“गगनभरार ”, शव मारक संकुल, गो ड फं च पेठ, सोलापूर 413 007 फोन

.: 0217-274 1101 ते 05

ई-मेल : info@sjsbbank.com. वेबसाईट : www.sjsbbank.com

जाह र ललाव
तमाम लोकांना कळ व यात येते क , शहर सोलापूर येथील थकबाक)दार मे.अप,ण सार ज भागीदार फम यांची सोलापूर जनता सहकार बँक $ल.
शाखा – मंगळवार पेठ यांचेकडील थक त येणेबाक वसुल पोट शे-युल - 1 मधील /यां0या नावासमोर नमुद

केलेल 1थावर मालम/ता ज2त

कर यात आलेल असून, सदर 1थावर मालम/ता वसुल अ5धकार सोलापूर जनता सहकार बँक $ल. यां0या ता6यात आहे . सदरहु मालम/ता
खाल नमुद केले7या 8दवशी, 8ठकाणी व वेळी जाह र $ललावाने व9 करणेत येईल. या $ललावा0या अट व शत; पुढ ल=माणे :

अट व शत. :
1) $ललावात भाग घेणा@या AयBतीने बयाणा रBकम भर7याखेर ज /यास $ललावात भाग घेता येणार नाह . सदर रBकम डीडी / पे-ऑडर
RTGS Fकं वा NEFT Gवारे ि1वकारल जाईल.
2) वाजवी FकमतीपेIा कमी रकमे0या बोल नJद व7या जाणार नाह .
3) $ललावात जा1तीत जा1त बोल बोलणा@या0या नावे दोनवार पूण कKन, यश1वी बोल दार Lहणून जाह र झाले7या AयBतीस तसे
जाह र झा7याबरोबर $ललावा0या 8दवशी व9 Fकमती0या 25% रBकम (पंचवीस टBके) /यातून बयाणा रकमेपोट भरलेल रBकम
वजा कKन रोखीने डीडी, पे-ऑडर Fकं वा RTGS/NEFT Gवारे लगेच भरावी लागेल. सदर $ललाव Pतस@या वारा0या माQयतेसाठR मा.िज7हा
उपPनबंधकसो, सहकार सं1था, सोलापूर यांचक
े डे पाठ वला जाईल. तसेच उवTरत 75% रBकम Pतस@या वारास मंजुर आलेनंतर 15
8दवसाचे आत भरावी लागेल. सदरची उवTरत रBकम 8दले7या मद
अ5धकार यांचक
े डून
ु तीत वनाअट भरल गे7यानंतरच वसल
ु
सदरचा $ललाव कायम केला जाईल. तसे न झा7यास $ललाव रUबातल केला जाईल व अनामत Lहणून भरणा केलेल 25% रBकम
ज2त करणेत येईल. याबाबत यश1वी बोल दारास कोणताह दावा करता येणार नाह .
4) $ललाव मालम/तेची व9 ‘जसे आहे , जेथे आहे (“AS IS WHERE IS BASIS”) या त/वावर केल जाईल.
5) जागे0या खरे द - व9 संबंधी सवसाधारण मुVांFकत रBकम (Stamp Duty), नJदणी फ , सारा, सव=कारचे सरकार , Pनमसरकार कर
व इतर सं1था, इतर AयBतींचे बोजे भर याची व इतर हBकासंबंधीची सव जबाबदार जागा खरे द दारावर राह ल. अशी कोणतीह
जबाबदार बँकेवर राहणार नाह .
6) बोल ची सुXवातीची रBकम ठर वणे, कोणतीह बोल 1वीकार याचा Fकं वा नाकार याचा अ5धकार मा.वसुल अ5धकार यांनी राखून
ठे वलेला आहे .
7) $ललावा0या अट / शत; वाढ वणे, कमी करणे, $ललाव तहकुब करणे, नाकारणे Fकं वा रU कर याचा अ5धकार मा. वसुल अ5धकार
यांनी राखून ठे वलेला आहे .
8) 1थावर $मळकतीची व9 कायम न झा7यास, भर यात आलेल बोल Fकमतीची रBकम खरे द दारास YबनAयाजी परत करणेत येईल.
9) महारा/0 सहकार सं था अ1ध3नयम 1960 व 3नयम 1961 3नयम 107 [11(ड-1)] नुसार या
अ1धकार यांचक
े डे आहे . तसेच या मधील तरतुद

थावर मालम7तेचा ताबा मा.वसुल

ललाव खरे द दारावर बंधनकारक राहतील.

मालम/ता पाहणी 8दनांक : 21/02/2019 ते 8द.25/02/2019 पयZत ( कामकाजा0या 8दवशी ) सकाळी 11.00 ते द ु 04.00 पयZत
येणेबाक

8द.30/09/2018

अखेर

मुUल X. 59,39,415 + Aयाज X. 5,18,24,184 = 5,77,63,599 (तीन खाती) + 8द.01/10/2018 पासूनचे
Aयाज, दं डAयाज व इतर खच

व9 ची तार ख

8दनांक – 26/02/2019

व9 ची वेळ : दप
ु ार 01.00 वाजता

व9 चे 8ठकाण

सोलापरू जनता सहकार बँक $ल. (म7ट -1टे ट शे-य7
ु ड कोऑप. बँक)
मु]य कायालय : ‘गगनभरार ’, $शव1मारक संकुल, गो7डFफं च पेठ, सोलापूर

Pनवाडा 9मांक

CC No.923/2000, 924/2000,

925/2000 (तीन खाती)

1थावर मालम/तेचे वणन शे-यल
ु – 1
अ.

मळकतदाराकांचे नांव

मळकतीचे वण,न

.
1.

मे.अपण सार ज – जामीनदार -

1. सोलापूर शहर, पिeचम मंगळवार पेठ येथील घर 9.451/अ,

चंVकांत अंबर2पा अंबरशे`ी (मयत)

सAहf नं.2601/अ, Iेg 70 चौ.मी. बांधकामासह (बेसमh ट)

वाजवी

बयाणा

कं मत
21,07,140/-

र<कम
1,00,000/-

32,70,670/-

1,00,000/-

8,53,392/-

50,000/-

वारसदार –
aी. व9ांत चंVकांत अंबरशे`ी

2. सोलापरू शहर, पिeचम मंगळवार पेठ येथील घर 9.451/अ,

aीमती जयaी उमाकांत अंबरशे`ी

सAहf नं.2601/अ, Iेg 135.06 चौ.मी. (प8हला व दस
ु रा मजला)

कु.रbIता उमाकांत अंबरशे`ी
सौ.राजaी dानेeवर Xकार
2.

मे.अपण सार ज - भागीदार

सोलापूर शहर पिeचम मंगळवार पेठ येथील 451/ब सAहf

aी.अजुन मुरल धर रोहरा व इतर

नं.2601/ब, Iेg 28.35

बँकेस dात असले7या बोजाचा तपशील -

चौ.मी. तळघर गाळा
नाह

8दनांक : 21/01/2019
8ठकाण :

सोलापूर

$शBका

वसुल अ1धकार
सोलापूर जनता सहकार बँक ल.

