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New Delhi, November 13

Concession  for  medical
devices  and  agriculture  pro
ducers  is  high  on  the  US
agenda  as  the  teams  headed
by  US  Trade  Representative
Robert Lighthizer and Union
Commerce & Industry Minis
ter  Piyush  Goyal  prepare  to
fi��nalise a mini trade package
in  their  meeting  in
Washington.

“The fact that India’s deleg
ation  has  a  number  of  rep
resentatives  from  the  med
ical  fi��eld,  including  doctors
from the All India Institute of
Medical  Sciences,  suggests
that  some  movement  is
likely  in  the  area  of  removal
of caps on pricing of medical
devices,”  an  offi��cial  told
BusinessLine.

The  US  industry  wants
price  caps  on  medical
devices  such  as  stents  to  be
removed  as  it  argues  that  it
makes  its  functioning  unvi
able in the Indian market.

The  meeting in  Washing
ton,  will  also  focus  on  agri
cultural  products  where  the
US  wants  India  to  lower  tar
iff��s.  These  include  a  number
of  items  such  as  apples,  al
monds,  walnuts  and  dairy
products, the offi��cial added.

The  US  has  been  demand

ing  concessions  from  India
to  increase  its  exports  to  the
country  to  bring  down  the
existing  trade  defi��cit.  Al
though  India  has  managed
to  bring  about  greater  bal
ance  in  trade  by  importing
oil  and  gas  from  the  US
worth  about  $4  billion  last
year,  Washington  feels  it  is
not  enough  and  more  needs
to be done. India’s trade defi��
cit  with  the  US  declined  $1.6
billion,  about  7  per  cent,  in
2018, to $21.3 billion.

Import of motorcycles
Apart  from  medical  devices
pricing  and  lowering  of  du
ties  on  farm  exports,  Wash
ington  also  wants  India  to
cut  levies  on  import  of
smartphones  and
motorcycles.

New  Delhi’s  interests,  on
the  other  hand,  are  largely
defensive.  It  wants  the  US  to
restore  the  Generalised  Sys
tem of Preferences for Indian

exporters,  which  was  with
drawn earlier this year, in its
totality.

The  GSP  scheme,  under
which imports of more than
3,000 items from India were
allowed duty free into the US,
aff��ected  exports  of  about
$5.6 billion from the country.
But  the  total  GSP  benefi��ts  in
terms  of  actual  duty  conces
sions  were  to  the  tune  of
only  $190  million,  as  per
Commerce  Ministry
calculations.

Delhi  also  wants  the  US  to
roll  back  the  unilateral  in
crease  in  import  duties  on
aluminium  and  steel  from
India  implemented  last  year
on security concerns.

Goyal  had  recently  said
that while the package being
worked  out  at  the  moment
was  a  “mere  tinkering”  of
rules,  there  was  scope  for  a
fullfl��edged  free  trade  agree
ment  between  the  two
countries.

For Indian exporters,

restoration of GSP

tops Delhi’s wishlist 

The US industry wants price

caps on medical devices such

as stents removed AFP

US may push for concession 
for medical devices, farm goods
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KIOCL  Ltd  (formerly
Kudremukh  Iron  Ore  Com
pany  Ltd),  a  Central  public
sector undertaking under the
Union  Steel  Ministry,  recor
ded a profi��t after tax (PAT) of
₹��4.07  crore  in  the  second
quarter of 201920 as against a
profi��t  of  ₹��49.52  crore  in  the
corresponding period of pre
vious fi��scal.

Quoting  MV  Subba  Rao,
Chairman and Managing Dir
ector of KIOCL Ltd, a company
statement  said  here  that  the
company’s  profi��tability  has
been  aff��ected  due  to  severe
drop in global steel and pellet
prices.

“The company continues to
procure  iron  ore  from  diff��er
ent  sources  to  reduce  input
raw  material  cost,”  he  said,
and added that it is exploring
new  markets  for  sale  of  pel
lets and raw material sources
for cost eff��ectiveness.

The  total  revenue  of  the
company  stood  at  ₹��386.04
crore  (₹��450.02  crore)  during
Q2. Of this, the revenue from
operations  was  at  ₹��361.22
crore  (₹��425.42  crore)  during
the period.

The  company  recorded  a
PAT of ₹��20.71 crore in the fi��rst

six  months  of  201920  as
against  ₹��45.89  crore  in  the
corresponding  period  of
201819.

The  total  revenue  of  the
company  increased  to
₹��1,012.71 crore (₹��875.42 crore)
in  the  H1  of  201920.  Of  this,
revenue from operations was
at  ₹��959.66  crore (₹��818.60
crore) during the period.

Rao  said  that  the  increase
in  the  revenue  from  opera
tions  was  due  to  the  pellet
supplies to Middle East coun
tries.  This  new  market  has
helped  the  company  to  in
crease  the  sales  volume  and
turnover, he said.

The  pellet  production  of
the  company  stood  at  1.115
million tonnes (0.924 million
tonnes),  and  despatch  at  1.111
million tonnes (0.987 million
tonnes)  during  the  fi��rst  six
months of the fi��scal. 

KIOCL’s secondquarter
PAT plunges to ₹��4.07 crore 

MV Subba Rao, Chairman and

Managing Director, KIOCL Ltd
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Aster  DM  Healthcare,  one  of
the  largest  private  healthcare
service  providers,  has  re
gistered a profi��t after tax (PAT)
of ₹��27 crore in Q2 of FY20. 

This  represents  a  yearon
year  (YoY)  increase  of  118  per
cent from a PAT of ₹��13 crore re
gistered  in  the  same  quarter
last year.

The  revenue  from  opera
tions  recorded  an  increase  of
14  per  cent  reaching  ₹��2,087
crore  on  sustained  organic
growth from its existing opera
tions  that  includes  25  hospit
als,  116  clinics  and  over  238
pharmacies in nine countries,
including India. A strong focus
on  delivering  quality  health
care  through  diversifi��ed
healthcare  off��erings  and  en
hanced  effi��ciencies  saw  Aster
DM  Healthcare  continue  to
grow  strongly,  the  company
said in a statement.

Eff��ective  April  1,  2019,  the
Group  adopted  Ind  AS  116
‘Leases’,  applied  to  lease  con
tracts existing on April 1, 2019
using the modifi��ed retrospect
ive method and has taken the
cumulative  adjustment  to  re
tained earnings, on the date of
initial  application.  Accord
ingly,  comparatives  for  the

year ended March 31 have not
been retrospectively adjusted. 

The  eff��ect  of  this  adoption
has  resulted  in  decrease  in
other expenses, increase in in
terest  expenses  (included  un
der  fi��nance  cost)  and  an  in
crease  in  depreciation  and
amortisation expenses for con
tinuing operations.

Azad Moopen, Chairman, As
ter  DM  Healthcare,  said  that
the company has endeavoured
to  strengthen  its  operations
and  rationalise  costs  while
maintaining  emphasis  on
quality  healthcare.  He  added
that  the  eff��orts  to  strengthen
the  India  business  continues
with  a  focus  on  Tier1  cities.
Post launch of the Aster RV hos
pital  in  the  fi��rst  quarter,  the
company has also signed two
new  leases  for  hospitals  in
Bengaluru  this  quarter,  he
added.

Aster DM Healthcare’s net
zooms 118% to ₹��27 cr in Q2

Azad Moopen, Chairman, 

Aster DM Healthcare
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Crop  protection  fi��rm  Insect
icides (India) Ltd has reported
a consolidated profi��t after tax
of  ₹��49  crore  for  the  second
quarter  ending  September
30.

This is 13.6 per cent higher
than  the  profi��t  of  ₹��43  crore
posted  in  the  corresponding
period of the previous fi��nan
cial  year,  a  company  state
ment said on Wednesday. The
total  revenue  for  the  period
under review stood at ₹��504.9
crore, up from ₹��458.6 crore in
the same quarter last fi��scal.

“The domestic economy in
Q2  FY20  continues  to  face
headwinds  which  were
present  at  the  beginning  of
the  fi��scal  year.  The  broad
based  slowdown  in  rural  de
mand was visible in the agro
chemicals sector, as well. The
monsoon  was  scattered  dur
ing  the  last  quarter,  with
heavy rainfall in some parts of
the country impacting the ag
riculture  cycle,”  said  Rajesh
Agarwal,  Managing  Director,
IIL.

“Sales  growth  was  mixed,
as there was a 20day delay in
the season as a result of a pro
longed crop cycle,” he added. 

Insecticides
posts Q2 net
of ₹��49 crore 
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Bengaluru, November 13

Coff��ee  Day  Enterprises  Ltd
(CDEL)  has  reported  a  net
profi��t  of  ₹��1,509  crore  for  the
fi��rst quarter mainly due to an
exceptional  gain  of  ₹��1,659
crore  on  account  of  sale  of
equity  stake  in  IT  services
company  Mindtree  to  L&T.
The  board  of  directors  had
earlier postponed the declara
tion of results due to the sud
den demise of the company’s
founder V.G. Siddhartha. 

Revenues  for  the  quarter
were down 2 per cent to ₹��942
crore.  The  company’s  EBITDA
was  up  817  per  cent  at  ₹��1,879
crore. 

The  board  on  Wednesday
approved and authorised Ma
lavika Hegde or Jayaraj Hobli,
Chief Financial Offi��cer of Cof
fee  Day  Global  Ltd  (CDGL),  to
fi��nalise  the  appointment  of
required  agencies  for  con
ducting  fi��nancial,  legal  and
commercial due diligence for
the  divestment  of  stake  in
CDGL.  Sources  close  to  the
company  told  BusinessLine

that  the  board  will  wait  for
the appropriate time to sell its
stake in CDGL, which includes
Cafe  Coff��ee  Day  outlets  as  it
believes that the current valu

ation of the entity is not good
enough.  The  CDEL  board  had
appointed  IDFC  Securities  to
explore  a  stake  sale  in  Coff��ee
Day Global in its meeting held
on September 7, 2019.

Retail revenue 
The  fi��rstquarter  retail  rev
enue  of  CDGL,  which  holds
the  fl��agship  coff��ee  business,
stood  at  ₹��361.2  crore,  down
0.9 per cent from ₹��364.5 crore
in  the  yearago  period.  The
unit  reported  ₹��67.8  crore  of
EBIDTA  and  cash  profi��t  of  ₹��5
crore. However, the PAT is neg
ative at ₹��60.8 crore, which in
cludes  certain  abnormal
writeoff��s  and  depreciation
due  to  closing  of  280  cafes,

which  was  deliberately  car
ried out to improve the oper
ating  metrics  and
profi��tability.

A statement from the com
pany said the Board of direct
ors  approved  disclosing  the
management  guided  fi��rst
quarter numbers since an in
vestigation  into  the  circum
stances leading to statements
made  in  the  letter  of  the
former Chairman Siddhartha
on  July  27,  2019,  and  to  scru
tinise  the  books  of  accounts
of the company and its subsi
diaries  is  pending.  The  com
pany also said in a statement
that there will be a delay in an
nouncing the secondquarter
results as well. 

Thanks to Mindtree divestment,
Coffee Day posts ₹��1,509cr Q1 profi��t

The Q1 retail revenue of Coffee Day Global stood at ₹��361.2 crore,

down 0.9 per cent from ₹��364.5 crore in the yearago period
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Budget hotel chain Oyo Hotels
and Homes on Wednesday an
nounced  the  appointment  of
Harshit Vyas as the Chief Busi
ness  Offi��cer  with  eff��ect  from
October 1, 2019.

Vyas,  who  hails  from  Bhil
wara in Rajasthan, has worked
with  OYO  since  its  inception.
In 2013, he joined the company
as one of its fi��rst fi��ve core em
ployees, focussing on business
development  for  OYO’s  fi��rst
city launch in Gurugram.

“Starting  my  career  with
OYO has had a great impact on
my  professional  journey  and
shaped  my  leadership  skills.
Over the past fi��ve years, I have
seen the organisation grow ex
ponentially  and  am  really
proud to have been one of the
early  members  of  the  team
that  laid  the  groundwork,”
said Vyas.

He  will  be  responsible  for
driving  execution  of  all  busi
ness  metrics,  including  sup
ply, demand, and operations.

Harshit Vyas
appointed new
Chief Business
Officer of Oyo OUR BUREAU 

New Delhi, November 13

India  and  Switzerland  have
expressed satisfaction on the
progress  made  over  the  past
few  years  in  the  area  of  ad
ministrative assistance in tax
matters,  particularly  the  ef
forts  taken  by  the  Alpine
country  in  providing  assist
ance in HSBC cases.

This  emerged  at  the  meet
ing  between  the  Revenue
Secretary,  Ajay  Bhushan
Pandey,  and  the  visiting
Switzerland  State  Secretary
for  International  Finance,
Daniela Stoff��el, in the capital
on Wednesday.

Welcoming  the  fi��rst  trans
mission  of  fi��nancial  account
information  on  an  auto
matic  basis  between  the  two
countries in September 2019,
the  Secretaries  reiterated
their  countries’  commit
ment  to  global  tax  transpar
ency for tackling off��shore tax
evasion. 

Clean finances
This  automatic  exchange  of
fi��nancial  account  informa

tion  will  usher  a  new  era  of
fi��nancial  transparency  as  In
dian  tax  administration  will
now  know  the  details  of  all
bank  accounts  held  by  Indi
ans  in  Switzerland.  The  Sec
retaries encouraged the com
petent  authorities  of  both
the  countries  to  further  col
laborate  and  share  experi
ences  with  the  aim  of  con
tinuously  enhancing  the
quality  of  the  exchanged
data. 

Following  the  agreement
between  the  Prime  Minister
Narendra Modi and the Swiss
President  Ulrich  ‘Ueli’

Maurer  for  enhanced  coop
eration  in  the  fi��ght  against
tax evasion that the two sides
have  worked  closely  for  ex
peditious  information  ex
change  in  tax  matters.  Both
Secretaries on Wednesday re
affi��rmed  the  need  for  con
tinuous  dialogue  to  further
enhance  the  cooperation
under  the  IndiaSwitzerland
tax  treaties  and  agreed  to
carry  forward  the  dialogue
in  the  spirit  of  mutual
friendship and cooperation.

The Revenue Secretary and
Swiss  State  Secretary  also  ex
changed  views  on  address
ing  the  challenges  arising
out  of  digitalisation  of  the
economy and agreed that co
ordinated  international  ac
tions,  as  in  the  case  of  tax
base erosion and profi��t shift
ing  project,  are  central  to
achieving  a  consensusbased
longterm solution that leads
to  desired  tax  certainty  and
sustainable development.

A joint  statement  was
signed by the two Secretaries
at  the  conclusion  of  the
meeting.

The Secretaries emphasied on

the need for cooperation and

exchange of fi��nancial data
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India, Switzerland recommit to
tackling offshore tax evasion

WASHINGTON MEET ON TRADE RELATIONS



മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന്റെ ലാഭം 
42 ശതമാനം ഉയർന്ു
ക�ൊച്ചി: സ്വർണപ്പണയ കമ്പനി
യായ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന്റെ 
സംയയാജിത അറ്ാദായം നടപ്പു 
സാമ്പത്ിക വർഷം ആദ്യ പകുതി
യിൽ 42 ശതമാനം വർധിച്റ് 1,472 
യകാടി രതൂപയിന്െത്ി. 

മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് കകകാ
ര്യം ന്െയ്ുന്ന ആന്ക വായ്പകൾ 13 
ശതമാനം വർധിച്റ് 40,390 യകാടി 
രതൂപയിന്െത്ി. ജതൂൊയ്-ന്സപ്റ്ം
ബർ പാദത്ിൽ 909 യകാടി രതൂപ

യുന്ട അറ്ാദായമാണ് കമ്പനി യര
ഖന്പ്പടുത്ിയത്. ഏപ്ിൽ-ജതൂൺ 
പാദത്ിൽ 563 യകാടി രതൂപയായി
രുന്നു അറ്ാദായം. 

ഏപ്ിൽ-ന്സപ്റ്ംബറിൽ കമ്പനി
യുന്ട പതൂർണ ഉടമസ്ഥതയിെുള്ള 
അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ മുത്തൂ
റ്റ് യ�ാംഫ് കകകാര്യം ന്െയ്ുന്ന 
ആന്ക വായ്പകൾ 18 ശതമാനം വർധി
ച്റ് 2,098 യകാടി രതൂപയായി. 21 യകാടി 
രതൂപയാണ് കമ്പനിയുന്ട ൊഭം.

ഗ്ാമീണ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിൽ 88 ശതമാനവും കടബാധിതർ
ക�ൊച്ചി: യകരളത്ിന്െ ഗ്ാമീണ 
യമഖെയിന്െ ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങ
ളിൽ മതൂന്നിന്ൊന്നും അമിത കടബാ
ധ്യത അനുഭവിക്ുന്നവരാന്ണന്നറ് റി
യപ്പാർട്റ്. യമഖെയിന്െ 88 ശതമാനം 
കുടുംബങ്ങളും കടബാധ്യത യനരിടു
ന്നവരാന്ണന്നും വായ്പാ ഭാരമില്ാ
ത് 12 ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾ മാ
ത്രയമ ഗ്ാമപ്യദശങ്ങളിെുള്ളതൂന്വ
ന്നും റിയപ്പാർട്ിൽ പറയുന്നു. 

ന്കാച്ി യകന്ദീകരിച്റ് പ്വർത്ി
ക്ുന്ന ന്സറെർ യഫാർ യസായഷ്യാ 

ഇക്യണാമിക് ആൻഡ് എൻവ
യയാൺന്മറെറ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന ഗയവ
ഷണ സ്ഥാപനം അടുത്ിന്ട നട
ത്ിയ പഠനത്ിൊണ് ഇതു സം
ബന്ധിച് കന്ടെത്ൽ. 

ഗ്ാമീണ യമഖെയിന്െ ദരിദ്ര കുടും
ബങ്ങളുന്ട പ്തിമാസ വായ്പാ തിരിച്ട
വ് തുക അവരുന്ട മാസ വരുമാനന്ത്
ക്ാൾ കതൂടുതൊണ്. നാെിന്ൊന്നറ് കു
ടുംബങ്ങൾ മാസ വരുമാനത്ിന്റെ 
പകുതിയയാളം വായ്പ തിരിച്ടയ്കുന്നതി
നായി ഉപയയാഗിയക്ടെി വരുന്നുടെറ്. 

വാണിജ്യ ബാങ്ുകൾ, വായ്പാ 
സ�കരണ സംഘങ്ങൾ, ബാങ്ിതര 
ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ (എൻ.ബി
.എഫ്.സി.), സ്വകാര്യ കമയ്ാഫി
നാൻസ് കമ്പനികൾ, കുടുംബശ്ീ, 
സ്വയംസ�ായ സ�കരണ സംഘ
ങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വായ്പാ യ്ാതസ്ു
കന്ളയാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ കതൂ
ടുതൊയും ആശ്യിക്ുന്നന്തന്നും 
പഠനത്ിൽ പറയുന്നു. 

യകരളത്ിെയങ്ങാളമിയങ്ങാളമു
ള്ള പഞ്ായത്ുകളിന്െ ദരിദ്ര കു

ടുംബങ്ങളിൽനിന്നറ് തിരന്ഞെടുത് 
540 കുടുംബങ്ങൾക്ിടയിൊണ് 
സർയവ നടത്ിയത്. യറഷൻ കാർ
ഡിന്റെ നിറന്ത് അടിസ്ഥാനമാ
ക്ിയാണ് പഠനത്ിൽ ദരിദ്ര കുടും
ബന്ത് നിർവെിച്ിരിക്ുന്നത്. യക
രളത്ിൽ പ്ാബെ്യത്ിെുള്ള നാല് 
യറഷൻ കാർഡുകളിൽ ഏറ്വും താ
ന്െക്ിടയിെുള്ളവർക്റ് നൽകുന്ന 
മഞെ, പിങ്റ് കാർഡുകൾ കകവ
ശമുള്ളവന്രയാണ് പഠനത്ിനായി 
തിരന്ഞെടുത്ത്.

കകാസ്റ്റ ടതൂറിസത്ിനറ് തുടക്കമിട്റ്   
'വിക്ാറിയ ' എത്ി
ആദ്യത്തെ  എൽ.എൻ.ജി. 
ക്രൂയിസ് ഡിസംബറിൽ

ക�ൊച്ചി: യകരളത്ിൽ യകാസ്റ്റ ടതൂ
റിസത്ിന് തുടക്മിട്റ് ആഡംബര 
കപ്പൊയ യകാസ്റ്റ വിയ്ാറിയ ന്കാ
ച്ിയിന്െത്ി. യകാസ്റ്റ ്തൂയിസി
ന്റെ ഇന്്യയിന്െ നാൊമന്ത് 
സീസണാണ് ഇത്. 

ആതിയേയത്വം, ഭക്ഷണം, 
കസ്റ്റൽ, വിയനാദം തുടങ്ങിയവ
യിന്െല്ാം നതൂതനമായ ഇറ്ാെിയൻ 
ടച്റ് യെർന്നതാണ് യകാസ്റ്റയുന്ട 
അവധിക്ാെ ്തൂയിസുകൾ. ന്വ
ന്നീസിൽ നിന്ന്നത്ിയ യകാസ്റ്റ 
വിയ്ാറിയയുന്ട ്തൂയിസുകൾ 
2020 മാർച്റ് നാെുവന്ര ഇന്്യയിൽ 
തുടരും. കതൂടാന്ത യകാസ്റ്റയുന്ട 
ആദ്യ എൽ.എൻ.ജി. ്തൂയിസായ 
യകാസ്റ്റ സ് ന്മറാൾഡ ഡിസംബർ 
21-ന് അവതരിപ്പിക്ും.

ഇന്്യയിയെക്റ് മതൂന്നു മുതൽ 
ഏെു രാത്രിവന്ര ് തൂയിസുകൾ പാ
യക്ജ് നടത്ുന്ന രാജ്യാന്ര കെ
നറാണ് യകാസ്റ്റ. മുംകബ-ന്കാച്ി, 
ന്കാച്ി-മാെദ്വീപ്, മുംകബ-മാെ
ദ്വീപ്, മാെദ്വീപ്-മുംകബ എന്നിങ്ങ
ന്നയാണ് ് തൂയിസ് പായക്ജ്. ന്കാ
ച്ി-മാെദ്വീപ് പായക്ജിന് 26,800 
രതൂപയാണ് ആരംഭ വിെ.

ദക്ഷിയണഷ്യൻ സഞ്ാരികളിൽ 
25 ശതമാനം വർധനയാണ് ഉടൊയി
ട്ുള്ളത്. യകരളത്ിൽനിന്ന  ുപുറന്പ്പ
ടുന്നവരുന്ട എണ്ണത്ിൽ 25 ശതമാ
നം വർധനയുടെറ്. ന്കാച്ിയിൽനി
ന്നറ്  മാെദ്വീപിയെക്ുള്ള  യകാർപയറ
റ്റ് ബുക്ിങ്ങിെും വർധനയുടൊയി
ട്ുന്ടെന്നറ് യകാസ്റ്റ ് തൂയിസ് അധികൃ
തർ അറിയിച് .ു 800 യപരാണ് ന്കാ
ച്ിയിൽനിന്നറ് യകാസ്റ്റയിൽ യാത്ര തി
രിച്ത്. ന്കാച്ിയിൽ അത്യാധുനിക 
സൗകര്യങ്ങയളാന്ട പുതിയ ് തൂയി
സ് ന്ടർമിനൽ െഭ്യമാക്ുന്നയതാ
ന്ട കതൂടുതൽ ്തൂയിസുകൾ യകര
ളത്ിന്െത്ുന്മന്നറ് ന്കാച്ി തുറ
മുഖ ട്രസ്റ്ററ് ന്െയർമാൻ യഡാ. എം. 
ബീന പറഞെു.

കപ്പെിൽ മതൂന്നു നീന്ൽക്ുള

ങ്ങളും അഞ്റ് ന്റയസ്റ്റാററെും 10 
ബാറും ന്വൽനസ് ഏരിയ, ജിം, 
യജാഗിങ് ട്രാക്റ് ഏരിയകളും ഉടെറ്. 
യഷാപ്പിങ്, തിയയറ്ർ, കാസിയനാ, 
യകാൺഫറൻസ് റതൂം, ഡാൻസ് 
�ാൾ എന്നിവന്യല്ാം ഒരുക്ിയി
ട്ുടെറ്. സീ വ്യതൂ, ബാൽക്ണി, സ്യതൂട്റ് 
എന്നിവയുൾന്പ്പന്ട 964 മുറികളാ
ണ് ് തൂയിസ് കപ്പെിെുള്ളത്. 2,394 
അതിേികന്ള ഉൾന്ക്ാള്ളാനുള്ള 
യശഷിയുടെറ്. 

യൊട്സ് ഏയറാ എറെർകപ്
സസ് മായനജിങ് ഡയറ്ർ നളിനി 
ഗുപ്ത, യകാസ്റ്റ വിയ്ാറിയ യ�ാ
ട്ൽ ഡയറ്ർ ഇസന്ബൽ കുസ്ി
ക്, ക്യാപ്റ്ൻ യസാ്ട്ീസ് സ് ക്ല
യവാസ് തുടങ്ങിയവർ െടങ്ങിൽ 
പന്ങ്ടുത്ു.

 Ũ ക�ൊച്ചിയചികെത്ചിയ ആഡംബര �പ്പെൊയ ക�ൊസ്റ്റ വചിക്ൊറചിയ 

ഗ്തൂപ്റ് എമ്ിനു  
പുതിയ  
സാരഥികൾ
ക�ൊച്ചി: പ്മുഖ പരസ്യ ഏജൻസി
യായ ‘ഗ്തൂപ്പറ് എം ഇന്്യ’യുന്ട ഇൻ
ന്വസ്റ്ററ് ന്മറെറ് ആൻഡ് കപ്സിങ് 
വിഭാഗം പ്സിഡറൊയി സിദ്ാർ
ഥ് പരാശറിന്നയും പാർട് ണർഷിപ്പറ് ആൻഡ് യട്രഡിങ് 
വിഭാഗം പ്സിഡറൊയി അശ്വിൻ പദ് മനാഭന്നയും നിയ
മിച്ു. രടെു യപരും ഗ്തൂപ്പറ് എം എക്ിക്യുട്ീവ് കമ്ിറ്ിയിെും 
പ്വർത്ിക്ും. ഗ്തൂപ്പറ് എം ദക്ഷിയണഷ്യ സി.ഇ.ഒ. പ്ശാ
ന്റ് കുമാറിയനാടായിരിക്ും ഇരുവരും റിയപ്പാർട്റ് ന്െയ്ുക. 

സചിദ്ൊർഥ് പരൊശർ

ന്കാച്ിൻ ഷിപ്റ് യാർഡിനറ്  206 കകാടി ലാഭം
ക�ൊച്ചി: യകന്ദ ന്പാതുയമഖ
ൊ സ്ഥാപനമായ ന്കാച്ിൻ ഷി
പ്പറ് യാർഡ് ന്സപ്റ്ംബറിൽ അവ
സാനിച് മതൂന്നുമാസക്ാെയള
വിൽ 206.33 യകാടി രതൂപയുന്ട 
അറ്ാദായം യനടി. മുൻ വർഷം 
രടൊം പാദത്ിൽ ഇത് 147.05 
യകാടി രതൂപയായിരുന്നു. 40.3 ശത
മാനം വർധന.

ജതൂൊയ്-ന്സപ്റ്ംബർ പാദ
ത്ിൽ ന്മാത് വരുമാനം 22.8 
ശതമാനം വർധിച്റ് 1,050.8 യകാടി 
രതൂപയായി. മികച് പ്വർത്ന 
ഫെന്ത് തുടർന്നറ് 10 രതൂപ മു
ഖവിെയുള്ള ഓയരാ ഓ�രി
ക്ും 1.63 രതൂപ വീതം ഇടക്ാെ 
വി�ിതം നൽകാൻ ഡയറ്ർ 
യബാർഡ് തീരുമാനിച്ു. 

‘ടടം കബാംബറ്’:  
പ്രചരിക്കുന് വാർത്  
അടിസ്ാനരഹിതന്മന്റ് കമ്പനി
ക�ൊച്ചി: ക്യാൻഡിയക്ാ ഇന്്യ െിമിറ്ഡ് കമ്പനി വിപണിയി
ന്െത്ിക്ുന്ന ‘കടം യബാംബ്’ എന്ന െ്യതൂയിങ് ഗം �ാനിക
രമാന്ണന്ന തരത്ിൽ സമതൂ� മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്െരിക്ുന്ന 
വാർത്കൾ അടിസ്ഥാന ര�ിതന്മന്നറ് കമ്പനി അധികൃതർ 
പത്രസയമ്ളനത്ിൽ പറഞെു.

ഫുഡ് യസഫ് റ്ി ആൻഡ് സ്റ്റാൻയഡർഡ് അയതാറിറ്ി ഓഫ് 
ഇന്്യ (എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ.) യുന്ട എല്ാ മാനദണ്ഡ
ങ്ങളും പാെിച്ാണ് കമ്പനി ഉത് പന്നങ്ങൾ വിപണിയിന്െ
ത്ിക്ുന്നന്തന്നും ഇന്്യക്ു പുറയമ വിയദശ രാജ്യങ്ങളിെും 
സാന്നിധ്യമറിയിച്ിട്ുള്ള കമ്പനിന്ക്തിരായി 20 വർഷത്ി
നിടയിൽ ഇത്രന്മാരു പ്ൊരണം ആദ്യമായിട്ാന്ണന്നും 
അധികൃതർ പറഞെു. 

എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ. പരിയശാധനകളിൽ ആയരാ
ഗ്യത്ിന് �ാനികരമായ ഒന്നും ഇതിൽ യെരുന്നിന്ല്ന്നറ് ന്ത
ളിഞെിട്ുടെറ്. വ്യാജ വാർത്കൾ നൽകി കമ്പനിന്യ അപ
കീർത്ിന്പ്പടുത്ാൻ ശ്മിച്വർന്ക്തിയര കസബർ യപാെീ
സിൽ പരാതി നൽകിയിട്ുന്ടെന്നും അവർ പറഞെു. 

സഞ്ീവ് കുമാർ ഗുപ്ത, യറാണി പള്ളൻ, മനു ശങ്ർ എന്നി
വർ പത്രസയമ്ളനത്ിൽ പന്ങ്ടുത്ു.

ലാഡർ എറണാകുളം  
ശാഖ ഇന്റ് പ്രവർത്നം 
ആരംഭിക്കും
ക�ൊച്ചി: അപ്പാർട്റ് ന്മറെറ്, ഫ്ാറ്റ്, മൾട്ി
ന്ലെക് സ്, യഷാപ്പിങ് മാളുകൾ, യ�ാട്െു
കൾ തുടങ്ങിയ യമഖെകളിൽ പ്വർത്ി
ക്ുന്ന സ�കരണ സംഘമായ ൊഡറി
ന്റെ എറണാകുളം ശാഖ വ്യാൊഴ്ച പ്വർ
ത്നം ആരംഭിക്ും. 

എം.ജി. യറാഡ് ന്മയട്രാ ടവറിന്റെ 
നാൊം നിെയിൊണ് ശാഖ. 

രാവിന്െ 11-ന് ശാഖ ഉദ്ഘാടനം 
ന്െയ്ും. സ�കരണ യമഖെയിൽ പഞ്
നക്ഷത്ര യ�ാട്െും യഷാപ്പിങ് മാളും യ�ാ
ട്ൽ ശംഖെയും നിർമിക്ുന്ന ഇന്്യയി
ന്െ തന്ന്ന ആദ്യന്ത് സ്ഥാപനമാണ് 
ൊഡർ. പ്വർത്നം ആരംഭിച്റ് ആറ് 
വർഷം ന്കാടെറ് 600 യകാടി രതൂപയിയെ
ന്റ ആസ്ിയും 317 യകാടി രതൂപ നിയക്ഷപ
വും ൊഡറിനുടൊക്ാൻ കെിഞെതായി 
ൊഡർ ന്െയർമാൻ സി.എൻ. വിജയകൃ
ഷ്ണൻ പറഞെു.

www.mathrubhumi.com
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കമ്പോള വിലനിലവപോരം

ACC 1492.40
AMBUJACEM 195.15
ASIANPAINT 1770.40
BANKBARODA 93.35
BPCL 509.80
DLF 202.05
GRASIM 739.05
HCLTECH 1143.10
IDFC 34.15
INDUSINDBK 1413.85
JINDALSTEL 142.05
KOTAKBANK 1605.45
LUPIN 730.00
MCDOWELL-N 619.80
NMDC 100.75
PNB 60.35
POWERGRID 189.15
TECHM 756.65
ULTRACEMCO 4113.95
AXISBANK 710.25

BAJAJ-AUTO 3204.60
BHARTIARTL 368.50
BHEL 54.55
CIPLA 448.25
COALINDIA 207.20
DRREDDY 2761.90
GAIL 123.80
HDFC 2207.70
HDFCBANK 1258.00
HEROMOTOCO 2588.55
HINDALCO 193.20
HINDUNILVR 2090.80
ICICIBANK 485.80
INFY 691.25
ITC 253.95
LT 1392.95
M&M 574.80
MARUTI 7155.70
NTPC 118.25
ONGC 138.15

RELIANCE 1472.00
SBIN 306.55
SSLT 148.25
SUNPHARMA 411.70
TATAMOTORS 170.60
TATAPOWER 55.40
TATASTEEL 396.85
TCS 2178.55
WIPRO 252.75
KERALA BASED 

APOLLO TYR 163.45
ASTER DM 145.95
AVTNPL 28.75
COCHIN MINER 155.70
COCHINSHIP 402.05
DHAN BANK 15.05
EASTERN TRES 29.35
FACT 38.55
FEDERAL BANK 82.50

GEOJIT 28.95
GTN TEXTILES 7.79
HARRISON MAL 48.85
INDITRADE 39.45
KERA AYU 45.95
KITEX 105.55
KSE LTD. 1241.95
MANAPURAM 162.90
MUTHOOT CAP 448.10
MUTHOOTFIN 649.65
NITTA GELATIN 129.20
PATSPIN INDIA 5.61
RUBFILA INTL 32.30
SOUTH IND BK 10.78
SREE SAKTHI  5.64
VERTEX 1.10
VGUARD 233.15
VICTORY BRDS 92.20
WONDERLA 274.95

ഓഹരി നിലവപോരം

സെൻസെകെ്്
നിഫ്് ി

40,116.06(-229.02)
11,840.45 (-73.00)

കുരുമുളകിന് 100 രൂപ കൂടി

           ക�ൊച്ചി
സ്വർണം പവന്  28280.00
ഗ്രാമിന്   3535.00
വവളിവചെണ്ണ തയ്രാർ  14425.00
വവളിവചെണ്ണ മില്ിങ്   15825.00
വ�രാപ്ര എടുത്തപടി   9750.00
എഫ്.എ.�്ു.  10225.00
പിണ്ണരാക്ക് എക് സ് വപല്ർ   2300.00
റ�രാട്ട�ി  2900.00
ആർ.ബി.ഡി. പരാം ഓയിൽ  6650.00
�ുരുമുളക് പുതിയത്  30400.00
അൺഗരാർബിൾഡ്   31900.00
ഗരാർബിൾഡ്  33900.00
ചുക്ക് മീഡിയം    23000.00
ചുക്ക്  വബസ്റക്      26500.00
�യർ റേരിയത്   4500 - 4600.00
അടയ്ക്ക പുതിയത്  20000 - 21000   
മഞ്ഞൾ       7500 - 8000.00
ജരാതിക് വതരാൻ    200 -  220.00
ജരാതിക് വതരാില്രാവത   370 - 400.00
ജരാതിപത്ി ചുവപ്ക്    1000.00
ജരാതിപത്ി മഞ്ഞ    1000.00
ചുവപ്ക് ഫ് ളവർ മീഡിയം  1500.00
ചുവപ്ക് ഫ് ളവർ വബസ്റക്   1700.00 
 മഞ്ഞ ഫ് ളവർ മീഡീയം  1500.00     
മഞ്ഞ  ഫ് ളവർ വബസ്റക്  1700.00
മുളക്    10200 - 12300.00
പഞ്ചസരാര   3580.00

റബ്ബർ മൊർക്കറ്റ്  - ക�ൊട്ടയം
ആർ.എസ് .എസ് . 4 12900.00
ആർ.എസ് .എസ് . 5 12600.00
ഐ.എസ് .എൻ.ആർ.20 11800.00
60% ലരാറ്റക്ക്  9140.00 
വ�രാചെി
ആർ.എസ് .എസ് . 4 12900.00
ആർ.എസ് .എസ് . 5 12600.00

അന്ൊരൊഷ് ട്ര വചില - ബൊകകേൊക്കറ് 

ആർ.എസ് .എസ് . 1 10985.00
ആർ.എസ് .എസ് . 2  10844.00

ആർ.എസ് .എസ് . 3 10714.00
ആർ.എസ് .എസ് . 4 10644.00
ആർ.എസ് .എസ് . 5 10538.00

�്ൊലൊലംപൂർ (ബ്ൊക്കറ്ചിൽ കേൊളർ
നചിരക്കറ് )

എസ് .എം.ആർ. 20 9749.00 (136.45)
60% ലരാറ്റക്ക്  7643.00 (107.00)

ക�ൊട്ടയം വ്ൊപൊരചി വചില

ആർ.എസ് .എസ് . 4 - 5 12500.00 - 12200.00
തരംതിരിക്രാത്തത്   11650.00 - 11700.00

ഒട്ടടുപൊൽ

11.11 മുതൽ 12.11 വവര  100 �ിറലരായ് ക്ക്   
റ�രാട്ടയം ജില്യിവല ശരരാശരി വില
80% ഡി.ആർ.സി. 8750.00
60% ഡി.ആർ.സി. 6563.000

മട്ടൊകചേരചി മൊർക്കറ്റ് 
�ബ്ബർഐ.എസ്.എസ്.  11600  -  11900 
ആർ.എസ്.എസ്. 4     12900.00                  
ആർ.എസ്.എസ്. 5   12400  - 12700.00
ഒട്ടുപരാൽ   8700.00
ലരാറ്റക് സ്   9100.00

തയ്ൊർ വചില�ൾ   (എൻ.സചി.േചി.എക് സ് )

�ബ്ബർ ആർ.എസ്.എസ്.  12950.00
(100 �ി.ഗ്രാം)            
�ുരുമുളക് 
(100 �ി.ഗ്രാം)   33680.00
ഏലക് (എം.സി.എക് സ്- 1 �ി.)   2710.00

അവധചി വചില�ൾ     (എം.സചി.എക് സ് )

സ്വർണം 
ഡിസംബർ.  38111.00
വെബ്ുവരി.   38150.00

കവള്ചി.  

ഡിസംബർ.  44597.00
മരാർചെക്.   45216.00

റബ്ബർ (ഐ.സചി.ഇ.എക് സ്.)

േവംബർ 12831.00
ഡിസംബർ 12954.00

മട്ൊഞ്ചേരചി:  കുരുമുളക് അൺഗാർബിൾഡ് ക്വിറെെിന് 100 രതൂപ വർ
ധിച്റ് വിെ 31900 രതൂപയായി. ഗാർബിൾഡിന് 33900 രതൂപയായി. ന്വ
ളിന്ച്ണ്ണ വിെയിൽ മാറ്മില്. 

പണപ്പെരുപെപം 16 മാസപ്തെ  
ഏറ്റവുപം  ഉയർന്ന നിലയിൽ 
ക�ൊച്ചി: െില്റവിെന്യ അടിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള പണന്പ്പ
രുപ്പം ഒയ്ാബറിൽ കെിഞെ 16 മാസന്ത് ഏറ്വും ഉയർ
ന്ന നിെയായ 4.62 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. കെിഞെ മാസം 
ഇത് 3.99 ശതമാനമായിരുന്നു. ന്സൻട്രൽ സ്റ്റാറ്ിസ്റ്റിക്റ് ഓഫീ
സാണ് കണക്ുകൾ പുറത്ുവിട്ത്.

ഭക്ഷ്യവസ്ുക്ളുന്ട വിെ ഉയർന്നതാണ് പണന്പ്പരുപ്പം 
ഉയരാൻ കാരണം. പണന്പ്പരുപ്പം നാെു ശതമാനത്ിൽ 
താന്െ പിടിച്ുനിർത്ാനായിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്ിന്റെ 

െക്ഷ്യം. 2018 ജതൂൊയ് മുതൽ പണന്പ്പരുപ്പം നാെു ശതമാ
നത്ിൽ താന്െയായിരുന്നു.  

ഭക്ഷ്യവസ്ുക്ളുന്ട വിെ ഒയ്ാബറിൽ മുൻ മാസന്ത്
ക്ാൾ 7.89 ശതമാനമാണ് വർധിച്ത്. പച്ക്റികളുന്ട വിെ 
26 ശതമാനം വർധിച്യപ്പാൾ പയറുവർഗങ്ങളുന്ട വിെ 11.72 
ശതമാനമാണ് കതൂടിയത്. 

പണന്പ്പരുപ്പം കെിഞെ വർഷം ഒയ്ാബറിൽ 3.38 ശത
മാനവും ജതൂണിൽ 4.92 ശതമാനവുമായിരുന്നു.

പ്സൻപ്സക് സ്  
229 പപായിന്്  
ഇടിഞ്ു
മുംബൈ: ഓ�രി സതൂെികയായ ബി.എസ്.ഇ. ന്സൻ
ന്സക്റ് 229.02 യപായിറെറ് ഇടിഞെറ് 40,116.06-െും നി
ഫ്റ്ി 73 യപായിറെറ് ഇടിഞെറ് 11,840.45-െും ബുധനാ
ഴ്ച യക്ലാസ് ന്െയ്ു.

കെനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്റ് അയമരിക് വീടെും 
തീരുവ ഉയർത്ുന്മന്ന ഭീഷണി ആയഗാള തെത്ി
െുടൊക്ിയ ആശങ്കളാണ് ഇടിവിന് കാരണം. 
ഇന്്യയുന്ട സാമ്പത്ിക വളർച് സംബന്ധിച്ുള്ള 
ആശങ്കളും രതൂപയുന്ട മതൂെ്യത്ിെുടൊയ ഇടിവുമാ
ണ്  ഓ�രി വിപണിന്യ നഷ്ടത്ിയെക്റ് താഴ്തിയത്.

ടി.സി.എസ്., റിെയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് , �ിന്ു
സ്ഥാൻ യതൂണീെിവർ, മാരുതി, എൻ.ടി.പി.സി. ഓ�
രികൾ ൊഭത്ിെും ന്യസ് ബാങ്റ്, എസ്.ബി.ഐ., 
ആക് സിസ് ബാങ്റ്, യവദാന് ഓ�രികൾ നഷ്ടത്ി
െുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ത്.

രൂപയുപ്ട  മൂല്യതെിൽ  
62 പപസയുപ്ട ഇടിവ്
ക�ൊച്ചി: രതൂപയുന്ട മതൂെ്യം രടെു മാസന്ത് ഏറ്വും താഴ്ന്ന നിെ
യായ 72.09 ആയി. അതായത് ഒരു യഡാളർ െഭിക്ണന്മങ്ിൽ 
72.09 രതൂപ ന്കാടുക്ണം. കെിഞെ ദിവസന്ത് അയപക്ഷിച്റ് 
ഒറ് ദിവസം ന്കാടെറ് 62 കപസയുന്ട ഇടിവാണ് രതൂപയുന്ട മതൂ
െ്യത്ിൽ ബുധനാഴ്ചയുടൊയത്. 

രാജ്യന്ത് യമാശം സാമ്പത്ിക അവസ്ഥയും അയമരിക്
യും കെനയും തമ്ിെുള്ള വ്യാപാര യുദ്വുമാണ് രതൂപയുന്ട 
മതൂെ്യം ഇടിച്ത്. 

വ്യാവസായിക ഉത്പാദനം ന്സപ്റ്ംബറിൽ 4.3 ശതമാനമാ
യി കുറഞെതും തിരിച്ടിയായി. അന്ാരാഷ്ട്രതെത്ിൽ യഡാള
റിനു കതൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഏറിയതും രതൂപയുന്ട മതൂെ്യം കുറച്ു. 

രതൂപയുന്ട മതൂെ്യം യഡാളറിന് 71.75 എന്ന  നിെവാരത്ിൽ തു
ടങ്ങിയ വ്യാപാരം ഒരവസരത്ിൽ 72.10 എന്ന നിെയിയെക്റ് 
കതൂപ്പുകുത്ിയിരുന്നു. പിന്നീട് 72.09 എന്ന നിെയിൊണ് അവ
സാനിച്ത്. 

ഗുരുനാനാക് ജയന്ി പ്മാണിച്റ് ന്ൊവ്ാഴ്ച വിയദശനാണ്യ വി
പണിക്റ് അവധിയായിരുന്നു.

ശിശുദിനത്ിന്റെ പശ്പോത്ലത്ിൽ  ഒരു സംരംഭകൻ 

അനുഭവങ്ങൾ പങ്ുവയ്്ുന്ു

കുട്ികന്ളകപ്ാന്ലയാകതൂ... 
എകപ്ാഴും വിജയത്ിനായി  ശ്രമിക്കതൂ
പി.സി. മുസ്തഫ
ഈ ശിശുദിനത്ിൽ, അവനവനി

ന്െ ബാെ്യന്ത് തട്ിയുണർ
ത്ാൻ ഓയരാ മുതിർന്നവരും ഒന്നു 
ശ്മിച്ുയനാക്തൂ. നമുക്ുള്ളിന്െ സ്വ
തഃസിദ്മായ കുട്ിത്ന്ത് എങ്ങന്ന 
പരിയപാഷിപ്പിക്ാന്മന്നതിന്നക്ുറിച്റ് 
െളിതമായ െിെ െിന്കൾ നിങ്ങളുമാ
യി പങ്ുവയ്കുന്നു.

ശ്രമം തുടരുക,  
വിജയി്ുന്തുവന്ര
കുഞെുങ്ങൾ നടക്ാൻ പഠിക്ുന്നത് 
കടെിട്ിയല്? അവരുന്ട വീഴ്ചകൾ നട
ക്ാനുള്ള അവരുന്ട ശ്മന്ത് ന്തല്ും 
തളർത്ാറില്. അവരുന്ട സ്ഥിയരാത്ാ
�വും നിർഭയത്വവും നന്മ് അദ് ഭുത
ന്പ്പടുത്ാറുടെറ്. പയക്ഷ, പ്ായമാകു
യന്ാറും നാം പരാജയന്ത് ഭയന്പ്പടു
ന്നു. കുട്ികന്ളയപ്പാന്െ നമ്ുന്ട വീഴ്ച
കന്ള ഉൾന്ക്ാള്ളാനും അവയിൽനി
ന്നറ്  പഠിക്ാനും നമുക്റ് സാധിക്ണം. 
എങ്ിൽ ജീവിതം എത്ര സമ്ർദര�ിത
മായിരിക്ും. 

നിരന്തരം മ�പോദ്യങ്ങൾ  
മ�പോദി്ുക
കുട്ികളുന്ട ജിജ്ാസ ശ്ദ്ിച്ിട്ു
യടൊ? അവർ പുതിയ കളിപ്പാട്ങ്ങൾ 
കിട്ിയാൽ അതുന്കാടെറ്, കളിക്ുന്ന
തിന്നക്ാളുപരി അവ തുറന്നുയനാ
ക്ാനും കതൂട്ിയച്ർക്ാനും കതൂടുതൽ 
കൗതുകം കാണിക്ുന്നു. ‘എന്ുന്കാ
ടൊണ് അമ്പിളിമാമൻ നന്മ് പിന്ുട
രുന്നത്?’ യപാെുള്ള നിഷ്കളങ്മായ യൊ
ദ്യങ്ങൾ അവർ യൊദിച്ുന്കായടെയിരി
ക്ുന്നു. എന്നാൽ വെിയ ‘കുട്ികളായ’ 
നമുക്റ് ആകാശയത്ക്റ് യനാക്ാൻ 
യപാെും സമയം ഇല്. എന്നാൽ ജീവി
തത്ിൽ വിജയിക്ാൻ, ജിജ്ാസയും 
പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കന്ടെത്ാനുള്ള 
ആഗ്�വും വളർത്ിന്യടുക്ണന്മന്നറ് 
ഞാൻ ശക്തമായി വിശ്വസിക്ുന്നു. നമു
ക്റ് െുറ്ുമുള്ള സമസ്യകൾക്ും സങ്ീർ
ണതകൾക്ും സാമാന്യ ബുദ്ിന്കാടെറ് 
പരി�ാരം കാണാൻ ശ്മിക്ുക. 

ഉദാ�രണത്ിന് ‘നടുവിൽ ദ്വാരമു
ള്ള വട ഉടൊക്ാനുള്ള സതൂത്രവാക്യം 
എന്ുന്കാടെറ് ഒരു പായ്കറ്ിൊക്ി ന്കാ
ടുത്ുകതൂടാ?’ എന്നറ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങ
യളാടു തന്ന്ന യൊദിച്തിന്റെ ഫെമാ
ണ് കക ന്പാള്ളാന്ത ആകാരവടിയവാ
ന്ട അനായാസം ഉെുന്നുവടയുടൊക്ാ
വുന്ന ‘ഐ.ഡി. വട പായ്കറ്’.

കപോര്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്്  ന്�യ്ുക
കുട്ികൾ യസാപ്പറ് കുമിളകളിൽ കളിക്ു
ന്നത് എയപ്പാന്െങ്ിെും കടെിട്ുയടൊ? 
ന്െറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ സയന്ാ
ഷം കന്ടെത്ുന്നു, അവർ പുതിയ വി
യനാദങ്ങൾ യതടിന്ക്ായടെയിരിക്ുന്നു. 
കാര്യങ്ങൾ പ്തീക്ഷിക്ുന്ന രീതിയിൊ
യിന്ല്ങ്ിൽ അടുത് നിമിഷം അവർ 
മനസ്ിനിഷ്ടന്പ്പടുന്ന മറ്ു കാര്യങ്ങളിയെ
ക്റ് നീങ്ങുന്നു. മുതിർന്നവർ പകർയത്
ടെ ഒരു സവിയശഷതയാണിത്. 

സത്യസന്ധത മുറുന്ക പിടി്ുക
നിങ്ങൾ നന്ല്ാരു ഗായകനാന്ണയന്നാ 
അന്ല്ങ്ിൽ അന്ല്യന്നാ ഉള്ളതുയപാ
ന്െയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ികൾ നിങ്ങ
ളുന്ട മുഖത്ുയനാക്ി പറയഞെക്ും. 
ഇത് മുതിർന്നവന്ര െിരിപ്പിയച്ക്ാം. 
കുട്ികളിന്െ സത്യസന്ധതയാണ് ഇത് 
സതൂെിപ്പിക്ുന്നത്. 

പ്ായമാകുയന്ാറും നമ്ിൽ മിക്
വർക്ും നഷ്ടന്പ്പടുന്ന ഒരു ഗുണമാ
ണിത്. നമ്ുന്ട ഇടന്പടെുകളിൽ നഷ്ട
ന്പ്പട് സുതാര്യതയും സത്യസന്ധത
യും നമുക്റ് വീന്ടെടുയക്യടെ? ബി
സിനസിൽ നയതന്തം അനിവാര്യമാ
ന്ണങ്ിെും, സത്യസന്ധത അതിയെന്റ 
ആവശ്യമാണ്. എങ്ിൽ മാത്രയമ നമുക്റ് 
ഒരു െക്ഷ്യയബാധയത്ാന്ട പ്വർത്ി
ക്ാൻ കെിയതൂ.

മവറിട്് സഞ്ചരി്ുക,  
പരപോജയ ഭീതിയില്പോന്ത...
ജീവിതത്ിൽ നിങ്ങൾ യവറിട് എന്ന്
ങ്ിെും ന്െയ്ാൻ ശ്മിക്ുയമ്പാൾ, കാര്യ
കാരണ സ�ിതം പിന്ിരിപ്പിക്ുന്ന നിര
വധി യപർ ഉടൊകും. അധികമാരും ന്െ
യ്ാത് കാര്യങ്ങളിൽനിന്നറ്  മാറിനിൽ
ക്ാൻ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്റ് നതൂറുകണ
ക്ിന് കാരണങ്ങൾ നൽകും. അത്രം 
സാ�െര്യങ്ങളിൽ, നിയമങ്ങൾ പാെി
ക്ാൻ വിസമ്തിക്ുന്ന കുട്ികന്ളയപ്പാ
ന്െ ന്പരുമാറുന്നത്  പെയപ്പാെും വിജയം 
നൽകുന്മന്നത് അനുഭവത്ിൽനിന്നറ് 
പറയാൻ കെിയും. 

കുട്ികന്ളയപ്പാന്െയാവുക, വിജയ
ത്ിനായി ദാ�ിക്ുക. എല്ാവർക്ും 
സയന്ാഷകരമായ ഒരു ശിശുദിനം 
ആശംസിക്ുന്നു!

(ഐ.ഡി. ഫ്രെഷ് 
ഫുഡ്  

ലിമിറ്റഡിഫ്റെ  
ക�ോ-ഫൗണ്ടറും  

സി.ഇ.ഒ.യുമോണ്  
കലഖ�ൻ)

നിത അംബാനി 
ന്മക്ാന്പാളിറ്ൻ 
മ്തൂസിയം ്സ്റ്റി 
ന്യൂഞ്�ൊർക്ക്: മുയകഷ് അംബാനി
യുന്ട ഭാ
ര്യയും റി
െയൻസ് 
ഫൗയടെ
ഷൻ ന്െ
യ ർ യ പ
ഴ്  സ ണു
മായ നിത 
അംബാനി 
ന്യതൂയയാർ
ക്ിന്െ ന്മ
യട്രാന്പാ
ളിറ്ൻ മ്യതൂസിയം ഓഫ് ആർട്ിന്റെ 
ട്രസ്റ്റിയായി തിരന്ഞെടുക്ന്പ്പ
ട്ു. മ്യതൂസിയത്ിന്റെ െരിത്രത്ി
ന്െ തന്ന്ന ആദ്യ ഇന്്യൻ ട്രസ്റ്റി
യാണ് നിത.

യു.എസിന്െ ഏറ്വും വെിയ 
ആർട്റ് മ്യതൂസിയമാണ് ന്മയട്രാന്പാ
ളിറ്ൻ മ്യതൂസിയം ഓഫ് ആർട്റ്. പു
രാതന ഈജിപ്തിൽനിന്നുള്ള കൊ
സൃഷ്ടികൾ ഉൾന്പ്പന്ടയുള്ളവയു
ന്ട യശഖരമാണ് മ്യതൂസിയത്ിെു
ള്ളത്. ഓയരാ വർഷവും യകാടിക്
ണക്ിന് സന്ർശകരാണ് മ്യതൂസി
യം കാണാന്നത്ുന്നത്.

നചിത അംബൊനചി 

500 കകാടിയുന്ട വികസനത്ിനറ് 
വണ്ടർലാ കഹാളികഡയറ് സറ്
ത്ചന്നൈയിലും ഭുവനനശ്വറിലും പുതിയ പയാർക്്

ന്ൈം ത്െയറിങ് രംഗനതെക്് ചുവൈുത്വച്ു

ക�ൊച്ചി: പ്മുഖ അമ്യതൂസ് ന്മറെറ് പാർക്റ് 
കമ്പനിയായ വടെർൊ യ�ാളിയഡയ് സ് 
ഏതാടെറ് 500 യകാടി രതൂപയുന്ട വികസന 
പ്വർത്നങ്ങൾക്റ് രതൂപം നൽകി. ന്െ
കന്നയിൽ 365 യകാടി രതൂപ മുതൽമുട
ക്ിെും ഒഡീഷയിന്െ ഭുവയനശ്വറിൽ 120 
യകാടി രതൂപ മുതൽമുടക്ിെും പുതിയ പാർ
ക്റ് സ്ഥാപിക്ും. ഇരു പാർക്ുകൾക്ും 
അതത് സംസ്ഥാന സർക്ാരുകൾ നികുതി 
ഇളവ് നൽകുന്മന്നറ് വടെർൊ സ്ഥാപക
നും എക്ിക്യുട്ീവ് കവസ്  ന്െയർമാനു
മായ ന്കാച്ൗയസപ്പറ് െിറ്ിെപ്പിള്ളി പറഞെ .ു 

ന്െകന്നയിൽ ഒ.എം.ആർ. യറാഡിൽ 
യകളമ്പാക്ത്ിനു സമീപം ഏതാടെറ് 60 
ഏക്റിൊണ് പാർക്റ് നിർമിക്ുന്നത്. രടെറ് 
വർഷം ന്കാടെറ് പതൂർത്ിയാകും. ഒഡീഷ 
സർക്ാരിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ാണ് ഭു
വയനശ്വറിൽ പാർക്റ് സ്ഥാപിക്ുന്നത്. 99 
വർഷന്ത് പാട്ത്ിനാണ് ഭതൂമി എടുക്ുക. 
നികുതി ഇളവിന  ുപുറന്മ, സബ് സിഡി ഉൾ
ന്പ്പന്ടയുള്ള മറ്റ് ആനുകതൂെ്യങ്ങളും ഒഡീഷ 
സർക്ാർ വാഗ്ാനം ന്െയ്ിട്ുടെറ്. 

നിെവിൽ, ന്കാച്ി, ന്ബംഗളതൂര ,ു ക�

ദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൊണ് വടെർൊ
യുന്ട അമ്യതൂസ് ന്മറെറ് പാർക്ുകൾ. ന്ബം
ഗളതൂരുവിൽ റിയസാർട്ുമുടെറ്. 

കടം ന്ഷയറിങ് രംഗയത്ക്റ് െുവടുന്
വയ്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ‘വടെർ ക്ലബ്റ്’ 
എന്ന യപരിൽ ന്മമ്പർഷിപ്പറ് കാർഡും കമ്പ
നി അവതരിപ്പിച് .ു 

പാർക്ുകളിയെക്ുള്ള ഫാസ്റ്ററ് ട്രാക്റ് 
എൻട്രി, നക്ഷത്ര യ�ാട്െുകളിന്െ താമസം 
എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ പദ്തിന്യ
ന്നറ് വടെർൊ യജായിറെറ് മായനജിങ് ഡയ
റ്ർ യജാർജ് യജാസഫ് അറിയിച് .ു മതൂന്നു 
വർഷം കാൊവധിയുള്ള യഗാൾഡ് കാർഡ്, 
ആറു വർഷം കാൊവധിയുള്ള ഡയമടെറ് 
കാർഡ് എന്നിവയാണുള്ളത്. 

വടെർൊ ന്കാച്ിയിന്െ ന്വർെ്വൽ  
റിയാെിറ്ി യകാസ്റ്റർ, ഫ്യതൂഷൻ കലൈഡ്, 
ന്നറ്റ് വാക്റ് എന്നീ മതൂന്നു പുതിയ കറഡു
കൾ ന്കാച്ൗയസപ്പറ് െിറ്ിെപ്പിള്ളി ഉദ്ഘാട
നം ന്െയ് .ു പാർക്ുകളിന്െ മുന്ിയ സു
രക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്ാൻ ‘ടി.യ .ുവി.’ എന്ന 
അന്ാരാഷ്ട്ര ഏജൻസിന്യ െുമതെന്പ്പ
ടുത്ി.



������� ���������� �� ���������� ���� �

�������������
������� ���

������������� ������������
��������� ����� ����������� �������������� ������ ����
������������� ���� �� ������������ �� �� ����������

��������� �������� �������� ����������� ����������� ��� ��������������� ��� ����������

��������� �������� �� ��� ������ �� �� ���������� �������� � ������ ������ ����� ���� ��������� ����� ������ ��� ���������� � � ��������� ������� � ������
��������� ��������� � � ������������� ���� � ���� � � ������ ����� ���
��������� ��������� ������� � ������ ��������� ��������� �� ��� ������ � � �������� ����� ������ �� �� ������ ���� � ���� �������� ����� ��� ������������
�� ����� ���������� � � ��� ������ ������ ������ ����� � � �������� ����� � ����
� ������������� ��� ������ �� ���� ������������� ������ ��� �� ������ ����� � � �������� ����� � � ��� ��� ���� ���� ����� ��� ������ �������� �� ����� �����������
��� ��� ���� ��� ������������� ���������� ��� ������ ����� � � �������� ����� � � ��� ��� ����
����� � � ������ ������ ������� �������� ����� � ���� ��� ������ �� ��� ��� ��� ��� ���
������� ��������� �������� �������� �������
������� ����� ������ ��������������

��������� �������� �������� ����������� ������������

�� � ��������� � ������� � � ����� ��������� ������� � ������ ��������� ���������

�� � ��������� � ������� �� ��������� � � ������ ����������
�� ��� �������� ��� ������� ��������� � ��������� � �������

������������������� �� ��
� ������ ���������� ��� ��� ���� ������ ���� ���������

�� � ��������� �������� ��������� ��������� � ������� � �
��������� ������������ �������� �������

���������������������

�� � ��������� � ������� �� �������� �� � ��������� �����
�������� � ��������� ����� � ��� ��� � � �����

���� �� ��� ����� ���������� ��� ����� ������� ������ ������� ���� �������
������

�� �������������� ��������� ������ ��� ��������� � � ������ �������� ��������� � � ����� � � ������ ��������� ������������� � � ���� ����� � � �
�� � �������� � ������� � � ������������� ���� ����� � �

������������ ������
���������� ������� � � ������ ��������� � � ������� �����

�� ������������ � � ������ ������ ������� ������ ������ ���
������ ����� ������� ��� �������

�������� �� ���� ��������
����������� � ���� ����� ���� �������������
���������������������
������������
������������������������������������

�� ����� ����� � ���� � � ������� ������ ����������

����������� ����������� �����������
��� ��� ���������������������

�������������� �������������� �� ������� �������� ���������� ���������������� ���������������� �������������������� ���������������� ��������������������������
�������������� ��������������������������� ���������������� ������������������������

�������� ������ �� ������������������������
�� ����������� ���� ��� �������� ��������� �� �������� ��� ���� ������������ �������� ������������ ��� ����������� ��� �����

���� ���� �����

����
����

��������� �������� ���������
��� ������
������������

�������� ���������
��� ������
������������

�������� ��������
��� ������
������������

�� ������������ ��� �� �� ���� ����� ����� �����

�� ������ �� ���� ���� ����� �� � ��� ������� ���������� ������� ���������� ������ ���� ���� ����

�� � � ��� ������ ������ �� ���� ���� ����� ����������� ������� ���������� ����� �� ����� ���� ���� ����

�� � � �� ���� ������ �� ���� ���� ����� ����������� ������� ���������� ����� �� ����� ���� ���� ����

�� ������� ������ ������� ������� ������� �������

�� �������� ���������������� �� �������� � � ����� �� ������� ����� �� ���� ����� ������� ���� ���� ������ ��������� ���� ���� ����

�� ������ ������ ������ �� � ���� �������� �� � ������ �� ���� ������������ �� �����
� �������
� �����������

����
����

����
����

����
����

������
�� ���� ����������� � � �� ��������� ���� � � ���������� �������� ������ � � ����� ���� ��� ���� �� ��� ����� ���
�� ���� ������ ���������� ��� ���� ��������� �������� ������� ����������� ���� �� ������� �� �� ��������� ����� ������������ �� ����� ����� �������� �������� ����������� � � ���������

����� �� � � ���� ���
�� �������� �������� ����������� � � ������ ����� �� ����� ���������� � � ���������� ������������������ ��� �� ����� � � ���������� ������������������������ ���

��� �������� ���

��������� ������� ��� ���� ��� �� ������� ��� ����
����������� ����������� �����������

���������
������ �������� ��������

������� ���� ������ �������� ���������
������� ���������� ����������� ��������

������� ������������� ������������ �����������
���� ���������������������

����������� ������������ ���� �������� �������� �������������� ������������� ������������ �������������
��������� ��������������������� ������������� �������������������� ������� ������������

�� ����������� ���� ��� ������ ��������� ����� �������� ��� ������������ �������� ���������� ��� ����� ���� ������ �����

����������
�� �������� ����������� � � �� ��������� ���� � � ���������� ���� � ����� ���� �������� ������ ���� �������� ���� ������ ������
�� �������� ������ ����������� �������� ���� ��������� �������� ������������� ���� �� ���������� �� �� ��������� ����� ���������� ���� ������� �������� �������� ����������� �� ��������� ����� �� � � ���� ���
�� �������� �������� ����������� � � ��������� ����� �� ����� ���������� � � ����������� ������������������ ����� � ������ � � ����������� ��������������������� ���

�������� ���
��������� ������� ��� ������ ����� ������� ���� ��� ������� �������������� ������������ �����������

���������
������� ����� ������ �������� ���������
������� ���������� �������� ���������

���� ��������

�����
����

��������� �������� ���������
��� ������

���������

�������� ���������
��� ������

���������

�������� ��������
��� ������

���������
������������ ������������ ������������

�� ������������� ��� �� �� ���� ����� ����� �����
�� ������ �� ���� ���� ����� �� �� �������� ����������� ���������� ����� ��� ������� ���� ���� ����
�� � � ��� ������ ������ �� ���� ���� ����� ��������� ����������� ���������� ����� �� ����� ���� ���� ����
�� � � �� ���� ������ �� ���� ���� ����� ��������� ����������� ���������� ����� �� ����� ���� ���� ����
�� ������� ������ ������� ������� ������� �������
�� �������� ���������������� �� �������� � � ����� �� ������� ����� ���� ���� ����� ������� ���� ���� ������� ����� � � �
�� ���� ������ ������ �� � ���� ������ � �� ������ ����� �������� ������������ �� �����

� �����
� �����

����
����

����
����

����
����

��������� ����������������� �����������
���� ���������������������

������� �������� ������� ���� ��� ���� ������������ ������������ ������������������
���������� ������������������������� �������������� �����������������

������ ����������

�� ����������� ���� ��� �������� ��������� ����� �������� ��� �������������� ������������ �������� ������������ ��� �����
���� ������ �����

��������� ��������
���������

���������
��������������

��������� ���
�������� ������ ���
���� ������ ����
����� ��� ���������

������������

��������
���������

���������
��������������

��

��
��
��
��

��
��

��

� ������
� � ������������ ��� � ������
��� ���� ����
������ �� ���� ���� �������� ����� �� � � �������� �� ����������� �������� ����� ��� �������
� � ��� ������ ������ �� ���� ���� �������� ����� ��������� �� ����������� �������� ����� �� �����
� � �� ���� ������ �� ���� ���� �������� ����� ��������� �� ����������� �������� ����� �� �����
������ �� ���� �� �� ������� ���� ������� �� ���� �� � �� ����� ������ �� ����� ����� ����
������� ���� �� � �� ���� ��� ��������� ��� ������ ����� ������
������ � ������ ������� �� � ���� � � ���� �������
��� ����� ���������������� �� ��� ������� � � � ��� � � � ������ �� ������ ����� ����� �� ������� ���� ���� �������
���� ��
���� ������ ������ � ���� ������ � � ���� ������ � �� ������� �� ����� ���� � ������������ �� �����
�����
��� ��

������
����

�����
�����

����
����

������
��������

����
����

�������
�����
�����
�����
�����
�����

������
��������

����
����

������
�����
�����
�����
�����
�����

������
��������

����
����

������ ��� ���� ���
��������� ��������������� ����������� ��� ������

���������
������� ����������� ��������� �������� �����
������� �� ���������� ���� ������ ���� �������� ���������
����������
�� � ��� ���� ������ �� ������ ����������� �������� ���� � ������ �� �������� ������������� ���� �� ������������ �� �� ��������� �� ��� ���������� ���� �������

� � ���� �� ��������� � ���� � � �������� ������� � ���� � ���� � �� �������� ���� ������� �� ��������� ����� �� � � ���� ��� � ��� ������ ����� ��������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
������������������� ��� � ������� �� �

�� � �������� ���� ��� � ������ ��� ���� ����� ����� ������ ������ ������� �������� �� ���� ���������� ��� ���� ������� � � � ���� ��������� ���� � �����������
������������� ����� ���� �� ���� ��������� � �� ��� ������ �� ���� ����� ���� ������ �� ����� ���� �� � ������ ������������ ���� � � ���� � ��� �� ���������
�������� ��� ���� �� �������� �� �������� �� ������ ���� ���� �������� ��� ����� ���� ������� �� ���� ������ �� �������� ������� �� ��� ����� �� �

������� ��������� ���� ���������� �����������
����������� ������������ �� ������������ ���������������� ������������� �������� ��������������

��� ��� ���������������������
������� ������������ �������������������� ��������� ��������������������

�� ����������� ���� ��� ������ ��������� �� �������� ��� ���� ������������ �������� ������������ ��� ��������� ���� ���� �����

������
�� ���� ����������� � � �� ��������� ���� � � ���������� ����� ���� �������� ������ ���� �������� ���� ������ ������
�� ���� ������ ���������� ��� ���� ��������� �������� ������� ����������� ���� �� ������� �� �� ��������� ����� ������������ �� ����� ����� �������� �������� ����������� � � ��������� ����� ��

� � ���� ���
�� �������� �������� ����������� � � ������ ����� �� ����� ���������� � � ���������� ������������������ ��� �� ����� � � ���������� ��������������������� ��� ��� �������� ���

��������� ������� ��� ���� ��� �� ������� ��� ����
������� ��������� ���� ���������� �����������

���������
������� ���������

������� ���� ������ �������� ���������
������� ���������� ����������� ��������

����
����

��������� �������� ��������� �������� ��������

�������� ����������
���������
���������

��������� ���
�������� ������ ����� ����
�������� ������� � �����

�������� ��������
���������

������������ ������������ ������������

�� ������������ ��� �� �� ���� ����� ����� �����

�� ������ �� ���� ���� ����� �� � ��� ������� ���������� ������� ���������� ������ ���� ���� ����

�� � � ��� ������ ������ �� ���� ���� ����� ����������� ������� ���������� ����� �� ����� ���� ���� ����

�� � � �� ���� ������ �� ���� ���� ����� ����������� ������� ���������� ����� �� ����� ���� ���� ����
�� ���� ��� ������� ������ ������� ������� ������� �������

�� �������� ���������������� �� �������� � � ����� �� ������� ����� �� ���� ����� ������� ���� ���� ������ ��������� ���� ���� ����

�� ������ ������ ������ ���������� ����� ��� ������ �� ���� �� � ���� �������� �� �
� ������� �
� ����������� �

����
����

����
����

����
����

�������� �� �������� ���������

����� ������� �� ������� ������ ����������� ���
�������� �� �� �������� ��� ������� ����������� �� ��
������ ���� ������� �� �������� ���� �� � ��� � ����� ����
� ���� � � ������ ���� ����� ������ ����� �� ������ � � �����

�� �����
������� �������� ������ �� �������� �������� ���� �

����� ������� ��� ��������� � � �������� �� ������� ������

���� ��������� � � ������ ����� �� ��� ���������� ����� ��
������� �� ������� �� �������� ���� ��� �� ����� ������
������� �� ���� ������ ��� ��� ���� �������� �������� ��

���� ������ �� ���� � � ������ ��� �� ���� � ����
�� ��� ����� ��� ������ ����� �� ������ ����� �� �����
������� � �� ��� ������� �� ����

����� ����������� ���� ������ ������� ��� ������ ��� ������ ��� ����� ������������ �� �������� ������������ ���������� � � ������� �� ������ �������� ������ ��� �� ��� � � ������� ���
���������� ��� ���� ������ ������� �� ����������� �� ���������� ������ �� ����� �������� �������� ���� ������ ��������� �� ���
�� ��� ���� ������� � ���� �� ���� ����� ����� ������� � � ������ ��� ���� �������� �� ��� ���

������� ������ ����� ��� ������� �������� ������ ����������

���� ������


