
 

स्थावर मालमतताच्या ववक्री कररता ववक्री सूचना 

वि सेकू्यररटायझेशन अँड ररकन्स्ट्र कशन ऑफ फायनान्शशयल असेट्स अँड एन्फोससमेंट ऑफ सेकु्यररटी 

इंटरेस््टस अॅक्ट २००२ आवि त्यासह वाचण्याच्या सेकु्यररटी इंटरेस््टस (एशफ़ाससमेंट) रुल्स २००२ मधील 

रूल ८(६) च्या अटीनुंसार स्थावर मालमत्ताच्या ववक्री कररता ई- ऑक्शन ववक्री सूचना 

 

                     या ठिकाणी सर्व साधारण जनतेस आठण ठर्शेष करुन कजवदार आठण जाठिनदाराना सूचना देण्यात येते की , खाली निूद 

केलेल्या स्थार्र िालित्ता , ज्या सुरठित धनको (ठसकु्यर्व के्रठर्टर) बैंक ऑफ िहाराष्ट्र  याांच्या कड़े गहाण / बोज्या अांतगवत आहेत 

आठण बैंक ऑफ िहाराष्ट्र चे अठधकृत अठधकारी यानी सदर िालित्ताांचा त्यक्षि ताबा लेतला असून, सदर  िालित्ताांची ठर्क्री वि. 

३०/१२/२०२१ रोजी िु ०३.०० ते ०४.०० िरम्यान “जसे आहे जेथे आहे “,जे आहे जसे आहे,“तेथे जे आहे” ,या तत्वार्र 

बैंक ऑफ िहाराष्ट्र  याांना खाली निूद केलेल्या पररठशष्ट्ािधील कजवदार र् जािीनदार याांच्या करू्न येणे असलेली रक्कि र्सूल 

करण्यासािी ई – ऑक्शनद्वारे केली जाणार आहे  कजवदार आठण जाठिनदाराांकरू्न येणे असलेल्या रकिेचा तपशील, स्थार्र 

िालिते्तचे सांठिप्त र्णवन आठण क्षार्रील िाठहती असलेला बोज़ा, ताब्याचा त्यकार,राखीर् ठकित, बयाणा रक्कि पुढील त्यिाणे 

आहे. 

 

नाठसक अांचल कायावलय 
NASIK ZONAL OFFICE 

टेलीफोन/TELE   : (0253) 2314942 
गृहठनिावणभर्न,पुरानाआग्रारोर्,गर्करीचौक,नाठसक422002 

Gruha Nirman Bhavan, Old Agra Road, 
Gadakari Chowk, NASIK  422002 

       

अ 

क्र. 

कजसिाराचे / 

जामीनिारांचे नाव  

येिे रक्कम स्थावर मालमते्तचे संविप्त 

विसन  आवि माहीत असलेला 

बोज़ा  

राखीव वकमत 

बयािा रक्कम 

बोली वाढववण्याची रक्कम 

१. १. श्री. ठकशोर 

ठशर्ाजी चव्हाण 

(कजसिार) 

 

१. श्री. त्यठतभा ठकशोर 

चव्हाण  

(जामीनिार) 

 

(इंविरानगर शाखा) 

 

 

रु. १,४३२,०७७/- 

ठद. ३०/०६/२०१५ रोजी 

अठधक कजव 

सुठर्धेसांदभावतील सुरिा 

कागदपत्ाांिधे्य निूद 

केलेल्या दराने  

ठद. ३०/०६/२०१५         

पासूनचे व्याज आठण 

इतर खचव  

 

फॅ्लट क्र. १२, तीसरा िजला, 

ईश्वरी प्यारार्ाइस, – प्लॉट क्र. 

२५, सरे् नां. २०३/१+२-

४/अ+२+३,पाथर्ी, गौळाने रोर्, 

पाथर्ी गाांर्. 

िेत्रफल:- :- ६१२ चौ. फीट  

 

चतु: वसमा 

पूरे्स – प्लॉट क्र. २४/सीटीसी. नां. 

२४६७ 

पठििेस – ९ िीटर रस्ता 

दठिणेस –  प्लॉट क्र. ९ & 

११/सीटीसी एनओ. 

उत्तरेस – ९ िीटर रस्ता 

रु. १४,००,०००/- 

 (अिरी रुपये चौदा हजार 

िात् ) 

    रु. १,४०,०००/- 

(अिरी रुपये एक लाख     

चाळीस हजार िात्)  

रु. १०,०००/- 

(रुपये दहा हजार िात्)  

२. १) श्री. िहेश अशोक 

ठभसे 

२) सौ. रै्शाली िहेश 

ठभसे  

(कजसिार) 

 

श्री. त्यकाश दयाराि 

र्ाल     

(जामीनिार)  

 

(इंविरानगर शाखा) 

 

रु.१२,८३,३८३/-  

ठद. २१/१०/२०१८ रोजी 

अठधक कजव 

सुठर्धेसांदभावतील सुरिा 

कागदपत्ाांिधे्य निूद 

केलेल्या दराने ठद.  

२१/१०/२०१८ पासूनचे 

व्याज आठण इतर खचव  

अनु.क्र. २०३/१+२-१/१+४+६, 

प्लॉट क्र.१३, सीटीसी. नां. २४५६ र्     

प्लॉट क्र.१४, सीटीसी. नां. २४६५. 

िौजे पाथर्ी  ईश्वरी हाइट्स,  

फॅ्लट नां. ६, पठहला िजला . 

 

िेत्रफल : - ४०० चौ. ठफट 

 

चतु: वसमा 

पूरे्स – ९ िीटर रस्ता 

पठििेस -  प्लॉट क्र.१२ 

उत्तरेस - ९ िीटर रस्ता 

दठिणेस -  प्लॉट क्र.१ 

रु. १०,००,०००/-  

(अिरी  रुपये दहा लाख 

िात्) 

रु. १,००,०००/- 

(अिरी रुपये एक लाख िात् )  

रु.  १०,०००/- 

(रुपये दहा हजार  िात्) 



 िालिते्तच्या पहाणीची तारीख र् रे्ल : ठद १३/१२/२०२१ रोजी स ११.०० ते साय ०५.०० दरम्यान. 

 बयाना रक्कि आठण तू्यफ सादर करण्याची अांठति तारीख र् रे्ल : ठद २८/१२/२०२१ रोजी साय ५.०० पयंत. 

                       ठर्क्रीच्या तपशीलर्ार अटी र् शती जाणून लेण्यासािी कृपया बँके च्या रे्बसाइटर्ाररल ठलांक - 

                       http://www.bankofmaharashtra.in/propsale.asp” ई- ठबक्रय रे्बसाइट (www.ibapi.in) ठकां र्ा याांच्याशी सांपकव  

                       साधर्ा – श्री भूषण िोठहते िोबाइल नां ९९२३२५७०९०. 

 

ठदनाांक : ०९/१२/२०२१,  ठिकाण: नाठशक                                                                                अठधकृत अठधकारी 

 

                                                                                                                                                         बँकऑफ िहाराष्ट्र  

 

३. श्री. तेजस अशोक 

ठशरसाि    

(कजसिार) 

 

1.  श्री. सारांग रिेश 

कुलकणी  

 

2.  सौ. सोनाली सुरेश 

कुलकणी 

 

(जामीनिार)  

  

  

रु.६२५४६१४/-   

ठद.२९/११/२०१४  रोजी 

अठधक कजव 

सुठर्धेसांदभावतील सुरिा 

कागदपत्ाांिधे्य निूद 

केलेल्या दराने 

ठद.२९/११/२०१४       

पासूनचे व्याज आठण 

इतर खचव  

 

शॉप क्र. एस. – २ 

दूसरा िजला , टाइि स्करे्र  

अनु. क्र. ४२४/३, प्लॉट क्र. 

१,प्लॉट क्र. २७१, द्वारका नाठशक. 

 

िेत्रफल :-   ६०० चौ. ठफट.  

 

चतु: सीमा 

पूरे्स: - एस र्ी न 

नां. ४३५ 

पठििेस: - ३० िी. रोर् 

उत्तरेस: - िुांबई आग्रा रोर् – एन 

एच – ३ 

दठिणेस :- प्लॉट क्र. २, नािदेर् 

इांजी. र्र्क्व. 

रु. ३१,००,०००/- 

(अिरी एकतीस लाख िात्) 

रु. ३,१०,०००/- 

(रुपये तीन लाख दहा हजार 

िात्) 

रु.  १०,०००/- 

(रुपये दहा हजार  िात्) 

http://www.bankofmaharashtra.in/propsale.asp
http://www.ibapi.in/

