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15 െഫരബുവരി 2018 വയാഴം
തിരുവനnപുരം

മാർk ്

വാണിജയം

സവർണം

144.52

െസൻെസക്സ്

34155.95

പവൻ (8രഗാം)

38.85

നിഫ്ടി

10500.90

ഒരു രഗാം

www.keralakaumudi.com

പ

കൂടുതൽ ബാ ുകൾ
സംശയ നിഴലിൽ
നിേkപകർk്
നഷ്ടം ₹3,900
േകാടി

െചm ർ ഇnർനാഷണൽ വേലഴ്സ് pിെn 44-ാം േഷാ ം െപ mാ രിൽ െചയർമാνം മാേനജിംഗ് ഡയ
റക്ട മായ േഡാ. േബാബി െചm
ം ചലcി താരം അν സിtാര ം േചർn് ഉ ഘാടനം െച
. െപ
mാ ർ നഗരസഭ െചയർേപഴ്സൺ സതി ജയ ഷ്ണൻ, തിപk േനതാവ് ബി േജാൺ േജkബ്, സി.പി.
അനിൽ (ജി.എം, മാർk ിംഗ്) ട ിയവർ സമീപം.

ത ിp് വാർt റtാ
യതിെന ടർn് ഇn
െല പ ാബ് നാഷ
ണൽ ബാ ിെn ഓഹരി
ലയം 9 ശതമാനtിν
േമൽ ഇടി . നിേk
പകർk് നഷ്ടമായ ക
3,900 േകാടി പ.

വിേനാദ സ ാരികൾkായി
ആഡംബര ബസുകൾ
 സർവീസ് ഇnുമുതൽ െകാcിയിലും തിരുവനnപുരtും

ത ിpിൽ നഷ്ടം ലാഭtിെn 8 ഇര ി
കഴി
സാmtിക വർ
ഷം പ ാബ് നാഷണൽ
ബാ ് േരഖെp tിയ അ
ാദായം 1,325 േകാടി പ
യാണ്. ഇതിെn എ രയിര
ി ക െട (11,300 േകാടി

പ) ത ിpാണ് µംബയ് ശാ
ഖയിൽ നടnത്. ബാ ിെn
െമാtം ആസ്തി ലയtി
െn (36,000 േകാടി പ)
nിെലാn് കയാണിത്.
ലധന സഹായമായി ഈ

വസരെമാ kിയ എൽ.ഒ.
ആദയം സമർpിkെp ത് ക
ഴി
ജνവരി 16നാെണn്
സി.ബി.ഐേയാട് പ ാബ്
നാഷണൽ ബാ ് വയkമാ
kിയി .്

µഖ ആഭരണ ഡിൈസ
നറായ നീരവ് േമാദി ം പാർട്
ണർമാ ം േചർnാണ് പ ാ
ബ് നാഷണൽ ബാ ിെn µം
ബയ് ശാഖയിൽ പണം തിരിമ
റി നടtിയെതnാണ് ച

വർഷം 5,473 േകാടി പ
േകnസർkാർ പ ാബ്
നാഷണൽ ബാ ിന് നൽ
കിയി
. ത ിpി െട ന
ഷ്ടെp ക ഇതിെn ഇര
ി വ ം.
നകൾ. ശാഖയിൽ ജീവനkാ
െട ഒtാശേയാെട 280 േകാ
ടി പ െട തിരിമറി നടtി
യതിന് ഈമാസം അ ിന്
ഇവർെkതിെര സി.ബി.ഐ
േകെസ tി
.

തി വനn രം: റിസം േകn ളിേലk് സ ാ
രികെള എtി nതിന് െക.ടി.ഡി.സി െട ആ
ഡംബര ബ കൾ ഇ µതൽ നിരtിലിറ ം.
n് ആഡംബര ബ കളാണ് 'ബസ് ർ" പdതി
െട ഭാഗമായി സർവീസ് ആരംഭി nത്. ആദയഘ
tിൽ തി വനn ര ം െകാcിയി മാണ് സർ
വീസ്.
െചാv, ധൻ, വയാഴം, െവllി ദിവസ ളിൽ
നട n തി വനn രം റിന് 899 പയാണ്
ടിk ് നിരk്. തി ൾ ഒഴി ll ദിവസ ളിൽ നട
n തി വനn രം - കനയാ മാരി യാ y് നി
രk് 1,500 പ. 'റി ഷിംഗ് െപാ ടി" എn പാ
േkജിൽ െക.ടി.ഡി.സി െട േഹാ ലായ െപാ ടി

േഗാൾഡൻ പീkിൽ താമസ സൗകരയ ം ഒ
ം.
2,655 പയാണ് െപാ ടി പാേkജിെn നിരk്.
െകാcിയിൽ േബാൾഗാ ി പാലസ് µതൽ മ ാേ
രി, േഫാർ ് െകാcി,
ണി റ ഹിൽപാലസ് സ
nർശന പാേkജിνം െചറായി ബീcടkം സnർ
ശിkാ n അൾ ിേമ ് െകാcി ർ പാേkജിνം
1,000 പ വീതമാണ് നിരk്.
24 സീ ക ll ആഡംബര ബ കളിൽ പരിശീ
ലനം ലഭിc ൈഗ ക ം ഉ ാ ം. sല െള
റി ll വിവര ൾ n് ഭാഷകളിൽ േകൾkാം. ഇ
n് രാവിെല 10.30 ന് മാസ്ക ് േഹാ ലിന് µൻവശ
t് മnി കടകംപllി േരnൻ ബസ് ർ പdതി
ഉ ഘാടനം െച ം.

െപേരടാെന ിന്
₹528 േകാടി ലാഭം
െകാcി: െപേ ാെന ് എൽ.
എൻ.ജി നട വർഷെt
ഡിസംബർപാദtിൽ 33 ശ
തമാനം വർdനേയാെട 528
േകാടി പ െട ലാഭം േന
ടി. വ മാനം 23 ശതമാനം
വർdിc് 7,757 േകാടി പ
യായി. കmനി െട ദേഹ
ജ് െടർമിനൽ േശഷി െട
113 ശതമാനം എൽ.എൻ.ജി
ൈകകാരയം െചയ്തതാണ്
മികc േന tിന് കളെമാ
kിയത്.

നാഗാർ ന പി.െക. നാരായണൻ സ്മാരക ഔഷധമി ം അവാർഡ് മ
ർ േലബർ േകാ - ഓpേറ ീവ്
െസാൈസ ി സിഡ എ.െക.
മാരന് മnി സി. രവീnനാഥ് സmാനി
.
ർ ജിlാ പ ാ
യt് സിഡ േമരി േതാമസ്, െകാടകര േbാk് പ ായt് സിഡ അmിളി േസാമൻ, നാഗാർ
ന ഡയറക്ടർ േഡാ. സി.എസ്. ഷ്ണ മാർ, ഔഷധ സസയേബാർഡ് ഓഫീസർ േഡാ.ഒ.എൽ. പയ
സ്, െസാൈസ ി െസ റി െക. ശാn്, നാഗാർ ന മാേനജർമാരായ േബബി േജാസഫ്, െക. ീ
മാർ, ജ ിംഗ് കmി ി അംഗം പി.എൻ. നാരായണൻ എnിവർ സമീപം

വിനിമയനിര

്
െ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

64.14
79.17
88.90
68.71
48.61
50.42
51.02
170.00
213.76
166.47
17.09
17.45
17.59

64.05
79.09
88.80
68.58
48.53
50.38
50.93

െവളിെc മിlിംഗ് 19,800
െവളിെc
19,000
െകാ
12,780-13,700
പി ാk്എk്െപlർ 2900
പി ാk്േറാ റി
3600
µളക്
േച ാtത്്
38,900
µളക് തിയത്
37,400
µളക്േച ിയത്്
40,900
k്മീഡിയം
12,500
k്െബs്
13,500
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8500-9000
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
20,000-21,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
3550
വ ൽµളക്
9000-15,000
ഉ n്
6000-7000
െച പയർ
6500-7300
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 180-190
െതാ ിlാtത്
340-360
ജാതിപ ി
500-600
ാ
680
പാംഓയിൽ
6430
ൈപനാpിൾ
പc
18.00
പc (െsഷയൽ)
19.00
പഴം
23.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
12,300
ആർഎസ്എസ്-5 11,500-12,100
ഒ പാൽ
8000
ലാ k്
8400

ആല ഴ

െവളിെc
പി ാk്
െകാ
,,

19700
3000
13000
13050

ശാ രതകൗമുദി

,,

േകാ യം

ൈചനീസ് േഫാണുകൾ
ഇnയയിൽ പിടിമുറുkുnു

െവളിെc
െകാ
ശർkര ( മറ ർ)
ശർkര (പാ ി)

ർ

20900
13400
6000
5000

മാർk ്

െവളിെc
19000
െകാ
13400
േത പി ാk്
2900
എllിൻപി ാk്
3250
നെl
2200
കടെല
2350
അടyെകാkാെല
തിയത്
4000-4400
പഴയത്
3700-4100
ര ാംതരം
2000-2500
അമല
തിയത്
3900-4550
പഴയത്
4200-4700
ര ാംതരം
2600-3100
അടyപഴ ി
പഴയത്
4000-4600
തിയത്
4000-4200

ര ാംതരം

2600-3300

െന മ ാട്

കേmാളനിലവാരം
µളക്
340(കിേലാ)
പc
µളക്
115(,, )
െകാ pാk്( തിയത്) 170(,,)
വര േമനി
150(,,)
റbർ
112 (,,)
ഒ പാൽ
66 (,,)
ജാതിk
160(,,)
ജാതിപരിp്
260(,,)
ജാതിപ ി
500(,,)
ാ
500 (,,)
കാpിപരിp്
95( ,,)
െകാേkാ
10(,,)
േത
50(,,)
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
22,440
ഒ ാം
2805
െവllി
തി വനn രം
43000
െകാcി
43000

ന ഡൽഹി: ഇnയൻ വിപണി
യിൽ ൈചനീസ് സ്മാർട് േഫാ
ക െട വില്പന tെന n
തായി ഇnർനാഷണൽ
ഡാ ാ േകാർpേറഷെn
(ഐ.ഡി.സി) റിേpാർ
.് 2017ൽ ൈചനീസ് സ്
മാർട് േഫാ ക െട വി
പണി വിഹിതം 2016െല
34 ശതമാനtിൽ നി
n് 53 ശതമാനമായി ഉ
യർ . ദkിണ െകാറി
യൻ കmനിയായ സാംസംഗി
െന പിnllി ൈചനീസ് കmനി
ഷേവാമി ഇnയയിൽ ഏ മധി
കം വില്പന േന n കmനിെയ
n പ ം ടി. ഫീcർ േഫാ ക
െട വില്പനയിൽ µnി നിൽ
nത് റിലയൻസ് ജിേയാ േഫാ
ണാണ്.
കഴി വർഷം 12.40 േകാടി
േഫാ കളാണ് ഇnയയിൽ വി

7.00

ഷിദർശൻ

8.00 േമഘരാഗം
ഡിഡി േകരളം

8.30 കസ്തൂരിമാൻ

9.30 േകാമഡി
സ് ാർഡ് സീസൺ 2

ഫിേ

സ്

8.30 ചാ േഷാ
10.30 ചായ

്

11.00 ഗാന ശയാമ സnയ
ഏഷയാെന ്

6.00 േവഴാmൽ
6.30

ീµ കൻ

7.00 വാനmാടി
7.30 കറുtമുt്

േമ ടം : ( അ ശവ തി, ഭ ര ണി, കാർ
tിക ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)

സിനിമ
ഏഷയാെന ് hd: 9.0 0 'ലൗ 24 X 7 "
10.00 അനിയൻ ബാവ േച ൻ ബാവ 1.00 ംഗാരേവലൻ
4.00 ആഗs് 15
ഏഷയാെന ്: 9.0 0 'ലൗ 24 X 7 "

നയൂസ്

8.00 വാർtാ ഭാതം

ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 നk tാരാ ്

8.30

എസിവി: 9.00 ദിനരാ

വ ം

12.30 േനർ

േനർ

2.30 േഡാ. ൈലവ്
ഏഷയാെന ് pസ്

7.30 മാനസവീര
8.00 അkെരയാണെn
മാനസം
8.30 മൗനം സmതം
ANIMAL PLANET

06:00 Monster Wars

േറാ ബൗൾ: 2.00

ൾ 2.00 സവയംവര പnൽ 9.30 മാസ്മരം
ദാ ഹൗവാ

ജുk്േബാk് : 6.30 കാവടിയാ ം
ൈകരളി: 1.15 േദവാ രം വി: 12.30 5 nരികൾ 8.00 പyാ
07:00 Wild Cats
08:00 Animal Planet
Exclusives
09:00 Lords of the
Jungle
10:00 Zoltan the

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1571.650 1572.100
ACC
1625.750 1629.700
AMARAJA
839.350 839.100
ANDHARA BANK
46.900 46.900
APOLLOTYRE
274.050 274.000
APPOLOHOS
1180.650 1191.800
ARVINDMILL
396.650 396.300
ASHOKLEY
137.550 137.400
ASIANPNT
1140.650 1139.150
AVAYA GLOBAL
122.600 123.200
AVTNPL
44.300 44.300
AXISBANK
543.950 543.900
BAJAJAUTO
3110.850 3109.750
BALAJITELE
146.300 146.250
BANKOFBARODA
165.700 165.800
BATAIND
718.200 717.950
BEML
1324.350 1321.000
BFLSOFT
895.900 890.800
BHARTI
434.200 434.800
BHEL
97.600 97.850
BIOCON
606.300 606.850
BOI
133.450 133.550
BOMBDYE
260.750 261.250
BPCL
460.300 460.100
BPL
99.850 99.600
BRITANNIA
4759.300 4764.150
BSES
456.750 457.250
CANARABANK
308.850 308.800
CEAT
1621.650 1621.400
CENTURY TEXT
1273.550 1275.200
CHENNAIPETRO
380.150 381.000
CIPLA
616.950 616.150
COLGATE
1093.300 1096.350
CORPBNK
34.500 34.500
CROMPGREV
89.350 89.450
D-LINK
105.850 105.600
DABUR
340.700 340.750
DENABANK
22.350 22.400
DIVIS LAB
1050.300 1050.700
DRREDDY
2183.100 2183.300
DWARKESH SUGAR 41.850 41.700
Eastern Treads
99.550
0.000
EIHOTEL
183.000 182.900
ENGGINDIA
175.550 175.450
ESCORTS
887.150 887.700
Excel Infoways Ltd
33.850 33.550
FEDERALBNK
95.150 95.150
FINLXCABLE
702.000 704.250
GAIL
466.750 466.900
GARDEN SILK
43.050 42.900
GEOJIT
98.650 99.100
GESHIPP
397.000 398.150
GLAXO
2450.100 2459.050
GLENMARK
531.100 530.450
Globus Spirits Ltd
147.550 147.850
GNFC
493.000 493.750
GODREJS
1024.900 1027.500
GRASIM
1127.750 1126.750
GUJAMBCEM
254.000 254.150
HARMALA
89.350 89.450
HDFC
1813.800 1814.000
HDFCBNK
1884.350 1883.150
HEROHONDA
3599.850 3596.050
HINDALCO
243.300 243.250
HINDLEVER
1350.550 1349.400
HINDUJAFUN
829.000 825.200
HPCL
382.750 382.650
I-FLEX
4009.950 4014.350
ICICIBANK
318.550 318.950
IDBI
65.300 65.450
INDHOTEL
134.900 135.600
INDIACEM
159.000 159.200
INFOSYS
1098.050 1097.750
INFOTECH ENT
623.700 624.000
IOB
21.500 21.500
IOC
378.050 377.350
ITC
266.750 266.500
KALECONSULT
1398.400 1407.550
KARUR VYSYA BANK 112.850 113.100
KOPRAN
76.200 76.150
KOTAKM
1044.750 1042.450
L&T
1357.700 1361.200
LICHSGFIN
525.150 525.050
LUPINCHEM
827.500 827.600
LYKALAB
61.850 61.950
M&M
746.450 746.950
MAHABANK
18.900 18.850
Mahindra Holidays
315.650 313.950
MARUTI
9010.000 9001.600
MAXIND
518.550 518.050
MCDOWEL
3209.250 3214.700
MRF
72019.95072329.200
MROTECH
25.500 26.000
MTNL
23.150 23.150
MUKTAARTS
81.100 82.000
NAICHOLAS
2723.600 2733.300
NEYBELI
103.300 103.300
OBC
104.000 103.850
Oil India Ltd (OIL)
360.100 359.250
ONGC
185.850 185.750
ONWARDTECI
106.900 107.000
PANACEABIO
345.400 348.500
PETRONET
251.350 252.050
PFIZER
2321.400 2328.700
Pipavav Shipyard
41.750 41.700
POLARIS
469.100 469.100
PRYACEM
383.550 383.600
PTC
102.250 102.300
RAMCOSYS
453.600 454.000
RELCAP
509.950 509.950
RELIANCE
932.400 933.650
ROLTA
76.150 76.250
SAB
23.050 22.850
SAIL
93.550 93.550
SARIGAMA
762.200 761.800
SBI
276.800 276.200
SCI
82.450 82.350
SIB
27.800 27.750
SIEMENS
1273.650 1275.500
SKFBEAR
1810.600 1826.700
SMITHKLC
6421.300 6432.100
STROPTICAL
356.850 356.600
SUNPHARMA
574.450 574.800
SYNDIBANK
62.800 63.000
Tata Communications 655.600 656.600
TATACHEM
712.000 714.500
TATAELXSI
1019.900 1021.650
TATATEA
282.050 281.950
TCS
2910.450 2911.800
TELCO
376.850 376.850
THERMAX
1196.350 1197.800
THMCOOK
241.800 242.350
TIPSINDIA
90.450 89.850
TISCO
708.350 708.000
TITANIND
814.300 813.700
TRIGYNTECH
164.800 164.400
UCOBANK
29.100 29.050
UNICHEMLAB
378.950 378.950
VESUVIUS
1335.400 1357.300
Vguard
227.700 227.700
VOLTAS
601.500 601.750
WIPRO
293.000 293.450
WONDERLA
378.750 377.750
ZEETELE
576.500 576.600

നി

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2018 െഫ

ഏഷയാെന ് മൂവീസ്: 7.00 മാmഴkാലം

9.00 ഭാരയ

11.30 ഷിദർശൻ
2.00 മാജിkൽ

11.35രഡീം ൈരഡവ്
12.35 സ്െരടയ് ് ൈലൻ
1.35 ഹരിതം സുnരം
2.35 േലഡീസ് അവർ
6.00 ഹാസയരസം
6.35 േദവാമൃതം
7.00സാൾ ് & െപpർ
8.35 താരpകി ്
11.00 രഡീം ൈരഡവ്

8.00 പരസ്പരം

ഴി ത്. 2016െന അേപkി
c് 14 ശതമാനമാണ് വർdന.
േലാകtിെല 20 µഖ സ്മാർട്
േഫാൺ വിപണികളിൽ
ഏ ം ഉയർn വളർc
2017ൽ റിc ം ഇnയ
യാണ്.
വർഷെt
ഇടിവിνേശഷം ഫീcർ
േഫാൺ വിപണി 17 ശത
മാനം വളർcേയാെട േന
tിെn ാkിെലtി
െയn വിേശഷ ം 2017
ായി. 16.40 േകാടി ഫീcർ
േഫാ കൾ കഴി വർഷം വി
ഴി .
അേതസമയം, ബഡ്ജ ിൽ
ഇറ മതി ം 15 ശതമാന
tിൽ നിn് 20 ശതമാനമായി
ഉയർtിയത് വ ം നാ കളിൽ
ൈചനീസ് േഫാ ക െട വില്പ
നെയ ബാധിേc െമn വിലയി
t
.്

'

കൗമുദി ടിവി

ഡിഡി മലയാളം

nത്.
െചവി llിൽ വായ
െതാലിk്പരിേkൽkാൻ
കാ ര ണ മാ n ബ ഡ് സ്
േകൾവിk് തെn തകരാ
ാkാνം കാരണമാേയ
kാം. ചില ഘ
ളിൽ ബ
ഡ്സിെn ഉപേയാഗം െച
വി llിെല nികൾk്
േക ട് സം ഭ വി kാ νം കാ ര
ണമാ
.് ബ സ് ഉ
പ േയാ ഗി n ലം െച
വിkായം തൽ ഉllിേല
k് േപാ ക ം െചവിklി
ν kതം സംഭവിkാൻ കാ
രണമാ ക ം െച ം.
െച വി യിൽ അ സവ
s ത കൾ േതാ nി യാൽ
ഇ.എൻ .ടി സ് െപ ഷ ലി sി
െn സഹായം േത ക.

13100

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
121.00
ആർ.എസ്.എസ് 5
118.00
തരംതിരിkാtത് 109.00
ഒ പാൽ
72.00
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
12400
ആർ.എസ്.എസ് 5
12100
തരംതിരിkാtത്
10900
ഒ പാൽ
8665
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
11060
ആർ.എസ്.എസ് 2
10938
ആർ.എസ്.എസ് 3
10826
ആർ.എസ്.എസ് 4
10765
ആർ.എസ്.എസ് 5
10673
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
9305
( 144.75)
60 % ലാ ക്സ് 7459 (116.05)

6.00 ഡിേവാഷണൽ േസാംഗ്
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.00 ജീസസ് ഈസ് എൈലവ്
7.30 രപണവം
8.00 സ്േനക് മാസ് ർ
8.30 നയൂ രടാk്
9.00 ഫിലിം േബാക്സ്
9.30 േനർk ്
10.35 സവയംവരം

െചവിയുെട
ശരതു ബഡ്സ് !

െചവി llിെല അ k് നീ
kം െചyാൻ ബ സ് ഉപ
േയാഗി nവർ േകേ ാ ,
ബ ഡ് സ് െച വി െട മി
മ l, ശ വാ ണ്. െച വി
llിെല അ k് നീkം െച
yാനായി പല ം ളി കഴി
ാ ണ് ഈ ബ സ് ഉ പ
േയാഗി nത്. െചവിkാ
യം ശരീരം തെn സാവധാ
ന tിൽ റ േt ക ള
െമ nി രി െk യാ ണ് ന
mൾ ബ സ് ഉ പ േയാ ഗി
nത്.
നാഷണൽ ഇൻsി ്
ഒഫ് െക യർ എ ക്സ ലൻ
സി െn റി േpാർ ് കാ രം
െചവി llിൽ ബ സ് ഉ
പേയാഗി nത് തിരിcടി
യാ െമ nാ ണ് വയ k മാ

വൽ െ ൻഡ്സ് െജം ആൻഡ് വലറി േഷാ െട ഉ ഘാടനം µംബയിെല സഹാറ സ് ാർ േഹാ ലിൽ മലബാർ
p് എക്സിക ീവ് ഡയറക്ടർ എ.െക. നിഷാദ് നിർവഹി
. വൽ െ ൻഡ്സ് ഡയറക്ടർ ഷമൽ േപാെ ,
സി.എം.ഡി േഗാവിn് വർm, ജി.െജ.സി.ടി.ഐ സിഡ ശാnിഭായ് പാ ീൽ, കലയാൺ വേലഴ്സ് എക്സി
ക ീവ് ഡയറക്ടർ രാേജഷ് കലയാണരാമൻ ട ിയവർ സമീപം.

കേmാളനിലവാരം

Wolfman
11:00 Survival Games
12:00 Animals
Unleashed
03:00 Survival Games
04:00 Lords

of the Jungle
06:30 World of the
Wild
09:00 100 Days
100 Tales
10:00 Survival Games
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www.facebook.com/keralakaumudi

ാബ് നാഷണൽ ബാ ിെല ത ിp്

µംബയ്: ഇnയൻ ബാ ിംഗ്
േമഖലെയ ആടി ലc പ ാ
ബ് നാഷണൽ ബാ ് ത ിp്
േകസിൽ തൽ ബാ കൾ
ഉൾെpേ ം. പ ാബ് നാ
ഷണൽ ബാ ിെn µംബയി
െല ശാഖയിൽ 11,300 േകാടി
പ െട ത ിp് ജീവനkാ
െട ഒtാശേയാെട തെnയാ
ണ് നടnെതn് കെ tി
യി .് ത ിp് നടtിയവർ
വിേദശt് നിnാണ് പണം
പിൻവലിcിരി nത്. ഇതി
ന് അവർk് സഹായകമായ
ത്, പ ാബ് നാഷണൽ ബാ
ിൽ നടtിയ ഇടപാ ക
െട ബലtിൽ മ ബാ ക
ളിൽ നിn് ലഭിc വായ്പകളാ
െണ ം വയkമായി .്
ര
µഖ െപാ േമഖ
ലാ ബാ ക ം ഒ µൻനിര
സവകാരയ ബാ മാണ് പ ാ
ബ് നാഷണൽ ബാ ിൽ നി
n് ലഭിc പാർശ െട (െല
േ ഴ്സ് ഒഫ് അ ർേടkിംഗ്
- എൽ.ഒ. ) പിൻബലtിൽ
ഇടപാ കാർk് വിേദശ ശാ
ഖകൾ വഴി വായ്പ നൽകിയ
െതnാണ് ചന. ത ിpിന്
നിn ബാ ് ജീവനkാരാ
ണ് എൽ.ഒ. നൽകിയെത
ം അറി
. ത ിpിന് അ

22,440

സ കീർtി
ാ ം. അേപ
kകളിൽ തീ മാനം. ആേരാഗയം
dി ം.
ഇടവം: (കാർtിക അവസാന µ
kാൽ ഭാ ഗം േരാ ഹി ണി, മ ക യി
രം ആദയപ തി വെര)
മംഗള കർm ളിൽ പെ
ം.
തിയ പdതികൾ ട ം. എ
തിർ കെള അതിജീവി ം.
മി ഥു നം : ( മ ക യി രം ര ാം പ
തിഭാഗം,തി വാതിര, ണർതം
ആദയം µkാൽ ഭാഗം)
ർ ഘട
ൾ ത ര ണം െച
ം. ഓർmശkി വർdി ം. വ
വകകൾ തിരി കി ം.
കർ k ട കം : ( ണർ തം അ വ
സാ ന കാൽ ഭാ ഗം, യം, ആ യി
ലയം)
ആശയ ൾ പ വ
ം പരീ
kയിൽ വിജയം. അν ല സാ
ഹചരയം.
ചി ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽ
ഭാഗം)
േജാലിയിൽ ഉയർc. തർk ൾ
പ രി ഹ രി ം. െതാ ഴിൽ േമ ഖ ല
യിൽ ലാഭം.
കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽ
ഭാഗം, അtം, ചിtിര ആദയ പ
തിഭാഗം)
വ ന യിൽ െപ ടാ െത dി
ം. സാഹചരയ ൾ അν ല

വരി 15 വയാഴം )

മാ ം. sലമാ tിന് അവസ
രം.
തുലാം : (ചിtിര ര ാം പ തി,
േചാതി, വിശാഖം ആദയപ തി)
ഉnത സൗ ദബnം. അസവ
sത ഉ ാ കാൻ സാ dയ ത. ധ
നലാഭം.
വൃ ി കം : ( വി ശാ ഖം അ വ സാ
ന കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )
തിയ കർ m േമ ഖ ല. ം ബ
tിൽ സവ s ത. ശാ nി ം സ
മാധാന ം.
ധ നു : ( ലം, രാ ടം, ഉ ാ ടം 15
നാഴിക)
വി േദശ ഉ േദയാ ഗ tി ν വ സ രം.
കാ രയ വി ജ യം. അ നയ െര സ ഹാ
യി ം.
മ ക രം : (ഉ ാ ടം അ വ സാ ന µ
kാൽ ഭാ ഗം, തി േവാ ണം, അ
വി ം- ആദയപ തി).
മtര ളിൽ വിജയം. തിയ പ
d തി കൾ. ഊർ j സവ ലത വർ
dി ം.
കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ച
തയം,
ാതി, 45 നാഴിക)
സാഹചരയ െളഅതിജീവി ം.
ആtസംയമനം പാലി ം. ന
tിν സാdയത.
മീ നം : (
ാ തി അ വ സാ ന
കാൽഭാഗം, ഉ ാതി, േരവതി).
ആtസം pി. രkിതമായ
മാ ം. മാ ന ഹാ നി
ാ കാ െത
dി ം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

