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Indian exporters to explore opportunities
for increased trade with South Africa
Indian Consulate to help industry
strategise in high potential areas
AMITI SEN
New Delhi, July 5

Opportunities to increase and
diversify Indian exports to
South Africa, an export market
which has grown four times in
the last one and a half decades,
will be discussed in detail by
senior oﬃcials from the Indian
Consulate in Johannesburg
this week in an online interac
tion with Indian businesses
wanting to explore fresh pos
sibilities in the postCovid
scenario.
“Exports from India to South
Africa, especially automobiles
and pharmaceuticals, got a big
push during the Pandemic.
Similar opportunities exist for
other items too. The Consul
General of India to Johannes
burg will interact with Indian

companies this week on such
opportunities at a virtual meet
organised by exporters’ body
FIEO,”
a
source
told
BusinessLine.
This is part of the Ministry of
External Aﬀairs’ initiative star
ted last year to facilitate and
promote
Indian
exports
through its Missions and Posts
in various countries.
Exports to South Africa
Indian exports to South Africa,
which was at $984 million in
200405, touched $4 billion in
201920, although it dipped
marginally to $3.93 billion in
202021 due to the Covid19 pan
demic at the beginning of the
ﬁscal. Imports, on the other
hand, increased 8.6 per cent to
$7.5 billion during the ﬁscal.

Despite the slight decline in
Indian exports to South Africa
in 202021, items such as motor
vehicles posted a sharp 10.97
per cent growth to $557 mil
lion. India, in fact, was the top
country of origin for vehicle
imports into South Africa des
pite
the
lengthy
Covid19 lockdowns
and overall de
clines
in
vehicle
sales in
2020,
accord
ing
to the recent Automotive
Export Manual report of
the Automotive Industry Ex
port Council. “Automobiles
and parts exports to South
Africa have a great potential for
growth as Indian exporters
could also use the country as a
hub for export to other African
countries,” the oﬃcial said.

Pharmaceuticals
Pharmaceuticals is another
area where there are opportun
ities for accelerated growth in
the postCovid period. India’s
exports of pharmaceutical
products to South Africa grew
33 per cent to $745 million in
202021 and with a fo
cus on demand is
likely to rise fur
ther, the
oﬃcial
added.
Apart
from
phar
maceut
icals and vehicles & com
ponents, exports from India
to South Africa include trans
port equipment, engineering
goods, footwear, dyes and inter
mediates, chemicals, textiles,
rice and gems and jewellery.
“The key objective of the in
teractive session is to under
stand the present economic

status of South Africa in view of
Covid19, discuss the commer
cial opportunities available in
the prevailing economic envir
onment and evaluate the fu
ture opportunities of various
sectors,” according to FIEO.
With ties between India and
South Africa intensifying not
just economically but also stra
tegically, as witnessed in the
two countries’ recent collabor
ation at the WTO on intellec
tual property ﬂexibilities for
Covid19 medical products, the
atmosphere is conducive for
more business, the source
added.
India’s overall goods exports
in 202021 declined 7.26 per
cent to $ 290.63 billion but in
the ﬁrst quarter of the current
ﬁscal the country recorded the
highestever exports of $95 bil
lion, posting a 85 per cent
growth over the ﬁrst quarter of
the previous ﬁscal.

Mandatory hallmarking norms leave jewellery industry in a tizzy
OUR BUREAU
Mumbai, July 5

Weeks after mandatory hall
marking was introduced, the
jewellery industry is in a tizzy,
with no clarity on a lot of fresh
provisions introduced.
Hallmarking has been
made mandatory in 256 dis
tricts from June 16.
Nitin Khandelwal, Past
Chairman, the All India Gem
and Jewellery Domestic Coun
cil, said there is a huge unrest
in the industry as the Govern
ment had conﬁrmed that
Hallmarking Unique Identi
ﬁcation (HUID) would only be
restricted to Hallmarking
centre and and not apply to
jewellers.
However, there is still no
clarity on this as the process
involves jewellers in certain
elements of HUID, he said.
“We are still facing problems
and cannot get our jewellery

LoanTap sees 120%
increase in loan
demand during
January-May 2021
OUR BUREAU
Mumbai, July 5

Digital lender LoanTap wit
nessed a 120 per cent growth in
loan applications between
January and May 2021 com
pared to the same period last
year.
“With a total of 58,131 loan
applications between the
months of January and May
2021, the company disbursed
personal loans worth over ₹105
crore,” LoanTap said in a state
ment on Monday.
LoanTap saw demand and
applications for credit lines
and vehicle loans pick up
second to term loans. Over
8,000 unique customers came
on its platform, largely for
term loans.
Most of the loan demand
came from salaried personnel
in TierI cities, it said. Addition
ally, millennials were keen on
catering to their lifestyle needs
from the comfort of their
homes. This led to increased in
terest in convenient, onetap
personal loans.

Hallmarking has been made
mandatory in 256 districts
from June 16

hallmarked anywhere,” he
added.
‘Huge disconnect’
Along with earlier approved
three karatages, 20, 23 and 24
k were also agreed by the Min
ister and DG, BIS, this has not
been made part of the order
released by BIS while a gazette
notiﬁcation is being awaited.
There is still no clarity on how
the mandatory hallmarking

regime will work outside the
256 districts, said Khandelwal.
“There is a huge disconnect
between what was agreed by
the Minister and what is
presented to the industry,” he
said. Saiyam Mehra, Vice
Chairman, GJC, said the ap
plicability of hallmarking
continues to loom as dark
clouds of uncertainty over the
industry. Wholesalers and
manufacturers, who gener
ally stock jewellery in thou
sands, are unable to get their
jewellery hallmarked as the
hallmarking centres under
the current procedure are not
able to give required output,
he said.
The new HUID process be
ing implemented may take
weeks or months to get jew
ellery hallmarked. The in
dustry has still not received
any oﬃcial clarity on the
status of their old stock in

trade, he added.
BIS had three meetings
with around 20 members of
the
Expert
Committee
wherein all the elements that
the industry found imprac
tical were discussed. The BIS
team headed by the DG prin
cipally agreed with the in
dustry with regard to a large

majority of the concerns and
asked the industry to be pa
tient. Jewellers were allowed
to sell their existing nonhall
marked stock till August 30.
However, all these import
ant concerns are missing in
the order and this has created
a scenario of unrest and panic
in the industry, he said.

Disinvestment of
NMDC kicks off today
Retail investors
can bid tomorrow
OUR BUREAU
New Delhi, July 5

The Government will divest
up to 7.49 per cent in NMDC
Limited. This will be done
through oﬀer for sale
method, better known as auc
tion method.
“Oﬀer for Sale in NMDC
opens tomorrow for nonre
tail investors. Retail investors
can bid on Wednesday. Gov
ernment would divest 4 per
cent equity with a 3.49 per
cent Green Shoe option,”

Tuhin Kanta Pandey, Secret
ary, Department of Invest
ment and Public Asset Man
agement (DIPAM) said in a
tweet.
Floor price for the oﬀer is
₹165. At this price, govern
ment can get over ₹3,600
crore.
Floor price is at the dis
count of 6.24% of closing
price of ₹175.30 on Monday at
BSE. At present, Government
holds 68.29 per cent in the
company.
For the ﬁscal year 202021,
the company made a proﬁt of
₹2,837.58 crore over the
turnover of ₹6,847.57 crore.

Paytm launches ‘Postpaid Mini’
OUR BUREAU
New Delhi, July 5

Digital ﬁnancial services
platform
Paytm
has
launched Postpaid Mini, an
extension of its Buy Now, Pay
Later service, to drive aﬀord
ability amongst those new to
credit. The smallticket in
stant loans will give ﬂexibil
ity to users to maintain li
quidity during the Covid
pandemic.
This service has been

launched in partnership
with Aditya Birla Finance Ltd.
With the launch of Post
paid Mini, the company will
oﬀer access to loans ranging
from ₹250 to ₹1,000, in addi
tion to Paytm Postpaid’s in
stant credit of up to ₹60,000.
This will enable users to pay
for their monthly expenses,
including mobile and DTH
recharges,shop on Paytm
Mall and more, according to
the company.
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PhonePe, Flipkart
partner to digitise
cash-on-delivery
payments
OUR BUREAU
Mumbai, July 5

Digital payments platform
PhonePe has partnered with
Flipkart to launch contactless
‘Scan and Pay’ feature for the e
commerce major’s payonde
livery orders.
“PhonePe’s dynamic QR code
solution will enable customers
who earlier opted for cash on
delivery to pay digitally
through any UPI app at the
time of delivery,” it said in a
statement on Tuesday, adding
that this will help reduce per
sonal contact while ensuring
safety, and drive contactless
payments for customers who
are
comfortable
with
cashondelivery.
Digital adoption
Ankit Gaur, Director of Busi
ness, PhonePe said, “Digital
payments adoption has be
come widespread over the past
few years thanks to UPI. Digit
ising cashbased payments will
give a boost to not just ecom
merce but also contribute to
the larger goal of Digital India.”
With this facility, customers
will just need to scan the
PhonePe QR code to make con
tactless payments from home
for deliveries from Flipkart.

Government sets up advisory
panel for ONDC project
OUR BUREAU
New Delhi, July 5

The Centre has set up an Advisory
Council for Open Network for Di
gital Commerce (ONDC) com
prising Nandan Nilekani of In
fosys, Avaana Capital’s Anjali
Bansal and senior representat
ives from the government and re
tailers organisations to advise on
fast adoption of the initiative.
“It has been decided to consti
tute an Advisory Council, to ad
vise the government on meas
ures needed to design and
accelerate adoption of ONDC...”
according to an ‘order’ issued by
the Department for Promotion of
Industry and Internal Trade
(DPIIT).
The ONDC, a project of the
DPIIT assigned to the Quality
Council of India (QCI), aims at
promoting open networks de
veloped on open sourced meth

odology, using open speciﬁca
tions and network protocols
independent of any speciﬁc
platform.
Other members
Other members of the Advisory
Council include RS Sharma, CEO,
National Health Authority; Adil
Zainulbhai, Chairman, QCI & Ca
pacity Building Commission;
Arvind Gupta, CoFounder &
Head, Digital India Foundation;
Dilip Asbe, MD and CEO, National
Payments Corporation India;
Suresh Sethi, MD and CEO, Na
tional Securities Depository Lim
ited (NSDL); Praveen Khandelwal,
SecretaryGeneral, Confedera
tion of All India Traders (CAIT)
and Kumar Rajagopalan, CEO, Re
tailers Association of India. DPIIT
Additional Secretary shall be the
Convener of the Advisory Coun
cil, the order said.

Airtel Business
appoints Harish
as CEO for
‘emerging business’
OUR BUREAU
New Delhi, July 5

Airtel Business, the business
tobusiness (B2B) unit of
Bharti Airtel (Airtel), on
Monday said it has appointed
Harish Laddha as Chief Exec
utive Oﬃcer for Emerging
Business. He will report to
Ajay Chitkara, Director and
CEO — Airtel Business, the
company said in a statement.
In his new role, Laddha will
be responsible for identifying
and leveraging growth oppor
tunities in emerging categor
ies such as small and medium
business (SMB) segment. “The
SMB segment oﬀers a massive
opportunity to enable digital
transformation of tens of mil
lions of traditional busi
nesses. Airtel Business with its
endtoend portfolio is well
positioned to serve the re
quirements of these busi
nesses,” Chitkara said.
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െകാവിഡ് മാറിയാൽ ഇnയy്
നlകാലം: എം.എ. യൂസഫലി
െകാcി: െകാവിഡ് തിസ
nി അവസാനി nേതാെട
ഇnയെയ കാtിരി nത്
മികc കാലമാെണn്
p് െചയർമാൻ എം.എ. സ
ഫലി പറ . 73-ാമത് ചാർ
േ ർഡ് അkൗ
സ് വാർ
ഷിക ദിനേtാടνബnിc്
ഇൻsി ് ഒഫ് ചാർേ ർഡ്
അkൗ
സ് ഒഫ് ഇnയ
(ഐ.സി.എ.ഐ ) എറണാ
ളം ശാഖ െട ആേഘാഷ
tിൽ µഖയ ഭാഷണം നട
കയായി
അേdഹം.

െകാവിഡിൽ േകരള ം ഇnയ
ം േലാകമാെക ം വലിയ
തിസnിയിലായി. എlാവ
ം േചർn് പരി മിc് തി
സnി മറികട ം.
തിസnികൾ നെm
തൽ ശkരാ കയാണ് പ
തിവ്. ചാർേ ർഡ് അkൗ
മാർk് വലിയ ഉtരവാദി
tµ ്. സാmtിക sാ
പന െള ം ബിസിന ക
െള ം ബnിpി n ക ി
കളാണ് സി.എkാർ. sാ
പന ൾk് മികc ഉപേദശ

ൾ നൽേക
മതല
്. അറി llവരിൽ നിn്
പഠിkാൻ എlാവ ം തyാ
റാകണം.
1973ൽ ഒ
pർമാർk
മായി ടkം റിc തനി
k് േലാകtിെn വിവിധ ഭാ
ഗ ളിലായി 210 ൈഹpർ
മാർk ക ം േഷാpിംഗ് മാ
ക ം ട ാνം 57,000 േപ
ർk് േജാലി നൽകാνം 800
േകാടി േഡാളർ യവി യം
നടtാνµll കാരണം n്
കാരയ ളാണ്. ണനിലവാ

വയkിജീവിതtിൽ വിശവാ
സയത ം സതയസnത ം
ലർtാνം വയkിബn
ൾ നിലനി tാνം അതയാ
ഹമിlാെത ജീവി ക ം െച
yാൽ വിജയം ഉറpാെണ ം
സഫലി പറ .
ഐ.സി.എ.ഐ എറണാ
ളം ശാഖ െചയർമാൻ ര ി
ത് ആർ. വാരയർ, ദീപ വർഗീ
സ്, േജാേമാൻ െക. േജാർജ്,
ബാ എ ഹാം കllിവയ
ലിൽ, േതാമസ് േജാസഫ് എ
nിവർ സംസാരി .

രം, താ ാ n വില, മികc
േസവനം എnിവയാണത്.

യു.ഐ.ഡി പതിkാനാവുnിl; സവർണ വിപണിയിൽ രപതിസnി
െകാcി: സവർണാഭരണ
ൾk് ഹാൾമാർkിംഗ് ണീ
k് ഐഡnിഫിേkഷൻ ( .
ഐ.ഡി) ഈമാസം ഒ µത
ൽ നിർബnമാkിെയ ി ം
ആഭരണtിൽ അത് പതി
കി ാtത് വിപണിെയ തി
സnിയിലാ
. ഹാൾമാ
ർkിംഗ് െസn കൾ .ഐ.

\

വിനിമയനിര

കറൻസി

േ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

െസൽ

ഡി പതി nത് ൈവകിpി
nതാണ് തിരിcടി. 'മാന
ക്" ഓൺൈലൻ െസർവർ ത
കരാറിലായതാണ് കാരണെമ
n് െസn കൾ പറ
.
േകരളtിൽ ഇnെല ഒരി
ട ം .ഐ.ഡി പതി നൽ
കിയിെl ം തിസnി പ
രിഹരിkാൻ അടിയnരമായി

സർkാർ ഇടെപടണെമ ം
ഓൾ േകരള േഗാൾഡ് ആൻ
ഡ് സിൽവർ മർc സ് അേസാ
സിേയഷൻ (എ.െക.ജി.എസ്.
എം.എ) സംsാന സിഡ
േഡാ.ബി. േഗാവിnൻ, ജനറ
ൽ െസ റി െക. േരnൻ,
ഷറർ എസ്. അബ് ൽ നാസർ
എnിവർ ആവശയെp .

്

്രപതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ
അടിയന്തരമായി സർക്കാർ
ഇടെപടണെമന്ന് ഓൾ
േകരള േഗാൾഡ് ആൻഡ്
സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ്
അേസാസിേയഷൻ

കേmാളനിലവാരം

ബയിംഗ്

74.33 74.27
88.32 88.26
103.03 102.96
80.70 80.64
55.33 55.27
56.04 55.98
60.31 60.25
197.51
246.47
194.16
19.80
20.24
20.14

െകാcി
െവളിെc മിlിംഗ്
17,600
െവളിെc
17,000
െകാ
10,600-10,900
പി ാk്എk്െപlർ
3000
പി ാk്േറാ റി
3400
µളക്
േച ാtത്്
39,900
µളക് തിയത്
38,900
µളക് ഗാർബിൾഡ് 41,900
k്മീഡിയം
16,500
k്െബs്
17,500
മ ൾ
േസലം-ഈേറാഡ് 7200-7800
കാ ിര
1850
അടy
അടyന
30,000-31,000
അടyപഴയത് 34,000-35,000
പ സാര
3580
വ ൽµളക്
15,000-16,200
ഉ n്
10,500-12,000
െച പയർ
10,000-12,000

കടല
5400-6500
µതിര
3700
എll്
13,000-14,000
മlി
7500- 19,000
പcരി നmർ-2 2700-3100
kലരി (ജയ) 3350-3500
ാ
690-825
പാം ഓയിൽ
11,300
ജാതിk
െതാ ൻ
200-240
െതാ ിlാtത് 450-480
ജാതിപ ി
1000-1100
വp്
1300-1450
മ
1500-1650
റബർ
ആർഎസ്എസ് 4
16,600
ആർഎസ്എസ്-5 16,000-16,400
ഒ പാൽ
11,000
ലാ k്
11,500
ൈപനാpിൾ
പc

25.00

പഴം
െsഷയൽ

17.00
26.00

േകാ യം
ആർ.എസ്.എസ് 4 161.00
ആർ.എസ്.എസ് 5
158.00
തരംതിരിkാtത്
147.00/147.50
ഒ പാൽ
100.50
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
16600
ആർ.എസ്.എസ് 5
16300
തരംതിരിkാtത്
15300
ഒ പാൽ
12365
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
14430
ആർ.എസ്.എസ് 2
14291
ആർ.എസ്.എസ് 3
14163
ആർ.എസ്.എസ് 4
14093
ആർ.എസ്.എസ് 5
13989
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
12091

(161.70)
60 % ലാ ക്സ് 9274(124.00)
െവളിെc
203
െകാ
133
ശർkര ( മറ ർ)
80
ശർkര (പാ ി)
55
കാpി
110
ആല ഴ
െവളിെc മിlിംഗ് 17700
െവളിെc
17100
െകാ ാ െതളിവ്
10850
െകാ ാ ഓെട
10900
െകാ ാ രാശി
10950
ർ
െവളിെc (മിlിംഗ്) 17300
െകാ
11000
േത പി ാk്
3000
നാളിേകരം
3250
െവllി
720
അടy
അമല
തിയത്
6200-7000

പഴയത്്
ര ാംതരം
പഴയത്്
തിയത്

6500-7300
3500-4500
െകാkാല
7000-7900
6500-7800

െന മ ാട്
റബർ
153
ഒ പാൽ
97
േത
35
µളക്
360
െകാ pാk്
300
ജാതിk
200
ജാതിപരിp്
430
ജാതിപ ി
1,000
ാm്
550
കാpി
100
െകാേkാ
10
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
ഒ ാം

35,440
4,430

ഇശൽ മറിയtിന്
പിcവyാൻ േവണം
16 േകാടി
െകാcി: പിcവ ട nതി
ν µൻ തെn ൈകകാ ക
െടചലനേശഷിന െp ഇശ
ൽ മറിയtിν േവണം മന
ക െട ൈകtാ .് ൈs
നൽ മ
ലർ ആേ ാഫി (എ
സ്.എം.എ)എnഅ ർവേരാ
ഗമാണ് ലkദവീപ് കടമt്
തിയ െകാ ാരtിൽ പി.െക.
നാസറിെn ം േഡാ. ജസീന
െട ം നാലര മാസം മാ ം
ായമായ മകൾk്. അേമരി
kയിെല േനാെവർ ീസ് കm
നി െട 16 േകാടി പ വില വ
n േസാൾജൻs (ജീൻ റീ
േp െമ െത റാ pി ) എ n
ഇൻജkനാണ് േരാഗtിν
ll മ n്.
ശരീരtിെnചലനേശഷി
ന മാ ക ം മാംസേപശിക
ൾ നശി ക ം െച n അവ
sയാണിേpാൾ. ഒ മാസം
ായµllേpാളാണ് േരാഗല
kണ ൾ ക
ട ിയ
ത്. ഒnര വയസിνllിൽ ചി
കിt നട ക ം േവണം. ഇ
േpാൾ ബംഗ ആsർ സി.
എം.ഐ ആ പ ിയിൽ ചി
കിtയിലാണ് ഇശൽ. ബംഗ
വിദയാരണയ രയിലണ് നാ
സ ം ംബ ം താമസി n
ത്. ഇവിെട സവകാരയ കmനിയി
െലജീവനkാരനാണ്നാസർ.

ലീഡർ െക.ക ണാകരെn ി nാം ജnവാർഷിക ദിനtിൽ ഐ.എൻ.ടി. .സി െട ആഭിµഖയtി
ൽ തി വനn രം മ സിയം വളpിെല ലീഡ െട തിമയിൽ
ാർcന നടtിയ േശഷം വർtകെര
അഭിവാദയം െച n െക.പി.സി.സി സിഡ െക. ധാകരൻ. തിപk േനതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ,േന
താkളായ രേമശ് െചnിtല,െക.µരളീധരൻ,µlpളളി രാമചnൻ,ഉmൻചാ ി,െകാടി nിൽ േര
ഷ്,വി.എസ്.ശിവ മാർ ട ിയവർ സമീപം.
േഫാേ ാ : േമഷ് െചmഴnി

റdാkിയ നിയമം ചുമtി 1000േtാളം േകസുകൾ
◗ശരണയാ ഭുവേനnൻ

ന ഡൽഹി: 2015ൽ റdാkിയ വി
വര സാേ തിക നിയമtിെല 66
എ വ p് മtി രാജയt് ആയി
രkണkിന് േക കൾ രജിs
ർ െചyതിൽ െഞ ൽ േരഖെp
ീംേകാടതി.
tി
അസാധാരണ ംഭയെp
n മാണിെതn്ജsി മാരായ
ആർ.എഫ്.നരിമാൻ,െക.എം.േജാ
ഇശൽമറിയ ം അcൻ നാസ ം
ചികിtാ സഹായtിനായി
ആkിസ് ബാ ിെn െഹ ർ
ശാ ഖ യി ൽ അ kൗ ് ആ രം
ഭിcി .്
അ kൗ
് നmർ:
915010040427467, ഐ. എ
ഫ്.എസ്.സി- UTIB0002179
; ഗി ൽ േപ : 8762464897,
9480114897

സൗജനയ
ധാനയവിതരണം
നവംബർ വെര

ഇൻഫർേമഷൻ ആൻഡ് പbി
ക് റിേലഷൻസ് വ p് എറണാ
ളം േമഖല െഡപ ി ഡയറk
റായി മതലേയ ചnഹാസൻ
വ തല. േകരള മീഡിയ അkാദ
മി െസ റിയായി വർtി
വരികയായി
. എറണാ ളം
റീജിയണൽ െഡപ ി ഡയറkർ
ഓഫീസിൽ അസിs ഇൻഫ
ർേമഷൻ ഓഫീസർ, എറണാ
ളം, പtനംതി , ആല ഴ ജിl
കളിൽ ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസ
ർ എnീ നിലകളിൽ വർtി
cി .്

തി വനn രം: ധാൻ മnി
ഗരീബ് കലയാൺ അn േയാജന
പdതി െട നാലാം ഘ tിൽ
3.87 ലkം ടൺ ഭkയധാനയ
ൾ േകരളtിൽ വിതരണം െച
െമn് എഫ്.സി.ഐ (േകരളം
) ജനറൽ മാേനജർ വി.െക. യാ
ദവ് വാർtാസേmളനtിൽ
അറിയി . 3.08 ലkം ടൺ അരി
ം 0.79 ലkം ടൺ േഗാത ം
ലഭി ം. സംsാനെt 1.54
േകാടി ണേഭാkാkൾk് ന
വംബർ വെര സൗജനയമായി ല
ഭയമാ ം.1,238 േകാടി പ വില
ളള ധാനയമാണ് ലഭി ക. സാ
ധാരണ വിഹിതtിെn ര ിര
ിയലധികമാണിത്.

സഫ്, ബി.ആർ. ഗവായി എnിവ
ൾെp െബ ് നിരീkി . ഇ
kാരയtിൽ വിശദീകരണം േത
ടി േകn സർkാരിന് േനാ ീസ
യ . പീpിൾ ണിയൻ ഒഫ് സി
വിൽ ലിബർ ീസ് എn സnd
സംഘടന നൽകി ഹർജിയിലാ
ണിത്. േകസ് ര ാ y് േശഷം വീ
ംപരിഗണി ം.ഇല േ ാണി
ക് മാdയമ ൾ വഴി കരമായ
േതാ sർd ഉളവാ nേതാ ആ

േരശയ സിംഗാൾ േകസ്

ശിവേസന തലവൻ ബാൽതാ
kെറ െട നിരയാണെt ട
ർ ll ഹർtാലിൽ µംബയി
െല ജന ൾ
ായ dി
µ ിെന റിc് േഫ
kിൽ

േപാsി ഷഹീൻ ദാദ എn െപ
ൺ ി
ം അത് ൈലk് െച
y േകാ യം മരകം സവേദശി റി
ν ീനിവാസിνെമതിെര66എ
മtി അറs് െചyി
.ഇ
തി െന തി െര 2012 ൽ ഡ ൽ ഹി
സവേദശി ം നിയമവിദയാർtി
മായ േ യാ സിംഗാൾ ഹർജി
നൽകി. 2015ൽ ജsി മാരായ
ആർ.എഫ്. നരിമാνം െജ. െചല
േമശവ ംഉൾെp െബ ്66എഭ
രണഘടനാ വി d ം അഭി ാ
യ സവാത tിന് േമ ll കട
കയ മാെണn്
ിkാ ി
വ p് റdാkി.
ീംേകാടതി
അഭിഭാഷക മനാലി സിംഗാളാ
ണ് േ യ െട അm.

യ വിവര ൾ മനഃ ർവം
ിc്
ൈകമാ nത് തടയാνll നിയമ
മാണിത്. ഭരണഘടനാ വി dെമ
n്
ിkാ ി2015ൽ
ീംേകാ
ടതി ഇത് റdാkിയി
.
66എ റdാ nതിന് µm് 229
േക കളായി
തീർpാkാν
ായി nത്. േശഷം 1,307 േക
കൾ തായി രജിsർ െച .
ഇതിൽ 570 എ tിൽ ഇനി ം
തീർpായി ിl.

66എ
6എ
2008
ലാ ണ്
ഐ .
ടി ആ
k് േഭ ദ ഗ
തി െച
ച y്
66 എ
ി
േcർtത്.
െസ ൽ േഫാ ൺ, ക m ർ
ട ി യ ഇ ല േ ാ ണി ക് മാ
dയമ ൾ വഴി, കരമായ
േതാ sർd ഉളവാ nേതാ
ആയ വിവര ൾ മനഃ ർവം
ി ക, ൈകമാ ം െച
ക എnിവ കരമാണ്.
വർഷംവെര തട ം പിഴ ം ല
ഭി ം.

സവർണ കവേ ഷൻ േകസ് തികെള സർkാർ സംരkി nതായി ആേരാപിc് വേമാർc നടtിയ
ജിlാ ധർണ വേമാർc സംsാന സിഡ
ൽ
ഉ ഘാടനം െച
. ജിlാ സിഡൻ്റ് വി
േരഷ് അdയkത വഹി . ബി.എൽ. അേജഷ്, ഹരി
ദീപ്, എസ്. സജി, ശാn് േഷണായി,
സജിt്, അ ൺ എnിവർ പെ
.

www.facebook.com/keralakaumudi

ലുലു ആേഗാള റീെട്ടയിൽ
കമ്പനികളുെട പട്ടികയിൽ

 വാൾമാർട്ടാണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്; രണ്ടാംസ്ഥാനത്ത് ആമേസാൺ
ബായ്: ആേഗാളതലtി
ൽ µൻപnിയി ll റീെ യി
ൽ sാപന
െട പ ികയി
െകാവിഡ് ആേഗാള വാ
ൽ ഇടംേനടി µഖ വയവസാ
ണിജയ-വയവസായ േമഖ
യി എം.എ. സഫലി നയി
n
p്. µഖ ഓഡി
ലെയ തിസnിയിലാ
് sാപനമായ ഡിേലായി ്
kിയേpാൾ നാല് ഇസിdീകരിc 2021െല പ ി
െകാേമഴ്സ് െസn കള
കയിൽ വിന് റേമ മാജി
ടkം 26 തിയ ൈഹp
െയn്
p് െചയർമാ
ദ് അൽ ൈtം (കയാരിേഫാ
ർമാർk കളാണ്
ൻ എം.എ. സഫലി പ
ർ) മാ മാണ് ഗൾഫ് േമഖല
p് ഗൾഫ്, ഈജിപ്ത്, ഇൻ
റ . ര വർഷtിന
യിൽ നി llത്.
േഡാേനഷയ, മേലഷയ എ
കം 30 തിയ ൈഹpർ
10 രാജയ ളിൽ സാnി
nിവിട ളിലായി 2020
മാർk കൾ റ ം. ഇ
dയµll
pിന് റിേpാർ
മാർcിന് േശഷം ആരം
-െകാേമഴ്സ് രംഗം വയാപ
νസരിc് വി വരവ് 740 േകാ
ഭിcത്. 3,000േലെറ േപർ
കമാ െമ ം അേdഹം
ടി േഡാളറാണ്; വാർഷിക വ
k് െതാഴി ം ലഭയമാkി
പറ .
ളർc അ ് ശതമാനം. 16 രാ
ജയ ളിൽ വർtി n
മാജിദ് അൽ ൈtമിെn
െട പ ികയിൽ ഇnയയിൽ നി
mനി ഷവാർസ് p്, അേമരി
വി വരവ് 6.65 ശതമാനം വള
n് റിലയൻ µ .് അേമരി
kയിെല െ ാെഗർ എnിവ
ർcേയാെട 765 േകാടി േഡാള
kൻ കmനികളായ വാൾമാർ
യാണ് പ ികയിൽ യഥാ മം
ർ. േലാകt് അതിേവഗം വ
,് ആമേസാൺ, േകാസ് േകാ
്
ഒ µതൽ അ വെര sാ
ള n റീെ യിൽ കmനിക
േകാർpേറഷൻ, ജർmൻ ക
ന ളി llത്.

കരുേtാെട ലുലു രഗൂp്

യു.ജി.സി അംഗീകൃത ഓൺൈലൻ
ഡിരഗി േകാഴ്സുകളുമായി െജയിൻ
 േകാഴ്സിന് േശഷം േപ്ലസ്െമന്റ് േസവനം ഓൺൈലനിലും ലഭിക്കും
 േകാഴ്സുകളുെട സമയ്രകമം െറഗുലർ േകാഴ്സുകൾക്ക് സമാനം
െകാcി: െജയിൻ ഡീംഡ്
ബി ണിേവഴ്സി ിയിൽ
.ജി.സി അംഗീ ത െകാ
േമഴ്സ്, മാേനജ്െമ , ഐ.
ടി., ഹ മാനി ീസ് വിഷയ
ളിൽ
.ജി., പി.
ജി. ഓൺ
ൈലൻ
േകാ
കൾ ആരംഭി .
സർവകലാശാല
കൾ ഉൾെpെട ഒ ലk
േtാളം വിദയാർtികൾ പ
ഠി n 85 sാപന
ll െജയിൻ p് ഒഫ് ഇൻ

സ് ി ഷൻസിെn കീഴി
llതാണ് െജയിൻ ഡീംഡ്
ബി ണിേവഴ്സി ി. എ
ൻ.ഐ.ആർ.എഫ് കാരം
രാജയെt മികc 100 sാ
പന ളിൽ ഒ
nായ ണി
േവഴ്സി ിk്
.ജി.സി
െട േ ഡഡ്
ഓേ ാണമി µ .്
.ജിയിൽ ര ം പി.ജി
യിൽ ഏ ം വിഭാഗ ളിലാ
ണ് േകാഴ് കൾ. േഡ ആ
ൻഡ് അനലി ിക്സ്, ൈസ
ബർ െസക രി ി, kൗഡ് ക

ഓഹരി നിലവാരം
KERALA BASED
APOLLOTYRE
AVTNPL
Cochin minerals
COCHINSHIP
Dhan bank

228.800 228.800
75.950 75.950
151.100
0.000
396.700 396.700
15.950 15.900

Eastern Treads
Fact
FEDERALBNK
GEOJIT
Gtn textiles
HARMALA
INDITRADE

51.800
0.000
136.250 135.900
87.250 87.250
79.750 79.750
7.580
0.000
205.850 205.800
41.900
0.000

395.33
112.20

Kera ayu
Kitex
Kse ltd.
Manapuram
Muthoot capital
Muthootfin
Nitta gelatin

62.900
113.350
2911.850
176.600
407.550
1559.100
222.100

m ിംഗ്, ആർ ിഫിഷയൽ
ഇnലിജൻസ്, ഇnർനാഷ
ണൽ ഫിനാൻസ് ട ി
72 തന വിഷയ ളി
ൽ നിn് ഐച്ഛികവിഷ
യം വിദയാtികൾk് തിര
െ
kാം.
ഓൺൈലൻ േകാഴ്
ക െട സമയ മം ണി
േവഴ്സി ി െട െറ ലർ
േകാഴ് കൾk് സമാനമാ
ണ്. േകാഴ്സിന് േശഷം േp
സ്െമ േസവനം ഓൺ
ൈലനി ം ലഭി െമn്
ചാൻസലർ േഡാ. െചൻരാ
ജ് േറാ ചn് പറ .
െസൻെസക്സ്
നിഫ് ി
0.000
113.200
0.000
176.650
407.400
1558.600
0.000

52880.00
15834.40

Patspin india
7.220
7.150
RUBFILA INTL [BSE] 101.950
0.000
SIB
12.820 12.800
Sree sakthi paper
7.510
0.000
Vertex
1.730
0.000
Vguard
262.000 261.950
WONDERLA
225.850 225.750

