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BHAGYANAGAR PROPERTIES LIMITED

This advertisement dated February 16, 2023 ("Exit Offer Advertisement ") is being issued by akasam consulting
Private Limited ("Manager" or "Manager to the Offer") for and on behalf of Mr. Narender Surana (Acquirer 1), Mr.
Devendra Surana (Acquirer 2), Mrs. Sunita Surana (Acquirer 3), Mrs. Namrata Surana (Acquirer 4), M/s. Surana
Infocom Private Limited (Acquirer 5), M/s. Surana Telecom and Power Limited (Acquirer 6) and M/s. Bhagyanagar
Securities Private Limited (Acquirer 7) (Acquirer 1, Acquirer 2, Acquirer 3, Acquirer 4, Acquirer 5, Acquirer 6 and
Acquirer 7 are collectively referred to as “Acquirers”) to the residual public shareholders of Bhagyanagar Properties
Limited ( the “Target Company”/ “BPL”) pursuant to Regulation 27 (i) (a) of Securities and Exchange Board of India
(Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (“Delisting Regulations”) in accordance with terms and conditions set
out in the exit offer public announcement dated November 29, 2022 and the Exit Offer letter dated November 29, 2022
(“Exit Letter of Offer”).

This Exit Offer Advertisement is in continuation of and should be read in conjunction with the Exit Offer PA and Exit
Letter of Offer. Capitalized terms used in this Exit Offer Advertisement and not defined herein shall have the same
meaning as ascribed to it in the Exit Offer PAand Exit Letter of Offer.

1. DATE OF DELISTING

1.1 Pursuant to Notice No. 20221128-10 dated November 28, 2022 from BSE Limited (“BSE Final Delisting
Approval”), the trading of equity shares of the Target Company (Scrip Code: 540621) is discontinued with effect
from December 12, 2022 (BSE Date of Delisting) and delisted from BSE records with effect from December19,
2022.

1.2 Pursuant to Circular no.1433/2022 dated November 28, 2022 from NSE Limited (“NSE Final Delisting
Approval”), the trading of equity shares of the Target Company (Scrip Symbol BHAGYAPROP) is discontinued
with effect from December 12, 2022 (NSE Date of Delisting) and delisted from NSE records with effect from
December 19, 2022.

2. INVIVATION TO RESIDUAL SHAREHOLDERS TOAVAIL THE EXIT OFFER

2.1 A separate exit letter of offer along with exit application form (“Exit Letter of Offer”) containing the terms and
conditions for participation of the Residual Shareholders during the period of one year from the BSE and NSE
Date of Delisting (December 19, 2022) to December 18, 2023 (“Exit Window”) has been dispatched by the
Acquirers to the Residual Shareholders on December 01, 2022 whose names appear in the Register of
Members of the Target Company as on November 25, 2022. The Residual shareholders are requested to avail
the exit offer by tendering their equity shares at Rs.42.25 per equity share (“Exit Price”) during the Exit Window,
by submitting the required documents to the Registrar to the Delisting Offer, as set out in the Exit Letter of Offer.

2.2 If the Residual Shareholders do not receive or misplace the Exit Letter of Offer, they may obtain a copy of the Exit
Letter of Offer by writing to the Registrar to the Delisting Offer; Kfin Technologies Limited clearly marking the
envelope “Bhagyanagar Properties Limited – Exit Offer”. The Residual Shareholder may also download the
soft copy of the Exit Letter of Offer from the website of the Target Company; www.bhagyanagarproperties.com
and from the website of the Manager to the Offer; www.akasamconsulting.com.

2.3 For the quarter ended December 31, 2022, follow-up communication to the Residual Shareholders has been
sent on January 24, 2023 by email in terms of Regulation 27(1)(b) of the SEBI Delisting Regulations and the
Manager to the Offer in coordination with the Acquirers, has filed a quarterly progress report with BSE Limited
and National Stock exchange of India Ltd. (NSE) on February 16, 2023 in terms of Regulation 27(1) (c) of the
SEBI Delisting Regulations.

3. PAYMENT OF CONSIDERATION TO THE RESIDUAL SHAREHOLDERS

Subject to the fulfillment of the terms and conditions mentioned in the Exit Letter of Offer, the Acquirers shall make
the payment on a monthly basis, within ten working days from the end of relevant calendar month in which the Exit
Application Forms have been received by theAcquirers (“Monthly Payment Cycle”). Payment will be made to only
those Residual Shareholders who have validly tendered their equity shares by following the instructions set out in
the Exit Letter of Offer and receipt of equity shares in the special depository escrow account (as defined in the Exit
Letter of Offer / receipt of physical share certificates along with duly filled in transfer deeds and Exit Application
Forms) by the Registrar to the Delisting Offer. It should be noted that the Acquirers reserves the right to make the
payment earlier.

If any Residual Shareholders have any query with regard to the Exit Offer / or Exit Window, they should consult the
Managers to the Offer or Registrars to the Offer as per the details given below. All other terms and conditions of the
Delisting Offer as set forth in the Exit Offer PublicAnnouncement and Exit Letter of Offer shall remain unchanged.

TheAcquirers accepts the full responsibility for the information contained in this Exit OfferAdvertisement and confirms
that such information is true, fair and adequate in all material aspects.

Corporate Identification Number (CIN): L70102TG2006PLC050010

SURANA GROUP

Regd. Office: Sy.no.221 - 224 Part, Vattinagulapally, Rajendranagar Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad - 500 032,
Telangana Tel No: +91 40 27845119, Fax No: +91 40 27818868; Email: cs@surana.com/ investorservices_bpl@surana.com;

Website: www.bhagyanagarproperties.com

FOR DELISTING OF EQUITY SHARES

Sd/-

For and on behalf of the Acquirers

Narender Surana Devendra Surana

Sd/-

akasam consulting private limited
CIN: U74140TG2000PTC035024
“akasam” 10-1-17/1/1, level 3 & 4, Masab Tank,
Hyderabad- 500004, Telangana
Tel No.: +91-40-6644 4999/55
Fax No.: +91-40-2333 5511
Email: info@akasamconsulting.com
Website: www.akasamconsulting.com
Contact Person: Mr. M P Naidu, General Manager
(Mobile 99496 95940)
SEBI Registration No.: INM000011658

KFin Technologies Limited
CIN: U72400TG2017PTC117649
Selenium Building, Tower B, Plot No- 31 & 32, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad -500032, Telangana.
Tel: +91 040-67162222
Toll Free: 1-800-3454-001

Website:www.kfintech.com
Investor grievance e-mail:
Einward.ris@kfintech.com
Contact Person: M. Murali Krishna
SEBI Registration No.: INR000000221

Fax: 040-23001153

e-mail: bpl.delistingoffer@kfintech.com
bpl.delistingoffer@kfintech.com

MANAGER TO THE OFFER REGISTRAR TO THE OFFER

The details of the Manager to the Offer and Registrar to the Offer are as under :

Date : 16.02.2023
Place : Secunderabad

EXIT OFFER ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF

EQUITY SHAREHOLDERS OF

LOTUS EYE HOSPITAL AND
INSTITUTE LIMITED

(Formerly Lotus Eye Care Hospital Limited)
CIN: L85110TZ1997PLC007783

770/12, Avinashi Road, Civil Aerodrome Post, Coimbatore – 641 014
Tel : 0422 – 4229900, 4229999, Fax : 0422 – 4229933
E Mail: info@lotuseye.org, Website: www.lotuseye.org

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING
Members of Lotus Eye Hospital and Institute Limited are hereby informed
that pursuant to provisions of Section 108 and 110, and other applicable
provisions of the Companies Act 2013, as amended (the “Act”) read
together with the Companies (Management and Administration) Rules 2014
as amended (the “Management Rules”) General Circular Nos. 14/2020
dated April 08 2020, 17/2020 dated April 13/2020, 20/2020 dated May 05,
2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020,
39/2020 dated December 31 2020, 10/2021 dated June 23 2021, 20/2021
dated December 08, 2021, 3/2022 dated May 05 2022 and 11/2022 dated
28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government
of India (the “MCA Circulars”) Secretarial Standard on General Meetings
issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of the
Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations 2015, as amended (the “LODR Regulations)
and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory
modification(s) or re-enactments(s) thereof for the time being in force ) the
company is seeking approval of members for appointment of Mr Karthik
Veeramani (DIN:07097588) as an Independent Director of the company
for a period beginning from 21.12.2022 to 21.12.2027 and appointment of
Mr Perumalsamy Mahendran (DIN:06680557) as an Independent Director of
the company for a period beginning from 13.02.2023 to 13.02.2028 through
Postal Ballot by Voting through Electronic Means (“remote e-voting)

Pursuant to the MCA circulars, the company has sent the electronic version of
the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on 16th February
2023 through electronic mode to those members whose email addresses
are registered with the Company/Depository Participant as on 14th February
2023.

In accordance with the provisions of the MCA circulars, members can vote
only through remote e-voting process. The voting rights for equity shares are
one vote per equity share, registered in the name of the members and the
voting rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered
in the name of the shareholders as on 14th February 2023. A person who is
not a member as on the cut-off date should treat this notice for information
purposes only. The Notice has also been made available on the website of the
Company at www.lotuseye.org website of Stock Exchange i.e BSE Limited
and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and
www.nseindia.com respectively and on the website of Central Depository
Services (India) Limited (CDSL) at www.evoting.com

The company has engaged the services of Central Depository Services
(India) Limited for the purposes of providing remote e-voting facilities to all its
members. The remote e-voting shall commence from 17th February 2023 at
09:00 AM and end on 18th March 2023 at 5:00 PM. The E-voting facility will
be disabled by CDSL thereafter.

The Board of Directors of the company has appointed P. Eswaramoorthy
Company Secretaries, Coimbatore for conducting the e-voting process in a
fair and transparent manner. The scrutinizer, after scrutinizing the votes cast
through remote e-voting will, not later than two working days of the conclusion
of the remote e-voting, make a Scrutinizer’s Report and submit the same
to the chairman or company secretary. The results declared along with
the Scrutinizer’s shall be placed on the website of the company at the link
www.lotuseye.org and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.The
results will be communicated to the Stock Exchange simultaneously.

Members who have not updated their email address are requested to register
the same in respect to shares held by him in electronic form with the depository
through their depository participant and in respect of shares held in physical
form by writing to Company’s Registrar and Share Transfer Agent S.K.D.C
Consultants Limited either by e-mail to info@skdc-consultants or by the post
to “Surya” 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road,
Coimbatore- 641028, Tamil Nadu, Phone +91 422 4958995, 2539835/836

For any queries or issues regarding remote e-voting from the CDSL e-Voting
System, members can write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or
contact toll free no 1800 22 55 33. Further, all grievances connected with the
facility for voting by electronic means may be addressed to Mr Rakesh Dalvi Sr.
Manager (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor,.
Marathon Futurex Maftalal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East)
Mumbai 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at
toll free no 1800225533

For Lotus Eye Hospital and Institute Limited
Sd/-

Date : 17.02.2023 M Achuth Menon
Place : Coimbatore Company Secretary & Compliance Officer
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“«ê£î¬ù èì‰¶ ²î‰Fó‹ Ü¬ì‰«î£‹, ê£î¬ù ¹K‰¶ êKˆFó‹ ð¬ìŠ«ð£‹”

    jäœehL muÁ‹  30  M©Lfhy Ãiza g¤Âu§¦fŸ k‰W« 

kWbtëp£o‹ thæyhf 7.33  rjÅj jäœehL khãy ts®¢Á¡ 

fl‹ 2052  Vy¤Â‹ _y« é‰gid brŒjš.

1.	 jäœehL	 muR	 bkh¤j«	 %. 4000 nfho kÂ¥òŸs, 30 M©L¡fhy¥ Ãiza¥ 

g¤Âu§fŸ	 %.2000 nfho  k‰W«  kWbtëp£o‹ thæyhf   %. 2000 nfho 

kÂ¥òŸs 7.33 rjÅj jäœehL khãy ts®¢Á¡ fl‹ 2052	Vy¤Â‹	_y«	é‰gid	

brŒa	K‹tªJŸsJ.	Ïªj¥	Ãiza¥	g¤Âu§fŸ,	Fiwªjg£r«	%.10,000/-¡F« 

mj‹	Ã‹d®	%.10,000/-‹	kl§FfëY«	Vy«	él¥gL«.	ÏªÂa	çr®›	t§»æ‹	

K«ig	(nfh£il)	mYtyf«	Ã¥utç  21, 2023	m‹W	Ïªj	Vy¤ij	el¤J«.							

2. khãy	 muÁ‹	 Ãiza¥	 g¤Âu§fis	 Vy«	 éLtj‰fhd	 bghJ	 m¿é¡ifæ‹	

(Ïiz¥ò-II)‹	 ÂU¤Âaik¡f¥g£l	 ngh£oa‰w	 Vy«	 nf£ò	 trÂ	 Â£l¤Â‹go	

(Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility)	 é‰gid¡fhf	

m¿é¡f¥g£LŸs	 mªj	 Ãiza¥	 g¤Âu§fëš,	 jFÂÍŸs	 jå	 eg®fŸ	 k‰W«	

ãWtd§fS¡F,	xU	Vy¡	nf£Ã‰F	c¢rtu«ghf	m¿é¡f¥g£l	bjhifæš	xU	

rjÅj«	v‹gj‰F	c£g£L	10	rjÅj«	tiu	xJ¡ÑL	brŒa¥gL«.	 	Ï¤Â£l¤Â‹	

Ñœ	 xU	 KjÄ£lhs®	 xU	 Vy¡	 nf£Ãid	 k£Lnk	 t§»	 mšyJ	 Kj‹ik¤	 juf®	

(Primary Dealer)	_ykhf	rk®¥Ã¡fyh«.	  

3.	 M®tKŸst®fŸ,		Vy¡	nf£Ãid	ÏªÂa	çr®›	t§»æ‹	xU§»izªj	t§»	

nrit	 Kiwæš (Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) 
System)	 ä‹dQ	 got¤Âš (electronic format) Ã¥utç 21, 2023	 m‹W	

Ñœ¡F¿¥Ã£LŸs		Kiwæš	rk®¥Ã¡fyh«:					

	 m)	 ngh£o	 Vy¡	 nf£òfŸ	 ä‹dQ	 thæyhf	 ÏªÂa	 çr®›	 t§»æ‹	

xU§»izªj	t§»	nrit	Kiwæš	K‰gfš	10.30 kâæèUªJ 11.30 kâ¡FŸ 

rk®Ã¡f¥gl	nt©L«.	

	 M)	 ngh£oa‰w	 Vy¡	 nf£òfŸ	 ä‹dQ	 thæyhf	 ÏªÂa	 çr®›	 t§»æ‹	

xU§»izªj	t§»	nrit	Kiwæš	K‰gfš	10.30 kâæèUªJ 11.00 kâ¡FŸ 

rk®Ã¡f¥gl	nt©L«.	

4.	 Vy«	 nf£gt®	 M©blh‹W¡F	 vÂ®gh®¡f¡	 Toa	 t£o	 é»j¤Âid	 Ïu©L	

jrk	 °jhd¤Âš	 bjça¥gL¤j	 nt©L«.	 xU	 KjÄ£lhs®	 bt›ntW	 t£o	

é»j¤Âš	x‹W¡F	nk‰g£l	ngh£o	Vy¡	nf£Ãid	ä‹dQ	got¤Âš	ÏªÂa	

çr®›	t§»æ‹	xU§»izªj	t§»	nrit	Kiwæš	 (Reserve Bank of India 
Core Banking Solution (E-Kuber) System)	rk®¥Ã¡fyh«.	 	ÏU¥ÃD«,	xU	eg®	

nfhU«	bkh¤j	Vy¡	nf£òfŸ	m¿é¡f¥g£l	bjhif¡F		nkyhf	bršy¡TlhJ.	

5.	 Vy¤Â‹	 KoÎfŸ	 Ã¥utç 21, 2023	 m‹W	 ÏªÂa	 çr®›	 t§»æ‹	 Ïiza	

js¤Âš	 btëæl¥gL«.	 Vy«	 »il¡f¥	 bg‰wt®fŸ,	 j§fsJ	 Vy§fëš	

bjçé¡f¥g£l	Ãiza¥	g¤Âu§fS¡fhd	éiyia	ÏªÂa	çr®›	t§»	K«ig	

(nfh£il)	mšyJ	br‹idæš	brY¤j¤j¡f	tifæyhd	t§»ahs®	fhnrhiy	

(Bankers' Cheque)	 mšyJ	 nf£nghiyia	 (Demand Draft) Ã¥utç 22, 2023 

m‹W	t§»¥gâ	neu«	Kotj‰FŸ	rk®¥Ã¡f	nt©L«.						

6.	 jäœehL	muÁ‹	30	M©Lfhy	Ãiza¥	g¤Âu§fS¡F	Vy¤Âš	ÏªÂa	çr®›	

t§»ahš	Ô®khå¡f¥gl¡	Toa	t£o	Åj¤Âš	6	khj¤Â‰F	xU	Kiw	Mf°£  22 

k‰W«	Ã¥utç 22 	M»a	njÂfëš	tH§f¥gL«.		jäœehL	khãy	ts®¢Á¡	fl‹	

2052,	kWbtëpL	Ãiza¥	g¤Âu§fS¡F	Kiwna	M©o‰F	7.33 rjÅj t£o  

6	khj¤Â‰F	xU	Kiw	br¥l«g® 09  k‰W«   kh®¢ 09	M»a	njÂfëš	tH§f¥gL«.	

Ïªj¥	Ãiza¥	g¤Âu§fŸ	muR	Ãiza¥	g¤Âu§fŸ	r£l«,	2006	(Government 
Securities Act, 2006)	k‰W«	muR	Ãiza¥	g¤Âu§fŸ	xG§FKiw	éÂfŸ,	2007	

(Government Securities Regulations, 2007)	M»at‰¿‹go	ã®t»¡f¥gL«.		

7.	 Ïªj	 Ãiza¥	 g¤Âu§fŸ	 kh‰¿¡	 bfhL¡f¤	 j¡f	 (Ready Forward Facility)   
jFÂÍilajhF«.			

8.	 k‰w	 étu§fS¡F,	 jäœehL	 muÁ‹	 Ã¥utç 16, 2023	 ehë£l	 Ãu¤naf	

m¿é¡if	v©.	645(L)/W&M-II/2023, 646(L)/W&M-II/2023	-I¡	fh©f.			

சின்னச் சின்னதாய்...

ஓசூர் வீட்டு வசதி வாரியத்தில் 3 நாட்்கள் 

விற்பனை ்பத்திரம் வழங்கும் விழா
 zஓசூர்

தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வநாரிய ஓசூர் 
பிரிவில் வரும் 21, 22 மற்றும்  
23-ம் தததிகளில் விற்்பனைப் 
்பத்திரம் வழங்கும் விழநா ்டக் 
கிறது.

தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வநாரிய 
ஓசூர் பிரிவு சசயற்ச்பநாறி 

யநாளர் மதைநாகரன் சவளி யிட்டுளள 
சசய்திக்குறிப்பு:

தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வநாரிய 
ஓசூர் பிரிவில் கிருஷ்ணகிரி மநாவட் 
டத்தில் வீடு, மனை ச்பற்றுளள ஒதுக் 
கீடுதநாரர்களுக்கு வரும் 21, 22, 
23-ம் தததிகளில்   விற்்பனைப் 
்பத்திரம் வழங்கும் விழநா ் னடச்பற 

உளளது.முழுத் சதநானகனயச் 
சசலுத்திய ஒதுக்கீடுதநாரர்கள விழநா 
வில் கலந்து சகநாண்டு, அனைத்து 
ஆவ்ணங்கள மற்றும் உரிய விதி 
முனறகனளப் பின்்பற்றி விற் 
்பனைப் ்பத்திரத்னதப் ச்பற்றுக் 
சகநாளளலநாம் என்று சதரிவித் 
துளளநார்.

கிருஷ்ணகிரி அருகே மாநகதாட்டத்தில் பதுங்கி
கோள்ளையடிகே திட்டமிட்டவரேளில் ஒருவர ் ேது
 zகிருஷ்ணகிரி 

கிருஷ்ணகிரி அருகே மாந் க�ாட்டத்தில் பதுங்கி கோள்ளை 
யடிகே திட்டமிட்டவரேளில் ஒருவ்ை கபாலீஸார ் ேது 
கெய�னர. கமலும், �ப்பி ஓடிய 4 கப்ைத் க�டி வருகின்றனர.

கிருஷ்ணகிரி �ாலுோ இன்ஸகபக்டர ெைவ்ணன 
மற்றும் கபாலீஸார கேற்று முனதினம் கபானம்ை கோயில் 
பகுதியில் கைாந்து கென்றனர. அப்கபாது, அப்பகுதியில் 
உளளை மாந்க�ாட்டத்தில் பதுங்கி இருந்� 5 கபர கபாலீஸா்ை 
பாரத்�தும் அங்கிருந்து �ப்பிகயாடினர. ெந்க�ேம்்டந்� 
கபாலீஸார அவரேளில் ஒருவ்ைப் பிடித்து விொரித்�னர.

விொை்்ணயில், கிருஷ்ணகிரி ெத்யொய ேே்ைச் கெரந்� 
ெதீஷகுமார (29) எனபதும், அங்கிருந்து �ப்பியவரேளு்டன 
கெரந்து ஆயு�ங்ேளு்டன கோள்ளையடிகேத் திட்டமிட்டதும் 
க�ரிந்�து.  கமலும், ெதீஷகுமார மீது ஏற்கேனகவ 
கிருஷ்ணகிரி ்டவுன, �ாலுோ, குருபைப்பளளி உளளிட்ட 
ோவல் நி்ையங்ேளில், கோ்ை, கோ்ை முயற்சி உளளிட்ட 
வழககுேள நிலு்வயில் இருப்பது க�ரிந்�து.

இ்�யடுத்து, அவ்ை கபாலீஸார ் ேது கெய�னர. 
கமலும், �ப்பி ஓடிய பாஞொலியூர நியாமத் (21), 
்ைனகோல்்ை கெது (22), ஷாருகோன(எ) ெமியா (25), 
வடிகவல் ஆகிய 4 கப்ைத் க�டி வருகின்றனர.

வாணியாறு அனையிலிருந்து 
்பாசைத்துக்கு நீர் திறப்பு

hh 10,517 ஏக்கர் நிலம் பாசனம் பபறும்
 zஅரூர் 

்பநாப்பிசரட்டிப்்பட்டி அருதக 
வநாணியநாறு அன்ணயிலிருந்து 
்பநாசைத்துக்கநாக தண்ணீர் திறந்து 
விடப்்பட்டுளளது. 

தருமபுரி மநாவட்டம் 
்பநாப்பிசரட்டிப்்பட்டி அருதகயுளள 
வநாணியநாறு அன்ணயிலிருந்து 
்பநாசைத்துக்கு நீர் திறக்க 
தவண்டும் எை விவசநாயிகள 
தகநாரிக்னக விடுத்திருந்தைர். 
இனதயடுத்து த்ற்று முதல் 
்பநாசைத்துக்கு நீர திறக்கப்்பட்டது.

ச்பநாதுப்்பணித்துனற (நீர் 
வள ஆதநாரம்) உதவி சசயற் 
ச்பநாறியநாளர் ஆறுமுகம் அன்ண 
மதகுகனள இயக்கி தண்ணீனர 
திறந்து னவத்தநார். புதிய 
ஆயக்கட்டு ்பகுதியில் 8,550 
ஏக்கருக்கு சுழற்சி முனறயில் 
்நான்கு ்னைப்பிற்கும் மற்றும் 
்பனழய ஆயக்கட்டு ்பகுதியில் 1,967 
ஏக்கருக்கு த்ரடி ்பநாசைத்துக்கும் 
நீர் திறந்து விடப்்பட்டுளளது. 
இதன்்படி நீர் திறப்பு, நிறுத்தம் 
எை 55 ்நாட்களுக்கு தண்ணீர் 

திறக்கப்்படும். 
இதன்மூலம், சவங்கட 

சமுத்திரம், ஆலநாபுரம், 
அலதமலுபுரம், சதன் 
கனரக்தகநாட்னட, ்பனறயப்்பட்டி, 
தமநானளயநானூர், தகநாழிதமக் 
கனூர், ்பநாப்பி சரட்டிப்்பட்டி, 
அதிகநாரப்்பட்டி, தநாதம்்பட்டி, 
கவுண்டம்்பட்டி, புதுப்்பட்டி, 
ததவரநாஜ்பநானளயம், சமைசி, 
பூத்த்தம் மற்றும் ஜம்மைஹளளி 
ஆகிய  கிரநாமங்கள ்பநாசை வசதி 
ச்பறுகின்றை. 

நிகழச்சியில் உதவி 
சசயற்ச்பநாறியநாளர் கிரு்பநா, 
ஒன்றியக்குழு தனலவர் 
உண்்ணநாமனல கு்ணதசகரன்,  
்பநாப்பிசரட்டிப்்பட்டி த்பரூரநாட்சித் 
தனலவர் எம்.மநாரி, ்பநாசை சங்க 
பிரதிநிதிகள குமரன், ்பழனிசநாமி, 
தங்கரநாஜ், மநாணிக்கம், 
்தடசகவுண்டர், அப்துல், 
சநாகர் உட்்பட சதநாடர்புனடய 
அலுவலர்கள மற்றும் 
உளளநாட்சிப் பிரதிநிதிகள கலந்து 
சகநாண்டைர்.

தனியார து்ை கவ்ைவாய்ப்பு முோம் 
தருமபுரியில் இன்று ந்டககிைது
 zதருமபுரி

�ருமபுரி மாவட்ட கவ்ைவாயப்பு அலுவைேத்தில், இனறு  
(17-ம் க�தி) �னியார து்்ற கவ்ைவாயப்பு முோம் 
ே்டகேவுளளைது.

இதுகுறித்து, மாவட்ட ஆடசியர ொந்தி கவளியிடடுளளை 
கெயதிககுறிப்பு:

�னியார து்்ற நிறுவனங்ேள-�னியார து்்றயில் 
பணிபுரிய விரும்பும் மனு�ாைரேள கேைடியாே பங்கேற்கும் 
�னியார து்்ற கவ்ைவாயப்பு முோம் �ருமபுரியில் 
ஒவகவாரு மா�மும் 3-வது கவளளிககிழ்ம ே்டத்�ப்படு 
கி்றது. மாவட்ட கவ்ைவாயப்பு மற்றும் க�ாழில்கேறி 
வழிோடடும் ் மயத்தின ஏற்பாடடில் இந்� முோம் 
ே்டத்�ப்படுகி்றது.  அ�னபடி, இனறு (17-ம் க�தி) �ருமபுரி்ய 
அடுத்� ே்டேத்தூரில் உளளை கவ்ைவாயப்பு அலுவைே 
வளைாேத்தில் ோ்ை 10 மணியளைவில் �னியார து்்ற 
கவ்ைவாயப்பு முோம் ே்டகேவுளளைது. விற்ப்னயாளைர, 
மாரககேடடிங் எகஸிகியூடடிவ, ேணோணிப்பாளைர, கமைாளைர, 
ேணினி இயககுபவர, �ட்டச்ெர, ே்ணகோளைர, ோொளைர, 
கமகோனிக கபான்ற பணிேளுககு க�்வயான �குதிவாயந்� 
ேபரே்ளை �னியார நிறுவனங்ேள க�ரவு கெயய உளளைன. 

பளளிப்படிப்பு, டிப்ளைகமா, பட்டப்படிப்பு என அ்னத்து வி� 
ேல்வித் �குதி கோண்டவரே்ளையும் �ங்ேளின க�்வககு 
ஏற்ப க�ரவு கெயய உளளை�ாே �னியார து்்ற நிறுவனங்ேள 
க�ரிவித்துளளைன. எனகவ, இனறு ே்்டகப்ற உளளை �னியார 
து்்ற கவ்ைவாயப்பு முோமில் �ருமபுரி மாவட்டத்்�ச் 
கெரந்�வரேள பங்கேற்று பயன்்டயைாம்.

hÏ பாப்பிபெட்டிப்பட்டி வாணியாறு அண்ணயிலிருந்து பாசனத்துககு நீர் 
திறக்கப்பட்டு ்கால்வாயில் பசனற நீரில் மலர் தூவி வெவவற்கப்பட்்டது. தமிழகத்துக்காை திட்டங்கனை  

்பாமக சசயல்படுத்தும் நாள் வினரவில வரும்
hh அனபுமணி ொமதாஸ் நம்பிகண்க

 zதருமபுரி
தமிழகத்துக்கநாை திட்டங்கனள 
்பநாமக சசயல்்படுத்தும் ்நாள வினரவில் 
ஏற்்படும், எை தருமபுரியில் ்டந்த 
திரும்ண நிகழச்சியில் ்பநாமக தனலவர் 
அன்புமணி ரநாமதநாஸ் த்பசிைநார்.

தருமபுரியில், ்பநாமக கவுரவத் 
தனலவர் ஜி.தக.மணி இல்லத் 
திரும்ண விழநா த்ற்று ்டந்தது. இந் 
நிகழச்சியில், ்பநாமக நிறுவைர் 
மருத்துவர் ரநாமதநாஸ் ்பங்தகற்று 
திரும்ணத்னத முன்நின்று ட்த்தி 
னவத்தநார். 

பின்ைர் அவர் த்பசும் த்பநாது, 
தருமபுரி அடுத்த தசநானலக் சகநாட் 
டநாயில் அறக்கட்டனள சநார்பில் 
அனமக்கப்்பட்டுளள ்பளளினய 
உருவநாக்க நிதிக்கநாக ஊர் ஊரநாக 
அனலந்து நினறதவற்றிதைநாம். 
இந்த மண்ணில் இருந்து 
்பநாமக சநார்பில் எம்.பி-க்கள,  
எம்எல்ஏ-க்கனள ்பலமுனற ததர்வு 
சசய்து அனுப்பி இருக்கிறீர்கள. இந்த 
மநாவட்ட வளர்ச்சிக்கு அன்புமணி 
சதநாடர்ந்தும், தவகத்துடனும் சசய 
லநாற்றுவநார், என்றநார். 

விழநாவில் ்பநாமக தனலவர் 

அன்புமணி ரநாமதநாஸ்  த்பசியது:
தமிழகத்தில் ்பல்தவறு வளர்ச்சி 

களுக்கு ்பநாமக மிகப்ச்பரும் ்பங் 
களிப்ன்ப சகநாடுத்துளளது. சமூக 
நீதி, கல்வி, சுகநாதநாரம், சுற்றுச் 
சூழல், புனகயினல எதிர்ப்பு, 
மது எதிர்ப்பு, தவனலவநாய்ப்பு, 
தவளநாண்னம எை  எல்லநாவற்றிலும் 
்பநாமக ்பங்களிப்பு சசய்துளளது.

அததத்பநால, தருமபுரி மநாவட் 
டத்தின் வளர்ச்சிக்கும் ்பநாமக மிகப் 
ச்பரும் ்பங்களிப்ன்ப சசய்துளளது. 
்பநாமக இல்னலசயன்றநால் தருமபுரி 
மநாவட்டத்துக்கு ஒதகைக்கல் 
கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் கினடத்திருக் 
கநாது. ஆட்சியநாளர்கள இந்த திட்டத் 
தின் அவசியம் மற்றும் முக்கியத் 
துவத்னத உ்ணரநாமல் இருந்தைர். 
25 ஆண்டு கநாலம் ்பநாமக ்பல்தவறு 
த்பநாரநாட்டங்கனள ்டத்தி இந்த 
திட்டத்னத நினறதவற்ற  னவத்துளளது. 

அததத்பநால, தருமபுரி-சமநாரப் 
பூர் இன்ணப்பு ரயில் ்பநானத திட்டத் 
துக்கநாக தற்த்பநாது மத்தியஅரசு 
ரூ.100 தகநாடி ஒதுக்கியதற்கு 
கநார்ணம் ்பநாமக தநான். அரசு மருத் 
துவக் கல்லூரி, எண்த்ணசகநால் 

புதூர்-தும்்பல அளளி நீர்ப்்பநாசை 
திட்ட அறிவிப்பு ஆகியனவ ்பநாமக 
இல்னலசயன்றநால் தருமபுரிக்கு 
கினடத்திருக்கநாது. இனதசயல்லநாம் 
அரசியலநாகக் கருதநாமல் உ்ணர்வுப் 
பூர்வமநாக ்பநாமக சசய்துளளது.

அததத்பநால, ஒதகைக்கல் 
கநாவிரி உ்பரிநீனர தருமபுரி 
மநாவட்ட நீர்நினலகளில்  நிரப்பி 
விவசநாய முன்தைற்றத்துக்கு உதவ 
வலியுறுத்தி வருகிதறநாம். தமலும், 
ஆட்சியில் உளளவர்களிடம் 
இது்நாள வனர வலியுறுத்தி திட்டங் 
கனள ்பநாமக சசய்யனவத்துக் 
சகநாண்டிருக்கிறது. ஆைநால், 
மக்களுக்கநாை திட்டங்கனள ்பநாமக-தவ 
சசயல்்படுத்தும் ்நாள வினரவில் வரும். 
மிகவும் பிற்்படுத்தப்்பட்தடநாருக்கு 
கல்வி, தவனலவநாய்ப்பில் 10.5 
சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கும் 
திட்டத்னத ்பநாமக நினறதவறச் 
சசய்யும். இவவநாறு த்பசிைநார். 

இந்நிகழச்சியில், எம்எல்ஏ -க்கள 
ஜி.தக மணி, சவங்கதடஷவரன், 
அருள, முன்ைநாள எம்.பி-க்கள 
சசந்தில், ்பநாரிதமநாகன் உளளிட்ட 
்பலர் கலந்து சகநாண்டைர்.

கிருஷ்ணகிரி அருகே மா்ணவிேளுககு கதால்்ை
ஆசிரியர உடப்ட 2 கபர மீது கபாககசா வழககு
 zகிருஷ்ணகிரி

மா்ணவிேளுககுத் க�ால்்ை கோடுத்� புோரில் கிருஷ்ண 
கிரி அருகே அைசு நிதியு�வி கபறும் பளளி பட்ட�ாரி ஆசிரியர 
மற்றும் ஆயவே உ�வியாளைர மீது கபாககொ ெட்டத்தின கீழ் 
கபாலீஸார வழககுப் பதிவு கெயது க�டி வருகின்றனர.

கிருஷ்ணகிரி அருகே எைத்�கிரி பகுதியில்  உளளை அைசு 
நிதியு�வி கபறும் கமல்நி்ைப்பளளியில் 800-ககும் கமற்பட்ட 
மா்ணவ, மா்ணவிேள ேல்வி பயினறு வருகின்றனர. 
இந்நி்ையில், இப்பளளியில் பணிபுரியும் பட்ட�ாரி ஆசிரியர 
ைாஜா (59), ஆயவே உ�வியாளைர ேக்டென (59) ஆகிகயாரஇரு 
மா்ணவிேளுககுத் க�ால்்ை கோடுத்��ாே புோர எழுந்�து.

இதுக�ா்டரபாே மாவட்ட குழந்்�ேள பாதுோப்பு 
ேை அலுவைர சிவோந்தி �்ை்மயிைான குழுவினர 
விொை்்ண ே்டத்தினர. விொை்்ணயில் புோர உறுதியானது.  
கமலும், இதுக�ா்டரபாே மாவட்ட குழந்்�ேள ேை பாதுோப்பு 
அலுவைே ேனன்டத்்� அலுவைர ைகுைாமன, பரகூர 
அ்னத்து மேளிர ோவல் நி்ையத்தில் புோர அளித்�ார.

இ்�யடுத்து, ஆசிரியர ைாஜா மற்றும் ஆயவே 
உ�வியாளைர ேக்டென ஆகிகயார மீது கபாககொ ெட்டத்தின 
கீழ் கபாலீஸார வழககுப் பதிவு கெய�னர. கமலும், 
�்ைம்்றவான இருவ்ையும் க�டி வருகின்றனர.

இ�னி்்டகய, இருவ்ையும் பணியி்்ட நீகேம் கெயது 
ேல்வித்து்்ற அதிோரிேள ே்டவடிக்ே எடுத்துளளைனர.

காவேரிப்பட்டணத்தில் 12 ஆண்டுகளாக

மூடப்பட்டுள்ள உழவர் சந்த்ை திறக்க க்காரிக்்க
z ்பர்கூர், ஊத்்தஙகரையில் புதிய சநர்த அரைககவும் ேலியுறுத்்தல்

 #எஸ்.கே.ரகேஷ் 

 zகிருஷ்ணகிரி
கநாதவரிப்்பட்ட்ணத்தில் கடந்த 12 
ஆண்டுகளநாக மூடப்்பட்டுளள 
உழவர் சந்னதனயத் திறக்க 
தவண்டும். தமலும்,  ்பர்கூர், 
ஊத்தங்கனரயில் புதிய சந்னத 
அனமக்க தவண்டும் எை 
விவசநாயிகள மற்றும் ச்பநாதுமக்கள 
தகநாரிக்னக விடுத்துளளைர்.

இனடத்தரகர்கள, வியநா்பநாரிகள 
தனலயீடு இல்லநாமல் விவசநாயிகள 
தங்கள வினள நிலத்தில் அறுவனட 
சசய்யும் கநாய்கறி மற்றும் 
்பழங்கனள த்ரடியநாக விற்்பனை 
சசய்து வருவநாய் ஈட்டும் வனகயில் 
கடந்த 1999-ம் ஆண்டு தமிழகத்தில் 
முக்கிய ் கரப் ்பகுதியில் உழவர் 
சந்னத திறக்கப்்பட்டது.

சுமை கட்டணம் இலமலை
தவளநாண் துனற மூலம் சசயல் 

்படுத்தப்்படும் இத்திட்டத்தில், 
ததநாட்டக்கனலத் துனற மூலம் 
வழங்கப்்படும் சநான்றிதழ அடிப் 
்பனடயில் விவசநாயிகள உழவர் 
சந்னதயில் கநாய்கறி மற்றும் 
்பழங்கனள விற்்பனை சசய்யலநாம்.

தமலும், சந்னதக்கு விவசநாயிகள 
சகநாண்டு வரும் வினள 
ச்பநாருட்களுக்கு த்பருந்துகளில் 
சுனம கட்ட்ணம் வசூலிப்்பதில்னல. 
இதைநால், விவசநாயிகளுக்குப் 
த்பநாக்குவரத்து சசலவுகள 
குனறந்தை. அததத்பநால, உழவர் 
சந்னதகளில் நுகர்தவநாருக்கு மலிவு 
வினலயில் தரமநாை கநாய்கறிகள 
கினடத்து வருகிறது.

தமிழத்தில முதனமை
இத்திட்டத்தின் கீழ, கிருஷ்ணகிரி 

மநாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி, ஓசூரில் 
உழவர் சந்னத சதநாடங்கப்்பட்டது. 
இதில், ஓசூரில் உளள உழவர் 
சந்னத தமிழகத்திதலதய முக்கிய 
சந்னதயநாக உளளது.

இரண்டநாம் கட்டமநாக கநாதவரிப் 
்பட்ட்ணத்தில் திறக்கப்்பட்ட 
உழவர் சந்னத ஓரநாண்டு மட்டும் 
சசயல்்பட்ட நினலயில் கடந்த 12 
ஆண்டுகளநாக மூடப்்பட்டுளளது. 

இந்நினலயில், இனதத் 
திறக்கவும், ்பர்கூர் மற்றும் 
ஊத்தங்கனரயில் புதிய உழவர் 

சந்னத அனமக்கவும் தகநாரிக்னக 
எழுந்துளளது.

நீண்ட நாள் ககாரிகமக
இதுசதநாடர்்பநாக மநா விவசநாயிகள 

கூட்டனமப்புத் தனலவர் 
சவுந்தரரநாஜன் கூறியதநாவது:

உழவர் சந்னதகள மூலம் 
விவசநாயிகள, நுகர்தவநார் சவகுவநாக 
்பயன்ச்பற்று வருகின்றைர். 
்பர்கூர் மற்றும் ஊத்தங்கனர  
்பகுதிகளில் உளள விவசநாயிகள 
்பயன்ச்பறும் வனகயில் உழவர் 
சந்னத அனமக்க தவண்டும் என்ற 
தகநாரிக்னக நீண்ட கநாலமநாக 
உளளது.

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் 
்பர்கூரில் த்பருந்து நினலயம் 
அருதக உளள கநாலி இடத்திலும், 
ஊத்தங்கனர வினளயநாட்டு 
அரங்குக்கு எதிதரயுளள 
இடத்திலும் உழவர் சந்னத 
அனமக்க இடம் ததர்வு சசய்யப் 

்பட்டது. அதன் பின்ைர் சந்னத 
சதநாடங்க ்டவடிக்னக இல்னல.

புத்துயிர் பெற்ற விவசாயம்
கடந்தநாண்டு மநாவட்டம் 

முழுவதும் ச்பய்த கைமனழயநால் 
்பர்கூர், ஊத்தங்கனர ்பகுதியில் 
விவசநாயம் புத்துயிர் ச்பற்றுளள 
நினலயில், கநாய்கறிகளுக்கு சந்னத 
வநாய்ப்பு இல்லநாமல் உளளது. 
எைதவ, ்பர்கூர், ஊத்தங்கனரயில் 
உழவர் சந்னதகள சதநாடங்க 
தவளநாண் துனறயிைர் ் டவடிக்னக 
எடுக்க தவண்டும்.

தமலும், கடந்த 2009-ம் ஆண்டு 
கநாதவரிப்்பட்ட்ணத்தில் ்பநாலக் 
தகநாடு சநானலயில் சதநாடங்கப்்பட்ட 
உழவர் சந்னத 12 ஆண்டுகளநாக 
சசயல்்படநாமல் பூட்டி 
னவக்கப்்பட்டுளளது. அனத திறக்க 
மநாவட்ட நிர்வநாகம் ்டவடிக்னக 
எடுக்க தவண்டும்.

இவவநாறு அவர் கூறிைநார்.

hÏ  ்க்டந்த 12 ஆண்டு்களா்க பசயல்ப்டாமல் மூ்டப்பட்டுள்ள ்காவவரிப்பட்்ட்ணம் 
உழவர் சந்ணத.

கடந்தாண்டு மதாவடடம் முழுவதும் பெய் 
கனமழையதால் ெர்கூர், ஊத்ஙகழை ெகுதியில் 
விவசதாயம் புததுயிர் பெற்றுள்ளது.

வவைாண் வணிகத் துனற இயக்குநர்  
தரிசு நிலத் சதாகுப்புகளில ஆய்வு

 zதருமபுரி
தருமபுரி மநாவட்டத்தில் 
தவளநாண் விற்்பனை மற்றும் 
தவளநாண் வணிகத்துனற இயக் 
கு ர்் ஆய்வு தமற்சகநாண்டநார்.

தருமபுரி மநாவட்டம் 
்ல்லம்்பளளி தநாலுகநா 
மநானியத அளளி ்பகுதியிலும், 
கநாரிமங்கலம் தநாலுகநா 
பிக்கை அளளி ்பகுதியிலும் 
கனலஞரின் அனைத்துக் 
கிரநாம ஒருங்கின்ணந்த 
தவளநாண் வளர்ச்சி திட்டத்தில் 
அனமக்கப்்பட்ட தரிசு நிலத் 
சதநாகுப்புகனள, தவளநாண் 
விற்்பனை மற்றும் தவளநாண் 
வணிகத்துனற இயக்கு்ர் 
்டரநாஜன் ஆய்வு சசய்தநார். 

ஆய்வின்த்பநாது, தரிசு 
நிலத் சதநாகுப்பில் தமற் 
சகநாளளப்்பட்டுளள தமம் 

்பநாட்டுப் ்பணிகள, தவளநாண் 
வளர்ச்சித் திட்டத்தில் 
்பயைனடந்தவர்கள குறித்து 
தகட்டறிந்தநார். அததத்பநால, 
தரிசு நிலத் சதநாகுப்பில் 
்டவு சசய்யப்்பட்டுளள ்பழ 
மரக் கன்றுகள, சசநாட்டு நீர்ப் 
்பநாசைம், ்பண்ன்ண குட்னட 
ஆகியவற்னறயும் கள 
ஆய்வு சசய்தநார்.  ஆய்வின் 
த்பநாது தருமபுரி மநாவட்ட 

தவளநாண்னம இன்ண இயக் 
கு ர்் விஜயநா,  ததநாட்டக் கனலத் 
துனற துன்ண இயக்கு ர்்  
மநாலதி, தவளநாண்னமதுன்ண 
இயக்கு ர்் சங்கர்நாரநாய்ணன், 
தவளநாண் உதவி இயக்கு்ர் 
(தரக்கட்டுப்்பநாடு) தநாம்்ஸன், 
தவளநாண் உதவி இயக்கு 
்ர்கள இளங்தகநாவன், 
புவதைஸ்வரி, ஆைந்த் 
உளளிட்தடநார் உடனிருந்தைர்.

்பணி மூப்பு அடிப்்பன்டயில வதர்வு ்பணி 
முதுநினலப் ்பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் மனு

 zதருமபுரி
தமிழ்நாடு தமல்நினல முதுநினலப்்பட்டதநாரி 
ஆசிரியர் சங்கம் சநார்பில், தருமபுரி மநாவட்ட 
முதன்னமக் கல்வி அலுவலர் கு்ண தசகரனிடம் 
மனு அளிக்கப்்பட்டது. மனுவில் கூறியிருப்்ப தநாவது:

2022-23-ம் கல்வியநாண்டில் தமல்நினல 
அரசு ச்பநாதுத் ததர்வுக்கநாை விைநாத்தநாள 
கட்டுக்கநாப்்பநாளர், முதன்னமக் கண்கநாணிப் 
்பநாளர், துனற அலுவலர், வழித்தடஅலுவலர், 
்பறக்கும் ்பனட அலுவலர் ஆகிய ்பணிகள ்பணி 
மூப்பு அடிப்்பனடயில் வழங்க தவண்டும். 

ததர்வுப் ்பணிகள அனைத்தும் இருப்பிட 
முகவரியில் இருந்து 10 கிதலநா மீட்டர் சதநானல 
விற்குள, ்பளளிக்கல்வி அரசு ததர்வுத்துனற 
இயக்கு்ரின் வழிகநாட்டுதல்்படி வழங்கதவண்டும். 

இதய அறுனவ சிகிச்னச சசய்து 
சகநாண்டவர்கள, கர்ப்பிணிப் ச்பண்கள, மநாற்றுத் 
திறைநாளிகள மற்றும் உடல்்ல ்பநாதிப்பு கநார்ண 
மநாக மருத்துவரின் ஆதலநாசனையின்்படிவிடுப்பில் 
உளளவர்களுக்கு ததர்வுப் ்பணியில்இருந்து 
விலக்கு அளிக்க தவண்டும், எை வலியுறுத்தப் 
்பட்டுளளது.

hÏ தருமபுரி மாவட்்டம் பிக்கன அள்ளி பகுதியில், வவளாண் 
வணி்கத் துணற இயககுநர் ந்டொஜன ஆய்வு வமறப்காண்்டார்.

(C) KSL Media Ltd.
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