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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 publication of the Intimation of Transfer of Equity Shares to the 

Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. 

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

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations 

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the clippings 

of the Intimation of Transfer of Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund 

(IEPF) Authority published in today’s newspaper (July 16, 2021) viz. Deepika (Malayalam) and 

Business Standard (English). 

                                                                                                                                                                                                    

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 
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PRESS TRUST OF INDIA
NewDelhi, 15 July

C
oncerned over “enormous mis-
use” of the colonial era penal law
on sedition, the Supreme Court

on Thursday asked the Centre as to why
it was not repealing the provision used
by the British to “silence” people like
Mahatma Gandhi to suppress freedom
movement.

Agreeing to examine the pleas filed
by Editors Guild of India and a former
major general, challenging the constitu-
tionality of section 124A (sedition) in the
IPC, a bench headed by CJI NV Ramana
said itsmain concernwas the "misuse of
law" and issued the notice to the Centre.

Thenon-bailableprovisionmakesany
speech or expression that “brings or
attempts tobring intohatredorcontempt
orexcitesorattemptstoexcitedisaffection
towards the Government established by
law in India” a criminal offence punish-
able with a maximum sentence of life
imprisonment.

“Mr Attorney (General). We want to
ask some questions. This is the colonial
era lawand the same lawwasusedby the
British to suppress freedom movement.
It was used by British to silence
Mahatma Gandhi, Gokhale and others.

"Is it still necessary to keep this in
statute even after 75 years of independ-
ence?”, asked the bench which also com-
prised justices AS Bopanna and
HrishikeshRoy.

Observing that theprovisionon sedi-
tionhas beenput to “enormousmisuse”,
it also referred to alarming misuse of
Section 66A of the Information
Technology Act even after the top court
set it aside long back and observed: “It
can be compared to a carpenter, asked
to cut a wood, cut the entire forest.” “A
factionist can invoke these types of
(penal) provisions to implicate the other

group of people,” the CJI said, adding
that if a particular party or people donot
want to hear a voice, they will use this
law to implicate others.

The bench wondered at the continu-
ance of the sedition law in statute book
for last 75 years and said: “We do not
know why the government is not taking
a decision. Your government has been
getting rid of stale laws."

Thebenchsaid that itwasnotblaming
anystateorgovernment,butunfortunate-
ly, the executing agency misuses these
laws and “there is no accountability”.

In a hearing, conducted through

video-conferencing, the bench said that
if apoliceofficer ina remotevillagewant-
ed to fix a person then he can easily do
so by using such provisions.

Moreover, said the bench, there was
very low percentage of convictions in
sedition cases and these are the
issues which are needed to be
decided.

AttorneyGeneralKKVenugopal,who
was asked to assist the bench in dealing
with the case, defended the provision
and said it be allowed to remain in the
statutebookand thecourtmay laiddown
guidelines to curb the misuse.

Sedition colonial-era law,
why not scrap it, says SC

Muskpraises
Gaganyaan’s
progress

Policehasregisteredacaseagainstover
100protestersonvariouscharges in
connectionwiththeincidenton
SundayinwhichHaryanaAssembly
DeputySpeakerRanbirGangwa'scar
cameunderattackduringafarmers'
protest targetingeventsofBJP leaders.
Asthestategovernmenttookserious
viewoftheincident,headsrolledand
SirsadistrictpolicechiefBhupender
Singhwastransferred,whilean

Inspector-rankofficialwasplaced
undersuspension."Wehaveregistered
anFIRagainst 100-150protestersunder
variousprovisionsoftheIndianPenal
Code(IPC)...
"Section124A(sedition)hasalsobeen
addedintheFIRandfurther
investigationsareon,"StationHouse
Officer (SHO)Civil Linespolicestation,
InspectorVikramSinghsaidoverthe
phoneearlier inthedayonTuesday.PPTTII

Sedition case filed against 100 farmers

VIRENDRA SINGH RAWAT
Lucknow,15July

PrimeMinisterNarendraModion
ThursdayshoweredpraisesonUP
ChiefMinisterYogiAdityanathfor
“dexterouslytacklingtheCovid-19
pandemic” inthecountry’smost
populousstate.

Addressingapublicmeetinginhis
parliamentaryconstituencyVaranasi,
ModisaidUP’spopulationwasgreater
thanseveralbignations,yet
Adityanathandhis team“performed
exceedinglywell tobendthe
coronaviruscurveamidoverwhelming
challengesduringthesecondwave”.

ThePM’sremarks laytorest
murmursofapurportedthawinthe
relationshipbetweenModiandYogi
over the latter’sallegedCovid
mismanagement inthestate,andhis
styleof functioning.Speakingin
Varanasi,Modiurgedpeopletofollow
Covid-appropriatebehaviourandsaid
althoughthepositivityratehadslowed
down, thedangerwasfar fromoveras
hadbeenwitnessedinsomecountries.
“Everyoneshouldgetvaccinatedand
followall safetyprotocols,”hesaid.

ThePM inauguratedvarious
developmentprojectsandlaidthe
foundationofsomeothers, including
aninternationalconventioncentre
withaseatingcapacityof1,200.The
combinedvalueofall theseprojects is
~1,583crore.

Speakingat theIIT-BHUground,
Modisaidwhileprojectsworthmore
than~10,000crorehadalreadybeen
dedicatedtothepeopleofVaranasi,

additionalonesworth~8,000crore
wereunderwayinthetempletown.

Modisaidthepositiveturnaround
inUPhappenedduetotheunflinching
focusof theAdityanathgovernmenton
improvinginfrastructure, roads,
railways,highways,etc. “The
developmentof this infrastructurewill
notonly improvethequalityof life,but
provideaconduciveenvironmentfor
businesses tothrive,”hesaid.

Modirecalledall flagship infra
projects inUP,namelyDefence
Corridor,PurvanchalExpressway,

BundelkhandExpressway,Gorakhpur
LinkExpressway,GangaExpressway,
etc.,which,hesaid,wouldtakethestate
tothepinnacle inthecomingdecade.

Meanwhile,makinganinformal
electoralpitchfor thehigh-stake2022
UP assemblypolls,Modi firmly
defendedthenewfarmlaws,citing
recordprocurementof foodgrainsto
drivehomehispro-farmernarrative.
ModisaidtheCentrewasworkingto
improvethegovernmentprocurement
systemandgivemoreagrimarketing
optionstofarmers.

PMNarendraModi greetsUPCMYogiAdityanathduring the inaugurationand

foundation stonelaying ceremonyofmultiple projects, inVaranasi PHOTO: PTI

Chinabats formutual

solutiontoLACissues
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PRESS TRUST OF INDIA
Beijing, 15 July

With India firmly conveying
to China that the prolonga-
tion of the existing situation
in easternLadakhwasvisibly
impacting thebilateral ties in
a "negative manner", Beijing
on Thursday said it is ready
to seek a "mutually accept-
able solution" to the issues
that require "urgent treat-
ment" through negotiation.

During theirhour-long in-
person meeting on the side-
lines of an SCO conclave in
Dushanbe on Wednesday,
External Affairs Minister
S Jaishankar also told his
Chinese counterpart and
State CouncilorWangYi that
any unilateral change in the
status quo along the Line of
Actual Control (LAC) was
"not acceptable" to India and
that the overall ties can only

develop after full restoration
of peace and tranquillity in
eastern Ladakh.

The meeting in
Tajikistan's capital tookplace
amidst a stalemate in thedis-
engagement process
between the twomilitaries in
the remaining frictionpoints
in eastern Ladakh after they
withdrew troops and
weapons from the
Pangong Lake areas in
February following series of
military anddiplomatic talks
to resolve the standoff since
May last year.

In a statement posted on
its website on Thursday on

Wang's talkswith Jaishankar,
theChineseForeignMinistry
said, theminister stated that
India-China relations
remained at a “low point”
while the situationat thebor-
der has “generally been eas-
ing” after the withdrawal of
troops from the Galwan
Valley and Pangong Lake.

While reiterating China's
stand that it was not respon-
sible for theborder situation,
Wang said that “China is
ready to seek a mutually
acceptable solution to the
issues that require urgent
treatment through negotia-
tion and consultation with
the Indian side.”

While China moved its
troops from Galwan Valley
and Pangong Tso, the disen-
gagementhasnot been com-
pleted from other friction
points like Hot Springs,
Gogra and Depsang.

AGENCIES
NewDelhi, 15July

SpaceX CEO Elon Musk has
praised India on successfully
organising the third long-
duration "hot test" of Vikas
engine, a key part of the
ambitious Gaganyaan mis-
sion.“Congratulations,”Musk
tweeted with a flag of India.

The ISRO on Wednesday
successfully conducted the
third long-duration hot test
of the liquid propellantVikas
engine for the Gaganyaan
programme.

InVaranasi,ModicallsUP CM’s
handlingof Covid‘unprecedented’

Earlier in the day, the
Chinese minister said
that India-China
relations remained
at a “low point”
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(Regd. Office: PSEB Head Office Building. The Mall, Patiala-147001.)
Corporate Identity No. U40109PB2010SGC033813,
Website: www.pspcl.in, Contact No. 96461-12344

Short Notice E-Tender Enquiry No: 02/SE/MHP/2021-22/P-406
SE/O&M Circle, MHP, Talwara invites e-tenders for Manufacture, Testing, Supply and
Delivery of 4 nos. Stator Air Coolers for Machine No.-2 (15MW) at Power House No.-1 of
Mukerian Hydel Project, PSPCL, Talwara (PB). Bid submission start date (online) is
14.07.2021 and Last Date for Bid Submission is upto 11:00 Hrs on 27.07.2021.
Interested bidders may visit following PSPCL e-procurement website for details:
https://eproc.punjab.gov.in.

Superintending Engineer
O&M Circle MHP PSPCL, Talwara

76856
Stamp
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കാ ര് െ്യ ര ദ്് തി യി ല 42 ല ക്്ം ക് ട്ം ബ ങ്് ൾ;
അ ഞ്്് ല ക്്ം ര് ര യ് ടട സൗ ജ ന്യ ചി കി ത്്

തിരുവനനുുപുരം:ോന്്ത്്ികൊ
യിരിന്്ാക്്ംനിൽക്്്ന്്ക്ട്ം
ബങ്്ൾക്്്സവണ്്ിയ്ള്്കാര്
െ്യആസൊഗയ്സ്െക്്ാരദ്്തി
യിൽ42ലക്്ംക്ട്ംബങ്്ൾ.ര
ദ്്തിയിൽഅംഗങ്്ളായിട്്്ള്്
ക്ട്ംബങ്്ൾക്്് പ്രതിവർഷം
അഞ്്്ലക്്ംര്രയ്മെേൗജ
ന്യെികിത്്.ആസൊഗ്യക്ട്ം
ബസ്ക്െവക്പ്്ിന്കീഴിൽര്
രീകെിച്്ിട്്്ള്്സ്സ്്്റ്്്മഹൽത്്്
ഏജൻേിയാണ്രദ്്തിനെപ്്ി
ലാക്്്ന്്ത്.
െികിത്്യിനത്്ിൽമെലവാ

യത്കഓസൊ15ദിവേംഇെവി
ട്്്ആശ്രപ്തികൾക്്്ഹകൊ
റ്ം.ഗ്െസഭാക്്ാക്്ൾരെം
അെയ്സ്ക്ണ്്തില്്.സകപ്ന്്േർ
ക്്ാെിമ്ന്്ആയ്ഷ്ൊൻഭാെത്
പ്രധാൻെപ്ന്്ിജൻആസൊഗ്യ
സയാജന യ്ൊയി ഹകസകാർ
ത്്ാണ്സകെളത്്ിൽകാര്െ്യ
നെപ്്ിലാക്്്ന്്ത്.

ഏപ്രിൽഒന്്്മ്തൽനെപ്്ാ
ക്്ിവര്ന്്കാേപ്്രദ്്തിയിൽ
ഇതിനകം24.8ലക്്ംമ്ല്യിമ്
കൾആശ്രപ്തികൾേെർപ്്ിച്്്.
1228.55സകാെിര്രേർക്്ാർമെ

ലവഴിച്്്.
അർഹതയ്ള്്ക്ട്ംബങ്്ളി

മലഎല്്ാഅംഗങ്്ൾക്്്ംഓ
സൊവർഷവ്ംപ്രായവ്യത്യാേ
െില്്ാമതഅഞ്്്ലക്്ംര്രയ്
മെേൗജന്യെികിത്്ലഭ്യൊ
ക്ം.ഗ്െസഭാക്്ാക്്ൾക്്്നി
ലവില്ള്്സൊഗങ്്ള്മെെികി
ത്്യ്ംരദ്്തിയില്മെലഭ്യൊ
ക്ം.രദ്്തിപ്രകാെംആശ്രപ്തി
യിമലകിെത്്ിെികിത്്യ്ക്്ാ
ണ്ആന്ക്ല്യംലഭിക്്്ക.ച്
ര്ങ്്ിയത്24െെിക്്്മറങ്്ില്ം
കിെത്്ിെികിത്്ആവശ്യമ്ള്്

അസ്ഖങ്്ളായിെിക്്െം.കിെ
ത്്ിെികിത്്ആെംഭിക്്്ന്്തി
ന്മ്ന്്്ളളമ്ന്്്ദിവേമ്ത്
രെിസശാധനകള്ംെര്ന്്്കള്ം
േൗജന്യൊയിെിക്്്ം.
ആശ്രപ്തിയിൽപ്രസവശിപ്്ി

ക്്്ന്് േെയമ്ത് െികിത്്
യക്്്്ംെര്ന്്്കൾക്്്ംരെിസശാ
ധനകൾക്്്ംമെലവാക്ന്്മ്
ഴ്വൻത്കയ്ംരദ്്തിയിൽഉ
ൾമ്പ്ട്ന്്താണ്.ഡിേ്ൊർജാ
യസശഷംരെൊവധി15ദിവേം
വമെയ്ള്്െര്ന്്്കൾക്്്ംരെി
സശാധനകൾക്്്ം(സഡാക്്റ്മെ

നിർസദശപ്രകാെം)മെലവാക്
ന്്െികിത്്ാമെലവ്ംേൗജനയ്
ൊണ്.

നിലവിൽഅസലാപ്്തിെികി
ത്്യ്ക്്്ൊപ്തസെആന്ക്ല്യം
ലഭിക്്്കയ്ള്്്.ഏത് പ്രായ
ത്്ില്ള്്വമെയ്ംരദ്്തിയിൽ
അംഗൊക്്ാം.നിലവില്ള്്സൊ
ഗങ്്ൾക്്്ംേൗജനയ്െികിത്്ാ
ആന്ക്ല്യംലഭിക്്്ം.കിെത്്ി
െികിത്്ിക്്്ന്് സവളയിൽഎ
ക്േ്സറ,േ്കാനിംഗ്ഉൾമ്പ്മെ
യ്ള്്എല്്ാരെിസശാധനകള്ം
േൗജന്യൊയിെിക്്്ം.

53,158.85

▲ 254.80

15,924.20

▲ 70.25

Adani Ports 699.1

Asian Paints 2983.6

Axis Bank 774.15

Bajaj Auto 3940

Bajaj Finance 6129.7

Bajaj Finserv 12958.95

Bharti Airtel 525.45

BPCL 447.05

Britannia 3460.85

Cipla 973.6

Coal India 146.7

Divis Labs 4607.3

Dr Reddys Labs 5393.65

Eicher Motors 2667.5

Grasim 1557.25

HCL Tech 1039.75

HDFC 2540.1

HDFC Bank 1520.7

HDFC Life 693.65

Hero Motocorp 2884.65

Hindalco 401.45

HUL 2412.35

ICICI Bank 667.45

IndusInd Bank 1055.1

Infosys 1580.8

IOC 106.3

ITC 206.25

JSW Steel 699.1

Kotak Mahindra 1750.05

Larsen 1609.35

M&M 779.9

Maruti Suzuki 7307

Nestle 17621.85

NTPC 120.3

ONGC 116.9

Power Grid Corp 230.4

Reliance 2082.35

SBI 431.7

SBI Life Insura 1052.95

Shree Cements 28427.45

Sun Pharma 683

TATA Cons. Prod 772.35

Tata Motors 310.25

Tata Steel 1255.95

TCS 3202.95

Tech Mahindra 1112.45

Titan Company 1701.55

UltraTechCement7189.65

UPL 836.25

Wipro 575.9

Kerala Based 
Companies

VGUARD 259.45

WONDERLA 248.2

MUTHOOTCAP 413.55

MUTHOOTFIN 1568.55

KITEX 183.65

CSBBANK 350.05

SOUTHBANK 12.35

FEDERALBNK 88.4

DHANBANK 18.5

AVTNPL 77.45

HARRMALAYA 221.3

MANAPPURAM 188.8

GEOFIN 89.20

FACT 137.55

HMT 36.25

APOLLOTYRE 231.15

MRF 81445.2

KSE (BSE) 2680.05

അവലംൈം:കഹഡുജു
ഇകുവിറുുീസ്ലിമിറുുഡു�

റസൻറസകസ്്

ഫാന്്്ം സ്രക്്ാ ഗാർഡിടന ര്രഹരിക്്്ന്്്.
ോനുുും( ആത്്ഗതം): സിക്്് ലീവിട്ന്്  കാര്യത്്ില കോഡിയയിടല നയം എന്്ാടെന്്് എനിക്്േിയില്്. എതായാല്ം 
ഈ കക്്ിക്്് സിക്്് ലീവ് കവണ്്ിവര്ം.
അമിലരാ:ഇവിടട ഒര് സ്രക്്ാഭടൻ ഉണ്്ാകകണ്്തായിര്ന്്്.
ല്ക്്ാ ലിബ്ടേ അേിയാവ്ന്് ആടെക്പ്ാടല ഒരാൾ. 

ഫാന്്്ം -82

വിനിമയനിരക്്്

സോളർ്് 74.61

യ്സോ 88.24

രൗണ്്് 103.19

േ്വിേ്പ്ഫാങ്്് 81.73

േിംഗപ്്്ർ്്സോളർ്് 55.15

ഓേ്സപ്െലിയൻ്്സോളർ്്55.73

കസനഡിയൻ്്സോളർ്് 59.60

ബഹറിൻ്്ദിനാർ്് 197.47

ക്ഹവത്്്ദിനാർ്് 247.71

ഒൊനിറിയാൽ്് 193.69

േൗദിറിയാൽ്് 19.86

യ്എഇദിർ്്ഹം 20.29

ഖത്്ർ്്റിയാൽ്് 20.22

ഡിമാനുുഡുതുഡാഫുറുു്
ലപഴുസണൽുുകെക്ുുലററുു്

സോളർ്് 74.54

യ്സോ 88.18

രൗണ്്് 103.12

േ്വിേ്പ്ഫാങ്്് 81.67

േിംഗപ്്്ർ്്സോളർ്് 55.09

ഓേ്സപ്െലിയൻ്്സോളർ്്55.67

കസനഡിയൻ്്സോളർ്് 59.54

അവലംൈം:

ലുറുുുറുു്ൈാങ്ുുഓഫുഇനുുുയ

ഇന്്റത് ്സിേിമ/നന്ോനര്ാം
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T2107-446546

CHANGE OF NAME
I , S A B E E L  K A L A T H I N G A L
MOHAMEDALI (Passport U0699868)
resident of KALATHINGAL HOUSE,
A N D A T H O D E  P O S T ,
THANGALPADI, THRISSUR -679564
do here by change my minor daugh-
t e r ' s  name  Rushd iya  Lamiz
(U6902769) as ZIA LAMIZ with
immediate effect.

T2107-447040

T2107-447079
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ShaijA P.V, Padoor House, 
P.O. Manakody. 
Ph: 7306861882

ഏഷുയാകനറുു്▶

9.00 അെവിന്്മ്ന്്അതിഥികൾ്്
12.30 മോച്്ിൊജാവ്
3.30 വക്്ാലത്്്

നാൊയെൻ്്ക്ട്്ി

ഏഷുയാകനറുു്മുവീസ്▶

7.00  ഹെീബീ
10.00 സ്പകേിസോരാലൻ്്
1.00 േൺസഡസോളിസഡ
4.00  ഒെൻ്്
7.00  ട്കൺപ്െീേ്
10.00 ഓംശാന്്ിഓശാന
12.30 നിെെെിഞ്്

കാൽ്്പ്്ാട്കൾ്്
3.30  അച്്ൻ്്മോന്്ത്്്അമ്്

വെന്്ത്്്

ഏഷുയാകനറുു്പുുസ്▶

5.30  ഒര്ബ്്ാക്്്ആൻ്്ഡ്ഹവറ്്്
ക്ട്ംബം

9.00  വെക്്്സോക്്ിയപ്ന്്ം
12.00 മബസ്്്്്ആക്്ർ്്
3.00  മോൻ്്െകൾ്്വന്്ാൽ്്
11.30 ഗ്ല്ൊൽ്്
1.30 നഗെത്്ിൽ്്

േംോെവിഷയം
3.30 മോന്്്ംക്െത്്ിന്മോട്്്

ബകരളി▶

9.00  വിഹ്ന്താണ്്ിവര്വായ
12.00 ദീരാവലി
4.00 നൻ്്രൻ്്

വീ▶

7.00 ഉേ്താദ്
10.30 സേത്രതി
3.00 തഹലവ
7.00 മോച്്ിൊജാവ്
11.00 ഉണ്്

2.00 മവങ്്ലം

സുരുയാമുവീസ്▶

10.00 സദഇസ്ങ്ട്്്സോക്്ിസയ
1.00 െീനത്്ിൽ്്താലിമകട്്്
4.00 അസ്പ്ത്്ിക്്െി
7.00 േയലൻ്്േ്
10.00 ദിഗാർ്്ഡ്

ഏസിവി▶

9.00  ഈെഴസതന്്ഴ
2.00 സതൻ്്ൊവിൻ്്മോന്്ത്്്
6.00 ഒൊയിെംകിനാക്്ൾ്്
9.30  സ്പകാെിക്ബാച്്്ലർ്്

ഗുഡുകനസ്

വിശ്ദ്്ക്ർബാന(െലയാ
ളം)ൊവിമല05.00,06.00,09.30
11.30.(ഇംഗ്്ീഷ്)ഹവകിട്്്
05.30ൊപ്തി10.00

04.30  ജരൊല
07:30  വിശ്വാേമവളിച്്ം
10.30  വെനശക്്ി
11.00  ൊമനമോബിേ്ക്ം
12.30  ഇൻ്്ദമനയിംഓഫ്ജീേേ്
01.00  സോപ്്്ലർ്്െിഷൻ്്
01.30  ഡിഹവൻ്്സോയ്േ്
02.00  കാഹളം
02.30  മേഹിസോൻ്്
03.00  കര്െമ്ക്ന്്
03.30  വെസോത്േവം
04.00 െനേ്ഒര്െലർ്്വാെി
05.00  ഹബബിളില്മെഒര്

തീർ്്ത്്ാെനം
06.30  ക്രാഭിസഷകം
07.00  ജരൊല
07.30  ഗ്ഡ്നേ്ഇവന്റ്
08.00 ഗിഫ്റ്്്ഓഫ്സോഡ്
08.30  അന്പ്ഗഹതീെം
09.00 ആത്്ാവിമ്ന്്

മവളിമ്പ്ട്ത്്ല്കൾ്്
09.30  ലിവിംഗ്്്വാസ്ട്ഴ്േ്

കഷകുകുയുനടിവി

വിശ്ദ്്ക്ർബാന06.00,06.45,
08.00,09.00,06.00

7.30 െർച്്്ട്സഡ
10.00 ബിഗ്ഡിസബറ്്്
11.00 െറിയംകാലത്്ിമ്ന്്

അെയാളം
11.30 പ്രാർത്്നയാൽസലാകമ്ത്

േ്രർശിക്്്ക
1.00 അന്്ീനാളിൽ
2.30 കണ്്്നീെിൽവിതച്്വർ
3.00 ഹദവകര്െയ്മെ

ഉറവയിസലക്്്
5.30 െക്്യ്മെരാതയിൽ9&10
6.30 ജരൊല
8.00 തീരിെിച്്വർ
8.30 െർച്്്ട്സഡ
9.00 പ്രാർത്്നയാൽസലാകമ്ത്

േ്രർശിക്്്ക

ശാലോംടിവി

വിശ്ദ്്ക്ർബാന06.30,
08.00,09.00,10.00,04.00

7.30 മനാസവന-തിര്ഹ്ദയം
11.00 അഭിസഷകാഗ്്ി
11.30 െക്്യ്മെരാതയിൽ
12.00 വെനംതിര്വെനം
12.30 േൗഹ്ദം
1.00 വിെലനക്്പ്തം
1.30 വിെലനക്്പ്തം
2.00 യാെപ്രാർത്്ന
2.30 സയശ്ആെില്ംവലിയവൻ
3.00 ക്െിശിമ്ന്്വഴി
3.30 ഓൺ്്ദരാത്്്ഓഫ്

ോൽസവഷൻ
5.00 അമ്്വീട്
5.30 മേയ്ന്്്്േ്ൌൺ്്
6.00 വി.അൽസഫാൻോമ്്
6.30 നഴ്േേ്ഹെം
7.00 ജരൊല
9.00 ഇമ്്ാന്സവൽ
9.30 വിെലനക്്പ്തം

വയ്ാപാരേിലവാരം                                                                                                 സവ് ർ്് ണ വി ല ഉയർന്്് 
തശ്ർ്

മവളിമ്ച്ണ്് 16700

രിണ്്ാക്്് 2900

മോപ്ര 10600

നാളിസകെം(കിസോ) 30

നമ്ല്ണ്് 3025

കെമലണ്് 3000

എള്്ിൻ്്രിണ്്ാക്്് 3950

സനപ്ന്്ക്്ായതെിഴ്നാട് 40

സനപ്ന്്ക്്ായനാെൻ 43

രഴംനാെൻ 50

സനപ്ന്്പ്്ഴംതെിഴ്നാട് 45

ക്ര്മ്ളക് 38000

ജാതികുു
മൊണ്്ൻ്് 280

മൊണ്്ില്്ാമത 500

ജാതിപതുതി
ച്വപ്്് 1200

െഞ്് 1300

ഫുുവരുു
ച്വപ്്് 1500

െഞ്് 1600

റൈര
സോർഡ് 169

വ്യാരാെി 164

കൊടുുടയുകുു(20കിലോ)
അമല
രഴയത് 6800 -7400

പ്തിയത് 7000 -8159 

െണ്്ാംതെം 2000 -5439 

ലകലുചുരി
രഴയത് 6500 - 7600

പ്തിയത് 6000 - 7400

സുവരുുണം(പ്ഗാം) 4515

കവളുുി (1പ്ഗാം) -

റൊച്്ി

െില്്ിംഗ് മവളിമ്ച്ണ്് 17,200

മവളിമ്ച്ണ്് 16,600

മോപ്ര 10,100-10,400

പിണുുാക്ുു
എക്േ്മരല്്ർ്് 2,800

സോട്്റി 3,200

കുരുമുളകു
അൺ്്ഗാർ്്ബിൾ്്ഡ് 40,000

പ്തിയക്ര്മ്ളക് 39,000

ഗാർ്്ബിൾ്്ഡ് 42,000

ചുക്ുു
െീഡിയം 16,500

മബസ്്്്് 17,500

കാഞ്്ിെക്്്ര് 1850

അെയ്ക്്ഓൾഡ3്4,000-35,000

രഞ്്ോെ 3,580

മ്ളക് 15,000-16,200

ഉഴ്ന്്് 10,500-12,000

മെറ്രയർ്് 10,000-12,000

കെല 5,400-6,500

മ്തിെ 3700

എള്്് 13,000-14,000

െല്്ി 7,500-9,000

രച്്െിനന്്ർ2 2,700-3,100

പ്ഴ്ക്്ലെിജയ 3,350-3,500

പ്ഗാമ്്് 690-825

രാംഓയിൽ്് 12,050

ജാതികുു
മൊണ്്ൻ്് 275-300

മൊണ്്ില്്ാമത500-550
ജാതിരപ്തി 1000-1300

ഫ്്വർ 1500-1550

റബർ്്

റബർ്്സോർ്്ഡ്തന്്വില
ലൊടുുയം
ആർ്്എേ്എേ്4 16,900

ആർ്്എേ്എേ്5 16,650

ഐഎേഎ്ൻആർ2015,350
60%ലാറ്്ക്േ് 12,945

കൊചുുി
ആർ്്എേ്എേ്4 16,900

ആർ്്എേ്എേ്5 16,650

ൈാലുകുക്ുു
ആർ്്എേ്എേ്1 13716

ആർ്്എേ്എേ്2 13578

ആർ്്എേ്എേ്3 13453

ആർ്്എേ്എേ്4 13384

ആർ്്എേ്എേ്5 13282

കുവാലാലംപുര
എേ്എംആർ്്20 12297

സോളർ്് 16490

60%ലാറ്്ക്േ് 8965

സോളർ്് 12020

വുയാപാരിവില

ലൊടുുയം
ആർഎേ്എേ്4 16400

ആർഎേ്എേ്5 16150

തെംതിെിക്്ാത്്ത് 15100

ഒട്്്രാൽ 10200

കൊചുുി
ആർഎേ്എേ്4 16,900

ആർഎേ്എേ്5 16200-16700
ഒട്്്രാൽ 11,500

ലാറ്്ക്േ് 12,000

സവ്ർണം (റൊച്്ി)

രവൻ 36,120

ഒര്പ്ഗാം
4,515

അവധിവയ്ാപാരം

സുവരുുണം(10തരുാം)MCX

ഓഗസ്്്്് 48,290

ഒസ്ട്ബർ 48,600

കവളുുി (1കി.പ്ഗാം)
MCX

മേപ്റ്്ംബർ 69,440

ഡിേംബർ 70,700

റൈരുു(NMCE)
ജ്ഹല 16,850

ഓഗസ്്്്് 16,711

റൊനക്്

കാംസോ,അെിൊലി
ഉെക്് 180-183

ഏലക്്ാ നലലം
(കകസിപിഎംസിലതകുുടി)

വിറ്്ത്(കിസോ) 52387.7

ക്െിയവില 1642

ശൊശെിവില 1110.57

(കാരഡമംലുതോലവഴുസ്ലേകറവര)

വിറ്്ത്(കിസോ) 20104.6

ക്െിയവില 1594

ശൊശെിവില 1114.52

വിവാദങ്്ൾ കിററ്ക്സ്ിന ്നേട്്മണ്്്ാക്്ി: ധേമനത്്്ി
നുയുഡൽഹി:വിവാദങ്്ൾമകാണ്്്കിമ്റ്ക്േ്
ഓഹെിവിരെയിൽവൻസനട്്മ്ണ്്ാക്്ിമയ
ന്്്ധനെപ്ന്്ിമക.എൻ.ബാലസഗാരാൽ.സക
െളംവ്യവോയേൗഹ്ദേംസ്്ാനെമ്ല്
ന്്കിമ്റ്ക്േ്എംഡിോബ്സജക്്ബിമ്ന്്
നിലരാട്ദൗർഭാഗയ്കെൊമെന്്്ംഅസ്ദ്ഹം
രറഞ്്്.

വ്യവോയങ്്ൾക്്്അന്ക്ലൊയനില
രാൊണ്േർക്്ാെിമന്്ത്്.കിമറ്്കേ്്കാെ്യ
ത്്ിൽക്ട്തൽവിവാദത്്ിനില്്.മ്ഖയ്െപ്ന്്ി
യ്ംവ്യവോയെപ്ന്്ിയ്ംേർക്്ാർനയം
വ്യക്്ൊക്്ിയിട്്്ണ്്്.
വ്യവോയങ്്മള സ്പരാൽോഹിപ്്ിക്്്
സ്ന്ാൾ മതാഴിലാളികമള േംെക്്ിക്്്ം.

മതാഴിൽനിയെത്്ിൽൊറ്്ംവര്ത്്ില്.്േം
സ്്ാനമ്ത്ാെിെത്്്ം മതാഴിൽേെെങ്്
സളാ,അത്്െംപ്രശ്നങ്്സളാഇസ്പ്ാഴില്്.
േിനിൊഷ്ട്്ിംഗ്ഹഹദൊബാദിസലക്്്
സരായത്താത്കാലികൊമെന്്്ംബാല
സഗാരാൽഅഭിപ്രായമ്പ്ട്്്.

5.37 കോ ടി യ് ടട സ ഹാ യ വ് മാ യി
ക്രോടവ റ്്് അ നി മ ല്് ടഹ ല്് ത്്് 
കൊചുുി: സോവിഡ്19ൽ്്പ്രതിേ
ന്്ിയിലായമ്ഗേംെക്്െസെ
ഖലയ്ക്്ായിസ്പോമവറ്്്അനിെ
ൽ്്മഹൽ്്ത്്്വിതെെംമെയ്്്
ന്്േഹായം5.37സോെിര്രയി
മലത്്ി.
േംസ്്ാനമ്ഗേംെക്്െവ
ക്പ്്ിന്കീഴില്ള്്മവറ്്റിനറി
ആശ്രപ്തികൾ്്വഴിമ്ഗേംെ
ക്്െ,രൗൾ്്പ്െിസെഖലയിമലക
ർ്്ഷകർ്്ക്്്1.20സോെിര്രയ്മെ
െര്ന്്്കള്ംഫീഡ്േപ്്ിമെന്്്്
കള്ം േൗജന്യൊയി എത്്ി
ക്്്ം.
സനെമ്ത്4.21സോെിര്രയ്

മെമവറ്്റിനറിെര്ന്്്കള്ംഫീ
ഡ്േപ്്ിമെന്്്്കള്ംവിതെെം
മെയ്തിര്ന്്്.
നാലാംഘട്്ത്്ിൽ്്40ഉത്ര

ന്്ങ്്ളാണ്കർ്്ഷകർ്്ക്്ായിനീ
ക്്ിവച്്ിട്്്ള്്മതന്്്സ്പരാമവറ്്്
ആനിെൽ്്മഹൽ്്ത്്്ൊസനജിംഗ്
ഡയറക്്ർ്്േി.മക.സ്്്്ീഫൻ്്രറ
ഞ്്്.
ഇന്്്യക്ൊമതനാല്ൊജ്യ

ങ്്ളില്ം സ്പരാമവറ്്ിന്ോന്്ി
ധ്യമ്ണ്്്. പ്രതിേന്്ികാലത്്്
കർ്്ഷകമെേഹായിസ്ക്ണ്്ത്
ഞങ്്ള്മെ ഉത്്െവാദിത്്ൊ
മെന്്്ംസ്്്്ീഫൻ്്രറഞ്്്.

മുംബൈ:ജനപ്രിയഇൻസ്്്്ന്്്്മെസേജിംഗ്ആപ്്ാ
യവാടേ്ആ്പ്്്സെയ്15മ്തൽജ്ൺ15വമെയ്ള്്
കാലയളവിൽൊജയ്ത്്്വിലക്്ിയത്20ലക്്ംവാ
ട്േ്ആപ്്്അക്്ൗണ്്്കൾ.കന്്നിപ്റത്്്വിട്്
ആദ്യപ്രതിൊേരൊതിരെിഹാെറിസ്പ്ർട്്ിലാ

ണ്ഇക്്ാെ്യെറിയിച്്ത്.വിലക്്ിയവയിൽ95ശത
ൊനവ്ംവ്യാജവാർത്്കള്ംോന്്ത്്ികതട്്ിപ്്്
ലക്്്യെിട്്്ള്്മെസേജ്കള്ംനിെവധിഅക്്ൗണ്്്
കളിസലക്്്കംര്യ്ട്്ർേഹായസ്ക്മെഅയച്്വ
യാമെന്്്ംവാട്േ്ആപ്്്അറിയിച്്്.

വാട്സ്ആപ്്് വിലക്്ിയത് 20 ലക്്ം അക്്ൗണ്്്കൾ
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