
३१. बोली लाििाऱया ििांनी या ििक अटींचे आसि शतीचें नीट आकलन करून घेतले आहे आसि त्या अटी आसि 

शती त्यांना लाग ूराहतील. 
 
३२. जनतेच्या पशैांचा ई-सललािातनू जास्तीत जास्त भरिा होईल हे िाध्य करण्याच्या दृष्टीने असधकृत 

असधकारी उच्चतम बोली लाििाऱयांशी गरजेप्रमािे िाटाघाटी करण्याचे असधकृत असधकाऱयाचे हक्क 
अबासधत राहतील. 

 
३३. िदर ई-सललाि सि द् बीच्या असधकृत असधकारी आसि सि द् बीने नेमिकू केलेल्या सललाि एजन्िीच्या 

असधपत्याखाली करण्यात येईल. कोिताही आके्षप/मतभेद पुिे न्याय यंत्रिेखालीच सनिडा करण्यात येईल. 
 
३४. जर काही कारिास्ति मुक्रर केलेला ई-सललाि सिक्री तारखेआधी रद्द करण्यात आला तर त्या िंबंधातील 

िचूना सि द् बीच्या पुिे शाखेच्या कायाकलयातील नोटीि बोडकिर लािण्यात येईल. 
 
३५. िदर सिज्ञापन ही ऋिको / गहािदार / हसमदार यांना ३० सदििांची नोटीि िमजण्यात यािी. 
 
३६. उपरोक्त मजकुरात िापरलेले शब्द, िंज्ञा यांना SARFAESI ACT, २००२ या अन्िये आसि यातील 

कायद्याच्या अनुषंगाने अथक लाभलेला अिेल. 
 
३७. असधक मासहती आसि मदतीिाठी, ई-सललािाच्या प्रसक्रयेतील मदतीिाठी (ज्जयांच्याकडे इन्टरनेट जोडिी 

नाही) कृपया श्री. िुशांत के. िामल असि.-महाव्यिस्थापक, सिशेष मत्ता ििुली शाखा (SARB), मंुबई, 
िमदृ्धी व्हेन्चर पाकक , एम.आय.डी.िी. मागक, मरोळ, अंधेरी पिूक, मंुबई – ४०००९३, टेली.क्र. (०२२) 
२८३५३०६६ सकंिा िहाय्यक E-Procurement Technologies Limited, A/801, Wall Street – 2, Opp. Orient 
Club, Near Gujarat College, Ellisbridge, Ahmedabad-380006, Helpline No.: 079-40230816 / 817 / 818 
/ 813 / 814 /  815 / 820 / 821 / 822. Helpline Email : support@actiontiger.net . For Contact : Shri. 
Shobhit Shukla, Mobile No. :9265562840  / 8707586217 and Shri. Ram Sharma, Mobile No. 
8000023297, Email : ramprasad@actiontiger.net , up@auctiontiger.net  यांच्याशी िंपकक  िाधािा.                                           

 
 

Sd/- 
असधकृत असधकारी  

भारतीय लघु उद्योग सिकाि पेढी 
सदनांक : ०२/०१/२०२० 
सठकाि : मंुबई  
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