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Dalal Street,
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New consumer law realigns
the endorser track

Willbrandsandstarsrethinktheendorsementgameasthenewlawseeks
greateraccountabilityfromallstakeholders?

CELEBRITY PITCH

VIVEAT SUSAN PINTO
Mumbai, 27 July

Relianceoncelebrityendorsersisrisingduringthepandemic,
especiallyamongbrandsplyingtheirwaresinnon-essentialcategories

M

isleading claims have
long been the bane of
the advertising industry, with government and regulators struggling to rein in false
and obfuscating claims in ads.
The problem has been compounded in part due to the
extensive use of celebrity
endorsers in advertising. While
stars remain the safest bet for
most brands, offering mass
reach and credibility, their fame
also sets the relationship with
consumers and advertisers, on
a vulnerable pitch.
Consumers tend to trust
celebrities easily, says N
Chandramouli, chief executive
officer of brand advisory firm
TRA Research, which makes
them more vulnerable and
celebrities, a party (even if inadvertently) to misleading claims.
To address these concerns, the
Consumer Protection Act, 2019,
which was notified last week,
has sought to make celebrities
liable for the endorsements
they undertake.
This is the first time, say
legal experts, that celebrities
will be held accountable for the
words they mouth or the message they endorse. The penalties for being a conduit for
false claims are stiff, from a
fine of ~10-50 lakh to a jailterm of five years. The act can
also bar a celebrity from endors-

>

Virat Kohli is the chosen one for multiple brands including
global labels such as Puma and Indian ones such as
Shyam Steel (with wife, Anushka Sharma)
Amitabh Bachchan helms the Muthoot Finance campaign
on gold loans among many others
SaifAli Khan and Kareena Kapoor pitch for an SME brand called
Vectus that makes plastic water tanks and storage material
ing a product for up to a year,
extending it to three years for
repeat offences.
Celebrity
management
companies are predictably
unhappy with the new law,
arguing that holding celebrities accountable is an overreach. “I am not saying that
celebrities should not do due
diligence before picking up an
endorsement. But holding
them responsible for the misleading claim is not correct,”
the chief executive of a popular
celebrity management firm
based in Mumbai said, requesting anonymity.
But
the
Advertising
Standards Council of India
(ASCI), which is the sector regulator, says that it was time
that misleading claims especially in categories such as
education, health care, digital
services and teleshopping are
checked. “We expect to see a
significant impact in the control of misleading ads with the

FROM PAGE 1

RBI governor...

“There were apprehensions about the corporate bond market freezing up, but it has,
as if, received a new life,” the governor said,
admitting that most of the issuances were
from the AAA segment.
After consulting the RBI, the government announced a series of measures, such
as the first loss guarantee of up to 20 per
cent of the bonds, which have helped the
lower-rated borrowers as well, he said.
“I do see renewed activities even below
the AAA-rated bonds,” Das said, adding the
RBI remained “extremely vigilant” on the
liquidity needs of the private sector and as
and when needed, it would take measures
to ease the conditions.
Nevertheless, targeted mega projects,
such as the golden quadrilateral, could
“reignite the economy”. “This could begin
in the form of a north-south and east-west
expressway together with high speed rail
corridors, both of which would generate
large forward and backward linkages for
several other sectors of the economy and
regions around the rail/road networks,” Das
said, adding that both public and private
investment would be key to financing the
infrastructure investments.
The RBI governor did not commit on
queries or suggestions on one-time settlement, creating a sovereign wealth fund, or
a national renewable fund of trillions for
long-gestation projects. There was also a
suggestion of increasing the external commercial borrowing (ECB) limit beyond $750
million,sothatindustriescouldtakeadvantage of the low interest rates abroad.
“Such ideas do get internally discussed

>
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SOLUTION TO #3113

new Consumer Protection
Act,” Rohit Gupta, chairman,
ASCI, said. “We will soon be
launching a monitoring service of potentially misleading
ads appearing in digital
media, in addition to print
and TV surveillance that
already exists. We see our role
as being complementary and
promoting responsible advertising,” he said.
The importance of celebrity endorsements is on the rise
(see box) as the pandemic has
intensified the rush for trusted
faces whose words carry
weight. A recent report by
TAM AdEX shows that there
was a 63 per cent rise in volumes of celebrity-endorsed
ads on television in June 2020
versus April of this year.
Experts say that the dependence on celebrity endorsers will
only grow as consumers seek
familiar labels and trusted
names. “These are tough times
and brands that have high

attheRBI.Andwearealsoengagedwiththe
government in discussing these issues,” the
governor said. To a query on the rupee’s
fair value, he said the RBI’s stance was to
check undue volatility and not to defend
any level. The governor also tried to defend
banks for reneging on their funding promises to industries, and said any funding
decision should be left to banks.
“There’s an extent to which credit risk
canbeassumed.Attheendoftheday,banks
are driven by their commercial decision,
but as I have written in my foreword to the
FinancialStabilityReport,extremerisk-aversion can also create problem for all,” Das
said. Das told Indian industries to get into
the global supply and value chain, as even 1
per cent increase in participation increases
per capita income by over 1 per cent.

Brokers...

Shares hit the lower circuit of 10 per cent at
~12.3 on Monday, following the listing. As
there were only sellers and no buyers in the
counter, several investors were stuck with
the shares allotted in the FPO. “If brokers
allowed clients to sell non-FPO YES Bank
shares last week, then there is no violation.
However,iftheyfacilitatedthesaleofshares
issued in the FPO, before Monday, then it is
clear violation,” said a regulatory official.
YES Bank’s FPO closed on July 17, allotmentwasfinalisedonJuly22andsharesgot
credited in demat accounts on July 24.
People in the know said brokers might have
taken advantage of the ‘T+2’ trading cycle to
facilitate trades on Friday — or even on
Thursday. ‘T’ denotes the day of execution,
while ‘2’ is the number of days taken for
shares to move in or out of the demat
account.
“It will be difficult to establish
violation. Even though brokers
# 3114
allowed the sale of shares on
Friday, these would only move out
of the demat account on Monday
or Tuesday, when the ISIN of FPO
shares would get merged with the
regulator’s ISIN,” said an industry
player. On Thursday, shares ended at ~15.7 after touching an intraday high of ~16.
A query sent to Sebi didn’t elicit a response immediately.
Exchanges narrowed the circuit
for YES Bank from 20 per cent to
10 per cent, on Friday.
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Chinese
telecom...
It has also tightened the Foreign
Direct Investment (FDI) policy, so
that Chinese investment in India
cannot come through the automatic route, but has to be scrutinised by the government.
Thegovernmentisalsolooking
at whether the leasing of spectrum
can be made conditional on country of origin restrictions. Says RK
Bhatnagar, former advisor, technology, at the Department of
Telecommunications: “Manda-

recall and resonate with consumers will find greater traction,” says Arvind Singhal,
chairman, Technopak.
This means that brands that
have already built a name in the
market will advertise more, but
with messages that signal their
relevance in the current crisis
(either as a means of prevention or as a source of succor). If
an actor or a sports star can
back the claims that the brands
make, the message will reach
wider and be more acceptable.
Hence the rush for a famous
face to helm the brand. TAM
Adex says that in the month of
June, cricketer Virat Kohli
topped the list of most-visible
celebrities on television, spending an average of 10 hours per
day across TV channels. Actor
Akshay Kumar followed, while
actor Kareena Kapoor Khan
was the third-most visible
celebrity on television.
Chandramouli says that
while advertisers will increasingly turn to celebrity endorsers
in the post-Covid-19 world,
scrutiny and debate of endorsements will also grow, following
implementation of the new
consumer protection law. “For
once, I believe, there is a serious
endeavour to keep the consumers’ interest in mind when
it comes to misleading claims,”
he says. How far this initiative
will go is anybody’s guess. Till
then, endorsers and brands will
err on the side of caution.

tory and security testing has already been
notified through the Indian Telegraph
Amendment Rules and the existing unified licensing condition on security can
always be used to bring private players in
line and restrict Chinese.”

India bans...
The government invoked its powers under
Section 69A of the Information Technology
(IT) Act and relevant provisions under IT
Rules, 2009, to block these apps.
The fresh ban has been welcomed by
several Indian app service providers.
Some have gone to the extent of pledging not to tap Chinese funds while remaining committed to user data privacy.
Sumit Ghosh, chief executive officer
(CEO) and co-founder of short video-sharing app Chingari, says the company - in
talks to raise funds — has decided not to be
beholden to Chinese investors.
“We need to be very concerned about
our data, and make sure it remains within
India. We, at Chingari, have always been
on top of this. Hence, we decided to never
take any funds from China or use any of its
technology in our app,” says Ghosh.
Chingari is being touted as the TikTok
alternative in India and has seen over 25
million downloads so far.
Hyderabad-based short-video app
Rizzle says data security is its topmost priority. “We are pleased to support millions of
TikTok users with a positive and secure
platform that will help them in enhancing
their social presence while becoming financially independent. National security and
citizen privacy will be a critical component
Rizzle will abide by,” says Vidya Narayanan,
CEO and co-founder, Rizzle.
It has been reported that around 275
apps of ‘Chinese origin’ are on the government’s radar. This list includes Tencentfunded PubG, AliExpress by Chinese ecommerce giant Alibaba, and Zili by
smartphone manufacturer Xiaomi.

Cash-rich IT...
“We have a list of possible acquisition candidates,” Infosys Chief Executive Officer
(CEO) Salil Parekh said during an earnings
call this month.
TCS has hinted at another big acquisition. “Our largest M&A was executed at the
peakoftheglobalfinancialcrisis.Wearenot
shy of M&As and we believe that the best
time to execute it is when nobody else is
buying,” Rajesh Gopinathan, CEO, said.
“During this time of slowdown, both
top- and mid-tier IT firms are doing strategic investment, which is likely to give them
growth dividends in the coming years. The
investment strategy of most domestic firms
is focused on capacity building, maybe
through taking over firms or opening centres,” said Pareekh Jain, an IT outsourcing
advisor and founder of Pareekh Consulting.
Among
mid-tier
firms,
L&T
Technology Services announced acquiring Texas-based Orchestra Technology for
$30 million last week.
Moreonbusiness-standard.com
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Proven Ability In Life Science

SEQUENT SCIENTIFIC LIMITED

CIN : L99999MH1985PLC036685
Registered Of ce : 301,3rd Floor,
'Dosti Pinnacle', Plot No. E7, Road No. 22,
Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604,
Maharashtra. Tel.: +91 22 41114777
Email ID:investorrelations@sequent.in
Website : www.sequent.in

NOTICE

Pursuant to the provisions of Regulation
29(1)(a) read with Regulation 47 of the
Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, notice
is hereby given that a Meeting of the Board
of Directors of the Company is scheduled
to be held on Thursday, July 30, 2020,
inter-alia, to consider and approve the
Standalone and Consolidated Unaudited
Financial Results of the Company for the
quarter ended June 30, 2020.
The said Notice is also available on the
website of the Company at
www.sequent.in and on the website of
Stock Exchanges at www.bseindia.com
and www.nseindia.com.
By Order of the Board
Sequent Scienti c Limited
Sd/Krunal Shah
Place: Thane
Company Secretary
Date : July 27, 2020

ഇന്്നവിലവർധനതടയാന്ള്നടപടികൾ എംസിഎകുസിനു
56.43ലോടിരുപോഭം
ഇനിയ്ംവവകര്ത്:ശക്്ികാന്്ദാസ്
കൊച്ി: രാജ്യത്ത് മ്നനിര ക

ന്യ്ഡൽഹി:ത്ടരച്യായിഉണ്ാ
വ്ന് ഇന്നവിലവരധന തട
യ്ന്തിന് നടരടിസ്വീകരിക്ാ
നസരക്ാരലവകര്തതന് റി
സരവ് ബാങ് ഗവരണരശശികാ
ന്് ദാസ.് കോവിഡ് 19മഹാമാരി
യ്തടരശ്ാത്ലത്ിലസാമ്
ത് ്ിക കമഖലയില സംഭ വിച്
തോണ്ിരിക് ന്  മാറ് ങ് തളറി
സരവ് ബാങ് നിരീക്ിച് വരിക
യാതണന്ംഅകദ് ഹ
് ംരറഞ.് 
ഇന ഡസ്പ്ടികചംബരഅംഗ
ങ്്ള്മായിനടത്ിയക്ടിക്ാ
ഴ്ചയിലാണ് അകദ് ഹ
് ംഇക്ാരയ് ം
വ് യ ക് മാക്ിയത്.അടിസ് ാന
സൗകര്യവികസനരംഗത് ക്

റസൻറസകുസ്

37,934.73

▼ 194.17

നിഫുറുി

11,131.80

▼ 62.35

Adani Ports
Asian Paints
Axis Bank
Bajaj Auto
Bajaj Finance
Bajaj Finserv
Bharti Airtel
Bharti Infratel
BPCL
Britannia
Cipla
Coal India
Dr Reddys Labs
Eicher Motors
GAIL

309.05
1778.15
431.55
3020.5
3171.15
6173.2
559.5
194.25
457.7
3777.35
652.9
129.95
4015.7
20537.7
97.5

ട്തലനികക
് ര
് ംനടകത
് ണ
് ത
് ി
ത്്ആവശ്യകതഅക്ദഹ
് ംകോ
ഗത്ിലഅടിവരയിട്രറഞ്.
പ്രകത
് യകിച് മഹാമാരിയത
് ടകാ
ലത്  ക്ട്തലവ്യവസായങ്
ള്ംഊരജംരകകകരണ്ത്ംഅ
ടിസ്ാന  സൗകര് യ  വികസന
ത്്ിന
 ാതണന്ംഅക്ദ്ഹംകോ
ഗത്ിലച്ണ്ിക്ാട ്ി.നീതിആ
കോഗിത് ്  വില യിര് ത് ല പ് ര
കാരംഅടിസ്ാനസൗകര്യവി
കസനരംഗത് ഇന്യക് 4.5പ്ടി
ല്യണകോളരനിക്ക്രംആവ
ശ് യ മാതണന്  വിവ ര വ്ം  അക്ദ് 
ഹംക്ടിക്ാഴ്ചയിലവ്യവസാ
യികതളഒാരമത
 ്പ്ട്ത്ി.

Grasim
HCL Tech
HDFC
HDFC Bank
Hero Motocorp
Hindalco
HUL
ICICI Bank
IndusInd Bank
Infosys
IOC
ITC
JSW Steel
Kotak Mahindra
Larsen

570.8
701.1
1850.75
1079.5
2743.6
158.2
2221.5
358.5
506.65
948.45
93.75
196.4
206.95
1322.6
903.8

ഇനുുറുതുചാനൽലുപോപുഗാം
▶ ഏഷ്യാകനറ്

09.00
12.00
03.30

പ്ലിവാലകല്യാണം
ഉദയപ
 ്രംസ്ലത്ാന
അരഹത

▶ ഏഷ്യാകനറ്എച്ഡി

09.00
12.00
03.30

പ്ലിവാലകല്യാണം
കമാസ്ആനഡ്ക്യാറ്
അലക്സാണ്രദിക്പഗറ്

▶ ഏഷ്യാകനറ്മ്വീസ്

07.00
10.00
01.00
04.00
07.00
10.00
01.00
03.30

തതാമ്ന്ംമക്ള്ം
ഉസ്താദ്കഹാട്ല
വികനാദയാപ്ത
സ്പ്ടീറ്ലലറ്
ബാംഗ്രകഡയ്സ്
മാന്ാരമത്ായിസ്രീക്ിംഗ്
അയലത്ത്സ്ന്രി
അത്തദ്വീപ്

▶ ഏഷ്യാകനറ്പ്്സ്

06.00
09.00
03.00
11.00
01.30
03.30

സ്ക്തം
തവറ്തതഒര്ഭാര്യ
കലി
കമഘമലഹാര
നക്പ്തക്ടാരം
കാഴ്ചയ്ക്പ്റം

▶ ഏസിവി

09.00
02.00
09.30

സ്വരണ്ം
ധനം
ഡ്യ്പ്ിക്ക്റ്

07.00
10.00
01.00
04.00
07.00
10.00

ലൗഇനസിംങ്പ്ര
രഞ്കലാഹം
കാറ്വന്വിളിച്ക്പ്ാള
കള്നകള്ി
കൗരവര
ഓരമയിലഎന്ം

06.30
09.00
12.00
04.00
10.30

ഒര്തര
 ംരണ്തരംമ്ന്തരം
ഉസ്താദ്
ജല്ിത്ക്ട്
കഡാറ
അഞ്ാന

▶ കകരളി

തരര്വണ്ാപ്രത്ത്വികശഷ
ങ്്ള
10.00 രട്ംകരാതല
07.00

തസക്നഡ്കഷാ
ത്റ്പ്ഗ്ലാന

▶ ഏസിവിമ്വീസ്

തചസ്സ്
ചിപ്തം
പ്വിന്പ്തിയപ്ത്ന്ന്ല
സ്ന്രക
 ്ില്ാഡി
സ്വയംവര
 പ്ന്ല
ഹയ്ഡ്എനസീക്
കണ്പ്ഗാജ്കലഷനസ്മിസ്
അനിതാകമകനാന
01.00 സമ്ഹം
04.00
07.00
10.00
01.00
04.00
07.00
10.00

കഷക്ക്യ്നടിവി

05.30
06.00
06.45
07.30
09.00
10.00
11.00
11.30
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30

▶ സ്ര്യമ്വീസ്

▶ വീ

03.00
08.30

M&M
594.4
Maruti Suzuki
6043.3
Nestle
17350.25
NTPC
87.65
ONGC
80.8
Power Grid Corp 180.9
Reliance
2156.2
SBI
187.15
Shree Cements 21113.85
Sun Pharma
475.5
Tata Motors
101.7
Tata Steel
352.85
TCS
2206.8
Tech Mahindra 664.55
Titan Company 1042.1

06.00
06.30
09.30
10.00

ജരമാല
വി.ക്രബാനലത്ീന
വി.കര
് ബാനസീകറാമലബാര
വി.കര
് ബാനസീകറാമലബാര
വി.കര
് ബാനസീകറാമലബാര
കറമ
ചരച്ബീറ്സ്
ക്രാസനംമരിയനഉടമ്ടി
ധ്യാനം
തെയ്ത്ബിലകഡഴ്സ്
ന്യ്സ്@ന്ണ്
ജരമാല
മാധ്ര്യകമറ്ംഹ്ദയം
കര്ണത്ക്ന്
വാച്ആ്ക്പര
സണ്കഡകാറ്കിസംലാറ്ിന
3&4
ന്യ്സ്@ഈവനിങ്
യങ്ലവബ്സ്
സണ്കഡകാറ്കിസംസീകറാ
മലബാര3&4
തഷത്ക്യ്നല്പരംന്യ്സ്
ആരാധനായജ്ം
അഞ്ാംദിനം
ലനറ്എഡിഷനന്യ്സ്
വി.കര
് ബാനസീകറാമലബാര

ഗ്ഡ്കനസ്

04.30
05.30
07.00
07:30
08.00
08.30
09.00
10.30
11.00

വിശ്ദ്ക്രബാന(മലയാ
ളം)രാവിതല5.00,6.00,9.30&
11.30.(ഇംഗ്ീഷ്)ലവകിട്്5.30
&രാപ്തി10.00
ജരമാല
ഡിലവനകവായ്സ്
പ്രഭാതവിര്ന്
വിജ്ാനവീഥി(ഗണിതം)
സണ്ലറസ്
സ്പ്ടീംസ്ഓഫ്ക്പഗയ്സ്
കറാസറി
വചനശക്ി
മാതനതനാബിസ്ക്ം

വിദ്യാഭ്യാസം

ക്മഡ
് ിറ്ിഎകസ
് ക് ചഞ്ായമള്
ട്്ികകമ
് ഡ
് ിറ്ിഎകസ
് ക് ചഞ്ിന്
(എംസിഎക്സ്) നടപ്  സാമ്
ത്്ികവര്ഷംആദയ് രാദത്ില്
56.43കോടിര്രലാഭ
 ംകനടാനാ
യി.കഴിഞ് സാമത
് ്ികവര്ഷ
ത്്ിതലഇകതകാലയളവിതനഅ
കരക്ിച് 29ശത
 മാനംവര്ധന
യാണ് ഉണ്ായത.് ഇകോതടകമ്
നിയത
് ടവരമ
് ാനം11ശതമാനം
വര്ധിച് 122.70കോടിയ
 ിതലത്ി.
2020ജ്ണ്30ന്അവസാനിച്
ആദ് യ  രാദ ത് ില്  എംസിഎ ക് 
സിത
് ് കകമ
് ഡ
് ിറ്ിതഡറികവറ
 ്ീ
വ്മാര്ക്റ്തഷയര്96.71ശതമാ
നമായിവര്ധിച്.
3860.1
445.8
109.85
268.85
145.4

UltraTechCement
UPL
Vedanta
Wipro
Zee Entertain

Kerala Based
Companies
VGUARD
WONDERLA
MUTHOOTCAP
MUTHOOTFIN
KITEX

12.00
12.30
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
03.30
04.00
04.30
05.00
06.00
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.00
11.30

166.15
131.45
369.95
1362.7
113.35

CSB BANK
SOUTHBANK
FEDERALBNK
DHANBANK
AVTNPL
HARRMALAYA
MANAPPURAM
GEOFIN
FACT
HMT
APOLLOTYRE
MRF
KSE (BSE)

196
6.95
55.9
12.8
48.35
81.95
182.55
35.65
47.5
16.8
106.7
61931.6
1471

അവലംബം:കഹഡ്ജ്
ഇക്വിറ്്ീസ്ലിമിറ്്ഡ്

ക്രാഭികഷകം
ദിവ്യകാര്ണ്യാഗ്ി
നാകളയ്ക്ായ്
കദാമ്സ്കാറ്(3,4ക്്ാസ്കാര
ക്്)
വചനദീപ്തി
ആത്ാവ
 ിത്്തവളിത്പ്ട്ത്
ല്കള
കര്ണത്ക്ാന്
ലബബിളില്തടഒര്തീര
ത്്ാടനം
ഭയത്പ്കടണ്ഞാനനിക്ന്ട്
ക്തടയ്ണ്
ഏദനകതാട്ം
ഏദനകതാട്ം
ജ്ബിലിയാത്
ഇടയവചനം
ജരമാല
വചനംരറയ്ന്ത്
അന്പ്ഗഹവരഷം
തസഹികയാന
രരിവരത്നം
ലിവിംഗ്വാക്ട്ഴ്സ്
ആരാധന(ഇംഗ്ീഷ്)
ആരാധന(ഇംഗ്ീഷ്)
ഇംഗ്ീഷ്ക്ല്ാട്

ശാപോം

06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
11.30
12.00
12.30
01.00
02.00
02.30
03.00
03.30
04.00
05.00
05.30
06.00
06.30
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00

വിശ്ദ്ക്രബാന
വിശ്ദ്ക്രബാന
തൊകവന-തസ്്ആ്്ണി
വിശ്ദ്ക്രബാന
കഷമാഇപ്സാകയല
വിശ്ദ്ക്രബാന
വിശ്ദ്ക്രബാന
ഹരിതസങ്്ീരത്്നം
രക്്യ്തടരാതയില
വചനംതിര്വചനം
നിണമണിഞ്്
കാലപ്്ാട്കള
ജാഗരണവചസ്കള
യാമപ്രാരത്്ന
റിന്യ്വലെയര
കര്ണത്ക്ന്
രക്്യ്തടരാതയില
തഡയ്ലിമാസ്-ഇംഗ്്ീഷ്
കൊളിബീറ്്സ്
കോഡ്സ്കവയ്
തടലിസീരിയല
സാന്്വനം
ജരമാല
മഹത്വത്്ിനസാന്്ിധ്യം
തികോളജിഓഫ്ദകോഡി
യ്ത്കകെ
മരിയനഅപ്്രീഷനസ്
കണവനഷന
തിര്മണിക്്ര

വിദ്യാഭ്യാസം

വായ്പാപരിധിഉയർത്ന്തിന്
ഓർഡിനൻസ്
തിരവ
് നനപ
് ര
് ം:സംസ്ാനത്ി
ത്് വായ്രാരരിധിരണ് ശത
മാനംവര ധിപ് ി ക് ന് തിന് ള്
ഓര ഡിന ന സിന്ം മപ് ന് ി സ ഭാ
കയാഗം അംഗീകാരം നല കി.
സംസ
 ്ാനത്ിത
് ് തമാത്ംആ
ഭ്യന് രവര്മാനത്ിത്് മ്ന്

അറുപതിലേറെ
വാടുസാപു്
ലസവനങുളുമായി
റയസ്ബാങു്

കൊച്ി:വാടസ
് ാപ് ബാങ്ിംഗ് കസ
വനങ് ള്ക്  തയസ് ബാങ്  ത്ട
ക്്ംക്റിച.് കസവിംഗസ
് ് ബാങ്
ബാലന് സ്  രരികോധ ന ,അട് 
ത്്ിതടനടത
 ്ിയഇടരാട്കള്
തടയ്ംഡിജിറ്ല്ബാങ്ിംഗ്കസ
വന ങ് ള് തടയ്ം  രരികോധ ന ,
സ്്ിരനിക്ക്രങ്ള്ക് കമല്
വായ്രകനടല്,അനധിക്തഇ
ടരാട്കള് റിക്പ്ര്ട് തചയ്ക,
രിഎംതകകയഴസ
് ് െണ്ികലക്
സംഭാവനനല്ക്കത്ടങ്ിയ
അറര
് തിലധികംകസവനങള
് ാ
ണ്ഇങ്തനലഭ്യമാക്ന്ത്.
നിര്മിതബ്ദ്ിചാറക് ോട്ാ
യതയസ്കോകോട്,എന്ഡ്ട്
എന്ഡ് എന്പക
് ിപഷ
് ന്സ്രക്ി
തത്വംത്ടങ്ിയനിരവധിസവി
കശഷതകള്ഈകസവനത്ിന്
ണ്്.8291201200എന് നമ്റികല
ക്്മിസ്ഡ്കോള്നല്കിയാല്
ലഭിക്ന് ലിങ് ആക്ികവറ് തച
യ്ത്ഈകസവനങ്ള്വാട്സാ
പ്്ില്കനടാം.

വിഗാരുഡു:ആദുയപാദ
പുപവരതുുനവരുമാനം
408ലോടിരുപ

കൊച്ി: രാജ്യത്ത്പ്രമ്ഖകണ്
സ്യ്മര് ഇലക്ിക് ല്-ഇലക്ട്
ണിക്സ് കമ് നിയായവി-ഗാര്
ഡ്ഇന്ഡസപ് ട് ീസ് ലിമിറഡ
് ിത
് ്
ഏപ്രില്-ജ്ണ് ആദ്യരാദത്ി
തലകമ്നിയ്തടതൊത്ംപ്രവ
ര്്ത് നവര്മാനം408കോടിര്
ര. മ്ന്തോല്ംഇകതകാലയള
വിതലവര്മാനമായ706.65കോ
ടിര്രയില്നിന് 42ശതമാനം
ക്റവാണിത്.ജ്ണ് 30ന് അവ
സാനിച്  രാദ ത് ി ല്  നിക് തി
ക് ്  കശഷ മ് ള്  തൊത്  ലാഭം
3.64കോടിയാണ്.
കോക്  ഡൗണ് കാരണംവി
റ്വ
് രവ് ഏകകദശംപ്ജയ് മായിര്
ന്്.കമയ് ആദ്യവാരമാണ് കോ
വിഡ് പ്രതികോധനിബന്നക
ള്്രാലിച്കമ്നിപ്രവര്ത്ന
ങ്്ള് ഘട്ങ്ളായിപ്നരാരംഭി
ച്്ത്.
കോവിഡിത് ്  അന് രീക് 
ത്്ിലജീവനക്ാതരരിരിച്വി
ടകോശമ് ളംതവട് ിക് റ യ് ക് 
കോനടപ്ാക്ിയില.് തചലവച
് ്
ര്കല
് ്നടരടികള്ഇനിയ്ംത്
ടര
 ്ം.മികച് പ്രവര്തന
് മല
് ധന
മാകനജത
് മ് കാരണംപ്രവര്ത്
നങള
് ില്നിനള
് ് ക്യാഷ് ക്ല് 
ശക് മായി ത് ടര് ന് ത് ണ് ന്
വി-ഗാര്ഡ്മാകനജിംഗ്ഡയറക്
ര്്മിഥ്ന്തക.ചിറ്ിലപ്ിള്ിരറ
ഞ്്.

2020ജുലേ28റൊവുു
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ശതമാനമായിര്ന്വായ്രാര
രിധി.ഇത്കകപ്ന്സരക്ാരഅ
ഞ്് ശതമാനമാക്ിഉയരത്ിയി
ര്ന്.
ഇതിന്  നിയ മ രരിര ക്  ല
ഭിക് ാ ന സംസ് ാ ന വ്ം നിയ മ 
കഭദഗതിവര്ക്ത്ണ് ത്ണ് .ഇ

ഫാനുും-1

തിനാണ്  ഓര ഡിന ന സ്  തകാ
ണ് ് വ ര് ന് ത് .  ഇത് വ ഴി സം
സ് ്ാ ന ത് ി ന്  18,087കകാടിര് 
ര അധിക മായി വായ് ര  എട് 
ക് ്ാ നാക്ം .
മ് ന്  ശത മാനംമാപ് ത മ് ള് 
ക്പ്ാള,27,140കകാടിര്രയാണ്

സംസ്ാനത്ിന് പ്രതിവരഷം
വായ് ര  എട് ക് ാ ന  കഴിയ് ന്
ത്ക.അഞ് ശതമാനമാക്ന്
കതാതട45,227കകാടിര്രവതര
കകപ്ന്  സരക്ാരിത്് നിബന് 
നക കളാതട സംസ് ാ ന ത് ി ന്
വായ്രഎട്ക്ാനാക്ം.

വുയാപാരനിേവാരം
റോചുുി

കാഞ്്ിരക്്ര്
അടയ്ക്
പ്തിയത്
രഴയത്
രഞ്്സാര
മ്ളക്
ഉഴ്ന്
തചറ്രയര്്
കടല
മ്തിര
എള്്
മല്്ി

7,200-7,700
1850

23,000-24,000
27,000-28,000
3,720
13,000-24,000
9,000-10,000
10,000-11,000
5,400-6,500
3700
13,000-14,000
7,400-9,000

കോളര്്
74.79
യ്കോ
87.64
രൗണ്്
96.11
സ്വിസ്പ്ൊങ്്
81.13
സിംഗപ്്ര്കോളര്്
54.24
ഓസ്ക്പടലിയന്്കോളര്് 53.41
കകനഡിയന്്കോളര്് 55.91
ബഹറിന്്ദിനാര്്
198.41
ക്ലവത്്ദിനാര്്
244.05
ഒമാനിറിയാല്്
194.23
സൗദിറിയാല്്
19.92
യ്എഇദിര്്ഹം
20.34
ഖത്്ര്റിയാല്്
20.45
ഡിമാന്്ഡ്ഡ്ഡാഫ്റ്
പേഴ്സണൽ്്കെക്്പേറ്്

കോളര്്
74.72
യ്കോ
87.58
രൗണ്്
96.05
സ്വിസ്പ്ൊങ്്
81.05
സിംഗപ്്ര്കോളര്്
54.17
ഓസ്ക്പടലിയന്്കോളര്് 53.34
കകനഡിയന്്കോളര്് 55.84

കാട്്ിലെ പഴലൊഴി... ഫാന്്ം കാട്്ിൽനിന്്ിറങ്്ി പട്്ണത്്ിലെ ലെര്വ്കളില്ലെ ഒര്സാധാരണ
മന്ഷ്യലനപ്പ്ലെ നെക്്ന്കാെങ്്ള്ണ്. ഇത്അത്്രലൊര്സമയമാണ്.

മില്്ിംഗ് തവളിത്ച്ണ് 16,300
തവളിത്ച്ണ്
14,900
തോപ്ര
10,005-10,400
േിണ്്ാക്്
എക്സ്തരല്്ര്
2,400
കോട്്റി
3,100
ക്ര്മ്ളക്
അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 30,700
പ്തിയക്ര്മ്ളക് 29,700
ഗാര്്ബിള്്ഡ്
32,700
ച്ക്
പ്തിയത്
25,500-27,400
മീഡിയം
25,500
തബസ്്
27,500
മഞ്്ള്
കസലം-ഈകോഡ്

വിനിമയനിരകുു്

രച്്രിനമ്്ര2
പ്ഴ്ക്ലരിജയ
പ്ഗാമ്്
രാംഓയില്്
ജാതിക്്
തോണ്്ന്
തോണ്്ില്്ാത്്ത്
ജാതിരപ്തി
മഞ്്-ച്വപ്്
ജാതിക്്(കാലടി)
തോണ്്ന്
തോണ്്ില്്ാത്്ത്
ജാതിരപ്തി
മഞ്്-ച്വപ്്
ഫ്്വര(ച്വപ്്)
മഞ്്

2,600-3,400
3,400-3500
550
8300
180-210
360-390
1000-1100
180-210
360-400
1000
1200-1400
1300-1500

ലോഴിലുകുടു

തവളിത്ച്ണ്
16,400
കൊഡ്േ
10,700
എട്ത്രടി
റാസ്
10,300
ദില്്രസന്്
10,800
രാജാപ്ര
12,000
ഉണ്്
10,600
േിണ്്ാക്്
3,650
കോട്്റി
എക്സ്തരല്്ര്
2,700
വടകരതോട്്ക്ത്ങ് 8,150
തചറ്ത്
8,150
വല്ത്
10,150

ക്ര്മ്ളക്
29,000
നാടന്്
കചട്്ന്
30,800
വയനാടന്്
32,000
ച്ക്
24,000-26,000
പ്തിയത്
അടയ്ക്
28,000-28,300
മഞ്്ള
8,000
സ്വര്്ണം
38,600
തങ്്ം
49,300
തവള്്ി
55,000
േബർ
12,700
ആര്്എസ്എസ്4
ആര്്എസ്എസ്5
11,000
ഒട്്രാല
7,000

െബരുു

റബര്്കോര്്ഡ്തന്്വില
പൊട്്യം
ആര്്എസ്എസ്4
13,000
ആര്്എസ്എസ്5
12,600
ഐഎസ്എനആര2011,000
60%ലാറ്്ക്സ്
8,030
കൊച്്ി
ആര്്എസ്എസ്4
12,950
ആര്്എസ്എസ്5
12,600
ക്വാലാലംപ്ർ
9,014
എസ്എംആര്്20
കോളര്്
12,040
60%ലാറ്്ക്സ്
8,164

മ്ന്ാംഘട്പരീക്ണഫലം
പ്റത്വിട്ഗ്ല്ന്മാർക
് ്

കൊച്ി: ആകോളഗകവഷണാധിഷ്ഠിതൊര്മസ്യ്ട്ിക്ല് കമ്നി
യായത്ഗന
് ്മാര്ക് കോവിഡ-് 19കോഗികളില്നടത്ിയൊവിരിരാ
വിര്ക്്ിനിക്ല്രരീക്ണത്ിത്്മ്ന്ാംഘട്െലങ്ള്പ്റത്
വിട്.
ൊവിരിരാവിര്ഉരകോഗിച്കോഗികള്ക്അല്ാത്വകരക്ാള്
വളതരകവഗത്ില് െലപ്രാപ്തിയ്ണ്ായതായാണ് രരീക്ണെ
ലംരറയന
് ത
് .് മിതമായകോഗലകണ
് മള
് വ
് രിലാണ് രരീകണ
് ം
നടത്ിയത്.ഇന്യയിതലഏഴ് വിവിധസ്്ലങ്ളിലായി150കരരി
ലാണ്ൊവിരിരാവിര്രരീക്ിച്ത്.

പണയസ്വർണം

ഹോം നഴ്സിംഗ്

അവലംബം:

പ്റ്റ്ബാങ്്ഓഫ്ഇന്്യ

കോളര്്

വ്യാോരിവില

10,905

പൊട്്യം
ആരഎസ്എസ്4
ആരഎസ്എസ്5
തരംതിരിക്്ാത്്ത്
ഒട്്രാല
കൊച്്ി
ആരഎസ്എസ്4
ആരഎസ്എസ്5
ഒട്്രാല
ലാറ്്ക്സ്

12,600
12,200
10,150
6900
12,900

11,900-12,600
7,700
8,000

ആലപ്്ഴ

തവളിത്ച്ണ്
കൊഡ്േ
തതളിവ്
മിലക്വാളിറ്്ി
തതക്്നരാശി
രിണ്്ാക്്

16,200
10,200
10,250
10,300
3,100

ലോടുുയം

തവളിത്ച്ണ്
തോപ്ര
രിണ്്ാക്്
രച്്
രഴം

കനുുാര

17,400
11,500
3,100

12
12

പവനു38,600

തോച്്ി
ആലപ്്ഴ
രവന
ഒര്പ്ഗാം
തങ്്ം

സുവരണം

38,600

റവളുുി

ആലപ്്ഴ
കികോപ്ഗാം
രത്്പ്ഗാം

അവധിവുയാപാരം

സ്വർ്്ണം(10ഡ്രാം)MCX

ഓഗസ്ററ്
ഒക്ട്ബര
കവള്്ി (1കി.പ്ഗാം)
MCX

തസപ്റ്ംബര
ഡിസംബര

38,600
4,825
50,750

68,000
680

52075
52275

65508
66950

േബർ്്(NMCE)
ഓഗസ്്
12987
തസപ്റ്ംബരകയറ്്മതി
ഉണ്്
രരിപ്്
വ്യാോരി
ഉണ്്
രരിപ്്

കാപുുി

3,900
12,900
3,900
12,900

റണ്ട്ദിമ്ണ്:19ലക്ംര്പ
സമാഹര ിച്

കൊച്ി: കോവിഡ് പ്രതിസന്ിയിലാക്ിയരാജ്യത്ത് നിര്ധന
രായകായികരരിശീലകര്ക്ംഅന്ബന്് ജീവനക്്ാരക്്ം
സാമത
് ്ികസഹായംലകയ് മിട് സംഘടിപ്ിച് റണ്ട്ദിമ്ണ്
സമാരിച്.
ഐഡിബിഐതെഡറല്ലലഫ്ഇന്ഷ്വറന്സിത്്യ്ംഎ
ന്്ഇബിസ്കോര്ട്സിത്്യ്ംകനത്ത്വത്ില് നടന് രരിരാടി
യില് കോകത്ിത്് വിവിധഭാഗങ്ളില്നിന്ള് 14,000കരര്
30ദിവസങ്ളിലായി9,08,800കികോമീറ്ര്ദ്രമാണ്സഞ്രിച്
ത്.
15രാജ്യങ്ളില്നിന്ള്14,000ഓട്ക്ാരില്നിന്രജിസ്ക്പട
ഷന്െീസായി14ലക്ംര്രസമാഹരിച.് ഐഡിബിഐതെ
ഡറല്ലലഫ്ഇന്ഷ്വറന്സ്നല്കിയഅഞ്ലക്ംര്രഉള്്
ത്പ്തട19ലക്ംര്രയാണ്ആതകസമാഹരിച്ത്.കദശീയബാ
ഡ്മിണ
് ്കോച് പ്കല
് ല
് കോരിചന,് അശവ് ിനിനാചപ
് ,് മാലതി
തൊള്എന്ിവര്കനത്ത്വംനല്കി.
മന്ഷ്യന് ആദ്യമായിചപ്ന്നില് ഇറങ്ിയതിത്് 51-ാംവാര്
ഷികംആകോഷിക്ന്തിത്് ഭാഗമായിചപ്ന്ന്ംഭ്മിക്മി
ടയിതലദ്രമായ3,84,400കികോമീറ്ര് 21നകംപ്ര്ത്ിയാക്ാ
നാണ്റണ്ദമ്ണ്ലക്യമിട്ിര്ന്ത്.
എന്ാല്  കഴിഞ്  ആറിന് തത്ന് ലക് യം പ്ര്ത്ീകരി
ക്്ാനായി.18ന്ലക്യത്ിത്്ഇരട്ിയികലതറദ്രവ്ംസാധ്യമാ
യി.

