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SEC/50/2022-2023                                                                                            August 25, 2022   

1. National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza 

Plot No. C/1, G Block 

Bandra –Kurla Complex Bandra (E), 

Mumbai 400 051  

Symbol: KALYANKJIL 

2. BSE Limited 

Corporate Relationship Dept. 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street  

Mumbai 400001 

Maharashtra, India 

Scrip Code: 543278 

                                                              

 

Dear Sir/Madam,  

 

Sub: Newspaper Publications – The New Indian Express & Deepika 

 

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulation, 2015 and other applicable provisions, we hereby enclose copies of the newspaper 

advertisements informing the Shareholders regarding the 14th Annual General Meeting of the 

Company to be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM). 

The advertisements were published in The New Indian Express (English) and Deepika 

(Malayalam) edition of August 25, 2022.  

 

Kindly take the same into your records.  

 

 

Thanking You 

 

 

 

Jishnu RG  

Company Secretary & Compliance Officer 

 

 

 

 



ദകരളം

032022ഓഗസുുുു് 25വുയാഴം
TCR

സ്വന്്ംപലഖെൻ

ത്ശ്ർ: മെയാളികലളയം് മം്
പബയിലെസവ്ർണവയ്ാൊരിക
ലളയം്അടക്്മ്ള്്വലരകബളി
പ്്ിച്്്കോടികൾതട്്ിയകകസി
ല്്്അകന്വഷണംകകരളത്്ികെ
യക്്്്ംവയ്ാെിപ്്ിക്്്ന്്്.കകസി
ൽമെയാളികൾഅടക്്മ്ള്്വ
ർഅറസ്്്്ിൊയിട്്്ണ്്്.തട്്ിപ്്്മാ
യിബന്്ലപ്്ട്്്മം്പബകൽ
ബാകദവിഎൽടിമാർഗ്കോെീ
സാണ്എസ.്ക്മാർേവ്ല്്റിഉട
മരശ്ീക്മാർെിള്്,േവ്ല്്റിസിഇ
ഒകോസ്ച്മ്്ാർ,ഇയാള്ലടഭാ
രയ്യം്െർകച്്സ്മാകനേറ്മായ
കോേികോസ്എന്്ിവലരഅറ
സ്്്്് ലചയത്ത.് കോസിലനയം്
കോേികയയം്കഴിഞ്്ദിവസം
ഇരിങ്്ാെക്്്ടത്മ്്്രിലെവീ
ട്്ിൽനിന്്ാണ്കസ്്്്ഡിയിലെട്
ത്്ത.്
രശ്ീക്മാറിലനകോംബിവില്്ി
യിലെതാമസസ്്െത്്്നിന്്്
കനരല്ത്െിടിക്ടിയിര്ന്്്.മ
ഹാരാരഷ്്്യിലെസവ്ർണലോത്്
വയ്ാൊരികലള70കോടിെറ്്ിലച്്
ന്്െരാതിയിൊണ്ഇവലരഅറ
സ്്്്്ലചയത്ത.്
മം്പബയിലെയം് കകരള
ത്്ിലെയം്മെയാളികൾഅട
ക്്മ്ള്്ആയിരത്്ികെലറകെർ
തട്്ിപ്്ിനിരയായതായിആക്്ൻ
കൗണസിൽഅംഗങ്്ൾെറയ്
ന്്്.നികക്്െത്്ിന്ഉയർന്്െ
െിശവാഗദ്ാനംലചയത്്െണമാ
യം്രെ്തിമാസസവ്ർണചിട്്ിനി
ക്ക്െമായ്മാണ് ഇവർത്ക
സവ്ീകരിച്്ത.്മം്പബയിലെേവ്
ല്്റിശാഖകളില്ലടയം്കകരള
ത്്ിലെബിനാമിഇടൊട്കളി
ല്ലടയ്മായിര്ന്്്സവ്ർണചി
ട്്ിതട്്ിപ്്്നടത്്ിയത.്മ്പബ
താലന,കെയ്ാണ,കോംബിവി
ല്്ി എന്്ിവിടങ്്ളില്ള്്വരം്
കകരളത്്ിലെത്ശ്ർേില്്യില്
മ്ള്്വരാണ്തട്്ിപ്്ിനിരയായവ
രിൽഅധികവ്ലമന്്്നികക്്െ
കര്ലടആക്്ൻകൗണസിൽ
രെ്തിനിധികൾെറഞ്്്.

തട്്ിപ്്ില്ലടകനടിലയട്ത്്െ
ണംമം്പബയിൽേവ്ല്്റികമഖ
െയിലം്കകരളത്്ിലം്ബിനാ
മിഇടൊട്കളിൽനികക്്െിക്്
ലപ്്ട്്തായികല്ണ്ത്്ിയതിലന
ത്ടർന്്ാണ്അകന്വഷണംകകര
ളത്്ികെക്്്ംനീള്ന്്ലതന്്്മം്
പബകോെീസ്െറഞ്്്.
തട്്ിപ്്ിനിരയായതായികാണി
ച്്്നിരവധിെരാതികൾകോെീ
സിന്െഭിലച്്ങ്്ിലം്അകന്വഷ
ണംഇഴഞ്്്നീങ്്്കയായിര്
ന്്്.ഇതിനിലടയാണ്422കോടി
യ്ലടസവ്ർണംവാങ്്ിയകശഷം
െണംനൽകാലതേവ്ല്്റിഅധി
ക്തർതങ്്ലളകബളിപ്്ിച്്താ
യികാണിച്്്സാകവരിബസാറി
ലെസവ്ർണലോത്്വയ്ാൊരിക
ൾെരാതിനൽകിയത.്ഇകോലട
യായിര്ന്്്അകന്വഷണംഊർ
േിതമായതം്അറസ്്്്ികെക്്്കാ
രയ്ങ്്ൾനീങ്്ിയതം്.ഉയർന്്െ
െിശയിൽആക്ഷ്്രായികണ
ക്്ിൽലപ്്ടാത്്ഉയർന്്ത്കക
ൾഅടക്്ംനിക്ക്െിച്്െെർ
ക്്്ംകോടികൾനഷ്്ലപ്്ട്്തായാ
ണറിവ.് മെയാളികള്ലട ഉടമ
സ്്തയില്ള്്മ്ന്്ാമല്ത്േവ്
ല്്റിയാണ്ഇത്്രത്്ിൽഇവി
ലടനികക്്െത്്ട്്ിപ്്്കകസിെക
ലപ്്ട്ന്്ത.്കനരലത്്ഗ്ഡ്വിൻ,
വിേിഎൻേവ്ല്്റികൾസമാനമാ
യകകസിെകലപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.അറസ്്്്ി
ൊയവർഇക്പ്ഴം്േയിെിൊ
ണ.്
ലോത്േനങ്്ളിൽനിന്്്നി
ക്ക്െംസവ്ീകരിച്്്ബിസിനസ്
വിപ്െലപ്്ട്ത്്്ന്്തരത്്്മാണി
വർസവ്ീകരിച്്ലതന്്്ആക്്ൻ
കമ്്ിറ്്ിഭാരവാഹികൾെറയ്ന്്
ത.്തട്്ിലച്്ട്ത്്െണംമം്പബ
യിലം്കകരളത്്ിലം്ഉൾലപ്്ലട
സവ്ത്്ംകെരിലം്ബിനാമികെരി
ല്മായിനടത്്ിയനികക്്െങ്്
ളാണ്കോെീസ്അകന്വഷിക്്്
ന്്ത.്

92-ാമത്പ്നരൈകയ്വാരഷികാറോഷവം്സഭാസംഗമവം്തിര്വല്്യിൽ
തിര്വനന്്പ്രം:മെങ്്രസ്റിയാ
നികകത്്െിക്്ാസഭയ്ലട92-
ാമത് പ്നപരകയ് വാർഷികാ
കോഷവം്, സഭാസംഗമവം്
ലസപറ്്്ംബർ21ന്തിര്വല്്ലസ
്്്്കോണസ്ലമരത്ാകപ്്െീത്്
ൻകത്്ീരഡ്െിലെമാർതികോ
ത്്ികോസ്നഗറിൽനടക്്്ം.സ
മ്ഹബെി,പദവശാസര്ത്സകമ്്
ളനം,വിവിധസംഗമങ്്ൾ,സ്വി
കശഷസംേരെ്ാർഥനാശ്രശ്്
ഷഎന്്ിവയം്ഉണ്്ായിരിക്്്ം.

21ന്രാവിലെഎട്്ിന്രെ്ഭാതനമ
സക്ാരം.8.30ന്ആരംഭിക്്്ന്്സ
മ്ഹബെിക്്്കർദിനാൾമാർബ
കസെികോസ്ക്്ീമിസ്കാകോെി
ക്്ാബാവമ്ഖയ്കാർമികതവ്ംവ
ഹിക്്്ം.സഭയിലെഎല്്ാെിതാ
ക്്ന്്ാരം്പവദികരം്സഹകാ
ർമികരായിരിക്്്ം.ആെപ്്്ഴബി
ഷപ്കോ.ലേയിംസ്ആനാെറ
ന്്ിൽവചനസകദ്്ശംനൽകം്.
വിശ്ദ്്ക്ർബാനലയത്ടർന്്്
കർദിനാൾമാർബകസെികോസ്

ക്്ീമിസ്കാകോെിക്്ാബാവപ്
നപരകയ്സകദ്്ശംനൽകം്.ത
െകശരിഅതിര്െതാആർച്്്ബി
ഷപ്കോ.കോസഫ്ൊംപ്്ാനി
രെ്ഭാഷണംനടത്്്ം.12ന്സക്ന
ഹവിര്ന്്്.3.45ന്സമാെനാശീർ
വാദം.രഗ്ീൻകര്ോകട്്കോൾൊ
െിച്്് ലോണ്്ായിരിക്്്ം പ്ന
പരകയ്വാർഷികാകോഷങ്്ൾ
നടത്്്കലയന്്്ആർച്്്ബിഷപ്
കോ.കോമസ്മാർക്റികോസ്
അറിയിച്്്.

സീറോമലബാര്്സഭയ്ടെ

രോച്്ി:സമ്ഹത്്ിൽ്്അവശത
യന്ഭവിക്്്ന്്വലരകചർ്്ത്്്െി
ടിച്്്അവസകോചിതമായസഹാ
യലമത്്ിക്്ാൻ്്മ്ന്്ിട്്ിറങ്്ിയ
മ്ന്്്കെർ്്ക്്്സീകോമെബാർ്്
സഭയ്ലടസാമ്ഹികകസവന
പ്രസ്കാരങ്്ൾ്് കമേർ്് ആർ്്
ച്്്ബിഷപ്കർ്്ദിനാൾ്്മാർ്്കോ
ർ്്ജ്ആെകഞ്്രിസമ്്ാനിച്്്.ര്
െതാപവദികര്ലടവിഭാഗത്്ി
ൽ്്ഫാ.കോസഫ്ചിറ്്്ർ്്(മാന
ത്്വാടിര്െത),സനയ്സത്ര്ലട

വിഭാഗത്്ിൽ്്സിസ്്്്ർ്്െിസ്ലെ
റ്്്ഡിബിഎസ്(േഗദൽ്്പ്ർ്്ര്െ
ത),അലമ്ായവിഭാഗത്്ിൽ്്കോ
ട്്യംനവേീവൻ്്രട്സ്്്്്സാരഥി
െി.യ.്കോമസ്(ചങ്്നാകശരി
അതിര്െത)എന്്ിവർ്്അവാർ്്
ഡ്കൾ്്ഏറ്്്വാങ്്ി.ചിക്്ാകോ
ലസ്്്്കോമസ്ര്െതസമ്്ാനി
ക്്്ന്്അരെക്്ംര്െവീതവം്
ഫെകവം്അടങ്്്ന്്താണ്പ്
രസ്കാരം.
സഭാആസ്്ാനമായകാക്്

നാട്മൗണ്്്ലസ്്്്കോമസിൽ്്ന
ടന്്ചടങ്്ിൽ്്സീകോമെബാർ്്
സാമ്ഹയ്കര്െഷിതരെ്സ്്ാനമാ
യ‘സെ്ദ്്ൻ്്’ലചയർ്്മാൻ്്ബിഷ
പ്മാർ്്കോളികണ്്്ക്്ാടൻ്്അ
ധയ്ക്്തവഹിച്്്.പവസ്ലചയ
ർ്്മാൻ്്മാർ്്ലസബാസ്്്്്യൻ്്എടയ
രത്്്ത്്്അവാർ്്ഡ്കേതാക്്ലള
ലോന്്ാടയണിയിച്്്.സെ്ദ്്ൻ്്
ചീഫ്കോഓർ്്ഡികനറ്്ർ്്ഫാ.കേ
ക്്ബ്മാവ്ങ്്ൽ്്നദ്്ികരഖലപ്്ട്
ത്്ി.

സീപോമലൈാർ്്സഭയ്രടസാമ്ഹിെപസവനപ്രസ്ൊരങ്്ള്്േി.യ്.പോമസ്,ഫാ.പോസഫ്ചിറ്്്ർ്്,സിസ്്്്ർ്്ലി
സ്രലറ്്്എന്്ിവർ്്ക്്്പമജർ്്ആർ്്ച്്്ൈിഷപ്െർ്്ദിനാള്്മാർ്്പോർ്്ജ്ആലപ്ച്രിസമ്്ാനിച്്പ്പ്ള്്.ൈിഷപ്്്മാരാ
യമാർപോയിആലപ്്ാട്്്,മാർ്്രസൈാസ്്്്്യൻ്്എടയന്ന്്ത്്്,മാർ്്പോളിെണ്്്ക്്ാടൻ്്,മാർപജക്്ബ്അങ്്ാടിയത്്്,
സ്േദ്്ൻ്്ചീഫ്പോ-ഓർ്്ഡിപനറ്്ർ്്ഫാ.പജക്്ബ്മാവ്ങ്്ൽഎന്്ിവർ്്സമീേം.

സാ  മ്  ഹികദസ  വ  ന പ്  ര  സ്  കാ  ര  ങ്്  ള്് സ  മ്്ാ  നി  ച്്് 
ദീപിക തീരദദശ ജനതയ്ക്ക്പ്്ം: 
ഫാ.  മാ ത്യ് ച ന്ദ്് ൻ ക് ദ്ന് ൽ
തിര്വനന്്പ്രം: ദീെികതീരകദ
ശ രെ്ശന്ങ്്ൾല്ക്പ്്ലമന്്്
രാരഷ്്്ദീെികെിമിറ്്ഡ്എംഡി
ഫാ.മാതയ്്ചരദ്്്ൻക്കന്്ൽ.വി
ഴിഞ്്ംഅത്്ാരാരഷ്്്ത്റമ്ഖക
വാടത്്ിൽതിര്വനത്്പ്രംെ
ത്്ീൻഅതിര്െതയ്ലടആഭി
മ്ഖയ്ത്്ില്ള്്സമരപ്്ത്്ൽസ
ദ്്ർശിച്്്രെ്സംഗിക്്്കയായിര്
ന്്്അകദ്്ഹം.
രെ്ളയകാെത്്്മത്്്യലത്ാ്ഴി
ൊളികൾആരാലണന്്്കകരളം
തിരിച്്റിഞ്്താണ.്ധീരരം്സാ
ഹസികര്മാണ്മത്്്യല്താ്ഴി
ൊളികൾ.രെ്ളയകാെത്്്എ
ല്്ാവരം്െിൻമാറിയകവളയിൽര
ക്്കരായി എത്്ിയത് മത്്്യ
ലത്ാ്ഴിൊളികളാണ.്
മത്്്യല്താ്ഴിൊളികൾ ഇ

കപ്ാ്ൾനടത്്്ന്്ത്േയിക്്ാന്
ള്്സമരമാണ.്സമരംസർക്്ാ
രിലനതികരകയാഅദാനിലക്്തി
കരകയാഅല്്.നിെനിലെ്ിനായാ
ണ്സമരംനടത്്്ന്്ത.്േീവ
നം്സവ്ത്്ിനം്സംരക്്ണംന
ൽകകണ്് ഉത്്രവാദിതവ്ം സർ
ക്്ാരിക്്്താണ.്
കാർഷിക കമഖെയിലം് വി
ദയ്ാഭയ്ാസകമഖെയിലം്ഇടലെ
ട്ന്്ത്കൊലെഇനിമ്തൽതീ
രകദശത്്ിനായം്ദീെികനിെ
ലകാള്്്ം.
നീതിനികഷധിക്്ലപ്്ട്്വർക്്്
നീതിെഭയ്മാക്്്കലയന്്െരത്
ധർമംനിറകവറ്്ാനായം്ഭരണ
കനത്തവ്ത്്ില്ള്്വലരനീതി
നികഷധല്ത്ക്്്റിച്്് അറിയി
ക്്ാനം്ദീെികയ്ണ്്ാകം്.ലൊ

ത്േനമന:സാക്്ിക്്്മ്ന്്ിൽ
നീതിയ്ലടസവ്രംഉയർത്്ാന്
ള്്ബാധയ്തഏലറ്്ട്ക്്്കയാ
ണ.്
മന്ഷയ്തവ്ത്്ില്്് കെരിൊ
ണ്സംസ്്ാനലത്്വിവിധസം
േടനകള്ലട കനത്തവ്ത്്ിൽ
വിഴിഞ്്ം സമരപ്്ത്്െിൽ എ
ത്്ിഐകയ്ദാർഢയ്ംരെ്ഖയ്ാെി
ച്്്മടങ്്്ന്്ത.്അടിസ്്ാനവി
ഭാഗങ്്ളായമത്്്യലത്ാ്ഴിൊളി
കൾക്്്എല്്ാെിന്്്ണയം്വാ
ഗദ്ാനംലചയ്്്ന്്തായം്അകദ്്
ഹംെറഞ്്്.
രാരഷ്്്ദീെികഎകസ്ികയ്.ൂട്്ീവ്
ഡയറക്്ർ റവ. കോ. സി.സി.
കോണ,ദീെികചീഫ്നയ്്സ്എ
ഡിറ്്ർസി.ലക.ക്രയ്ാച്്ൻഎന്്ി
വരം്െലങ്്ട്ത്്്.

വിഴിഞ്്ംഅന്്ാരാന്ട്്ത്റമ്ഖെവാടത്്ിൽതിര്വനന്്പ്രംലത്്ീൻഅതിര്േതയ്രടആഭിമ്ഖ്യത്്ില്ള്്
സമരപ്്ന്്ൽസദ്്ർശിച്്്രാന്ട്്ദീേിെലിമിറ്്ഡ്മാപനജിംഗ്ഡയറക്്ർഫാ.മാത്യ്ചന്ദ്്ൻക്പ്ന്ൽന്േസംഗിക്്്ന്്്.
ദീേിെചീഫ്ന്യ്സ്എഡിറ്്ർസി.രെ.ക്ര്യാച്്ൻ,രാന്ട്്ദീേിെഎക്സിെ്യ്ട്്ീവ്ഡയറക്്ർറവ.പോ.സി.സി.പോൺ
എന്്ിവർസമീേം.

ഗവർണറിൽ‘പകുു’മിലുു
രെ.ഇന്ദ്്ജിത്്്

തിര്വനന്്പ്രം: ഗവർണറ്ലട
പകകാല്കൾ കേദിച്്് ലകാ
ണ്്ുള്്ബില്്്കള്മായിഭരണെ
ക്്ംനിയമസഭയിൽമ്കന്ാ്ട്്്
കൊക്കന്ാ്ൾ,രെ്തിെക്്ംകട്
ത്്എതിർപ്്്മായിമ്ന്്ില്ണ്്
ാക്ലമന്്ായിര്ന്്്ലൊത്സ
മ്ഹത്്ില്്്ധാരണ.എന്്ാൽ,
ലതറ്്ി.കെരിലൊര്എതിർപ്്്ഉ
ന്്യിക്്്കന്ാ്ഴം്ഗവർണറ്ലട
നടെടികലളവിമർശിക്്ാനം്രെ്
തിെക്്അംഗങ്്ൾെെകപ്ാ്ഴം്
മറന്്ില്്.
ചരിരത്ത്്ാള്കളികെക്്ാണ്
15-ാംകകരളനിയമസഭയ്ലടനി
യമനിർമാണത്്ിന്മാരത്മായ്
ള്്സകമ്്ളനംനടന്്്കയറ്ന്്
ത.്സാധാരണനിയമസഭയിൽ
ഗവർണറ്ലടഅധികാരംലവട്്ി
ക്്്റയക്്്്ന്്ബില്്്കൾവരാറി
ല്്.എന്്ാൽ,സർക്്ാര്മായിഇ
ടഞ്്്നിൽക്്്ന്്ഗവർണർആ
രിഫ്മ്ഹമ്്ദ്ഖാല്്്അധികാ
രംലവട്്ിക്്്റയ്ക്്്ന്്ബില്്്ക
ളാണ്കഴിഞ്്രണ്്്ദിവസമാ
യിസഭയ്ലടെരിഗണനയ്ക്്്
വര്ന്്ത.് ഇന്്ലെസഭയിലെ
ത്്ിയസർവകൊശാെനിയമ
കഭദഗതിബില്്ിൽചാൻസെലറ
ന്്നിെയിൽപവസ്ചാൻസെ
ർമാലരനിയമിക്്ാന്ള്്അധി

കാരംെരിമിതലപ്്ട്ത്്്കയായി
ര്ന്്്.കനരകത്്കൊകായ്ക്്
കഭദഗതിബില്്ിലം്ഗവർണറ്ലട
അധികാരംലവട്്ിയിര്ന്്്.രണ്്്
ബില്്്കളം് നിയമസഭയിൽ
കോരകോരംചർച്്യ്ക്്്വി
കധയമാക്്്കന്ാ്ൾമ്ഖയ്മരത്്്ി
െിണറായിവിേയൻസഭയില്
ണ്്ായിര്ന്്ിലല്്ന്്രെ്കത്യകത
യ്മ്ണ്്്.ഇന്്ലെചർച്്അവസാ
നിച്്്ബിൽസബേ്ക്്്കമ്്ിറ്്ിയ്
ലടെരിഗണനയക്്്്അയയ്ക്്്
ന്്രെ്കമയംൊസാക്്്ന്്സമ
യത്്ാണ്മ്ഖയ്മരത്്്ിസഭയിലെ
ത്്ിയത.്
ബില്്ില്്്അവതരണത്്ിനി
ടയിൽതടസവാദംഉന്്യിക്്ാൻ
മാരത്മാണ്കകാണ്്രഗ്സ്അംഗ
ങ്്ൾക്്്അവസരംെഭിച്്ത.്െി.
സി.വിഷണ്്നാഥായിര്ന്്്തട
സവാദത്്ിന്കനാട്്ീസ്നൽകിയ
ത.്വിദയ്ാഭയ്ാസംകകരദ്്്-സംസ്്ാ
നവിഷയമായതിനാൽ(കണ്്കറ
്്്്െിസ്്്്ിലെ)ഭരണേടനയ്ലട
254-ാംവക്പ്്ന്സരിച്്്കകാടതി
യിൽ തള്്ികപ്ാ്ക്ലമന്്ായിര്
ന്്്വാദം.യ്േിസിയ്ലടവയ്വ
സ്്കൾക്്്വിര്ദ്്മായതാണിത.്
ചാൻസെറ്ലടഅധികാരംെരിമി
തലപ്്ട്ത്്ാൻയ്േിസിവയ്വസ്്
കൾഅന്വദിക്്്ന്്ിലല്്ന്്്ംവി
ഷണ്്നാഥ്വാദിച്്്.
എന്്ാൽയ്േിസിചട്്ത്്ിന്
വിര്ദ്്മല്്ബിലല്്ന്്ായിര്ന്്്

തടസവാദത്്ിന്മരത്്്ിബിന്്്
വില്്്മറ്െടി.ലസർച്്്കമ്്ിറ്്ി
യിൽഎരത്അംഗങ്്ലളഉൾലപ്്
ട്ത്്ണലമന്്്ംആലരാലക്്യാ
യിരിക്്ണലമന്്്ംയ്േിസിചട്്
ത്്ിൽെറയ്ന്്ില്്.സർവകൊ
ശാെകളിലെനിയമനംസംസ്്ാ
നവിഷയമാലണന്്്ംമരത്്്ിെറ
ഞ്്്.നിയമമരത്്്ിെി.രാേീവ്ക്
ടിഉന്്തവിദയ്ാഭയ്ാസമരത്്്ിയ്
ലട വാക്്്കലള അന്ക്െിച്്
കതാലടവിഷ്ണ്നാഥില്്്തട
സവാദംസെ്ീക്്ർതള്്്കയാ
യിര്ന്്്.
മ്സ്െിം െീഗിലെ ടി.വി. ഇ
രബ്ാഹിമായിര്ന്്് ബിൽ സ
ബേ്ക്്്കമ്്ിറ്്ിയ്ലടെരിഗണന
യ്ക്്് വിടണലമന്് നിർകദശ
ലത്്എതിർത്്്സംസാരിക്്ാൻ
അവസരംെഭിച്്ഏകരെ്തിെ
ക്്അംഗം.ഗവർണർക്്്ദ്ര്കദ്്
ശമാലണന്്്ആകരാെിച്്ടി.വി.
ഇരബ്ാഹീംഅധയ്ാെകനിയമന
ങ്്ൾകവണ്്ലപ്്ട്്വർക്്്വീതി
ച്്്നൽക്ന്്തിനാണ്വിസിനി
യമനംസർക്്ാരില്്്അധികാര
െരിധിയിൽമാരത്മ്ൾലപ്്ട്ത്്ാ
ൻ ബിൽ ലകാണ്്് വര്ന്്ലത
ന്്്ംആകരാെിച്്്.തങ്്ള്ലടവ
ര്തിയിൽനിൽക്്്ന്്വലരമാ
രത്ംവിസിമാരാക്്ിയാകെൊർ
ട്്ിഓഫിസ്കളിൽനിന്്്ലകാ
ട്ക്്്ന്്െട്്ികഅംഗീകരിക്്ാ
നാക.്

ഗവർണറം്സർക്്ാരം്തമ്്ി
ൽചിെലകാട്ക്്ൽവാങ്്ല്ക
ള്ലണ്്ന്്ആകരാെണവം്ഉന്്
യിച്്്.അതിനാൊണ്കനരകത്്
െെവിഷയത്്ിലം്എതിർത്്
ഗവർണർെിന്്ീട്സർക്്ാരിന്
നയലപ്്ട്്ത.്
ബില്്ിലനഅന്ക്െിച്്്സം
സാരിച്്ലക.ടി.േെീൽകകരദ്്്-സം
സ്്ാനബന്്ലത്്ക്്്റിച്്്െഠി
ക്്ാൻകകരദ്്്ംനികയാഗിച്്േസ്്്്ിസ്
മദൻകമാഹൻപ്ഞ്്ികമ്്ിഷൻറി
കപ്ാ്ർട്്ിൽഗവർണറ്ലടഅധികാ
രംലവട്്ിക്്്റയക്്്ണലമന്്ാണ്അ
ഭിരെ്ായലപ്്ട്്ത.്ആർഎസഎ്സ്അ
ന്ക്െികലളവിസിമാരാക്്ാനാ
ണ്ഗവർണർരശ്മിക്്്ന്്ത.്ആലര
തിർത്്ാലം്മ്സ്െിംെീഗിന്ഇ
തിലനെിന്്്ണയക്്്ാൻകഴിയി
ലല്്ന്്്ംേെീൽെറഞ്്്.ഇകതാ
ലടെീഗിലെകഡാ.എം.ലക.മ്നീ
ർഎങ്്ിൽഎന്്്ലകാണ്്്ഗവർണ
ലറപ്ർണമായിഒഴിവാക്്ിക്്്ടാ
ലയന്്്കചാദിച്്്.കഭദഗതിയായി
നൽകിയാൽഅംഗീകരിക്്ാൻ
െിണറായിസർക്്ാർ തയാറാ
ലണന്്്േെീൽതിരിച്്ടിച്്്.
ആസാദ്കശമ്ീർരെ്കയാഗം
ആദയ്മായിനടത്്്ന്്ത്താൻ
മാരത്മലല്്ന്്്െറഞ്്്ള്്ചിെ
കഫസബ്്ക്്്കൊസ്്്്്കളം്സഭ
യിൽനിരത്്ി.തല്്്ഉമ്്യ്ലട
വാപ്്െണ്്്അതിർത്്ിയിൽഇ
ത്്്യൻ പസനികനായി രാേയ്

ത്്ിന്കവണ്്ിലചയത്കസവന
ങ്്ള്ലടെട്്ികനിരത്്്കന്ാ്ൾ
അകദ്്ഹംഗദഗ്ദകണഠ്നായി.ത
ലന്്ആർക്്്ംരാേയ്കര്ദാഹിയാ
യിചിരത്ീകരിക്്ാൻകഴിയിലല്്
ന്്്ംേെീൽസഭയിൽെറഞ്്്.
ഗവർണർലക്്തികരയ്ള്്ബില്്്
കൾനിയമമാകണലമങ്്ിൽഗവ
ർണർഒപ്്ിടണലമന്്കടന്്ക്
ടിയ്ണ്്്.ഇതാകം്ഇനിയ്ള്്വി
വാദം.
രാവിലെശ്നയ്കവളയ്ലടത്
ടക്്ത്്ിലെഅടിയത്്രരെ്കമയ
കനാട്്ീസിലം്സർവകൊശാെ
കളിലെബന്്്-രാരഷ്്്ീയനിയമ
നമായിര്ന്്്വിഷയം.സർവക
ൊശാകളിൽഹിന്്്തവ്അഡൻഡ
നടപ്്ാക്്ാൻഗവർണർരശ്മിക്്്
ലന്്ന്്ായിര്ന്്്മരത്്്ിആർ.ബി
ന്്്വില്്്ആകരാെണം.എന്്ാൽ,

ഹിന്്്തവ്അേൻഡസർവകൊ
ശാെകളിൽആരാണ്നടപ്്ാക്്്
ന്്ലതന്്്െറയിക്്ര്ലതന്്്ംക
ണ്്്ർസർവകൊശാെയിൽഎം
എഗകവണൻസ്ആൻഡ്ലൊളി
റ്്ിക്്ൽസയൻസില്്്സിെബി
സിൽആർഎസഎ്സ്കനതാക്്
ളായവി.ഡി.സവർക്്ർ,എം.എ
സ.്കഗാൾവാൾക്്ർ,ദീനദയാൽ
ഉൊധയ്ായഎന്്ിവര്ലടപ്സത്
കങ്്ൾഉൾലപ്്ട്ത്്ിയത്ഇടത്
സർക്്ാരാലണന്്് രെ്തിെക്്
കനതാവ്വി.ഡി.സതീശൻതിരി
ച്്ടിച്്്.രെ്ായെരിധികഴിഞ്്ക
ണ്്്ർസർവകൊശാെവിസിയ്
ലടപ്നർനിയമനംഗവർണറം്
സർക്്ാരം്തമ്്ില്ള്്ധാരണ
യ്ലടഭാഗമാലണന്്്ക്ടിആ
കരാെിച്്രെ്തിെക്്ംനിയമസഭ
യിൽനിന്്്വാക്്ൗട്്്നടത്്ി.

സംസ്്ാനത്്്ഇത്വരെ48,394
സംെംഭങ്്ൾആെംഭിച്്്
തിര്വനന്്പ്രം:ഒര്വർഷംഒ
ര്െക്്ംസംരംഭംെദ്്തിയ്
ലടഭാഗമായിസംസ്്ാനത്്്
ഇത്വലര48,394സംരംഭങ്്ൾ
ആരംഭിച്്ിട്്്ലണ്്ന്്്മരത്്്ിെി.
രാേീവ.്സംരംഭകവർഷംരെ്മാണിച്്്നടത്്്ന്്രെ്വർത്്നങ്്ള്
ലടഭാഗമായിഎല്്ാതകദ്ശ്സവ്യംഭരണസ്്ാെനങ്്ളിലം്തിങ്്ൾ,
ബ്ധൻദിവസങ്്ളിൽലഹൽപ്ഡസക്്വഴിയ്ള്്കസവനംെഭയ്മാ
ക്്ിയിട്്്ലണ്്ന്്്ംമരത്്്ിെറഞ്്്.

ൈജറുുിതരവിഭവസമാഹരണംകേഷുദുുതുുിനാോം,
കേരളതുുിനായികുുുടാഎനുുുകേഷുദുുനിേപാടു
തിര്വനന്്പ്രം:ബേറ്്ിതരവിഭവസമാഹരണംകകരദ്്്ത്്ിനാകാം
കകരളത്്ിനായിക്്്ടാഎന്്ാണ്കകരദ്്്സർക്്ാർനിെൊലടന്്്മ്
ഖയ്മരത്്്ിെിണറായിവിേയൻനിയമസഭയിൽെറഞ്്്.കകരദ്്്സർ
ക്്ാരിലനക്്്റിച്്്ള്്സിഎേിറികപ്ാ്ർട്്ിലെെരാമർശംച്ണ്്ിക്്ാ
ട്്ിയാണ്മ്ഖയ്മരത്്്ിഇങ്്ലനെറഞ്്ത.്എയർഇത്്്യാകഹാൾഡിം
ഗ്കന്്നി,ഇത്്്യൻലറയിൽകവയസ്്ഫിനാൻസ്കകാർെകറഷൻ,കദ
ശീയൊതാഅകോറിറ്്ിത്ടങ്്ിയവകടംഎട്ക്്്ന്്ത്കകകരദ്്്
സർക്്ാർകണക്്ിൽകാണിച്്ിട്്ില്്.2016-17വർഷത്്ിൽകകരദ്്്സർ
ക്്ാർ79,167കകാടിയം്2017-18ൽ88,095കകാടിയം്2018-19ൽ1,62,605
കകാടിയം്2019-20ൽ1,48,316കകാടിയ്മാണ്ബേറ്്ിതരവിഭവസമാ
ഹരണത്്ിനായികടലമട്ത്്ത.്കകരദ്്്ത്്ിനിതാകാംനമ്ക്്ിതാ
യിക്്്ടാഎന്്ാകണാകകരദ്്്നിെൊലടന്്്ംമ്ഖയ്മത്്ിെറഞ്്്.

നുയുസ്ഷുപിന്ുുുവിേയിലേഷുേമാതീതവർധനവു
അചുുടിമാധുയമരംഗത്ുുഷുപതിസനുുിസുടുുികുുുനുുു
തിര്വനന്്പ്രം:െരത്ങ്്ൾഅച്്ടിക്്ാനായിഉെകയാഗിക്്്ന്്നയ്്
സ്രെ്ി്്്ില്്്വിെരക്മാതീതമായിവർധിക്്്ന്്ത്അച്്ടിമാധയ്മരം
ഗത്്്വെിയരെ്തിസന്്ിയാണ്സ്ഷ്്ിക്്്ന്്ലതന്്്വയ്വസായമ
രത്്്ിെി.രാേീവ.്യ.്എ.െത്്ീഫില്്്സബമ്ിഷന്മറ്െടിയായാ
ണ്മരത്്്ിഇക്്ാരയ്ംഅറിയിച്്ത.്രാേയ്ത്്്നയ്്സ്രെ്ി്്്്ഇറക്്്മതി
യിൽ55ശതമാനംഇടിവാണ്ഉണ്്ായത.്ഇറക്്്മതിക്്്അഞ്്്ശ
തമാനംലസസ്ക്ടിഏർലപ്്ട്ത്്ിയകതാലടവൻവിെലകാട്ത്്്
നയ്്സ്രെ്ി്്്്വാകങ്്ണ്്സ്്ിതിയാണ.്കകാവിഡ്രെ്തിസന്്ിയിൽ
വികദശരാേയ്ങ്്ളിലെെെനയ്്സ്രെ്ി്്്്ഫാക്്റികളം്അടച്്്പ്ട്്ി.
ഇകതാലടഉതെ്ാദനത്്ിലം്വൻക്റവ്ഉണ്്ായി.കകാട്്യംേില്്യി
ലെലവള്്്രിലെകകരളാകെപ്്ർകര്ൊഡക്്്സ്ഫാക്്റിപ്ർണമായം്
ഉതെ്ാദനംനടത്്്കന്ാ്ൾസംസ്്ാനലത്്മാധയ്മസ്്ാെനങ്്ൾ
ക്്ാവശയ്മായനയ്്സ്രെ്ി്്്്അവിലടനിന്്്ംവാങ്്ാൻകഴിയ്ലമന്്്ം
മരത്്്ിക്ട്്ികച്്ർത്്്.

ഉചുുഭകുുണപദുുതി:ഒരുകുടുുികുു്20രുപ
അനുവദികുുുനുുതുപരിഗണനയിൽ
തിര്വനന്്പ്രം:സംസ്്ാനലത്്സക്്ൾക്ട്്ികൾക്്്ളളഉച്്ഭക്്
ണെദ്്തിയിൽസപ്്ിലമ്്്റിനയ്്രട്ീഷല്്്ഭാഗമായിഏർലപ്്ട്ത്്ി
യിട്്്ള്്ൊൽ,മ്ട്്,കനരത്്്പ്്ഴംഎന്്ിവയ്ലടവിതരണത്്ിനായിഒ
ര്ക്ട്്ിക്്്ആഴച്യിൽ20ര്െഅന്വദിക്്്ന്്കാരയ്ംെരികശാധി
ച്്്വരികയാലണന്്്ലൊത്വിദയ്ാഭയ്ാസമരത്്്ിവി.ശിവൻക്ട്്ി.അ
ൻവർസാദത്്ില്്്രശ്ദ്്ക്്ണിക്്െിന്മറ്െടിയായാണ്മരത്്്ിഇ
ക്്ാരയ്ംഅറിയിച്്ത.്സക്്ൾക്ട്്ികൾക്്്ൊൽ,മ്ട്്എന്്ിവനൽ
ക്ന്്സപ്്ിലമ്്്റിനയ്്രട്ീഷൻെരിൊടിപ്ർണമായം്സംസ്്ാനെ
ദ്്തിയാണ.്നിെവില്ള്്ൊചകലച്െ്വ്സ്്ാബ്സരന്്്ദായത്്ിൽനി
ന്്്മാറ്്ിപര്െമറിയം്അപ്്ർപര്െമറിയ്മായിതിരിച്്്ആറ്ര്െ
എട്്്ര്െഎന്്ിങ്്ലനയാക്്്ന്്കാരയ്വം്െരിഗണിച്്്വരികയാ
ലണന്്്ംമരത്്്ിവയ്ക്്മാക്്ി.

മഹാരാഷുടുുയിലേസുവർണലൊതുുവുയാപാരിേളുലട
േൈളിപുുിചുു്മേയാളിേൾതടുുിലയടുതുുതു
400കോടിയിേധിേംരുപയുലടസുവർണം

മുംബൈജുവലുുറിതടുുിപുു്;
അകുനവഷണംകേരളതുുികേകുുും

മ്ംബൈപോലീസ്
രണ്്്പേരരേിടിക്ടിയത്
ഇരിങ്്ാലക്്്ടയിൽനിന്്്

മധുവധകുകുസിൽസാകുുിവിസ്താരംനടനുുിലുു
മണ്്ാർക്്ാട്:അട്്പ്്ാടിആദിവാസിയ്വാവ്മധ്വധകക്്സിൽഇന്്
ലെസാക്്ിവിസത്ാരംനടന്്ില്്.സല്െഷൽെബ്്ിക്കര്ൊസികയ്്
ട്്റായരാകേഷ്എം.കമകനാല്്്മാതാവ്മരണലപ്്ട്്തിനാൽഇന്്ലെ
കര്ൊസികയ്്ട്്ർക്്്കകാടതിയിൽഹാേരാവാൻകഴിയാതിര്ന്്തി
നാൊണ്സാക്്ിവിസത്ാരംനടക്്ാതിര്ന്്ത.്ഇന്്ലെകകാടതി
യിൽഹാേരാകവണ്്25,26,27,28സാക്്ികൾകകാടതിയിൽഎത്്ി
യിര്ന്്്.കകസ്ഒാഗസ്്്്്30കെക്്്മാറ്്ി.
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NH 66 development: Evacuated 
merchants seek fair compensation
To organise major protests from Chavakkad to Edakkazhiyur regions in the district

E X P R E S S  N E W S  S E R V I C E  
@Thrissur

TRADERS, whose shops func-
tioned out of  buildings situated 
on land taken over for NH 66 de-
velopment, on Wednesday 
staged a protest meeting in the 
district against the raw deal al-
legedly meted out to them. Be-
sides, they decided to launch 
protests from Chavakkad to 
Edakkazhiyur regions in the 
district. In a stark contrast, the 
land owners, who surrendered 
their property for NH 66 devel-
o p m e n t ,  r e c e iv e d  f a i r 
compensation.

To draw attention to their 

plight, the affected merchants 
will organise a major protest at 
a key junction on September 3. 
The protest venue though is yet 
to be finalised.

Vyapari Koottayma  presi-
dent Abdul Nazar said,” The 
landlords, who surrendered 
their property for  NH develop-
ment, were given compensation 

ranging from Rs 4,000 to 4,500 
per sq ft.The NHAI authorities 
had at first directed that the 
compensation  given to the 
landlord should be shared be-
tween the  landlord and tenant 
merchants concerned. But, 
when it came to documenta-
tion, NHAI officials left out the 
names of  tenants in the build-
ing and credited the entire 
amount to the building owners’ 
account.”

It was alleged that the mer-
chants received a mere Rs.75,000 
as shifting charges, while most 
of  them incurred huge losses 
due to the relocation. 

The merchants pointed out 

that the additional burden of  
developing their own niche 
market in the new place is a 
challenge. 

As it takes time to have regu-
lar customers, the business will  
develop only slowly. The mental 
pressure right from shifting the 
shop to getting usual business 
cannot be compensated by any-
thing,  said the Vyapari 
Koottayma. 

For the purpose of  staging ef-
fective protests, the Vyapari 
Koottayma has split up NH 66 
development regions in the dis-
trict into three zones -- Kaipa-
mangalam, Chavakkad, and 
Edakkazhiyur.

Chembai music fest 
on Sept 3, 4

Palakkad: The 126th birth 
anniversary of Chembai 

Vaidyanatha Bhagavathar 
will be celebrated as 

Chembai music festival in 
Kottayi on September 3 and 

4. Registrar of Kerala 
Kalamandalam Rajesh 

Kumar P will inaugurate the 
function. On September 4, a 

music concert by Mannur 
Rajakumaranunni and a 

party will be held.

24-hour surgery 
facility launched
Kozhikode: Following the 
long-pending demand of 
the public, the Kozhikode 
Government MCH has been 
equipped with a 24-hour 
surgery facility in 
emergency and ortho 
departments. “With the 
introduction of the new 
system, the emergency and 
ortho departments will be 
working round the clock,” 
said an official of MCH.

E X P R E S S  N E W S  S E R V I C E 
@Palakkad

THE Palakkad town south po-
lice on Wednesday arrested two 
Tamil Nadu natives who alleg-
edly tried to snatch a gold chain 
from a woman on a moving bus. 
The arrested are Sandhya, 22 
and Kavya, 24, of  Paraipatti in 
Dindigul. 

The accused tried to snatch 
the chain of  a woman passen-
ger of  Thachankode who was 
travelling with her husband. 

Though the duo tried to flee 
after throwing the chain in the 
bus as the woman shouted after 
coming to know about the 
snatching, they were blocked 
by the co-passengers. The ac-
cused were produced in court 

and were remanded to judicial 
custody. Sandhya, the first ac-
cused, has cases registered 
against her in different names 
at Pariyaram, Feroke, Kot-
takkal, Kozhinjampara, Valap-
attanam, Kozhikode town and 
Kasaba police stations while 
Kavya has cases against her in 
different names at Valancherry, 
Palakkad town south and north 
and Thrissur east police 
stations.

Artist K C Chitrabhanu 
passes away at 70
E X P R E S S  N E W S  S E R V I C E 
@Palakkad 

ART historian and artist K C 
Chitrabhanu, 70, died at a pri-
vate hospital in Thrissur on 
Wednesday. He was a 
professor and head of  
the department of  arts 
at the College of  Fine 
Arts Kerala in Thiru-
vananthapuram. The 
cremation will be held 
at his ancestral house 
at  Pa i n k u l a m  o n 
Thursday.  

He served as the honorary 
director of  the Raja Ravi Var-
ma Centre of  Excellence for 
Visual Arts. He had authored 
various books on arts, includ-
ing ‘Great Painters of  the 

World’. Born in 1952 in Painku-
lam to Chitrabhanu Nambood-
iripad of  Koodalattupuram 
and Kali Antharjanam, he 
studied at the Government Vic-
toria College, Palakkad, and 

Sree Krishna College, 
Guruvayur. He, later, 
studied arts at the Ker-
ala Kalapeetam in 
Kochi. 

He learnt under the 
guidance of  artists M 
V Devan and C N 
Karunakaran. 

He secured his post-
graduate degree from the Ma-
haraja Sayaji Rao University 
in Baroda in 1988. Chitrabhanu 
is survived by wife Prema, son 
Ritwik (Canada) and daughter-
in-law Amritha.

Ganeshotsavom:  
Guidelines released
E X P R E S S  N E W S  S E R V I C E 
@Palakkad 

DEVOTEES celebrating 
Ganeshotsavom on August 
31 and September 1 should 
adhere to the norms of  the 
Central Pollution Control 
Board on idol immersion 
of  Lord Ganesha after the 
procession. 

The environmental en-
gineer of  the District Pol-
lution Control Board said 
the aim was to encourage 
the eco-friendly conduct 
of  the festival. 

The guidelines include 
the use of  paper pulp or 
clay to make idols which 
are to be immersed, im-
merse the idols in small 
ponds in our own homes 
instead of  rivers and ca-
nals, use paper pulp and 
wood to make decorative 
items, use turmeric, natu-
ral oxide powder and mul-
tani mitti among other 
naturals to lend colour to 
idols and deposit flowers 
and other organic items 
used for ‘abhishekham’ in 
a compost pit.

SAD STATE OF AFFAIRS
The waste collected by Haritha Karma Sena from the Kozhikode beach has been accumulated near the municipal corporation office 

for nearly one week. Cattle can be seen roaming near it  |  E GOKUL

Kuttiady ghat road widening project 
gets state government approval
E X P R E S S  N E W S  S E R V I C E 
@Kozhikode

THE much-awaited widening 
work of  the Kuttiady ghat road 
which connects Kozhikode and 
Wayanad will begin as the state 
government has approved Ker-
ala Road Fund Board’s (KRFB) 
proposal to include the road in 
the hill highway project. The 
KRFB has come up with the 
proposal after dropping the ear-
lier plan of  developing the 
highway road through the for-
e s t  l i n k i n g  P u l l u va  o f  
Kozhikode district to Kunjom 
of  Wayanad.

“As per the earlier plan, a 
road will be constructed con-
necting Pulluva in Nadapuram 
and Kunjom in Wayanad. But,

as the stretch passes through 
the forest, it was difficult to get 
approval from the Centre for 
taking over forest land. Hence, 
we considered an alternative 
route by widening the existing 
Kuttiady ghat road. The gov-
ernment has provided fi-
nancial sanctions for the 
project,” said KRFB ex-
ecutive engineer Vish-
nu K R.  

Vishnu also said that 
a 12km stretch from 
Thottilpalam to Kunjom 
needs to be widened for the 
project. As per the detailed 
project report, around 0.5 hec-
tares of  forest land is needed to 
widen some parts of  the stretch. 
For this, the PWD will take over 
the land from the forest depart-

ment and will also provide an 
equal portion of  land to the for-
e s t  d e p a r t m e n t  a s 
compensation. 

The development of  the Ghat 
Road which is one of  the main 
inter-district roads was a long-

pending demand. 
If  everything goes as 

planned, the road will 
help reduce the traffic 
on the Thamarassery 
Ghat Road to an extent. 

The Kuttiady ghat road 
can be linked with rural 

areas of  Kozhikode and Waya-
nad districts as well, improving 
connectivity to Karnataka. 

As per the plan, land required 
for the widening project should 
be surrendered by land owners 
free of  cost. 

The landlords, who 
surrendered their property 
for  NH development, were 
given compensation ranging 
from `4,000 to 4,500/sq ft

Abdul Nazar,  
Vyapari Koottayma president 

Rani Menon’s Eye Clinic opens retinal 
treatment centre
Thrissur: Dr Rani Menon, MD, Rani Menon’s Eye Clinic, and Dr 
Ambadi Radhakrishnan, MD of Ambady Scanning Centre, on 
Wednesday inaugurated a new retinal treatment centre in 
the clinic. Rani Menon said that the retinal treatment centre 
would act as the referral centre for treating diabetic and 
other retinal problems. She added that advanced 
equipment like retinal laser, scanning and retinal surgery 
were the highlights of the department. The team will be led 
by specialists Dr Gopal Pillai and Dr Gana Ajoy.

Two held for attempting  
to snatch gold chain

Sandhya Kavya

EXPRESS READ

Thomas Isaac @drthomasisaac
Kerala governor Arif Mohammed Khan calls eminent historians Pro Gopinath 
Raveendran,VC Kannur University,a ‘criminal’and Pro Irfan Habib a ‘goonda’. 
How can such a deranged mind ever be associated with higher education of 
Kerala, let alone be the Chancellor of it’s universities?
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