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 िेड्यलु्ड – ४(२) 
शललाव सूचना 

 

ज्या अर्थी बँकेने आपल्या प्राधिकृत अधिकाऱयाांच्या माध्यमाद्वारे दि सेक्युरीटायझशेन अॅन्ड ररकन््रक् शन फ   ायना्न्शय  असेटस   
अॅन्ड इन् ोससमेंट फ  सेक्युररटी इांटरे्ट अॅक्ट २००२ (SARFAESI) च्या क म १३ (४) अांतर्सत कर्सखात े ननलेि ननमााण ईनोव्हेटीव 
टेक्नॉलॉजीस (भागीदारी  मा) भागीदार व गहाणकार १) साळी ननलेि सोपनराव  २) देवधर िरद मधुकर ३) देवधर िलाका िरद 
यांच्याकडील थकीत रक्कम रु.२,२२,७४,९७२=२५ अधधक दद.०१/०४/२०१९ पासूनचे व्याज, खर्स व इतर खर्ाससदित वसु ीसाठी खा ी  
मा मत्तरे्ा खा ी नमूि के ेल्या अटी व शतीनुसार ववक्रीसाठी बांि पाककटात (बयाणा रकमेसि) ननवविा / प्र्ताव मार्ववण्यात येत आिे.  
ववक्रीच्या अटी व िती : 
१) ननवविा िी बयाणा रकमेसिीत बांि पाककटात प्राधिकृत अधिकारी, सो ापूर र्नता सिकारी बँक ल ., सो ापूर याांर्े नावाने र्मा करावी.  
२) राखीव ककां मतीपेक्षा कमी रक्कम आणण / ककां वा कमी बयाणा रकमेर्ी कोणतीिी ननवविा ववर्ारात घेत ी र्ाणार नािी. ३) शेड्यु -२ मध्ये 
नमूि केल्यानुसार बयाणा रकमेर्ा डडमाांड ड्राफ्ट / पे फडसर / RTGS / NEFT ल  ावात सिभार्ी िोण्यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱयाांकड ेर्मा के ी 
पादिर्े. डडमाांड ड्राफ्ट / पे फडसर Authorized Officer, Solapur Janata Sahakari Bank Ltd. याांच्या नावे काढ े ी असावी. (बयाणा रकमेपोटी र्ेक 
््वकार े र्ाणार नािीत.) ४) ल  ावाच्या वेळी बो ीर्ी रक्कम वाढवीत ने ी पादिर् े ककां वा बो ीर्ी पद्धत प्राधिकृत अधिकाऱयाांनी ठरवून 
दिल्यानुसारर् असे . ५) यश्वी खरेिीिार म्िणून र्ािीर झा ेल्या व्यक्तीस तसे र्ािीर झाल्याबरोबर ववक्री ककां मतीच्या २५% रक्कम (पांर्वीस 
टक्के रक्कम) त्यातून बयाणा रकमेपोटी भर े ी रक्कम वर्ा करून डीडी, पे-फडसर ककां वा RTGS / NEFT द्वारे  र्ेर् भरावी  ार्े  व उवसररत 
रक्कम बँकेद्वारे ववक्रीर्ी नन्चर्ती लमळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसात ककां वा बँकेने दि ेल्या मुितवाढीच्या तारखेच्या आत भरावी  ारे् , 

असे न झाल्यास भर े ी २५% रक्कम र्प्त करून कायद्याती  तरतुिीनुसार  ेर ववक्री करण्यात येई . ६) बँकेकडून ववक्रीर् ेप्रमाणपत्र दि े 
र्ातार् ववक्रीर्ी पूतसता िोई  व कोणतािी िावा बँक ््वकारणार नािी. ७) ववक्री ‘र्से आिे, र्रे्थे आिे व आिार ववरिीत’ तत्वावर के ी र्ात 
आिे. मा मत्तेवर प्रभाववत िोणाऱया मा की (टायट ) शती ककां वा अन्य कोणत्यािी व्तु््र्थतीस बँक र्बाबिार रािणार नािी. ८) कोणत्यािी 
टप्प्यावर कोणतीिी ककां वा सवस बो ी ््वकारण्यार्ा ककां वा नाकारण्यार्ा व आपल्या अधिकारात आपल्या ननणसयानुसार ववक्रीच्या कोणत्यािी शतीत 
बि , िरुु्ती ककां वा शतस रद्द करण्यार्ा अधिकार प्राधिकृत अधिकारी याांनी राखून ठेव े ा आिे. कारणाांच्या नोंिीनुसार कोणत्यािी कारणाने ववक्री 
रद्द करण्यार्ा व सािर के े ी बो ी परत करण्यार्ा अधिकार प्राधिकृत अधिकाऱयाांना रािी . त्या सांिभासत बँक बो ीिाराांकडून येणारा कोणतािी 
िावा ककां वा म्िणणे याांर्ा ववर्ार करणार नािी. ९) मा मत्तेर्ी ववक्री करण्यासाठी बँकेच्या वतीने कोणतेिी वर्न ककां वा ननवेिन या सूर्नते 
समाववष्ट नािी ककवा उल् ेणखत नािी. योग्य वाटल्यास कोणत्यािी कारणान ेकोणतेिी कारण न िशसववता ववक्री रद्द करण्यार्ा िक्क बँकेर् े
प्राधिकृत अधिकारी याांनी राखून ठेव ा आिे. अशा रद्द करण्यास बो ीिार आव्िान करू शकणार नािीत. १०) लसक्युरटार्ेशन कायद्याच्या क म 
१४ नुसार खरेिीिारास ववक्री के ेल्या मा मत्तेर्ा ताबा ववक्री कायम झाल्यानांतरर् दि ा र्ाई . 
 

िेड्यूल – १ मधील मालमत्तचेी ववक्री बँकेच्या प्राधधकृत अधधकाऱयांद्वारे खालील ननधााररत तपशिलानुसार जाहीर शललावाद्वारे केली जाईल. 
 

मा मत्ता पािणी दिनाांक : १२/०२/२०२०  पयतं ( कामकार्ाच्या दिवशी )                    िपुारी ०२.०० ते िपुारी ४.०० पयतं 

ननवविा / प्र्ताव सािर करण्यार्ी अांनतम तारीख व वेळ : १३/०२/२०२०                                               िपुारी १.४५ पयतं 

ननवविा / प्र्ताव  

पाठववण्यार्े दठकाण व  

ववक्रीर्े दठकाण  

सोलापूर जनता सहकारी बँक शल.  

िाखा - दटळक रोड, पुणे सव्हे नं.१५६१, यिोधन कॉम्प्लेक्स, सदाशिव पेठ,  

       ववठ्ठल मंददर समोर, पुणे ४११०३० 
ववक्रीर्ी तारीख  दिनाांक – १३/०२/२०२० ववक्रीर्ी वेळ : िपुारी २.०० वार्ता 
नोटीस क म १३(२) दि.०७/०५/२०१९ रु.२,२२,७४,९७२=२५+ दि.०१/०४/२०१९ पासूनर्े व्यार् 

क म १३(४) दि.३१/०८/२०१९ रु.२,२२,७४,९७२=२५+ दि.०१/०४/२०१९ पासूनर्े व्यार् 
िेड्युल – 2 

अ.क्र. मालमत्तेच ेवणान  राखीव फकंमत बयाणा रक्कम 

१. सौ.िलाका िरद देवधर व श्री.िरद मधुकर देवधर याांर् ेनावावरी  पुणे मिानर्रपाल का िद्दीती  
सव्िे नां.१४९, दि्सा नां.१४/२/१/२/अ + सव्िे १४९ दि्सा नां.१४/२/१/२/ब, एकूण क्षेत्र ० िे. १५.७५ 
आर पैकी ० िे. २१ आर या क्षेत्रावर बाांिकाम अस े े मौर्े िायरी, ता.िवे ी ्र्.पुणे येर्थी  श्री 
समर्थसिीप अपाटसमेंट मिी  तळमर्ल्यावरी  डुप् ेक्स फ् ॅट नां.बी-१, यार् ेक्षेत्र १४४६ र्ौ. ुट ककां वा 
१३४.३८ र्ौ.मी. (या व्यनतररक्त इांटरन्स  ॉबी + र्ाडसन + टॉप टेरेस + पाककंर् याांर् ेक्षेत्र) ज्याच्या 
र्तुलसमा पुढी प्रमाणे –  
 

पूवेस    –  मोकळी र्ार्ा व समर्थसिीप अपाटसमेंट           प्चर्मेस – फ् ॅट नां.बी-२ 
िक्षक्षणेस  - फ् ॅट नां.बी-४                               उत्तरेस  – र्ता 

७९,८०,०००/- १,००,०००/- 

बँकेस ज्ञात अस ेल्या बोर्ार्ा तपशी  -                                                                                                                                                      नािी 
मा मत्तेबाबत कोणतािी िावा कोणी के ा असल्यास ककां वा त्या ्वरूपार्ा व मूल्यार्ा कोणतािी अन्य ज्ञात तपशी                    नािी.                                                         
 

दिनाांक : ०९/०१/२०२०  
                                                               

दठकाण : पुणे                                                                        प्राधधकृत अधधकारी / मुख्य अधधकारी                                                                     

(टीप : ्वैर भाषाांतर, त ावत पडल्यास मूळ इांग्रर्ी ग्राह्य)                                                 सोलापूर जनता सहकारी बँक शल.   
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