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 નિફ્ટી 10700િી િી ટોચ ભણ) 

 સેન્સેક્સસાપ્તાહિક 438િા ઉછાળાસાથે 

34638િી િી ટોચ[    
 ઉછાે પ્રપીટ બકુકિંગ પે્રળયના કાયણે 

ફીએવઇ વેન્વેક્વ ઇન્રા-ડે 161 ઇન્ટ તટૂી 
ગમ શત. યંત ુઇન્્ટીટયળુનર ફાઇંગના 
કાયણે ફીએવઇ વેન્વેક્વ આજે લધ ુ 88.90 

ઇન્ટના સધુાયા વાથે 34592.39 

ઇન્ટની નલી ટચે ફધં યહ્ય શત. જે 

ઇન્રા-ડે 34638.42 ઇન્ટ સધુી સધુમો 
શત. વપ્તાશ દયમભમાન વેન્વેક્વે લધ ુ 438 

ઇન્ટન વગંીન સધુાય નોંધાવ્મ છે. તેના 
કાયણે યકાણકાયની મડૂીભા ં વાપ્તાકશક 

ધયણે 1.48 રાખ કયડન આકષક લધાય 
થમ છે. એટલુજં નકશિં વંગ 6 વપ્તાશની 
એકધાયી સધુાયાની ચારભા ંવેન્વેક્વે 2023 

ઇન્ટન વગંીન સધુાય નોંધાવ્મ છે. 

મનફ્ટી આજે ઇન્રા-ડ ે 10690.40 ઇન્ટની 
વલોચ્ચ વાટી નોંધાવ્મા ફાદ છેલ્રે 30.05 

ઇન્ટ સધુયી 10681.25 ઇન્ટ ફધં યહ્ય 
શત. 

 IIP 17માસિીટોચે8.4 ટકા હિટેલ ફુગાો 
ધીિે5.21ટકા 

 ઔદ્યગગક ઉત્ાદન વદૃ્ધિ નલેમ્ફય- 17ભા ં
17 ભાવની ટચે 8.4 ટકા નોંધાઇ છે. 

ઉત્ાદન અને કેમટર ગડુ્વ વેક્ટયભા ં
આલેરા સધુાયાના કાયણે પેક્ટયી ઉત્ાદન 

કે જે ઇન્ડેક્વ ઓપ ઇન્ડ્રીમર પ્રડકળન 

તયીકે ઓખામ છે તે આઇઆઇીભા ં
સધુાય નોંધામ છે. કયટેર ફુગાલ 
કડવેમ્ફયભા ં લધી 5.21 ટકાની વાટીએ 

્ળી ગમ છે. જે આયફીઆઇના કમ્પટષ  
રેલર (વ્માજદયભા ં ઘટાડા ભાટે જરૂયી 
્તય) થી લધી ગમ છે. 

  



 

gyi s¼tihmi> Nifty Api[T :-

uprmi> 10,690.40 an[ n)cimi> 10,588.55 ni[ Biv ji[vi mÇyi[ hti[. 

 

 

 

 

 

aigli s¼tihmi> Nifty Api[T: 

jyi> s&F) 10550 upr close C[ Ryi s&F) GTiD[ Kr)d) ji[vi mL[ uprmi> 10707 n&> resistance C[ ji[ ai l[vl pr close 

aip[ ti[ 10900 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

aigli s¼tihmi> Banknifty Api[T: 

25,800 n& mjb&t resistance C[ ji[ ai l[vl pr close aip[ ti[  uprmi> 26,120 Y) 26,600 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[ 

n)cimi> 25,490 ni[ mjb&t support C[ ai l[vl n)c[ close aip[ ti[ 25,375 Y) 25,300  s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

  

 
 NIFTY WEEKLY CHART 

COPPER WEEKLY CHART 

COPPER:-  uCiL[ 472 ni sl Y) v[ciN kr) 

Skiy n)cimi> 440 Y) 433 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

CRUDE OIL :-  GTiD[ 3800 ni sl Y) 

Kr)d) kr) Skiy uprmi>  4300 Y) 

4400 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

CRUDE OILWEEKLY CHART 

SILVER:- 39800 n) r[ºjmi> 40444 ni sl Y) 

v[ciN kr) Skiy n)cmi> 38700  Y) 37900 ni[ Biv 

aiv) Sk[ GTiD[ 38300 n) r[ºjmi> 38000 ni sl Y) 

Kr)d) kr) Skiy. 

 GOLD:- GTiD[ 29200 ni sl Y) Kr)d) 

krv) uprmi> 29650 Y) 29700 ni[ Biv 

aiv) Sk[ uCiL[ 29650 Y) 29750 n) 

r[ºjmi> v[ciN kr) Skiy 29820 ni[ sl 

riKvi[ n)cmi> 29450 Y) 29200 ni[ Biv 

aiv) Sk[. 

 

SILVER WEEKLY CHART 

NATURALGAS:- uprmi> 

210 n&> resistance C[ ai 

l[vl pr close aip[ ti[ 

220 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[ 

GTiD[ 187 ni sl Y) Kr)d) 

j kr) Skiy . 

 

GOLD WEEKLY CHART 

NATURALGAS WEEKLY CHART 

BANKNIFTY WEEKLY CHART NIFTY WEEKLY CHART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

USDINR: : jyi> s&F) 64.43 cross nh) kr[ Ryi s&F) 

uCiL[ v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 63.09 Y) 62.30 s&F) 

ni[ Biv aiv) Sk[ 62.20 ni sl Y) Kr)d) kr) Skiy 

uprmi> 64.09 Y) 64.47 s&F) ni[ Biv ji[vi mL[. 

 

GBPINR: : uprmi> jyi> s&F)  87.60 upr close nh) aip[ 

Ryi s&F) uprmi> v[cvil) ji[vi mL[ n)cimi> 86.20  ni[ Biv ji[vi 

mL[ 86.20 break krti 85.97 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

USDINR CHART 

GBPINR CHART 

EURINR: : GTiD[ 75.70 ni sl Y) Kr)d) j krv) uprmi> 

78.00 Y) 78.67 s&F) ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

EURINR CHART 

JPYINR: GTiD[ 56.60 ni sl Y) Kr)d) j krv) uprmi> 

58.08 Y) 59.68 ni[ Biv aiv) Sk[. 

 

 

 

JPYINR CHART 



 

IPO PRODUCT NOTE 
 

Newgen Software Technologies Ltd. 

About the Company: 

 

ન્યજુજન વૉફ્ટલેય ટેક્નૉરૉજી એક વૉફ્ટલેય પ્રડક્્વ bnivt) કંની છે. જે t[mni g\ihki[ n[ પ્રેટપભષ ઓપય કયે છે k[ જે 

વં્ થાઓને તેભની વ્યશૂાત્ભક વ્મલવામ જરૂકયમાતને વફંમધત કયતા ળક્ક્તળાી એપ્પ્રકેળન્વને ઝડથી 
મલકવાલલા ભાટે વક્ષભ કયે છે. 

કંનીના એન્ટયપ્રાઇઝ-વ્માી, મભળન-કિકટકર વલ્યળુનન ઉમગ ફેનન્કિંગ, વયકાયી / ીએવય,ુ ફીીઓ / 

આઇટી, લીભા અને શલે્થકેય વકશત મલમલધ કે્ષત્રભા ંઅગ્રણી લૈમિક વ્મલવામ દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે. તેઓ તેભના 
ગ્રાશક વાથે રાફંા વભમથી વફંધં ધયાલે છે, જેભા ં17 લૈમિક પચ્યુષન 500 કંનીઓni[ smiv[S Yiy C[. 

ai k>pn) t[mni g\ihki[n[ a[v) s[viai[ p\din kr[ C[ k[ t[mni ઘણi વ્મલવામ જરૂકયમાતને pN p*r) piD[ છે. 30 જૂન, 

2017 સધુીભા,ં તેઓ 60 થી લધ ુ દેળભા ં કામષયત શતા અને ભેનેજભેંટ ભાને છે કે તેભની આંતયયાષ્ટ્રીમ f*T(p\ºT 

મલકવાલલાની નોંધાત્ર તક છે . 

 

Company’s platform comprises of: 
1. Enterprise Content Management (ECM): 
2. Business Process Management (BPM): 
3. Customer Communication Management (CCM): 

 

 
 

Positive for the Company 

• કંની તેભના વૉફ્ટલેયને રાઇવન્વ અને વપ્્્િપ્ળન્વ દ્વાયા લેચે છે અને નલા ગ્રાશક ઉભેયીને અને શારના ગ્રાશક 

વગંઠન ય લયાળકતાષઓની વખં્મા લધાયીને આલકભા ંવદૃ્ધિ કયલાન ઇયાદ ધયાલે છે. 

• નપાકાયક રેક યેકડષ, ભજબતૂ ફેરેન્વ ળીટ અને ક્્થય k[S fli[. 

• લેાય અને બોગગરક d(OTn[ aiFir[ k>pn) મલ્તતૃ કયલાની મજના ધયાલે છે. 

• ભજબતૂ ઉદ્યગ ભાન્મતાની વાથે વૉફ્ટલેય ઉત્ાદન કંની C[. 

•કંની મલમલધ x[#ii [ભા ંડાઇલમવિપાઇડ ગફઝનેવ ધયાલે C[. 

 



 

 

Peer Group Comparison: 

 બાયતભા ંકઈ ગર્ટેડ કંનીઓ નથી કે જે ન્યજુજન વૉફ્ટલેય ટેક્નરૉજીની જેલી જ શમ;  જે કંનીના કાભગીયીના 
ધયણ વાથે વયખાલામ છે. તેથી અભે કઈ વયખાભણી કયી ળકતા નથી. 

 

 

MH Take: 

લતષભાન ફજાયની ક્્થમત અને કંનીની નાણાકીમ જગલાઈઓ n[ ¹yinmi> l[ti>, મલૂ્માકંન ખફૂ જ ખચાષ 

રાગતુ ંનથી. કંની રાફંા ગાાના miT[ ખફૂ આકષક નથી. t[Y) ભાત્ર Listing Gain  ભાટે જ mik[<T- hb t[mni ri[kiNkiri[n[ 

આ આઈીઓભા ંBig l[vin) બરાભણ કય[ છ[. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

May the blesses occasion of 

Makar Sankranti filled with 

Good times, prosperity and 

Good luck for you 

Happy Makar Sankranti 
 


