
�ે�ીય કાયા�લય, સુરત શહ�રી �ે�, બરોડા સન કો�પલે�, ઘોડદોડ રોડ, સુરત - ફોન : 0261-2294805/806, 9723778987
િસ�યુ�રટાઈઝેશન એ�ડ રીક����શન ઓફ ફાયના�શીયલ એસે�સ અને એ�ફોસ�મે�ટ ઓફ િસ�યોરીટી ઈ�ટરે�ટ એ�ટ 2002ની સાથે િસ�યોરીટી (ઈ�ટરે�ટ)

એ�ટ 2002ના ��સ 6(2) અને ��સ 8(6) સાથે વ�ચાણમા� લેતા �થાયી િમલકત માટ� ઈ-હરા� �ારા વેચાણ.

ઈ-હરા� વેચાણ નોટીસ
તા. 08-10-2021  |  સમય : બપોરે 2:00 થી 6:00

આથી અહીં �હ�ર જનતા અને ખાસ કરીને કરજદારો તથા �મીનદારો નોટીસ આપવામા� આવે છ� ક�, નીચે જણાવેલ �થાવર/જ�ગમ િમલકતો ક� જે બ�ક ઓફ બરોડાને મોગ�જ/ચાજ� છ�, જેનો કબ� બ�ક ઓફ બરોડાના અિધક�ત અિધકારી �ારા લેવામા� આવેલ છ�. નીચે જણાવેલ ખાતાઓની િમલકતો બ�કના બાકી લેણા� વસુલવાના ધોરણે “જેમ છ�”, “�યા� છ�”, “�યા� જેમ છ� તેમ”, અને કોઈપણ �કારના આ�યના આધાર િવના વેચાણ કરવામા� આવશે.

�મ શાખા કરજદાર/�ડમા�ડ નોટીસ તારીખ િમલકતના માિલક િમલકતોનુ� વણ�ન િમલકતનો
�કાર

બાકી રકમ 
(�ા. લાખમા�)

અનામત �ક�મત
(�ા. લાખમા�)

ઈએમડી
(�ા. લાખમા�)

કબ�નો
�કાર

સ�પક� અિધકારીનુ�
નામ અને ન�બર

સી�યોરીટાઈઝેશન અને રીક����શન ઓફ ફાઈના�શીયલ એસેટ� અને એનફોસ�મે�ટ ઓફ સી�યોરીટી ઈ�ટરે�ટ એ�ટ 2002 (અહીં હવે પછી એ�ટ તરીક� ઓળખવામા� આવશે) હ�ઠળ �થાયી/અ�થાયી સુરિ�ત િમલકતોનુ� વેચાણ

1. િચરાગ મનસુખભાઈ રાબડીયા
30-06-2018

િચરાગ મનસુખભાઈ રાબડીયા અને
મનસુખભાઈ મોહનભાઈ રાબડીયા

�લોટ ન�. 110, અ�ત રેસીડ��સી િવભાગ - 1, રેવ�યુ સવ� ન�. 85/પૈકી + 84, �લોક ન�. 93, મોજે ગામ ��ોલી, તા. કામરેજ, �. સુરત. એ�રયા : જમીન એ�રયા 77.68 ચો.મી. રહ�ઠાણીય ઘર ��ય�23.77 18.47 1.85ઈ-દેના કામરેજ
મણીનાથ દુબે

7202922789

િદપીકા વમા�
9152940102

દુશાસન અનાડી �ુ�ટી | 10-07-2019 દુશાસન અનાડી �ુ�ટી,
િનરંજન અનાડી �ુ�ટી

�લોટ ન�. 73, “ઘન�યામ રેસીડ��સી-2” �લોક ન�. 126, રેવ�યુ સવ� ન�. 113/3 પર ��થત, શીબા મીલ પાસે, �લવા-બારડોલી રોડ, તા. પલસાણા, �. સુરત.જે દુશાસન અનાડી �ુ�ટી અને િનરંજન અનાડી �ુ�ટીના નામે ��થત છ� જેની ચતુિસ�મા :
ઉ�ર : �લોટ ન�. 146, દિ�ણ : �લોટ ન�. 148, પૂવ� : �લોટ ન�. 150, પિ�મ : સોસાયટીનો ર�તો. 12.47રહ�ઠાણીય ઘર4.

મહ���ક�માર ગોિવ�દભાઈ યાદવ | 29-08-2019 જસીબેન મહ���ભાઈ યાદવ,
મહ���ક�માર ગોિવ�દભાઈ યાદવ

�લોટ ન�. 115, �દા�ત માપ 42.41 ચો.મી. (ક�જેપી પછી સવ�/�લોક ન�. 83/115 તરીક� ઓળખાયેલ, �દા�ત માપ આશરે 42.41 ચો.મી.), ર�તા અને સીઓપીમા� અિવભા�ત �માણસર િહ�સા સાથે �દા�ત માપ 15.26 ચો.મી અને 6.49
ચો.મી., અનુ�મે ક�લ �દા�ત માપ 64.16 ચો.મી., “સુ�દરવન રેસીડ��સી”, નવો �લોક ન�. 83, [(જુનો �લોક ન�. 83 (રેવ�યુ સવ� ન�. 88), જુનો �લોક ન�. 84 (રેવ�યુ સવ� ન�. 89), અને જુનો �લોક ન�. 85 (રેવ�યુ સવ� ન�. 90)], ગામ નનસાડ,
સબ �ડ��ી. તા. કામરેજ, �. સુરત.જે જસીબેન મહ���ભાઈ યાદવ અને મહ���ક�માર ગોિવ�દભાઈ યાદવના નામે ��થત છ�. જેની ચતુિસ�મા : ઉ�ર : સોસાયટીનો �ત�રક ર�તો, દિ�ણ : �લોટ ન�. 94, પૂવ� �લોટ ન�. 116, પિ�મ : �લોટ ન�. 114.

13.61રહ�ઠાણીય ઘર 5.

12.15 1.22

12.60 1.26

2.

��ય�

મહ�શચ�� રામચ�� ઠાક�ર | 05-10-2019 ખુ�લો �લોટ ન�. 42, �દા�ત માપ આશરે 40.15 ચો.મી., “િશવધારા રેિસડ��સી ભાગ - 1”, રેવ�યુ સવ� ન�. 70, �લોક ન�. 92, ગામ �લવા, તા. પલસાણા, �. સુરત. જે મહ�શચ�� રામચ�� ઠાક�રના નામે ��થત છ�. જેની ચતુિસ�મા :  ઉ�ર : �લોટ ન�.
41, દિ�ણ : �લોટ ન�. 43, પૂવ� : સોસાયટીનો ર�તો, પિ�મ : �લોટ ન�. 63. 11.75રહ�ઠાણીય ઘર 12.15 1.22મહ�શચ�� રામચ�� ઠાક�ર

3.

મયુરભાઇ ક�શુભાઇ િવરાણી | 05-09-2019 મયુર ક�શુભાઇ િવરાણી 11.39રહ�ઠાણીય
ઘર

તુષાલ િહ�મતભાઈ કાછડીયા | 04-01-2019 તુષાલ િહ�મતભાઇ કાછડીયા �લેટ ન�.403, �દા�ત માપ 60.59 ચો.મી. િબ�ટ અપ એ�રયા, મકાનની નીચે અિવભા�ત �માણસર િહ�સા સાથે �દા�ત માપ આશરે 12.15 ચો.મી., ચોથો માળ, “હરેિ��ના રેસીડ��સી” �લોટ ન�. A-10, A-11, B-9, B-10, B-11 & B-12
(�લાન �માણે-9, 10, 11) િસમ�ધર નગરમા� બ�ધાયેલ, �લોક ન�. 357 પૈકી 2, ગામ કામરેજ, તા. કામરેજ, �. સુરત. 7.69રહ�ઠાણીય ઘર 10.35 1.04

12.65 1.27 ��ય�

��ય�

�લોટ ન�. 87, �દા�ત માપ 42.41 ચો.મી., ર�તા અને સીઓપીમા� અિવભા�ત �માણસર િહ�સા સાથે �દા�ત માપ 15.26 ચો.મી અને 6.49 ચો.મી, અનુ�મે ક�લ �દા�ત માપ 64.16 ચો.મી., સુ�દરવન રેસીડ��સી, �લોક ન�. 83 (રેવ�યુ સવ�
ન�. 88), �લોક ન�. 84 (રેવ�યુ સવ� ન�. 89) અને જુનો �લોક ન�. 85 (રેવ�યુ સવ� ન�. 90) ગામ નનસાડ, સબ �ડ��ી. તા. કામરેજ, �. સુરત.

 6.

��ય�

��ય�

અિધક�ત અિધકારી, બ�ક ઓફ બરોડા.�થળ : સુરત. | તારીખ: 15-09-2021

વેચાણના િનયમો અને શરતો �ગેની વધુ માિહતી માટ� https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm,https://ibapi.in તથા ફોન : 0261-2294805/806, 9723778987 અને www.mstcecommerce.com નો સ�પક� કરો.
 (આ હરા� નોટીસનુ� ��ે�મા�થી અ�ય ભાષામા� અનુવાદ કરતી વખતે કોઈ �િત થયેલ જણાશે તો અસલ ��ે� લખાણ જ મા�ય ગણાશે)

કરજદાર / �મીનદાર / મોગ�જરને સરફ�સી એ�ટ હ�ઠળ 15 િદવસીય કાયદાકીય વેચાણ નોટીસ40.

રિમલાબેન �તુભાઈ પીપલીયા
03-02-2020

�લેટ ન�. 301, �દા�ત માપ આશરે 994 ચો. �ટ એટલે ક� 92.38 ચો.મી., સુપર િબ�ટ અપ એ�રયા 646 ચો. �ટ, બી� માળ, િબ�ડીંગ ન�. M, ભ��તધારા રેિસડ��સી-2, મકાનની નીચે અિવભા�ત �માણસર જમીન 38.13 ચો.મી.,
રેવ�યુ સવ� ન�. 54 એટલે ક� �લોક ન�. 128 પર બ�ધાયેલ, ગામ સાયણ, તા. ઓલપાડ, િજ. સુરત.જે રિમલાબેન �તુભાઈ પીપલીયા અને �તુભાઈ લવ�ભાઈ પીપલીયાના નામે ��થત છ�. 13.98રહ�ઠાણીય ઘરરિમલાબેન �તુભાઈ પીપલીયા,

�તુભાઈ લવ�ભાઈ પીપલીયા 12.78 1.28 ��ય�7.

8. મેસસ� િસ�ધા�ત �ીએશન �ા.લી.
02-11-2019

�લોટ ન�.7 - નીતુબેન  �દીપ ધીંગરા,
�લોટ ન�.8 - િસ�ધા�ત �ીએશન �ા.લી.

મોજે ઉધના, રેવે�યુ સવ� ન�બર, 13 પૈકી, ટી.પી.એસ. ન�બર: 01 (ઉધના) એફપી ન�બર: 108  અને  109, "િસ�ધા�ત િ�એશન �ા.િલ., �લોટ ન�બર 07 અને 08 (2-�લોટ),  �પલ ઇ�ડ��ીસ સોસાયટીની સામે, મનહર ડા�ગ મીલ પાછળ, 
�યુ બમરોલી રોડ, મોજે :  ઉધના, સબ િજ�લો અને  િજ�લો :  સુરત િવ�તાર- �લોટ  િવ�તાર - 1446.97 ચો. મી. એટલે ક� 1730.60 ચો.વાર

ઇ�ડ��ીયલ
િમલકત

1496.31 920.00 92.00 ��ય� રા�વ રંજન
8980026685

ઉધના

મેસસ� સા�ગાણી િસ�થેટીક | 04-10-2018
રહ�ઠાણીય
ખુ�લો �લોટ 21.08 19.71 1.97િવરે��ભાઈ ગોવધ�નભાઈ સ�ગાણી9. ��ય��લોટ ન�. 76, “સગુન બ��લોઝ”ના નામે �ણીતી સોસાયટી, રેવ�યુ સવ� ન�. 363, �લોક ન�. 350, ગામ કામરેજ, તા. કામરેજ, �. સુરત. ક�લ �દા�ત માપ આશરે (�લોટ એ�રયા : 91.68 ચો.મી. + ર�તા અને સીઓપીમા� અિવભા�ત

�માણસર િહ�સો સાથે એ�રયા 41.94 ચો.મી.) 133.62 ચો.મી.
ઈ-દેના બ�ક,
ઉધના

સાયોના ફ�િ��સ | 10-04-2018
નવો �લોટ ન�. 80 (જુનો �લોટ ન�. 70), “સા�ઈ ���ટ રેસીડ��સી, આ�થા ટાઉનશીપ શામે, ��લા સેવા સદન સામે, રેવ�યુ સવ� ન�. 173, �લોક ન�. 227, િસટી સવ� ન�. 2708/71/79, ખાતા ન�. 187, ચલતા ન�. 1, શીટ ન�. 54,
મોજે ઓલપાડ, તા. ઓલપાડ, સુરત.એ�રયા : જમીન એ�રયા 71 ચો. યાડ� અને િબ�ટ અપ એ�રયા 1138 ચો. �ટ.

24.02 14.58 1.46 ��ય�સેજલ હસમુખભાઈ નરોલાઈ-દેના
રામનગર

રહ�ઠાણીય
રો-હાઉસ

રામક�માર િસ�હ
8980021075

10.

વેસુ લિલતા ફ�શ�સ | 31-12-2018 દુકાન 16.13 17.62 1.76લિલતા હરબ�શલાલ નારંગ ��ય�
મોજે : વેસુ, રવ�યુ સવ� ન�. 379/1+2, �રવાઈ�ડ સવ� ન�. 423, ટી.પી. �કીમ ન�. 2 (વેસુ-ભરથાણા-વેસુ), ફાઈનલ �લોટ ન�. 127 પૈકી સબ �લોટ ન�. 2, દુકાન ન�. 27, અપર �ાઉ�ડ (મા�ય �લાન �માણે દુકાન ન�. 19, પહ�લો માળ),
વી.આઈ.પી. હાઈ ��ીટ, રુ��ટા શોપીંગ સે�ટર સામે, ન�દનવન-IIની બાજુમા�, વીઆઈપી રોડ, વેસુ, સુરત. એ�રયા 271.00 ચો.�ટ.

સમર�ત ક�માર
8980026610

11.

12.

એલ. એચ. રોડ રાક�શ રંજન
8980026779

દેસાઈ �િષકાબેન ભુપતભાઈ | 01-06-2018 રેવ�યુ સવ� ન�. 192/2, �લોક ન�. 204, �લોટ ન�. 22, �ી શુભ રેસીડ��સી, �ખા, કામરેજ, સુરત. એ�રયા : 66.86 ચો.મી. 18.40 20.08 2.01 ��ય�રહ�ઠાણીય ઘરદેસાઈ �િષકાબેન ભુપતભાઈ

14.

13. િવપુલ મનુભાઈ વોરા |01-12-2018 રેવ�યુ સવ� ન�. 192/2, �લોક ન�. 204, �લોટ ન�. 151, �ી શુભ રેસીડ��સી, �ખા, કામરેજ, સુરત. એ�રયા : 66.88 ચો.મી. 17.77 22.05 2.21 ��ય�રહ�ઠાણીય ઘરિવપુલ મનુભાઈ વોરા

17.70 21.24 2.12 ��ય��ભાતભાઈ અજ�નભાઈ વડોદ�રયા રેવ�યુ સવ� ન�. 192/2, �લોક ન�. 204, ઘર ન�. 196, �ી શુભ રેસીડ��સી, �ખા, કામરેજ, સુરત. એ�રયા : 63.51 ચો.મી.�ભાતભાઈ અજ�નભાઈ વડોદ�રયા
04-11-2017

15. રાજુ �ક�ષ પાટીલ | 01-10-2018 �લોક ન�.159 અને 162, �લોટ ન�.462, આરાધના િ�મ-1, �લવા �ા�ચ પો�ટ ઓ�ફસ સામે, સાિહબા િમલ પાસે, �લવા, પલસાણા, સુરત. એ�રયા 58.57 ચો.મી. 17.03 16.50 1.65 ��ય�રહ�ઠાણીય ઘરરાજુ �ક�ષ પાટીલ
મુક�શક�માર �વરાજભાઈ ભુત | 01-01-2019 �લોક ન�. 162, �લોટ ન�. 20, મા�િતધામ સોસાયટી, િનલક�ઠ િવલા પાસે, ઉમરા ગામ, ઓલપાડ, સુરત. એ�રયા 60.22 ચો.મી. 16.53 22.13 2.21 ��ય�રહ�ઠાણીય ઘરમુક�શક�માર �વરાજભાઈ ભુત16.

રહ�ઠાણીય ઘર

વીઆઈપી રોડ
જય ક�માર

8980026781

િવ�લભાઈ લ�મણભાઈ સાવિલયા
02-06-2020

�લોક ન�. 18, �લોટ ન�. A-329, હ�ર દશ�ન રેસીડ��સી, શેખપુર ગામ પાસે, મોજે શેખપુર, કામરેજ, સુરત. એ�રયા 60.28 ચો.મી. રહ�ઠાણીય �લોટ 15.67 13.52 1.35 ��ય�અમરોલી િવ�લભાઈ લ�મણભાઈ સાવિલયા સુરજ ગુ�તા
8980026607

રસીલાબેન િનલેશભાઈ પાદરીયા
15-04-2021

�લોટ ન�.346 (ક�જેપી પથી �લોક ન�.399/B/346, �દા�ત માપ આશરે 66.80 ચો.મી., ર�તા અને સીઓપીમા� અિવભા�ત �માણસર િહ�સા સાથે �દા�ત માપ 35.57 ચો.મી., ક�લ �દા�ત માપ આશરે 102.35 ચો.મી., “રાજે�રી
રેસીડ��સી”, �લોક ન�. 399, �દા�ત માપ આશરે 74323.00 ચો.મી. મા�થી 65622.00 ચો.મી., (રહ�ઠાણ માટ�), ગામ કામરેજ, તા. કામરેજ, �. સુરત. રહ�ઠાણીય �લોટ 20.97 14.30 1.43 ��ય�રસીલાબેન િનલેશભાઈ પાદરીયા17.

18.

કામરેજ આર. એસ. મીણા
8980026704


