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 അരിkും േത

kും െവളിെc

◗വി.ജ യ കു മാർ

യ്kുെമlാം വില േറാk ് േപാെല േമേലാ ്

േത ാവില
@60

േകാ യം:
വർഷtിൽ
അവശയവസ് k െട വില
kയ ം സാധാരണkാെര
വലc് േറാk ് േപാെല
തി
. അരി, െവളിെc
, േത , മtയം, മാംസ
വിലെയlാം തി യ ക
യാണ്. അരിവിെല കിേലാ
y് നാല് പവെര ഉയർ .
െവളിെc , േത വില
കൾ തിയ ഉയരം േത ക
യാണ്. ഓഖി വിതc തി
സnിെയ ടർ
ായ
മീൻവില കയ ം ഇനി ം
ശമിcി ിl. ഇറcി
ം
വില െപാ ംവിലയായി.
tരിk് ചിlറവില
കിേലാy് 50 പയിെല
tി. മ അരിവില കിേലാ
y് 46 പയിൽ നിn് 50
പയിേലk് ഉയർ . െന
l് കി ാtതാണ് അരി
വില ടാൻ കാരണം. ജയ,
േരഖ അരികൾk് കിേലാ
y് ര
പയാണ് ടിയ
ത്. കർഷകരിൽ നിn് മി
ടമകൾ െനl് ആവശയtി
ന് സംഭരിെc ി ം അവ
അരിയായി വിപണിയിെല
tിയി ിl.

നാടൻ േത y് വില 60 പ
യിെലtി. തമിഴ്നാ ിൽ നി
െn n വിളവ് റ
േത
y് വില 52 - 56 പയാണ്.
35 µതൽ 50 പ വെരയാണ്
കരിkിന് ഈടാ nത്.

െവളിെc
₹250

y്

േകാഴി വില
മ ൺ
ബീഫ്

കഴി
ണിൽ 120 പ
ായി n െവളിെc വില
െകാ ാkാമം ലം 220
പയിെലtി. ാൻഡഡ് െവ
ളിെc y് പായ്k ിν വില
240 - 250 പ. സൈpേകാ
യിൽ 90 പy് വി ി n ശ
ബരി െവളിെcണ് ഇേpാൾ ക
ണികാണാനിl. പകരം, ഇത്
േനാൺ - സബ്സിഡിയാkി
205 പy് വില്
µ .്
കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ആ
n േദശ് എnിവിട ളിൽ
േത ാ ഉത്പാദനം റ
ം ശബരിമല സീസണായ
മാണ് െവളിെc വിലെയ
േമേലാ യർ nത്.

േദശീയ ഊർj േകാൺരഗസ് തുട
കളമേ രി: എനർജി കൺസർേവ
ഷൻ െസാൈസ ി സംഘടിpി
n േദശീയ ഊർj േകാൺ സ് ലി
ിൽ ഫ്ളവർ കാmസിൽ െ ാഫ. വി.
സി. േഡാ. െക. പൗേലാസ് േജkb്
ഉ ഘാടനം െച . എനർജി കൺ
സർേവഷൻ െസാൈസ ി സിഡ
െ ാ. വി.െക. ദാേമാദരൻ അധയk
നായി. ഔഷധി െചയർമാൻ േഡാ.
െക. ആർ .വിശവംഭരൻ µഖയ ഭാഷ

വിനിമയനിര

◗എം വി ഹരീnനാഥ്

െകാcി: അറിയെpടാt അ
ണാചൽ േദശിെന േക
രളീയർk് പരിചയെpടാം.
ഇnെല െകാcിയിൽ ആരം
ഭിc ആറാമെt ഇnയ ഇ
nർനാഷണൽ ാവൽമാർ
ിൽ അ ണാചൽ റിസം
വ ം ആദയമായി പെ
്. േകരളtിൽ നി
n് ധാരാളം അേനവഷണ
llതിനാലാണ് ഇtവണ
െകാcിയിൽ എtിയെത
n് റിസം വ p് ഇൻഫർ
േമഷൻ ഓഫീസർ തേകാം
െകന 'േകരളകൗµദി'േയാട്
പറ .
മലയാളികൾk് മ
കൾ നിറ യിടമാണ് അ
ണാചാൽ േദശ്. അവി
െt െമാtം ജനസംഖയ 13
ലkം മാ ം. ച ര കി
േലാമീ റിെല ജനസാnത
13. േകരളtിെല ജനസാ
nത 859.
അ ണാചലിെn 80 ശത
മാന ം വനമാണ്. ഒാേരാ േമ
ഖലയി ം വയതയs മര
ം
വയതയs വനയജീവിക മാണ്.
dമതkാ ം ിsയാനിക
ം ഹി k ം മതമിlാtവ
ം പാർ n േദശം ടി
യാണ് അ ണാചൽ േദശ്.
ഇവിേടk് േവശിkാൻ
ഇnയkാരനായാ ം
േതയക പാസ് എ kണം. ആ
ധാർ കാർേഡാ തിരെ
p് കmിഷൻ തിരിcറിയൽ
കാർേഡാ ഉെ
ിൽ എ
pമായി.
അ ണാചൽ േദശിൽ
ൈചന െട അവകാശ വാദ
േtാ ll േചാദയtിന് െക
ന െട മ പടി ഇതായി
.
ജന ൾ ഒരിk ം ൈചന

വലയ്kാെത പckറി
പckറി വിലയിൽ കാരയമായ വർdനയിl. സവാള, ഉllി വില
കൾ േനരിയേതാതിൽ റ ി µ .് അേതസമയം, µരി യ്
kാവില കിേലാy് 110 പയിെലtി.

ഓഖിയുെട ചതി! മീൻ വില െപാllുnു
ഓഖി വിതcത് വൻ വിലkയ ം. േമൽtരം ഇനം മീνകളായ
േമാത, നൻമീൻ എnിവy് വില കിേലാy് 700 - 800 പയിെല
tി. വ , കാളാ ി ഇന ൾk് വില 500 പവെര ഉയർ . ഇ
ടtരം കരിമീനിന് വില ട nത് തെn 500 പയിൽ. മല
യാളിക െട ഇഷ്ട മtയ ളായ മtിy് 100 പ µത ം അയ
ലy് 180 പ µത മാണ് വില.

ി

ണം നടtി. എ.എം. കരീം, ഫാ. േജാ
ബി, േരഷ് മാർ ട ിയവർ സം
സാരി . ഊർj േകാൺ സിേനാട
νബnിc് ഊർjkമതാ ഉപക
െട ം പാരmേരയതര ഊർ
രണ
j ഉപകരണ
െട ം ദർശ
നം കളമേ രി നഗരസഭ െചയർേപ
ഴ്സൺ െജsീ പീ ർ ഉ ഘാടനം െച
. ഇn് എനർജി മിക്സ് എn വിഷ
യtിൽ പാനൽ ചർc നട ം.

റിയൽ മിk് രഡി ്

കളമേശരിയിൽ േദശീയ ഊർj േകാൺ s് േഡാ.
െക. പൗേലാസ് േജkb് ഉ ഘാടനം െച
.

്

കറൻസി

െസൽ

ബയിംഗ്

63.71
76.11
85.84
65.08
47.79
50.15
50.68
168.81
210.90
165.34
16.97
17.33
17.48

63.52
76.01
85.74
64.98
47.72
50.09
50.60

െവളിെc മിlിംഗ് 20,200
െവളിെc
19,400
െകാ
13,065-14,100
പി ാk്എk്െപlർ 3000
പി ാk്േറാ റി
3800
µളക്
േച ാtത്്
42,100
µളക് തിയത്
40,600
µളക്േച ിയത്്
44,100
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
3700
വ ൽµളക്
8000-15,000
ഉ n്
6000-7000
െച പയർ
6500-7300
കടല
5,500-6,500

µതിര
4500
എll്
11,000
മlി
6,300-9,000
പcരി നmർ-2
2400-3150
kലരി(ജയ) 3700-3750
ജാതിkെതാ ൻ 200-230
െതാ ിlാtത്
380-390
ജാതിപ ി
500-600
ാ
690
പാംഓയിൽ
6470
ൈപനാpിൾ
പc
20.00
പc (െsഷയൽ)
21.00
പഴം
24.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
12,800
ആർഎസ്എസ്-5 11,700-12,400
ഒ പാൽ
8300
ലാ k്
8600

ആല ഴ

െവളിെc
പി ാk്
െകാ
,,

19700
3000
13000
13050

,,

13100

60 % ലാ ക്സ് 7476 (119.65)
െവളിെc
21500
െകാ
14000
ശർkര ( മറ ർ)
7400
ശർkര (പാ ി)
5800

ർ

മാർk ്
െവളിെc
19700
െകാ
13900
േത പി ാk്
2950
എllിൻപി ാk്
3150
നെl
2200
കടെല
2200
അടyെകാkാെല
പഴയത്
4000-4600
ര ാംതരം
1000-2000
അമല
തിയത്
4000-4530
പഴയത്
4200-4860
ര ാംതരം
2600-3300
അടyപഴ ി
പഴയത്
4100-4700
തിയത്
4000-4350

െകാcി: ഇnയ ഇnർനാഷണൽ ാവൽമാർ ിന് കടവn രാജീവ്
ഗാnി ഇൻേഡാർ േsഡിയtിൽ ഇnെല ടkമായി. വിവിധ
സംsാന റിസം വ ക ം വിേദശ രാജയ
ം പെ
n
േമളയിൽ 120ലധികം തിനിധി സംഘ
െട പവിലിയνക
.് sിയർ ാവൽ മീഡിയ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻസാണ് േമള
െട സംഘാടകർ.
േകരളtിൽ നി ll യാ ികർk് വിേനാദ, ബിസിനസ് യാ
ാ സാdയതക ം ബ ം ഫിനാൻസിം ം േനരി റിയാνll അവ
സരമാണ് പവിലിയνകൾ നൽ nെതn് sിയർ ാവൽ മീഡിയ
ഡയരkർ േരാഹിത് ഹംഗൽ വാർtാസേmളനtിൽ പറ .
േകരളtിന് റെമ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിേkാബാർ, പ ാ
ബ്, േബാെഡാലാൻഡ് ഛtീ ഗഢ്, േഗാവ, ജ കാ ീർ , കർണാ
ടക, തമിഴ്നാട്, ആn േദശ്, രാജsാൻ , ജറാt്, മdയ േദശ്,
ഡൽഹി, ഹിമാചൽ േദശ്, ഉtർ േദശ്, ഉtരാഖ ,് ബംഗാൾ
ട ിയ സംsാന
െട പവലിയνകൾ ഉ .്
രാവിെല 11 മണി µതൽ ൈവകി ് 7 വെരയാണ് സnർശന സമ
യം. േവശനം സൗജനയം. േമള നാെള സമാപി ം.
െട ഭാഗമാകാൻ ആ ഹി
nിl. ഭാഷാേഭദം ഉെ
ി ം
ഞ ൾ വർഷ ളായി സംസാ
രി nത് ഹിnിയാണ്. അ
ണാചലിെn ൈജവൈവവിdയ

tിൽ േനാ മി ാണ് ൈചന അ
വകാശവാദം ഉnയി nത്.
ജനത ഇത് ഒരിk ം അνവദി
kാൻ േപാ nിl- അേdഹം പ
റ .

മുംബയ് തുറമുഖെt കpൽ
അ കു pണി െകാcി കpൽശാലy്

ര ാംതരം

2600-3300

െന മ ാട്

കേmാളനിലവാരം
µളക്(പഴയത്) 380 (കിേലാ)
µളക്( തിയത്) 350 (കിേലാ)
പc
µളക്
143 (,,)
െകാ pാk്
180(,,)
വര േമനി
140(,,)
റbർ
112 (,,)
ഒ പാൽ
67 (,,)
ജാതിk
160(,,)
ജാതിപരിp്
260(,,)
ജാതിപ ി
450(,,)
ാ
500 (,,)
കാpിപരിp്
95 (,,)
െകാേkാ
10(,,)
േത
50(,,)

സവർണം
െകാcി(8 ാം)
ഒ ാം
െവllി
തി വനn രം
െകാcി

21,960
2745
43000
43000

െകാcി: µംബയ് റµഖ sിെn
കpൽ അ
pണി സൗകരയ
െട നടtി ം േന തവ ം െകാ
cി കpൽശാല ഏെ
.ഇ
സംബnിc് െകാcി കpൽശാ
ം µംെബയ് േപാർ ് മായി ധാ
രണാപ tിൽ ഒ വ . µംബാ
യ് റµഖെt ഇnിര കpൽ
റയിെല സൗകരയ ൾ ഉപേയാഗി
c് െ ാഫഷണൽ രീതിയിൽ ക
p ക െട അ
pണികൾk്
െകാcി കpൽശാല സംവിധാന
െമാ
ം. ഇത് വാണിജയ, തി
േരാധ േമഖലകൾk് µതൽ ാ
െമnാണ് തീk. ധാരണാപ
ംനടpാ nേതാെടഇnിരേഡാ
kിെല കpൽ അ
pണി സൗ
കരയ ൾ വി ലമാ ം. േ ാ ിം
ഗ് ൈ േഡാ ം ഉ ാ ം. അ
വഴി കpൽ അ
pണികൾ
തൽ എ pമാ ം.
µംെബയ് റµഖെt ഹ സ്
ൈ േഡാk് 1914 ൽ നിർമിc

ം പടി ാറൻ തീരേദശെt
ഏ ം വ pµll ൈ േഡാ
കളിൽ ഒ മാണ്. അnാരാt നി
ലവാരtി ll കpൽ അ
p
ണി േകnമായി µംെബെയ ഉയർ
കയാണ് ധാരണാപ tി
െട ലkയമി nത്. കp ടമകൾ
k് മികc േസവനം നൽകാൻ കഴി
െമn് െകാcി കpൽശാല അധി
തർ പറ .
1982 ൽ കpൽ നിർമാണം ആ
രംഭിc െകാcി കpൽശാല രാജയ
െt µൻനിര കpൽ നിർമാണശാ
ലയാണ്. d കp ക െടയട
kം അ
pണികൾ നിർവഹി
c കpൽശാല ടാ ക െട ം ഓ
യിൽ റി ക െട ം യാ കp
ക െട ം നിർമാണം മികc രീതി
യിൽ ർtിയാkിയി .് ഇ
nയൻ നാവികേസന െട ൈ
േഡാk് റിpയർ നട n ഒേര
െയാ sാപനം ടിയാണ് െകാ
cി കpൽശാല.

നി
നി

കൗമുദി ടിവി
6.00 ഡിേവാഷണൽ േസാംഗ്
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.30 രപണവം
8.30 നയൂ രടാk്
9.00 േഡ വിt് എ സ് ാർ
10.00ജി.ഐ.ടിഡി.
10.35 സവയംവരം
12.35 സാൾ ് ആൻഡ് െപpർ

ക ുതുറnിരിkാം,
േgാമയ്െkതിെര
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
ട n ആദയഘ tിൽ
േരാഗി k് കാ ഴ് ചയ് k് ശ്ന
േമാ ഏെത ി ം അസവസ്ഥത
കേളാ അνഭവെpടണെമnി
l. ചി ലർ k് ക കൾ ം ത
ലയ് ംേവദന
ാേയkാം.
ക ിെല ഷറിൽ വയതിയാന
µ േ ാ െയ n് വർ ഷ tി െലാ
രിkെല ി ം പരിേശാധിk
ണം. ംബtിൽ േgാേkാമ
േരാഗികൾ ഉllവർ വളെര േന
രെt തെn പരിേശാധന ന
ടtണം. llിമ
കളി
െട അമിതമർdം െച kാം. ഇ
െകാ തടയാനാ nിെl
ിൽ ശസ്
ിയയാണ് േgാ
േkാമയ് ll തിവിധി.

േകാ യം

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
125.50
ആർ.എസ്.എസ് 5
121.00
തരംതിരിkാtത് 109.50,
110.00
ഒ പാൽ
73.50
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
12850
ആർ.എസ്.എസ് 5
12400
തരംതിരിkാtത്
11500
ഒ പാൽ
8930
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
10672
ആർ.എസ്.എസ് 2
10554
ആർ.എസ്.എസ് 3
10446
ആർ.എസ്.എസ് 4
10387
ആർ.എസ്.എസ് 5
10298
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
9470
(149.20)

ശാ രതകൗമുദി

േരാ ഗി അ റി യാ െത ക ി
െn കാ ശkി നശിpി n
േരാഗമാണ് േgാേkാമ. ക ി
െn ഇൻ ാ ഓ ലർ ഷ റി
ാ n വയതയാസ ളാണ്
േgാേkാമയ്k് കാരണം.
ഷർ വർdി nത് ക ിെന മ
സ്തിഷ്ക മായിബന്ധിpി
n ഒപ്ടിക് േനർവിെന ( ക ി
െn പല ഭാഗ നി ll നാ
ഡീനാ കൾേചർ
ാ n
താണ് ഒപ്ടിക് േനർവ് ) ബാധി
.േന ാnരഭാഗെtസ
mർdം സഹിkാനാവാെത വ
േmാൾ നാഡീനാ കൾ k
യി n അവസ്ഥയാണ് േgാ
േkാമ. നാഡീനാ കൾ നശി

െകാcി: റിയൽ മിk് ീ
മിയം എനർജി ി ് േക
രളtിൽ വിപണിയിെല
tി. ആേ ലിയയിൽ
നിn് ഇറ മതി െചyാ
ണ് ലഭയമാ nത്.

ഇnയ ഇnർനാഷണൽ
രടാവൽമാർ ിന് തുടkമായി

കേmാളനിലവാരം
െകാcി

േ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

₹112
₹550 -600
₹300 - 320

ഏഷയാെന ്

6.00 േവഴാmൽ
6.30 ീµ കൻ
7.00 വാനmാടി
നയൂസ്

8.00 ന സ്
8.30
വ ം
12.30 സ്മാർ ് ൈ വ്
2.30 േഡാ. ൈലവ്
ഏഷയാെന ് pസ്

8.30 േകാമഡി ൈടം

6.30 ഹി സ
് ് ഓഫ്
ബഡായി ബംgാവ്
10.0 0 വിശവസിcാലും
ഇെl ിലും

1.35 രഡീം ൈരഡവ്
2.35 േലഡീസ് അവർ
5.35 സ്െരടയി ് ൈലൻ
6.35 േദവാമൃതം
7.00 ഹാസയരസം
7.35 സ്േനk് മാസ് ർ
8.00 ഹരിതം സുnരം
9.35 താരpകി ്

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1400.500 1399.600
ACC
1801.300 1802.100
AMARAJA
860.700 862.900
ANDHARA BANK
57.650 57.750
APOLLOTYRE
278.550 279.050
APPOLOHOS
1173.300 1172.400
ARVINDMILL
470.800 472.300
ASHOKLEY
127.050 127.050
ASIANPNT
1188.850 1188.950
AVAYA GLOBAL
127.900 127.050
AVTNPL
55.900 55.900
AXISBANK
558.250 558.750
BAJAJAUTO
3202.000 3193.400
BALAJITELE
162.350 162.350
BANKOFBARODA
162.850 163.300
BATAIND
749.250 749.700
BEML
1557.850 1556.850
BFLSOFT
716.050 716.200
BHARTI
514.750 514.750
BHEL
103.250 103.500
BIOCON
546.350 546.250
BOI
166.050 166.050
BOMBDYE
284.400 284.350
BPCL
491.900 492.400
BPL
110.650 110.650
BRITANNIA
4720.800 4721.550
BSES
564.750 564.000
CANARABANK
355.750 355.500
CEAT
1967.900 1969.650
CENTURY TEXT
1434.650 1436.300
CHENNAIPETRO
440.450 440.000
CIPLA
612.650 612.350
COLGATE
1124.600 1125.050
CORPBNK
40.050 40.100
D-LINK
132.450 132.650
DABUR
360.050 359.900
DENABANK
26.500 26.500
DIVIS LAB
1098.700 1101.550
DRREDDY
2429.750 2425.350
EIHOTEL
184.650 185.400
ENGGINDIA
193.550 193.800
ESCORTS
811.500 813.150
Excel Infoways Ltd
100.750 101.300
FEDERALBNK
114.150 114.000
FINLXCABLE
724.300 725.100
GAIL
494.850 495.500
GEOJIT
119.550 119.150
GESHIPP
453.450 454.750
GLAXO
2477.900 2480.300
GLENMARK
624.650 627.000
Globus Spirits Ltd
166.850 166.600
GNFC
484.450 484.050
GODREJS
983.600 985.000
GRASIM
1241.300 1244.000
GUJAMBCEM
272.250 271.750
HARMALA
96.750 96.450
HCLINFO
61.300 61.350
HDFC
1740.800 1741.350
HDFCBNK
1870.100 1872.550
HEROHONDA
3706.000 3705.650
HINDALCO
267.850 267.750
HINDLEVER
1379.000 1378.650
HINDUJAFUN
830.800 838.000
HMCHLFUT
35.000 35.050
HPCL
420.850 420.950
I-FLEX
4143.200 4147.400
ICICIBANK
309.450 309.500
IDBI
61.850 61.950
INDHOTEL
143.300 143.550
INDIACEM
192.050 192.050
INFOSYS
1075.600 1075.800
INFOTECH ENT
582.950 582.800
IOB
23.200 23.350
IOC
388.500 388.900
ITC
269.900 269.800
KALECONSULT
1435.700 1436.600
KARUR VYSYA BANK 122.950 123.100
KOPRAN
76.500 76.500
KOTAKM
1017.850 1017.650
L&T
1320.300 1323.550
LICHSGFIN
568.700 568.800
LUPINCHEM
928.250 929.200
LYKALAB
72.750 72.950
M&M
764.900 766.650
MAHABANK
22.550 22.450
Mahindra Holidays
379.650 379.100
MARUTI
9341.500 9339.800
MAXIND
574.250 574.950
MCDOWEL
3825.200 3827.650
MRF
72169.45072311.950
MUKTAARTS
101.100 100.900
NAICHOLAS
2858.800 2860.100
NEYBELI
110.000 109.950
NHPC Ltd
32.200 32.250
NIIT
114.800 115.100
NTPC
173.100 173.500
OBC
122.350 122.400
Oil India Ltd (OIL)
383.450 383.150
ONGC
197.750 197.900
ONWARDTECI
130.600 130.400
PANACEABIO
238.250 236.750
PETRONET
249.600 249.450
PFIZER
2006.600 2013.500
Pipavav Shipyard
57.550 57.500
POLARIS
392.000 391.000
PRYACEM
448.500 448.500
PTC
120.650 120.650
RAMCOSYS
549.750 549.800
RELCAP
593.450 593.500
RELIANCE
937.200 937.750
ROLTA
75.900 75.900
SAB
32.650 32.650
SAIL
98.250 98.500
SARIGAMA
830.450 828.900
SBI
302.000 302.200
SCI
96.400 96.400
SIB
32.700 32.700
SIEMENS
1299.200 1294.600
SKFBEAR
1833.600 1841.500
SMITHKLC
6405.150 6416.400
STROPTICAL
358.350 358.400
SUNPHARMA
588.400 587.950
SYNDIBANK
77.550 77.400
Tata Communications 676.150 675.050
TATACHEM
770.900 771.000
TATAELXSI
1037.550 1038.100
TATAPOWER
99.550 99.550
TATATEA
313.650 313.300
TCS
2788.400 2790.500
TELCO
434.450 434.750
THERMAX
1297.300 1298.050
THMCOOK
256.900 257.500
TIPSINDIA
114.500 113.600
TISCO
771.600 770.950
TITANIND
907.450 906.900
TRIGYNTECH
148.850 149.050
UCOBANK
31.650 31.700
UNICHEMLAB
358.150 357.700
VESUVIUS
1362.050 1359.300
Vguard
236.150 236.200
VOLTAS
626.450 625.850
WIPRO
321.050 321.100
WONDERLA
397.300 397.500
ZEETELE
581.550 580.000

ളുെട ഇn്
ഇn്
ളുെട

ക െട അടിsാനtിൽ (2018 ജνവരി 12 , െവllി )
േമ ടം : ( അ ശവ തി, ഭ ര ണി, കാർ
tിക ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)

സിനിമ
ഏഷയാെന ് hd : 9.00 ഓം ശാnി ഓശാന
ഏഷയാെന ് മൂവീസ്: 7.00 കി കിൽ പmരം 9.00 റാംജി റാ
സ്പീkിംഗ് 1.00 ഇnെt ചിnാവിഷയം 4.00 േറാമിേയാ
ഏഷയാെന ്: 9.00 ഓം ശാnി ഓശാന
ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 ഫീെമയിൽ ഉ ി ഷ്ണൻ
എസിവി : 9.00 ഡാനി 2.00 ഏഴാം അറിവ് 9.30 പcമരtണലിൽ
േറാ ബൗൾ: 10.00 മഹൽ 2.00 രംഗീല
ജുk്േബാk് : 6.30 അ ർവ സേഹാദര ൾ
ൈകരളി: 9.00 ഇേpാ ം നിൻ ഓർmകൾ 1.15 ഉtമ വിlൻ
വി: 12.30 െജയിംസ് േബാ ് 8.00 െപാൻµ യി n താറാവ്

06:00am Saturday Night
Fever
07:54 See Spot Run
09:41 Green Lantern
11:46 Sully
01:23 The Conjuring
03:15 The Hangover Part III
07:05 XXx: Return of
Xander Cage
Drift
09:00 Tower of Death
06:18 Life of Pi
10:48 Eurotrip
09:00 Alice in
Wonderland
STAR MOVIES
11:15 Independence Day
07:15am Commando
ANIMAL PLANET
09:02 Titanic
12:42 Fantastic Four
06:00am Monster Wars
02:44 Fantastic Four: Rise 07:00 Wild Cats
of the Silver Surfer
08:00 Animal Planet
04:30 Ice Age: Continental Exclusives

2745
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അരുണാചലിേലk് വരൂ
മലയാളികേള...

വിലkയ tിെn
പുതുവtരം!

21,960

10:00 Lords of the Jungle
11:00 Survival Games
12:22 World of the Wild
01:33 The Pack
02:00 Wildest Survival
05:00 Wild Cats
06:30 World of the Wild
07:00 Animal Planet
Exclusives
08:00 Monster Wars
09:00 Lords of the Jungle

10:00 Survival Games
SONY PIX

06:00am Angels & Demons
07:54 The Huntsman: Winter
s War
10:21 Hitch
12:55 Fast Five
03:16 Captain America: The
Winter Soldier
06:17 Van Helsing
09:00 The Incredible Hulk

െതാ ഴിൽ രം ഗ t് േരാ ഗ തി.
സാഹസ
tികൾ അ ത്.
കരാറിൽ നിn് പിnാ ം.
ഇടവം: (കാർtിക അവസാന µ
kാൽ ഭാ ഗം േരാ ഹി ണി, മ ക യി
രം ആദയപ തി വെര)
േജാലിയിൽ മാ ം. വി വീ ാമ
േനാഭാവം. സാmtിക േന ം.
മിഥുനം : (മകയിരം ര ാം പ
തിഭാഗം,തി വാതിര, ണർതം
ആദയം µkാൽ ഭാഗം)
കാരയ ളിൽ േരാഗതി. µൻ
േകാ പം അ ത്. സവ nം s ല
േtk് േജാലിമാ ം.
കർ k ട കം : ( ണർ തം അ വ
സാന കാൽ ഭാഗം, യം, ആയി
ലയം)
ബn ളിൽ േരാഗതി. േമല
ധികാരി െട അνേമാദനം.
വർtനേമഖലകളിൽ ഉയർc.
ചി ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽ
ഭാഗം)
സഹായ മനsിതി വർdി ം.
ഒൗേദയാഗിക േമഖലയിൽ d
േവണം. ംബtിൽ ശാnിും
സമാധാന ം.
കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽ
ഭാഗം, അtം, ചിtിര ആദയ പ
തിഭാഗം)
ഇൗശവരാν ഹം ഉ ാ ം.
അν ല തീ മാനµ ാ ം.
tികൾ ഫല ദമാ ം.

തു ലാം : ( ചി tി ര ര ാം പ
തി, േചാ തി, വി ശാ ഖം ആ ദയ പ
തി)

ആേരാഗയം dിkണം. വാഹ
നയാ
kിkണം. മനസമാ
ധാനം.
വൃ ി കം : ( വി ശാ ഖം അ വ സാ
ന കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )
ആ t വി ശവാ സം വർ dി ം.
സ ഹ വർ tക െട സ ഹ ക
രണം. കാരയ ളിൽ േരാഗതി.
ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15
നാഴിക)
മtരരംഗ ളിൽ വിജയി ം.
അഭി ാ വയതയാസം തീ ം. വർ
tന േമഖലയിൽ ഉയർc.
മ ക രം : (ഉ ാ ടം അ വ സാ ന µ
kാൽ ഭാ ഗം, തി േവാ ണം, അ
വി ം- ആദയപ തി).
ഉ േദയാ ഗ മാ tി ന് സാ dയ ത.
നി ര വ ധി കാ രയ ൾ െച തീർ
ം. ആേരാഗയകാരയ ളിൽ
dി ം.
കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ച
തയം,
ാതി, 45 നാഴിക)
യാ കൾ േവ ിവ ം. കഴി
കൾ ക ടി pി ം. നി രീ k ണ
ളിൽ വിജയി ം.
മീ നം : (
ാ തി അ വ സാ ന
കാൽഭാഗം, ഉ ാതി, േരവതി).
കാ രയ ൾ ല kയ ാ pി യി െല
ം. േസവന വർtന ൾ
െച ം. ഒൗേദയാഗികമായി േന ം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

