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शे$यु ड – ४(२)
ललाव सूचना
या अथ बँकेने आप या

ा धकृत अ धका यां या मा यमा वारे स युर!टायझेशन अॅ&ड (रक&)* शन ऑफ फायनाि&शयल असेटस ् अॅ&ड

इ&फोस2म3ट ऑफ स यु(रट! इंटरे )ट अॅ ट २००२ (SARFAESI) या कलम १३ (४) अंतग2त वसुल!साठ= कज2दार, जामीनदार व गहाणकार
यां या खाल!ल तपशीलातील तारण मालमDतेचा पढ
ु !ल नमद
ू केले या अट! व शत नस
ु ार HवIJसाठ= बंद पाKकटात (बयाणा रकमेसह)
LनHवदा/ )ताव मागHवNयात येत आहे .
+व ,-या अट व शत/ :
१) LनHवदा ह! बयाणा रकमेसह!त बंद पाKकटात

ा धकृत अ धकार!, सोलापूर जनता सहकार! बँक ल. सोलापूर यांचे नावाने जमा करावी.

२) राखीव Kकं मतीपेPा कमी र कम आQण / Kकं वा कमी बयाणा रकमेची कोणतीह! LनHवदा Hवचारात घेतल! जाणार नाह!. ३) शेSयल
ु -१
म ये नमद
ू के यानस
ु ार बयाणा रकमेचा Uडमांड VाWट / पे ऑड2र / RTGS / NEFT ललावात सहभागी होNयासाठ=

ा धकृत अ धका यांकडे

जमा केल! पाYहजे. Uडमांड VाWट / पे ऑड2र Authorized Officer, Solapur Janata Sahakari Bank Ltd. यां या नावे काढलेल! असावी. (बयाणा
रकमेपोट! चेक ि)वकारले जाणार नाह!त.) ४) ललावा या वेळी बोल!ची र कम वाढवीत नेल! पाYहजे Kकं वा बोल!ची प[त

ा धकृत

अ धका यांनी ठरवून Yद यानुसारच असेल. ५) यश)वी खरे द!दार \हणन
ू जाह!र झाले या ]य तीस तसे जाह!र झा याबरोबर HवIJ Kकं मती या
२५% र कम (पंचवीस ट के र कम) Dयातून बयाणा रकमेपोट! भरलेल! र कम वजा क`न डीडी, पे-ऑड2र Kकं वा RTGS / NEFT वारे लगेच
भरावी लागेल व उव2(रत र कम बँके वारे HवIJची Lनिbचती मळा या या तारखेपासून १५ Yदवसात Kकं वा काय याने घालून Yदले या
मुदती या आत भरावी लागेल, असे न झा यास भरलेल! २५% र कम जcत क`न काय यातील तरतुद!नस
ु ार फेर HवIJ करNयात येईल.
६) बँकेकडून HवIJचे

माणपe Yदले जाताच HवIJची पूत2ता होईल व कोणताह! दावा बँक ि)वकारणार नाह!. ७) HवIJ ‘जसे आहे , जेथे आहे

व आधार Hवरह!त’ तDवावर केल! जात आहे . मालमDतेवर

भाHवत होणा या मालकJ (टायटल) शत Kकं वा अ&य कोणDयाह! व)तुि)थतीस

बँक जबाबदार राहणार नाह!. ८) कोणDयाह! टccयावर कोणतीह! Kकं वा सव2 बोल! ि)वकारNयाचा Kकं वा नाकारNयाचा व आप या अ धकारात
आप या Lनण2यानस
ु ार HवIJ या कोणDयाह! शत त बदल, दf
ु )ती Kकं वा शत2 रg करNयाचा अ धकार

ा धकृत अ धकार! यांनी राखून ठे वलेला

आहे . कारणां या नhद!नुसार कोणDयाह! कारणाने HवIJ रg करNयाचा व सादर केलेल! बोल! परत करNयाचा अ धकार

ा धकृत अ धका यांना

राह!ल. Dया संदभा2त बँक बोल!दारांकडून येणारा कोणताह! दावा Kकं वा \हणणे यांचा Hवचार करणार नाह!. ९) मालमDतेची HवIJ करNयासाठ=
बँके या वतीने कोणतेह! वचन Kकं वा Lनवेदन या सच
ू नेत समाHवiट नाह! Kकवा उ लेQखत नाह!. योjय वाट यास कोणDयाह! कारणाने
कोणतेह! कारण न दश2Hवता HवIJ रg करNयाचा ह क बँकेचे

ा धकृत अ धकार! यांनी राखन
ू ठे वला आहे . अशा रg करNयास बोल!दार

आ]हान क` शकणार नाह!त. १०) स युर!टायझेशन काय या या कलम १४ नुसार खरेद!दारास HवIJ केले या मालमDतेचा ताबा HवIJ
कायम झा यानंतरच Yदला जाईल.
शे$यूल – १ मधील मालम:तेची +व , बँके-या <ा=धकृत अ=धका?यां@वारे खाल ल BनधाCDरत तप शलानस
ु ार जाह र ललावा@वारे केल जाईल.
Bन+वदा सादर

मालम:ता पाहणी

मालम:ता ललाव /

करHयाची अंBतम

तार ख व वेळ

+व ,ची

तार ख व वेळ

ललाव / +व ,चे Lठकाण

नोट स Lदनांक

तारखी व वेळ

Yद.०६/०२/२०१९ पयmत

Yद.०४/०२/२०१९ ते

स.१०.३० ते १२.३०

०५/०२/२०१९

Yद. ०६/०२/२०१९

सोलापूर जनता सहकार! बँक ल.

कलम १३(२) Yद.१३/१२/२०१७

स.

शाखा – उ)मानाबाद

कलम १३(४) Yद.२६/१०/२०१८

१.०० वा.

स.११.०० ते द.ु ३.०० वा.
.

कजCदार

येणेबाक, + Nयाज

१

<ेमलता रमेश खंडरे या व

R.८२,८४,०५०=००

जय जलाराम

ट ल सWटर

R.६२,५०,२६२=१६

<ो<ा.उमेश दे वचंद खंडेर या
३

रमेश दे वचंद खंडरे या व

R.८२,८६,८५४=००

जलाराम क$स

R.५१,२५,१७४=००

जलाराम

ट ल सWटर

<ो<ा.मBनष सरु े श खंडेर या

Uी.राज रमेश खंडेDरया यांचे मालकJची शहर उ)मानाबाद येथील गट I.२५८/४

पूवsस

– ९ मीटर रोड पिbचमेस – cलॉट नं.८

R.६४,९३,६००=४९

१,३१,५८,४००/-------------------------------------

दtPणेस - स.स.नं.२५७ उDतरे स – cलॉ नं.१० मLनष खंड(े रया यांची जागा
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

न.२५८/४ cलॉट नं.१० एकूण Pेe २६० चौ.मी. या या चतु समा पुढ!ल माणेपूवsस

<ो<ा.अBनल दे वचंद खंडेर या
५

बयाणा रPकम

थावर मालम:तेचा तपशील

Uी.मBनष सुरेश खंडेDरया यांचे मालकJची शहर उ)मानाबाद येथील गट

उमेश दे वचंद खंडेर या
४

तारण

cलॉट I.९,एकूण Pेe १८० चौ.मी. या या चतु समा पुढ!ल माणे-

सQनी सुरेश खंडरे या
२

राखीव कं मत व

कजCदार / गहाणकार / जामीनदार यांचे

०१/१२/२०१८ पासन
ू

– ९ मीटर रोड

पिbचमेस – मोकळी जागा

दtPणेस - cलॉट नं.९ राज खंडे(रया यांची जागा उDतरे स – ६ मीटर रोड

१,००,०००/-

- 2 .

कजCदार

येणेबाक, + Nयाज
०१/१२/२०१८ पासन
ू

६

जलाराम लेडीज वेअर

R.५२,३२,४१०=००

जलाराम मेQस वेअर

R.५१,८९,९८५=२५

<ो<ा.Lदपक दे वचंद खंडेर या
८

जलाराम सार ज

R.५२,०२,४६९=००

<ो<ा.कुलिजत उमेश
जलाराम सLु टंग शLटZ ग

बयाणा रPकम

थावर मालम:तेचा तपशील

Uी.रमेश दे वचंद खंडेDरया व उमेश दे वचंद खंडेDरया यांचे मालकJची शहर

४,०२,२६,४००/--------------------------------------

१७७.४८ चौ.मी. या या चतु समा पुढ!ल माणे –

४,००,०००/-

पूवsस – स.स.नं.३८५७ चा उव2(रत भाग
पिbचमेस – सरकार! र)ता ते मारवाडी ग ल!
दtPणेस -

खंडेर या
९

तारण

उ)मानाबाद येथील स.स.नं.३८५७, पिbचमेकडील भाग, एकूण Pेe

<ो<ा.रमेश दे वचंद खंडरे या
७

राखीव कं मत व

कजCदार / गहाणकार / जामीनदार यांचे

स.स.नं.३८५८

उDतरे स – सरकार! र)ता
R.५१,८२,६१८=००

<ो<ा.सQनी सुरेश खंडरे या

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uी.सQनी सुरेश खंडेDरया व <ेमलता रमेश खंडेDरया यांचे मालकJची
शहर उ)मानाबाद येथील स.स.नं.३८५७ पूवsकडील भाग, एकूण Pेe
१८७.७२ चौ.मी. या या चतु समा पुढ!ल माणे –
पूवsस

– स.स.नं.३८५४

पिbचमेस –

स.स.नं.३८५७ चा उव2(रत भाग

दtPणेस - स.स.नं.३८५८
उDतरे स – सरकार! र)ता

बँकेस wात असले या बोजाचा तपशील -

नाह!

मालमDतेबाबत कोणताह! दावा कोणी केला अस यास Kकं वा Dया )व`पाचा व मू याचा कोणताह! अ&य wात तपशील

नाह!.

Yदनांक : ३१/१२/२०१८
Yठकाण : उ)मानाबाद
<ा=धकृत अ=धकार / उपसरNयव थापक
(ट!प : )वैर भाषांतर, तफावत पड यास मूळ इं{जी {ा|य)

सोलापरू जनता सहकार बँक ल.

