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സവർണം

54.03

െസൻെസക്സ്

29.60

നിഫ്ടി

32074.78

പവൻ (8രഗാം)

9915.95

www.keralakaumudi.com

ഒരു രഗാം

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1445.650 1443.350
ACC
1751.250 1747.400
Adani Power
30.000
30.050
AKSHOPTICAL
22.200
22.200
AMARAJA
841.300 840.150
ANDHARA BANK
57.250
57.200
APOLLOTYRE
253.550 253.350
APPOLOHOS
1238.350 1238.950
ARVINDMILL
381.400 382.000
ASHOKLEY
108.250 108.250
ASIANPNT
1125.500 1125.450
AVAYA GLOBAL
121.550 124.950
AVTNPL
41.050
41.050
AXISBANK
510.950 510.500
B....................................................................
BAJAJAUTO
2811.950 2821.250
BALAJITELE
176.100 175.500
BANKOFBARODA
164.300 164.350
BATAIND
555.150 554.900
BEML
1538.300 1538.550
BFLSOFT
570.450 569.100
BHARTI
408.600 408.450
BHEL
140.900 141.150
BIOCON
407.400 409.000
BOI
148.000 148.100
BOMBDYE
85.900
86.150
BPCL
466.450 467.450
BPL
70.500
70.800
BRITANNIA
3696.900 3697.700
BSES
516.300 516.350
C....................................................................
CANARABANK
368.600 368.500
CEAT
1893.450 1894.300
CENTURY TEXT
1167.600 1168.350
CHENNAIPETRO
394.750 394.950
CIPLA
555.900 556.500
COLGATE
1070.250 1070.800
CORPBNK
52.800
53.250
CROMPGREV
85.000
85.100
D....................................................................
D-LINK
96.500
95.950
DABUR
302.600 302.150
DENABANK
34.150
34.100
DIVIS LAB
730.650 730.900
DRREDDY
2693.300 2697.250
DWARKESH SUGAR 426.500 426.850
E....................................................................
Eastern Treads
102.300
0.000
EIHOTEL
139.450 138.800
ENGGINDIA
156.500 156.750
ESCORTS
669.150 669.500
Excel Infoways Ltd
59.300
59.650
F....................................................................
FEDERALBNK
114.150 114.100
FINLXCABLE
508.200 508.900
G....................................................................
GAIL
384.950 386.150
GARDEN SILK
30.800
30.800
GEOJIT
105.000 105.100
GESHIPP
407.350 408.000
GLAXO
2533.200 2542.850
GLENMARK
682.950 683.550
Globus Spirits Ltd
76.050
75.950
GNFC
284.600 284.650
GODREJS
966.450 965.550
GRASIM
1306.850 1306.600
GUJAMBCEM
265.950 266.150
H....................................................................
HARMALA
76.750
76.650
HCLINFO
46.950
46.950
HDFC
1651.800 1652.350
HDFCBNK
1682.800 1682.350
HEROHONDA
3763.750 3764.350
HINDALCO
209.000 209.150
HINDLEVER
1152.800 1152.950
HINDUJAFUN
470.300 469.300
HOTLLEELA
21.450
21.400
HPCL
377.500 377.850
I.....................................................................
I-FLEX
3669.600 3676.200
ICICIBANK
303.050 303.500
IDBI
58.000
58.050
INDHOTEL
123.050 123.350
INDIACEM
209.800 209.750
INFOSYS
985.350 984.050
INFOTECH ENT
515.050 515.600
IOB
25.400
25.300
IOC
373.500 373.550
ITC
325.750 325.150
K....................................................................
KALECONSULT
1384.300 1381.800
KARUR VYSYA BANK 137.250 137.450
KOPRAN
84.000
84.000
KOTAKM
977.750 979.700
L....................................................................
L&T
1170.650 1171.250
LICHSGFIN
744.850 745.800
LUPINCHEM
1147.600 1146.750
LYKALAB
51.350
51.600
M....................................................................
M&M
1383.300 1384.600
MAHABANK
28.700
28.750
Mahindra Holidays
400.600 400.250
MARUTI
7525.550 7522.300
MAXIND
599.200 600.850
MCDOWEL
2755.400 2755.250
MIDDAY
21.700
21.450
MRF
70004.500 70072.700
MROTECH
62.900
63.050
MTNL
21.350
21.350
MUKTAARTS
102.500 102.400
N....................................................................
NAICHOLAS
2925.100 2927.050
NEYBELI
107.500 106.900
NHPC Ltd
31.250
31.200
NIIT
87.900
87.750
NTPC
168.150 168.550
O....................................................................
OBC
149.400 149.400
Oil India Ltd (OIL)
274.500 274.400
ONGC
160.050 160.050
ONWARDTECI
97.750
98.150
ORCHIDCHEM
27.600
27.550
P....................................................................
PANACEABIO
139.400 139.600
PENTSOFT
0.720
0.000
PETRONET
208.950 209.150
PFIZER
1800.300 1802.500
Pipavav Shipyard
60.550
60.550
POLARIS
244.150 244.500
PRYACEM
129.500 129.000
PTC
117.650 117.700
R....................................................................
Raj Oil Mills
1.590
1.650
RAMCOSYS
398.350 400.300
RELCAP
670.550 670.450
RELIANCE
1551.350 1551.750
ROLTA
61.550
61.550
RUBFILA INTL [BSE] 72.000
0.000
S....................................................................
SAB
229.050 231.200
SAIL
61.700
61.800
SARIGAMA
322.400 321.900
SBI
292.800 293.000
SCI
83.400
83.350
SHYAMTELE
19.000
0.000
SIB
28.550
28.500
SIEMENS
1357.150 1358.000
SKFBEAR
1587.850 1571.450
SMITHKLC
5502.000 5500.400
SSI
5.260
5.200
STROPTICAL
159.050 159.350
SUNPHARMA
571.300 571.450
SYNDIBANK
77.050
77.450
T....................................................................
Tata Communications 663.900 665.800
TATACHEM
630.550 629.750
TATAELXSI
1708.950 1706.700
TATAPOWER
83.300
83.400
TATATEA
176.800 177.000
TCS
2395.700 2395.450
TELCO
454.300 454.150
THERMAX
901.350 899.700
THMCOOK
247.000 247.750
TIPSINDIA
64.650
65.100
TISCO
558.850 559.800
TITANIND
532.500 533.750
TRIGYNTECH
124.250 124.250
UCOBANK
34.050
34.050
UNICHEMLAB
272.050 272.350
VESUVIUS
1343.850 1347.800
Vguard
182.000 182.000
VOLTAS
483.600 483.800
WIPRO
267.600 266.850
WONDERLA
357.800 359.050
ZEETELE
523.150 524.250

േകാ യം: വിേദശ വിപണിയിൽ
ഉണർെവാഴി
നിnി ം കഴി
വാ രം ഇ nയൻ റ ബർ വില
േന tിേലk് തി . വിേദശ
റ ബർ ഇ റ മ തി യിൽ െപ െ
ായ റ വ് രാ ജയ t് ട യർ
ഉ ത് പാ ദ ന െt ബാ ധി kാ തി
രി kാൻ അ വ ധി k c വ ട kാർ
വില ി യ താ ണ് കാ ര ണം. വ
ം മാ സ ളി േല ll റ ബർ
വി ല യിൽ ഇ േതാ െട വർ d ന യ
ാ െമ n് ഉ റ pാ യ േതാ െട,
വൻകിട കmനികൾ നിലവിെല
വിലയിൽ മtരിc് ചര വാ ി
ി. ഇതാണ് ഇnയയിൽ വില
തിkാൻ കളെമാ kിയത്.
വിവിധയിനം റബറിന് കിേലാ
y് ക ഴി
യാ ഴ്ച ഏ
പµ
തൽ എ പ വെര ഉയർ . 127
പയിൽ വില്പന ആരംഭിc നാ
ലാംേ ഡ് റബർവില വാരാnയ
യിൽ അവസാനിcത് 134 പ
യിലാണ്. അ ാ േ ഡ് വില കി
േലാ y് എ
പ ഉ യർ . വില
ഉയർnത് ടാpിംഗി ം ഉണർ
ാkി. ഇേതാെട ലാ ക്സ് വി
ല ം െമ c െp . ലാ ക് സ് വാ
ാൻ െച കിട വയ വ സാ യി ക
ം മtരി . വില അേതാെട 80
പയിൽ നി യർn് 90 പ
യിെലtി.
ടയർ േലാബി െട താ പരയം
സംരkി n അവധി വയാപാ
രി കൾ വി പണി യിൽ ഇറ ി ക

₹134

േgാബൽ െഡസ് ിേനഷൻ മാേനജ്െമ കmനിയായ സ്ൈപസ്ലാൻഡ് േഹാളിെഡയ്സിെn ാവൽേഷാp്
െകാcിയിൽ ീല ൻ റിസം ആൻഡ് ിസ് യൻ റിലീജിയസ് അഫേയഴ്സ് സഹമnി അ nിക െഫർണാ
േ ാ, ീല ൻ െതാഴിൽ മnി രവീn സമരവീര എnിവർ േചർn് ഉ ഘാടനം െച
. മാേനജിംഗ് ഡയറക്
ടർ .സി. റിയാസ്, െ ാഫ. െക.വി. േതാമസ് എം.പി ട ിയവർ സമീപം.

ആഭയnര വിപണിയിൽ ആർ.എസ്.എ
സ് - 4 േ ഡ് റബർവില കഴി
വാരം
ഏഴ് പ ഉയർn് കിേലാy് 134 പ
യിെലtി

സ്ൈപസ് ലാൻഡ് രടാവൽ
േഷാp് െകാcിയിൽ

₹90

െകാ cി: µഖ േgാ ബൽ െഡ സ്
ി േന ഷൻ മാ േന ജ് െമ ക m നി
യായ സ് ൈപ സ് ലാൻ ഡ് േഹാ ളി
െഡയ്സിെn ാവൽേഷാp് െകാ
cി യിൽ വർ t നം ആ രം ഭി
. ദ kി േണ nയ യിൽ ക m നി
െട ഏ ം വ ലിയ െഡ സ് ി േന

ലാ ക്സ് വില േനടിയത് പ
t് പ െട േന ം. വില
80 പയിൽ നി യർn്
90 പയായി

₹25 േകാടി കുടിശിക
റബർ കർഷകർk് കിേലായ്
k് 150 പ കണkാkി
സബ്സിഡി നൽ n വി
ലsിരത പdതിയിൽ 25
േകാടി പ െട ടിശിക
ളി കയാണ്. അവർ നിശ്ചയി
cി രി n െസ പ് തം ബർ അ വ
ധി വില 139 പയാണ്. ഈ വി
ലയിൽ വ ം ിയായിരി ം വ
ം നാ കളിെല വയാപാരം. ൈച
നയിൽ ആർ.എസ്.എസ് േഫാർ
വില ഒ
പ ഉ യർ n് 126

്. ഈവർഷം ഇ വെര
ഒ കർഷകν േപാ ം സർ
kാരിൽ നിn് സബ്സിഡി
കി ിയി ിെlnാണ് പരാതി.
ജി.എസ്.ടി നടpായേതാെട,
പ യി െല tി. 110 പ യി െല
tിയ േടാkിേയാ വില ം റി
cി ത് ഒ
പ െട േന ം. ബാ
േ ാkിൽ വില 110 പയിൽ ത
െn നിലനി . ഏതാνം വർഷ
ളായി തായ്ലൻഡ് റബർവിപ
ണിേനരി n തിസnിരാജയാ

േസാഫ് ്െവയറിൽ മാ ം വ
േt കാലതമാസമാണ്
ഇേpാൾ പdതി േനരി n
തിസnിെയnാണ് സർ
kാരിെn വാദം.
nര വിപണിെയ ം ഉലയ്
.് കർഷകർk് വീ ം സാm
tിക ഉേtജന പാേk കൾ
തായ്ലൻഡ് ഖയാപിേc െമ
n് ചന
.് പാേkജ് ഫല
ദെമ ിൽ രാജയാnര വിപണി
യിൽ ഉണർ
ാ ം.

എൽ.സി.ബി.എഫിൽ െതാഴിൽ അധിഷ്ഠിത േകാഴ്സുകൾ
എ ഫ്) േലാ ജി സ് ി ക് സ് െതാ
ഴിൽ അധിഷ്ഠിത േകാഴ് കളി
േലk് അഡ്മിഷൻ ആരംഭി .
p സ് , ഡി ി ക ഴി
വർ k്
അ േപ kി kാം. സി. ഐ.ഐ
െമmറായ എൽ.സി.ബി.എഫ്,
ഇൻ സ് ി ് ഒ ഫ് േലാ ജി സ് ി
ക് സി െn േക ര ള tി െല മി ക
വി െn േക n മാ ണ്. വി ശാ ല

 പഠിkാം േലാജിസ് ി
ക്സ് േകാഴ്സുകൾ

െകാcി: ഇൻസ് ി ് ഒഫ് സ
ൈp മാേനജ്െമ ഇnയ െട
േകരളചാപ് റായല ൻേകാ
േളജ് ഒഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ്
ഫിനാൻസിൽ (എൽ.സി.ബി.

വിനിമയനിര

്

ം അതി തന മായ സ്മാർ
ട് കാmസ്, വിദgdരായ അdയാ
പകർ, മികc ൈല റി എnിവ
എൽ.സി.ബി.എഫിെn േതയ
കതകളാണ്.
p സ് ആ ണ് ഡി ി േകാ ഴ്
കൾ k് േയാ ഗയ ത. ബി ദ µ
llവർk് പി.ജി. ഡിേpാമ, എം.
ബി.എ േകാഴ് കളിേലk് അ

െ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

64.40
73.81
84.10
66.99
47.07
50.37
50.86
170.02
211.86
167.00
17.15
17.52
17.67

64.31
73.73
84.01
66.88
46.99
50.33
50.79

െകാcി
െവളിെc മിlിംഗ് 14,200
െവളിെc
13,600
െകാ
9115-9500
പി ാk്എk്െപlർ 2200
പി ാk്േറാ റി
2500
µളക്
േച ാtത്്
46,600
തിയത്
47,100
µളക്േച ിയത്്
50,600
k്മീഡിയം
9500
k്െബs്
11,500
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8700-9200
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
18,000-19,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
4100
വ ൽµളക്
6300-14,500
ഉ n്
7800-8500
െച പയർ
6000-6500
കടല
6,500-7,500
µതിര
6900

എll്
11,000
മlി
5500-11,000
പcരി നmർ-2
2600
kലരി(ജയ) 3800-3900
ജാതിkെതാ ൻ 120-150
െതാ ിlാtത്
250-280
ജാതിപ ി
300-500
ാ
690
പാംഓയിൽ
5450
ൈപനാpിൾ
പc
20.00
പc (െsഷയൽ)
21.00
പഴം
30.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
13,700
ആർഎസ്എസ്-5 13,000-13,500
ഒ പാൽ
9500
ലാ k്
9000
ആല ഴ
ആല ഴമാർk ്
െവളിെc
12700
പി ാk്
2400
െകാ
8800
,,
8850

,,

8900
േകാ യം
കേmാളനിലവാരം
െവളിെc
14000
െകാ
9200
ശർkര ( മറ ർ)
7000
ശർkര (പാ ി)
5800
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
124.00
ആർ.എസ്.എസ് 5
125.00
തരംതിരിkാtത് 115.00
ഒ പാൽ
76.00
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ്4
12900
ആർ.എസ്.എസ്5
12600
തരംതിരിkാtത്
12200
ഒ പാൽ
9245
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
ലഭയമl
ആർ.എസ്.എസ് 2
ലഭയമl
ആർ.എസ്.എസ് 3
ലഭയമl
ആർ.എസ്.എസ് 4
ലഭയമl
േകാലാല ർ

ശാ
ശാ രതകൗമുദി
രതകൗമുദി

െകാ cി: വാ ണി ജയ വാ ഹന േ
ണി യിൽ മ ഹീ n ആൻ ഡ് മ ഹീ
n അവതരിpിc ജീേtാ മിനി
kി െn pാ ് േഫാ മിൽ അ ണി
യി െcാ kിയ ജീ േtാ പാ സ
ർ മി നി വാൻ വി പ ണി യി െല
tി. ജീേtാ വാനിെn ബി.എ
സ് - 4 ഡീസൽ േവരിയ െകാcി
യിൽനടnചട ിൽമഹീnെകാ
േമഴ്സയൽ െവഹിkിൾസ് മാർk
ിംഗ് ൈവസ് സിഡ മേഹഷ്
ൽkർണി, െസയിൽസ് (സൗ
t്) സീനിയർ ജനറൽ മാേനജർ
രാേജഷ് ഭാസീൻ എnിവർ േചർ
n് റtിറkി. 3.43 ലkം പ
യാണ് എക്സ്േഷാ ം വില. െപ
േ ാൾ, സി. എൻ. ജി േവ രി യ
കൾ ഒnര മാസtിനകം വിപ
ണിയിെലtി െമn് മേഹഷ്
ൽkർണി പറ .
16 ബി. എ c്. പി ക
ം 38
ന ൺ മീ ർ േടാർ ം പി ണ
നൽ n എം - ഡ േറാ, ഡയറക്ട്
ഇൻജkൻ എൻജിനാ llത്.
േടാപ് സ്പീഡ് 60 കിേലാമീ ർ. ഗി

മഹീn െട ജീേtാ മിനിവാൻ മഹീn ആൻഡ് മഹീn െകാേമഴ്സയൽ
െവ ഹി kിൾ സ് മാർ k ിം ഗ് ൈവ സ് സി ഡ മ േഹ ഷ് ൽ kർ ണി,
െസയിൽസ് (സൗt്) സീനിയർ ജനറൽ മാേനജർ രാേജഷ് ഭാസീൻ എ
nിവർ േചർn് െകാcിയിൽ റtിറ
.
യ കൾ അ .് ലി റിന് 26 കിേലാ
മീ ർ ൈമേല ം വാഗ്ദാനം െച
.മികcേ kിംഗ് സംവിധാനം,
േമാേണാേkാk് ഇnേ ഡ് ഷാ
സി എnിവ യാ ിക െട രk
ഉറpാ
. വിശാ ലമാ ണ് അക
tളം. ഏത് ായkാർ ം അനാ

ഡിഡി മലയാളം

7.00 ഷിദർശൻ
8.00 േമഘരാഗം

ര ാംതരം
2500-3000
െന മ ാട്
കേmാളനിലവാരം
µളക്
470 (കിേലാ)
െകാ pാk്
160(,,)
റbർ
124 (,,)
ഒ പാൽ
80 (,,)
ജാതിk
125(,,)
ജാതിപരിp്
230,,)
ജാതിപ ി
450(,,)
കാpിപരിp്
100 (,,)
ാ
500 (,,)
െകാേkാ
8(,,)
േത
32(,,)
ത ം
തി വനn രം
27700
ആല ഴ
27700
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
20920
ഒ ാം
2615
െവllി
തി വനn രം
43000
െകാcി
43000

െകാ cി: േദശീയ ഓഹരി വിപണി
(നിഫ് ി) ഇnെല സർവകാല ഉയ
രtിെലtി. 29 േപായി േന
മായി 9,915ലാണ് നിഫ് ി വയാപാ
രം ർtിയാkിയത്. ആദയമായാ
ണ് നിഫ് ി 9,900 േപായി കൾ മറി
കട nത്. േബാംെബ ഓഹരി
ചിക (െസൻെസക്സ്) 54 േപായി

ഡിഡി േകരളം

ഏഷയാെന ് pസ്

11.30 ഷിദർശൻ
2.00 മാജിkൽ ഫിേ സ്
8.30 ചാ േഷാ
07:32am Jonah Hex
10.30 ചായ ്
08:59bruce Lee: The
11.00 ഗാന ശയാമ സnയ
Legend
10:36 Captain Phillips
ഏഷയാെന ്
12:51 The Mask
02:35 Jack the Giant Slayer
6.00 േവഴാmൽ
04:29 Deep Blue Sea
6.30നീർമാതളം
06:20 Transformers:
7.00വാനmാടി
Revenge of the Fallen
8.00 പരsരം
09:00 The Legend of Tarzan
11:00 Ip Man 3

ആശുപരതിk് വിരശമേകnവുമായി
േജായ് ആലുkാസ് ഫൗേ ഷൻ
െകാcി:
ർ െമഡിkൽ േകാ
േള ജ് ആ പ ി യിൽ േജാ യ്
ആ kാ സ് ഫൗ േ ഷൻ ന ട
n ജീവകാ ണയ വർt
ന െടഭാഗമായിെന േരാഗ
ആ പ ിയിൽ വി മേകnം
റ
. കിട േരാഗിക െട
ിരി കാർ ം ഒ.പി. വിഭാഗ
tിൽ വ n േരാ ഗി കൾ ം
േവ ി യാ ണ് വി മ േക nം.

നയൂസ്

8.00 വാർtാ ഭാതം
8.30
വ ം
9.30 അകല ളിെല
ഇnയ

STAR MOVIES

08:53am Need for Speed
11:26 Ice Age: Collision
Course
01:16 Turbo

നാരായണൻ ി 1.00 െറഡ്ൈവൻ4.00 സഹയാ ികർk് േsഹ ർവം 7.00 ആട്
10.00 സീനിയർ മാൻേ k്
ഏഷയാെന ് pസ്: 12.00 േനാ ് k്
ഏഷയാെന ്HD : 9.00 കഥ പറ േmാൾ
ഏഷയാെന ് : 9.00 കഥ പറ േmാൾ
ൈകരളി: 1.15 േപാtൻവാവ
വി: 12.30 വി േലാകം 9.00 വ
കിരൺ: 7.30 വ ം വ
വ 10.30താളേമളം 1.30 കാണാകൺമണി
4.00 sാർ ് സി ി
േറാ ബൗൾ: 10.00 ദി േടർമിേന ർ
എസിവി:9.00സീസൺ 2.00 ഇര
ിക െട അcൻ 9.30 കൺെക ്
ജുk്േബാk്: 6.30 ചീനി ം

09:00am Extreme
Survivors
10:00 Lords of the
Jungle

നി

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2017 ലായ് 18 െചാv )

സിനിമ

ANIMAL PLANET

നാെള നട n ചട ിൽ േജാ
ളി സിൽക്സ് മാേനജിംഗ് ഡയറ
ക്ടർ േജാളി േജായ് ആ kാസ്
ഉ ഘാടനം െച ം. ആ പ ി
യിെല നാല് വർ ക െട നവീ
ക ര ണം േന ര േt ഫൗ േ ഷ
െn േന തവtിൽ ർtിയാ
kിയി
. എ.സി., ഫർണീc
കൾ ട ിയ സൗകരയ
ം
നവീകരി .

'

ഏഷയാെന ് മൂവീസ് : 7.00 നേരnൻ മകൻ ജയകാnൻവക 10.00 വkാലt്

03:07 X-Men
05:08 Evolution
07:18 Compliance
09:00 Predators

േന മാ യി 32,074 ം വയാ പാ
രം അവസാനിpി . കഴി
ആറ്
വയാപാര െസഷνകൾkിെട ഇത്
അ ാം തവണയാണ് നിഫ് ി
തിയ ഉയരtിേലk് വ വcത്.
വിേ ാ, ഇൻേഫാസിസ് ട ിയ
ഐ.ടി ഓഹരികൾ േന tിന് ഇ
nെല േന തവം നൽകി.

തൃശൂർ ഗവ. െമഡിkൽ േകാേളജ്

12.35 െരട ് ൈലൻ
1.35 േനk് മാsർ
2.35േലഡീസ് അവർ
4.00 ഓ ൈമ േഗാഡ്
4.30സാൾ ് ആൻഡ് െപpർ
5.35 ഹരിതം സുnരം
6.35 േദവാമൃതം
8.35താരpകി ്

2.30 േഡാ. ൈലവ്
9.00 ൈഫവ് sാർ ത കട
9.30ചിരി ം തളിക
10.00 മൗനം സmതം

യാസം കയറാνം ഇറ ാνം കഴി
ംവിധം േഡാ ക ം സjീകരി
cിരി
. കാ കേളാട് കിടപിടി
ംവിധം ആകർഷകമാണ് വാഹ
നtിെn പകല്പന. വp്, നീ
ല, െവll നിറേഭദ ളിൽ ജീേtാ
വാൻ ലഭി ം.

നിഫ് ി പുതിയ ഉയരtിൽ

കൗമുദി ടിവി

േലാകം അവസാനിcാലും
ഒnൂlാെരത!!!

രടികളാണ് കഥയിെല
pർതാരം. െവ ം 0.5 മിlീ
മീ ർ മാ മാണ് ഇവ െട
ആെക ll വലിpം. എ ്
കാ ക ം പnി െട പ
µll ടാർഡിേ
കൾ
ൈമനസ് 450 ഡി ി ഫാ
രൻ ഹീ ി ം ജീ വി ം.
302 ഡി ി വ െര ll
ടി ം llി ളായി ജീവി
ം. മാ മl, ൈമനസ്
നാല് ഡി ിവെര ം പിടി
c് നിൽkാൻ ടാർഡിേ
കൾk് കഴി ം.

( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ് . എം .ആർ 20
9368
(145.15)
60 % ലാ ക്സ് 7566 (117.25)
ർ
മാർk ്
െവളിെc
13300
െകാ
8930
േത പി ാk്
2050
എllിൻപി ാk്
2300
നെl
2100
കടെല
2300
അടyെകാkാെല
തിയത്
4000-4500
പഴയത്
4000-4500
ര ാംതരം
1800-2500
അമല
തിയത്
4000-4540
പഴയത്
4000-4480
ര ാംതരം
2500-3000
അടyപഴ ി
തിയത്
4000-4450
പഴയത്
4000-4450

6.00 ഡിേവാഷണൽ േസാം സ്
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.30 രപണവം
8.00 രഡീം ൈരഡവ്
8.30 നയൂ രടാk്
9.00 േഫാർ ദി പീpിൾ
10.30 േഡ വിt് എ sാർ
11.35സവയംവരം

ം ബnിpി nതിൽ മികc പ
ാണ് സ്ൈപസ്ലാൻഡ് വഹി
nെത ം ഇnയയിെല ം വിേദശ
െt ം µഖ നഗര ളിെലlാം
കmനിk് ാവൽ േഷാ ക െ
ം മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടർ .സി.
റിയാസ് പറ .

മഹീnയുെട ജീേtാ മിനിവാൻ
വിപണിയിൽ; വില ₹3.43 ലkം

കേmാളനിലവാരം

കറൻസി

േലാ കം അ വ സാ നി
kാൻ േപാ
എ n്
േകൾ േmാൾ തെn മ
ന സി േല k് ആ ദയം ഓ ടി
െയ n ചി ം എlാം
തകർn് തരിpണമായി,
ഇനിെയാ ം ബാkിയി
െln് േതാnിpി n ഒ
nാ ം. എnാൽ, എlാം
നശിcാ ം ഒരാൾ ബാkി
നിൽ െമnാണ് തിയ
പരീkണഫല ളിൽ പ
റ n ത്. ടാർ ഡി േ ഡ്
എn് വിളി n ജലk

േപ kി kാം. ആൺ ി കൾ
ം െപൺ ി കൾ ം
േതയക േഹാ സ് ൽ സൗ ക രയ µ
.് പി.ജി ഡിേpാമ (ബി.േകാം
+ േലാജിസ് ിക്സ്) േകാഴ്സിന്
ഒ ലkം പവെര സ്േകാളർ
ഷിp് ലഭയമാണ്. നാല് വർഷമാ
ണ് േകാഴ്സ് കാലാവധി. വിവര
ൾk് : 8129999536

ഷൻ ഹbാണിത്. ീല ൻ റി
സം ആൻഡ് ിസ് യൻ റിലീജിയ
സ് അ ഫ േയ ഴ് സ് സ ഹ മ nി അ
nിക െഫർ ണാ േ ാ, ീ ല
ൻ െതാഴിൽ മnി രവീn സമര
വീര എnിവർ േചർn് ഉ ഘാടനം
െചയ് . ഇnയെയ ം ീല െയ

2615

www.facebook.com/keralakaumudi

ഇറkുമതി കുറ
ു;
റബർവില കുതിcു
◗വി. ജയകുമാർ

20,920

11:00 Animal Planet
Safari
12:00 Jaws and Claws
01:00 Fast and Fierce
02:00 Animal Planet
Exclusives
03:00 Extreme
Survivors
03:30 Extreme
Survivors

04:00 Lords of the Jungle
05:00 Animal Planet
Safari
06:00 Snake Week
SONY PIX

07:56am Minions
09:58 The Lost World:
Jurassic Park
12:45 Finding Nemo

േമ ടം : ( അ ശവ തി, ഭ ര ണി,
കാർ tി ക ആ ദയ കാൽ ഭാ
ഗം വെര)
ഹമാ tിന് അവസരം.
കാരയ ൾഅν ലമാ ം.സാ
mtിക കാരയ ളിൽ d.
ഇ ട വം : ( കാർ tി ക അ വ
സാന µkാൽ ഭാഗം േരാഹി
ണി, മകയി രം ആദയപ തി
വെര)
വി വീ കാ ം. വിദgd നിർ
േdശംസവീകരി ം.ആശ വർ
dി ം.
മി ഥു നം : ( മ ക യി രം ര ാം
പ തിഭാഗം,തി വാതിര,
ണർതം ആദയം µkാൽ ഭാഗം)
വാ ഹ ന യാ
kി k
ണം. അം ഗീ കാ രം ല ഭി ം.
തർk ൾപരിഹരിkെp ം.
കർkടകം : ( ണർതം അ
വസാന കാൽ ഭാഗം, യം,
ആയിലയം)
േജാലിയിൽ ഉയർc. ചർc
യി െട തീ മാനം. ആേരാപ
ണ ളിൽനി µkി.
ചി ം : ( മ കം, രം, ഉ ം
കാൽഭാഗം)
അ ഭചിnകൾ ഉേപkി
ം. ആേരാഗയം dിkണം.
സാ ഹ ച രയ ൾ അ ν ല മാ
ം.
കnി : (ഉ ം അവസാന µ
kാൽഭാഗം, അtം, ചിtി
ര ആദയ പ തിഭാഗം)
യാ കൾ േവ ി വ ം.
സാ m tിക േന µ ാ ം.
െപാ താ പരയം മാനി ം.

തുലാം : (ചിtിര ര ാം പ
തി, േചാതി, വിശാഖം ആ
ദയപ തി)
േരാഗ ൾ അല ം. തിയ
വർtന ൾ ട ം.അഭി
ായ സമനവയµ ാ ം.
വൃ ികം : (വിശാഖം അവ
സാന കാൽ ഭാഗം, അനിഴം,
േk )
സാ m tിക േന µ ാ
ം. അഭി ാ യവയതയാ സം തീ
ം.
ൾk് പരിഹാരം.
ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം
15 നാഴിക)
ആേരാഗയം െമcെp ം. സ
jന മായിസഹകരി ം.
കർmപdതികൾ പി ട ം.
മകരം: (ഉ ാടം അവസാന
µkാൽഭാഗം, തി േവാണം,
അവി ം- ആദയപ തി).
ആt ഭാവം വർdി ം.
മtര ളിൽ വിജയം. തി
സnികെള േനരി ം.
കും ഭം : ( അ വി ം 30 നാ ഴി
ക, ചതയം,
ാതി, 45
നാഴിക)
ഉപരിപഠനtിν അവസ
രം. െതാഴിൽ േമഖല
ിെp
ം. ചരണ ൾ നിഷ്ഫല
മാ ം.
മീനം:(
ാതി അവസാ
ന കാൽഭാഗം, ഉ ാതി, േര
വതി)
അവസര ൾ അν ലമാ
ം. ആേരാഗയം dിkണം.
ജീവിത വിജയµ ാ ം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

