04

12 ജൂലായ് 2018 വയാഴം
തിരുവനnപുരം

ഓഹരി വിപണി

വാണിജയം

സവർണം

26.31

െസൻെസക്സ്

36265.93

പവൻ (8രഗാം)

1.05

നിഫ്ടി

10948.30

ഒരു രഗാം

സmദ്ശkിയിൽ ഇnയ
6-ാം തmുരാൻ
134

ആദയ അ

േകാടി ജനം
ാൻസിെന ഇnയ പിnിലാkി
എn് പറ േmാ ം ചില കണ
കൾ കൗ കµണർ nതാണ്.
134 േകാടിയാണ് ഇnയയിെല
ജന സംഖയ. ാൻസിെn ജനസ
ഖയ 6.7 േകാടി

1. അേമരിk
2. ൈചന
3. ജpാൻ
4. ജർmനി
5. രബി ൻ

*അേമരിk െട ജി.ഡി.പി 19
ലkം േകാടി േഡാള ം ൈചന
േടത് 12 ലkം േകാടി േഡാള
മാണ്.

ഓണവിപണി: േഗാദ്െറജിന് ലkയം
₹200 േകാടിയുെട വില്പന

7.4%

െകാcി: ഓണkാലt് 200
േകാടി പ െട വില്പന ല
kയമി ് µഖ േഹാപക
രണ നിർmാതാkളായ േഗാ
ദ്െറജ് അpയൻസസ് തിയ
ീമിയം ഉത്പn ളായ
എൻ.എക്സ്.ഡb ഡബിൾ
േഡാർ റ ിജേറ ർ, ആേരാ
ഗയകരമായ പാചകtിന് സ
ഹായകമായ ൈമേ ാേവവ്
ഓവെn 11 േമാഡ കൾ, മി
കc സാേ തികവിദയേയാട്
ടിയ llി ഓേ ാമാ ിക്
അല ർ സീരീസ് േടാp് േലാ
ഡിംഗ് വാഷിംഗ് െമഷീൻ, ീ
സർ - ളർ കൺെവർ ് െചസ്
് ീസർ, ഇൻെവർ ഡ് എ.

ഇnയ 2018ൽ 7.4 ശത
മാന ം 2019ൽ 7.8 ശ
തമാന ം വള െമnാ
ണ് േലാക ബാ ിെn
വിലയി tൽ. ൈച
ന െട വളർc ഈവർ
ഷം 6.6 ശതമാന ം
2019ൽ 6.4 ശതമാന
മായിരി ം

$1964
ഇnയ െട ആേളാഹരി വ മാ
നം 1964 േഡാളറാണ്. ാൻസി
േnത് ഇതിേനkാൾ 20 മട ാ
ണ്. ി േnത് 42,515 േഡാളർ.
ഇനിെയാ
ാെ
ി ം പി
nി ാെല ഇnയkാർk് ി ീ
കാ െട വ മാനtിെn അ
െt ി ം എtാനാ .

ഓണkാലേtാട് അνബnിc് ആകർഷകമായ ഓഫ ക മായി േഗാദ്െറജ് അpയൻസസ് അവതരി
pി n തിയ ഉത്പn
െട േലാ ിംഗ് െകാcിയിൽ നടn ചട ിൽ േസാണൽ ബിസിനസ് െഹ
ഡ് ൈനദ് ബാ , നാഷണൽ െസയിൽസ് െഹഡ് സ ീവ് െജയിൻ, ബിസിനസ് െഹ ം എക്സിക
ീവ് ൈവസ് സിഡ മായ കമൽ നnി എnിവർ േചർn് നിർവഹി
.

ിൽ ഇവർ

2050

ഇ nയൻ ജി. ഡി. പി 2050ൽ ജ
pാ െന പി n llി nാം sാ ന
െt ം

ദാനി ഗയാസ്, െപാ േമഖലാ
sാപന ളായ ഇnയൻ ഓ
യിൽ, ബി.പി.സി.എൽ, ഹി
sാൻ െപേ ാളിയം, െഗ
യിൽ ഗയാസ്, ഇn സ്ഥ ഗയാ
സ്, മഹാനഗർ ഗയാസ്, സവകാ
രയ കmനികളായ എsൽ
p്, േടാറ
p്, റിലയൻസ് ി ീഷ് െപേ ാളിയം സം
k സംരംഭം ട ിയവരിൽ
നിnായി 400 അേപkകളാ
ണ് ലഭിcെതn് െപേ ാളിയം
ആൻഡ് നാ റൽ ഗയാസ് െറ

വിനിമയനിര

്

െസൽ

േ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

ബയിംഗ്

68.83
80.55
91.14
69.23
50.58
50.84
52.33
181.28
227.14
178.64
18.33
18.72
18.88

68.74
80.47
91.05
69.11
50.49
50.79
52.24

െവളിെc മിlിംഗ് 18,200
െവളിെc
16,700
െകാ
11,130-11,850
പി ാk്എk്െപlർ 2300
പി ാk്േറാ റി
3000
µളക്
േച ാtത്്
32,700
µളക് തിയത്
31,200
µളക്േച ിയത്്
34,700
k്മീഡിയം
14,000
k്െബs്
15,000
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8500-9000
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
18,000-19,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
3800
വ ൽµളക്
10,800-15,800
ഉ n്
6600-7100
െച പയർ
7000-7600
കടല
4600-4800
µതിര
4500
എll്
11,000

മlി
5,500-9,500
പcരി നmർ-2
2900
kലരി(ജയ)
3200
ജാതിkെതാ ൻ 150-190
െതാ ിlാtത്
300-330
ജാതിപ ി
425-550
ാ
750
പാംഓയിൽ
7100
ൈപനാpിൾ
പc
35.00
പc (െsഷയൽ)
36.00
പഴം
40.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
12,750
ആർഎസ്എസ്-5 12,100-12,600
ഒ പാൽ
9400
ലാ k്
8000

േകാ യം

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
124.00
ആർ.എസ്.എസ് 5
121.50
തരംതിരിkാtത്
108.50
109.50
ഒ പാൽ
85.00

റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
12800
ആർ.എസ്.എസ് 5
12550
തരംതിരിkാtത്
12700
ഒ പാൽ
8240
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
10644
ആർ.എസ്.എസ് 2
10519
ആർ.എസ്.എസ് 3
10405
ആർ.എസ്.എസ് 4
10342
ആർ.എസ്.എസ് 5
10249
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
9054
( 131.80)
60 % ലാ ക്സ് 7027( 102.15)
െവളിെc
204.00
െകാ
135.00
ശർkര ( മറ ർ)
70.00
ശർkര (പാ ി)
48.00
കാpി
125.00

ക ർ

െകാ കവിnൽ
െവളിെc
ടിൻ
കിേലാ

12500
3270
221

ശാ രതകൗമുദി

ലി ർ
പി ാk്കവിnൽ
േത കവിnൽ

207
2800
3500

ആല ഴ
െവളിെc
െവളിെc
െകാ
,,
,,

മാർk ്
മിlിംഗ് 18,500
17,100
12,000
11,950
11,900

ർ

മാർk ്
െവളിെc
16000
െകാ
11100
േത പിണാk്
2250
നെl
2225
കടെല
2150
എളളിൻപിണാk്
3250
കാംേകാ
തിയത്
3800-4300
പഴയത്
3800-4300
ര ാംതരം
1000-2000
അമല
തിയത്
4000-4399

ഡിഡി മലയാളം

7.00

ഷിദർശൻ

8.00 േമഘരാഗം

െന മ ാട്

െകാcി: േകരളtിെല ഏ ം
മികc അർബൻ ബാ ിνll
സംsാന സർkാരിെn ര
സ്കാരം ഒnാം റാേ ാെട
ണി റ പീpിൾസ് അർബൻ
ബാ ് സവnമാkി. 60 ബാ
കളിൽ നിnാണ് മികc ബാ
ായി ണി റ അർബൻ
ബാ ് തിരെ
kെp ത്.
ഒ
ാ ് µm്, 1917ൽ
ഏതാνം േപർ േചർnാണ്
പീpിൾസ് േകാ-ഓpേറ ീവ്
ബാ ിന് ടkമി ത്. 1933ൽ
പ ണtിെn ദയഭാഗt്
50 െസ sലം വാ ി അ
തിെലാ െക ിടം പണി .
അnെt ഇളയ ത രാെn
പtി ലk്മി ി േനതയാ
രmയാണ് ഉ ഘാടനം നിർ
വഹിcത്. മഹാത്മഗാnി,
േഡാ. രാേജn സാദ്, ജയ

11.30 ഷിദർശൻ

സിനിമ
ഏഷയാെന ് hd : 9.0 0 വിസ്മയം
ഏഷയാെന ് മൂവീസ് : 7.00 നnേഗാപെn

2.00 മാജിkൽ
ഫിേ

സ്

വ ം

12.30 േനർ

8.30 ചാ േഷാ
10.30 ചായ

8.30

േനർ

2.30 േഡാ. ൈലവ്
്

11.00 ഗാന ശയാമ സnയ

ഏഷയാെന ് pസ്

7.30 മാനസവീര
ഏഷയാെന ്

6.00 േവഴാmൽ
6.30

ീµ കൻ

7.00 വാനmാടി
7.30 കറുtമുt്

8.00 അkെരയാണെn
മാനസം

തികൾ

10.00 ഇൻഹരിഹർ നഗർ 1.00 ബാബാ കലയാണി
4.00 അടി

സംവിധാനം ൈവകാെത ലഭയ
മാ ം.
ണി റ സിവിൽ
സ്േ ഷന് µnിലാണ് െഹഡ്
ഓഫീസ് മnിരം. ബാ ിെn ശ
താbി മnിരtിെn നിർmാ
ണം േരാഗമി കയാണ്.
ലളിതമായ വയവsകളി
െട അതിേവഗം ലഭി n 39
ഓളം വായ്പാ പdതികൾ,
ിക െട വിദയാഭയാസtിനായി
നാല് ശതമാനം പലിശേയാെട
'വിദയാേഗാൾഡ്" സവർണവായ്
പാ പdതി എnി െന ആ
കർഷകമായ പdതികൾ ബാ
ിν .് ആ രേസവന രംഗ
t് തിയ വ വയ്pായി ആ
ര nം ശാഖ െട സമീപ
ll എ.പി. വർkി മിഷൻ േഹാ
സ്പി ലിൽ ഒ ഡയാലിസി
സ് ണി ം ബാ ് സംഭാവന
നൽകിയി .്

നി

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2018 ലായ് 12 വയാഴം )
െതാഴിൽ േരാഗതി.
തുലാം : (ചിtിര ര ാം പ തി,
വർtന വിജയം. ആ
േചാതി, വിശാഖം ആദയപ തി)
ിത പdതികൾ െച ം. മാν
രയാ കൾ േവ ിവ ം.
ഗതമായ ഉയർc.
ഹനിർmാണം ർtീകരി ം.
വാ
y
y്
അംഗീകാരം.
ഇടവം: (കാർtിക അവസാന µ
kാൽ ഭാഗം േരാഹിണി, മകയിരം വൃ ി ക ം : ( വി ശാ ഖം അ വ സാ
ആദയപ തി വെര)
ന കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )
സാmtിക േന ം. വിേദശ
കർmേമഖലകളിൽ േരാഗ
യാ y് അവസരം. സഹ വർ
തി. സാmtിക േന µ ാ ം.
tകർ സഹായി ം.
ആേരാപണ ൾ ഒഴിവാ ം.
മിഥുനം : (മകയിരം ര ാം പ തി ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15
ഭാഗം,തി വാതിര, ണർതം ആ നാഴിക)
ദയം µkാൽ ഭാഗം)
ഉേദയാഗtിൽ നർനിയമ
നം. വി വീ ാമേനാഭാവµ ാ ം.
തൽ സമയം വർtി
ംബtിൽ ശാnി.
ം. ഉtവാേഘാഷ ളിൽ പ
െ
ം. തിയ വാഹനേന ം. മ ക രം : (ഉ ാ ടം അ വ സാ ന
കർkടകം : ( ണർതം അവസാ µkാൽ ഭാ ഗം, തി േവാ ണം, അ
ന കാൽ ഭാഗം, യം, ആയിലയം) വി ം- ആദയപ തി).
പdതികൾk് അംഗീകാരം.
തിയ കരാർ േജാലികൾ.
സാmtിക സഹായം നൽ ം.
kെള സഹായി ം.
അനാവശയചിnകൾ ഒഴിവാ ം.
വർtന േരാഗതി.
േമടം : (അശവതി, ഭരണി, കാർtി
ക ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)

9.00 ഭാരയ

8.00 വാർtാ ഭാതം

കാശ് നാരായണൻ എnി
വർ ഈ െക ിടtിന് µnിൽ
ജന െള അഭിസംേബാധന
െചയ്തി .് 1975ലാണ് ബാ
് അർബൻ ബാ ായത്.
86,000 അംഗ ം 630
േകാടി പ െട നിേkപ ം
390 േകാടി പ െട വായ്പ
ം nരേkാടി പ െട ലാ
ഭ ം ഇn് ഈ സ്െപഷയൽ േ
ഡ് അർബൻ ബാ ിν .് റി
സർവ് ബാ ിെn ഉnത േറ ിം
ll ബാ ിന് 21 ശാഖക ം
110 ജീവനkാ µ .് അംഗ
ൾk് 15 ശതമാനം ലാഭവി
ഹിത ം നൽ
.
േകാർ ബാ ിംഗ്, എ.ടി.
എം., എസ്.എം.എസ് ബാ
ിംഗ്, എൻ.ഇ.എഫ്.ടി/ആർ.
ടി.ജി.എസ് േസവന
ംല
ഭയമാണ്. ഐ.എം.പി.എസ്

'

8.30 കസ്തൂരിമാൻ

നയൂസ്

ന. ാസ് ബർണ കളാണ് ഉ
പേയാഗി nത്. ഓണkാ
ലt് ഒnിേലെറ ഉ പn
ൾ ഒ മിc് വാ േmാൾ
ആകർഷകമായ വിലkിഴിവ്
ലഭി െമn് വിപണനവിഭാ
ഗം േദശീയ േമധാവി എൻ.ജി.
മേനാജ് പറ . ഓണkാല
t് മികc വില്പനയാണ്
തീkി nെതn് അേdഹം
പറ .

തൃpൂണിtുറ പീpിൾസ് അർബൻ
ബാ ിന് ഒnാം റാ ിെn തിളkം

11.35 േസാൾ ് ആൻഡ് െപpർ
12.35 െരടയ് ് ൈലൻ
1.35 രഡീം ൈരഡവ്
2.35 േലഡീസ് അവർ
6.00 സീരക ് ഫയൽസ്
6.35 േദവാമൃതം
7.00ഹാസയരസം
8.00 ബിസിനസ് നയൂസ്
10.30 േനർk ്

9.30 ബിഗ് േബാസ്

gാസ് െവllം ടി nത് ശ
രീരtിെല മാലിനയ ൾ റn
llാൻ സഹായി ം. ശരീരtി
ന് ആവശയമായ േപാഷക െള
ആഗിരണം െചyാνം ദഹന
ം വയ േവദന ം പരിഹ
രി kാ νം സ ഹാ യി ം. െമ ാ
േബാളിസം തവരിതെp
ം.
ഉേnഷµ ാkാνം മാന
സിക പിരിµ kം റyാνം
കഴി
് ഈ ശീലtിന്. രാ
വിെല െവllം ടി േmാൾ
േകാശ ൾk് tνണർ
വ് ലഭി ം. െവllം ശരീ
രtിെല വിഷമയമായ വ
k ം മാലിനയ
ം റn
േmാൾ േരാഗ ൾ അക ം.
ചർmtിെn ആേരാഗയം സം

4000-4387
2500-3050
ി
4200-4300
-2800-3200

കേmാള നിലവാരം
µളക്
300 (കിേലാ)
െകാ pാk്
170 (,, )
റbർ
110 (,, )
ഒ പാൽ
75 (,, )
ജാതിk
120 (,, )
ജാതി പരിp്
250 (,, )
ജാതി പ ി
500( ,, )
ാ
500 ( ,, )
കാpി പരിp്
95 ( ,, )
െകാേkാ
12 ( ,, )
േത
38( ,, )
ക വ ി
50 ( ,, )
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
22,600
ഒ ാം
2825
െവllി
തി വനn രം
44,440
െകാcി
44,440

8.00 പരസ്പരം

ഡിഡി േകരളം

രkിc് ീറാഡിk കൾ
പെp nതിെന തട
.ദ
ഹനവയവs മീകരിc് രk
tിെല വിഷാംശം ഇlാതാ
kാνം, ചർmം തൽ തിള
kµll ം ആേരാഗയµll
മാkി മാ ാνം കഴി ം. ശാരീ
രിക വർtന ൾk്
തൽ ഉണർവ് നൽ nേതാെടാ
pം അമിത ഭാരം ഇlാതാkാ
νം സഹായകമാണിത് . ൈവ
കാരികമായ ഏ റcി കൾ,
ൈമേ ൻ, ഏകാ ത റവ്
എnീ ശ്ന ൾ പരിഹരി
kാνം രാവിെല െവllം
ടി nത് ശീലി ക. െനെ
രിcിൽ, kയിെല ക കൾ,
വിളർc എnിവയ് ം പരിഹാ
രമാണിത്.

പഴയത്
ര ാംതരം
അടyപഴ
തിയത്
പഴയത്
ര ാംതരം

ി k് േടാ കെളn് സ്
ാഫ് ് െചയർമാνം മാേന
ജിംഗ് ഡയറക്ട മായ രാേജ
n ഗാnി പറ . എ ് എം.
എം ക ി ll ടഫ gാ ം മി
കc സ്െ യിൻെലസ് സ് ീ
µപേയാഗിc് നിർmിc k്
േടാ കൾ ദീർഘകാലം നില
നിൽ ം.
tിയാkാൻ കഴി n
വിധtിലാണ് പകല്പ

കൗമുദി ടിവി
6.00 ഡിേവാഷണൽ േസാംഗ്
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.00 ജീസസ് ഈസ് എൈലവ്
7.30 രപണവം
8.00 സ്േനക് മാസ് ർ
8.30 നയൂ രടാk്
9.00 വൺ േഷാpി
9.30 ഹരിതം സുnരം
10.35 സവയംവരം

ആദയം ഒരു gാസ്
ചൂടുെവllം കുടിkാം

രാവിെല എ േn ാ ടൻ ഒ

െകാcി: അ kള ഉപകരണ
നിർmാണരംഗെt µഖ
രായ പീജിയൺ ഇൻഫിനി
ി k് േടാ ക െട നാല് േമാ
ഡ കൾ േകരളtിൽ വിപ
ണിയിലിറkി. ഓണkാല
t് പീജിയൺ ഉ പn ൾ
k് േതയക ഓഫ ക ം ആ
രംഭി .
പാചകം തൽ ഖക
രമാ nതാണ് ഇൻഫിനി

കേmാളനിലവാരം
െകാcി

കറൻസി

nേതാെട 49 ശതമാനം
േപർ പdതി െട കീഴിലാ ം.
െടൻഡർ നടപടികൾk് µmാ
യി െകാcി ഉൾെpെട ll
µഖ നഗര ളി ം ബായി ം
പി.എൻ.ജി.ആർ.ബി േറാഡ്
േഷാകൾ നടtിയി
. േക
രളtിൽ മലബാറിന് റേമ
െതkൻ ജിlകളിേല ം സി
ി ഗയാസ് പdതി വയാപിpി
െമn് പി.എൻ.ജി.ആർ.ബി െച
യർമാൻ ഡി.െക. സറാഫ് വയ
kമാkിയി
.

േല റി േബാർഡ് (പി.എൻ.ജി.
ആർ.ബി) വയkമാkി.
േയാഗയരായവർk് ഒക്േടാ
ബർ അവസാനേtാെട ക
രാർ നൽ ം. െമാtം 70,000
േകാടി പ െട നിേkപമാ
ണ് പdതിkായി േകnസർ
kാർ തീkി nത്. നില
വിൽ രാജയെt ജനസംഖയ
െട 19 ശതമാനം േപരാണ് സി
ി ഗയാസിെn ണേഭാkാ
kൾ. െടൻഡർ നടപടി ർ
tിയാkി പdതി വയാപിpി

പന േഗാദ്െറജ് േനടി.
30 ശതമാനം വളർcയാ
ണ് ഇ റി ലkയം. േഗാദ്െറ
ജിെn െമാtം വില്പന
െട എ ് ശതമാനമാണ് േകര
ളtിെn സംഭാവന. ഇതിൽ
40 - 45 ശതമാന ം ഓണkാ
ലtാണ്. േഹാപകരണ
ൾk് നിലവിൽ 28 ശതമാ
നമാണ് നി തി. ഇത് 18 ശത
മാനമാkിയാൽ വൻ ഉണർ
ാ ം. േഡാളറിെനതിെര
പ െട ലയം 70 കടnാൽ
ഉത്പn ൾk് വില ഉയർ
tാൻ കmനികൾ നിർബ
nിതരാ െമ ം അേdഹം
പറ .

ഇൻഫിനി ി കുk് േടാpുകൾ
േകരള വിപണിയിൽ

സി ി ഗയാസ് ഒmതാംഘ ം: അേപkകൾ 400
െകാcി: പാചക ആവശയtി
തിവാതകം ൈപpി
ന്
െട വീ കളിൽ എtി n
സി ി ഗയാസ് പdതിkായി
േകnം kണിc ഒmതാംഘ
െടൻഡറിന് മികc തിക
രണം. 22 സംsാന ളി
ം േകnഭരണ േദശ ളി
മാ ll 86 േമഖലകളിെല
174 ജിlകളിൽ നടpാ n
പdതി െട െടൻഡർ സമർ
pണ കാലാവധിയാണ് കഴി
ദിവസം സമാപിcത്. അ

സി എnിവ അവതരിpി .
ലായ് 15 µതൽ ആഗസ്
് 30 വെര നീ n ഓണം ഓ
ഫറി െട സ് ാc് ആൻഡ്
എസ്.എം.എസ് µേഖന ഉപ
േഭാkാkൾk് ഒ ലkം
പ െട സmാന
ം േന
ടാം. ജി.എസ്.ടി ഷ്ടിc ആ
ഘാതം ലം കഴി
ഓണ
tിന് േഹാപകരണ വി
പണി അ ് ശതമാനം വില്
പന നഷ്ടം േനരി െവn് േഗാ
ദ്റജ് അpയൻസസ് ബിസി
നസ് െഹഡ് കമൽ നnി പ
റ . ഈ സാഹചരയtി
ം 25 ശതമാനം വളർcേയാ
െട 150 േകാടി പ െട വില്

2825

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1245.900 1248.250
ANDHARA BANK
31.800 31.850
APPOLOHOS
997.400 998.900
ASHOKLEY
133.250 133.150
ASIANPNT
1358.300 1359.800
AVAYA GLOBAL
108.000 106.300
AXISBANK
536.600 536.550
BAJAJAUTO
3154.350 3161.600
BALAJITELE
114.250 113.900
BANKOFBARODA
116.200 116.200
BATAIND
835.500 834.200
BFLSOFT
1148.500 1147.650
BHARTI
361.900 362.000
BHARTI SHIPYARD
3.420
3.450
BOI
85.950 86.000
BOMBDYE
225.500 225.900
BPCL
367.550 366.500
BPL
53.100 53.000
BRITANNIA
6353.050 6357.750
CANARABANK
244.150 245.250
CENTURY TEXT
916.150 915.800
COLGATE
1142.500 1142.500
CORPBNK
25.300 25.150
CRANESOFT
1.790
0.000
D-LINK
96.500 96.900
DABUR
378.600 378.700
DENABANK
14.700 14.750
ENGGINDIA
129.300 129.300
ESCORTS
878.850 877.900
FEDERALBNK
82.000 81.950
FINLXCABLE
586.950 585.750
GARDEN SILK
26.500 26.700
GEOJIT
79.450 79.300
GESHIPP
273.250 270.650
GLAXO
2837.450 2838.500
GLENMARK
581.700 581.800
GLOBALTELE
6.940
6.800
GODREJS
1324.700 1324.350
HCLINFO
36.400 36.500
HDFC
1928.200 1928.100
HDFCBNK
2146.550 2148.250
HEROHONDA
3540.700 3536.600
HINDALCO
220.850 220.800
HINDLEVER
1714.100 1718.150
HPCL
265.050 265.150
I-FLEX
3909.250 3904.300
ICICIBANK
268.850 268.750
IDBI
57.000 57.000
INDHOTEL
128.050 128.100
INDITRADE
69.450
0.000
INFOTECH ENT
735.950 734.950
IOB
13.980 13.950
IOC
155.150 154.550
ITC
275.650 275.750
KARUR VYSYA BANK 102.300 102.100
KOTAKM
1382.200 1386.950
L&T
1275.050 1274.750
LICHSGFIN
495.150 495.200
LYKALAB
38.050 38.100
MAHABANK
12.290 12.250
MARUTI
9389.200 9384.700
MRF
76018.45076153.800
NIIT
100.950 101.400
NTPC
152.800 152.700
Oil India Ltd (OIL)
210.050 210.100
PENTSOFT
0.380
0.000
RELCAP
375.300 375.550
RELIANCE
1036.350 1038.800
RUBFILA INTL [BSE] 66.050
0.000
SAB
8.490
8.400
SBI
258.900 259.100
SCI
62.950 63.250
SHYAMTELE
8.850 10.050
SIB
22.150 22.250
SIEMENS
996.450 997.550
SSI
3.990
3.950
SUNPHARMA
560.800 560.750
SYNDIBANK
40.600 40.800
Tata Communications 609.100 606.300
TATACHEM
706.700 705.350
TATAELXSI
1444.400 1445.000
TATATEA
270.000 269.800
TCS
1979.600 1979.900
TELCO
267.850 267.800
TIPSINDIA
76.000 75.900
TISCO
555.850 555.700
TITANIND
810.700 809.500
TRIGYNTECH
127.550 127.750
UCOBANK
18.550 18.350
UNICHEMLAB
243.600 242.800
VESUVIUS
1265.600 1260.650
Vguard
200.650 201.150
VOLTAS
537.650 539.250
WIPRO
272.850 272.100
WONDERLA
325.000 325.000
ZEETELE
540.750 540.300

 രഫാൻസിെന ഇnയ ഏഴാം sാനേtk് പിnllി
 ൈവകാെത ഇnയ രബി െനയും പിnിലാkുെമn് േലാകബാ ്
ന ഡൽഹി: ാൻസിെന ഏഴാം
sാനേtk് പിnllി 2017ൽ ഇ
nയ േലാകെt ഏ ം വലിയ ആ
റാമെt സാmtിക ശkിയാ
െയn് േലാകബാ ിെn റിേpാർ
.് ഇnയ െട െമാt ആഭയnര
ഉത്പാദനം (ജി.ഡി.പി) 2.597 ല
kം േകാടി േഡാള ം ാൻസിേn
ത് 2.582 ലkം േകാടി േഡാള മാ
ണ്. േകn സർkാരിെn പരിഷ്ക
രണ പdതിക െട പിൻബലtിൽ
മാνഫാക്ചറിംഗ് േമഖല കാഴ്ചവ
c വളർc ം ഉപേഭാ െചലവി
ായ ഉണർ മാണ് കഴി വർ
ഷം ഇnയ െട േന tിന് വഴിെത
ളിcത്.
2018-19ൽ 7.5 ശതമാനം ജി.ഡി.
പി വളർc തീkി n ഇnയ
ഈവർഷം ി െന പിnിലാ
െമ ം റിേpാർ ി
.് നിലവിൽ
ഇnയൻ ജി.ഡി.പിേയkാൾ 2,500
േകാടി േഡാളറിന് µnിലാണ് ി
െn ജി.ഡി.പി. 2024ഓെട ജർmനി
െയ പിnിലാkി നാലാം sാന ം
ഇnയ േന ം. 2024ൽ ജർmനിേയ
kാൾ 400 േകാടി േഡാളറിെn മാ
ം വർdന മായി 4.2 ലkം േകാ
ടി േഡാളറായിരി ം ഇnയ െട ജി.
ഡി.പി.

22,600

റിp് 7.00 അവതാരം

ഏഷയാെന ് : 9.0 0 വിസ്മയം
ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 ഹിസ് ൈഹനസ് അബ് ll
എസിവി : 9.00 ജnാnരം 2.00 കാഴ്ചk റം 9.30 ധവനി
േറാ ബൗൾ : 6.00 ഷ ർ
ജൂk് േബാക്സ് : 6.30 ജാപതി
ൈകരളി : 1 .15 തൈലവ
വി: 12 .30 അയൽവാസി ഒ ദരി വാസി 9.00 ഒ യാ ാെമാഴി
08:00 Animal Planet

11:00 Survival Games

05:00 Wild Cats

8.30 മൗനം സmതം

Exclusives

12:00 Animals Unleashed

06:00 Republic Day

ANIMAL PLANET

09:00 Lords of the Jungle

02:00 100 Days 100 Tales

Special

06:00am Monster Wars

10:00 Animals

03:30 Survival Games

08:00 Monster Wars

07:00 Wild Cats

Unleashed

04:00 Lords of the Jungle

ചി ം : ( മ കം, രം, ഉ ം കാൽ
ഭാഗം)

വിശവs േസവനtിന് അം
ഗീകാരം. അനാവശയമായ കാരയ
ൾ ഒഴിവാ ം. കാരയ ൾ നി
ഷ് യാസം സാധി ം.
കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽ
ഭാ ഗം, അ tം, ചി tി ര ആ ദയ പ
തിഭാഗം)
അനയ െട കാരയ ളിൽ ഇട
െപട ത്. ഉtാഹം വർdി ം.

കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ചത
യം,
ാതി, 45 നാഴിക)

മേനാവിഷമം മാ ം. µൻേകാ
പം നിയnി ം. ത പകാരം
െച ം.
മീ നം : (
ാ തി അ വ സാ ന
കാൽഭാഗം, ഉ ാതി, േരവതി).
േഹാപകരണ ൾ വാ
ം. േമലധികാരിk് സഹായം
െച ം. അഭിമാനം വർdി ം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

