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સયુત ડામભડં બરુ્સભા ંચોથા યાઉન્ડની ઓફપર્ો તેભજ ાફકિંગનુ ંઈ-ઓક્ળન અંગેની નોફિર્ 

આ ઈ-ઓક્ળન નોટિસ થકી જણાલલાભાાં આલે છે કે (જે SDB ડામભાંડ બસુસના ફાંધાયણ પ્રભાણે પ્રોિી ભેમ્ફય ફનલા રામક છે તે) એસ ડી 
ફી ડામભાંડ બસુસ ાસે સયુત ડામભાંડ બસુસભાાં જે ઓટપસો અને જે એક્્રા ાટકિંગ યહરે છે તેની પાલણી ઈ-ઓક્ળન દ્વાયા કયલાભાાં આલળે 
જેભાાં SDB ના ભેમ્ફયો (ઓટપસધાયકો) તેભજ ઈ-ઓક્ળનભાાં બાગ રેનાય ઇચ્છુક બફડયો જ તેભાાં બફડ કયી ળકળે. આ ઓટપસો અને ાટકિંગનુ ાં 
ઈ-ઓક્ળન તાયીખ ૨૩/૦૮/૨૦૨૨ ના યોજ ફોયે ૧૨:૦૦ કરાકે ળરૂ થળે જે ર્ાજંે ૦૪:૦૦ કરાકે ણૂસ થળે. 

 

 ઈ-ઓક્ળન ભાિેની ઓફપર્ો :- 

િાલય C, D, E, F અને Gની ઓફપર્ો ભાિે 
અનાભત ફકિંભત : 13,500/- 

િાલય - C ની ઓફપર્ો 

ક્રભાકં િાલયન ં ઓફપર્ ન ં ફ્રોય ન ં
અંદાજીત 

ઓફપર્ની ર્ાઈઝ 
સુય બફલ્િઅ  

અનેસ્િ ભની 
ફડોબઝિ 
(EMD) 

1 C 1521 14 304 5,00,000 

2 C 1522 14 304 5,00,000 

3 C 1523 14 304 5,00,000 

4 C 1524 14 304 5,00,000 

5 C 1525 14 304 5,00,000 

6 C 1526 14 304 5,00,000 

7 C 1529 14 304 5,00,000 

8 C 1531 14 304 5,00,000 

9 C 1532 14 301 5,00,000 

10 C 1534 14 304 5,00,000 

11 C 1536 14 304 5,00,000 

12 C 1537 14 304 5,00,000 

13 C 1538 14 304 5,00,000 

14 C 1539 14 301 5,00,000 

15 C 1540 14 304 5,00,000 
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િાલય - D ની ઓફપર્ો 

ક્રભાકં િાલયન ં ઓફપર્ ન ં ફ્રોય ન ં
અંદાજીત 

ઓફપર્ની ર્ાઈઝ 
સુય બફલ્િઅ 

અનેસ્િ ભની 
ફડોબઝિ 
(EMD) 

1 D 102 1 304 5,00,000 

2 D 131 1 304 5,00,000 

3 D 132 1 304 5,00,000 

4 D 133 1 304 5,00,000 

5 D 330 3 301 5,00,000 

6 D 331 3 304 5,00,000 

7 D 332 3 304 5,00,000 

8 D 333 3 304 5,00,000 

9 D 334 3 304 5,00,000 

10 D 1402 13 304 5,00,000 

11 D 1403 13 304 5,00,000 

12 D 1404 13 304 5,00,000 

13 D 1406 13 304 5,00,000 

14 D 1412 13 303 5,00,000 

15 D 1421 13 304 5,00,000 

16 D 1423 13 304 5,00,000 

17 D 1424 13 304 5,00,000 

18 D 1426 13 304 5,00,000 

19 D 1427 13 304 5,00,000 

20 D 1433 13 304 5,00,000 

21 D 1436 13 304 5,00,000 

િાલય - E ની ઓફપર્ો 
1 E 1412 13 303 5,00,000 

2 E 1414 13 303 5,00,000 

3 E 1415 13 303 5,00,000 

4 E 1420 13 302 5,00,000 

5 E 1426 13 302 5,00,000 

6 E 1427 13 311 5,00,000 

7 E 1428 13 306 5,00,000 

8 E 1430 13 303 5,00,000 

9 E 1431 13 303 5,00,000 

10 E 1433 13 303 5,00,000 
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િાલય - F ની ઓફપર્ો 

ક્રભાકં િાલયન ં ઓફપર્ન ં ફ્રોયન ં
અંદાજીત 

ઓફપર્ની ર્ાઈઝ 
સુય બફલ્િઅ 

અનેસ્િ ભની 
ફડોબઝિ 
(EMD) 

1 F 124 1 302 5,00,000 

2 F 224 2 302 5,00,000 

3 F 312 3 303 5,00,000 

4 F 313 3 303 5,00,000 

5 F 314 3 303 5,00,000 

6 F 315 3 303 5,00,000 

7 F 316 3 303 5,00,000 

8 F 317 3 301 5,00,000 

9 F 1128 11 306 5,00,000 

10 F 1129 11 303 5,00,000 

11 F 1218 12 306 5,00,000 

12 F 1219 12 302 5,00,000 

13 F 1422 13 302 5,00,000 

14 F 1423 13 302 5,00,000 

15 F 1427 13 311 5,00,000 

16 F 1428 13 306 5,00,000 

17 F 1431 13 303 5,00,000 

18 F 1433 13 303 5,00,000 

િાલય - G ની ઓફપર્ો 
1 G 219 2 302 5,00,000 

2 G 415 4 303 5,00,000 

3 G 416 4 303 5,00,000 

4 G 417 4 301 5,00,000 

 

િાલય B અને સ્ાઈન (૫૦૦ સ્ક્લેય પીિ) ની ઓફપર્ો ભાિે 
અનાભત ફકિંભત : 15,000/- 

િાલય - B ની ઓફપર્ો 

ક્રભાકં િાલયન ં ઓફપર્ ન ં ફ્રોય ન ં
અંદાજીત 

ઓફપર્ની ર્ાઈઝ 
સુય બફલ્િઅ  

અનેસ્િ ભની 
ફડોબઝિ 
(EMD) 

1 B 1521 14 499 5,00,000 

2 B 1522 14 501 5,00,000 

3 B 1534 14 501 5,00,000 

4 B 1535 14 501 5,00,000 
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સ્ાઈન (૫૦૦ સ્ક્લેયપીિ) ની ઓફપર્ો 

ક્રભાકં િાલયન ં ઓફપર્ ન ં ફ્રોય ન ં
અંદાજીત 

ઓફપર્ની ર્ાઈઝ 
સુય બફલ્િઅ  

અનેસ્િ ભની 
ફડોબઝિ 
(EMD) 

1 Spine 1152 11 486 5,00,000 

2 Spine 1625 15 493 5,00,000 

3 Spine 1630 15 500 5,00,000 

4 Spine 1639 15 503 5,00,000 

5 Spine 1642 15 500 5,00,000 

6 Spine 1644 15 503 5,00,000 

7 Spine 1649 15 499 5,00,000 

8 Spine 1650 15 501 5,00,000 

9 Spine 1652 15 486 5,00,000 

 

િાલય H અને સ્ાઈન (૧૦૦૦ સ્ક્લેય પીિ) ની ઓફપર્ો ભાિે 
અનાભત ફકિંભત : 16,000/- 

િાલય- H ની ઓફપર્ો 

ક્રભાકં િાલયન ં ઓફપર્ ન ં ફ્રોય ન ં
અંદાજીત 

ઓફપર્ની ર્ાઈઝ 
સુય બફલ્િઅ  

અનેસ્િ ભની 
ફડોબઝિ 
(EMD) 

1 H 1505 14 1,014 10,00,000 

2 H 1509 14 1,010 10,00,000 

3 H 1511 14 11,668 20,00,000 

4 H 1601 15 5,104 20,00,000 

5 H 1607 15 1,010 10,00,000 

6 H 1609 15 1,010 10,00,000 

  
    

  

સ્ાઈન(૧૦૦૦ સ્ક્લેયપીિ) ની ઓફપર્ો 

ક્રભાકં િાલયન ં ઓફપર્ ન ં ફ્રોય ન ં
અંદાજીત 

ઓફપર્ની ર્ાઈઝ 
સુય બફલ્િઅ  

અનેસ્િ ભની 
ફડોબઝિ 
(EMD) 

1 Spine 1614 15 995 10,00,000 
 

નોંધ :- અનાભત ફકિંભત રાગ ુકય સર્લામની છે. 
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 સલનતંીત્ર ર્ાથે ઓફપર્ ેિે બયલાાત્ર EMD (ડીોઝીિ) યકભની ભાફિતી નીચે મજુફ છે. 
 ૩૦૦ અને ૫૦૦ ્ક્લેયપીિ સધુીની ઓપીસો ભાિે ઇ-ઓક્ળનભાાં બાગ રેલા ભાિે EMD (ડીોઝીિ) ેિેની યકભ રૂ. 

૫,૦૦,૦૦૦/- બયલાની યહળેે. આ યકભ બમાસ ફાદ ઈ-ઓક્ળનભાાં બાગ રેનાય બફડય ઈ-ઓકળનભાાં ઉરબ્ધ 
૩૦૦ & ૫૦૦ ્ક્લેય પીિ સધુીની એક કે એક થી લધ ુઓટપસો ભાિે ફીડ કયી ળકે છે. 

 ૧૦૦૦ ્ક્લેયપીિ સધુીની ઓપીસો ભાિે ઈ-ઓક્ળનભાાં બાગ રેલા ભાિે EMD (ડીોઝીિ) ેિેની યકભ રૂ. 
૧૦,૦૦,૦૦૦/- બયલાની યહળેે, આ યકભ બમાસ ફાદ ઈ-ઓકળનભા ંબાગ રેનાય બફડય ઈ-ઓક્ળનભા ંઉરબ્ધ 

૧૦૦૦ સ્ક્લેયપીિ સધુીની ફધી ઓફપર્ો ભાિે બફડ કયી ળકે છે. 

 ૧૦૦૦ ્ક્લેયપીિથી લધ ુસાઈઝની ઓપીસો ભાિે ઈ-ઓક્ળનભાાં બાગ રેલા ભાિે EMD (ડીોઝીિ) ની યકભ રૂ. 
૨૦,૦૦,૦૦૦/- બયલાની યહળેે, આ યકભ બમાસ ફાદ ઈ-ઓકળનભા ંબાગ રેનાય બફડય ઈ-ઓક્ળનભા ંઉરબ્ધ 

તભાભ ઓફપર્ો ભાિે બફડ કયી ળકે છે. 

 
 સલનતંીત્ર ર્ાથે ાફકિંગ ેિે બયલાાત્ર EMD (ડીોઝીિ) યકભની ભાફિતી નીચે મજુફ છે. 

ાફકિંગ અનેસ્િ ભની ફડોબઝિ 
(EMD) 

અનાભત ફકભત  
(Base Price) 

ટુ-રહીરય ૧૦,૦૦૦/- ૧,૦૦,૦૦૦/- 

પોય-રહીરય ૧,૦૦,૦૦૦/- ૧0,૦૦,૦૦૦/- 

નોંધ :- અનાભત ફકિંભત રાગ ુકય સર્લામની છે. 
ઓકળનભાાં બાગ રેનાયે EMD (ડીોઝીિ) ની યકભ બમાસ ફાદ જે ઓપીસ સાઈઝ કે ાટકિંગ ભાિે અયજી આી યહ્યા હોમ તે ઓપીસ 
સાઇઝ કે ાટકિંગનો ઉલ્રેખ વલનાંતી ત્રભાાં કયલાનો યહળેે. ઓકળનભાાં બાગ રેનાયે જે ઓપીસ ભાિે EMD (ડીોઝીિ) બયેર છે તે 
ઓપીસની સાઈઝ કયતા ભોિી સાઈઝ ધયાલતી ઓટપસો ભાિે બફડ કયી ળકળે નટહ. ઓકળનભાાં બાગ રેનાયે જે ઓપીસ ભાિે જેિરી 
યકભ EMD (ડીોઝીિ) ેિે બયેર છે તે જ પ્રભાણેની ઓપીસ સાઈઝ અથલા તેનાથી ઓછી સાઇઝ ધયાલતી એક અથલા એક કયતાાં 
લધ ુઓટપસો ભાિે ફીડ કયી ળકળે યાંત ુતે સાઈઝ કયતાાં ભોિી સાઇઝની ઑટપસ ભાિે બફડ કયી ળકળે નહીં. 
 
ઉયોક્ત દળાસલેર ઓટપસોની મરુાકાત અગાઉથી એોઈન્િભેન્િ રઈ કયી ળકાળે. ઈ-ઓકળનભાાં બાગ રેલા ઈચ્છછતા બફડયોએ 
એોઈન્િભેન્િ ભાિે info@sdbbourse.com ઉય ભેઈર કયલાનો યહળેે. 
 
ઈ-ઓકળનભાાં બાગ રેલા ઈચ્છછતા બફડયોએ EMD (ડીોઝીિ) ની યકભ NEFT / RTGS  દ્વાયા ફેંક એકાઉન્િ નાંફય :  
50200035517256 ; ફેંક એકાઉન્િ હોલ્ડયનુાં નાભ : SDB DIAMOND BOURSERERA PROJECT A/C ; ફેંકનુાં નાભ : HDFC 
Bank Limited ; IFSC Code : HDFC0001008 ; બ્ાાંચ  : વસિીરાઈિ, સયુતભાાં જભા કયાલલાની યહળેે તેભજ ઈ-ઓકળનને રગતી 
લધ ુજાણકાયી ભાિે શ્રી વનબખર ગજ્જય (+91 7227034503) / શ્રી બાવલક જાિટકમા (+91-7227034504) નો સાંકસ કયલાનો યહળેે. 
ઈ-ઓકળનભાાં બાગ રેલા ભાિેના વલનાંતીત્ર સાથે EMD (ડીોઝીિ) યકભ બમાસનો યુાલો તેભજ ્લ પ્રભાબણત કયેર (૧) ઓખનો 
યુાલો (KYC) (૨) હારના યહઠેાણનો યુાલો (૩) ાનકાડસ (૪) ઇ-ભેઈર આઈડી (૫) સાંકસ નાંફય (ભોફાઈર/રેનરાઇન) (૬) 
GSTN નાંફય (૭) પભસ/કાંની હોમ તો તેના યજી્રેળન ડોક્યભેુન્િ (૮) કેન્સર ચેક ની નકર SDBની કોોયેિ ઓફપર્ ય તાયીખ 
૦૪/૦૮/૨૦૨૨ થી ૨૨/૦૮/૨૦૨૨ દયસભમાન ર્લાયે ૧૦:૩૦ થી ર્ાજંે ૦૫:૦૦ સધુીભા જભા કયાલલાની યિળેે અથલા ઉયોક્ત 
પોભસની સ્કેનકોી ઈ-ભેઈર દ્વાયા info@sdbbourse.com ય ણ જભા કયાલી ળકાળે. 

 EMD (ડીોઝીિ) ની યકભ RTGS / NEFT ભાધ્મભથી જ જભા કયાલલાની યિળેે. 

mailto:info@sdbbourse.com
mailto:info@sdbbourse.com
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 ળયતો અને સનમભો :- 
1) ઓકળન “AS IS WHERE IS” અને “AS IS WHAT IS” આધાય ય ઓનરાઈન કયલાભાાં આલળે. 

2) ઓક્ળન SDB દ્વાયા વનભણકુ કયેર સવલિસ પ્રોલાઇડય “ભેસસસ સોફ્િસેન્સ િેક્નોરોજીસ પ્રાઈલેિ બરવભિેડ” દ્વાયા 

auction.suratdiamondbourse.in લેફોિસર ય કયલાભાાં આલળે. 

3) ઈ-ઓક્ળન અંગેના જરૂયી ડૉક્યભેુન્િસ જેલા કે ઈ-ઓક્ળન ફીડ પોભસ, બફડય દ્વાયા ટડકરેયેળન, ઈ-ઓક્ળન અંગેના સાભાન્મ 

ળયતો અને વનમભો લગેયે SDB ની લેફસાઇિ www.suratdiamondbourse.in ય ઉરબ્ધ છે. 

4) ઈ-ઓકળનભાાં બાગ રેલા ઈચ્છછતા બફડયે EMD (ડીોઝીિ) ની યકભ NEFT/RTGS દ્વાયાફેંક એકાઉન્િ નાંફય :  

50200035517256 ; ફેંક એકાઉન્િ હોલ્ડયનુાં નાભ : SDB DIAMOND BOURSERERA PROJECT A/C ; ફેંકનુાં નાભ : 

HDFC Bank Limited ; IFSC Code : HDFC0001008 ; બ્ાાંચ : વસિીરાઈિ, સયુત ખાતે જભા કયાલલાની યહળેે. 

5) ઈ-ઓકળનભાાં બાગ રેલા ઈચ્છછતા બફડયનો કામસયત ઈ-ભેઈર આઈડી હોલો પયજજમાત છે કાયણકે ઈ-ઓકળનના સાંદબસભાાં 

કોઈણ ભાટહતી તેભજ ઈ-ઓક્ળનભાાં બાગ રેલા ભાિેનો યઝુય આઈડી અને ાસલડસ ણ ભેઈર દ્વાયા જ ભોકરલાભાાં 

આલળે. 

6) ઈ-ઓકળનભાાં બાગ રેલા ઈચ્છછતા બફડયે ઈ-ઓકળનભાાં બાગ રેલા ભાિેના વલનાંતીત્ર સાથે EMD (ડીોઝીિ) યકભ 

બમાસનો યુાલો તેભજ ્લ પ્રભાબણત કયેર (૧) ઓખનો યુાલો(KYC) (૨) હારના યહઠેાણનો યુાલો (૩) ાનકાડસ (૪) 

ઇ-ભેઈર આઈડી (૫) સાંકસ નાંફય (ભોફાઈર/રેનરાઇન) (૬) GSTN નાંફય (૭) પભસ/કાંની હોમ તો તેના યજી્રેળન 

ડોક્યભેુન્િ (૮) કેન્સર ચેક ની નકર SDBની કોોયેિ ઓટપસ ય તાયીખ ૦૪/૦૮/૨૦૨૨ થી ૨૨/૦૮/૨૦૨૨ સધુીભાાં 

સલાયે ૧૦:૩૦ થી સાાંજે ૦૫:૦૦ ભાાં જભા કયાલલાના યહળેે અથલા ઉયોક્ત પોભસની ્કેનકોી ઈ-ભેઈર દ્વાયા 

info@sdbbourse.com ય ણ જભા કયાલી ળકાળે. આ અંગે લધ ુજાણકાયી ભાિે SDB ની કોોયેિ ઓટપસ ખાતે શ્રી 

વનબખર ગજ્જય (+91 7227034503) / શ્રી બાવલક જાિટકમા (+91-7227034504) ય સાંકસ કયલાનો યહળેે. 

7) ઈ-ઓક્ળન જે auction.suratdiamondbourse.in  ના ોિસર ય થલાનુાં છે તેભાાં બાગ રેલા  ઈચ્છછતા બફડયની મોગ્મતા 

SDB દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આલળે. 

8) ઈ-ઓકળનભાાં બાગ રેલા ઈચ્છછતા બફડયને તેની ઈ-ઓક્ળનભાાં બાગ રેલાની મોગ્મતા KYC ના આધાય ય તાસ કમાસ 

ફાદ જ યઝુય આઈડી અને ાસલડસ SDB દ્વાયા ભોકરલાભાાં આલળે. 

9) ઈ-ઓક્ળનભાાં બાગ રેલા ઈચ્છછતા બફડયની એ જલાફદાયી યહળેે કે ઈ-ઓક્ળનભાાં મકૂલાભાાં આલેર ઓટપસની સાંણૂસ યીતે 

ચકાસણી કમાસ ફાદ જ ઈ-ઓક્ળનભાાં બાગ રેલા ભાિેનુાં એપ્રીકેળન પોભસ જભા કયાલે. ઉયોક્ત દળાસલલાભાાં આલેર 

ઓટપસની સાઈઝ સચોિ છે તેભ છતાાં તેની ચકાસણી કયલાની સાંણૂસ જલાફદાયી ઈ-ઓક્ળનભાાં બાગ રેલા ઈચ્છછતા 

બફડયની યહળેે. 

10) ઈ-ઓક્ળન નોિીસભાાં દળાસરમા પ્રભાણેના તાયીખ અને સભમે ઈ-ઓક્ળન ળરૂ થળે. બફડય “બફડ ઇન્રીભેન્િ અભાઉન્િ” ની 

કોરભભાાં દળાસરમા પ્રભાણેની યીતે બફડની યકભ લધાયી ળકળે. ઓનરાઈન ઓક્ળન તાયીખ ૨૩/૦૮/૨૦૨૨ ના યોજ ફોયે 

૧૨:૦૦ થી સાાંજે ૦૪:૦૦ લાગ્મા સધુી ચા ુયહળેે. જો કોઈ બફડય ઓક્ળન રુૂાં થલાના ૫ વભવનિની અંદય બફડ કયે છે તો જે 

ઓપીસ કે ાટકિંગ ભાિે ફીડ કયી હળે તે ઓટપસ કે ાટકિંગ ભાિે બફડ યૂો થલાનો સભમ જે સભમે બફડ કયી હોમ તેનાથી ૫ 

વભવનિ રાંફાઈ જળે. આ યીતે ઓિો-ઍક્સિેંળન અનબરવભિેડ લખત થઈ ળકે છે યાંત ુછેલ્રી ૫ વભવનિભાાં જો બફડ થામ છે 

ત્માયે જ ઓિો-ઍક્સિેંળન થળે. જો છેલ્રી ૫ વભવનિભાાં કોઈ બફડ થતી નથી તો બફડ કયલાનો સભમ નોિીસભાાં દળાસરમા 

પ્રભાણે ણૂસ થઇ જળે. યાંત ુબફડય ભાિે સરાહનીમ છે કે ઓક્ળન રુૂાં થલાના સભમ દયવભમાન ઇન્િયનેિ ફાંધ થવુાં, નેિલકસ 

file:///C:/Users/AD/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LPMC04NA/auction.suratdiamondbourse.in
file:///C:/Users/AD/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LPMC04NA/www.suratdiamondbourse.in
mailto:info@sdbbourse.com
http://www.auction.suratdiamondbourse.in/
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પ્રોબ્રભ, વસ્િભનુાં રેળ થવુાં, ાલય-કિ જેલી સભ્મા ન નડે તે ભાિે છેલ્રી વભવનિ અથલા છેલ્રી સેકાંન્ડોની યાહ જોમા 

લગય ઓિો-ઍક્સિેંળન સભમભાાં હરેેથી બફડ કયે. 

11) ઈ-ઓક્ળન ણૂસ થામ તે સભમે જે બફડયે સૌથી લધ ુબફડ કયી હળે તેને SDB દ્વાયા સપ બફડય જાહયે કયલાભાાં આલળે અને 

તે અંગેની ભાટહતી ઇ-ભેઈર અને ભેસેજ દ્વાયા બફડયને આલાભાાં આલળે. 

12) સપ બફડય દ્વાયા EMD (ડીોઝીિ) ની જે યકભ બયલાભાાં આલી હળે તેને ઓટપસ કે ાટકિંગની કુર યકભના બાગરૂે 

ગણલાભાાં આલળે અને જે બફડય સપ યહ્યા નથી તેભની બયેર EMD (ડીોઝીિ) ની યકભ ઓક્ળન યૂા થમાના ૭ 

ટદલસભાાં તેભને એપ્પ્રકેળન લખતે જણાલેર ફેંક એકાઉન્િભાાં યત કયલાભાાં આલળે અને તે યકભ ઉય કોઈ રમાજ 

આલાભાાં આલળે નહીં. સપ બફડયે ઓપીસ કે ાટકિંગ ેિે જે  બફડની યકભ હોમ તેના ૨૫% યકભ તે ઓટપસ કે ાટકિંગ 

ભાિેની  બફડ યૂી થમાના ૧૦ ટદલસભાાં જભા કયાલલાની યહળેે અને ફાકીની યકભ બફડ યૂી થમાના ૪૫ભા ટદલસ સધુીભાાં 

જભા કયાલલાની યહળેે. જો સપ બફડય ૨૫% યકભ બયલાભાાં વનષ્પ જામ છે તો તે ટદલસ સધુીભાાં ઓટપસ કે ાટકિંગ ેિે 

બયેર સાંણૂસ યકભ જપ્ત કયલાભાાં આલળે અને ઓપીસ કે ાટકિંગ ય કોઈણ પ્રકાયનો હક્ક યહળેે નટહ અને જો બફડય ૨૫% 

યકભ બયે છે અને ફાકીની ૭૫% યકભ ૪૫ ટદલસ સધુીભાાં બયલાભાાં વનષ્પ જામ છે તો બફડય ય ૧૮% રેખે જેિરા ટદલસ 

વલરાંફ કયે છે તેિરા ટદલસનુાં રમાજ લસરૂ કયલાભાાં આલળે યાંત ુજો ઈ-ઓક્ળન રુૂાં થમાના ૯૦ભા ટદલસ સધુીભા સાંણૂસ 

યકભ બયલાભાાં વનષ્પ જામ છે તો તે ટદલસ સધુી ઓટપસ કે ાટકિંગ ેિે બયેર સાંણૂસ યકભ જપ્ત કયલાભાાં આલળે અને 

ટડપોલ્િય બફડયનો બયેર યકભ અને જે ઓપીસ કે ાટકિંગ ભાિે સપ બફડય હતો તે ઓટપસ કે ાટકિંગ ય કોઈણ પ્રકાયનો 

હક્ક યહળેે નહીં. 

13) ઈ-ઓકળનભાાં બાગ રેલા ઈચ્છછતા બફડય SDB ના ફાંધાયણભાાં તેભજ ઈ-ઓકળન ોરીસીના રભાાંક-૮ ભાાં દળાસરમા પ્રભાણે 

SDB નો પ્રોિી ભેમ્ફય ફનલા તેભજ ઈ-ઓક્ળન પ્રટરમાભાાં બાગ રેલા હક્કદાય હોલો જોઈએ. ઈ-ઓક્ળન ોરીસીની 

ગાઈડરાઈન્સ SDBની લેફસાઇિ www.suratdiamondbourse.in ય ઉરબ્ધ છે. 

14) SDB અથલા ઓક્ળન સવલિસ પ્રોલાઇડય ઇન્િયનેિ/નેિલકસ ખયાફી, કોઈ િેકવનકર ખાભી ભાિે જલાફદાય નથી. આ પ્રકાયની 

કોઈણ સભ્મા ઈ-ઓક્ળન દયવભમાન નડે નહીં તે ભાિે મોગ્મ સાંસાધનો તેભજ ાલય ફેકઅ યાખલો સરાહનીમ છે. 

15) ઓટપસ કે ાટકિંગ ને રગતી ્િેમ્ ડયિૂી/રાન્સપય પી લગેયેનુાં બાયણ સપ બફડય ય યહળેે. 

16) SDB ાસે ઈ-ઓક્ળન મરૂતલી/કેન્સર કયલાના તેભજ નોટિસભાાં દળાસલેર ઓપીસભાાંથી કોઈ ઓટપસ ઓક્ળનભાાં ન મકૂલી 

લગેયે જેલા દયેક પ્રકાયના હક્ક છે અને ઓક્ળન હરેા અને ઓક્ળન દયવભમાન ણ તેભાાં પેયપાય કયલાના હક્ક છે. 

17) સપ બફડય દ્વાયા સાંણૂસ યકભ બયાઈ ગમા ફાદ SDB તેના નાભ ઉય અથલા સપ બફડય કહ ે તે નાભ ય 

યલાનગી/અરોિભેન્િ રેિય ઇ્ય ુ કયી આળે.(અન્મ નાભ ય અરોિભેન્િ રેિય રાન્સપય પી અને ભેમ્ફય ફનલાની 

મોગ્મતાના આધાય ય ઇ્ય ુકયલાભાાં આલળે.) 

18) જો ઈ-ઓક્ળનભાાં બાગ રેલા ભાિેનુાં એપ્પ્રકેળન પોભસ EMD (ડીોઝીિ) ની યકભ જભા કયારમા લગય અથલા ઓછી યકભ 

જભા કયારમા સાથે આલાભાાં આલળે તો તેલા પોભસને SDB દ્વાયા નકાયલાભાાં આલળે. 

19) ઈ-ઓકળનભાાં બાગ રેલા ઈચ્છછતા બફડય (કે જે SDB ના ભેમ્ફય નથી) જો ઓટપસ ભાિે સપ બફડય યહતેા નથી ણ 

ાટકિંગ ભાિે સપ બફડય યહ ેછે તેલા સાંજોગોભાાં તેલા બફડયો ભાત્ર ાટકિંગ રેલા ભાિે હક્કદાય યહળેે નહીં.  

 
તાયીખ : ૦૪/૦૮/૨૦૨૨ 
સ્થ  : સયુત 

Sd/- 
અસધકૃત ર્ફિકતાસ 

એર્ ડી ફી ડામભડં બરુ્સ 

http://www.suratdiamondbourse.in/
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Notice for acquiring offices & parking through E-auction in 

Surat Diamond Bourse 

E-auction notice is hereby given to the public in general (all those who are eligible to become 

property members in SDB Diamond Bourse as per articles of the Company) for the parking and 

below mentioned offices available with SDB Diamond Bourse (SDB) in Surat Diamond Bourse 

through E-auction in which SDB members (office holders) as well as bidders who willing to 

participate in the E-auction will be able to bid in it, which shall commence on 23rd August, 2022 at 

12:00 pm and ends at 04:00 pm. 

 Property Description: - 

Offices in Tower C, D, E, F and G 

Reserve Price : 13,500/- 

Offices in Tower - C 

Sr. No. 
Tower No.  

(As per site) 
Office No 

Floor No. 
(As per 

Site) 

Proposed Super 
builtup Area of 

office 
EMD amount 

1 C 1521 14 304 5,00,000 

2 C 1522 14 304 5,00,000 

3 C 1523 14 304 5,00,000 

4 C 1524 14 304 5,00,000 

5 C 1525 14 304 5,00,000 

6 C 1526 14 304 5,00,000 

7 C 1529 14 304 5,00,000 

8 C 1531 14 304 5,00,000 

9 C 1532 14 301 5,00,000 

10 C 1534 14 304 5,00,000 

11 C 1536 14 304 5,00,000 

12 C 1537 14 304 5,00,000 

13 C 1538 14 304 5,00,000 

14 C 1539 14 301 5,00,000 

15 C 1540 14 304 5,00,000 
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Offices in Tower - D 

Sr. No. 
Tower No.  

(As per site) 
Office No 

Floor No. 
(As per 

Site) 

Proposed Super 
builtup Area of 

office 
EMD amount 

1 D 102 1 304 5,00,000 

2 D 131 1 304 5,00,000 

3 D 132 1 304 5,00,000 

4 D 133 1 304 5,00,000 

5 D 330 3 301 5,00,000 

6 D 331 3 304 5,00,000 

7 D 332 3 304 5,00,000 

8 D 333 3 304 5,00,000 

9 D 334 3 304 5,00,000 

10 D 1402 13 304 5,00,000 

11 D 1403 13 304 5,00,000 

12 D 1404 13 304 5,00,000 

13 D 1406 13 304 5,00,000 

14 D 1412 13 303 5,00,000 

15 D 1421 13 304 5,00,000 

16 D 1423 13 304 5,00,000 

17 D 1424 13 304 5,00,000 

18 D 1426 13 304 5,00,000 

19 D 1427 13 304 5,00,000 

20 D 1433 13 304 5,00,000 

21 D 1436 13 304 5,00,000 

Offices in Tower - E 

1 E 1412 13 303 5,00,000 

2 E 1414 13 303 5,00,000 

3 E 1415 13 303 5,00,000 

4 E 1420 13 302 5,00,000 

5 E 1426 13 302 5,00,000 

6 E 1427 13 311 5,00,000 

7 E 1428 13 306 5,00,000 

8 E 1430 13 303 5,00,000 

9 E 1431 13 303 5,00,000 

10 E 1433 13 303 5,00,000 
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Offices in Tower - F 

Sr. No. 
Tower No.  

(As per site) 
Office No 

Floor No. 
(As per 

Site) 

Proposed Super 
builtup Area of 

office 
EMD amount 

1 F 124 1 302 5,00,000 

2 F 224 2 302 5,00,000 

3 F 312 3 303 5,00,000 

4 F 313 3 303 5,00,000 

5 F 314 3 303 5,00,000 

6 F 315 3 303 5,00,000 

7 F 316 3 303 5,00,000 

8 F 317 3 301 5,00,000 

9 F 1128 11 306 5,00,000 

10 F 1129 11 303 5,00,000 

11 F 1218 12 306 5,00,000 

12 F 1219 12 302 5,00,000 

13 F 1422 13 302 5,00,000 

14 F 1423 13 302 5,00,000 

15 F 1427 13 311 5,00,000 

16 F 1428 13 306 5,00,000 

17 F 1431 13 303 5,00,000 

18 F 1433 13 303 5,00,000 

Offices in Tower - G 

1 G 219 2 302 5,00,000 

2 G 415 4 303 5,00,000 

3 G 416 4 303 5,00,000 

4 G 417 4 301 5,00,000 
 

Offices in Tower-B & Spine 

Reserve Price : 15,000/- 

Offices in Tower-B 

Sr. No. 
Tower No.  

(As per site) 
Office No 

Floor No. 
(As per Site) 

Proposed Super 
builtup Area of 

office 
EMD amount 

1 B 1521 14 499 5,00,000 

2 B 1522 14 501 5,00,000 

3 B 1534 14 501 5,00,000 

4 B 1535 14 501 5,00,000 
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Offices in Spine (500 sq. ft.) 

Sr. No. 
Tower No. 

(As per site) 
Office No 

Floor No. 
(As per 

Site) 

Proposed Super 
builtup Area of 

office 
EMD amount 

1 Spine 1152 11 486 5,00,000 

2 Spine 1625 15 493 5,00,000 

3 Spine 1630 15 500 5,00,000 

4 Spine 1639 15 503 5,00,000 

5 Spine 1642 15 500 5,00,000 

6 Spine 1644 15 503 5,00,000 

7 Spine 1649 15 499 5,00,000 

8 Spine 1650 15 501 5,00,000 

9 Spine 1652 15 486 5,00,000 

Offices in Tower - H & Spine 
Reserve Price : 16,000/- 

Offices in Tower-H 

Sr. No. 
Tower No. 

(As per site) 
Office No 

Floor No. 
(As per 

Site) 

Proposed Super 
builtup Area of 

office 
EMD amount 

1 H 1505 14 1,014 10,00,000 

2 H 1509 14 1,010 10,00,000 

3 H 1511 14 11,668 20,00,000 

4 H 1601 15 5,104 20,00,000 

5 H 1607 15 1,010 10,00,000 

6 H 1609 15 1,010 10,00,000 

Offices in Spine (1000 sq. ft.) 

Sr. No. 
Tower No. 

(As per site) 
Office No 

Floor No. 
(As per 

Site) 

Proposed Super 
builtup Area of 

office 
EMD amount 

1 Spine 1614 15 995 10,00,000 

 Reserve Price is exclusive of applicable Taxes.
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 The application for office shall be accompanied by EMD which should equal to : 

 Rs. 5,00,000/- for participation in E-auction for office size upto 500 sq.ft. After EMD 

payment of Rs. 5,00,000/- , Participant can bid for one or more than one offices available 

for E-auction upto 500 sq.ft. size. 

 Rs. 10,00,000/- for participation in E-auction for office size is more than 500 sq.ft upto 1000 

sq.ft. After EMD payment of Rs. 10,00,000/- , Participant can bid for all the offices 

available for E-auction upto 1000 sq.ft. Size. 

 Rs. 20,00,000/- for participation in E-auction for office size is more than 1000 sq.ft. After 

EMD payment of Rs. 20,00,000/-, Participant can bid for all the offices available for E-

auction. 

 The application for parking shall be accompanied by EMD which should equal to : 

Parking EMD Amount Base Price 
2-wheeler 10,000/- 1,00,000/- 

4-wheeler 1,00,000/- 10,00,000/- 

 Reserve Price is exclusive of applicable Taxes. 

The bidder/applicant has to specify the choice of the size of office or parking for which application 

is submitted from the list mentioned in the notice of E-auction of offices and parking along with 

EMD amount. The bidder/applicant can't bid for larger office size than office size for which EMD is 

paid at the time of E-auction. However, interested bidder/applicant may give offers either for one 

or more than one offices of the same or lower size but he can’t bid for larger size office than size 

for which EMD amount is submitted. 

Offices available with SDB for E-auction may be inspected with prior appointment only. Intending 

bidders are required to e-mail on info@sdbbourse.com for getting appointment for inspection of 

property. 

The intending bidders are required to deposit EMD amount either through NEFT/RTGS in the 

Account No. 50200035517256 bearing title of the account as SDB Diamond Bourse Rera Project 

Account, IFSC code : HDFC0001008, Branch: Citylight, Surat and for more details about the 

auction bidder can contact Mr. Nikhil Gajjar (+ 91-7227034503)  / Mr. Bhavik Jatakia (+ 91-

7227034504) and submit the evidence of payment of EMD (Deposit) along with request letter for 

participation in the E-auction and self-attested copies of (1) Proof of Identification (KYC) (2) 

Current address proof (3) PAN Card (4) Valid E-mail-ID (5) Contact number (Mobile/Landline) (6) 

GSTN Number (7) Firm/Company registration document of the bidders (8) Copy of Cancelled 

Cheque etc. to the Corporate office of Company or bidder can also submit the scanned copy of 

above mentioned documents on info@sdbbourse.com from 4th August, 2022 to 22nd August, 

2022 between 10:30 am to 5 pm. 

 Please note that EMD (Deposit) amount shall be accepted only via RTGS/NEFT mode. 

mailto:info@sdbbourse.com
mailto:info@sdbbourse.com
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 Terms and Conditions:- 

1) Auction is being held on “AS IS WHERE IS” and “AS IS WHAT IS BASIS” and will be conducted 

online. 

2) The auction to be conducted through the Company’s approved service provider M/s. 

SoftSense Technologies Private Limited at the web portal auction.suratdiamondbourse.in 

3) E-auction document containing E-auction bid form, declaration, general terms and 

condition of online auction for office are available in Company’s website. 

i.e.www.suratdiamondbourse.in. 

4) The intending Bidders are required to deposit EMD through NEFT/RTGS transfer in the 

Account No. 50200035517256 bearing title of the account as SDB Diamond Bourse Rera 

Project Account, IFSC code : HDFC0001008, Branch: Citylight, Surat. 

5) Applicant/Bidder shall hold a valid Email ID (Email ID is absolutely necessary for intending 

bidder) as all the relevant information and allotment of ID and password by SDB may be 

conveyed through Email. 

6) The intending Applicant/Bidder shall submit the evidence of payment of EMD (Deposit) 

along with request letter for participation in the E-auction, and self-attested copies of (1) 

Proof of Identification (KYC) (2) Current address proof (3) PAN Card (4) Valid E-mail-ID (5) 

Contact number (Mobile/Landline) (6) GSTN Number (7) Firm/Company registration 

document of the bidders (8) Copy of Cancelled Cheque etc to the Corporate office of 

Company or bidder can also submit the scanned copy of  above mentioned documents on 

info@sdbbourse.com from 4th August, 2022 to 22nd August, 2022 between 10:30 am to 5 

pm. For more details about the auction you can contact Mr. Nikhil Gajjar (+ 91-7227034503) 

/ Mr. Bhavik Jatakia (+ 91-7227034504). 

7) Names of eligible applicant/bidder will be identified by SDB to participate in online auction 

on the portal auction.suratdiamondbourse.in 

8) SDB will provide user ID and password after due verification of KYC of eligible bidders. 

9) It shall be the responsibility of the interested bidders to inspect and satisfy themselves 

about the office before submission of the application. The measurements of offices are 

accurate however applicant is requested to personally verify at site. 

10) The E-auction of above offices and parking would be conducted exactly on the scheduled 

date and time as mentioned above by way of inter-se bidding amongst the bidders. The 

bidders shall improve their offer in multiple of the amount mentioned under the column 

“Bid increment amount” against each office or parking. If a bidder places a bid in the last 5 

minutes of closing of the E-auction, then the auction’s duration shall automatically get 

extended for another 5 minutes, from the time that bid comes in. Please note that the auto-

extension shall be for unlimited times and will take place only if a bid comes in last 5 

minutes of closing. In case, there is no bid in the last 5 minutes of closing of E-auction, the 

auction shall get closed automatically without any extension. However, bidders are advised 

not to wait till the last minute or last few seconds to enter their bid during the auto-

http://www.auction.suratdiamondbourse.in/
http://www.suratdiamondbourse.in/
mailto:info@sdbbourse.com
http://www.auction.suratdiamondbourse.in/
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extension period to avoid complications related with internet connectivity, network 

problems, system crash down, power failure, etc. 

11) The bidder who submits the highest bid amount at the all closure of E-auction process shall 

be declared as successful bidder and communication to that effect will be issued through 

electronic mode which shall be subject to approval by SDB. 

12) The EMD of the successful bidders shall be retained towards part consideration and the 

EMD of unsuccessful bidders shall be refunded within 7 days of completion of E-auction. 

The EMD shall not bear any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the 

highest bid price within 10 days on acceptance of bid price by SDB and the balance of 

highest bid price on or before 45th day of sale. Default in deposit of 25% amount of the 

highest bid price by the successful bidder would entail forfeiture of the whole money paid 

till date for the offices or parking and if successful bidder would default in deposit of 

remaining 75% amount of highest bid price within 45th day of acceptance of bid price, SDB 

will charge interest @18% per annum for the delayed days upto 90th day of acceptance of 

bid price and after that  successful bidder would entail forfeiture of the whole money, 

already deposited and the defaulting bidder shall have no claim/right in respect of office or 

parking and amount. 

13) Intending bidders have to be eligible for participating in E-auction of office or parking in 

Surat Diamond Bourse. Eligibility criteria are mentioned in policy guidelines for allotment of 

office or parking in Surat Diamond Bourse through E-auction which is available on 

Company’s website www.suratdiamondbourse.in 

14) The prospective qualified bidders may get knowledge of process to participation in E-

auction through user manual available on website. Neither SDB nor Auction service provider 

will be held responsible for any internet network problem/Power failure/any other 

technical lapses/Failure etc. In order to ward off such contingent situation the interested 

bidders are requested to ensure that they are technically well equipped with adequate 

power backup etc. For successfully participating in the E-auction event. 

15) The successful bidder shall bear the applicable stamp duty/transfer charges/fees etc. 

16) SDB has absolute right to adjourn/postpone/cancel the E-auction or withdraw any 

office/parking or portion thereof from the auction proceedings at any stage without 

assigning any reason there for. 

17) Approval/Allotment letter will be issued in the name of successful bidder or in the name of 

other person requested by them (Subject to charge transfer fees & eligibility criteria to 

become member). 

18) Application form without EMD or with below EMD amount shall be rejected summarily. 

19) Intending bidder who is not a member of SDB (Office holder) become a successful bidder 

only with respect to parking shall not be considered as a successful bidder.  

Date : 04/08/2022 
Place : Surat 

  Sd/- 
Authorized Signatory 
SDB Diamond Bourse 

  

http://www.suratdiamondbourse.in/

