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വാണിജയം

17 ഏരപിൽ 2018 െചാv
തിരുവനnപുരം

സവർണം

112.78

െസൻെസക്സ്

34305.43

പവൻ (8രഗാം)

47.75

നിഫ്ടി

10528.35

ഒരു രഗാം

www.keralakaumudi.com

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1258.900 1257.450
ACC
1572.050 1576.500
AMARAJA
822.250 823.450
ANDHARA BANK
43.050 43.100
APOLLOTYRE
300.000 300.050
APPOLOHOS
1095.300 1093.800
ARVINDMILL
425.850 425.650
ASHOKLEY
150.900 151.000
ASIANPNT
1177.900 1178.850
AVAYA GLOBAL
118.000 120.400
AVTNPL
39.950 40.000
AXISBANK
542.200 542.400
BAJAJAUTO
2839.800 2838.300
BALAJITELE
134.500 134.700
BANKOFBARODA
149.650 149.850
BATAIND
782.900 782.950
BEML
1140.900 1140.150
BFLSOFT
891.100 896.100
BHARTI
377.200 376.650
BHEL
88.550 88.450
BIOCON
628.550 628.250
BOI
110.200 110.300
BOMBDYE
259.200 259.500
BPCL
408.750 408.200
BPL
86.500 86.550
BRITANNIA
5311.900 5312.350
BSES
457.000 456.900
CANARABANK
281.750 282.100
CEAT
1610.550 1611.000
CENTURY TEXT
1228.300 1228.400
CHENNAIPETRO
339.100 338.800
CIPLA
583.550 584.950
COLGATE
1099.550 1099.250
CORPBNK
30.800 30.800
CROMPGREV
80.750 80.700
D-LINK
105.550 105.150
DABUR
343.400 343.500
DENABANK
19.400 19.400
DIVIS LAB
1170.100 1173.250
DRREDDY
2101.650 2102.450
EIHOTEL
172.300 172.000
ENGGINDIA
158.000 158.100
ESCORTS
973.700 973.200
FEDERALBNK
98.500 98.400
FINLXCABLE
695.950 696.300
GAIL
324.800 324.700
GARDEN SILK
35.000 35.000
GEOJIT
96.900 96.850
GESHIPP
341.450 343.600
GLAXO
2359.500 2349.600
GLENMARK
574.800 576.200
Globus Spirits Ltd
137.750 136.850
GNFC
411.600 411.500
GODREJS
1079.850 1078.100
GRASIM
1093.000 1092.400
GUJAMBCEM
241.400 241.650
HARMALA
104.150 104.200
HCLINFO
54.000 54.050
HDFC
1870.700 1870.450
HDFCBNK
1938.650 1942.100
HEROHONDA
3798.050 3803.150
HINDALCO
239.000 239.450
HINDLEVER
1419.800 1419.500
HINDUJAFUN
829.900 826.900
HMCHLFUT
27.600 27.650
HPCL
331.300 331.400
I-FLEX
4124.400 4136.850
ICICIBANK
287.400 287.600
IDBI
72.200 72.150
INDHOTEL
139.850 140.050
INDIACEM
151.100 151.150
INFOSYS
1132.800 1133.200
INFOTECH ENT
649.750 649.050
IOB
18.050 18.100
IOC
165.000 165.000
ITC
264.500 264.450
KALECONSULT
1353.150 1351.100
KARUR VYSYA BANK 104.800 104.700
KOPRAN
68.750 68.850
KOTAKM
1170.050 1172.100
L&T
1367.350 1368.100
LICHSGFIN
560.300 560.350
LUPINCHEM
793.350 794.400
LYKALAB
48.100 48.200
M&M
801.200 801.450
MAHABANK
14.250 14.300
Mahindra Holidays
303.300 304.600
MARUTI
9232.300 9232.000
MAXIND
426.300 425.650
MCDOWEL
3505.550 3503.100
MRF
78291.80078370.500
MUKTAARTS
65.750 65.800
NAICHOLAS
2601.700 2600.600
NEYBELI
88.100 88.250
NIIT
106.000 105.850
NTPC
173.700 174.100
OBC
96.650 96.650
Oil India Ltd (OIL)
218.250 217.900
ONGC
181.500 181.500
ONWARDTECI
93.200 92.650
PANACEABIO
289.450 290.400
PETRONET
238.500 238.600
PFIZER
2137.950 2142.500
Pipavav Shipyard
29.350 29.350
POLARIS
470.100 470.100
PRYACEM
355.250 355.150
PTC
93.150 93.000
RAMCOSYS
478.250 478.200
RELCAP
438.950 438.800
RELIANCE
937.250 937.050
ROLTA
61.000 61.150
RUBFILA INTL [BSE] 78.800
0.000
SARIGAMA
763.300 764.950
SBI
249.300 249.000
SCI
68.400 68.300
SIB
25.200 25.150
SIEMENS
1078.900 1077.850
SKFBEAR
1897.400 1902.650
SMITHKLC
5983.950 5965.450
STROPTICAL
318.050 318.050
SUNPHARMA
519.650 519.400
SYNDIBANK
58.200 58.200
Tata Communications 620.600 621.000
TATACHEM
736.150 737.900
TATAELXSI
1071.450 1071.700
TATAPOWER
87.650 87.800
TATATEA
279.400 279.650
TCS
3184.800 3187.650
TELCO
338.950 339.150
THERMAX
1112.900 1119.900
THMCOOK
270.400 270.000
TIPSINDIA
117.500 116.200
TISCO
592.400 591.600
TITANIND
983.150 980.500
TRIGYNTECH
143.900 143.450
UCOBANK
20.900 20.800
UNICHEMLAB
267.250 268.600
VESUVIUS
1285.800 1288.350
Vguard
235.700 235.550
VOLTAS
647.450 647.100
WIPRO
289.950 289.900
WONDERLA
361.850 362.700
ZEETELE
578.700 578.100

◗വി.ജയകുമാർ

 േത ാ
ലഭയത കുറയും
ദkിേണnയയിൽ ഇ റി
നാളിേകര ഉ പാദനം റ
െമn ചനയാണ് കാർ
ഷിക േമഖലയിനി ലഭി
nത്. േകരളtിൽ വി
ളെവ p് നട
െ
ി
ം ഉ പാദന േകn ളി
ൽ പcേt
െട ലഭയത
റവാണ്. ഉ പാദനം
ിയത് െകാ ാkള
െട വർtനെt ം
ബാധി .

കരിമീൻ kbിെn േലാേഗാ കാശനം എൻ.െക.േ മചnൻ എം.പി ം എം. µേകഷ് എം.എൽ.എ ം
എkിക ീവ് െഷഫ് േരഷ് പിll ം േചർn് നിർവഹി
. റാവിസ് p് െചയർമാൻ േഡാ.ബി. രവി പിll
സമീപം

േകരളീയം രബാൻഡ് ലkയമി ് േഹാ ൽ റാവിസ്

 െകാരപാ
ഇറkുമതിk് നീkം

 ചൂട് കനtു; വിളവ് കുറ

ു

തമി നാ ിെല െത ിൻേതാ കളിൽ ഇത് വിളെവ
p് കാലമാണ്. എnാൽ, ഇ റി േവനൽ ട് പതി
വി ം ടിയതിനാൽ പല േതാ ളി ം ഉ പാദ
നം തീkിc രീതിയിൽ ഉയർnി ിl. െപാllാ
cി, പഴനി, േകായm ർ, കാ യം ഭാഗ ളിൽ
േത
െട ലഭയത ച
ിയാൽ µംബയിെല വൻ
കിട മി കാർ െകാ ാ വിപണിയിൽ പിടിµ ം.
െകാ
െkാpം െവളിെc വില ം ഇേതാെട
ഉയ ം. ലkദവീപി ം ഇ റി വിളെവ p് റ െമ
nാണ് അറി nത്.

ഇnയയിേലk് െകാ ാ നി തിയിേല
k് ഇറ മതി െചyാൻ വയവs
.്
നിലവിെല kാമം µതെല t്, വിേദശ
െകാ ാ ഇറ മതിk് വയവസായികൾ
നീkം ട ിയി .് ഇൻേഡാേനഷയ,
ഫിലിpീൻസ് എnിവിട ളിെല െകാ
y് താരതേമയന വില റവാണ്. ആൻഡ
മാൻ - നിേkാബാർ ദവീ കളിൽ നി ം
െകാ ാ ഇറ മതി െച
.്
പണിയിെലtി nെതn്
അ tിെട കെ tിയി
. എnാൽ, സർkാരിെn

െകാlം: േലാകെമmാ ം േകര
ളീയ ഭkണtിെn േമn പടർ
tാൻ േകരളീയം ാൻഡ് എ
n ലkയേtാെട േഹാ ൽ റാ
വിസ്. ഇതിെn ആദയപടിയായി
ബി.ബി.സി െട മാസ് ർ െഷ
ഫ് മtരtിൽ മtരാർtി
യായ ആദയ മലയാളി ം ഇnയ
kാരνമായ െഷഫ് േരഷ്
പിll ധാന െഷഫായി റാവി
സിൽ മതലേയ . െകാltി
െn ധാന മtയമായ കരിമീ
നിെന അnാരാഷ് തലtിൽ
എtി nതിെn ഭാഗമായി
കരിമീൻ kബ്, റാവിസിെല

ഭാഗt് നിn് കർശന നിരീ
kണ ം അനnര നടപടി
ക ം ഇlാtതിനാൽ നിേരാ

തിയ ഡ് െമν എnിവ െട
േലാ ിംഗ് ഇnെല െകാlം
േതവllിയിെല േഹാ ൽ റാവി
സിൽ നട . കരിമീൻ kbിെn
േലാേഗാ കാശനം എൻ.െക.
േ മചnൻ എം.പി ം എം. µ
േകഷ് എം.എൽ.എ ം േചർn്
നിർവഹി . ചട ിൽ റാവിസ്
p് െചയർമാൻ േഡാ.ബി. രവി
പിll ം പെ
.
14 വർഷമായി ല നിൽ
േജാലി േനാ n െഷഫ് േര
ഷ് പിll, രവി പിll െട
േതയക kണ കാരമാണ് സവ
nം നാടായ െകാlെttിയ

ത്. ആേരാഗയകര ം ചി ll
മായ ഭkണം സnർശകർ
kായി ഒ kാനാണ് ആ ഹി
nെതn് ചവറ െത ംഭാ
ഗം സവേദശിയായ അേdഹം പ
റ . മരകം, അഷ്ടµടി കാ
യ കളിെല കരിമീനിെനാpം
ഔേദയാഗിക ഫലമായ ചk
െട ചരണtിനാ ം റാവിസി
െn േന തവtിൽ വർtന
ൾഒ
കയാണ്. വിേദശി
കെള േപാെല സവേദശികൾ ം
റാവിസിെല വിഭവ ൾ ആസവാ
ദയകരമാ െമn് േരഷ് പിll
പറ .

ധിത ാൻ കൾ േപ മാ
ി വീ ം വിപണിയിെല
µ .്

െജ ് എയർേവയ്സിൽ യാരതkാർk് വിഷു സദയ
െന mാേശരി: വി ആേഘാഷtിെn
ഭാഗമായി െജ ് എയർെവയ്സിെn തിര
െ
kെp വിമാന ളിൽ യാ
kാർk് േതയക വിഭവ ൾ വിതര
ണം െചയ് . െജ ് എയർേവയ്സിെn
െഷ കൾ തyാറാkിയ േതയക െമ
νവാണ് െന mാേശരി, േകാഴിേkാട്,
തി വനn രം, ദമാം, മസ്ക ്, േദാഹ,
ഷാർജ എnീ നഗര ളിൽ നി ll വി
മാന ളിെല യാ kാർk് വിതരണം
െചയ്തത്.
ീമിയർ kാ കളിെല യാ kാർk്

വിനിമയനിര

ഫാs്, ല ,് ഡിnർ േവളകളിൽ
േതയക വിഭവ ളാണ് നൽകിയത്.
ഭാത ഭkണtിന് െവജി ബിൾ മpാസ്,
ഇല അട, െവജി ബിൾ s , ,് ഇഡലി,
ചിp്സ് എnിവ നൽകി. ഉc
ം രാ ി
യി ം ഊണിെനാpം അവിയൽ, മt
േതാരൻ, േത ാpാലിൽ േവവിc കറിേവ
pില ം ക ം േചർt പckറികൾ, ച
m അരി, മt കറി, പcടി ട ിയ
ആയി
വിഭവ ൾ.
n് േനര ം േതയകമായി പായസ
ം യാ kാർk് നൽകി. ഇkേണാമി

േ

്

kാസ് യാ kാർ ം േതയകമായി ത
yാറാkിയ വിഭവ ളാണ് ഒ kിയത്.
േകരളtിൽ നിn് അകേt ം റ
േt ം യാ െച nവർെkാpം വി
ആേഘാഷി nതിൽ ആhാദµെ
ം ഉtവ േവളകളിൽ േതയക വിഭവ
ൾ നൽ nതി െട ഇnയൻ സംസ്
കാരെt ഉയർ ക ം ആദരി ക
മാണ് െച nെത ം െജ ് എയർേവയ്
സ് െ ാ രക് ആൻഡ് സർവീസസ് എ
ക്സിക ീവ് ൈവസ് സിഡ ജയരാജ്
ഷൺµഖം പറ .

െകാcി

കറൻസി

െസൽ

ബയിംഗ്

േ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

65.55
81.07
93.76
68.27
49.98
50.90
51.99
173.63
218.39
170.11
17.46
17.83
17.98

65.45
80.97
93.65
68.14
49.90
50.85
51.91

െവളിെc മിlിംഗ് 19,700
െവളിെc
18,200
െകാ
12,180-13,140
പി ാk്എk്െപlർ 2600
പി ാk്േറാ റി
2800
µളക്
േച ാtത്്
36,500
µളക് തിയത്
35,000
µളക്േച ിയത്്
38,500
k്മീഡിയം
12,500
k്െബs്
13,500
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8300-8700
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
20,000-21,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
3380
വ ൽµളക്
9000-15,000
ഉ n്
6500-7000
െച പയർ
7200-8000
കടല
5,500-6,500

µതിര
4100
എll്
11,000
മlി
6,300-9,000
പcരി നmർ-2
2400-3150
kലരി(ജയ) 3700-3750
ജാതിkെതാ ൻ 180-210
െതാ ിlാtത്
340-350
ജാതിപ ി
500-525
ാ
675
പാംഓയിൽ
7440
ൈപനാpിൾ
പc
26.00
പc (െsഷയൽ)
27.00
പഴം
30.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
11,900
ആർഎസ്എസ്-5 11,300-11,700
ഒ പാൽ
7900
ലാ k്
7700

ആല ഴ

െവളിെc
െകാ
,,
,,

18200
12800
12750
12700

േകാ യം

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
115.00
ആർ.എസ്.എസ് 5
113.00
തരംതിരിkാtത് 106.50
ഒ പാൽ
72
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
12000
ആർ.എസ്.എസ് 5
11750
തരംതിരിkാtത്
10750
ഒ പാൽ
8240
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
ലഭയമl
ആർ.എസ്.എസ് 2
ലഭയമl
ആർ.എസ്.എസ് 3
ലഭയമl
ആർ.എസ്.എസ് 4
ലഭയമl
ആർ.എസ്.എസ് 5
ലഭയമl
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
8939
(137.05)
60 % ലാ ക്സ് 7691 (117.90)

ശാ രതകൗമുദി

7.00 ഷിദർശൻ
8.00 േമഘരാഗം
ഡിഡി േകരളം

് േചാളtിന്. േ ാ ീνം കാർ
േബാ ൈഹേ
ക ം ധാരാളം
അട ിയി ll േചാളം േമഹ
tിെn അപകട സാdയതകൾ
തട
. കാ ശkി െമcെp
tാνം കഴി
.് ഇതിെn വി
കളിൽ അരി േനായി കൾ
അട ിയി .് ഈ അരി േനാ
യി ക ളാ ണ് കാ c റ വി ν
ll സാധയതകൾ ഇlാതാ n
ത്. ഗർഭിണികൾ േചാളം കഴിയ്
nത് വള െര ന lതാ ണ്. കാ
രണം ഗർഭകാലെt അസവസ്
ഥതകൾ തടയാൻ േചാളtിന്
കഴി
.്
െകാളസ്േ ാളിെn അളവ്
റയ് ക ം ദയtിെn ആ

ഹാൾ മാർkിംഗ്: ഉപേഭാkാkൾ
കബളിpിkെpടരുെതn് ബി.ഐ.എസ്

ർ

20600
13500
6400
4700

മാർk ്

െവളിെc
18200
െകാ
12600
േത പി ാk്
2600
എllിൻപി ാk്
3400
നെl
2300
കടെല
. 2200
അടyെകാkാെല
പഴയത്
3800-4200
തിയത്
3600-4200
ര ാംതരം
2600-3200
അമല
തിയത്
3900-4350
പഴയത്.
4000-4300
ര ാംതരം
2650-3150
അടyപഴ ി
തിയത്
4000-4300
പഴയത്
4300-4500

ര ാംതരം

തി വനn രം:സവർണാഭരണ
െടപരി dിസാkയെp
tാൻബ േറാഓഫ്ഇnയൻsാൻ
േഡഡ്സ്നൽ nഹാൾമാർkിം
ഗ്സംവിധാനtിνകർശനമാന
ദ
ൾഏർെപ tിയി െ
ംഇkാരയtിൽവ ിതരാകാ
തിരിkാൻഉപേഭാkാkൾജാ
ത ലർtണെമ ംബി.ഐ.
എസ്േകരളഓഫിസ്ഡയറkർക
തിർേവ ംഡപ ിഡയറkർേഹമ
ലതപണിk ംവാർtാസേmള
നtിൽപറ .
വിലപിടി llേലാഹ ളിൽ
നിർmി nആഭരണ ളിൽമ
േലാഹ െടആνപാതികേച
വയാ േഹാൾമാർkിംഗി െട
നി യി nത്.ബിഐഎസ്മാ
മാണ്ഇതിന്ഇnയയിൽഔേദയാ
ഗികമായി മതലെp tിയി ll
ഏകഏജൻസി. വലറികൾ ം
അേസയിംഗ്ആൻഡ്േഹാൾമാർ
kിംഗ്െസn കൾ ംൈലസൻ

2800-3300

െന മ ാട്

µളക് (പഴയത്) 320 (കിേലാ)
െകാ pാk്
170 (,, )
െകാ pാk് (വരവ്േമനി ) 150 (,, )
റbർ
115 (,, )
ഒ പാൽ
72 (,, )
ജാതിk
140 (,, )
ജാതി പരിp്
260 (,, )
ജാതി പ ി
500( ,, )
ാ
500 ( ,, )
കാpി പരിp്
90 ( ,, )
െകാേkാ
10 ( ,, )
േത
47 ( ,, )
ക വ ി
135 ( ,, )
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
23,200
ഒ ാം
2900
െവllി
തി വനn രം
43000
െകാcി
43000

11.30 ഷിദർശൻ
2.00 മാജിkൽ
ഫിേ സ്
8.30 ചാ േഷാ
10.30 ചായ ്
11.00 ഗാന ശയാമ സnയ
ഏഷയാെന ്

8.30
വ ം
12.30 മാർk ് വാc്
2.30 മണി ൈടം
ഏഷയാെന ് pസ്

7.30 ഇnെt പാ കൾ
9.00 ഹി സ
് ് ഓഫ്
േകാമഡി സ് ാർസ്
8.30 ഷാpിെല കറി ം
നാവിെല ചി ം
4.30 േകാമഡി ൈടം
ANIMAL PLANET

11.35 സവയംവരം
12.35 േഡ വിt് എ sാർ
1.35 സ്േനക് മാസ് ർ
3.35 െരട ് ൈലൻ
6.35 േദവാമൃതം
8.00 രഡീം ൈരഡവ്
8.35ഹാസയരസം
10.30 സാൾ ് ആൻഡ് െപpർ

സിനിമ

ൻ 1.00 എ ം എേpാ ം 7.00 അവതാരം

ഏഷയാെന ് : 9.00 llി ലി ം ആ ിൻ

എസിവി : 9.00 ഞാൻ േകാടീശവരൻ 2.00 വിസ്മയ

േറാ ബൗൾ : 6.00 ബ ി ൾ
ജൂk് േബാക്സ് : 6.30 േദവദാസ്
ൈകരളി: 1.15 പി.െക.

08:00 Animal Planet

വി: 12.30 ബിl 2 8.00 േച ായീസ്

1.00 ബഡായി ബംgാവ്

Exclusives

8.00 വാർtാ ഭാതം

11:00 Survival Games
12:00 Animals Unleashed

mt്

ി െട മകൻ

07:00am Wild Cats

നയൂസ്

ി ം

ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 േതnാവിൻ െകാmt്

8.00 സിനിമാ ഡയറി
12.00 ഉർവശി
തീയേ ഴ്സ്

09:00 Lords of the Jungle

ി ം

ഏഷയാെന ് മൂവീസ് : 7.00 കലയാണkേcരി 10.00 െകാ ാരംവീ ിെല

9.30 അവൻ ചാ

നി

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2018 ഏ ിൽ 17 െചാv )

ഏഷയാെന ് hd : 9.00 llി ലി ം ആ ിൻ

അ

സ്നൽ n ബി.ഐ.എസ്ആ
ണ്. വലറിഉടമ ഖയാപിc d
ത
റെമബി.ഐ.എസ്നിബ
nനകൾ കാരµllപരിേശാധ
ന
േശഷേമേഹാൾമാർkിംഗ്
െച െകാ kാൻപാ . വല
റികൾ നൽ nൈലസൻസ്
വർഷേtkാണ്.കാലാകാല
ളിൽഇവിെടനി llആഭരണ
െടസാmിൾേശഖരിkാνംപ
രിേശാധനyായി െചൈnയി ll
ബി.ഐ.എസിെnറഫറൽഅേസ
ലാബിേലk്അയkാνംബി.ഐ.
എസിന്അധികാരµ .് േഹാൾമാർ
kിംഗ്െചyആഭരണ െടനിജ
sിതിപരിേശാധിkാνllസംവി
ധാന ൾ വലറകളിൽലഭയമാk
ണം.ഇ സംബnിcേബാർ
കൾ ദർശിpി ക ംേവണം.ഉ
പേഭാkാkൾk്ആഭരണ ൾ
ബി.ഐ.എസിെnലാ കളിൽപ
രിേശാധിpിkാνംഅവസരµെ
ംഇവർഅറിയി .

'

കൗമുദി ടിവി

ഡിഡി മലയാളം

േരാ ഗയം സം ര kി ക ം െച
േചാ ളം. ഇ തി െn മ
വി ക ളിൽ അ രി േനാ യി
കൾ അട ി യി രി
.് ഇ
താണ് കാ ശ kി വർ dി pി
kാൻ സഹായി nത്. േചാ ള
tിൽ ധാ രാ ളം നാ കൾ അ ട
ി യി
് . ഇ തി നാൽ ദ ഹ ന
ിയ ഗമമാ ം. അമിതവ
ം തടയാൻ േചാളtിന് കഴി
.് േരാ ഗ തി േരാ ധ േശ ഷി
വർdിpി n േചാളം വിളർc
തടയാνംഅസ്ഥിക െടആേരാ
ഗയം െമcെp tാνം സഹായി
ം.ചർmtിെലഅലർജികൾ
ഇlാതാkാൻ സാധി n േചാ
ളം സൗnരയ വർdക വസ് kളി
ം ഉപേയാഗി
.്

െവളിെc
െകാ
ശർkര ( മറ ർ)
ശർkര (പാ ി)

6.00 ഡിേവാഷണൽ േസാംഗ്
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.00 ജീസസ് ഈസ് എൈലവ്
7.30 രപണവം
8.30 നയൂ രടാk്
9.00 വൺ േഷാpി
9.30സീരക ് ഫയൽസ്
10.35 താരpകി ്

േചാളം : കഴിc് രസിkാനും
ആേരാഗയtിനും

ധാ രാ ളം ആ േരാ ഗയ ണ

േജാ യ് ആ kാ സ് േഗാൾ ഡ് ട വർ െകാ cി യിൽ െക.വി. േതാ മ സ് എം.പി. ഭ ദീ പം െകാ tി ഉ ഘാ ട നം
െച
. േജായ് ആ kാസ് p് സി.എം.ഡി. േജായ് ആ kാസ് , എം.എൽ.എ മാരായ പി.ടി. േതാമസ്, ൈഹ
ബി ഈഡൻ, െകാcി േമയർ സൗമിനി െജയിൻ, സി.പി.ഐ. ജിlാ െസ റി പി. രാ , നടൻ കയാpൻ രാ , ചാ
വറ കൾcറൽ െസnർ ഡയറkർ ഫാ. േറാബിൻ ക
ിറ, േജായ് ആ kാസ് p് ഡയറkർ േജാളി േജായ്
ആ kാസ് ട ിയവർ സമീപം.

കേmാളനിലവാരം

2900

www.facebook.com/keralakaumudi

െകാരപ വരവ് കുറ
ു;
െവളിെc വില ഉയർnു
േകാ യം: കനt േവനൽ
ട് ലം തമി നാ ിൽ നി
ll െകാ ാ വരവ് റ തി
െന ടർn് െവളിെc വില
തി യ
. ര ാഴ്ചyി
െട കവിnലിന് ടിയത് 1,000
പയാണ്. തമിഴ്നാ ിൽ ഇ
ത് വിളെവ p് കാലമാെണ ി
ം ട് ടിയതിനാൽ ഉത്പാ
ദനം റ താണ് തിരിcടി
യായത്. വിപണിയിൽ ലഭയ
മായ സ്േ ാk് േtാെട
വൻകിട മി കാർ വാ n
ം െവളിെc വിപണിk്
വിനയാ
. െകാ ാവില
കഴി വാരം 12,650 പ
യിൽ നിn് 13,140 പയിേല
kാണ് തി കയറിയത്.
19,200 പയായി n
മിlിംഗ് െവളിെc വില
19,700 പയിെലtി. 500
പ വർdിc് െറഡി െവളി
െc വില 18,200 പയാ
യി. േകരളtിൽ ഇേpാൾ
േത ാ സീസണl. േവനൽ
ട് കനtതിനാൽ ഇ റി
േകരളtി ം വിളക് റ .
kാമം µതെല t്, മായം
േചർt െവളിെc വയാപ
കമായി േകരള വിപണിയിെല
.് 38 വിവിധ ാൻ
കൾ 53 ശതമാനം മായം
േചർtാണ് െവളിെc വി

23,200

02:00 Monster Wars

06:00 Animals Unleashed

03:00 Monster Wars

07:00 Animal Planet Exclusives

04:00 Monster Wars

07:30 Animal Planet Exclusives

05:00 Monster Wars

09:00 100 Days 100 Tales

േമടം : ( അ ശവ തി, ഭ ര ണി, കാർ
tിക ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)
സാ ഹ ച രയ െള േന രി ം.
സഹ വർtക െട സഹകര
ണം. െതാഴിൽേന ം.
ഇടവം: (കാർtിക അവസാന
µkാൽ ഭാഗം േരാഹിണി, മകയി
രം ആദയപ തി വെര)
വയkിസവാത ം േയാജ
നെp
ം. ജാമയം നിൽk ത്.
ര kി താ k െട നിർ േd ശം സവീ
കരി ം.
മിഥുനം : (മകയിരം ര ാം പ
തിഭാഗം,തി വാതിര, ണർതം
ആദയം µkാൽ ഭാഗം)
ചർcകളിൽ വിജയം. അν
ലാവസരം. ഉtവാേഘാഷ
ളിൽ പെ
ം.
കർkടകം : ( ണർതം അവ
സാന കാൽ ഭാഗം, യം, ആയി
ലയം)
µൻേകാപം നിയnിkണം.
യാഥാർtയ െള മനസിലാ
ം. അν ലാνഭവ ൾ.
ചി ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽ
ഭാഗം)
െതാ ഴിൽ േമ ഖല വി ല മാ
ം. ആtസം pി. മ llവെര
അഭിനnി ം.
ക nി : ( ഉ ം അ വ സാ ന µ
kാൽ ഭാ ഗം, അ tം, ചി tി ര
ആദയ പ തിഭാഗം)
ആ യം നൽ ം. സ l
ൾ യാഥാർtയമാ ം. മംഗള

കർm

ളിൽ പെ

ം.

തുലാം:(ചിtിര ര ാം പ തി,
േചാതി, വിശാഖം ആദയപ തി)
േമലധികാരി െട ശംസ
ലഭി ം. അവിsരണീയ േന
ം. ആേരാപണ െള അതിജീ
വി ം.

വൃ ികം : (വിശാഖം അവസാ
ന കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk
)
ആtവിശവാസം വർdി
ം. വിjാനം ആർjി ം.
വയവsകൾ പാലി ം.
ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15
നാഴിക)
വിദയ പകർ നൽ ം.
വർtന kമത. ജീവിത േരാ
ഗതി.
മകരം: (ഉ ാടം അവസാന µ
kാൽ ഭാ ഗം, തി േവാ ണം, അ
വി ം- ആദയപ തി)
മാനസിക സേnാഷം. ഉഷാ
സയാ െച ം. നിർണായക
തീ മാന ൾ.
കുംഭം: (അവി ം 30 നാഴിക, ച
തയം,
ാതി, 45 നാഴിക)
വിദഗd നിർേdശം സവീകരി
ം. െതാഴിൽ മീകരി ം. ജാ
തേയാ ടി വർtി ം.
മീ നം : (
ാ തി അ വ സാ ന
കാൽഭാഗം, ഉ ാതി, േരവതി)
സൽകീർtി
ാ ം. ആ
വശയ ൾ നടpാ ം. ആtീയ
ഉയർc.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

