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ഫുൾവയൂ ഡിസ്േpയുമായി
േഹാണർ 7 എക്സ്
െകാcി: േഹാണറിെn തിയ ബഡ്ജ ് സ്
മാർട്േഫാണായ 7എക്സ് വിപണിയിെല
tി. 32 ജിബി േവരിയnിന് 12,999 പ
ം 64 ജിബി േവരിയnിന് 15,999 പ
മാണ് വില. ആമേസാണി െടയാണ് വി
ല്പന. േഹാണർ ആദയമായി അവതരിpി
n 18:9 ആസ്െപക് ് േറേഷയാേയാ ം
2160 x 1080 െറെസാല ഷേനാ ം ടിയ
5.93 ഇ ് ൾഫ ഡിസ്േpയാണ്
ധാന സവിേശഷത.
2.36 ജിഗാെഹ
ട്സ് ഒക്ടാ േകാർ
െ ാസസർ, നാ
ല് ജിബി റാം, 3340
എം.എ.എc് ബാ
റി, കനം റ
േബാഡി, ആകർഷ
കമായ പകല്പന,
പിnിൽ ഉnത നി
ലവാരtി ll ചി
ൾ സmാനി n 16എം.പി - 2എം.
പി െസൻസ കേളാ ടിയ ഡ വൽ കയാ
മറ, എ ് എം.പി െസൽഫി കയാമറ, ആൻ
േ ായിഡ് 7.0 ഒ.എസ് എnിവ മ മിക
കളാണ്.

സൗേരാർj
പdതികളുമായി
കിർേലാസ്കർ
െകാcി: സൗേരാർj രംഗt് േകരളtി
െല സാdയതകൾ വിനിേയാഗിkാൻ കിർ
േലാസ്കർ േസാളാർ െട േനാളജീസ്
വർtനം വി ലീകരി
. ഗാർഹിക
ഉപേഭാkാkെള ലkയമി ് ഇൻെവർ
കൾ േസാളാറിേലk് മാ n സൺ ഇൻ
െവർ ർ സംവിധാന ം വിപണിയിലിറkി.
േകരളtിൽ 2020ഓെട 200 െമഗാവാ ്
ൈവദ തി ഉ പാദിpി കയാണ് ലkയ
െമn് കിർേലാസ്കർ േസാളാർ െട േനാള
ജീസ് േമധാവി ദീപക് പൽവ ർ പറ .
ഗാർഹികാവശയ ൾ ം വിദയാഭയാസ,
റിസം, ആേരാഗയരംഗം, വയവസായ ൾ
എnിവ
ം അνേയാജയമായ pാ ക
ം ഉ പn
ം ലഭയമാ ം. ഒn് µതൽ
10 കിേലാവാ ് വെര സൗേരാർjം ഉ പാ
ദിpിkാ n ഉപകരണ ൾ വിപണിയി
ലിറ ം. സൗേരാർjം ഇൻെവർ റിേലy്
സംഭരിkാνll സൺ ഇൻെവർ റിνം
മികc വിപണിയാണ് തീkി nെത
n് അേdഹം പറ .
കിർേലാsർ ഉ പn
െട േകരള
tിെല െമാtവിതരണkാരായി െകാcി
യിെല ജി.എസ്.എൽ എനർജി െസാല ഷ
െന നിയമി . ഗാർഹിക വയവസായ േമഖ
ലകളി ൾെpെട നിരവധി പdതികൾ നട
pാ െമn് ജി.എസ്.എൽ ഡയറക്ടർ ജാ
ക്സൺ മാത പറ .

വിനിമയനിര

ലുലു സിരടസ് െഫസ് ിവൽ ഇnുമുതൽ
െകാcി: േലാകെt വയതയസ്തയി
നം നാര കെള പരിചയെpടാൻ
ഉപേഭാkാkൾk് മാൾ അ
വസരെമാ
. ഇnയയിൽ ല
ഭയമായ ം വിവിധ രാജയ ളിൽ നി
n് ഇറ മതി െചയ്ത മായ നാ
ര െള ഉൾെp tി സംഘടിpി
n ' സി സ് െഫസ് ിവൽ"
ഇ µതൽ 17 വെര മാളിൽ ന
ട ം. േകരളtിെല കmിളി (
സ്) നാര , നാഗ് ർ മ രനാ
ര , ദkിണാ ിkയിൽ നി

ll വലൻസിയ ഓറ ,് ഓേ ലി
യൻ െച നാര , േനവൽ ഓറ ,്
വിവിധതരം െച നാര കൾ, വ
നിറ ം ളി µll നാര യായ
േ p്
,് ർkി േ p്
,് വി
യ നാ
് മിൽ നി ll
വിlാt
െച നാര , ൈചനീസ് മാൻഡ
രിൻ നാര , പ ാബിൽ നി ll
കിേnാ, തമിഴ്നാ ിൽ നി ll ക
റിനാര , ആnയിൽ നി ll µ
സംബി ട ിയവയാണ് ഈ ദർ
ശന - വില്പനേമളയി llത്.

ഭവന വായ്പാ പലിശ
താഴാൻ കാtിരിp് നീളും
െകാcി: നാണയെp p ഭീഷണി െ n് കാ
ി ടർcയായ ര ാംവ ം റിസർവ് ബാ ് µ
ഖയപലിശ നിര കൾ നിലനി tിയേതാെട
ഭാവന വായ്പാ പലിശ നിര കൾ സമീപഭാവി
യിെല ം താഴിെln് ഉറpായി. ഭവന വായ്പ
എ kാൻ ആ ഹി nവർk് ഇതാണ് ഉചി
തമായ സമയെമ ം ഇനിെയാ പലിശയിളവ്
അ t സാmtിക വർഷേമ തീkിkാനാ
എ ം ധനകാരയ വിദgdർ
ിkാ . റീ
െ യിൽ നാണയെp pം നാല് ശതമാനtിൽ
നിയnി കയാണ് ലkയെമnിരിേk, നട
വർഷെt ര ാംപ തിയിൽ ഇത് 4.7 ശത
മാനം വെര ഉയ െമn് കഴി
ധനനയ നിർ
ണയ േയാഗtിൽ റിസർവ് ബാ ് വയkമാkി
യി
.
ഉത്പാദനം നിയnിkാνll ഒെപക് രാ
ജയ
െട തീ മാനം വ ംനാ കളിൽ േഡാ
യിൽ വിലെയ µേnാ ് നയി ം. ഇത് ഇnയ
യിൽ െപേ ാൾ, ഡീസൽ വില ം അ വഴി അ
വശയവസ് k െട വില വർdിkാൻ ഇടവ
ം. ജി.എസ്.ടി നിര കളി
ായ ഇള ക
ം നാണയെp pം തിkാനിടയാ െമnാ
ണ് റിസർവ് ബാ ിെn വിലയി tൽ. റിേpാ,
റിേവഴസ
് ് റിേpാ നിര കൾ റിസർവ് ബാ ് നി
ലനി tിയതിനാൽ വായ്പാ പലിശയിൽ ഇള
വ് നൽകാൻ വാണിജയ ബാ ക ം തyാറാവിl.
ഭവന വായ്പ േത nവർ പലിശയിളവിനാ
യി കാtിരിkാെത ഇേpാൾ തെn അേപkി
nതാണ് നlെതn് സാmtിക വിദgdർ
പറ
. േയാഗയത െ
ിൽ ധാനമnി
ആവാസ് േയാജനയി െട (പി.എം.എ.ൈവ) പ
ലിശ സബ്സിഡി േനടാνം ഇ വഴി കഴി ം. പി.
എം.എ.ൈവ വഴി ആν ലയം േനടാνll കാലാ
വധി 2019 മാർc് 19ന് അവസാനി ം.

്

േബസ് േറ ിൽ നിn് മാറാം
എം.സി.എൽ.ആറിേലk്
റിസർവ് ബാ ിെn തിയ
മാനദ മായ എം.സി.
എൽ.ആർ അടിsാനമാ
kിയാണ് ഇേpാൾ ബാ
കൾ വായ്പ നൽ nത്.
2016 ഏ ിലിലാണ് ഇത്
ാബലയtിൽ വnത്. അ
തിνµm് ബാ കൾ അടി
sാനമാkിയി n േബസ് േറ ിേനkാൾ പലിശ റവാണ് എം.
സി.എൽ.ആർ കാരµll വായ്പകൾk്. േബസ് േറ ിൽ വായ്പ എ
tവർk് എം.സി.എൽ.ആറിേലk് മാറാൻ അവസരµ .്

എം.സി.എൽ.ആർ: ഇ.എം.ഐയിൽ
ആശവാസം; പലിശയിലും േന ം
േബസ്േറ ് കാരം 30 ല
kം പ െട ഭവന വായ്പ
20 വർഷേtk് എ t ഉപ
േഭാkാവ് നൽേക പലിശ
8.95 ശതമാനമാണ്. എം.സി.
എൽ.ആറിൽ ഇത് 8.40 ശത
മാനം മാ ം. എം.സി.എൽ.
ആറിേലk് വായ്പ മാ ിയാൽ
ഇ.എം.ഐയിൽ ആയിരം

ഈ സാ ല്പിക കറൻസികൾ
k് ഒ വിധ ആസ്തിക െട ം
പി ണയിെl ം ഊഹkcവ
ടമാണ് നട nതിനാൽ വൻവീ
ഴ്ച ഏത് നിമിഷ ം തീkിkാ
െമ ം റിസർവ് ബാ ് µnറിയി
p് നൽ
.
ബി േകാ
് യിൻ ആദയമാ
യി ആയിരം േഡാളർ കടn
ത് 2011ലാണ്. നിേkപക
രിൽ നിn് സവീകാരയത ഏ n
തിനാൽ 2018ൽ ലയം 40,000
േഡാളർ വെരെയ െമnാണ്
ധനകാരയ വിദgd െട വിലയി
tൽ.
േലാകെtാ രാജയ ം ബി ്
േകായിന് അംഗീകാരം നൽകിയി
ിl. ബി േകാ
് യിെന അംഗീകരി
kിെln് കഴി ദിവസം ധനമ
nി അ ൺ ജയ് ലി
്
ം വയkമാ
kിയി
.

pാലി ി െചയർേപഴ്സൺ െജസി
പീ ർ ാഗ് ഒഫ് െചയ് . 2020ഓ
െട കmനി െട വി വരവ് നില
വിെല 600 േകാടി പയിൽ നിn്
1,000 േകാടി പയിെലtിkാ
നായി വിവിധ പdതികൾ ആ
ണം െച
.്
േപാഷക ഭേkയാ പn ൾ
ജνവരിേയാെട വിപണിയിെല
ം. േറാpിേല ം അേമരിk
യിേല ം ഓർഗാനിക് ഭേkയാ
പn
െട കയ മതി ട ി
യി .് തിവർഷം 100 േകാടി
പ െട ശരാശരി വില്പനയാ
ണ് എൈല ് േക കൾ േന n
ത്. 120 - 125 േകാടി പയാണ്
ഈവർഷെt തീkെയ ം
അേdഹം പറ .
റീജിയണൽ െസയിൽസ് മാ
േനജർമാരായ ആർ. രാധാ ഷ്
ണൻ, എൻ. ബാലചnർ, ഡി.ജി.
എം (എc്.ആർ) െക.എൻ. രാമ
ഷ്ണൻ, ഫാക്ടറി ണി ് െഹഡ്
ൈഷനി ജിജി എnിവർ പ സ
േmളനtിൽ സംബnി .

കേmാളനിലവാരം
െ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

64.63
76.13
86.43
65.15
47.86
48.62
50.38
171.18
213.62
167.72
17.21
17.57
17.73

64.54
76.04
86.33
65.06
47.77
48.56
50.30

െവളിെc മിlിംഗ് 19,400
െവളിെc
18,600
െകാ
12,475-14,200
പി ാk്എk്െപlർ 2750
പി ാk്േറാ റി
3800
µളക്
േച ാtത്്
38,100
µളക് തിയത്
36,600
µളക്േച ിയത്്
40,100
k്മീഡിയം
12,500
k്െബs്
13,500
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8500-9200
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
21,000-22,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
3940
വ ൽµളക്
8000-15,000
ഉ n്
6500-7400
െച പയർ
6500-7300
കടല
6,500-7000

µതിര
6900
എll്
11,000
മlി
6,300-11,000
പcരി നmർ-2
2450
kലരി(ജയ) 3600-3700
ജാതിkെതാ ൻ 165-175
െതാ ിlാtത്
305-350
ജാതിപ ി
500-550
ാ
675
പാംഓയിൽ
6500
ൈപനാpിൾ
പc
17.00
പc (െsഷയൽ)
18.00
പഴം
18.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
13,000
ആർഎസ്എസ്-5 12,200-12,700
ഒ പാൽ
8300
ലാ k്
8200

ആല ഴ

െവളിെc
പി ാk്
െകാ

19300
3000
12750

,,
,,

(146.30)
60 % ലാ ക്സ് 8194 (127.15)
െവളിെc
20000
െകാ
13000
ശർkര ( മറ ർ)
7400
ശർkര (പാ ി)
5800

ർ

മാർk ്
െവളിെc
18600
െകാ
12590
േത പി ാk്
2750
എllിൻപി ാk്
3100
നെl
2185
കടെല
2280
അടy
െകാkാെല
പഴയത്
4000-4500
ര ാംതരം
1000-2000
അമല
തിയത്
3800-4192
പഴയത്
4050-4613
ര ാംതരം
2600-3100
അടyപഴ ി

പഴയത്
തിയത്
ര ാംതരം

4200-4500
4000-4300
2800-3200

െന മ ാട്

കേmാളനിലവാരം
µളക്
350 (കിേലാ)
പc
µളക്
107(,, )
െകാ pാk്
170(,,)
റbർ
118(,,)
ഒ പാൽ
67 (,,)
ജാതിk
125(,,)
ജാതിപരിp്
240(,,)
ജാതിപ ി
400(,,)
ാ
500 (,,)
കാpിപരിp്
90( ,,)
െകാേkാ
10(,,)
േത
48 (,,)
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
21,680
ഒ ാം
2710
െവllി
തി വനn രം
43000
െകാcി
43000

എൈല ് ിസ്മസ് േകk് ഓൺ വീൽസിെn ാഗ് ഓഫ് കളമേശരി µനി
സിpാലി ി െചയർേപഴ്സൺ െജസി പീ ർ നിർവഹി
.

േന ം തിരിcുപിടിc്
ഓഹരി വിപണി
െകാcി: റിസർവ് ബാ ് µഖയപ
ലിശ നിര കൾ നിലനി tിയ
തിെn നിരാശയിൽ ധനാഴ്ച ന
ഷ്ടtിേലk് വീണ ഇnയൻ ഓ
ഹരി ചികകൾ ഇnെല മികc
േന tിേലk് തിരി കയറി.
എlാ വിഭാഗ ളിെല ം ഓ
ഹരികളിൽ ശയമായ മികc വാ
ൽ െ ൻഡ്, േഡായിൽ വി
ലയി
ായ േനരിയ ഇടിവ്, ആ
േഗാള ഓഹരി വിപണികളിെല
േന ം എnിവയാണ് ണയായ

ഡിഡി മലയാളം

7.00 ഷിദർശൻ
8.00 േമഘരാഗം
ഡിഡി േകരളം

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

6.00 േവഴാmൽ
6.30 െചm ്
7.00 വാനmാടി
നയൂസ്

8.00 വാർtാ ഭാതം
8.30
വ ം
12.30 േലാകജാലകം
2.30 േഡാ. ൈലവ്
ഏഷയാെന ് pസ്

8.30 േകാമഡി ൈടം

9.00 ൈഫവ് sാർ ത കട
9.30 ചിരിkും തളിക
10:02am Tower Heist
11:54 300: Rise of an
Empire
01:34 Suicide Squad
03:43 The Conjuring 2
05:59 The Dark Knight
Rises
09:00 Pacific Rim
11:24 Once Upon a Time
in China
STAR MOVIES

08:34am The Chronicles of
Narnia: The Voyage of The
Dawn Treader
10:42Life of Pi
01:07 Real Steel
03:34 Avatar
07:02 Commando
09:00 Rise of the Planet of
the Apes

12.35 പുതിയ പാ ്
2.35 േലഡീസ് അവർ
3.35 സീരക ് ഫയൽസ്
4.35 ഓ ൈമ േഗാഡ്
5.00 ഫിലിം േബാk്
5.35 േഡ വിt് എ sാർ
6.35 േദവാമൃതം
7.00 രഡീം ൈരഡവ്

നി

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2017 ഡിസംബർ 8 െവllി )

ഏഷയാെന ് hd: 9.00 നാേടാടിമnൻ 3.00
ിരാമായണം
ഏഷയാെന ് മൂവീസ്: 7.00 േഡാ.ലവ് 10.00 വkാലt്
നാരായണൻ ി 1.00 കിളി
ൻ മാmഴം 4.00 മനസിനkെര
10.00 വാമന രം ബസ് ്
ഏഷയാെന ്: 9.00 നാേടാടിമnൻ 3.00
ിരാമായണം
ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 ഒ മ മിkഥ
എസിവി: 9.00 െപാnി 2.00 അപ് ആൻഡ് ഡൗൺ
µകളിെലാരാ
്. 9.30 അേdഹം എn ഇേdഹം
േറാ ബൗൾ: 10.00 വി ാsർ 2 : ഇവിൾ െനവർ ൈഡസ്
ജുk്േബാk് : 6.30 െതnാലി
ൈകരളി: 9.00 െസkൻഡ് േഷാ 1.15 െതാmνം മk ം
കിരൺ: 7.30 ഒഴിµറി 10.30 മായ മlിക 1.30
ം തരം 4.00
മാnികൻ 7.00 ഗജിനി 10.00 അവൻ ചാ ി െട മകൻ
അമൃത : 3.30 ഇംgീഷ്
Wolfman
10:00am Tanzanias Best 12:00 Lodging with Lions
Kept Secret
12:30 Lodging with Lions
10:30 Tanzanias Best
01:00 Wild Survivor
Kept Secret
02:00 Deadliest Snakes of
South Africa
11:00 Zoltan the

േമടം : (അശവതി, ഭരണി, കാർtി
ക ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)

തുലാം : (ചിtിര ര ാം പ തി,
േചാതി, വിശാഖം ആദയപ തി)

വി ഷ യ ൾ ശ രി യാ യി
അവതരിpി ം. മാർഗ തടസ
ൾ മാ ം. അ ധി കാര പ രി ധി
വർdി ം.

സmാദയശീലം വർdി ം.
ഈശവര ചിnകളിൽ µ ം. ജാ
തേയാെട വർtി ം.

ഇടവം: (കാർtിക അവസാന
µkാൽ ഭാഗം േരാഹിണി, മകയി
രം ആദയപ തി വെര)

സിനിമ

ANIMAL PLANET

ത്. െസൻ
െസക്സ്
352 േപാ
യി യർ
n് 32,949 ം നിഫ് ി 122 േപായി
തിc് 10,166 ം വയാപാരം
അവസാനിpി . വാഹനം, േലാ
ഹം, റിയാൽ ി, ബാ ിംഗ് ഓഹരി
കെളlാം ഇnെല േന µ ാkി.
ധനാഴ്ച െസൻെസക്സ് 200
േപായി ം നിഫ് ി 74 േപായി ം
ഇടി ി
.

'

കൗമുദി ടിവി
6.00 ഡിേവാഷണൽ േസാംഗ്
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.30 രപണവം
8.30 നയൂ രടാk്
9.00 െരട ് ൈലൻ
10.35 സവയംവരം
11.00 സാൾ ് ആൻഡ് െപpർ
11.35 ഹാസയരസം

കാടമു സീരക ്സ് !!!

ന് തി േരാ ധ േശ ഷി നൽ
കാൻ അത tമമാണ് കാ
ടµ . കാ യിൽ
െന
ി ം 13 ശതമാനം േ ാ ീ
νം ൈവ മിൻ ബി 140 ശ
തമാന ം അട ിയി ll
വയാണ് ഇവ.
കാടµ യിൽ അട ിയി
രി n അ യൺ ര k
ഴ ക െട ആ േരാ ഗയ tി
νം രkം വർdിpിkാνം
ഹീ േമാ േgാ ബി െn അ ള വ്
വർdിpിkാνം സഹായി
ം.

േകാ യം

12800
12850

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
126
ആർ.എസ്.എസ് 5
124
തരംതിരിkാtത്
115
ഒ പാൽ
74
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
12950
ആർ.എസ്.എസ് 5
12700
തരംതിരിkാtത്
11300
ഒ പാൽ
9245
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
10716
ആർ.എസ്.എസ് 2
10597
ആർ.എസ്.എസ് 3
10489
ആർ.എസ്.എസ് 4
10429
ആർ.എസ്.എസ് 5
10340
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
9429

ശാ
ശാ രതകൗമുദി
രതകൗമുദി

അ µ െkാ കാ
ടµ എnത് െവ ം പഴെമാ
ഴിമാ മl. പഠന ളാൽ
െത ളി യി k െp മാ ണ്.
കാടµ കഴി nതി െട
കി ഡ് നി, ക രൾ, ഗാൾ bാ
ഡർസ്േ ാൺഎnിവെയാ
െk ഇ lാ താ kാൻ ക ഴി
ം. ഇ ത് ക ക െട വ ളർ
c ട k tിൽ ത െn ത
ട ം. ഇതിലട ിയിരി
n െല സി തിൻ സം k
മാണ് ഇതിന് സഹായി
nത്. തീർnിl. ശരീരtി

പവെര റ ം. ആെക 2.52 ല
kം പവെര പലിശയി ം
ലാഭിkാം.
ഇേത വായ്പ 25 വർഷ
േtkാണ് എ tെത ിൽ
െമാtം പലിശയിൽ ലാഭി
kാനാ ക 3.30 ലkം പവ
െര. ഇ.എം.ഐയിൽ 1,100
പവെര ം റ ം.

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1371.500 1368.050
ACC
1703.600 1703.450
AMARAJA
767.600 766.800
APOLLOTYRE
242.700 243.200
APPOLOHOS
1170.400 1172.500
ARVINDMILL
428.950 429.250
ASHOKLEY
116.900 116.900
ASIANPNT
1143.400 1144.400
AVAYA GLOBAL
134.300 134.100
AXISBANK
534.150 534.050
BAJAJAUTO
3195.850 3196.050
BALAJITELE
157.600 158.050
BANKOFBARODA
167.950 167.950
BATAIND
732.750 729.700
BEML
1573.200 1572.400
BFLSOFT
713.900 712.850
BHARTI
513.350 514.700
BHEL
91.700 91.550
BIOCON
522.250 523.250
BOI
186.450 186.750
BOMBDYE
209.400 209.100
BPCL
498.200 499.100
BPL
78.500 78.600
BRITANNIA
4917.150 4923.250
BSES
454.800 455.950
CANARABANK
366.800 366.700
CEAT
1722.900 1718.400
CENTURY TEXT
1288.550 1287.200
CHENNAIPETRO
406.150 406.700
CIPLA
592.500 593.450
COLGATE
1046.100 1050.750
D-LINK
102.400 101.400
DABUR
345.100 345.450
DIVIS LAB
1013.450 1020.400
DRREDDY
2195.950 2196.350
Eastern Treads
110.100
0.000
EIHOTEL
144.450 144.350
ENGGINDIA
182.100 182.400
ESCORTS
664.900 664.500
Euro Multivision Ltd
2.230
1.950
Excel Infoways Ltd
102.600 103.400
FEDERALBNK
109.700 109.700
FINLXCABLE
676.150 678.450
GAIL
492.800 492.550
GARDEN SILK
37.000 37.000
GEOJIT
118.400 118.650
GESHIPP
393.000 392.150
GLAXO
2449.950 2447.850
GLENMARK
532.650 532.200
GLOBALTELE
14.550 14.450
Globus Spirits Ltd
132.900 133.450
GNFC
462.950 463.300
GODREJS
993.950 995.150
GRASIM
1117.200 1119.650
GUJAMBCEM
265.700 265.850
HARMALA
97.300 97.400
HCLINFO
51.800 52.000
HDFC
1656.150 1655.550
HDFCBNK
1809.050 1809.650
HEROHONDA
3555.400 3551.100
HINDALCO
237.100 237.200
HINDLEVER
1292.150 1291.950
HINDUJAFUN
560.000 555.600
HPCL
412.750 412.650
I-FLEX
3714.850 3730.250
ICICIBANK
306.000 305.800
INDHOTEL
121.400 121.850
INDIACEM
167.300 166.900
INDITRADE
77.700
0.000
INFOSYS
1000.100 999.800
INFOTECH ENT
591.200 590.150
IOC
391.250 391.500
ITC
253.000 253.350
KALECONSULT
1392.400 1398.250
KARUR VYSYA BANK 113.100 113.200
KOPRAN
63.950 64.150
KOTAKM
1001.050 1001.600
L&T
1219.150 1218.400
LICHSGFIN
561.550 561.300
LUPINCHEM
819.400 818.900
LYKALAB
59.550 59.700
M&M
1381.000 1379.550
Mahindra Holidays
343.500 342.500
MARUTI
8881.100 8882.400
MAXIND
540.600 542.350
MCDOWEL
3364.200 3363.650
MRF
67080.55067063.250
MUKTAARTS
104.700 104.900
NAICHOLAS
2752.550 2751.150
NEYBELI
106.000 106.000
NTPC
179.750 180.300
OBC
122.550 122.500
Oil India Ltd (OIL)
347.850 349.550
ONGC
177.100 177.050
ONWARDTECI
141.200 141.300
ORCHIDCHEM
17.850 17.800
PANACEABIO
256.350 256.150
PETRONET
256.550 256.700
PFIZER
1902.450 1909.350
Pipavav Shipyard
36.600 36.650
POLARIS
371.400 369.800
PRYACEM
378.650 378.450
PTC
112.050 111.950
Raj Oil Mills
1.400
0.000
RAMCOSYS
473.150 474.100
RELCAP
422.350 422.300
RELIANCE
930.650 931.550
ROLTA
55.100 55.100
RUBFILA INTL [BSE] 81.400
0.000
SAB
16.750 16.750
SAIL
78.700 78.750
SARIGAMA
812.400 815.400
SBI
316.600 316.400
SCI
96.300 96.550
SHYAMTELE
0.000 10.450
SIB
31.350 31.400
SIEMENS
1159.650 1161.800
SKFBEAR
1662.100 1665.500
SMITHKLC
6144.950 6147.000
SSI
5.120
5.100
STROPTICAL
281.050 281.500
SUNPHARMA
510.200 510.350
SYNDIBANK
87.000 86.900
Tata Communications 683.750 682.250
TATACHEM
719.600 719.800
TATAELXSI
931.900 932.850
TATAPOWER
90.800 90.850
TATATEA
284.000 284.000
TCS
2617.650 2617.250
TELCO
402.150 402.000
THERMAX
1115.150 1120.750
THMCOOK
240.950 241.750
TIPSINDIA
125.300 124.300
TISCO
687.900 688.000
TITANIND
800.400 800.600
TRIGYNTECH
125.800 125.800
UCOBANK
30.150 30.250
UNICHEMLAB
297.650 297.900
VESUVIUS
1227.400 1227.300
Vguard
232.850 233.200
VOLTAS
618.050 617.600
WIPRO
281.350 281.200
WONDERLA
360.600 358.950
ZEETELE
572.300 572.950

എൈല ിെn പുതിയ ര ്
േകkുകൾ വിപണിയിൽ
െകാcി: ിസ്മസ് സീസണിേല
kായി µഖ ഭേkയാത്പn
pായ എൈല ് ര
തിയ േക
കൾ വിപണിയിെലtി .
കാര ്, ഈnpഴം, അ ിpരി
p്, െനy് എnിവയട ിയ കാര
് ഡിംഗ് േകk്, വn െചറി
പഴ
ം അ ിpരി ക ം െവ
ം ഗnവയ ന
ംഅ
ട ിയ െചറി - ന ് േകk് എnി
വയാണവ.
േക ക െട വിപണേനാദ്
ഘാടനം എൈല ിെn µഖ
ഡിസ് ബ റായ െഡാമിനിക്
വർഗീസ് നിർവഹി . കാര ്
ഡിംഗ് േകkിന് 180 പ µത ം
െചറി - ന ് േകkിന് 135 പ
µത മാണ് വിലെയn് എൈല ്
ഡ്സ് p് ഡയറക്ടർ സി.ജി.
തിഭാസ്മിദൻ പ സേmളന
tിൽ പറ
. ിസ്മസ് ആ
േഘാഷkാലt് േക കൾ ഉ
പേഭാkാk െട വീ പടിkെല
tി n 'േകk് ഓൺ വീൽ
സ്" പdതി കളമേശരി µനിസി

2710

www.facebook.com/keralakaumudi

$15,000 കടn് ബി ്േകായിൻ;
ഈവർഷെt കുതിp് 1400%
െകാcി: സാ ല്പിക (വിർചവൽ)
കറൻസിയായ ബി േകാ
് യിെn
ലയം ചരി tിൽ ആദയമായി
15,000 േഡാളർ (9.68 ലkം
പ) കട . 2009ൽ നിലവിൽ വ
n ബി േകാ
് യിൻ ഈവർഷം
മാ ം µേnറിയത് 1,400
ശതമാനമാണ്. 2017െn
ടktിൽ ആയിരം
േഡാളറിൽ താെഴയായി
n ലയം ഒരാഴ്ചയ്kി
െടയാണ് ആദയമായി 10,000
േഡാളർ കടnത്.
അേതസമയം, ബി േകാ
് യിൻ
േപാെല ll സാ ല്പിക കറൻ
സികളിൽ നിേkപം നട n
ം അവ ഉപേയാഗിc് വയാപാരം
നട n ം നഷ്ടµ ാ െമ
n് റിസർവ് ബാ ് കഴി ദിവ
സം ചിpിcി
. ിപ്േ ാ
കറൻസികൾ എnറിയെp n

21,680

SONY PIX

10:02am Stuart Little
11:33 Salt
01:18 The Shallows
02:45 Piranha 3D
04:11 Hulk

ാർtനകളാൽ േന ം. എ
തിർ കെള അതിജീവി ം. ആ
േരാഗയsിതിനlതായിരി ം.
മിഥുനം:(മകയിരം ര ാം പ തി
ഭാഗം,തി വാതിര, ണർതം ആ
ദയം µkാൽ ഭാഗം)

െതാ ഴിൽ രം ഗ t് േന ം.
സാ m tിക ഉ യർ c. െച റിയ
വിഷയ ൾ ഉേപkി ം.
കർkടകം : ( ണർതം അവ
സാന കാൽ ഭാഗം, യം, ആയി
ലയം)

t്സമീപനംസേnാ
ഷം നൽ ം. കഠിനാdവാനം ആ
വശയമായിവ ം. ഇടപാ കളിൽ
dിkണം.
ചി ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽ
ഭാഗം)

ഭാവിെയ റിc് ശരിയായ
തീ മാനം. യാ കൾ ട ം.
ധർm വർtികൾ െച ം.

കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽ
ഭാഗം, അtം, ചിtിര ആദയ പ
തിഭാഗം)

ംബാംഗ േളാെടാpം
യാ . ആtീ യ മായ ഉ യർ c.
സാmtിക േമn.

വൃ ികം : (വിശാഖം അവസാ
ന കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )

രഹസയ ബn ൾ ഒഴിവാ
ം. കാ രയ ൾ k മാ ർ വം
െച ം. അ ഭി ാ യ ൾ ശ രി
യായി എ ം.
ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15
നാഴിക)

ംബ കാ രയ ൾ d
വർ dി ം. അ പ വാ ദ ളിൽ
െപടാെത ഒഴിവാ ം. ഉtരവാ
ദിതവ ൾ ഏെ
ം.
മകരം: (ഉ ാടം അവസാന µ
kാൽ ഭാ ഗം, തി േവാ ണം, അ
വി ം- ആദയപ തി).

ആ േരാ ഗയ കാ രയ ളിൽ
d. മാ ന സിക
ൾഒ
ഴിവാ ം. തിയ സംരംഭ ൾ
ട ം.
കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ച
തയം,
ാതി, 45 നാഴിക)

ജീവിത വിജയം. തിയ ആ
t ബ nം വി േവ ക േtാ
ടിയ സമീപനം.
മീ നം : (
ാ തി അ വ സാ ന
കാൽഭാഗം, ഉ ാതി, േരവതി).

ആ t വി ശവാ സം വർ dി
ം. ആേരാഗയം pികരമായി
രി ം. കാ രയ ൾ മ ന സി ലാ
kി വർtി ം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

