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വയാപാരികൾk്
'ഈസി േപ" ആpുമായി
ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാ ്
െകാcി: കcവടkാർkായി ഐ.സി.
ഐ.സി.ഐ ബാ ് 'ഈസി േപ" െമാ
ൈബൽ ആp് അവതരിpി . ഉപേഭാkാ
kളിൽ നിn് ഡിജി ൽ മാർഗ ളി െട
പണം വാ ാൻ കcവടkാെര സഹായി
n ആpാണിത്. ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ
ബാ ിൽ കറ അkൗ ll വയപാരി,
ബാ ിൽ രജിസ് ർ െചയ്ത െമാൈബൽ
നm ll സ്മാർ േഫാണിലാണ് ആp്
ഡൗൺേലാഡ് െചേy ത്. ആp് ഉപേയാ
ഗിc് പരിധിയിlാെത പണം സവീകരിkാം.
േസവനം സൗജനയ മാണ്.
ഉപേഭാ
kാkളിൽ
നിn് .പി.
ഐ., െ
ഡി /് െഡബി
് കാർഡ്, െന ് ബാ ിംഗ് ട ിയ മാർഗ
ളി െട വയാപാരിk് ഈസി േപ േയാ
ജനെp tി പണം വാ ാം. ഒാേരാ തവ
ണ ം വയാപാരി ആpിേലk് േലാഗിൻ െച
േmാൾ എംപിൻ നൽകണം. വയാപാരി
k് പരമാവധി 30 ജീവനkാെര ം ഉപേഭാ
kാkളിൽ നിn് പണം സവീകരിkാനാ
യി ആ മായി രജിസ് ർ െചyാം. ഇതിന
കം 1.41 ലkം വയാപാരികൾ ആpിൽ ര
ജിസ് ർ െചയ്തി .് േകരളtിൽ 2,300
വയാപാരിക ം രജിസ് ർ െചയ് . ര ര ല
kേtാളം വ n പി.ഒ.എസ് സംവിധാ
നെt മറികട കയാണ് ഈസിേപ
െട ലkയെമn് ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാ
ധി തർ പറ .

െചറുകിട വയവസായ ശാkീകരണ
പdതിയുമായി കി ്േകാ
െകാcി: സംsാനെt െച
കിട വയവസായ sാപന
െള ശkിെp tാൻ കി േകാ
'എം.എസ്.എം.ഇ ഹാൻഡ്
േഹാൾഡിംഗ് സർവീസ് " എ
n പdതി തyാറാkി. കൺ
സൾ ൻസി രംഗt് കി േകാ
്
45 വർഷം ർtിയാ nതി
െn ഭാഗമായാണ് പdതിെയ
n് മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടർ സി
റിയക് േഡവിസ് പ സേm
ളനtിൽ പറ . മികc നി
ലയിൽ വർtി n െച
കിട വയവസായ sാപന
െള തിരെ
t് സ്േ ാk്
എക് േച ിൽ ലിസ് ് െച
yാനാ ംവിധം ഉയർ ം.
പരmരാഗത വിപണിk്
റേമ, വിശാല വിപണിയിൽ
മtരി n തലtിേലk്

sാപനtിെn മtരk
മത വർdിpി ം. tൻ സാ
േ തികവിദയകൾ ഇതിനായി ഉ
പേയാഗെp tണം. ഇതിν
കി േകാ
്
സഹായം നൽ ം.
തിയ സാmtിക േ ാത
കൾ കെ tാνം കി േകാ
്
െട സഹായµ ാ ം. െവ വി
ളികൾ േനരിടാൻ ഓേരാ sാ
പനtിνം മാർഗ നിർേദശ
ം നൽ െമn് അേdഹം പ
റ . പdതി െട ഉ ഘാട
നം നാെള ൈവകി ് ആറിന് എ
റണാ ളം േഹാ ൽ ൗൺ
pാസയിൽ മnി എ.സി െമാ
യ്തീൻ നിർവഹി ം. പ സ
േmളനtിൽ ജനറൽ മാേന
ജർ രജിt് േടാമി, സീനിയർ
കൺസൾ ഇ.വി. സജിത്
മാർ എnിവ ം പെ
.

വിനിമയനിര

്

നnിലt് ജി - മാർ ് ആനിേവഴ്സറി ഓഫർ സmാനമായ െറേനാ കവിഡ് കാറിെn ന െk p് മnി മാത ടി.
േതാമസ് നിർവഹി
. േഗാ നnിലt് p് സി.ഇ.ഒ പി.എ. ൈബർ, അഡ്മിനിസ്േ ീവ് മാേനജർ
എൻ.പി. േജായ്, േലാജിസ് ിക്സ് െഹഡ് രാേജഷ്, ാ ് മാേനജർ മനീഷ്, എൻ.ബി.എഫ് മാേനജർ മാർ ിൻ
എnിവർ സമീപം.

ദയനയുെട പുtൻ ബയൂ ിെകയർ
േസാpുകൾ വിപണിയിൽ
െചൈn: µംബയ് ആsാ
നമാ ll ആ ർ െഹൽt്
ആൻഡ് ബ ി െകയറിെn
tൻ ബ ി േസാ കൾ
ാൻഡ് അം
ബാസഡ ം ച
ലcി താര
മായ d ക
ർ വിപണിയി
ലിറkി.
ജാസ്മിൻ
ആൻഡ് മിൽ
k്, ൈലം, ആ
െലാേവര, മിൽk് ീം ആൻ
ഡ് ആൽമ ് ഓയിൽ, േറാ
സ് ആൻഡ് മിൽk് ീം,
സാൻഡൽ ആൻഡ് സാഫ്
േറാൺ, ലാവ ർ ആൻഡ്

െകാcി

െസൽ

ബയിംഗ്

േഡാളർ
യൂേറാ
പൗ ്
സവിസ് രഫാ ്
സിംഗpൂർ േഡാളർ
ആ േരടലിയ േഡാളർ
കേനഡിയൻ
ബഹ്റിൻ ദിനാർ
കുൈവ ് ദിനാർ
ഒമാനി റിയാൽ
സൗദി റിയാൽ
യു. എ. ഇ. ദിർഹം
ഖtർ റിയാൽ

64.05
76.73
85.00
66.73
47.60
51.45
52.71
169.72
212.25
166.10
17.06
17.42
17.57

63.96
76.65
84.91
66.63
47.51
51.38
52.63

െവളിെc മിlിംഗ് 17,000
െവളിെc
16,400
െകാ
10980-12,000
പി ാk്എk്െപlർ 2450
പി ാk്േറാ റി
2500
µളക്
േച ാtത്്
45,300
തിയത്
44,800
µളക്േച ിയത്്
47,300
k്മീഡിയം
10,500
k്െബs്
12,750
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8700-9600
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
18,000-19,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
4200
വ ൽµളക്
6500-15,000
ഉ n്
7800-8700
െച പയർ
6500-7000
കടല
6,900-7,500
µതിര
6900

എll്
11,000
മlി
6,500-12,000
2600
പcരി നmർ-2
kലരി(ജയ) 3800-3900
ജാതിkെതാ ൻ 160-180
െതാ ിlാtത്
300-330
ജാതിപ ി
350-525
ാ
680
പാംഓയിൽ
6150
ൈപനാpിൾ
പc
21.00
പc (െsഷയൽ)
22.00
പഴം
22.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
13,500
ആർഎസ്എസ്-5 12,700-13,200
ഒ പാൽ
8800
ലാ k്
8300

ആല ഴ

ആല ഴമാർk
െവളിെc
പി ാk്
െകാ
,.

്

14600
2400
9600
9650

ശാ
ശാ രതകൗമുദി
രതകൗമുദി

െകാcി: ൈവവിdയമാർn ൈല
സ്ൈ കൾkായി ഫർണി
cർ മാൾ െതyംപാ ിൽ p്
െകാcിയിൽ റ
. 'േഹാം
േസാൾ െതyംപാ ിൽ" എn
മാൾ ഇടpllി
മാളിന് സമീ
പം പtടിpാലt് ഏഴ് നില
കളിലായാണ് ആരംഭി nത്.
എlാ µഖ ാൻ ക െട ം
ഫർണിcർ േഹാം േസാളിൽ ല
ഭി ം.
നാെള രാവിെല പtിന് മ
nി െക.ടി. ജലീൽ, µൻ µഖയമ
nി ഉmൻചാ ി എnിവർ
േചർn് േഹാം േസാൾ ഉ ഘാട
നം െച ം. ഓേരാ നിലക ം ഓ

9700

േകാ യം

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
132. 50
ആർ.എസ്.എസ് 5
129. 00
തരംതിരിkാtത് 117.00
ഒ പാൽ
79.00
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
13550
ആർ.എസ്.എസ് 5
13250
തരംതിരിkാtത്
11900
ഒ പാൽ
8350
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
12571
ആർ.എസ്.എസ് 2
12455
ആർ.എസ്.എസ് 3
12348
ആർ.എസ്.എസ് 4
12291
ആർ.എസ്.എസ് 5
12204
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ് . എം .ആർ 20
10897
(170.40)
60 % ലാ ക്സ് 9090 (142.15)

ന ഡൽഹി : സാംസംഗിെn
ഗാലക്സി േനാ ് 8 ഇnയൻ
വിപണിയിെലtി. ബിക്സ്
ബി ശബ്ദ സാേ തികവിദയ
ം വലിയ ീνµll േനാ ് 8
മി ൈന ് bാk്, േമpിൾ
േഗാൾഡ് നിറ ളിൽ ലഭി ം.
21 µതൽ ലഭയമാ n േഫാണി
െn വില 67,900 പ.
സാംസംഗ് േപ, രkാ
pാ േഫാമായ സാംസംഗ് േനാ
ക്സ് ട ിയ സവിേശഷത
കൾെkാpം എസ് - െപൻ, ഡ
വൽ ഒ ടിkൽ ഇേമജ് സ്െ
ബിൈലേസഷൻ എnിവ ം

െവളിെc
െകാ
ശർkര ( മറ ർ)
ശർkര (പാ ി)

ഡിഡി മലയാളം

7.00 ഷിദർശൻ
8.00 േമഘരാഗം

മാർk ്

െവളിെc
16600
െകാ
11135
േത പി ാk്
2450
എllിൻപി ാk്
3100
നെl
2175
കടെല
2275
അടyെകാkാെല
തിയത്
4100-4500
പഴയത്
4000-4200
ര ാംതരം
2800-3000
അമല
തിയത്
4000-4610
പഴയത്
4000-4550
ര ാംതരം
2500-3000
അടyപഴ ി
തിയത്
4000-4500
ര ാംതരം
2000-3000

െന മ ാട്

കേmാളനിലവാരം
µളക്
450(കിേലാ)
െകാ pാk്
160(,,)
റbർ
117(,,)
ഒ പാൽ
70 (,,)
ജാതിk
140(,,)
ജാതിപരിp്
250(,,)
ജാതിപ ി
400(,,)
ാ
500 (,,)
കാpിപരിp്
100 (,,)
െകാേkാ
8(,,)
േത
36 (,,)
ത ം
തി വനn രം
27700
ആല ഴ
27700
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
22,480
ഒ ാം
2810
െവllി
തി വനn രം
43000
െകാcി
43000

േഫാണിെn േതയകതകളാ
ണ്. എസ് - െപൻ ഉപേയാഗിc്
എ tി െട ം വരയി െട ം
ആശയവിനിമയം നടtാം.
6.3 ഇ ് കവാഡ് എc്.ഡി p
സ് pർ അേമാെലഡ് ഇൻഫി
നി ി ഡിസ്േp, 12 എം.പിേയാ
ടിയ ര ് പിൻ കയാമറകൾ,
െസൽഫി ം വീഡിേയാ ചാ
ിംഗിνമായി µnിൽ 8 എം.പി
കയാമറ, 6 ജിബി റാം, 256 ജിബി
വെര വികസിpിkാ n െമ
mറി ട ിയവയാണ് മ മി
ക കൾ. ന ഡൽഹിയിൽ നട
n ചട ിൽ േനാ ് 8, സാംസം

11.30 ഷിദർശൻ
2.00 മാജിkൽ
ഫിേ സ്
8.30 ചാ േഷാ
10.30 ചായ ്
11.00 ഗാന ശയാമ സnയ
ഏഷയാെന ്

6.00 േവഴാmൽ
6.30 െചm ്
7.00 വാനmാടി

06:00am Almost Heroes
07:20 Speed Racer
09:43 The Master
11:23 Jack the Giant Slayer
01:23 The Italian Job
03:18green Lantern
05:19 10,000 BC
07:14 The Hangover Part II
09:00 The Dark Knight
Rises
STAR MOVIES

നയൂസ്

8.00 വാർtാ ഭാതം
8.30
വ ം
12.30 േലാകജാലകം
2.30 േഡാ. ൈലവ്
ഏഷയാെന ് pസ്

07:59 Terminator 3: Rise of
the Machines
10:09 Babys Day Out
12:08 Dragonball:
Evolution
01:46 Predator
03:56 Chinese Zodiac

െകാcി: ആേരാഗയപരിപാലന
രംഗെt മികc sാപനtി
νll 'ഗൾഫ് ബിസിനസ് അ
വാർഡ് -2017" ആsർ ഡി.
എം െഹൽt് െകയർ കര
sമാkി. ബായിൽ നടn
ചട ിൽ ആsർ ഡി.എം.
െഹൽt് െകയർ േഹാsി
ൽ ആൻഡ് kിനിക്സ് ജി.
സി.സി സി.ഇ.ഒ അലീഷാ
pൻ രസ്കാരം ഏ വാ ി.
സവതnമായ ജഡ്ജിംഗ് പാ
ന ം െപാ േവാ ിം ം വഴി
യാണ് േകാർപേറ ് രംഗെt
മികവിെന അള n ഗൾഫ്
ബിസിനസ് അവാർഡ് േജതാ
kെള കെ
nത്.
ആsർ 30-ാം വാർഷികം
ആേഘാഷി n േവളയിൽ
ലഭിc രസ്കാരം അഭിമാനം
നൽ nതാെണn് െചയർമാ

νം മാേനജിംഗ് ഡയറk മായ
േഡാ. ആസാദ് pൻ പറ .
ഒmത് രാജയ ളിലായി 20,000

ജീവനkാർ ലഭിc അംഗീ
കാരമാ ം േന െt കാ
െവn് അേdഹം പറ .

നി

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2017 െസpംബർ 14 വയാഴം)

ഏഷയാെന ് എc്ഡി : 9.00 മഹാരാജ ടാkീസ്
ഏഷയാെന ് മൂവീസ്: 7.00 ഡ

pിേk ് 10.00 റാംജി റാ sീkിംഗ് 1.00
ഉദയനാണ് താരം 4.00 ഭാരയ അ േപാര 7.00 ഇടനില ൾ 10.00
നിയർ മാൻേ k്
ഏഷയാെന ്: 9.00 േനാ ് k്
ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 േഷkിപിയർ എം.എ മലയാളം
കിരൺ: 7.30 അവൻ 10.30 കാ ് വn് വിളിcേpാൾ 1.30 മാമാ ം 4.00
വാൽk ാടി 7.00ഓഗs് 1 10.00 നmർ 66 മ ാസ് െമയിൽ
മഴവിൽ മേനാരമ: 1.00 േറാമിേയാ ആൻഡ് ലിയ ്
ജുk് േബാk്: 6.30 രാkസരാജാവ്
എസിവി: 9.00 ദവിഗ് വിജയം 2.00 ജ 9.30 നിറം
േറാ ബൗൾ: 10.00 ദി ൈs ല ഡ് മീ
ൈകരളി: 1.15റിഥം
വി: 12.30 േവതാളം 9.00 േദവാ രം

09:00 amAfrican Cats
Adventure
09:30 African Cats
Adventure
10:00 Animal Planet

ഗൾഫ് ബിസിനസ് അവാർഡ് -2017 ആsർ ഡി.എം െഹൽt്
െകയർ െകയർ േഹാsി ൽ ആൻഡ് kിനിക്സ് ജി.സി.സി സി.ഇ.ഒ
അലീഷാ pൻ ഏ വാ

'

സിനിമ

ANIMAL PLANET

ഗ് സൗt്
െവs് ഏ
ഷയാ സി
ഡ ം സി.ഇ.
ഒ മായ എ
c്.സി. േഹാ
ങ് വിപണി
യിലിറkി.
സാംസംഗ്
ഇnയ െമാ
ൈബൽ ബിസിനസ് സീനിയർ ൈവ
സ് സിഡ അസിം വാ സി, ബം
ഗ ആർ ആൻഡ് ഡി ഇൻസ് ി
ഷൻ എം.ഡി. ദീേപഷ് ഷാ ട ിവ
ം പെ
.

ആസ് റിന് ഗൾഫ് ബിസിനസ്
പുരസ്കാരം

11.35 പുതിയ പാ ്
1.00 രഡീം ൈരഡവ്
1.35താരpകി ്
2.35 േലഡീസ് അവർ
3.35 ഹരിതം സുnരം
4.00 ഹാസയരസം
4.35ഓ ൈമ േഗാഡ്
5.00 േനർk ്

9.00ൈഫവ് sാർ ത കട
9.30 ചിരി ം തളിക
10.00 മൗനം സmതം

ഡിഡി േകരളം

കാ രയ മാ യി ബാ ധി n താ
െണ ം പറയെp .
ടാ െചyാνപേയാഗി
n മഷിേയാെടാpµll വിഷ
മയമായ പദാർt ൾ ശരീ
ര tി െല n േതാ െട യാ
ണ് ടാ ആ േരാ ഗയ tി ന് വി
lനാ nത്. നി kൽ, േ ാ
മിയം, മാംഗനീസ്, െകാബാൾ
് ട ിയവ ം ടാ പതി
n തി െട ശ രീ ര tി ν llി
െല ം. േജർണൽ സയnി
ഫി ക് റി േpാർ സ
് ി ലാ ണ് ഇ
ത് സം ബ nി c ഗ േവ ഷ ണ
ബn ൾ സിdീകരി
cിരി nത്.

18300
12000
7400
5800

ർ

6.00 ഡിേവാഷണൽ േസാംഗ്
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.30 രപണവം
8.00 േനk് മാsർ
8.30 നയൂ രടാk്
9.30 െരട ് ൈലൻ
10.35സവയംവരം
11.00 ഫിലിം േബാk്

പ സേmളനtിൽ പറ .
ണനിലവാരµll സാധാരണ
ഫർണിcർ µതൽ ആഡംബര
ഫർണിcർ വെര ഏവർ ം സവീ
കാരയമായ വിലയിൽ ലഭി ം.
സവേദശ, വിേദശ ാൻ ക ം
ഒ kിയി .് െതyംപാ ിൽ
p് ഇnനം- ഊർജം, വലറി,
റിയൽ എേs ,് ടയർ ചിlറ വി
ല്പന േമഖലകളി ം വർtി
.് ഡയറക്ടർമാരായ അ
ബ് റഹിമാൻ സി.പി., നജാദ് അ
ബ് റഹിമാൻ, ജസീം പി.എസ്.,
െസയ്ത് െമാഹmദ്, ദിലീ
മാർ എnിവ ം പ സേmളന
tിൽ പെ
.

സവിേശഷതകളുമായി
സാംസംഗ് ഗാലക്സി േനാ ് 8

മിൽk് ീം എnീ േവരിയ
കളിൽ ദയന േസാp് ല
ഭി ം.
തിയ ന മണ ം
തിദt േച
വക ം ആകർ
ഷകമായ പാy്
ഡിൈസνമാ
ണ് ഇവ െട
േതയകതെയn്
സി.ഇ.ഒ േജാർ
ജ് ആ േലാ
പറ . വാ
kെള ലkയമി ാണ് ദയന
tൻ ബ ി േസാ കൾ അ
വതരിpി nെതn് മാേന
ജിംഗ് ഡയറക്ടർ സ യ്
ഷാ പറ .

,,

േരാ േപരിലാണ് പകല്പന
െചyിരി nത്. ഒ െലൻസ
പി.െക.
ാലി ി എം.പി
ം േഹാംേവൾഡ് µൻമnി വി.
െക. ഇ ാഹിം
് എം.എൽ.
എ ം എൻഹാൻസ് ഒ. രാജേഗാ
പാൽ എം.എൽ.എ ം ിേയ ർ
ഇnയൻ ഇൻസ് ി ് ഒഫ് ആർ
kിെട ചർ െകാcി േകnം െച
യർമാൻ വി.എൻ. രാമചnνം ഉ
ഘാടനം െച ം.
വീ കൾ ം ാ കൾ ം
ഓഫീ കൾ ം ആവശയമായ
ഫർണിcറിെn വൻേ ണി ഒ
kിയി െ n് എക്സിക ീവ്
ഡയറക്ടർ ഷാനിബ് ഷറ dീൻ

കൗമുദി ടിവി

ടാ ൂ നി െള േരാഗിയാkും,
വലിയ േരാഗി

ക tിൽ പ റ n
mാ ം േതാ ളി െല വ ലിയ
വയാ ളി െമാ െk ടാ
ിയ
െട ഇ ം പി ടി c് പ ി യ വ
യാണ്. സവതവരാtീയ ം െഫ
മിനിസ ം ഒെk െവളിെp
tാൻ പ ിയ മാർഗ ളായി
ടാ വിെനകാ nവ µ .്
എnാൽ, ഇtരtിെല വ
ലിയ ടാ ചി h ൾ പ തി
pി nത് ശരീരtിെന േദാ
ഷകരമായി ബാധി െമnാ
ണ് ചർmേരാഗ വിദgd െട
അ ഭി ാ യം. മാ മ l, sി
ര മായ ടാ
േയാ ഗം േരാ ഗ
തിേരാധേശഷിെയേpാ ം

േഹാംേസാൾ െതyംപാ ിൽ നാെള
െകാcിയിൽ തുറkും

കേmാളനിലവാരം

കറൻസി

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1385.250 1382.950
ACC
1840.450 1843.750
AMARAJA
781.400 781.050
APOLLOTYRE
259.700 260.000
APPOLOHOS
1071.250 1070.100
ASIANPNT
1252.250 1254.950
AVAYA GLOBAL
133.900 131.650
AXISBANK
498.800 499.300
BAJAJAUTO
2931.250 2934.950
BALAJITELE
161.000 161.200
BHARTI
401.000 401.650
BHEL
132.550 132.350
BIOCON
338.800 338.800
BPCL
500.350 500.200
BRITANNIA
4324.550 4329.950
BSES
515.400 515.650
CANARABANK
340.250 339.900
CEAT
1761.000 1761.000
CENTURY TEXT
1288.850 1289.000
CHENNAIPETRO
438.700 439.400
CIPLA
554.300 554.400
COLGATE
1144.000 1147.500
DABUR
308.000 308.300
DIVIS LAB
829.150 828.250
DRREDDY
2210.100 2217.350
ESCORTS
667.150 667.050
Excel Infoways Ltd
74.800 74.750
FEDERALBNK
113.050 113.050
GAIL
407.450 408.000
GEOJIT
114.800 115.000
GESHIPP
413.850 414.200
GLAXO
2415.300 2417.350
GODREJS
939.300 942.700
GRASIM
1230.000 1229.550
GUJAMBCEM
285.700 285.750
HDFC
1777.300 1778.100
HDFCBNK
1842.600 1841.850
HEROHONDA
3895.500 3893.550
HINDLEVER
1250.750 1250.950
HINDUJAFUN
532.550 529.700
HPCL
457.350 457.500
I-FLEX
3445.700 3443.250
ICICIBANK
291.950 292.000
INFOSYS
883.550 883.750
INFOTECH ENT
525.900 524.250
KALECONSULT
1394.150 1381.550
KARUR VYSYA BANK 151.200 150.400
KOTAKM
1019.600 1020.150
L&T
1222.750 1223.350
LICHSGFIN
660.300 660.500
M&M
1304.350 1307.350
Mahindra Holidays
350.750 349.400
MARUTI
8121.050 8122.600
MCDOWEL
2655.650 2656.200
MRF
64425.10064334.300
NAICHOLAS
2755.850 2757.800
NATHSEED
9.680
0.000
NEYBELI
95.400 95.550
NHPC Ltd
28.700 28.800
Oil India Ltd (OIL)
323.600 323.500
ONGC
161.200 161.050
ONWARDTECI
133.050 133.500
PANACEABIO
241.050 240.900
PETRONET
234.150 234.700
PFIZER
1847.200 1849.750
RAMCOSYS
402.000 403.700
RELCAP
753.900 754.300
RELIANCE
849.100 849.000
ROLTA
58.800 58.750
RUBFILA INTL [BSE] 90.200
0.000
SAB
134.950 134.200
SARIGAMA
473.350 473.400
SBI
273.350 273.400
SIEMENS
1337.100 1335.300
SKFBEAR
1561.900 1562.950
SMITHKLC
5091.700 5109.850
STROPTICAL
225.150 225.750
SUNPHARMA
502.950 503.350
SYNDIBANK
66.350 66.300
Tata Communications 683.450 684.400
TATACHEM
636.300 636.350
TATAELXSI
1817.500 1815.300
TATAPOWER
84.800 84.800
TATATEA
207.000 207.300
TCS
2488.100 2489.200
TELCO
389.800 389.650
THERMAX
898.550 897.700
THMCOOK
241.600 241.800
TIPSINDIA
71.550 71.350
TISCO
679.700 679.650
TITANIND
630.500 630.300
TRIGYNTECH
93.750 93.150
UCOBANK
31.350 31.300
UNICHEMLAB
247.850 248.400
VESUVIUS
1384.600 1392.200
Vguard
193.800 194.000
VOLTAS
549.050 549.200
WIPRO
296.050 295.900
WONDERLA
353.100 351.450
ZEETELE
532.450 532.700

െറkാഡ് തുക ലkയമി ്
എസ്.ബി.ഐ ൈലഫ്

പ ലkയമി ll ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ േലാ
ബാർഡിെn ഐ.പി.ഒ ഈയാഴ്ച തെn
ാ ം. ഇnയയിെല ഏക െപാ േമഖലാ റീ
- ഇൻഷവറൻസ് കmനിയായ ജി.ഐ.സി റീ
ം ാരംഭ ഓഹരി വല്പനയ്k് അേപk
സമർpിcി .് 6,500 േകാടി പയാണ് ല
kയം. മലയാളിയായ ആലീസ് ജി. ൈവദയനാ
ണ് ജി.ഐ.സി റീ െട െചയർമാൻ കം മാേന
ജിംഗ് ഡയറക്ടർ.
കഴി വർഷം ഓഹരി വിപണിയിൽ ലി
സ് ് െചയ്ത ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ഡൻ
ഷയൽ ൈലഫാണ് ഇnയയിൽ ഐ.പി.ഒ നട
tിയ ആദയ ഇൻഷവറൻസ് sാപനം. കm
നി 6,057 േകാടി പ സമാഹരി .

2810

www.facebook.com/keralakaumudi

രപാരംഭ ഓഹരി വില്പന

ന ഡൽഹി: സ്േ ് ബാ ് ഒഫ് ഇnയ െട
(എസ്.ബി.ഐ) കീഴി ll എസ്.ബി.ഐ
ൈലഫിെn ാരംഭ ഓഹരി വില്പനയ്k്
(ഐ.പി.ഒ) െസപ്തംബർ 20ν ടkമാ
ം.
നാൾ നീ n ഐ.പി.ഒയി െട ക
ഴി
ഏ വർഷെt ഏ ം ഉയർn
കയായ 8,400 േകാടി പ െട സമാഹര
ണമാണ് എസ്.ബി.ഐ ൈലഫ് ലkയമി
nത്. െപാ േമഖലാ കmനിയായ േകാൾ
ഇnയ 2010ൽ സമാഹരിc 15,500 േകാടി
പയാണ് നിലവിെല െറkാഡ്.
ഓഹരിെയാnിന് 685 - 700 പാ വി
ലനിരkിൽ 12 േകാടി ഓഹരികളാണ്
വി ഴി nത്. പ
പയാണ് ഓഹരി
ക െട µഖവില. കmനി െട 70.10 ശത
മാനം ഓഹരിക ം എസ്.ബി.ഐ െട
ൈകയിലാണ്. ബി.എൻ.ബി പാരിബാ
സ് കാർഡിഫിന് 26 ശതമാനം ഓഹരി പ
ാളിt µ ്. എസ്.ബി.ഐ എ ് േകാ
ടി ഓഹരിക ം ബി.എൻ.പി പാരിബാസ്
കാർഡിഫ് നാല് േകാടി ഓഹരിക മാണ്
വി ഴി ക. എസ്.ബി.ഐ ൈലഫിെn
ജീവനkാർk് 68 പ നിരkിൽ ഓഹ
രികൾ ലഭി ം.
ഇൻഷവറൻസ് രംഗെt ഒ പിടി ക
mനിക െട ാരംഭ ഓഹരി വില്പനയ്
kാണ് കളെമാ
nത്. 5,700 േകാടി

22,480

Select
11:00 Yeh Mera India
12:00 Lions Week
01:00 Jaws and Claws
02:00 Yeh Mera India
03:00 African Cats

SONY PIX

07:57amJohn Carter
10:54 The Angry Birds
Movie
12:59 Battleship
03:20 Apocalypto

േമടം : (അശവതി, ഭരണി, കാർtിക
ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)

തുലാം : (ചിtിര ര ാം പ തി, േചാ
തി, വിശാഖം ആദയപ തി)

വി ദ gd നിർ േd ശം സവീ ക രി
ം, തിയ വർ t ന രീ തി,
ലkയ ാpി േന ം.

ാ േയാ ഗിക വി jാ ന µ
ാ ം, വർ tന k മത
വർdി ം,ഉേദയാഗtിൽമാ ം.

ഇ ട വം : ( കാർ tി ക അ വ സാ ന µ
kാൽ ഭാ ഗം േരാ ഹി ണി, മ ക യി രം
ആദയപ തി വെര)

വൃ ി ക ം : ( വി ശാ ഖം അ വ സാ ന
കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )

ആേഘാ ഷ ളിൽ പെ
ം. തയ നിർ വ ഹ ണ tിൽ
േന ം, ഉേദയാഗtിൽ ഉയർc.
മിഥുനം : (മകയിരം ര ാം പ തി
ഭാഗം,തി വാതിര, ണർതം ആദയം
µkാൽ ഭാഗം)

മാതാപിതാkൾk് സേnാ
ഷം നൽ ം. വയ വ സാ യം ന വീ
കരി ം. യാഥാർtയ േളാ
െപാ tെp ം.
കർkടകം : ( ണർതം അവസാന
കാൽ ഭാഗം, യം, ആയിലയം)

ചർ c കൾ വി ജ യി ം, ആ
tവിശവാസം വർdി ം, വിശവ
s േസവനം.
ചി ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽഭാ
ഗം)

േദവാലയ ദർശനം, ശsി
പ ം ലഭി ം, അ ഖ ൾk്
ചികിt േത ം.
കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽഭാ
ഗം, അtം, ചിtിര ആദയ പ തി
ഭാഗം)

ആ ഹ ൾ സാധി ം.
തിയ ആശയ ൾ നടpാ ം,
വിദയാ േരാഗതി.

തിയ ഭരണ സംവിധാനം,
കാ രയ വി ജ യം, കാ രയ ൾ ല ളി
തമായി അവതരിpി ം.

ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15
നാഴിക)

kമാശീലം വർdി ം, അർ
ഹമായ അംഗീകാരം, േദവാലയ
ദർശനം.

മകരം: (ഉ ാടം അവസാന µkാൽ
ഭാഗം, തി േവാണം, അവി ം- ആദയ
പ തി).

ധർ മ
tി കൾ െച ം,
േരാഗമന കാരയ ളിൽ സഹ
ക ര ണം, വി ദയാ ഭയാ സ പ ര മാ യി
ഉയർc.
കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ചതയം,
ാതി, 45 നാഴിക)

ആtാർtമായ വർt
നം, സൗമയ സമീപനം, രാtീയ
വർtന ൾk് േന ം.
മീനം:(
ഭാഗം, ഉ

ാതി അവസാന കാൽ
ാതി, േരവതി).

ൾk് പരിഹാരം, അ
ധിക െച ല കൾ ഉ ാ ം, ഉ
tവാ േഘാ ഷ ളിൽ പ െ
ം.

- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

