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BSE Limited,  

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai 400001. 

Scrip code: 542867 

 

National Stock Exchange of India Ltd., 

Exchange plaza, 5th floor,  

Bandra-kurla Complex,  

Bandra (E), Mumbai 400051. 

Symbol: CSBBANK 

Dear Sir/Madam, 

Submission of Newspaper advertisement about the Board Meeting scheduled for January 

19, 2021 - Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

--------------------------------------------------------------------------- 

Please fi d e losed here ith the lippi gs of ad ertise e t pu lished i  today’s Ne spaper 
viz. Business Standard (English) and Deepika (Malayalam) regarding notice of the Board 

meeting scheduled for January 19,2021, inter alia, to consider and approve the unaudited 

financial results of the Bank for the quarter and nine months period ended December 31, 

2020. 

 

This intimation is also made available on the website of the Bank at www.csb.co.in 

 

Kindly take the same on records.  

 

Thanking You. 

 

Yours faithfully, 

 

 

Sijo Varghese 

Company Secretary 

http://www.csb.co.in/
http://www.csb.co.in/
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ABHIJIT LELE&ANUPROY
Mumbai, 5 January

By the time the loan restructuring
window closed on December 31,
2020, banks had received such
requestsforbarely2percentofthe
loanbook—andnotindoubledig-
its, aswas initially feared.

According to bankers and ana-
lysts, overall, the requests might
cover~2trillion,orevenless.Andin
the case of retail loans, especially,
these are hardly enough to cause
anyworry.

There are multiple reasons for
this. Indian Bank MD and CEO
Padmaja Chunduru says that
thoughlendersreachedouttocus-
tomers tomake themaware of the
restructuring options, there were
some "apprehensions and stigma”
relatedtorestructuring.Customers
are also worried that their credit
scoremightgodowniftheyavailed
of thebenefit.Therecovery iscom-
ing well. As long as
borrowers are able to
pay and asset quality
remainsgood,it isok,
Chundurusays.

Indian Bank
expected restructur-
ing proposals worth
~4,000crorefromthe
corporate side, but
received around
~3,500 crore. On the
retail side, against the expectation
of ~3,000 crore, the bank received
proposalsofonly ~300crore.

The filters used by theKamath
committee on restructuring also
provedtoberestrictive,preventing
many companies from availing of
thebenefit.

Most impacted by the Covid-
19 dislocationsweremicro, small
and medium enterprises
(MSME) as well as SMEs. The
Emergency Credit Line Gua-
rantee Scheme (ECLGS), howev-
er, kept them afloat.

“The ECLGS scheme played a
verybig role inproviding liquidity
to the sector,” says Prakash
Agarwal, director and head-
Financial Institutions at India
Ratings & Research. “The system
pumpedinmorethan~1.5trillionof
liquidity to the sector, and that

enabledSMEsandMSMEstocarry
onwith theirbusiness.”

As for companies, they were
anyway already stressed. “A sub-
stantialportionoftheweakercom-
panieshadalreadyslippedoverthe
last five years. Over these years,
banks also have been cautious in
theirincrementallendingbyavoid-
ingweakborrowers,”Agarwalsays.
“Further, there is a concern that
restructuringcould impede future
availabilityof funds to them.”

Banks replaced corporate loan
book with retail lending, and that
helped. “In the last few years of
cleansing, and focus on granular
lending or to retail has resulted in
mostcompaniesnotrequiringany
restructuring,”saysNitinAggarwal,
senioranalyst,MotilalOswal.

“In retail, as such, the recovery
hasbeensharp, and formostbusi-
nesses,macrodatapointsareshow-
ingstrongrecovery,”Aggarwalsays,
adding that in the case of private

banks,therestructur-
ing requests would
be even lower at
1-1.5per cent.

Rating agency
ICRA said disincen-
tives, borrowing
behaviour change,
alternative relief
mode and business
recovery have kept
referencesforrestruc-

turinglow.Theresponsewasmuch
lower than previously estimated
due to sharper than expected
improvement in economic activi-
ties and liquidity support through
theECLGS.

“The analysis showed that 27
percentofentitiesinitsratedport-
folio had sought a moratorium
reliefbetweenMarch1andAugust
2020. But the intention of borrow-
ers to restructure their loans
remained low at only 2 per cent,”
says Anil Gupta, sector head-
Financial SectorRatings, ICRA.

There is also hesitation on the
part of borrowers to cede control
overtheircashflows.Uponrestruc-
turing,allthebusinessreceiptsand
repayments are mandated to be
channelled through an escrow
accounttobemaintainedwithone
of the lenders.

PEERZADA ABRAR
Bengaluru, 5 January

T
heyear2020posedoneof
the biggest leadership
tests for three friends and

formerFlipkartexecutives,Amod
Malviya, Sujeet Kumar, and
Vaibhav Gupta, who founded
Udaan, a business-to-business
e-commerce start-up in2016.

Afterraising$585millionfrom
marquee investors in October
2019 and gaining recognition as
India’s fastest-growing unicorn,
Udaan’s business model found
itself severely disrupted by the
coronaviruspandemic.

At one stage during the lock-
down, theBengaluru-based firm
is learnt to have lost almost
60per centof itsbusiness. Ithad
to layoff 10-15percentof itscon-
tract staff, leading to the loss of
around3,000-3,500 jobs.But the
founders and their team have
beenabletopullUdaanoutofthe
carnage. Udaan is once again
growingrapidly,moresobecause
Covid-19hasacceleratedtheshift
toe-commerce.

Thanks to the growing
demand, the company is now in
talks to raise about $150million-
$200 million from existing
investors, including Lightspeed
Venture Partners, DST Global,
Tencent, Altimeter, Footpath
Ventures,Hillhouse,GGVCapital,
and Citi Ventures, to scale up its
operations. After last year’s
financing round, Udaan’s valua-
tionwas at $2.8 billion. “Udaan’s
business has recovered and it is
nowintheprocessofraisingfresh
funds,” said an industry expert.

Thecompanydidnotrespond
to an email query till the time of

going topress,however.
Udaan has products across

categories such as lifestyle, elec-
tronics, home and kitchen. The
other categories are staples, fruit
andvegetables, fast-movingcon-
sumer goods, pharma, toys and
generalmerchandise.

The platform has over
500,000productscuratedacross
2,500 national and regional
brands. It has partnerships with
leadingbrandssuchasHUL,P&G
and ITC. The other brands
include Coca Cola, Reckitt
Benckiser,Colgate,AppleandLG,
which are leveraging Udaan’s
strong distribution network to
reachover threemillion retailers
with an everyday delivery cycle
spread over 900 cities and more
than12,000pincodes.

The lack of a strong and reli-
able logistics network often

results in a significant percent-
age of products being wasted.
Udaanisaddressingthisgap.It is
able toprovide itspartnerFMCG
companies with direct and easy
access tomillionsofkiranas
andretailers.

Today,thetransac-
tion volume of
Udaan’s foods busi-
ness comprising
FMCG, staples and
fresh products has
crossed 8,000 tonnes
per day. This makes
Udaan the largest
groceryplatformin
the country. The vol-
umeisgreaterthanthedailyfood
consumption of countries such
as Singapore, Denmark, Finland
andNorway.

The foodsbusiness is, in fact,
the company’s biggest success

story. Itgrewover500percent in
volume in the last twoyears and
the number of buyers went up
by over 50 per cent in only the
last sixmonths.

On an average, Udaan
receives over three mil-

lionorders amonth in
the food category ac-
ross 50 cities, and
delivers over
150,000ordersdaily,
spread over all busi-
ness verticals. It has
over 1.5 million
kirana shops,
HoReCa (hotels,

restaurants and cafés)
and farmers,whoplaceorders

and supply food products.
The booming online retail

sales this year showed that
smaller cities and rural areas of
the country are now a key mar-

ket for e-commercecompanies.
These markets are not far
behindmetroand tier-1 cities in
terms of consumption. Udaan’s
founders Malviya, Kumar, and
Gupta,whoareall IITengineers,
had identified theseopportuni-
ties long ago. They themselves
hail from small towns in the
states of Uttar Pradesh and
Bihar, where, growing up, they
had to travel to the nearest big
city for large purchases.

AnalumnusofIIT-Kharagpur,
Malviyawasthechieftechnology
officer of Flipkart before he quit
thefirmin2015.Heisconsidered
tobe theonewhobuiltFlipkart’s
technologybackbone.Kumar,an
alumnus of IIT-Delhi, played a
key role in building the supply
chainatFlipkart.AndGupta,who
is also an alumnus of IIT-Delhi,
wasseniorvice-presidentforbusi-

ness finance and analytics at
Flipkart in2015.

All three wanted to start a
company that would have an
impactonalargenumberofpeo-
ple, andwhere technologycould
play a disruptive role. The aim
wastosolvetheproblemsofsmall
businesses,especiallyin“Bharat”,
or smaller townsandrural areas,
using technology. The founders
thendecidedtobuildalarge-scale
e-commerce distribution plat-
form, which would be based on
mobile,internetande-commerce
technology.

Udaan has built inclusive
tech tools forBharat. They cater
specially to theneedsofbrands,
retailers and manufacturers,
providingthemwithalevelplay-
ing field toscale, tradeandgrow
their business. For example,
analysing real-time marketing
feedback throughappdata ana-
lytics is enabling brands and
manufacturers to make well-
informeddecisions about prod-
uct launches and the testing of
new products in different mar-
kets. Its app-based pricing sys-
temgivesbetterpricing control,
too. Moreover, the product list-
ing advertisements and in-app
advertisementsencourageman-
ufacturers to reach their target-
ed, ready-to-purchase retailers
on the platform.

Then there isUdaanExpress,
whichenables logistics focused
onB2B trade.UdaanCapital, the
company’s non-banking finan-
cial company, is focused on
small and medium enterprise
financing services, and pro-
vides financial products to sell-
ers and buyers to grow their
businesses.

Udaan soars on adversity
B2Be-commerceplatformbouncesbackafterCovid-19doldrums;intalkstoraise$150-200million

BalancingpowersofNCLTandHCs
TheinterplayofthepoweroftheCompany
CourtandtheNationalCompanyLaw
Tribunal(NCLT)inwindingupproceedingsof
adefaultingcompanyhasbeenasubjectof
severaljudgmentsinthepasttwoyears.Ina
comprehensivejudgmenttwoweeksago,the
SupremeCourtclarifiedindetailwhensuch
proceedingscanbetransferredbythecourtto
thetribunal.Itruledthatevenafterthe
appointmentofaliquidator,discretionis
vestedintheCompanyCourttotransfersuch
petitiontoNCLT.Itisonlywhenthe
proceedingshavereachedastagewhereit
wouldbeirreversibleshouldtheCompany
Courtgoaheadwiththewindingup.Whether
thatstagehasreachedwoulddependupon
thefactsofeachcase.Thecourtthusupheld
theviewoftheDelhiHighCourtinits
judgment,ActionIspatCovsShyamMetalics.
Action,whichfacedwindingupproceedings,
hadarguedthatonceawindinguporderhas
beenpassedbytheCompanyJudge,those
proceedingsmustcontinueonlybeforethe
HighCourt.SBI,asecuredcreditor,opposedit
contendingthatdiscretionisnowvestedin
thecourttotransfertheproceedingstoNCLT.

Court can’t
second-guess
on tenders
TheSupremeCourt
hasreiteratedthat
“unlessarbitrari-
nessormalafideon
thepartoftheten-
deringauthorityis
alleged”,awritcourt
shouldnotsecond-

guessthevaluationofthetender.Thisispar-
ticularlysointhematteroftechnicalevalu-
ation.Thecourtstatedsoinitsjudgment,
GalaxyTransportAgenciesvsNewJKRoad-
ways,whilequashingthedecisionofthehigh
court.TheIGPofKashmirinvitede-tenders
fromtransporterstosupplyvehiclestocarry
troops.Galaxywon,butthedecisionwas
challengedinthehighcourt.Thesinglejudge
statedthatitwouldnotbeinpublicinterestto
cancelthecontract.However,thedivision
benchreversedtheruling.Galaxy’sappeal
againstitwasallowed.Inasimilarjudgment,
theSupremeCourtsetasidethejudgmentof
theMadhyaPradeshhighcourtinStatevsUP
StateBridgeCorpn.TheUPcorporationwas
disqualifiedbecauseithadsuppressedthe
factthatitsbridgeinVaranasihadcollapsed,
killing15andinjuringmanyothers.

Count ‘futureprospects’
for compensation
Severalcourtshavebeenfoundtoomitthe
“futureprospects”inincomeofyouthwho
dieinroadaccidentswhilecalculating
compensation.InthelatestSupremeCourt
judgment,itfaultedtheSikarroadaccident
tribunalandtheRajasthanhighcourtfornot
computingfutureprospectsinthecaseofa
34-year-oldsalesexecutive.Inthisappeal,
AnitaSharmavsNewIndiaAssurance,the
courtenhancedthecompensationby40per
cent,takingintoconsiderationhisfuture
prospectsincareer.

Pre-deposit beforeDRATmandatory
TheDelhiHighCourthasunderlinedthatthe
DebtRecoveryAppellateTribunal(DRAT)
cannotwaivetherequirementof50percent
pre-depositoftheamountduetoasecured
creditorunderSection18oftheSecuritisation
(“Sarfaesi”)Act.Accordingtothisprovision,a
defaultingborrowerwhoappealsagainstthe
debtrecoverytribunalordermustfirstpre-
deposithalfofthedueamounttobeentitledto
beheardbyDRAT.Thisruleismandatoryand
canberelaxedto25percentafterrecording
thereasonsinaparticularcase.Inthis
judgment,PrudentArcLtdvsSidhaPaper
Industries,DRATwaivedtherulewithout
validexplanation,relyingonaninvalid
judgmentofthesamehighcourt.Therefore,
theappealofPrudentArc,whichwasassigned
thedebtbyAndhraBank,wasallowed.

SCanalogyon stateof legal
proceedings
“Alotofnoisebutnomusic!”wasanunusual
starttoarecentSupremeCourtjudgment.It
explained:“Thepresentcaseisaclassicone
wheremultipleproceedingshavebeen
initiatedbuthaveresultedinnoculmination
overaperiodjustshortofadecade.Andthisis
notsobecauseofanyinterdictsfromthe
courtsinpreventingtheselegalproceedings,
yettheproceedingshavehardlymoved.The
resultisthattheculpabilityoftwopersonshas
notbeendetermined—thus,acloudhangs
overtheirconductandthatisall.”Thecase,
IndianCommodityExchangeLtdvsNeptune
OverseasLtd,wasundertherepealedForward
Contracts(Regulation)Act.Thelongstory
narratedinthejudgmentstartedwitha
journalistallegingirregularitiesagainstthe
vice-chairmanoftheNationalMulti
CommodityExchangeofIndiaLtd.The
curtainhasnotfallenyet,asthesuithas
beendroppedinthelapofSebi.

BRIEFCASE
M J ANTONY

A selection of key court orders

Udaanco-foundersAmodMalviya,VaibhavGuptaandSujeetKumar

UdaanUSPs
>500,000productscuratedacross
2500nationalandregionalbrands

>3millionretailers,smallbusinesses
andbuyers

>8,000tonnesperdaytransaction
volumeofthefoodsbusiness

>3millionorderspermonthreceived
inthefoodscategoryacross50cities

>500percentgrowthinvolume
forthefoodsbusinessinthe
lasttwoyears

>50percentincreaseinthenumber
ofbuyersinthefoodsbusinessin
past6months

> 1.5millionkiranas,HoReCa,
farmersontheplatform

BIG

WINNERSOF

2020

Many courts have
been found to
omit the “future
prospects” in
income of youth
who die in road
accidents while
calculating
compensation

Theconcernsthat
keptmoratorium
requestsdown
Moratorium& restructuring
requests in select sectors (in%)

Hospitality Auto dealers Real estate Roads Construction
* =%of rated entities in specific sectors that soughtmoratorium& restructuring
Source: ICRA
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Disincentives,
borrowing
behaviour
change,
business
recovery have
kept references
for restructuring
low, ICRA said
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എയ്ോങ്്്ം
ഐസിഐസിഐയ്ം
കകണോര്്ക്്്ന്്്
നൊ   ചുുി: ലച   റ്   കി   ൈ ധ   ന   കാ   ര്യ
ബാ   ങ്്ാ   യ എ  യ് സ്   ഫോ   ൾ്് േി   
നാ   ൻ്് സ് ബാ   ങ്്് (എ  യ് ബാ   ങ്്്)
ഐ   സി   ഐ   സി   ഐ ത്പ്   ഡ   ൻ്് 
ഷ്യ   ൽ്് ടല   ഫ് ഇ   ൻ്് ഷ്വൈ   ൻ്് സ്   
മാ   യി പ   ങ്്ാ   ളി   ത്്ം ത്പ   ഖ്യാ   പി   
ച്്്.ബാ   ങ്്ി  ല്്് 18 ല   ക്്ം ഇ   ൈ   പാ   
ട്   കാ   ർ് ് ക്്് ഐ   സി   ഐ   സി   ഐ
ത്ര്   ഡ   ൻ്് ഷൽ്് ടല   േി  ല്്് ഇ   ൻ്് 
ഷ്വ  ൈ   ൻ്് സ ്ഉ   ത്പ   ന്്   ങ്്   ൾ്് ല   ഭ്യ   മാ   
ക്്്ം. 

കര്്ണാടകോങ്്്ോയി
സഹകരിച്്്
ടാറ്്ാണോണ്ട്ഴ്സ്
നൊ   ചുുി: ഇ   ന്്്യ   യി   ലല ത്പ   മ്   ഖ ഓ   
ഫ്ട്   ഫോ   ട്്ീ   വ് ത്ബാ   ൻ്് ഡാ   യ ൈാ   റ്്ാ
ഫോ   ഫ്ട്   ഴ്സ് ക   ർ്് ണാ   ൈ   ക ബാ   ങ്്്   
മാ   യി ധാ   ര   ണാ   പ   ത്രം ഒ   പ്്്   വ   ച്്്.
ഭാ   വി   യി   ൽ്് വാ   ഹ   നം വാ   ങ്് ്  ന്് ഉ   
പ   ഫോ   ക്്ാ   ക്്   ൾ്് ക്്് ക   ർ്് ണാ   ൈ   ക

ബാ   ങ്്ി   ല്്് 199 ലസ   മി അ   ർ്് ബ   ൻ്്,
67 ത്ഗാ   മീ   ണ ശാ   ഖ   ക   ൾ്് ഉ   ൾ്് ല്പ്   ട്   
ന്് 857 ശാ   ഖ   ക   ളി   ൽ്് വി   വി   ധ പ   ദ്്   
രി   ക   ൾ്് ത്പ   ഫോ   ജ   ന   ല്പ്   ട്   ത്്ാം. 
ഈ   സ   ഹ   ക   ര   ണ സം   രം   ഭ   ത്്ി   ന്
കീ   ഴി   ൽ്്,  ൈാ   റ്്ാ ഫോ   ഫ്ട ്  ഴസ് ്വാ   ഹ   
ന   ത്്ി  ല്്് ഓ   ണ്്-   ഫോ   ഡ് വി   ല   നി   
ർ്് ണ  യ   ത്്ി   ൽ്് ഉ   പ   ഫോ   ക്്ാ   ക്്   ൾ്് 
ക്്് 85 ശ   ര   മാ   നം വ   ലര വാ   യ്പ ല   
ഭി   ക്്്ം.

നൊ   ചുുി: സം   സ്്ാ   ന   ത്്് സവ്   ർ്് ണ   വി   ല വീ   ണ്്്ം വ   ർ്് ധി   
ച്്്. ത്ഗാ   മി   ന ്40 ര്   പ   യ്ം പ   വ   ന ്320 ര്   പ   യ ്  മാ   ണ് ഇ   
ന്്  ലല വ   ർ്് ധി   ച്്   ത്. ഇ   ഫൊ   ലൈ സവ്   ർ്് ണം ത്ഗാ   മി   ന ്4,800

ര്   പ   യ്ം പ   വ   ന് 38,400 ര്   പ   യ്   മാ   യി. രി  ങ്്  ളാ  ഴ്ച ര   
ണ്്് ര   വ   ണ   യാ   യി ത്ഗാ   മി   ന ്70 ര ്  പ   യ്ം പ   വ   ന ്560 ര ്  
പ   യ്ം വ   ർ്് ധി   ച്്ി   ര്   ന്്്. 

ണപയേന്്്്ഫീച്്രക്ട്തൽ
സജീവോക്്ാൻവാട്സ്ആപ്്്
മും  ബബ: ഇ  ന്്്യ  ൻ ഇ-  ഫപ  
ലമ  ്്്് വി  പ  ണി  യി  ൽ ക്  
ട്  ര  ൽ സ  ജീ  വ  മാ  കാ  
ലനാ  ര്  ങ്്ി ഇ  ൻ  സ്്് ്  ്്്്
ലമ  ഫസ  ജിം  ഗ് പ്്ാ  
റ്്്ഫോം ആ  യ വാ  
ട്സ്ആ  പ്്്. 

കഴിഞ്്വർഷം ന  വം  ബ  ൈി  
ൽ ത്പ  വ  ർ  ത്്  നാ ന്  മ  രി ല  ഭി  ച്്് വാ  
ട്സ്ആ  പ്്് ഫപ  ലമ  ്്്് സ  ർ  വീ  സ് ക്  
ട്  ര  ൽ ആ  ള ് ക  ളി  ഫല  ലക് ് ത്്ി  ക്്്  
ന്്  ത്ം സ  ർ  വീ  സി  ൽ ക്  ട്  ര  ൽ
േീ  ച്്  റ ് ക ൾ ഉ ൾ ലപ് ്ട് ത്്് ന്് ത ്
മ ൈ ക്് മ് ള്് കാ  ര്യ  ങ്്  ളാ  ണ് ക  മ്്  
നി പ  രി  ഗ  ണി  ക്്്  ന്്  ത്.  നി  ല  വി  ൽ
200 ല  ക്്ം ആ  ള്  ക  ൾ  ക്്ാ  ണ് വാ  

ട്സ്ആ  പ്്ി  ല്്് ഫപ  ലമ  ്്്്
ഫസ  വ  നം രാ ജ്യ ത്്് ല  ഭ്യ  
മാ  യി  ട്്്  ള്്  ത്.  എ  സ്ബി  
ലഎ, എ  ച്്്ഡി  എ  ഫ്സി
ബാ  ങ്്്, ആ  ക്സി  സ് ബാ  

ങ്്് ത ് ൈ  ങ്്ി  യ ബാ  ങ്്്  ക  ള ് 
മാ  യി സ  ഹ  ക  രി  ച്്ാ  ണ് ഇ  

രി  ല്്് ത്പ  വ  ർ  ത്്  നം. 
വാ  ടസ്ആ്  പ്്ി  ലല ഓ  പഷ്  ൻ ലമ  

ന്  വി  ൽ  നി  ന്്ാ  ണ് ഫപ  ലമ  ്്് ്േീ  ച്്  
ർ ലര  ര  ല്ഞ്  ട്  ഫ്ക്  ണ്്  ത്. വാ  
ട്സ്ആ  പ്്് ഫപ  ലമ  ്്്് ക്  ട്  ര  ൽ സ  
ജീ  വ  മാ  ക്്്  ലമ  ന്്് ഫേ  സ്ര്  ക്്്
സി  ഇ  ഒ മാ  ർ  ക്്് സ്  ക്്  ർ  ബ  ർ  ഗ്ം
ക  ഴി  ഞ്് ൈി  വ  സം അ  ൈി  യി  ച്്ി  ര്  
ന്്്.

ഇന്്്രയനറ്്ിന്വിലക്്്;നഷ്്ം

മും  ബബ:  ആ  ള്  ക  ള്  ലൈ
ഇ  ്് ് ർ  ലന  റ്്് ഉ  പ  ഫയാ  ഗ  ത്്ി  
ന ്വി  ല  ഫ്ക ് ർ  ലപ് ് ട്  ത്്ി  യ  
രി  ല ്ലൈ ക  ഴി  ഞ്് വ  ർ  ഷം
രാജയ്ത്്് 280 ഫകാ  ൈി ഫഡാ  
ള  ൈി  ല്്്   ന  ഷ്്മ്ണ്്ാ  യ  രാ  
യി ൈി  ഫ്പ്ാ  ർ  ട്്്. ഇം  ഗ് ് ണ്് ്ആ  
സ്്ാ  ന  മാ  യി ത്പ  വ  ർ  ത്്ി  ക്്്  ന്്
ഡി  ജി  റ്്  ൽ ൈി  ഫസ  ർ  ച്്് സ്്ാ  പ  ന  മാ  
യ വിപിഎൻ ലമ്്ർ് ആണ് ഇ  ത്
സം  ബ  ന്്ി  ച്് ൈി  ഫ്പ്ാ  ർ  ട്്് പ് ൈ ത്്് 

വി ട്് ത്. 
ൈി ഫ്പ് ർ ട്്ി നാ യി  പ  രി  

ഗ  ണി  ച്് 21 രാ  ജയ്  ങ്്  ളി  ൽ
ക ഴി ഞ്് വ ർ ഷം ഏ  റ്്  
വ്ം ക്  ട്  ര  ൽ സ  മ  യം
ഇ  ്്്  ർ  ലന  റ്്് ഷ  ട്്്ഡൗ  ണ്്
ഫന  രി  ട്് രാ  ജയ്  വ്ം ഇ  ന്്്യ  

യാ  ണ്. 
8927 മ  ണി  ക്്്  ൈാ  ണ് ഇ  ന്്്യ  യി  

ൽ ഇ  ്്്  ർ  ലന  റ്്് ഫസ  വ  നം മ്  ൈ  ങ്്ി  
യ  ത്.

ഉതത്്ജകമായിവാകസ്ിൻ
മും  ബബ: ഫകാ  വി  ഡ ്വാ  കസ്ി  ല്്്
വ  ര  വ് രാ  ജയ്  ലത്് സാ  മ് ് ത്്ി  ക രം  
ഗ  ത്്്ം ആ  ഫരാ  ഗ്യ രം  ഗ  ത്്്ം ഉ  
ണ  ർ  വ്  പ  ക  ര്  ന്്  രാ  യി ഫക  ത്ദ്് ധ  
ന  മ  ത്ന്്ാ  ല  യം.  ഫലാ  ക്്് ഡൗ  ണ്്
പി  ൻ  വ  ലി  ച്്  ത്    മ്  ര  ൽ രാ  ജ്യ  ത്്്
ദ്  ശ്യ  മാ  യി  ത്്്  ൈ  ങ്്  യ‘ v’ ആ  ക്  
രി  യി  ല ് ള്് സാ  മ് ് ത്്ി  ക വ  ള  ർ  ച്്  
യ്ം സാ  മ്്  ത്്ി  ക സ്  ച  ക  ങ്്  ളി  
ലല ഉ  ണ  ർ  വ്ം ഫകാ  വി  ഡ് ര  രം  ഗ  
ത്്ി  ലന  രി  ഫര  യ്  ള്് രാ  ജ്യ  ത്്ി  
ല്് ്മി  ക  ച്് ഫപാ  രാ  ട്്  ല്ത് അ  ൈ  യാ  
ള  ല്പ്  ട്  ത്്്  ന്്്  ലവ  ന്്്ം ധ  ന  മ  
ത്ന്്ാ  ല  യ  ത്്ി  ല്്് ത്പ  രി  മാ  സ ൈി  
ഫ്പ്ാ  ർ  ട്്ി  ൽ പ  ൈ  യ്  ന്്്.

വ്യാ  വ  സാ  യി  ക ഉ  ത്പാ  ൈ  നം, ഇ  
ന് ് ന ഉ  പ  ഫയാ  ഗം, ഫൈാ  ൾ പി  രി  വി  
ലല വ  ർ  ധ  ന ത ് ൈ  ങ്്ി  യ  വ  ലയ  ല്്ാം  
ര  ലന്് ഫകാ  വി  ഡി  ന് മ്  ന്് ് ള്് രി 
ഫന ക്്ാ ൾ വ  ർ  ധ  ന ടക  വ  രി  ച്്ി  രി  
ക്്്  ന്്്. ഡി  സം  ബ  ൈി  ലല ജി  എ  
സ്ൈി വ  ര്  മാ  നം ൈി  ക്്ാ  ർ  ഡ് ക്  ൈി  
ച്്  ത്ം ത്ശ ഫ്ദ് യ മാ ണ്. ബാ  ങ്്ിം  ഗ്
സം  വി  ധാ  ന  ങ്്  ളിൽ പ  ണ ല  ഭ്യ  ര
ഉ  ൈ  പ്്്  വ  ര്  ത്്ാ  ന ്ം ക  ഴി  ഞ്്ി  ട്്്  

ണ്്.് എം  എ  സഎ്ം  ഇ വി  ഭാ  ഗ  ങ്്  ൾ  
ക്് ്2.05 ല  ക്്ം ഫകാ  ൈി  യ ് ലൈ അ  ൈി  
യ  ന്്  ര വാ  യ്പ ന  ൽ  കാ  നാ  യി.
80.93 ല  ക്്ം ഫപ  രാ  ണ് ഇ  രി  ല്്്
ഗ്  ണ  ഫഭാ  ക്്ാ  ക്്  ൾ. 

കാ  ർ  ഷി  ക രം  ഗ  വ്ം മി  ക  ച്് ത്പ  
ക  ൈ  ന  മാ  ണ് കാ  ഴച്  വ  യക്്്്  ന്്  ത്.

മി  ക  ച്് വി  ള  ലവ  ട്  പ്്ി  ലന  ത്്്  ൈ  ർ  ന്്്
ത്ൈാ  ക്്  ർ വി  ൽ  പ  ന  യി  ല്ം വ  ർ  ധ  ന  
യ്  ണ്്്. യാ  ത്രാവാ  ഹ  ന  ങ്്  ള്  ലൈ
വി  ൽ  പ  ന  യ്ം ഫകാ  വി  ഡി  ന്   മ്  
ന്് ് ള്് സാ  ധാ  ര  ണ നി  ല  യി  ഫല  ക്്്
എ  ത്്ി  യ  രാ  യി ധ  ന  മ  ത്ന്്ാ  ല  യം
അ  ൈി  യി  ച്്്.

t\m´okv
1998 (am¿®v) h¿-j-sØ 146597 c-
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ഡ യാ െ:എല്്ാംഎഴ്തിയിട്്്ണ്്്.ഞാനിതിൽഒപ്്ിടണണാനടക്്്ന്്ഭ്തണേ!
ഫാ നുുും: ണവണ്്.ണോക്സ്7എന്്്ോത്തംഎഴ്ത്ക.
ഡ യാ െ: ഡാരലിംഗ്,എന്്ിനാണ്ഈഒളിച്്്കളി?കാദിയയയഎവിയടകയ്ണ്ത്്ാൻകഴിയ്യേന്്്ഇോരണയാട്എന്്്യകാണ്്്
ത്റന്്്പറഞ്്്ക്ടാ?
ഫാ നുുും: അവണളാട്നമ്്ൾഅത്പറയ്ന്്തിന്മ്ന്്്,ഇോരസഹാറണയാട്തയ്ന്യാണ്നമ്്ൾസംസാരിക്്്ന്്യതന്്്
ഉറപ്്്വര്ണ്ത്ണ്്ത്ണ്്്.ഇോരസഹാറണയാട്ോത്തണേഅത്പറയാൻപാട്ള്്്.

വ്യാപാരനിലവാരം                                                                പവന് 38,400

ത്ശ്ർ

ലവളില്ച്ണ്് 19750

പിണ്്ാക്്് 2900

ലൊത്പ 12950

നല്ല്ണ്് 2825

കൈലലണ്് 2775

എള്്ിൻ്്പിണ്്ാക്്് 3700

ക്ര്മ്ളക് 31500

ഫനത്ന്്ക്്ായ രമിഴ്നാട് 17

ഫനത്ന്്ക്്ായ നാൈൻ 20

പഴം നാൈൻ 23

ഫനത്ന്്പ്്ഴം രമിഴ്നാട് 21

നാളിഫകരം (കിഫോ) 41.25

ജാതികുു
ലൊണ്്ൻ്് 270

ലൊണ്്ില്്ാലര 550

ജാതിേഡുതി 
ച്വപ്്് 1500

മഞ്് 1400

ഫുുവരുു 
ച്വപ്്് 1900

മഞ്് 1850

േബര

ഫോർഡ് 153

വ്യാപാരി 148

നൊടുുടയുകുു (20 കിലോ)
അമല
പഴയത് 6900-7450

പ്രിയത് 6000-6700

രണ്്ാംരരം 2000-5200

ലകലുചുരി 
പഴയത് 6500-7500

പ്രിയത് 5500-6500

സുവരുുണം (ത്ഗാം) 4800

ലകജിഎസ്ഡിഎ -

നവളുുി (1 ത്ഗാം) 73

തോച്്ി

മില്്ിംഗ് ലവളില്ച്ണ്് 19,850

ലവളില്ച്ണ്് 19,350

ലൊത്പ 12,700-13,000

േിണുുാക്ുു
എക്സ്ലപല്്ർ്് 2,700

ഫോട്്ൈി 3,400

കുരുമുളകു
അണ്്ഗാർ്്ബിൾ്്ഡ് 32,900

പ്രിയ ക്ര്മ്ളക് 31,900

ഗാർ്്ബിൾ്്ഡ് 34,900

ചുക്ുു
മീഡിയം 28,500

ലബസ്്്്് 30,000

കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850

അൈയ്ക്് ഓൾഡ3്4,000-35,000

പഞ്്സാര 3,600

മ്ളക് 15000-16,200

ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000

ലചറ്പയർ്് 10500-11,500

കൈല 5,400-6,500

മ്രിര 3700

എള്്് 13,000-14,000

മല്്ി 7,000-9,000

പച്്രി നമ്്ർ 2 2,600-3,400

പ്ഴ്ക്്ലരി ജയ 3,400-3,500

ത്ഗാമ്്് 525

പാം ഓയിൽ്് 11050

ജാതികുു 
ലൊണ്്ൻ്് 250-300

ലൊണ്്ില്്ാത്്ത് 550-600

ജാരിപത്രി 
മഞ്്-ച്വപ്്് 1300

ഫ്്വർ (ച്വപ്്്) 1700-1900

റബർ്്

ൈബർ്് ഫോർ്്ഡ് രന്് വില
ലൊടുുയം
ആർ്്എസ്എസ് 4 15,250

ആർ്്എസ്എസ് 5 14,200

ഐഎസഎ്ൻആർ20     12,500
60% ലാറ്്ക്സ് 10,515

നൊചുുി
ആർ്്എസ്എസ് 4 15,250

ആർ്്എസ്എസ് 5 14200

ബാലുകുക്ുു
ആർ്്എസ്എസ് 1 16316

ആർ്്എസ്എസ് 2 16169

ആർ്്എസ്എസ് 3 16035

ആർ്്എസ്എസ് 4 15962

ആർ്്എസ്എസ് 5 15852

കുവാലാലംപുര
എസ്എംആർ്് 20 11546

ഫോളർ്് 15810

60% ലാറ്്ക്സ് 10435

ഫോളർ്് 14290

വുയാോരി വില

ലൊടുുയം 
ആർഎസ്എസ് 4 14,750

ആർഎസ്എസ് 5 13700

രരംരിരിക്്ാത്്ത് 10900

ഒട്്്പാൽ 7800

നൊചുുി
ആർഎസ്എസ് 4 15,200

ആർഎസ്എസ് 5 13,200-14,200
ഒട്്്പാൽ 8800

ലാറ്്ക്സ് 9800

സ്വർണം

നൊചുുി 38400

ഒര് ത്ഗാം 4800

48,437.78
▲ 260.98

നിഫ്റ്്ി

14,199.50

▲
66.60

Adani Ports 499.45

Asian Paints 2793.85

Axis Bank 664.45

Bajaj Auto 3492.65

Bajaj Finance 5119

Bajaj Finserv 8820.85

Bharti Airtel 514

BPCL 392

Britannia 3551.1

Cipla 827.25

Coal India 135.15

Divis Labs 3842.1

Dr Reddys Labs 5286.9

Eicher Motors 2674.9

GAIL 129.3

Grasim 961.3

HCL Tech 991.35

HDFC 2651.85

HDFC Bank 1426.7

HDFC Life 713.75

Hero Motocorp 3067.2

Hindalco 250.3

HUL 2450.55

ICICI Bank 537.25

IndusInd Bank 921.65

Infosys 1293.8

IOC 93

ITC 211.45

JSW Steel 395.25

Kotak Mahindra 1959.75

Larsen 1306.3

M&M 740.1

Maruti Suzuki 7655.45

Nestle 18558.25

NTPC 97.6

ONGC 94.95

Power Grid Corp 188

Reliance 1966.1

SBI 281.75

SBI Life Insura 905.55

Shree Cements 23895.5

Sun Pharma 603.45

Tata Motors 193.2

Tata Steel 680.55

TCS 3093

Tech Mahindra 1003.85

Titan Company 1570.95

UltraTechCement 5341.2

UPL 471.25

Wipro 406.3

Kerala Based 
Companies

VGUARD 194.9

WONDERLA 210.7

MUTHOOTCAP 408

MUTHOOTFIN 1292.6

KITEX 111.5

CSBBANK 225.10

SOUTHBANK 9.35

FEDERALBNK 72.3

DHANBANK 14.25

AVTNPL 50

HARRMALAYA 120.1

MANAPPURAM 173.75

GEOFIN 57.50

FACT 63.75

HMT 21.75

APOLLOTYRE 187

MRF 79053

KSE (BSE) 2110

അവലംബം: നെഡുജു
ഇകുവിറുുീസ് ലിമിറുുഡു�

തസൻതസക്സ്

സാന്്ത്്ികരംഗത്്ിന്

ോ  സ്ടാ  ഗ്:   പടാ  ൾ പി  രി  വി ൽ 
201 പകാ  ടി  യ്  തട 

വ  ർ  ധ  ന
മും  ബബ: ഡി  സം  ബ  ർ മാ  സ  
ല്ത്, ോ  സ്ൈാ  ഗി  ല്  ലൈ  യ്  ള്്
ഫൈാ  ൾ പി  രി  വി  ൽ 2303.79 ഫകാ  
ൈി ര്  പ ല  ഭി  ച്്  രാ  യി ഫൈ  ശീ  യ
പാ  ര അ  ഫോൈി  റ്്ി(  എ  ൻ  എ  ച്്്
എ ലഎ) അ  ൈി  യി  ച്്്. ന  വം  ബ  ർ
മാ  സ  ല്ത് അ  ഫപ  ക്്ി  ച്്് 201
ഫകാ  ൈി  യി  ഫല  ലൈ ര ് പ  യ ് ലൈ വ  ർ  
ധ  ന  യാ  ണ്  ള്്  ത്. ന  വം  ബ  ൈി  ൽ
2102 ഫകാ  ൈി ര്  പ  യാ  ണ് ഫൈാ  ൾ
പി  രി  വി  ല്  ലൈ ല  ഭി  ച്്  ത്. ലേ  
ത്ര്  വ  രി 15 മ്  ര  ൽ ഫൈ  ശീ  യ പാ  
ര  ക  ളി  ലല ഫൈാ  ൾ പി  രി  വ് ോ  
സ്ൈാ  ഗി  ല്  ലൈ മാ  ത്ര  മാ  ക്്്  ലമ  
ന്്് ഫന  ര  ല്ത് എ  ൻ  എ  ച്്് എ   
ലഎ അ  ൈി  യി  ച്്ി  ര്  ന്്്.

പ്രോള്കൾക്്് പിന്്ാതല 
പോ ർ ച്്്യ് ൺ്് എ ണ്് യ് തട 

പരസ്യം നിർത്്ി
മും    ബബ:    ഫോ    ർ    ച്്്യ്    ണ്് ടൈ    
സ് ത്ബാ    ൻ പാ    ച    ക എ    ണ്്    യ്    
ലൈ ത്ബാ    ൻ    ഡ ്അം    ബാ    സ  ഡ    ർ
ആ    യി  ബി    സി    സി    ലഎ ത്പ    സി    
ഡ    ്്്് സൗ    ര    വ് ഗാം  ഗ്    ലി
ത ്   ൈ    ര്    ലമ    ന്്്   അ    ൈാ    
നി വി    ൽ    മ    ർ ക   
മ്്   നി . 

ഗാം  ഗ്    ലി
അ     ഭി     ന     യി     
ച് ്ി     ട് ്്     ള് ്
ഫോ    ർ    ച് ്്യ്     
ണ്് ടൈ    സ്
ത്ബാ    ൻ പാ    ച    
ക എ    ണ് ്   യ ്   ലൈ
പ    ര    സ്യം നി    ർ    
ത്്ി    വ    ച്്    രി    ന് പി    
ന്്ാ    ലല    യാ    ണ് ക    മ് ്   നി    യ ്   ലൈ
ത്പ    രി    ക    ര    ണം.  ഹ്    ൈ    യാ    ഫരാ    
ഗയ്    ത്്ി    ന ്ഉ    ത്്    മ    ലമ    ന്് വി    ഫശ    
ഷ    ണ    വ്    മാ    യി പ്    ൈ    ത്്ി    ൈ    ക്്ി    
യ ഫോ    ർ    ച്്്യ്    ണ്് പാ    ച    ക എ    
ണ്്    യ്    ലൈ    പ    ര    സ്യ    ങ്്    ൾ, ഗാം    
ഗ ്   ലി    ക്് ്ഹ്    ൈ    യാ    ഘാ    രം ഫന    
രി     ട് ്     ത് ്ി     ലന    ത് ്്     ൈ    ർ    ന് ്ാ     ണ്
ഫസാ    ഷ്യ    ൽ മീ    ഡി    യ    യി    ല്ം മ    
റ്്്ം വ്യാ    പ    ക വി    മ    ർ    ശ    നം ഫന    
രി    ട്്    ത്. ഫ്തൈാ    ള ്   ക    ള്ം മ    റ്്്ം ക    ന    
ത്്    ഫരാ    ലൈ ഗാം    ഗ ്   ലി അ    ഭി    ന    
യി    ക്്്    ന്് പ    ര    സയ്    ങ്്    ള്ം മ    റ്്്ം
ക    മ്്    നി നി    ർ    ത്്ി    വ    യ്ക്്്    ക    
യാ    യി    ര്    ന്്്.

ഫോ    ർ    ച്്്യ്    ണ്് ടൈ    സ്

ത്ബാ    ൻ പാ    ച    ക എ    ണ്് മ    ര്    ന്്    
ല്ല്    ന്്്ം പാ    ച    ക എ    ണ്്    യാ    
ലണ    ന്്്ം ഹ്    ൈ    യാ    ഫരാ    ഗ്യം
പാ    ലി    ക്്്    ന്്    രി    ന് സ    ഹാ    യി    

ക്്്    ന്് നി    ര    വ    ധി ഫപാ    
ഷ    ക    ങ്്    ൾ ഇ    രി    

ല്    ല്ണ്    ന്്് അ    
ന് ്ാ    രാ    ഷ്    ത്ൈ   

ഏ    ജ    ൻ    സി    
ക    ൾ സാ    
ക്്്യ    ല്പ ്   ട്    
ത് ്ി     യി    ട് ്്     
ല്ണ്     ന് ്്ം

അ    ൈാ    നി വി    
ൽ    മ    ർ ലഡ    

പയ് ്   ട്്ി ചീ    ഫ ്എ    
ക്സി    ക്യട്്്ീ    വ് അം    

ഗ    ്ഷ് മാ    ലി    ക് പ    ൈ    ഞ്്്. 
“പ    ര    സയ്    ങ്്    ൾ നി    ർ    ത്്ി    വ    ച്്    ത്
രാ    ത്കാ    ലി    ക    മാ    യാ    ണ്. ഗാം    
ഗ്    ലി ആ    ഫരാ    ഗ്യം വീ    ല്ണ്    ട്    
ത്് ഫശ    ഷം ഫോ    ർ    ച്്്യ്    ണ്്
ടൈ    സ ്ത്ബാ    ൻ പാ    ച    ക എ    ണ്്    
യ്    ലൈ ത്പ    ചാ    ര    ണം ക്    ട്    ര    ൽ
ശ    ക്്    മാ    ക്്്ം’’- മാ    ലി    ക് ക്    ട്്ി    
ഫ്ച്    ർ    ത്്്. അ    ൈാ    നി ത്ര്    പ്്ി    ല്്്
ഉ    പ    ക    മ്്    നി    യാ    യ അ    ൈാ    നി വി    
ൽ    മ    ർ, 2020 ജ    ന്    വ    രി    യി    ലാ    ണ്
സൗ    ര    വ് ഗാം    ഗ്    ലി    ലയ ഫോ    
ർ    ച്്്യ്    ണ്് ടൈ    സ് ത്ബാ    ൻ പാ    
ച    ക എ    ണ്്    യ്    ലൈ ത്ബാ    ൻ    ഡ്  
അം   ബാ    സ  ഡ    ർ ആ    യി നി    യ    മി    
ച്്    ത്.

രാം   ഗ്   ലി അ   ഭി   ന   യി   ച്് 
‘ഹ്   ദ   യാ   പോ   ര്യ   ത്്ി   ന് 
പോ   ർ   ച്്്യ്   ൺ എ   ണ്്’ 

എ   ന്് പ   ര   സ്യം 
പ്രോ   ള്   ക   ൾ   ക്്്

ഇര   യാ   യി   ര്   ന്്് 

സ്വര്്ണവിലവീണ്്്ംക്ടി

280 പോടി പോളർ

വിനിമയനിരക്്്

ഫോളർ്് 73.27

യ്ഫോ 89.98

പൗണ്്് 99.52

സ്വിസ് ത്ോങ്്് 83.27

സിംഗപ്്്ർ്് ഫോളർ്് 55.58

ഓസ്ഫ്തൈലിയൻ്് ഫോളർ്് 56.53

കഫനഡിയൻ്് ഫോളർ്് 57.50

ബഹൈിൻ്് ൈിനാർ്് 194.19

ക്ടവത്്് ൈിനാർ്് 241.09

ഒമാനി ൈിയാൽ്് 189.43

സൗൈി ൈിയാൽ്് 19.51

യ്എഇ ൈിർ്്ഹം 19.93

ഖത്്ർ്് ൈിയാൽ്് 19.83

ഡിമാനുുഡു ഡുഡാഫുറുു്
ലേഴുസണലുു നെക്ുു ലേറുു്

ഫോളർ്് 73.20

യ്ഫോ 89.90

പൗണ്്് 99.45

സ്വിസ്ത്ോങ്്് 83.21

സിംഗപ്്്ർ്് ഫോളർ്് 55.50

ഓസ്ഫ്തൈലിയൻ്് ഫോളർ്് 56.45

കഫനഡിയൻ്് ഫോളർ്് 57.43

അവലംബം:

ലുറുുുറുു് ബാങ്ുു ഓഫു ഇനുുുയ

ഔഡിഎ4ഇന്്്യൻ
വിപണിയിൽ
   നൊ   ചുുി: ഔ   ഡി എ4-  ല്് ്അ   ഞ്്ാം
ര   ല   മ്   ൈ  ഫോ   ഡ  ൽ ഇ   ന്്്യ  ൻ വി  പ  
ണി  യി  ൽ അ  വ  ര  രി  പ്്ി  ച്്്. 190 എ   
ച്്്പി പ   വ   റ്ം 320 എ   ൻ്് എം ഫൊ   ർ്് 
ക്്്ം ന   ൽ്് ക്   ന്് പ്   രി   യ 2.0 ലി   റ്്   
ർ്് ഫോ   ർ്് -  സി   ലി   ണ്്   ർ്് ൈി   എ   ഫ്എ   
സ്ഐ ലപ   ഫ്തൈാ   ൾ്് എ   ൻ്് ജി   നാ   ണ്
പ്  രി  യ ഫോ  ഡ  ലി  ന് ക   ര്   ത്്് പ   
ക   ര്   ന്്   ത്. 7.3 ലസ   ക് ്  ൻ്് ഡി   ൽ്് 100
കി   മീ ഫവ   ഗം ടക   വ   രി   ക്്ാ   നാ  
ക്ം. 25.65 ലസ.   മീ. വ   ലി   പ് ്  മ്   ള്് മ   
ൾ്് ട്്ി   മീ   ഡി   യ ഇ   ്് ്  ർ്് ഫേ   സ ്ൈ   ച്്് സ ്  
ത്കീ   നാ   ണ് മ   ല്റ ്  ര് സ   വി   ഫശ   ഷ   ര.
വി   ല 42.34 ല   ക്്ം ര്  പ മ്  രൽ.

ഔ   ഡി എ4

ഇന്്ത്ത് സിനിമ/പ്രോര്രാം

ഏ ഷുയാ നെ റുു് മു വീ സ്▶

7.00 രക്്ാധികാരി ടബജ് ഒപ്്്
10.00 ഹരിക്ഷ്ണൻ്്സ്
1.00 ക്്ാസ്ഫമറ്്്സ്
4.00 ലചസ്്്
7.00 നിൈം
10.00 ൈാംജി ൈാവ് സ്പീക്്ിംഗ്
1.00 ഫോസ്്്്്മാലന കാണാനില്്
3.30 മാേിയ

ഏഷുയാനെറുു് പുുസ്▶

5.30 അനന്്വ്ത്്ാന്്ം
9.00 എല്്് സ്ര്യപ്ത്രിക്്്
12.00 ലജല്്ില്ക്ട്്്
2.30 സ്ര്യഗായത്രി
11.00 അങ്്ലന ഒര്

അവധിക്്ാലത്്്
1.30 വി്്്ർ്്
3.30 ടൈം

ഏഷുയാനെറുു് ▶

9.00 മലയാളിമാമന് വണക്്ം
2.00 ഐജി
4.00 വീരാളിപ്്ട്്്

ഏഷുയാനെറുു് എചുു്ഡി▶

9.00 രിര്വമ്്ാൈി രമ്്ാൻ്്
2.00 ഐജി
4.00 വീരാളിപ്്ട്്്

നഷനുകുയുെ ടിവി

5.30 ജ പ മാ ല
6.00 വി. ക് ർ ബാ ന ല ത്്ീ ൻ
6.45 വി. ക് ർ ബാ ന 

സീ ഫൈാ മ ല ബാ ർ
7.30 വ ത്്ി ക്്ാ ൻ ഡ യ ൈി
8.00 വി. ക് ർ ബാ ന 

സീ ഫൈാ മ ല ബാ ർ
9.00 വി. ക് ർ ബാ ന 

സീ ഫൈാ മ ല ബാ ർ
10.00 ഫൈ മ
11.00 രീ പി ൈി ച്് വ ർ 
11.30 ഫബ സ്ൈൗ മ ൈി ത്ൈീ റ്്് 
1.00 ഫചാ സ ണ്് ടബ  ൈീ സ ണ്്
1.30 വ ലി യ വീ ട് ലച ൈി യ കാ ര്യം
2.00 ന്യ് സ്@ ന് ണ്്
2.30 ഫഹാ ളി വി സ്ഡം
3.00 ക ര് ണ ല്ക് ന്്
3.30 സ് വി ഫശ ഷാ ഗ്്ി
4.00 ച ർ ച്്് ബീ റ്്്സ്
4.30 ഫനാ ള ജ് ബാ ങ്്്
5.00 ന്യ് സ്@ ഈ വ നിം ഗ്
5.30 സ ണ്് ഫഡ കാ റ്് ക്്ി സം 5&6
6.00 വി. ക് ർ ബാ ന ല ത്്ീ ൻ
6.30 ജ പ മാ ല 
7.00 ട്തപം  ന്യ് സ്
7.30 ൈീ ൻ ലസ യി ്്്്സ്
8.00 സ ര്യാ ഫ്നവ ഷി
8.30 ച ർ ച്്് ട് ഫഡ

9.00 ഇ ൻ ഫോ ടൈ ൽ സ്
9.30 അ ന്്ീ നാ ളി ൽ 
10.00 ടന റ്്് എ ഡി ഷ ൻ ന്യ് സ്

ഗുഡുനെസ്

വി ശ് ദ്് ക് ർ ബാന (മ ല യാ 
ളം) രാ വി ലല  5.00,6.00,9.30
11.30. (ഇം ഗ്്ീ ഷ്) ടവ കിട്്്  5.30
രാ ത്രി 10.00 

07:30 മം ഗ ള വാ ർ്്ത്്
08.00 സ ണ്് ടൈ സ് 
08.30 സ്ത്ൈീം സ് ഓ ഫ് ഫ്തഗ യ് സ്
09.00 ഫോ സ ൈി
10.30 വ ച ന ശ ക്്ി 
11.00 മാ ലന ലൊ ബി സ് ക്ം
12.00 വി ള വി ല്്് നാ ട്്ി ല് ലൈ
12.30 ച ർ്്ച്്് ലബ ൽ സ്
01.00 വ ച നം പ ൈ യ് ന്് ത്
01.30 ഫോ മ് സ് കാ റ്്്  (5,6 

ക്്ാ സ് കാ ർ്്ക്്്)
02.00 മ ന സ് ഒ ര് മ ല ർ്്വാ ൈി
03.00 ടൈ വ വ ച ന ആ രാ ധ ന
03.30 ടബ ബി ളി ല് ലൈ ഒ ര് 

രീ ർ്്ത്്ാ ൈ നം
04.00 ഭ യ ല്പ് ഫൈ ണ്് ഞാ ൻ്് 

നി ഫ്ന് ട് ക് ലൈ യ് ണ്്്
04.30 കി ളി ക്്് ട്
05.00 ക വി ല്ഞ് ഴ് ക്ം 

സ് ഫന ഹം
06.00 ടൈ വ ഫ്ത് ലൊ പ്്ം 

ജ ന ങ്് ളി ഫല യ്ക്്്
06.30 വ ത്്ി ക്്ാ ൻ്് ഫോ യ് സ്
07.00 ജ പ മാ ല
07.30 ശ മ രി ഫയ ൻ്്
08.00 അ ന് ത്ഗ ഹ വ ർ്്ഷം
08.30 സ് ഫന ഹം 

സ ഹ നം സ ന്യാ സം
09.00 കാ ഹ ളം
09.30 ലി വിം ഗ് വാ ഫ്ട് ഴ് സ്

�ശാലോം ടിവി

5.00 ജപമാല
5.30 വചനം രിര്വചനം
6.00 ആത്്ജ്വാല
6.30 വിശ്ദ്് ക്ർബാന-

സീഫോ മലബാർ
7.30 ലൊഫവന-വി.യൗഫസപ്്ിരാവ്
8.00 വിശ്ദ്് ക്ർബാന-ലാറ്്ിൻ
8.30 പറ്ൈീസ
9.00 വിശ്ദ്് ക്ർബാന-മലങ്്ര
10.00 വി ശ് ദ്് ക് ർ ബാ ന-ലാറ്്ിൻ
10.30 വിശ്ദ്് ക്ർബാന-ഓഡിയ
11.00 വിശ്ദ്്വീഥി
11.30 രക്്യ്ലൈ പാരയിൽ
12.00 വചനം രിര്വചനം
12.30 ലഹവൻലി ലമലഡീസ്
1.00 കണലവൻഷൻ
1.30 നിര്യവഴിയിലല കാര്ണ്യം
2.00 യാമത്പാർത്്ന
2.30 വചനം രിര്വചനം
3.00 കര്ണല്ക്ന്്
3.30 രക്്യ്ലൈ പാരയിൽ
4.30 ലഡയ്ലി മിൈർ
5.00 വചനാഗ്്ി
5.30 ത്പിൻസ് ആൻഡ് ത്േണ്്്സ്
6.00 ത്പീകാന
6.30 സാന്്്വനം
7.00 ജപമാല
7.30 ക്പയ്ലൈ നീർച്്ാല്കൾ
8.00 ബലിയ്ം ജീവിരവ്ം
8.30 യ്ത്്്ടഗഡ്
9.00 സിംഗ് ഹഫ്ല്ല്യ്്ാ
9.30 കണവൻ്്ഷൻ
10.00 ആത്്ജ്വാല
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