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V Asst. CITY CIVIL COURT, 
CHENNAl-104. 

I.A. No. 1 of 2019 In 
O.S. No. 2960 of 2007 

Thiru A.C. Shanmugam  
Petitioner/Plaintiff 

-Vs- 
C. Vedha Arun Nagarajan 
and others  

Respondents/Defendants. 
To 
Thiru. P.K. Ali Akbar, 
No. 49, A/4, Alanthur Road, 
Saidapet, Chennai 600 015.  

2nd Respondent/ 
2nd Defendant in the Suit

Please take notice that the 
Plaintiff has filed the above 
petition to under order 1 rule 10 
(2) C.P.C. for amendment the 
word "in-law" suffix the word 
father in page 3 para 6, n" line 
has to deleted. His honour the 
V Asst. Judge, City Civil Court, 
Chennai 104 has ordered notice 
by paper publication, returnable 
on 25:01:2023 at 10.30 A.M. 
Please be present in person at 
the above said day, time and 
court, failing appearance, the 
above suit will be heard and 
decided setting you exparte. 
Yours truly, 

Md. SULAIMAN BASHA, 
Counsel for Petitioner/Plaintiff 

ெச�ைன, ஜன.5-–
!தலைம%ச& !.க.(டா+� 

தைலைம/லான அைம%சரைவ 
34ட678, த9ழக678 ;.15,610 
ேகா@ ம7ABCள B7ய ெதாF8 
!தG4H 74டIகJKL ஒABத8 
அNKகAப4HCளதாக அைம%ச& 
தIகP ெத�னரQ 3Rனா&.

�தலைம�ச! �.க.$டா'( 
தைலைம)* த+ழக 
அைம�சரைவ 12ட3 ெச(ைன 
தைலைம�ெசயலக78* ேந;< 
நைடெப;ற?. காைல 11.05 மCDE 
ெதாடFGய 12ட3, I;பக* 12.40 
மCDE �LவைடMத?.

இMத 12ட78* அைம�ச!கO 
எ.வ.ேவQ, அRதா ராதாGSTண( 
ஆGேயா! பFேக;கW*ைல. 
எ.வ.ேவQ அரX பC Y+7தமாக 
ெட*' ெச(ZSMதா!. அRதா 
ராதாGSTண( ஒS வழDE 
Wசாரைண ெதாட!பாக ேகா!2\DE 
ெச(ZSMதா!.

Wைளயா2\7?ைற அைம�சராக 
^8தாக பதWேய;<Oள உதயY8 
$டா'( கலM?ெகா`ட 
�தலைம�சரைவ 12ட3 இ? 
ஆE3.

இMத மாத3 ச2டசைப 
12ட7ெதாட! 9-M ேத8 ெதாடFக 
உOள Yைல)*, �த* நாO 
12ட78* கவ!ன! ஆ!.எ(.
ரW உைரயா;<வா!. கவ!ன! 
ஆ;<3 உைர, ேந;< அைம�சரைவ 
12ட78* ைவDகcப2\ இSMத?. 
அ? ப;Z அைம�சரைவ)* 
ஆேலாdDகcப2\ ஒc^த* 
வழFகcப2ட?.

அ?தWர ப*ேவ< ^8ய 
ெதாe*கO, ஏ;கனேவ உOள 
ெதாe*கg( WhவாDகFகiDE3 
அைம�சரைவ 12ட78* ஒc^த* 
வழFகcப2ட?. அ? ப;Z 
தைலைம�ெசயலக78* ப78hைக 
யாள!கiDE ெதாe*?ைற 
அைம�ச! தFக3 ெத(னரX அg7த 
ேப2L வSமா<:-

ெதாe*?ைற)* ^8தாக 
ெபறcப2\Oள �தk\கiDE இMத 
அைம�சரைவ ஒc^த* அg7?Oள?. 

ெச�ைன, ஜன.5-
LRAS4ட கால6TKLC 

74டAபUகைள !@6T 
பய�பா4HKL ெகாVH வர 
ேவVHP எ�X அ7காYகJKL 
அைம%ச& ேக.எ�.ேந[ 
உ6தர]4டா&.

நகரா2d Y!வாக3 ம;<3 
ELl! வழFக* ?ைற சா!I* 
2021-–22 ம;<3 2022–-23 ஆGய 
Y8யா`\கg* அZWDகcப2ட 
மாRய ேகாhDைக அZWc^கO, 
மாநகரா2d, நகரா2d, ேபnரா2d, 
ெச(ைன ELl! வாhய3, த+oநா\ 
ELl! வLகா* வாhய3, ெச(ைன 
ந8கO pரைமc^ அறDக2டைள, 
த+oநா\ l! �தk2\ Y<வன3, 
த+oநா\ நக!c^ற உ2க2டைமc^ 
Y8 ேசைவகO Y<வன3, த+oநா\ 
நக!c^ற Y8 ம;<3 அLcபைட 
வச8 ேம3பா2\ Y<வன3 
ஆGயவ;Z* ெசய*ப\7தcப2\ 
வS3 82டFகg( �(ேன;ற3 

EZ7த ஆqr 12ட3 ெச(ைன 
தைலைம ெசயலக78* ேந;< 
நைடெப;ற?.

12ட7?DE நகரா2d7?ைற 
அைம�ச! ேக.எ(.ேநS தைலைம 
தாFGனா!. 

இMத 12ட78( ேபா?, 
அரசாைணகO ெவg)டcப2\ 
ேம;ெகாOளcப2\ வS3 பCகg( 
�(ேன;ற3 EZ7?3, அரசாைண 
ெவg)\வத;E ேதைவயான 
Y8 ஆதாரFகைள ெப<வத;காக 

ேம;ெகாOளcப2\Oள நடவLDைக 
EZ7?3 அைம�ச! ஆqr ெசqதா!.

கடMத 20 மாதFகg* 
ேம;ெகாOளcப2ட 82டcபC 
கg( த;ேபாைதய Yைல EZ7? 
ஆqr ேம;ெகா`ட அைம�ச!, 
Y!ண)Dகcப2ட கால அளW;EO 
அைன7? 82ட பCகைளs3 
Yைறr ெசq? ெபா?மDகg( 
பய(பா2\DE ெகா`\ 
வSவத;கான நடவLDைககைள 
ேம;ெகாOளr3 உ7தரW2டா!.

12ட78* நகரா2d Y!வாக3 
ம;<3 ELl! வழFக* ?ைற 1\த* 
தைலைம ெசயலாள! dt தா$ uனா, 
த+oநா\ நக!c^ற உ2க2டைமc^ 
Y8 ேசைவகO Y<வன78( 
தைலவ! ம;<3 ேமலா`ைம 
இயDEநரான 1\த* தைலைம 
ெசயலாள! சாqEமா!, நகரா2d 
Y!வாக இயDEந! ெபா(ைனயா 
ம;<3 உய! அQ வல!கO கலM? 
ெகா`டன!.

ெச(ைன, ஜன.5-–
ெச(ைன 8.நக! தைலைம 

தபா* Yைலய3, wைளேம\, 
Gx3$சாைல, 8.நக! வடDE தபா* 
YைலயFகO, ம)லாcy! தைலைம 
தபா* Yைலய3, ேகாபால^ர3, 
ராயcேப2ைட, ேதனா3ேப2ைட, 
8Sவ*'DேகC ஆGய தபா* 
அQவலகFகg* வSGற 7-Mேத8 
காைல 7 மC)'SM? இரr 10 
மC வைர ஆதா! ெமகா 8ன3 
நைடெபற உOள?.

இ8* ஆதா! ^8ய ப8rகO, 
�கவh ̂ ?cIc^, ̂ ைகcபட3, பேயா 
ெம2hD ப8r, ெபய!, பா'ன3, 
IறMத ேத8 ப8r, ெச*ேபா(, 
இ-ெம)* ப8r, 5 வய? ம;<3 
15 வய? d<வ!, d<+யSDகான 

க2டாய பேயா ெம2hD ப8r 
ெசqயcப\Gற?. இ?தWர, Lர$\ 
^ர3 ெச(ைன ந\YைலcபOg, 
8யாகராயநக! ெஜ)(பOg, பாQ 
�த' ெதS Wசால3 EL)Sc^, 
ம)லாcy!, d78ைரEள3 I.ேக. 
மஹா*, ஆசா7 நக! ர7த3மாO 
ெதS, ேசcபாDக3 இM? 
ேம*YைலcபOg, ராயcேப2ைட, 
ஜவக! உேச( ெதS EL)Scேபா! 
நலசFக3, ேபாய$ சாைல 1-வ? ெதS 
அFக(வாL, ஏhபE8 4-வ? ெதS, 
அFக(வாL பOg, ராயcேப2ைட, 
|.எ3.சாைல }ெவFகேட$வரா 
ெம2hEேலஷ( பOg)* 
�கா3கO நட7தcப\Gற?. ^8ய 
ப8rகO இலவச3, 8S7தFகiDE 
க2டணFகO ெசQ7த ேவ`\3.

ேச���� !ட#$ 
%&வன) தைலவராக
01னா2 எ4.எ6.ஏ. 
ர#கநாத1 %யமன4

ெச(ைன, ஜன.5-
�(னாO எ3.எ*.ஏ. ரFகநாதைன 

த+oநா\ ேச+c^ GடFE 
Y<வன78( தைலவராக Yய+7? 
த+ழக அரX உ7தரW2\Oள?.

இ?EZ7? 12\றr, உணr 
ம;<3 �க!ேவா! பா?காc^7 ?ைற 
1\த* தைலைம� ெசயலாள! 
ராதாGSTண( ெவg)2\Oள 
அரசாைண)*, �(னாO எ3.எ*.ஏ. 
ப.ரFகநாத(, த+oநா\ ேச+c^ 
GடFE Y<வன78( தைலவராக 
Yய+Dகcப2\Oளா!. W8�ைறகO 
ம;<3 பC ெதாட!பான WவரFகO 
I(ன! தRயாக ெவg)டcப\3 
எ(< 1றcப2\Oள?.

�தலைம�ச! #டா&' தைலைம() அைம�சரைவ -.ட/

அைம$ச& த(க* ெத,னர/ தகவ6

;.15,610 ேகாA �Bய ெதாD6 
0தEFG BFட#கH�$ ஒ��த6

அMத வைக)*, த+ழக78( ^8ய 
ெதாe* �தk\களாக ப*ேவ< 
Ihrகg* n.15 ஆ)ர7? 610.43 
ேகாL அளWலான 82டFகiDE 
ஒc^த* Gைட7?Oள?.

இMத ^8ய 8 ெதாe* 82டFகO 
�ல3 த+ழக78* 8 ஆ)ர7? 776 
ேவைலவாqc^கைள உSவாDEவ 
த;கான ஒc^தைலs3 அைம�சரைவ 
வழFGsOள?.

EZcபாக, +(சார வாகன3 
ச3பMதcப2ட ெதாe*கO, ேப2டh 
உ;ப78 ெதாe;சாைல, +(சார 
வாகன உ;ப78, ஆ2ேடாெமாைப* 
ெதாe;சாைலகO, க3I)*லா 
ெதாe*�2பFகO, ஜrg ம;<3 
ஆDdஜ( உ;ப78 ெதாe;சாைல 
ேபா(ற Ihrகg* �தk\கO 
ெசqயcப\G(றன. இMத ெதாe* 
�தk\கO த+ழக78( அைன7? 
பE8கgQ3 பரவலாக அைமs3.

ஏ;கனேவ த+ழக78* +(சார 
வாகன ெகாOைக அம'* உOள?. 
த;ேபாைதய +(சார வாகன 
ெதாe*கiDE ஏ;றவைக)* 
அ8* மா;ற3 ெசqயcப2\Oள?. 
EZcபாக, +(சார வாகனFகiDகான 
சாைல வh ெசQ7?வ? 
ெதாட!பான நடவLDைககO 
ேம; ெகாOளcப2\Oளன. 
dல W8WலDEகi3 
அgDகcப2\Oளன. +(சார 
வாகன உ;ப78)* த+ழக3 
�த'ட78* உOள?. அைத 
தDகைவcபத;E ஏ?வாக அத;கான 
ெகாOைக)* மா;றFகO 
ெகா`\ வரcப\G(றன. dல 
ெதாe* ெகாOைககiDE3 
அைம�சரைவ)* ஒc^த* 
Gைட7?Oள?.

த+ழக78* பரவலாக ^8ய 
ெதாe*கO வMதாQ3, EZcபாக 
GSTணGh மாவ2ட78Q3, 
அத( அSG* உOள ேபா�ச3பOg 
உOg2ட dல பE8கgQ3 
ெதாe*கO வSG(றன. ேதR, 
^?Dேகா2ைட மாவ2டFகgQ3, 

ெச(ைனைய ஒ2LsOள 
பE8கgQ3 ^8ய ெதாe*கO 
அைமயrOளன.

ெத( த+ழக78* ஏ;கனேவ பல 
ெதாe* �தk\கO வM?Oளன. 
Gx( ைஹ2ரஜ( உ;ப78 உOg2ட 
பல ெதாe* �தk\கO அFEதா( 
வSG(றன. Eலேசகரப2Lன78* 
ராDெக2 ஏrதள3 வS3 
Yைல)* அ?ெதாட!பான 
ெதாe*கO அFEதா( வS3. 
கFைகெகா`டாR* டாடா பவ! 
82ட3 உOள?. ேதா'*லாத 
காலC உ;ப78s3 ெத( 
த+ழக7ைத ேநாDG7தா( வSGற?.

பரM�! Wமான Yைலய3 
அைமயrOள பE8ையெயா2L 
ஏ;கனேவ பல ெதாe* 
�தk\கO ெசqயcப2\Oளன. 
அைம�சரைவ)* ஒc^த* 
Gைட7?Oள ேமQ3 dல 
�தk\கO அFE வSG(றன. 
அFE Wமான Yைலய7ைத 
அைமcபத;காக அFEOள மDகO 
கS7?கைள ேக2\, ெதாe*�2ப 
சா78யD1<கைளs3 அZய 
நடவLDைக எ\Dகcப2\ வSGற?.

த+ழக78* எMெதMத Y<வனFகO 
ெதாe* ெதாடFEG(றன 
எ(ப? ^hM?ண!r ஒcபMதFகO 
ெசqs3ேபா? அZWDகcப\3. 
உலகc ெபாSளாதார மாநா\, 
த+ழக78* ெதாe* ெதாடFE 
வத;கான சாதக அ3சFகO 
ப;Z எ\7?ைரDக வாqcபாக 
அைமM?Oள?.

த+ழக78* 2010-3 ஆ`L* 
இSM? ெதாடFGsOள ெதாe* 
�தk\கO �ல3 ந3 மாYல7ைத� 
ேச!Mதவ!கiDE 87 சத�த3 
ேவைலவாqc^ Gைட7?Oள?. 
இைத ஆqr �ல3 ெதாe*?ைற 
க`டZM?Oள?. EZcI2ட 
ெதாe* எ(ற*லாம*, பரவலாக 
பல ெதாe*கO த+ழக7?DE 
வM?ெகா`LSDG(றன.

இtவா< அவ! 1Zனா!.

��ண��க ப"ட கால'(�)* +"ட  ப,கைள /0�க ேவ345:
அ+கா7க8�) அைம;ச� ேக.எ?.ேநA உ'தரE

ெச(ைன, ஜன.5-–
ெச(ைன ப*கைலDகழக78* 

கWஞ! த+o ஒg Yைனr 
அறDக2டைள ெதாடDக Wழா 
ேந;< நடMத?. இMத WழாrDE 
உய!க*W7?ைற அைம�ச! 
ெபா(�L தைலைம தாFGனா!. 

இ8* ப*கைலDகழக 
?ைணேவMத! கrh 
�(Rைல வG7தா!. 
Yைனr அறDக2டைளைய 
ெதாடFG ைவ7த 
அைம�ச! ெபா(�L, 
WழாW* ேபdயதாவ?:-

த+ழக78* த+o 
பாடேம பLDக �Lயாத 
woYைல உOள?. அ8Q3 
தRயா! க*�hகO, 
d.I.எ$.இ. பOgகg* 
த+o பாடேம பLDக 
�LயW*ைல. இதைன 
மா;ZயைமDக ேவ`\3. 
அதைன கS78* 
ெகா`\தா(, மாYல 
க * W D ெ க ா O ை க ை ய 
உSவாDக �தலைம�ச! 
� . க . $ ட ா '( 
க*WDெகாOைகD E�ைவ 
உ S வ ா D G s O ள ா ! . 
அைனவS3 த+�DE 
�த'* �DGய7?வ3 
ெகா\Dக ேவ`\3. 
த+ைழ ��ைமயாக 
பLDக அைனவS3 
�( வரேவ`\3. 
த+ழ7தாq வாo7? 
பாடQDE இைசைய 
ம2\3 ஒ'பரcபாம*, 

அைனவS3 ேச!M? த+o7தாq 
வாo7? பாடைல பாட ேவ`\3. 
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அைசயா ெசா234க6 78பைன4கான 78பைன அ;7<=
கட89:$ ெசா<=>கைள ெரா>கமா>@த6 மAB* CD ெசா<=>கைள  Eரைம<த6 மAB* கட89:$ 
ெசா<= Fதான உHைம அமலா>க ச9ட* 2002 மAB* கட89:$ ெசா<= Fதான உHைம (அமலா>க*) 
LD 2002 LD 8(5) மAB* LD 8(6)–,OP  அைசயா ெசா<=>கைள LAபைன ெசSய இ–ஏல LAபைன  
அVLWX
Y9Z ேப(> எ,ஏ–ஆ6 ேகாட> ம^_Dரா ேப(> `aெட9ZA@ ஆதரவாக கடைன ஒ=>cயத, 
அZWபைடd6, ஈ:ெபAற கட, அh<தவHட* அடமான* ைவ>கWப9:iள Oேழ LவH>கWப9:iள 
அைசயா ெசா<=>கi Y9Z ேப(> எ,ஏ–, அ(OகH>கWப9ட அDகாHயா6 /வாkன* ெசSயWப9ட= 
எ,B ெபா=ம>கl>@ ெபா=வாகm* மAB* கட,தார&(கi) மAB* உ<தரவாததார&(கi)>@ 
@VWபாகm* இ_த அVLWX nல* ெதHL>கWப:cற=.  Dp. கா&<D> L மAB* DpமD  ராதா எq. 
ஆcேயா& ஈ:ெபAற கட, அh<தவ&களான ேகாட> ம^_Dரா ேப(> `aெட9ZA@ கட, கண>@ 
எs.424067/–,OP 03.01.2023 அ,B வைர ெசt<த ேவsZய பா>c< ெதாைக u.5870748.19/–
(ஐ*ப<ெத9: ல9ச<= எ{பதாdர<= எ{|ABநாAப<ெத9: மAB* ப<ெதா,ப= ைபசா ம9:*) 
மAB* 04.01.2023 ~த6 Dp*ப ெசt<=* நாi வைரd6 ெபாp_த>�Zய எD&கால வ9Z ஆcயவAைற 
Dp*ப ெபBவதAகாக ஈ:ெபAற கட, அh<தவ&கhட* உ(களா6 அடமான* ைவ>கWப9:iள 
Oேழ LவH>கWப9:iள அைசயா ெசா<=>கi அைவ ‘‘எ(@ எWபZ உiளேதா அWபZேய’’ எ,ற 
அZWபைடd6 08.02.2023 பக6 12.00 ம� ~த6 1.00 ம� வைர 5 Caட வர*பAற �9ZW�6 
LAபைன ெசSயWப:*. @ைற_தப9ச Lைல: u.28,00,000/– (uபாS இpப<ெத9: ல9ச* ம9:*) 
மAB* ~,ைவWX< ெதாைக u.2,80,000/– (uபாS இரs: ல9ச<= எsபதாdர* ம9:*). ேகஒSY 
உட, ~,ைவWX< ெதாைகைய சம&W�>க ேவsZய கைடY நாi 07.02.2023 அ,B மாைல 6.00 ம� 
(இ_Dய ேநரWபZ) வைர.
ெசா23 7வர/: :- க6பனா �ளா9q, Wளா9 எs �2 தைர தள*, �ளா> �, எs 5 மAB* Y, அ�/க* நக&, 
8வ= ெதp, ெகாள<�&, ெச,ைன 600099 அ9டவைண ஏ: அ�/க* நகH6 அைம_=iள கா` Cல* 
மAB* அத, =s:கl* ப@Dகl*. 8வ= ெதp, ெகாள<�& ெச,ைன 600099, எq. எs. 145/2Y, 
Z.எq. எsகi. 35 மAB* 36, �ளா> எs 53, ெகாள<�& cராம*, ெபர*�& Xரைசவா>க* தாt>கா, 
ெச,ைன மாவ9ட*, ெச,ைன மாநகரா9Yd, எ6ைல>@i அைம_=iள=.  Lqkரண* 4975 ச=ர 
அZ. எ6ைல:- வட>c6: மைன எs 4, ெதAc6: எq. எs 145/4ஏ66 உiள Cல*, cழ>c6: எq. எs 
145/36 உiள Cல*, ேமAc6: அ�/க* நக& 8வ= ெதp (24 அZ சாைல) வடெச,ைன பDm மாவ9ட* 
மAB* ெச*�ய* =ைணW பDm மாவ9ட*, அ9டவைண �: 357 ச=ர அZ, அ6ல= 33.17 ச=ர F9ட&. 
@VW�டWப9ட ெசா<D, �H>கWபடாத ப(@ அதாவ= (4975 ச=ர அZd6 357 ச=ர அZ, மAB* 816 
ச=ர அZ. தைர<தள<D6 �ளா9 �2 என எsணWப9ட க9Zட*, "க6பனா அபா&9ெமs9q’’, கதm 
எs 5&6, அ�/க* நக& 8வ= ெதp, ெகாள<�&, ெச,ைன 600099.
ச&பாY ச9டW �Hm 13–, உப �Hm 8–, OP, கால அவகாச* உiளதா6 ஈ:ெபAற ஆqDகைள 
F9:> ெகாiள கட,தார&கl>@ அைழWX L:>கWப:cற=. எ_தெவாp காரண<DAகாகm* இ(@ 
D9டaடWப9ட ஏல* ேதா6L�Aறா6, ஈ:ெபAற கட, வழ(cயவ&, பா=காWX நல, கpD த�யா& 
ஒWப_த<D, nல* LAபைன ெசSயலா* எ,B ெபா=ம>கl>@ ெபா=வாகm* கட,தார&கl>@ 
@VWபாகm* இத,nல* ெதHL>கWப:cற=.  
LAபைன ெசSயWபட உiள ெசா<=>கi @V<= ஏேத�* ச_ேதக(கi/ேதைவகi இpW�, அ= 
@V<= ஏலதார&கi Dp. Lஷா6 ஆDேசஷ, (+91 9941016600),  Dp. நாகரா� ேக (+91 8296621749), 
Dp. Yயா* ந*�H(+91 9677288418.) Dp. ராேஜ_Dர த^யா (+91 8448264515) ஆcேயாைர ெதாட&X 
ெகாiளலா*.  LAபைன>கான LHவான LDகi மAB* Cப_தைனகl>@ ேகாட> மஹ_Dரா ேப(> 
`aெட9 இைணயதள* www.kotak.com6 அh>கWப9:iள `(  http://www.kotak.com/en/bank–auctions.
html and/or on https://bankauctions.in–6 பா&ைவdடலா*.

இட. :  ெச?ைன, ேத': 05.01.2023  அ4HகI+க�ப7ட அ'காI, ேகாட+ மK&'ரா ேப4+ M0ெட7

ஆ'ைல' இ–ஏல �ைற() ெசா23 78பைன
ேகாட4 மDEFரா ேபG4 &Hெட.
பDm அtவலக*: 27BKC, C–27, G – �ளா>, ப_<ரா @&லா கா*Wள>q, ப_<ரா (c), ~*ைப, மகாரா¬Zரா, �,ேகா: – 400 051 
cைள அtவலக*: எs. 185, 2வ= தள*,  மms9 ேரா:, அsணா சாைல, ெச,ைன–600 006.

அைசயா ெசா<=>கi LAபைன>கான LAபைன அVLWX
கட89:$ ெசா<=>கைள ெரா>கமா>@த6 மAB* CD ெசா<=>கைள  Eரைம<த6 மAB* கட89:$ ெசா<= 
Fதான உHைம அமலா>க ச9ட* 2002 மAB* கட89:$ ெசா<= Fதான உHைம (அமலா>க*) LD 2002 LD 
8(5) மAB* LD 8(6)–,OP  அைசயா ெசா<=>கைள LAபைன ெசSய இ–ஏல LAபைன  அVLWX
பஜா� ைபனா,q `aெட9 nல* அத, சா&பாக கடைன ஒ=>cயத, அZWபைடd6, ஈ:ெபAற 
கட, அh<தவ&கhட* அடமான* ைவ>கWப9:iள Oேழ LவH>கWப9:iள அைசயா ெசா<=>கi 
18.07.2022 அ,B ேபா�>q ஆ&> �ைரேவ9 `aெட9Z, (ேபா�>q Zரq9 எWஒS 19–5, D9ட* 
1, ZரqZயாக  ெசய6ப:cறா&) (�ஏஆ&Y) அ(OகH>கWப9ட அDகாHயா6 /வாkன* ெசSயWப9ட= 
எ,B ெபா=ம>கl>@ ெபா=வாகm* மAB* கட,தார&(கi) மAB* உ<தரவாததார&(கi)>@ 
@VWபாகm* இ_த அVLWX nல* ெதHL>கWப:cற=.  ஈ:ெபAற கட,தாரரான M/s. ® சாS 
ஏெஜ,Eq அத, உHைமயாள& உமா மேகqவH nல*, DpமD. உமா மேகqவH எq, Dp. ®�வாச, 
ஆcேயா& �ஏஆ&Y–>@, கட, கண>@ எs  458LAP38797690 –, OP 3.1.2023 அ,B வைர ெசt<த ேவsZய 
பா>c< ெதாைக u.74,27,522/–(uபாS எ{ப<=நா,@ ல9ச<= இpப<ேதழாdர<= ஐ|ABஇpப<Dரs: 
ம9:*) மAB* 4.1.2023 அ,B ~த6 Dp*ப ெசt<=* நாi வைரd6 ேமt* வ9Z, க9டண(கi 
மAB* ெசலmகi ஆcயவAைற Dp*ப ெபBவதAகாக ஈ:ெபAற கட, அh<தவ&கhட* உ(களா6 
அடமான* ைவ>கWப9:iள Oேழ LவH>கWப9:iள அைசயா ெசா<=>கi அைவ ‘‘எ(@ எWபZ உiளேதா 
அWபZேய’’ எ,ற அZWபைடd6 17.2.2023 அ,B பக6 12.00 ம� ~த6 1.00 ம� வைர 5 Caட 
வர*பAற �9ZW�6 LAபைன ெசSயWப:*. @ைற_தப9ச Lைல: u.33,00,000/– (uபாS ~Wப<=n,B 
ல9ச* ம9:*) மAB* ~,ைவWX< ெதாைக  u.3,30,000/– (uபாS n,B ல9ச<= ~Wபதாdர* ம9:*). 
ேகஒSY உட, ~,ைவWX< ெதாைகைய சம&W�>க ேவsZய கைடY நாi 16.2.2023 அ,B 7.00 ம� 
(இ_Dய ேநரWபZ) வைர.
ெசா<D, Lவர*: அ�ச6 ~கவH:- கதm எs.45, இரsடாவ= தள*, எqஎW2, சாS அபா&9ெமs9, 1வ= 
@B>@< ெதp, பாரD நக&, கpவாZ@Wப*, பாsZ$ேசH - 605008
ேமt* @VWபாக LவH>கWப9டைவ:-2227 ச=ர அZd6 �Hmபடாத ப(@ 540 ச=ர அZ Cல* மAB* 
அத, =s:கl* ப@Dகl*. cராம* எs.39, கpவாZ>@Wப* வpவாS cராம*, பாரD நக&, 1வ= 
�ரதான சாைல, ஆ&.எq.எs.138/1�, கடாq9ேர எs.489 ைபபா&9, ப9டா எs.938 Wளா9Z, ¯Wப& 
க9ZடWப@D Lqkரண* 1331 ச=ர அZ, இரsடாவ= தள*, எqஎW2, கதm எs.45, சாS அபா&9ெமs9, 
1வ= @B>@< ெதp, பாரD நக& கpவாZ>@Wப* பாsZ$ேசH–-605008
ச9டW �Hm 13–, உப �Hm 8–, OP, கால அவகாச* உiளதா6 ஈ:ெபAற ஆqDகைள F9:> ெகாiள 
கட,தார&கl>@ அைழWX L:>கWப:cற=.  எ_தெவாp காரண<DAகாகm* இ(@ D9டaடWப9ட 
ஏல* ேதா6L�Aறா6, ஈ:ெபAற கட, வழ(cயவ&, பா=காWX நல, கpD த�யா& ஒWப_த<D, nல* 
LAபைன ெசSயலா* எ,B ெபா=ம>கl>@ ெபா=வாகm* கட,தார&கl>@ @VWபாகm* இத,nல* 
ெதHL>கWப:cற=. LAபைன ெசSயWபட உiள ெசா<=>கi @V<= ஏேத�* ச_ேதக(கi/ேதைவகi 
இpW�, அ= @V<= Dp. Lஷா6 ஆDேஷச, (+91 9941016600), எ*.ஆ&. ¯Hய ெபHயசாa (+91 
9600222111), Dp. LஜS @மா& ேமன, (+91 9940572248), Dp. ேவ6~pக, கD&ேவ6 (+91 
9884718338) & Dp. ராேஜ_த& த^யா (+91 8448264515) ஆcேயாைர ஏலதார& ெதாட&X ெகாiளலா*.  
LAபைன>கான LHவான LDகi மAB* Cப_தைனகl>@ ேபா�>q ஆ&> �ைரேவ9 `aெட9Z, 
இைணயதள* www.phoenixarc.co.in6 அh>கWப9:iள `( https://phoenixarc.co.in?p=2852 and /or on 
https://bankauctions.in6 பா&ைவdடலா*.
இட.: பா;*NேசI                அ4HகI+க�ப7ட அ'காI, ேபாO+P ஆ"+ Qைரேவ7 M0ெட7<+காக
ேத': 05.01.2023                       (ேபாO+P *ரP7 எ�ஒU 19–5 '7ட.–1? *ரP*யாக ெசயWப<5றா")

ஆ,ைல, nல* இ–ஏல ~ைறd6 ெசா<= LAபைன

ேபாU�V ஆO� WைரேவF X�ெடF
பDm அtவலக*: த� கா&Wபேர9 பா&>, 5–வ= தள*, 158, Y.எq.Z. ேரா:, 
க`னா, சா_தா@uq (இ), ~*ைப–400 098.  Tel: 022-–6741 2314,  Fax: 022- 6741 2313 

CIN: U67190MH2007PTC168303    Email: info@phoenixarc.co.in   Website: www.phoenixarc.co.in


