
�ી વ�લભક�પા ટ��ટાઈલ 
03-03-2020

�ી રા�દલ ડ�રી ફામ�  | 24-06-2019

��ેશ કનુભાઈ કડીયા, પીનલબેન
��ેશક�માર કડીયા | 05/09/2019

જય�તીભાઈ રમેશભાઈ સા�ગાણી,
શીતલબેન જય�તીભાઈ સા�ગાણી
08/05/2019

એ. આર. ��ડસ�  | 23-09-2019
આ��તક સે�સ  | 23-09-2019

રીષી એ�ટર�ાઈઝ | 23-09-2019
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યોગેશ હસમુખભાઈ 
પટ�લ

રાજેશભાઈ વશરામભાઈ 
ભુત

��ેશભાઈ કનુભાઈ 
કડીયા

શીતલબેન 
જય�તીભાઈ સા�ગાણી

રેખાબેન ચ��િસ�હ
દોડીયા

કનક ઈ�ડ��ીઝ | 04-10-2018

કરજદાર/�ડમા�ડ નોટીસ તારીખ�મ

1. ગણેશ હ��દરાજ બાલાની

િમલકતના માિલક

રેવ�યુ સવ� ન�.169/2, 100, �લોક ન�.251, મોજે કરંજ, �લોટ ન�.E પૈકી દિ�ણ ભાગ એટલે ક� સબ �લોટ ન�.E/1, કરંજ પોલીસ ચોકી પાછળ,
સુિમત ઈ�ડ��ીઝ  પાસે, ��દાલ ઈ�ડ��ીઝની બાજુમા�, કરંજ ગામ, મોજે કરંજ, તા. મા�ડવી, �. સુરત. ક�લ એ�રયા : િબ�ટ અપ એ�રયા :
5600 ચો. �ટ એટલે ક� 520.80 ચો.મી.

પહ�લો માળ, દુકાન/�લોટ ન�. 22, પ�ડોલ ઈ�ડ��ીઝ કો.ઓપ. સિવ�સ સોસાયટી િલ., સ�ત જલારામ સોસાયટી સામે, રેવ�યુ સવ� ન�. 9&10/1,
વેડ રોડ, મોજે ટ��કી, વેડ રોડ, સુરત.એ�રયા : િબ�ટ અપ એ�રયા : 487.94 ચો.�ટ.

�લોટ ન�. 76, �િબકા નગર સોસાયટી, ચામુ�ડા રેસીડ��સીની બાજુમા�, રેવ�યુ સવ� ન�. 57/1, �લોક ન�. 53, ફાઈનલ �લોટ ન�. 55/1, ટી.પી ન�.34, 
પાલી કનસાડ રોડ, મોજે પાલી, તા. સુરત િસટી, �. સુરત. એ�રયા 70 ચો. યાડ�.

�લેટ ન�.MIG/F/104, પહ�લા માળ�, (312 MIG કોલોની), ગુજરાત હાઉિસ�ગ બોડ� (�ી ગણેશ રેસીડ��સી સાઈટ પર, ગણેશપુરા-અમરોલી), અમરોલી
-સાયણ રોડ પાસે, �લોક ન�. 75, 76 પૈકી, મોજે છાપરાભાઠા, સબ-�ડ����ટસુરત િસટી, િજ. સુરત, એરીયા - કાપ�ટ એ�રયા - 597.83 ચો. �ટ.

રેવ�યુ સવ� ન�.246/1, 247, (ભેગા થયા પછી �લોક ન�. 242/એ, 242/બી, 242/ક�) �લોક ન�.242, �લોટ ન�.219, એચઆરપી બ��લો, ભ�ય
�યોત �ક�લની  સામે, મીરારેસીડ��સી પાસે, ક�નાલ રોડ, કામરેજ, સુરત-394180.�લોટનો િવ�તાર - 66.97 ચો.મી. એટલે ક� 80.09 ચો. યાડ�
એટલે ક� 720.59 ચો. �ટ.

મોજે ગોડાદરા, ટીકા ન�. 02, ચલતા ન�. 07 અને 08, �લોટ ન�. 17 પૈકી પૂવ� તરફનો ભાગ, રાજપુત ફિળયા, આસપાસ દાદા મ�િદર પાસે, ગામ
ગોડાદરા, સુરત. એ�રયા : જમીન એ�રયા : 3400 ચો.�ટ.

�લોટ ન�. 9, બજરંગ ઈ�ડ��ીયલ, મહા�મા ઈ�ડ��ીયલ પાસે, રેવ�યુ સવ� ન�. 459, નવો �લોક ન�. 998, મોજે પીપોદરા, તા. મા�ગરોલ, �. સુરત. 
એ�રયા - જમીન 160.61 ચો. યાડ�.

રો-હાઉસ, રેવ�યુ સવ� ન�. 12 પૈકી, �લોક ન�. 21 પૈકી, ટી.પી. �કીમ ન�. 46 (જહા�ગીરપુરા), ફાઈનલ �લોટ ન�. 07, �લોટ ન�. 03, બ�સીધર રો-હાઉસ, 
ઈ�કોન મ�િદર પાસે, જહા�ગીરપુરા-વરીયાવ રોડ, જહા�ગીરપુરા, સુરત. એ�રયા 76.25 ચો.મી.

િમલકતોનુ� વણ�ન

61.26 તા.29-02-2020 
સુધીના �યાજ સહીત

105.90 + �યાજ 

70.40 + �યાજ

15.00
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14.46 તા.31-08-2019 
સુધીના �યાજ સહીત

33.63 તા.30-06-2019 
સુધીના �યાજ સહીત

15.30
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21.60
2.16

188.56 તા.22-02-2021 
સુધીના �યાજ સહીત

186.00
18.60

ઈ�ડ.
�લોટ

દુકાન

રો-હાઉસ

�લેટ

રહ�.ઘર

રહ�.ઘર

35.53
3.55

ઈ�ડ.
�લોટ

56.87
5.69રો-હાઉસ

107.00 તા.31-12-2020
 સુધીના �યાજ સહીત

અનામત �ક�મત
(�ા. લાખમા�)

બાકી રકમ (�ા. લાખમા�) + �યાજ 
અને અ�ય ખચા�ઓ

િમલકતનો
�કાર

મે. ��નાથ ટ��ટાઈલ |05-09-2019
િવનુભાઈ જેરામભાઈ મોવાલીયા �લેટ ન�. A/304, �ી� માળ, િબ�ડીંગ ન�. 3, િવ�ગ A, �ીનાથ�ાર એપાટ�મે�ટ, રે.સ. ન�. 345/1 પૈકી, િસટી સવ� ન�. 914, ટી.પી. ન�. 04 (અ�ીનીક�માર-

નવાગામ),એફ.પી. ન�.19, �લોટ ન�.C, કતારગામ, સબ �ડ��ી.સુરત િસટી, �.સુરત. સુપર િબ�ટ અપ એ�રયા 800.00 ચો.�ટ એટલે ક� 74.34 ચો.મી.

રે.સ. ન�. 363/3 પૈકી, િસટી સવ� ન�. 379 થી 381, ટી.પી. �કીમ ન�. 4 (અ�ીનીક�માર-નવાગામ), ફાઈનલ �લોટ ન�.48, ઓ�ફસ ન�.408, ચોથો માળ,
ઓપેરા હાઉસ, સુપર ડાઈમ�ડ િબ�ડીંગ પાછળ, મીની બ�ર, મોજે કતારગામ, સબ ડી��ી. ચોયા�સી, �. સુરત.સુપર િબ�ટ અપ એરીયા 287 ચો.�ટ�જલાલ ક�શવભાઈ વાઘાણી

19.20
1.92

17.22
1.73

51.00 + �યાજ
�લેટ

ઓ�ફસ

આયા� મોબાઈલ ગેલેરી  
05-02-2020

�િવણભાઈ 
વ�લભભાઈ ઢોલરીયા

ધમ�શ માનેકચ�દ જૈન
34.60
3.46�લેટ

161.32 તા. 30-12-2019
સુધીના �યાજ સહીત�લેટ ન�. 1203, ‘�ીન િસટી’ કો��લે�મા� ‘E-5’ િબ��ડ�ગ ન�.14મા� 12મા માળ� ��થત, �ીન િસટી રોડ, રેવ�યુ સવ� ન�.47/2 ના �લોક ન�. 138, રેવ�યુ સવ� ન�.

47/1 ના  �લોક ન�.139, રેવ�યુ સવ� ન�. 46/1 ના �લોક ન�.140, રેવ�યુ સવ� ન�. 46/2 ના �લોક ન�. 141, રેવ�યુ સવ� ન�. 47/3 ના �લોક ન�. 142, રેવ�યુ
સવ� ન�. 53 ના �લોક ન�. 144 �ડાણ પછી નવો �લોક ન�. 138, મોજે ભાઠા, સબ-�ડ��ી�ટ ચોયા�સી, સુરત. એ�રયા સુપર િબ�ટ અપ એ�રયા - 1201 ચો. �ટ. 94.34 તા. 30-12-2019

સુધીના �યાજ સહીત

�લ મીલ જરી હાઉસ | તા.01/10/2019

િ��ટલ જરી હાઉસ | તા.01/10/2019

આથી અહી ં�હર�  જનતા અન ેખાસ કરીન ેકરજદારો તથા �મીનદારોન ેનોટીસ આપવામા � આવ ેછ � ક,�  નીચ ેજણાવલે �થાવર/જગ� મ િમલકતો ક � જ ેબક�  ઓફ બરોડાન ેમોગજ� /ચાજ � છ,�  જનેો કબ� બક�  ઓફ બરોડાના અિધકત�  
અિધકારી �ારા લવેામા � આવલે છ.�  નીચ ેજણાવલે ખાતાઓની િમલકતો બક� ના બાકી લણેા � વસલુવાના ધોરણ ે“જમે છ”� , “�યા � છ”� , “�યા � જમે છ � તમે”, અન ેકોઈપણ �કારના આ�યના આધાર િવના વચેાણ કરવામા � આવશ.ે

િ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 (એ�ફોસ�મે�ટ)
 એ�ટ 2002ના ��સ 6(2) અને ��સ 8(6) સાથે વ�ચાણે લઈ સુરિ�ત િમલકતોનુ� વેચાણ.

ROSARB સુરત શહ�રી �ે�, �ી� માળ, બરોડા સન કો�પલે�, ઘોડદોડ રોડ સુરત ફોન : 0261-2294302/03/04/05,9499555022, 7972395690

વેચાણના િનયમો અને શરતો �ગેની વધુ માિહતી માટ� h�ps://www.banko�aroda.in/e-auc�on.htm,h�ps://ibapi.in તથા અિધક�ત અિધકારી : ફોન : 0261-2294302/03/04/05, મો.9499555022/7972395690 નો અને www.mstcecommerce.com પર 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)

 અિધક�ત અિધકારી, બ�ક ઓફ બરોડા.તારીખ : 07-02-2022 | �થળ : સુરત | િમલકતની મુલાકાત માટ� સ�પક� :  સ�જય ક�માર િસ�હા - 7972395690

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

સા�ક�િતક ઈ-હરા� વેચાણ નોટીસ
તારીખ : 09-03-2022

સમય : બપોરે 2.00 થી 6.00


