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14 മാർc് 2018 ബുധൻ
തിരുവനnപുരം

മാർk ്

വാണിജയം

സവർണം

61.16

െസൻെസക്സ്

33856.78

പവൻ (8രഗാം)

5.45

നിഫ്ടി

10426.85

ഒരു രഗാം

www.keralakaumudi.com

െല ർ ഒഫ് അ

ർേടkിംഗ്

ഒ ബാ ് മെ ാ ബാ ിെn വിേദശെt
ശാഖയിേലk് നൽ n ഗയാരnി പ മാ
ണിത്. വിേദശ വയാപാരtിൽ ഏർെp ിരി
nവർk് ഇടപാ കൾkായി വിേദശ ക
റൻസി ആവശയമായി വ ം.
ഇവർ ഇnയൻ ബാ കെള സമീപി
േmാൾ ലഭി n ഗയാരnി പ മാണ് െല
ർ ഒഫ് അ ർേടkിംഗ് (എൽ.ഒ. ).
വിേദശ ll ഇnയൻ ബാ ിെn ശാഖ
യിൽ ഇത് സമർpിc്, ഇടപാ കാരന് വി

േദശ കറൻസി
യിൽ വായ്പ േത
ടാം. വായ്പy് ഗയാ
രnി നിൽ കയാ
ണ് എൽ.ഒ. അ
νവദി n ബാ ്
െച nത്. 90 ദിവ
സേtkാണ് വായ്പ അνവദി ക. വാ
യ്പാ ക മെ ാ ആവശയtിന് ഉപേയാ
ഗിkാνം പാടിl.

ഇസാഫ് സ്േമാൾ ഫിനാൻസ് ബാ ് വാർഷികാേഘാഷം രാജയസഭാ ഉപാdയkൻ െ ാഫ. പി.ജ. രയൻ ഉ
ഘാടനം െച
. െക. രാജൻ എം.എൽ.എ., ഇസാഫ് സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാ ് മാേനജിംഗ് ഡയറക്ട ം സി.
ഇ.ഒ മായ െക. േപാൾ േതാമസ്, ഇസാഫ് േകാ-ഓpേറ ീവ് െചയർമാൻ െമറീന േപാൾ, ഇസാഫ് സഹ sാപ
കൻ േജkബ് സാµവൽ, ഇസാഫ് േകാ - ഓpേറ ീവ് ഡയറക്ടർ അേലാക് േതാമസ് േപാൾ ട ിയവർ സമീപം.

ഇസാഫ് മ ു ബാ ുകൾk്
മാതൃക: പി.െജ. കുരയൻ

െല ർ ഒഫ് കംഫർ ്
ഇടപാ കാരന് വയാപാര േവളയിൽ വിേദശ
കറൻസി ലഭയമാkാൻ ഒ ബാ ,് വിേദശ
െt ത
െട മെ ാ ശാഖയിേലk് നൽ
n ഗയാരnി പ മാണ് െല ർ ഒഫ് കംഫർ
.് എൽ.ഒ. വിൽ ഇടപാ കാരന് വായ്പ

യാണ് ലഭയമാ nെത ിൽ, ഇവിെട വയാ
പാര ഇടപാടിൽ വിേദശ കറൻസി സഹായം
നൽ കയാണ് ബാ ് െച nത്. പണtി
െn ർണ ഉtരവാദിtം ഇവിെട ബാ ി
നാണ്.

ർ: സ ഹtിെല അസ
മതവം ഇlാതാkാνം സ് ീ
ശാക്തീകരണം ഉറpാkാνം
മികc പ വഹി n ഇസാ
ഫ് രാജയെt മ ബാ കൾ
k് മാ കയാെണn് രാജയ
സഭാ ഉപാdയkൻ െ ാഫ.
പി.െജ. രയൻ പറ
. ഇസാ
ഫ് സ്മാൾ ഫിനാൻസ് ബാ ി
െn വാർഷികാേഘാഷ ൾ
ഉ ഘാടനം െച കയായി
അേdഹം. ബാ കളിെല ല
kkണkിന് വ n കി ാ
kടtിന് കാരണkാർ രാജയ
െt അതിസmnരാണ്. വാ
ിയ ക തയമായി തിരിc
ടയ് nതിൽ µൻപnിയി

െല ർ ഒഫ് െരകഡി ്
അnാരാഷ് മാനദ
ൾ ഉllതിനാൽ
ഏെറ രkിത ം താരയ മാണ് െല ർ
ഒഫ് െ ഡി .് ഇടപാ കാരൻ ഇറ മതി
െചയ്ത ഉത്പn
െട വിവര ൾ, വാ
ൽ തീയതി, അവ െട കാലാവധി അവ
സാനി n തീയതി, ഇടപാടിെn വിശദാം
ശ ൾ ട ിയവ െല ർ ഒഫ് െ ഡി ി

വിലkയ ം കുറ
ന ഡൽഹി: വായ്പാ പലി
ശനിരk് വർdന ഉടν ാ
വിെln തീkകൾ സജീ
വമാkി ഉപേഭാ വില
ചിക അടിsാനമാkി ll
റീെ യിൽ നാണയെp pം
െഫ വരിയിൽ നാല് മാസ
െt താഴ്ചയായ 4.44 ശത
മാനമായി റ . ഡിസംബ
റിൽ ഇത് 5.21 ശതമാന ം ജ
νവരിയിൽ 5.07 ശതമാന
മായി
. 2017 െഫ വ

ധനനയtിൽ റിസർവ് ബാ
് പലിശനിരk് വർdിpി
kാνll സാdയത വിരളമാ
യി. ഭkയവിലെp pം 4.7
ശതമാനtിൽ നിn് 3.26
ശതമാനമായി റ
ത്,
നാണയെp pം താഴാൻ
സഹായകമായി. ജνവരി
യിൽ വയാവസായിക ഉത്പാ
ദനം ഡിസംബറിെല 7.1 ശ
തമാനtിൽ നിn് 7.5 ശത
മാനtിേലk് തി യർn

്

ം സാmtിക േലാകtി
ന് ആശവാസമായി. 2017 ജν
വരിയിൽ വളർc 3.5 ശതമാന
മായി
.
ചികയിൽ 77.63 ശതമാ
ന ം സംഭാവന െച n മാ
νഫാക്ചറിംഗ് േമഖല 2.5 ശ
തമാനtിൽ നിn് 8.7 ശത
മാനtിേലk് വളർc െമc
െp tിയത് വയാവസായിക
ഉത്പാദനം തിkാൻ വഴി
െയാ kി.

െ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

64.95
80.12
90.18
68.54
49.45
51.08
50.48
172.79
216.91
169.26
17.37
17.74
17.89

64.86
80.03
90.06
68.43
49.38
51.01
50.39

െവളിെc മിlിംഗ് 18,800
െവളിെc
17,300
െകാ
11,600-12,300
പി ാk്എk്െപlർ 2600
പി ാk്േറാ റി
2800
µളക്
േച ാtത്്
37,100
µളക് തിയത്
35,600
µളക്േച ിയത്്
39,100
k്മീഡിയം
12,500
k്െബs്
13,500
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8300-8700
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
20,000-21,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
3560
വ ൽµളക്
9000-15,000
ഉ n്
6500-7000
െച പയർ
6500-7300
കടല
5,500-6,500

µതിര
4100
എll്
11,000
മlി
6,300-9,000
പcരി നmർ-2
2400-3150
kലരി(ജയ) 3700-3750
ജാതിkെതാ ൻ 170-180
െതാ ിlാtത്
340-350
ജാതിപ ി
500-525
ാ
670
പാംഓയിൽ
7450
ൈപനാpിൾ
പc
21.00
പc (െsഷയൽ)
22.00
പഴം
20.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
12,500
ആർഎസ്എസ്-5 11,800-12,300
ഒ പാൽ
8600
ലാ k്
8600

ആല ഴ

െവളിെc
പി ാk്
െകാ
,,

19700
3000
13000
13050

,,

േകാ യം

13100

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
122.50
ആർ.എസ്.എസ് 5
120.50
തരംതിരിkാtത് 111.50,
111.00
ഒ പാൽ
75.00
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
12550
ആർ.എസ്.എസ് 5
12300
തരംതിരിkാtത്
11600
ഒ പാൽ
8610
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
11606
ആർ.എസ്.എസ് 2
11482
ആർ.എസ്.എസ് 3
11367
ആർ.എസ്.എസ് 4
11305
ആർ.എസ്.എസ് 5
11212
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
9516
(146.35)

ശാ രതകൗമുദി

60 % ലാ ക്സ് 8170 (125.65)
െവളിെc
19500
െകാ
13600
ശർkര ( മറ ർ)
6000
ശർkര (പാ ി)
4600

ർ

മാർk ്

െവളിെc
18000
െകാ
11890
േത പി ാk്
2700
എllിൻപി ാk്
3450
നെl
2250
കടെല
2200
അടyെകാkാെല
തിയത്
4000-4300
പഴയത്
4000-4400
ര ാംതരം
2800-3200
അമല
തിയത്
3900-4460
പഴയത്
4000-4590
ര ാംതരം
2600-3300
അടyപഴ ി
പഴയത്
4000-4500

ഡിഡി മലയാളം

7.00

ഷിദർശൻ

8.00 േമഘരാഗം

4000-4300
2600-3500

െന മ ാട്

µളക് (പഴയത്) 320 (കിേലാ)
െകാ pാk്
170 (,, )
െകാ pാk് (വരവ്േമനി ) 150 (,, )
റbർ
115 (,, )
ഒ പാൽ
72 (,, )
ജാതിk
140 (,, )
ജാതി പരിp്
260 (,, )
ജാതി പ ി
500( ,, )
ാ
500 ( ,, )
കാpി പരിp്
90 ( ,, )
െകാേkാ
10 ( ,, )
േത
47 ( ,, )
ക വ ി
135 ( ,, )
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
22,520
ഒ ാം
2815
െവllി
തി വനn രം
43000
െകാcി
43000

ന ഡൽഹി: ജർmനിയിെല
െബർലിനിൽ നടn അnാരാ
t റിസം വയാപാര േമളയിെല
മികc പവലിയνll രസ്കാ
രം ഇnയയ്k് ലഭി .
ആദയമായാണ് ഇnയ േലാക
ശസ്ത റിസം േമളയിെല പ
വലിയൻ അവാർഡ് േന nെത
n് േകn റിസംമnി അൽ
േഫാൺസ് ക nാനം പറ
. േമളയിൽ അവതരിpിc
േയാഗ അടിsാനമാkി ll '
േയാഗി ഒാൺ ദി ൈറസ് ാk്"
എn ഇnയാ റിസtിെn
തിയ ചരണtിന് മികc
തികരണമാണ് ലഭി nെത
ം മnി പറ
.
ഇnയയിെലtി േയാഗയി
െട തിയ മνഷയനാ ക എ
n താ ണ് പ d തി െട ആ ശ
യം. രാ ജയ t് വി േദശ റി സ്

ഡിഡി േകരളം

ഫിേ

സ്

ഏഷയാെന ് മൂവീസ്: 7.00 സവപ്ന ട് 10.00 മnേമാതിരം

10.30 ചായ

8.00 വാർtാ ഭാതം
വ ം

12.30 േനർ
്

11.00 ഗാന ശയാമ സnയ
ഏഷയാെന ്

േനർ

2.30 േഡാ. ൈലവ്
ഏഷയാെന ് pസ്

7.30 മാനസവീര
8.00 അkെരയാണെn

6.00 േവഴാmൽ
6.30

ീµ കൻ

7.00 വാനmാടി
7.30 കറുtമുt്

ൻ മാmഴം 4.00 വാ േnാർ

ഏഷയാെന ്: 9.00 ഒ ഇnയൻ ണയകഥ
ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 ചാ െപാ ്

നയൂസ്

8.30

8.30 ചാ േഷാ

സിനിമ

9.00 ഭാരയ

11.30 ഷിദർശൻ
2.00 മാജിkൽ

േമ ടം : ( അ ശവ തി, ഭ ര ണി, കാർ
tിക ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)

8.30 കസ്തൂരിമാൻ

സ് ാർഡ് സീസൺ 2

എസിവി: 9.00 ജെk kാt kൾ 2.0 0 വീണമീ ിയ വില

കൾ

9.30 അപരിചിതൻ
േറാ ബൗൾ: 6.0 0 േകാേളജ് േഡയ്സ്
ജൂk് േബാക്സ് : 6.3 0 സlാപം
ൈകരളി: 1.15 ശിവശക്തി
വി: 12.30 ശക്തി 8.00 മിേlനിയം സ് ാർസ്
07:00 Wild Cats

Unleashed

04:00 Lords of the Jungle

08:00 Animal Planet

11:00 Survival Games

05:00 Wild Cats

8.30 മൗനം സmതം

Exclusives

12:00 Animals Unleashed

ANIMAL PLANET

09:00 Lords of the Jungle 02:00 100 Days 100 Tales

06:00am Monster Wars

10:00 Animals

മാനസം

നി

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1406.050 1410.800
ACC
1575.850 1575.350
AMARAJA
801.100 801.950
ANDHARA BANK
39.450 39.500
APOLLOTYRE
264.600 264.550
APPOLOHOS
1097.600 1095.900
ARVINDMILL
399.600 399.750
ASHOKLEY
150.000 149.900
ASIANPNT
1137.800 1140.300
AVAYA GLOBAL
0.000 114.350
AVTNPL
39.700 39.850
AXISBANK
530.800 531.500
BAJAJAUTO
2974.150 2971.750
BALAJITELE
136.300 137.050
BANKOFBARODA
141.400 141.550
BATAIND
715.200 715.350
BEML
1109.550 1106.600
BFLSOFT
849.550 849.800
BHARTI
425.900 426.300
BHEL
86.800 86.900
BIOCON
602.100 603.800
BOI
102.200 102.150
BOMBDYE
244.300 244.800
BPCL
465.300 466.650
BPL
88.950 89.100
BRITANNIA
4865.400 4869.950
BSES
449.800 451.650
CANARABANK
252.150 252.000
CEAT
1596.600 1598.200
CENTURY TEXT
1211.950 1214.600
CHENNAIPETRO
367.900 367.750
CIPLA
578.450 578.750
COLGATE
1043.200 1044.900
CORPBNK
30.000 29.750
CROMPGREV
82.250 82.250
D-LINK
90.850 90.650
DABUR
325.200 325.150
DENABANK
19.350 19.400
DIVIS LAB
1035.450 1035.450
DRREDDY
2181.400 2181.500
DWARKESH SUGAR 29.150 29.000
EIHOTEL
169.000 169.250
ENGGINDIA
167.350 167.100
ESCORTS
854.200 854.400
FEDERALBNK
96.300 96.350
FINLXCABLE
708.250 709.550
GAIL
455.850 455.950
GARDEN SILK
34.600 34.550
GEOJIT
101.350 101.600
GESHIPP
357.800 359.050
GLAXO
2264.800 2269.300
GLENMARK
538.400 538.150
Globus Spirits Ltd
122.500 122.950
GNFC
416.150 416.800
GODREJS
1090.650 1092.450
GRASIM
1109.700 1109.200
GUJAMBCEM
239.200 238.800
HCLINFO
54.800 54.650
HDFC
1863.250 1868.500
HDFCBNK
1859.900 1860.250
HEROHONDA
3701.300 3701.200
HINDALCO
225.950 226.150
HINDLEVER
1317.750 1320.550
HINDUJAFUN
739.450 732.900
HMCHLFUT
27.600 27.600
HPCL
383.300 382.950
I-FLEX
3921.850 3932.100
ICICIBANK
304.000 304.350
IDBI
67.000 67.250
INDHOTEL
130.050 130.000
INDIACEM
150.350 150.500
INDITRADE
69.200
0.000
INFOSYS
1180.550 1183.800
INFOTECH ENT
625.300 628.200
IOB
18.300 18.200
IOC
407.900 407.850
ITC
268.650 269.450
KALECONSULT
1348.150 1342.800
KARUR VYSYA BANK 102.200 102.150
KOTAKM
1084.550 1083.900
L&T
1302.150 1302.750
LICHSGFIN
512.750 513.050
LUPINCHEM
780.850 780.600
LYKALAB
50.250 50.500
M&M
733.000 733.000
MAHABANK
15.050 15.000
Mahindra Holidays
297.700 296.850
MARUTI
8753.500 8756.050
MAXIND
471.650 471.350
MCDOWEL
3078.750 3081.400
MRF
71692.90071717.300
MTNL
20.050 20.050
MUKTAARTS
67.000 67.050
NAICHOLAS
2482.050 2481.900
NEYBELI
96.400 96.450
NHPC Ltd
27.000 27.000
NIIT
89.050 89.350
NTPC
169.400 169.400
OBC
95.400 95.500
Oil India Ltd (OIL)
329.600 327.200
ONGC
183.400 183.600
ONWARDTECI
96.700 95.800
PANACEABIO
286.300 284.250
PETRONET
238.750 239.350
PFIZER
2176.700 2185.450
Pipavav Shipyard
35.800 35.950
POLARIS
471.550 472.250
PRYACEM
394.100 394.650
PTC
94.500 94.650
RAMCOSYS
418.000 417.200
RELCAP
438.300 438.550
RELIANCE
930.600 931.850
ROLTA
62.900 63.000
SARIGAMA
691.800 690.000
SBI
254.900 254.700
SCI
64.350 64.300
SIB
25.150 25.100
SIEMENS
1118.800 1118.950
SKFBEAR
1739.550 1729.700
SMITHKLC
6620.650 6625.450
STROPTICAL
347.450 348.300
SUNPHARMA
522.900 523.300
SYNDIBANK
57.700 57.750
Tata Communications 631.500 634.050
TATACHEM
690.250 691.250
TATAELXSI
1011.300 1010.700
TATATEA
277.600 278.200
TCS
2892.450 2886.800
TELCO
353.750 353.150
THERMAX
1160.900 1159.500
THMCOOK
261.850 262.000
TIPSINDIA
100.500 100.850
TISCO
628.300 628.850
TITANIND
849.550 851.950
TRIGYNTECH
132.850 133.400
UCOBANK
23.850 23.800
UNICHEMLAB
339.000 340.350
VESUVIUS
1251.150 1251.050
Vguard
237.950 237.700
VOLTAS
639.550 639.750
WIPRO
295.550 296.600
WONDERLA
357.400 357.950
ZEETELE
578.150 579.150

ളുെട ഇn്
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ഏഷയാെന ് hd: 9.0 0 ഒ ഇnയൻ ണയകഥ
1.00 കിളി

ക െട എ tിൽ ക ഴി
വർ ഷം 15.6 ശ ത മാ നം വർ
dന
ാ യി. ന ട സാ m
tിക വർ ഷം ഒ േകാ ടി വി
േദശ റി സ് കൾ ഇ nയ യി
െല tി.
ഇ വ ഴി 2,700 േകാ ടി േഡാ
ളർ വ മാ ന µ ാ യി. ഇ ത്
െമാ tം ആ ഭയ nര ഉ പാ
ദ ന tി െn 6.88 ശ ത മാ ന
മാ ണ് . 4.3 േകാ ടി െതാ ഴി ല
വസര
ം ഷ് ടി . 163
രാ ജയ ളിൽ നി ll വർ
k് ഇ - വി സാ സൗ ക രയ µ ll
ത് റി സ tി ന് ണം െച യ്
. രാ ജയ t് റി സം േമ ഖ ല
യിൽ ത മി നാ ടാ ണ് മി ക c µ
േn ം ന ട n ത് . മ ഹാ രാ
ഷ് ം ഉtർ േദ മാണ്
െതാ പിnിൽ. േകരളം എ ാ
മതാണ്.

'

11.35 സാൾ ് ആൻഡ് െപpർ
12.35 താരpകി ്
1.35 ഗസ് ് ൈടം
2.35 േലഡീസ് അവർ
5.35 സവയംവരം
6.00 ഹരിതം സുnരം
6.35 േദവാമൃതം
8.35 സ്െരടയ് ് ൈലൻ
10.00 താരpകി ്

8.00 പരസ്പരം

9.30 േകാമഡി

ശി nത് തട ം. ക ക
െട ആേരാഗയം െമcെp
nതി ന് സ ഹാ യി n ബീ
ാ ക േരാ ി νം ഇ തിൽ അ ട
ിയി .് രkസmർd ം
ൈഹ pർ െടൻ ഷ νം നി യ
nിkാൻ സഹായകമാണ്.
ചർm സംരkണtിνം മി
കc പഴമാണ് ൈപനാpിൾ.
വി ാ മിൻ എ, വി ാ മിൻ സി,
വി ാ മിൻ ഇ, വി ാ മിൻ െക,
ധാ k ളായ െപാ ാ സയം,
കാൽ സയം, ക േരാ ൻ എ nി
വ ം ധാ രാ ളം ആ nി ഓ kി
ഡ ം ൈപനാpിളി
.്
േ ാഗം,സnിവാതം,വിവിധ
ത രം കാൻ സർ എ nി വ െയ
ം െച kാൻ സഹായി ം.

തിയത്
ര ാംതരം

ി േകn റിസം മnി

െബർലിൻ ടൂറിസം േമളയിൽ
ഇnയയ്k് അവാർഡ്

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 രഡീം ൈരഡവ്
10.35 േഡ വിt് എ സ് ാർ

ൈപനാpിളിെn
'പവൻ മാ ് "

രുചി ം മണ ം െകാ ് ആ
െര ം െകാതിpി n ൈപ
നാpിൾ ണtി ം െകേ
മമാണ്. ൈപനാpിളിൽ മ
രം അട ിയി െ
ി ംഇ
ത് െകാ pിെന കtി കള
n തി ന് ക ഴി
.് അ
െകാ ് ഭാരം റyാൻ ദിവ
സ ം ൈപ നാ pിൾ ക ഴി
nത് ഉtമമാണ്.
ര kം ക പി ടി n ത്
തടയാνll കഴിവ് ൈപനാ
pി ളി ν .് ഇ തിൽ അ ട ി
യി ll േ ാ െമ െല യ്ൻ എ
n എൻ ൈസം, േവ ദന ശ മി
pി ം. വി ാമിൻ സി, മാംഗ
നീ സ് , െപാ ാ സയം എ nിവ
ക കളിെല േകാശ ൾ ന

െബർലിൻ റിസം േമളയിൽ മികc പവലിയνll രസ്കാരം ഇnയാ റിസtിνേവ
അൽേഫാൺസ് ക nാനം ഏ വാ
.

കേmാളനിലവാരം

കറൻസി

േപാൾ േതാമസ് പറ
.
ചട ിൽ ഇസാഫ് െസാ
ൈസ ി െട 26-ാം sാപ
കദിന ം ആേഘാഷി . ഇ
േതാടνബnിc് ജീവനkാ
െര ആദരി . വിദയാർtികൾ
k് സ്േകാളർഷിp് വിതര
ണം െചയ് . ഇസാഫ് ധൻ
േകn, അടൽ െപൻഷൻ േയാ
ജന, ഹ േജയാതി, ഗർേഷാം
ഇസാഫ് സൗഭാഗയ, ഇസാഫ്
സ സിഡി ട ിയ പdതി
ക ം ചട ിൽ റtിറkി.
മികc കാർഷിക ഉ പാദക
കmനികൾk് െക. േപാൾ
േതാമസ് അവാർ കൾ സ
mാനി .

ു; വയവസായം കുതിcു

രിയിൽ ഇത് 3.88 ശതമാനമാ
യി
. റിസർവ് ബാ ് µഖയ
പലിശ നിര കൾ പരിഷ്ക
രിkാൻ ധാനമാ ം പരിഗ
ണി nത് റീെ യിൽ നാണ
യെp pമാണ്.
നാണയെp pം നാല് ശ
തമാനtിൽ നിലനി
ക
യാണ് റിസർവ് ബാ ിെn ല
kയം. നാണയെp pം
tെന റ
തിനാൽ അ
tമാസം ഖയാപി n

വിനിമയനിര

ാ ം. ബാ ിംഗ് െന വർ
്
മായി ബnി
pിcി llതിനാൽ ഇടപാട് പരിേശാധിkാ
νം കഴി ം.
എൽ.ഒ. വിൽ ഈ വിശദാംശ ൾ ഉ
ാവിl. ത ിp് നടtാൻ നീരവ് േമാദിk്
സഹായകമായ ം എൽ.ഒ. വിെn ഈ
പ കളാണ്.

llത് സാധാരണkാരാെണ
n് െതളിയിcത് ഇസാഫാെണ
ം അേdഹം പറ
.
ഇസാഫ് സ്േമാൾ ഫിനാൻ
സ് ബാ ് മാേനജിംഗ് ഡയ
റക്ട ം സി.ഇ.ഒ മായ െക.
േപാൾ േതാമസ് അdയkത വ
ഹി . െക. രാജൻ എം.എൽ.
എ., േമയർ അജിത ജയരാജൻ,
െഡപ ി േമയർ ബീന µരളി എ
nിവർ µഖയ ഭാഷണം നട
tി. സാmtിക അസമതവം
ന െട സ ഹtിൽ അസ
മാധാനം ഷ്ടി കയാെണ
ം പാർശവവ കരിkെp
ജനതy് േവ ിയാണ് ഇസാ
ഫ് നിലെകാ nെത ം െക.
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www.facebook.com/keralakaumudi

എൽ.ഒ.യു സmദായtിന്
റിസർവ് ബാ ിെn പൂ ്
µംബയ്: ഇnയൻ ബാ ക െട വി
േദശ ശാഖകളിൽ നിn് വായ്പ
േനടാൻ വയkികെള ം കmനി
കെള ം സഹായി n െല ർ
ഒഫ് അ ർേടkിംഗ് (എൽ.ഒ.
), െല ർ ഒഫ് കംഫർ ് (എൽ.
ഒ.സി) എnീ സmദായ ൾ റി
സർവ് ബാ ് നി tലാkി. ഓ
ഥൈറസ്ഡ് ഡീലർ (എ.ഡി) കാ
ഗറി - വൺ ബാ കൾkാണ്
നിർേദശം. പ ാബ് നാഷണൽ
ബാ ിെn µംബയ് ശാഖയിൽ
നിn് ജീവനkാ െട ഒtാശ
േയാെട വയാജ എൽ.ഒ. ഉപേയാ
ഗിc് വ വയാപാരി നീരവ് േമാദി
12,700 േകാടി പ ത ിയ പശ്
ചാtലtിലാണ് റിസർവ് ബാ
ിെn നടപടി. പി.എൻ.ബി ത ി
p് റ വnതിന് പിnാെല ഒ
േ െറ ബാ കൾ എൽ.ഒ. ം
എൽ.ഒ.സി ം നൽ nത് നി
tിയി
.
വിേദശ വയാപാരtിൽ ഏർ
െp ിരി nവെര േതയകിc്
ഇറ മതിkാെര േനരി ് ബാധി
nതാണ് റിസർവ് ബാ ിെn
നടപടി. വയാപാര േവളകളിൽ ഇ
വർk് വിേദശ കറൻസികളിൽ
വായ്പ ലഭയമാ n സm ായ
ൾkാണ് റിസർവ് ബാ ിെn
് വീണത്. അേതസമയം,
തൽ രkിത ം താരയ
മായ െല ർ ഒഫ് െ ഡി ,് ബാ ്
ഗയാരnീ സmദായ ൾ ടരാ
െമn് ബാ കേളാട് റിസർവ് ബാ
് വയkമാkിയി .്

03:30 Survival Games

06:00 Republic Day
Special
08:00 Monster Wars

22,520

വർtന വിജയം. നീർേദാ
ഷ ൾ അല ം. വി മം ആവ
ശയമായിവ ം
ഇ ട വം : ( കാർ tി ക അ വ സാ
ന µ kാൽ ഭാ ഗം േരാ ഹി ണി,
മകയിരം ആദയപ തി വെര)
അപരയാpതകൾ മനസിലാ ം.
ശാtീയ വശ ൾ ചിnി ം.
അνേമാദന ൾ വ േച ം.
മി ഥു നം : ( മ ക യി രം ര ാം പ
തിഭാഗം,തി വാതിര, ണർതം
ആദയം µkാൽ ഭാഗം)
ആtസം pി. ആν ലയ
ൾ ലഭി ം. സാഹചരയ െള
അതിജീവി ം
കർ k ട കം : ( ണർ തം അ വ
സാ ന കാൽ ഭാ ഗം, യം, ആ
യിലയം)
വർtന ളിൽ സജീവം.
മതലകൾ വർdി ം. ഹം േമാ
ടിപിടിpി ം
ചി ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽ
ഭാഗം)
േദവാലയദർശനം,ആേരാഗയ
പരിപാലനം, ാyേയാെട
വർtി ം
കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽ
ഭാഗം, അtം, ചിtിര ആദയ പ
തിഭാഗം)
വിjാനം പകർ നൽ ം.
വയവഹാരവിജയം, സാഹചരയം

ധൻ )

അν ലമാ ം
തു ലാം : ( ചി tി ര ര ാം പ
തി, േചാ തി, വി ശാ ഖം ആ ദയ
പ തി)
വിദയാവിജയം, ർവിക സവtം
ലഭി ം, അവിsരണീയ േന ം
വൃ ി ക ം : ( വി ശാ ഖം അ വ സാ
ന കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )
ആേരാഗയം വർdി ം, നിർ
േdശ ൾ നടpാ ം, സർവകാ
രയവിജയം
ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15
നാഴിക)
തിയ കരാർ േജാലികൾ
ത പകാരം െച ം. യാ യിൽ
വിജയം
മ ക രം : (ഉ ാ ടം അ വ സാ ന
µkാൽ ഭാ ഗം, തി േവാ ണം,
അവി ം- ആദയപ തി).
ംബtിൽ ശാnി ം സമാ
ധാന ം, തിയ സംരംഭ ൾ
ട ം, തിസnികൾ തര
ണം െച ം
കും ഭം : ( അ വി ം 30 നാ ഴി ക,
ചതയം,
ാതി, 45 നാഴിക)
ഉtവ ളിൽ േന തവം. സർ
വാദര ൾ ഉ ാ ം, ശാരീരിക
kീണം ഉ ാ ം
മീ നം : (
ാ തി അ വ സാ ന
കാൽഭാഗം, ഉ ാതി, േരവതി).
ഔേദയാഗിക ഉയർc. സാm
tിക സഹായം നൽ ം, വാഹ
നം മാ ിവാ ം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

