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തിരുവനnപുരം

മാർk ്

വാണിജയം

സവർണം

88.90

െസൻെസക്സ്

34592.39

പവൻ (8രഗാം)

30.05

നിഫ്ടി

10681.25

ഒരു രഗാം

www.keralakaumudi.com

സമാnര സവർണ വിപണി ശkം;
സർkാരിന് നഷ്ടം േകാടികൾ
◗ അനിൽ

മാർ ശർ

െകാ cി: നി യമ വയ വ s െയ
െവ വിളിc് സംsാനt് '
സമാnര" റീെ യിൽ സവർണ
വയാ പാ രം െകാ
. സർ
kാ രി ന് നി തി യി ന tിൽ
നഷ്ടമാ nതാകെ േകാടി
ക ം. വാ ണി ജയ നി തി വ
pിെn രജിസ്േ ഷνll 7,000
േtാളം സവർണkടകൾ സം
sാന
.് ഇവർ തിവർ
ഷം 600 േകാടിേയാളം പ നി
തി ം നൽ
. എnാൽ,
ഇ വർ k് ല ഭി േk ക c വ
ട tി െn 20 ശ ത മാ നം വ െര
അനധി ത റീെ യിൽ കcവ
ടkാർ ത ിെയ
കയാണ്.
ഇ വഴി സർkാർ ഖജനാവി
െലtാെത േചാ nതാകെ
തിവർഷം 150 േകാടിേയാളം
പ!
േക ര ള tി െn സവർണ
നിർ mാണ ഹ bായ
ർ
േകnീകരിcാണ് 'സമാnര"
റീെ യിൽ സവർണ വയാപാരം.
സംsാനt് 3,000േtാളം
സവർണാഭരണ നിർmാതാk
.് ഇവരിൽ µnിയപ ം സ

പിടി
വീണാലും
രkെpടാം

മാnര റീെ യിൽ വയാപാരം ന
ട
്. വയ വ സായ വ
pിൽ നി മാ ം ലഭിc ൈല
സൻസ് ഉപേയാഗിc് സവർണാ
ഭ രണ നിർ mാ ണ ം െമാ t
വയാപാര ം നട nവരാണ്
ഇടനിലkാർ µേഖന അനധി
ത കcവട ം നട nത്.
വലറി േഷാ µകൾk് സമാ
നമായി ആഭരണ ൾ ഉപേഭാ
kാkെളകാ ിtെnയാണ്
വില്പന. 916 മാർേkാ ആകർ
ഷക ഡി ൈസ േനാ ഇ െl ി
ം വില റവിെn പിൻബല

നി തി െകാ േk
എnതാണ് 'സമാnര" റീ
െ യിൽ വയാപാരം െകാ
kാνll ധാന കാര
ണം.
ശതമാനം ജി.
എസ്.ടി നൽകിയാണ്
സംsാനt് സവർണ
kcവടം നട nത്. അ
േത വിലയ്േkാ അല്പം

നികുതി
േവ ാt
സമാnര
കcവടം

tിൽ അനധി ത വയാപാരം
െകാ
.
സമാnര കcവടം നിയമാ
ν ത കcവടെt ബാധിc
തിനാൽ സംsാനെt െച
കിട സവർണ വയാ പാ രി കൾ
സവർ ണ tി െn തി ദിന
േബാർ ഡ് േറ ് ( വി ല് പന വി
ല) റ കാ ണി kാ νം നിർ
ബnിതരായിരി കയാണ്.
തമിഴ്നാട് ഉൾെpെട ll മ
സം sാ ന ളി െല വി ല േയ
kാൾ 100 പേയാളം റcാ
ണ് േകരളtിെല വില്പന. ഉ

സം sാ ന t് സ മാ nര സവർണ വി പ ണി
പിടിµ
nത് പലതവണ സർkാരിെn
dയിൽെp tിയി
. ധനമnിk് ക ം
നൽ കി. എ nാൽ, ഇ വ െര സർ kാർ അ ന
ിയി ിl. െച കിട വയാപാരികെള തകർ
n സമാnര സവർണ വയാപാരം അവസാനിpിkാൻ ഉടൻ ന
ടപടി എ tിെl ിൽ ഞ ൾ തയk സമര പരിപാടികളി
േലk് നീ ം""
എസ്. അബ് ൾ നാസർ, ഷറർ, എ.െക.ജി.എസ്.എം.എ
ദാഹരണtിന്, നി തി ം പ
ണി ലി ം ഉൾെpെട ാമി
ന് 2,800 പ വില െ
ിൽ
െച കിട വയാപാരികൾ േകരള
tിൽ ഈ ടാ n ത് 2,700
പയാണ്.
സമാnര വിപണിെയ േന

1000

വിലതാഴ്tിേയാ 'സ
മാnര" വയാപാരികൾ
സവർണം റീെ യിലായി
വില്
.
രിെല
സവർണ വിപണി െട
50 ശതമാനം വെര ഇവ
െട ൈകവശമാെണ
n് സവർണ വയാപാരി
കൾ പറ
.

അനധി ത റീെ യിൽ സവർണ വയാപാര
tിന് വാണിജയ നി തി വ pിെn പിടി
വീണാ ം ശിk നിസാരം! നി തി നൽ
കിയാൽ മാ ം മതി. പിടിkെp സവർ
ണം തിരി കി ം. നി തി അടയ്kാൻ
െമാt വയാപാരികൾ തyാ മാണ്!

രി ടാൻ വൻ കിട സവർണ വയാ
പാ രി കൾ വ ലിയ ഓ ഫ കൾ
ഖയാപിc ം െച കിടkാർ
k് തിരിcടിയാ
. ഇ മറി
കടkാνം േബാർഡ് വില റ
യ്േk അവs ഷ്ടിcി
രി കയാണ്.

േകരളtിൽ തിദിനം ആയിരം കിേലാ ാേമാ
ളം സവർണാഭരണ ൾ വി ഴിkെp
എnാ
ണ് കണk്. ഇതിൽ 70 ശതമാന ം
രിെല
സവർണ വയവസായികൾ നിർmിc ആഭരണ ളാ
ണ്. ഇവരാണ് േകരളtിെല വലറികൾk് ആ
ഭരണ ൾ നൽ nത്. ഇവർ തെn സമാnര റീ
െ യിൽ കcവടം നടtി നി തി ം േഷാ µക
െട കcവട ം െകാllയടി കയാണ്.

കിേലാ !

ൈജവ സാേ തികതയും നിയമവും: കുസാ ിൽ േദശീയ െസമിനാറിന് തുടkം
െകാ cി: െകാ cി സർ വ ക ലാ
ശാലയിെലനിയമപഠനേകnം
നട n 'ൈജവ സാേ തിക
ത ംനിയമ ം'എnദവിദിനേദ

വിനിമയനിര

ശീയ ശിlശാലy് ടkമായി.
െകാcി സർവകലാശാല േ ാ.
ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ. പി.
ജി. ശ രൻ ശിlശാല ഉ ഘാ

ടനം െച . നാഷണൽ ണി
േവഴ്സി ി ഒഫ് അഡവാൻ ഡ്
ലീ ഗൽ s ഡീ സ് േക ര ള െട
ൈവസ് ചാൻസലർ േഡാ. േറാ

്

കറൻസി

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

63.69
76.23
86.79
65.59
47.98
50.13
50.85
168.74
211.19
165.27
16.96
17.32
17.47

63.60
76.14
85.70
65.47
47.91
50.07
50.77

പഠന േകnം ഡയറkർ േഡാ.
പി.എസ്.സീമ,േകാ-ഓർഡിേന
ർ െ ാഫ. ആരതി അേശാക്
ട ിയവർ സംസാരി .

കേmാളനിലവാരം
െകാcി

െസൽ

സ് വർഗീസ് അdയkത വഹി
c.ഇnയൻേപ ഏജ േഡാ.
വി. ശ ർ µഖയ ഭാഷണം നട
tിയ ചട ിൽ സാ ് നിയമ

െവളിെc മിlിംഗ് 20,100
െവളിെc
19,300
െകാ
13,000-14,000
പി ാk്എk്െപlർ 3000
പി ാk്േറാ റി
3800
µളക്
േച ാtത്്
41,900
µളക് തിയത്
40,400
µളക്േച ിയത്്
43,900
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
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
6430
ൈപനാpിൾ
പc
20.00
പc (െsഷയൽ)
21.00
പഴം
24.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
12,900
ആർഎസ്എസ്-5 11,900-12,500
ഒ പാൽ
8300
ലാ k്
8600

ആല ഴ

െവളിെc
പി ാk്
െകാ
,,

19700
3000
13000
13050

13100

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
126.50
ആർ.എസ്.എസ് 5
122.00
തരംതിരിkാtത് 112.00,
110.00
ഒ പാൽ
74.50
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
12900
ആർ.എസ്.എസ് 5
12500
തരംതിരിkാtത്
11400
ഒ പാൽ
8930
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
10946
ആർ.എസ്.എസ് 2
10827
ആർ.എസ്.എസ് 3
10718
ആർ.എസ്.എസ് 4
10658
ആർ.എസ്.എസ് 5
10568
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
9710
(152.35)

60 % ലാ ക്സ് 7868 (123.45)
െവളിെc
21500
െകാ
14000
ശർkര ( മറ ർ)
7400
ശർkര (പാ ി)
5800

ർ

മാർk ്
െവളിെc
19200
െകാ
13450
േത പി ാk്
2900
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

6.00 ഡിേവാഷണൽ േസാംഗ്
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.30 രപണവം
8.30 നയൂ രടാk്
9.00താരpകി ്
10.00 ജി.ഐ.ടി.ഡി
10.35 േനk് മാsർ
12.35 സ്െരടയ് ് ൈലൻ

ഡിഡി മലയാളം

7.00 ഷിദർശൻ
8.00 േമഘരാഗം
ഡിഡി േകരളം

ായേമറിയാ ം യൗവനtിെn സരിേpാെട ം ആേരാഗയ
േtാെട ം നെm നിലനി
n ൈവ മിνക ം ധാ k മാ
ണ് ആnി ഓക്സിഡ കൾ. ശരീര േകാശ ൾ
ാ n നാ
ശ ം പരി ക ം തടയാൻ ആnി ഓക്സിഡ കൾ നെm സ
ഹായി
.
ബീ കേരാ ിൻ, ൈലേകാപിൻ, ജീവകം സി, ജീവകം ഇ എnിവ
യാണ് ആnി ഓക്സിഡ കൾ എn േപരിൽ അറിയെp nത്.
പckറികൾ, പഴ ൾ, പയ വർഗ ൾ എnിവയാണ് ധാന
ഉറവിടം. ബീ ് ,് േകാളി വർ, കാേബജ്, ഉllി, തkാളി എnി
വ ം നട്സ്, മത്സയം, േകാഴിയിറcി, വിവിധ ധാനയ ൾ എnിവ
ം ആnി ഓക്സിഡ കളാൽ സmnമാണ്.
അർ ദം, ദയാഘാതം, മസ്തിഷ്കാഘാതം എnിവെയ െച
kാൻ ആnി ഓക്സിഡ കൾk് കഴി ം. അൽഷിേമഴ്സ്, ആ
സ്തമ, ചർmേരാഗ ൾ, അസ്ഥിkയം, ആർtവ തകരാ
കൾ എnിവ തിേരാധിkാνം ആnി ഓക്സിഡ കൾ സഹാ
യി
.്

േകാ യം

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

22040
2755
43000
43000

തായ്ല ടൂർ

₹

യൂേറാp്-യു.െക സ്െപഷയൽ ടൂർ

₹

40,971
 െഫ വ രി 18 ന് െകാ cി
യിൽ നി n് റ െp ് 23 ന് മ ട
ിെയ ം.  നിരk് 40,971
പ µതൽ (ഇkേണാമി kാ
s് വിമാനയാ , ീ sാർ താ
മ സം, ഭ k ണം, േറാ ഡ് യാ
y് എ. സി വാ ഹ നം, എൻ
ി ടി k കൾ, ർ മാ േന ജർ,
ർ ൈഗഡ്, വിസാ ചാർ കൾ, ഇൻഷവറൻസ് ഉൾpെട ) 
ബാേ ാk്, പ ായ ട ി ശsമായ റിs് േകn ൾ,
ീരാച ക വാ സേ തം, അൽകസർ േഷാ, േകാറൽ ഐ
ല , േനാ ് c് േ ാpിkൽ ഗാർഡൻ, പ ായ ഫ്േളാ ിം
ഗ് മാർk ്, െജംസ് ഗയാലറി, ാ പാലസ്, വാ ് േഫാ ( ശ
sമായ d േk ം), വാ ് ൈ മിത് (സവർ
d േk
ം), സഫാരി േവൾഡ്, മൈറൻ പാർk് എnീ sല ൾ
സnർശിkാം.

2,71,000
 മാർc് ഒnിന് െചൈnയിൽ
നിn് റെp ് മാർc് 16ന് തി
രിെc ം.  നിരk് 2,71,000
പ µ തൽ ( വി മാന ടി k ്,
േഹാ ൽ താ മ സം, ഭ k ണം,
എൻ ി ടിk കൾ, വിസാ ചാർ
കൾ ട ിയവ ഉൾpെട) 
.െക, ാൻസ്, െനതർലാൻ
ഡ്സ്, െബൽജിയം, ജർമനി, സവി ്സർലാൻഡ്, ഓ ിയ, വ
tിkാൻ, ഇ ലി എnിവിട ൾ സnർശിkാം.

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 ീµ കൻ
7.00 വാനmാടി
നയൂസ്

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

8.30 േകാമഡി ൈടം

730 ഷാpിെല കറി ം
നാവിെല ചി ം
9.30 ഹൃദയtിൽ
സൂkിkാൻ
07:16 Mad Max 2: The
Road Warrior
08:59 Meet the Fockers
10:58 Furry Vengeance
12:38 The Dictator
01:53 The Last Airbender
03:43 Final Destination 5
05:15 Way Of The Dragon
07:05 Spooks: The Greater
Good
11:30 Transformers:
Revenge of the Fallen

യു.െകയിൽ സയൻസ് - െട േനാളജി ഉcേകാടി

േചംബർ ഒഫ് ഫാർമ എnർൈരപസസ് ഭാരവാഹികൾ

STAR MOVIES

'

നി

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2018 ജνവരി 13 ശനി)
േമടം : (അശവതി, ഭരണി, കാർtിക
ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)

സിനിമ
ഏഷയാെന ് hd : 9.00 പറയാം
ഏഷയാെന ് മൂവീസ്: 7.00 അn ം റ
ം 9.00 കഥ പറ േmാൾ
1.00 എ ം എേpാ ം 4.00 ഇmാνേവൽ
ഏഷയാെന ്: 9.00 ൈമ േബാസ് 4.00 േടk് ഓഫ്
ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 എബിസിഡി
എസിവി : 9.00 ആലേ രി തmാkൾ 2.00 ഒnാം മാനം മാനം
9.30 േപാസ് ് േബാക്സ് നം 27
േറാ ബൗൾ: 2.00 നാ ം ജാേനാ ന ഹം
ജുk്േബാk് : 6.30 െവ ം
ൈകരളി: 9.00 pാkി 1.15 പ tി വീരൻ 4.30 സി ം
വി: 12.30 ംബസേമതം 8.00 മലർവാടി ആർട്സ് kബ്

06:36am Percy Jackson:
Sea of Monsters
08:43 Baby ' s Day Out
10:45 The Amazing Spider- ANIMAL PLANET
Man 2
07:00am Wild Cats

cേകാടിയിൽ പെ
. വി.
ഐ. ടി ൈവ സ് ചാൻ സ ല ം
sാ പ ക ν മായ േഡാ. ജി. വി
ശവ നാ ഥൻ, ടാ ാ െട േനാ ള
ജി സർവീസസ് ൈവസ് സി
ഡ ശ ർ നാരായണൻ, വി.
ഐ. ടി ൈവ സ് ചാൻ സ ലർ
െ ാ ഫ. ആ ന n് സാ µ വൽ,
ൈവസ് സിഡ മാരായ ജി.
വി. െശൽ വം, ശ ർ വി ശവ നാ
ഥൻ ട ിയവർ വിവിധ െസ
ഷνകളിൽ പെ
.

െകാ cി: േചം ബർ ഒ ഫ്
ഫാർമ എ nർ ൈ സ സ്
പാ ല kാ ട്,
ർ, ഇ
kി, ആ ല ഴ, േകാ യം,
എറണാ ളം ഉൾെp n
െസൻ ൽ േസാൺ ഭാ ര
വാ ഹി ക െള തി ര െ
. െsലിൻ lംേകാ ്
എൻ. ജയേഗാപാൽ
( സിഡ ), വിേനാദ് സ്െ് ലിൻ
േനാൻ, േജാബി േജാർജ് ( േജാ
മാർ േമ േനാൻ, ബി നീ ഷ് വി.
യി െസ റിമാർ), വിേനാദ്
സി (ൈവസ് സിഡ മാർ),
മാത ( ഷറർ) എnിവെര തി
എൻ. ജയേഗാപാൽ ( ജനറൽ
രെ
.
െസ
റി ), വീൺ വി. േമ

1.35 ഹരിതം സുnരം
2.35 രഡീം ൈരഡവ്
5.35 ബിസിനസ് ബീ ്സ്
6.35 ബിസിനസ് നയൂസ്
7.35 സാൾ ് & െപpർ
8.00 സവയംവരം
8.35 രഡീം ൈരഡവ്
9.00 സി.ഐ ഷിബു എസ്.ഐ

01:37 Independence
Day: Resurgence
04:02 The Adventures
of Tintin
06:18 Iron Man 3
09:00 Jumanji
11:12 Kingsman: The
Secret Service

₹

11,340
 െഫ വരി 18ന് തിരിc് േഗാ
വ, ഉ ദ യ് ർ, േജാ ർ, ജ യ്
സാൽ മിർ, ജ യ് ർ, അ മീർ
സnർശിc് മാർc് 1ന് മട ി വ
ം.  ടിk ് നിരk് 11,340
പ. (െ യിൻ ടിk ,് ഭkണം,
േഡാർമി റി താമസം, വാഹന
സൗ ക രയം, ർ എ സ് േകാർ ,്
െ യിനിൽ െസക രി ി എnിവ ഉൾpെട) സർkാർ ജീവ
നkാർk് എൽ.ടി.സി സൗകരയം.  തി വനn രം, െകാ
lം, േകാ യം, എറണാ ളം,
ർ, െഷാറ ർ, േകാഴിേkാ
ട്, ക ർ, കാസർേഗാഡ് എnീ േsഷνകളിൽ നി ം െ
യിനിൽ കയറാം.

കൗമുദി ടിവി

ശാ രതകൗമുദി

സ്േനഹിkാം
ആnി ഓക്സിഡnിെന

,,

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1471.500 1477.800
ACC
1805.150 1804.950
AMARAJA
857.800 857.550
APOLLOTYRE
278.750 278.950
APPOLOHOS
1161.300 1163.350
ARVINDMILL
465.750 467.250
ASHOKLEY
128.650 128.650
ASIANPNT
1189.650 1189.700
AVAYA GLOBAL
126.500 129.000
AXISBANK
555.750 555.100
BAJAJAUTO
3175.100 3175.350
BALAJITELE
159.650 159.400
BANKOFBARODA
162.550 163.000
BATAIND
745.900 746.100
BEML
1547.100 1549.000
BFLSOFT
727.950 728.600
BHARTI
509.400 509.550
BHEL
102.700 102.700
BIOCON
539.700 540.400
BOI
163.200 162.650
BOMBDYE
281.150 281.600
BPCL
490.300 489.900
BPL
108.900 109.350
BRITANNIA
4705.450 4708.300
BSES
555.550 555.400
CANARABANK
354.000 353.950
CEAT
1974.300 1975.650
CENTURY TEXT
1430.550 1430.750
CHENNAIPETRO
444.650 445.950
CIPLA
610.500 612.100
COLGATE
1136.400 1139.600
CROMPGREV
97.900 97.900
D-LINK
127.200 127.700
DABUR
358.000 358.150
DENABANK
26.100 26.100
DIVIS LAB
1090.150 1093.800
DRREDDY
2447.550 2447.650
Eastern Treads
100.150
0.000
EIHOTEL
192.750 192.050
ENGGINDIA
194.000 194.000
ESCORTS
811.000 812.900
Excel Infoways Ltd
105.750 106.350
FEDERALBNK
115.100 115.050
FINLXCABLE
720.000 722.950
GAIL
499.800 501.150
GEOJIT
118.200 118.000
GESHIPP
456.250 456.250
GLAXO
2475.100 2469.950
GLENMARK
624.250 625.850
Globus Spirits Ltd
166.200 165.350
GNFC
482.600 483.600
GODREJS
988.750 991.300
GRASIM
1222.100 1221.650
GUJAMBCEM
269.650 269.400
HCLINFO
60.650 60.500
HDFC
1761.250 1760.950
HDFCBNK
1865.650 1865.300
HEROHONDA
3685.800 3687.350
HINDALCO
268.700 268.850
HINDLEVER
1372.700 1374.000
HINDUJAFUN
836.450 835.850
HPCL
425.650 425.900
I-FLEX
4121.500 4125.300
ICICIBANK
317.600 317.700
IDBI
61.100 61.050
INDHOTEL
141.200 141.500
INDIACEM
190.750 190.850
INFOSYS
1078.400 1078.450
INFOTECH ENT
579.500 577.400
IOB
23.550 23.500
IOC
388.000 389.050
ITC
267.500 267.550
KALECONSULT
1433.550 1435.450
KARUR VYSYA BANK 122.500 122.550
KOTAKM
1019.400 1023.350
L&T
1329.200 1329.150
LICHSGFIN
566.900 567.300
UPINCHEM
919.150 919.100
M&M
766.100 767.500
MAHABANK
22.450 22.400
Mahindra Holidays
380.050 380.200
MARUTI
9460.300 9459.150
MAXIND
568.500 569.500
MCDOWEL
3809.750 3809.250
MRF
71990.10071970.950
MTNL
27.200 27.200
MUKTAARTS
100.600 100.450
NAICHOLAS
2861.050 2860.700
NEYBELI
109.000 109.050
NHPC Ltd
31.700 31.700
NIIT
113.600 113.850
NTPC
172.000 172.500
OBC
121.700 121.750
Oil India Ltd (OIL)
383.750 384.550
ONGC
200.250 200.750
ONWARDTECI
126.900 127.750
ORCHIDCHEM
23.350 23.500
PANACEABIO
233.250 233.700
PETRONET
252.300 252.500
PFIZER
2020.600 2020.250
Pipavav Shipyard
55.700 55.700
POLARIS
390.100 390.150
PRYACEM
447.600 447.950
PTC
119.450 119.450
Raj Oil Mills
2.330
2.200
RAMCOSYS
547.850 548.450
RELCAP
584.850 585.250
RELIANCE
946.750 949.000
ROLTA
75.850 75.900
RUBFILA INTL [BSE] 91.800
0.000
SAB
34.250 34.250
SAIL
98.350 98.650
SARIGAMA
842.300 840.000
SBI
301.800 302.250
SCI
95.600 95.600
SIB
32.700 32.700
SIEMENS
1322.200 1321.500
SKFBEAR
1850.550 1851.450
SMITHKLC
6477.850 6511.250
SSI
9.310
9.200
STROPTICAL
360.250 360.350
SUNPHARMA
584.250 583.450
SYNDIBANK
77.600 77.600
Tata Communications 676.100 677.150
TATACHEM
764.350 764.650
TATAELXSI
1034.750 1038.350
TATAPOWER
99.100 99.050
TATATEA
324.650 325.750
TCS
2772.900 2776.350
TELCO
436.150 437.100
THERMAX
1294.150 1291.700
THMCOOK
267.350 268.350
TIPSINDIA
114.900 113.400
TISCO
771.050 770.250
TITANIND
904.300 903.800
TRIGYNTECH
147.050 146.450
UCOBANK
31.650 31.600
UNICHEMLAB
359.100 359.050
VESUVIUS
1336.950 1342.800
Vguard
233.250 233.250
VOLTAS
633.300 633.950
WIPRO
318.750 318.800
WONDERLA
395.000 395.000
ZEETELE
592.200 591.000

െകാcി: െപാ േമഖലാ sാപനമായ ഇnയൻ െറയിൽേവ കാ
റിംഗ് & റിസം േകാർpേറഷൻ (ഐ.ആർ.സി. ി.സി) തിയ ർ
പാേk കൾ ഖയാപി . റ
നിര ം രkിതയാ
മാണ് പാേkജിെn ആകർഷണം.

െവ ർ: െവ ർ ഇൻsി ് ഒ
ഫ് െട േനാ ള ജി ി നിൽ
അഡവാൻസസ്ഇൻസയൻസ്,
എൻജിനിയറിംഗ്, െട േനാള
ജി ഉ c േകാ ടി സം ഘ ടി pി .
േകം ി ് സർ വ ക ലാ ശാ ല
യിെല µെറ എഡവാർഡ് േകാേള
ജിൽ നടn ിദിന ഉcേകാടി
ാ േഫാഡ് േമയർ ആബിദ്
ൈസൻ ഉ ഘാടനം െച .
26 രാ ജയ ളിൽ നി n്
200ൽ പ രം തി നി ധി കൾ ഉ

2755

www.facebook.com/keralakaumudi

ഐ.ആർ.സി.ടി.സിk്
പുതിയ ടൂർ പാേkജുകൾ

ഭാരത് ദർശൻ ടൂറിs് െരടയിൻ

22,040

08:00 Animal Planet
Exclusives
09:00 Lords of the Jungle
11:00 Survival Games
12:00 Animals Unleashed
01:08 Animal Planet
Exclusives
02:00 Monster Wars
05:00 Monster Wars
07:30 Animal Planet
Exclusives

09:00 Lords of the Jungle
10:00 Wildest Survival
SONY PIX

07:56am Despicable Me
09:59 Men in Black 3
12:18 King Kong
04:18 The Mummy
06:55 The Angry Birds Movie
09:00 Battleship
11:53 The Man with the Iron
Fists

ആേരാഗയsിതി െമcെp ം.
ബ n ൾ ഗ മ മാ ം. യാ
കൾ േവ ിവ ം.
ഇ ട വം : ( കാർ tി ക അ വ സാ ന µ
kാൽ ഭാ ഗം േരാ ഹി ണി, മ ക യി രം
ആദയപ തി വെര)
െതാഴിൽ രംഗt് േന ം. ധർ
m tികൾ െച ം. രയാ
െച ം.
മിഥുനം : (മകയിരം ര ാം പ തിഭാ
ഗം,തി വാതിര, ണർതം ആദയം µ
kാൽ ഭാഗം)
സാmtിക േന ം. ംബാം
ഗ േളാെടാpം യാ . ണയ
ബnം ശkമാ ം.
കർkടകം : ( ണർതം അവസാന
കാൽ ഭാഗം, യം, ആയിലയം)
െചറിയവിഷയ ൾഉേപkി
ം. ആ tീയ കാ രയ ളിൽ താ
പരയം. കാരയ ൾ kമാ ർവം
െച ം.
ചി ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽഭാഗം)
k െട സ ഹാ യം.
സാ m tിക കാ രയ ളിൽ
dി ം. അഭി ായ ളിൽ മാ ം
വ ം.
കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽഭാ
ഗം, അtം, ചിtിര ആദയ പ തി
ഭാഗം)
കഠിനാdവാനം േവ ിവ ം.
സ mാ ദയ ശീ ലം വർ dി ം. ം

ബകാരയ

ളിൽ

dി

ം.

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

ഹ മാ tി ന് അ വ സ രം.
സാ m tിക കാ രയ ളിൽ േന
ം. രkാപdതികളിൽേച ം.
വൃ ി ക ം : ( വി ശാ ഖം അ വ സാ ന
കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )
പരീkകളിൽ ജയം. ഇൗശവര
ചി n ക ളിൽ µ ം. അ പ വാ ദ
ൾ േകൾ ം.
ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15 നാ
ഴിക)
ആേരാഗയകാരയ ളിൽ dി
ം. ഉtരവാദിതവ ൾ ഏെ
ം. സേnാഷാνഭവ ൾ.
മകരം: (ഉ ാടം അവസാന µkാൽ
ഭാഗം, തി േവാണം, അവി ം- ആദയ
പ തി).
വി വാ ഹ ബ n tി ന് അ ν
ലസമയം. സാmtിക േന µ
ാ ം. ആേരാഗയം െമcെp ം.
കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ചതയം,
ാതി, 45 നാഴിക)
t് സഹായം ലഭി ം.
അ തീkിത യാ കൾ േവ ി
വ ം. െ ാേമാഷന് സാdയത.
മീനം:(
ാതി അവസാന കാൽഭാ
ഗം, ഉ ാതി, േരവതി).
ഭാവിചിnകൾ അല ം. ജാ
തേയാ ടി വർtി ം. മാന
സികമായി പിരിµ kം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

