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14 ജൂൺ 2018 വയാഴം
തിരുവനnപുരം

ഓഹരി വിപണി

വാണിജയം

വിേദശt് േകമൻ; നാ ിൽ വ pൂജയം

മാർ

അnാരാ രട വിപണി
വില േഡാളറിൽ

േകാ യം: േകരളtിൽ
µ
ളകിന് ഇത്
ദശയാേക
താണ്. കാരണം അnാരാt
തലtിൽ ഇnയൻ
µളകി
ന് ഏ ം ഉയർn വിലയാണ്.
പെk നാ ിെല sിതിേയാ.
ഇവിെട വില നിലംെപാtിയി
രി കയാണ്. ഒ യടിk് 400
പയാണ് റ ത്.
µളകി െn ഇറ മതി
റ
ി രി ക യാ ണ്. എ
nാൽ ക ll ക ട tാ യി വൻ
േതാ തിൽ എ n വില റ
വിേദശ
µളക് േകരള
tിെല കർഷക െട ജീവിതം
രിത ർണമാ
.
വിയ നാമിൽ നി ം ീല
യിൽനി ംവില റ
വി
േദശ µളക് ലഭമായേതാ
െട വയവസായികൾ വില ടിയ
ഇnയൻ
µളക് വാ nത്
റ . ഓഫ് സീസണിൽ വില
ഉയേര സാഹചരയ ംഇേതാ
െട ഇlാതായി. ആഭയnര വിപ
ണിയിൽ ഡിമാൻഡ് ഇlാതാ
യേതാെട
µ ള ക് വിപണി
ർണമാ ം തളർcയിലായി.

(രാജയം, ട ിന് വില
എn മtിൽ)

െകാ cി: സവീ ഡൻ ആ sാ
ന മായ കാ ളർ ഇ nയൻ േപ
െമ ആ പ് ചി l െറ ഏ െ
. േഫാൺ കാ ക മാ
യി ബnെp േസവന ൾ
നൽ n ആപാണ് കാളർ.
µം ബ യ് ആ sാ ന മാ യി
വർ tി n ചി lർ ആ pി
േkഷെn സി. ഇ, ഒ മലയാളി
േസാണി േജായ് ആണ്. ഇേd
ഹ ം മലയാളി
k
െമാt് 2014ലാണ് ചിlർ ആ
പ് ആരംഭി nത്. േസാണി
േജായ് ഇനി കാളർ ൈവസ്

മുnിയ ഇനം ഇnയൻ കുരുമുളകിന് ശനിദശ
ഒ യടിk് കുറ

വ

ത് കവിnലിന് 400 രൂപ

കനt മഴ കാരണം ഉtേരnയൻ
വാ
കാർ ഗn വയ ന വി
പണിയിൽ നി വി നിn ം കാ
രണമാണ്.
ആ ഭയ nര ആ വ ശയ kാർ റ
ം േറാപയൻ അേനവഷണം
ഇlാതായ ം തിരിcടിയായി. അ
nാരാt വിപണിയിൽ വില ടിയ
ഇnയൻ
µളക് ർണമായി പി
nllെp
തര sിതിയിേല
kാണ് കാരയ ൾ നീ nത്.
ആഭയnര ആവശയം വർdിcാൽ മാ േമ ണനിലവാരµ
ll ഇnയൻ
µളകിന് ഇനി വില ഉയ .

വിനിമയനിര

വിേദശ നിn്
µളക് ഇറ മതിk് അνവാദം സെt
t് വിൽ nതിനാണ്. ഇതിന് അνമതി വാ ിയ കmനി
കൾ വില റ
µളക് ഇറ മതിെചy് സെt kാെത
മറി വിൽ കയാണ്.

െകാcി

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

67.70
79.59
90.22
68.53
50.68
51.33
51.98
178.97
223.76
175.70
18.03
18.41
18.57

67.61
79.49
90.13
68.43
50.61
51.28
51.90

കർഷകർk് അ ലാp്
കർഷകർ വിൽkാെത പിടി വc
µളക് ഇടനിലkാർ വാ
ിയ
ടി വിപണിയിെലtിയേതാെട വില ഇനി ം റ
െമn ഭീതിയിലാണ് കർഷകർ. േsാkി കൾ കാരയമായി
µളക് വിlനy് ഇറkിയിl.അൺഗാർബിൾഡ് കവിnലിന്
36400ൽ നിn് 36000 പയായി റ
േpാൾ. ഗാ ർ ബി ൾ
ഡ് µ ള വില 38400ൽ നിn് 38,000 പ യാ യി. അnാരാt
വിപണിയിൽ ഏ ം ടിയ വില ഇnയൻ
µളകിനാണ്. ട
ിന് 5900 േഡാളർ.

െവളിെc മിlിംഗ് 18,900
െവളിെc
17,200
െകാ
11,480-12,300
പി ാk്എk്െപlർ 2400
പി ാk്േറാ റി
3000
µളക്
േച ാtത്്
35,800
µളക് തിയത്
34,300
µളക്േച ിയത്്
37,800
k്മീഡിയം
14,500
k്െബs്
15,500
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8500-9000
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
18,000-19,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
3600
വ ൽµളക്
10,500-15,000
ഉ n്
6200-6800
െച പയർ
7000-7300
കടല
4,500-5,500
µതിര
4500
എll്
11,000

മlി
5,500-9,500
പcരി നmർ-2
2900
kലരി(ജയ)
3300
ജാതിkെതാ ൻ 130-175
െതാ ിlാtത്
290-320
ജാതിപ ി
325-450
ാ
685
പാംഓയിൽ
7250
ൈപനാpിൾ
പc
28.00
പc (െsഷയൽ)
30.00
പഴം
30.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
12,600
ആർഎസ്എസ്-5 11,700-12,200
ഒ പാൽ
9000
ലാ k്
8600

ആല ഴ

മാർk ്
മിlിംഗ് 18,600
16,900
12,150
12,100
12,050

െവളിെc
െവളിെc
െകാ
,,
,,

ക ർ

െകാ കവിnൽ
െവളിെc
ടിൻ
കിേലാ
ലി ർ
പി ാk്കവിnൽ
േത കവിnൽ

12500

േകാ യം

3270
221
207
2800
3500

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
122.50
ആർ.എസ്.എസ് 5
118.50
തരംതിരിkാtത് 109.50
110.00
ഒ പാൽ
82
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
12650
ആർ.എസ്.എസ് 5
12250
തരംതിരിkാtത്
12150
ഒ പാൽ
8825
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
11364
ആർ.എസ്.എസ് 2
11238
ആർ.എസ്.എസ് 3
11122

ശാ രതകൗമുദി

7.00

ഷിദർശൻ

8.00 േമഘരാഗം
ഡിഡി േകരളം

ർ

മാർk ്

െവളിെc
17900
െകാ
11715
േത പിണാk്
2400
നെl
2225
കടെല
2150
എളളിൻപിണാk്
3250
കാംേകാ
തിയത്
3800-4300
പഴയത്
3800-4300
ര ാംതരം
1000-2000
അമല
തിയത്
4000-4399

പഴയത്
ര ാംതരം
അടyപഴ
തിയത്
പഴയത്
ര ാംതരം

4000-4287
2500-3050
ി
4200-4300
-2800-3200

െന മ ാട്

കേmാള നിലവാരം
µളക്
320 (കിേലാ)
െകാ pാk്
170 (,, )
റbർ
112 (,, )
ഒ പാൽ
75 (,, )
ജാതിk
120 (,, )
ജാതി പരിp്
250 (,, )
ജാതി പ ി
500( ,, )
ാ
500 ( ,, )
കാpി പരിp്
95 ( ,, )
െകാേkാ
12 ( ,, )
േത
38( ,, )
ക വ ി
50 ( ,, )
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
22,920
ഒ ാം
2865
െവllി
തി വനn രം
44,440
െകാcി
44,440

െമാൈബൽ േജാkിക െട
തി േചാദയ ൾ ം കട ഥ
കൾ ം ശരി tരം
നൽ nവർk് ആകർഷ
ക ളായ സmാന ൾ ലഭി
ം. ഇ തി ν റ േമ ഇ nയ യി
െലആദയ റിേവഴ്സ് പിംഗ്േറാ

പ യാ ണ് വി ല. ആ മ േസാൺ,
ൈമ േഹാം ട ിയ ഓൺ
ൈലൻ േsാ ക ളിൽ ല ഭയ മാ
ണ്. ചില സൗ ജ നയ
ം
ഖയാപിcി .് 1800 പ െട
തtമയ കാഷ് ബാ ് , 240 ജി
ബിവെര ll എയർെടലിെn
േഡ ാ സൗജനയം ട ിയവ
ഓഫറിൽ ഉൾെp .
കഴി
വർഷം റtിറ
kിയ െറ മി ൈവ 1 റtി
റ kി ആ മാ സ tി ν llിൽ
തെn ഇnയയിൽ ഏ ം
തൽ വി ഴിkെp n െസൽ
ഫി േഫാൺ ആ യി മാ റി. െറ
മി ൈവ ഉ പ േയാ ഗി n

െകാcി: µൻനിര sാർ
ട് േഫാൺ നിർ മാ താ
k ളായ വി േവാ
തിയ sാർ ട് േഫാൺ
ൈവ 83 വി പ ണി യി
ലി റ kി. 6.22 ഇ ്
ൾവ ഡിസ്േpേയാ
ടിയ ഈ sാർ ട്
േഫാണിന് 14,990
പയാണ് വില. ക p്,
സവർണ നി റ ളിൽ വി പ ണി
യിൽഎ n തിയേഫാൺ
ഫ്ളിp്കാർ ,് ആമേസാൺ എ
nീഓൺൈലൻേപാർ കളി
ം വിേവാ െട shop.vivo.com/
in/ എn ഓൺൈലൻ േഷാpി
ങ് ൈസ ി െട ം ലഭയമാ ം.
വിേവാ ൈവ 83 യിൽ 13 െമ
ഗാപിക്സൽകാമറയാ llത്.
ആർ ിഫിഷയൽഇnലിജൻേസാ
ടിയ എ ് െമഗാപിക്സൽ
െസൽഫി കാമറ ഉപേയാഗിc്
മികc ണേമn ll െസൽ
ഫികൾപകർtാനാ ം.എൽ.

2.00 മാജിkൽ
ഫിേ

സ്

8.30 ചാ േഷാ
10.30 ചായ

ഏഷയാെന ് മൂവീസ് : 7.00 നായിക 10.00 േ ൻ 1.00 സmർ

9.30 േകാമഡി

ഇൻ ബത്ലേഹം 4.00

സ് ാർഡ് സീസൺ 2

ഏഷയാെന ് : 9.00 എബിസിഡി

8.00 വാർtാ ഭാതം

എസിവി : 9.00 കാ

8.30

േറാ ബൗൾ : 6.00 കല
േനർ

2.30 േഡാ. ൈലവ്
ഏഷയാെന ് pസ്

6.00 േവഴാmൽ
6.30

ീµ കൻ

7.00 വാനmാടി
7.30 കറുtമുt്

ീധരെn ഒnാംതി µറിവ് 7.00 േദവാ രം

ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00

11.00 ഗാന ശയാമ സnയ
ഏഷയാെന ്

സിനിമ

9.00 ഭാരയ

വ ം

ലിവാൽ കലയാണം

തിര 2.00 µkി 9.30 േവനലിൽ ഒ മഴ
ർ

ജൂk് േബാക്സ് : 6.30 മnാടിയാർ െപ ിന് െചേ ാ െചkൻ
ൈകരളി : 1.15 മാ ാൻ

വി : 12.30 അ രവിt് 8.00 ൈമ ഡിയർ കരടി

7.30 മാനസവീര
8.00 അkെരയാണെn

07:00 Wild Cats

Unleashed

04:00 Lords of the Jungle

08:00 Animal Planet

11:00 Survival Games

05:00 Wild Cats

8.30 മൗനം സmതം

Exclusives

12:00 Animals Unleashed

06:00 Republic Day

ANIMAL PLANET

09:00 Lords of the Jungle

02:00 100 Days 100 Tales

Special

06:00am Monster Wars

10:00 Animals

03:30 Survival Games

08:00 Monster Wars

മാനസം

ൾ

ളർ േകാ sർ ൈറ ഡായ റീ
േkായിൽ ഇtവണെt
റംസാെn ധാന ആകർഷ
ണമാണ്.
ഓൺൈലൻ ടിk കൾ
10 ദി വ സം µൻ ി k്
െച n വർ k് പാർ k്
േവ ശന നി ര kിൽ 10 ശ ത
.് ഒറിജിനൽ
മാനം കിഴി
േകാേളജ് ഐ.ഡി. കാർ
മായി വ n 22 വയസിൽ
താ െഴ ll േകാ േള ജ് വി
ദയാർtികൾk് ടിk ് നി
ര kിൽ 20 ശ ത മാ നം വ െര
ഇള ം ലഭി ം. kിംഗി
ന് www.wonderla.com സ
nർശി ക. വിവര ൾk്
േഫാൺ: 7593853107, 0484
2684009.

വ രിൽ 57 ശ ത മാ ന ം 24 വ
യ സി ν താ െഴ ll വ രാ ണ്.
ൈവ േ ണിയി ll ഷേവാ
മി sാർ ്േഫാണിെn വിജയ
tിെn െതളിവാണിെതn് ഷ
േവാമി ഇnയ മാേനജിംഗ് ഡയ
റk ം ഷേവാമി ൈവസ് സി
ഡ മായി മν ജയിൻ പറ .

ഇ.ഡിഫ്ളാഷ് സൗകരയ
µ ാ ം.
മീ ഡി യാ െട ക് ഹീ
ലി േയാ പി 22 ഒ kാ
േകാർ േ ാ സ സ ർ, 4
ജി ബി റാം 32 ജി ബി
ഇ േn ണൽ േsാ േറ ജ്
എnിവ േഫാ ണി ν
.് 256 ജിബി വെര
ll എ സ്.ഡി കാർ ം
േഫാണിൽ ഉപേയാഗിkാം.
n് വിര കൾ െകാ ് നി
യnിkാ n s് ളി ് സ് ീൻ
ഫീcറാണ് േഫാണിെnമെ ാ
ധാന സവിേശഷത. ഡ വൽ
സിം സൗകരയµll േഫാണിൽ
ആൻേ ായിഡ് 8.0 ഓറിേയാ
യിൽ അധി ിതമായ ൾടc്
ഒ. എ സ് 4 ആ ll ത്. 3260
എം. എ. എ c് ബാ റി യാ ണ്
േഫാണിെn ക t്. ഫിംഗർ
ി െസൻസ ം െഫയ്സ് ആ
ക്സസ്ഫീc ംേഫാണിൽഉൾ
െkാllിcിരി
.

നി

ളുെട ഇn്

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

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

ാർtനകളാൽ ണം. മ
tര വിജയം. ഹമാ µ ാ ം.

േദവാലയ ദർശനം നട ം.
സർവകാരയ വിജയം. വർt
ന ളിൽ േന ം.

ഇ ട വം : ( കാർ tി ക അ വ സാ ന
µkാൽ ഭാഗം േരാഹിണി, മകയി
രം ആദയപ തി വെര)

ഏഷയാെന ് hd : 9.00 എബിസിഡി

നയൂസ്

2865

ക െട അടിsാനtിൽ (2018 ൺ 14 വയാഴം )

8.30 കസ്തൂരിമാൻ

12.30 േനർ
്

11.35 ഹരിതം സുnരം
12.35 െരടയ് ് ൈലൻ
1.35 രഡീം ൈരഡവ്
2.35 േലഡീസ് അവർ
6.00 സീരക ് ഫയൽസ്
6.35 േദവാമൃതം
7.00ഹാസയരസം
8.00 ബിസിനസ് നയൂസ്
10.30 േനർk ്

22,920

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1260.700 1262.450
ACC
1331.000 1330.950
AMARAJA
774.300 774.200
APOLLOTYRE
275.250 275.100
APPOLOHOS
976.550 975.200
ARVINDMILL
408.450 408.650
ASHOKLEY
142.800 142.650
ASIANPNT
1282.400 1286.400
AVAYA GLOBAL
118.500 117.000
AXISBANK
539.750 540.650
BAJAJAUTO
2908.300 2907.950
BALAJITELE
127.800 127.150
BANKOFBARODA
136.700 136.750
BATAIND
774.850 775.400
BEML
880.750 880.200
BFLSOFT
1114.150 1113.650
BHARTI
376.100 375.650
BHEL
78.200 78.050
BIOCON
612.150 612.150
BOI
102.700 102.700
BOMBDYE
220.800 220.900
BPCL
420.850 419.900
BRITANNIA
6015.000 6017.150
BSES
439.050 439.650
CANARABANK
280.200 280.350
CEAT
1384.050 1373.450
CENTURY TEXT
932.150 930.900
CHENNAIPETRO
305.300 305.700
CIPLA
581.400 582.100
COLGATE
1238.850 1239.000
CROMPGREV
56.850 56.850
D-LINK
98.300 97.800
DABUR
388.250 388.150
DIVIS LAB
1039.800 1040.300
DRREDDY
2252.000 2256.300
EIHOTEL
180.200 180.200
ENGGINDIA
134.350 134.500
ESCORTS
916.350 915.450
FEDERALBNK
86.750 86.750
FINLXCABLE
674.650 673.250
GAIL
344.950 344.850
GESHIPP
319.550 319.100
GLAXO
2808.700 2803.500
GLENMARK
571.550 571.400
Globus Spirits Ltd
131.700 132.550
GNFC
469.850 470.400
GODREJS
1167.650 1169.100
GRASIM
1035.850 1037.000
GUJAMBCEM
209.450 210.000
HDFC
1830.300 1832.300
HDFCBNK
2035.250 2031.450
HEROHONDA
3698.900 3696.800
HINDALCO
244.950 245.000
HINDLEVER
1620.300 1621.200
HINDMOT
7.210
7.200
HINDUJAFUN
747.850 733.400
HMCHLFUT
32.300 32.350
HOTLLEELA
18.300 18.200
HPCL
314.300 313.900
HUGHSTELE
4.970
4.950
I-FLEX
3991.500 4000.400
ICICIBANK
290.800 290.750
IDBI
62.050 62.050
INDHOTEL
135.900 135.950
INDIACEM
120.200 120.100
INDITRADE
70.050
0.000
INFOSYS
1276.100 1274.800
INFOTECH ENT
748.750 749.350
IOB
15.750 15.750
IOC
175.000 175.100
ITC
268.100 267.850
Jindal Cotex Ltd
7.850
7.750
KALECONSULT
1258.400 1255.350
KARUR VYSYA BANK 107.650 107.500
KOPRAN
57.200 57.450
KOTAKM
1326.250 1325.650
L&T
1357.150 1358.750
LICHSGFIN
497.700 497.000
LUPINCHEM
869.600 871.900
LYKALAB
44.250 44.300
M&M
917.400 917.650
MAHABANK
13.890 13.850
Mahindra Holidays
326.700 327.150
MARUTI
8991.800 8967.350
MAXIND
485.100 485.400
MCDOWEL
3424.000 3432.850
MRF
75196.10075048.050
NAICHOLAS
2440.950 2443.050
NEYBELI
85.200 85.050
NHPC Ltd
26.300 26.350
NIIT
103.350 103.250
NTPC
160.300 160.250
OBC
83.650 83.500
Oil India Ltd (OIL)
222.900 223.650
ONGC
170.000 170.000
ONWARDTECI
84.650 84.300
PANACEABIO
265.300 265.900
PENTSOFT
0.510
0.000
PETRONET
217.850 217.300
PFIZER
2606.400 2617.000
Pipavav Shipyard
14.400 14.450
POLARIS
466.000 465.950
PRYACEM
227.450 227.600
PTC
85.150 85.300
Raj Oil Mills
1.500
1.500
RAMCOSYS
370.250 371.650
RELCAP
425.500 425.600
RELIANCE
1002.100 1002.500
ROLTA
41.650 41.700
RUBFILA INTL [BSE] 69.450
0.000
SAIL
87.800 87.900
SARIGAMA
729.050 730.450
SBI
287.650 287.700
SCI
65.450 65.300
SHYAMTELE
12.500 13.000
SIB
24.900 24.950
SIEMENS
1019.500 1023.000
SKFBEAR
1792.950 1785.100
SMITHKLC
6273.900 6314.500
STROPTICAL
301.950 301.150
SUNPHARMA
545.650 546.300
SYNDIBANK
52.050 52.000
Tata Communications 609.250 608.800
TATACHEM
741.200 741.350
TATAELXSI
1277.800 1280.200
TATAPOWER
77.000 77.050
TATATEA
269.350 269.600
TCS
1824.200 1824.100
TELCO
308.150 308.400
THERMAX
1125.700 1130.550
THMCOOK
283.050 283.000
TIPSINDIA
130.700 131.450
TISCO
567.500 567.600
TITANIND
918.650 918.150
TRIGYNTECH
122.650 123.050
UCOBANK
20.200 20.300
UNICHEMLAB
240.750 240.950
VESUVIUS
1252.950 1268.000
Vguard
211.100 211.400
VOLTAS
525.050 524.700
WIPRO
268.950 268.800
WONDERLA
337.300 338.150
ZEETELE
559.000 557.100

കാളറിെn ഭാഗമാ ം.
െമാ ൈബൽ ബാ ിം ഗി
νം പ ണ മി ട പാ ടി ν µ ll ആ
pിേkഷനാണ് ചിlർ. ഏെ
kേലാെട േപ െമ േസവ
ന ൾ ഉൾ െp tി കാ ള
റിെn തിയ േവർഷനായിരി
ം
തായി ലഭയമാ ക. ഇ
nയ യി െല േസ വ ന ൾ kാ
യി ജീവനkാ െട എ ം ഇ
ര ിയാkാൻ കാളർ തീ മാ
നി cി
.് ഒ േകാ ടി േയാ ളം
ഉപേഭാkാkെളയാണ് കാ
ളർ ലkയമി nത്.

'

8.00 പരസ്പരം

11.30 ഷിദർശൻ

ന്, ആേരാഗയകര ം സമീ
ത മായിരിkണം ഭkണം.
അമിതഭkണം അ ത്. ഉ
p്, െകാ p്, മ രം എnിവ ഉ
പേയാഗി േmാൾ dിk
ണം. ആഹാരtിൽ പഴ
ം പckറിക ം ഉൾെp
ക. േപാഷക
ം നാ ക ം
ഉറpാkാൻ ഇതാവശയമാണ്.
മാംസാഹാരtിെn അളവ്
റയ് ക. പകരം മtയം
തൽ കഴി ക. ഭkണം പാ
കം െചyേmാൾ െകാ p് റ
എ ഉപേയാഗി ക.
മ ര ം െകാ ം അട
ിയ ഭkണപദാർt ൾ

ഒരു രഗാം

വിേവാ ൈവ 83 പുറtിറkി

ആർ.എസ്.എസ് 4
11059
ആർ.എസ്.എസ് 5
11965
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
9316
( 138.10)
60 % ലാ ക്സ് 7403( 109.70)
െവളിെc
20000
െകാ
13400
ശർkര ( മറ ർ)
6800
ശർkര (പാ ി)
4800

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 വൺ േഷാpി
9.30 ഫിലിം േബാക്സ്
10.35 സവയംവരം

ഡിഡി മലയാളം

അമിതമായി കഴി nത് അ
മിതവ tിന് കാരണമാ
ം. മ രപാനീയ ൾ പ
കരം dജലം ടി ക. ഭ
kണtിν േശഷം മ രപ
ദാർt ൾ കഴി nതി
ν പകരം പഴവർഗ ൾ ക
ഴിkാം. േസാേസ കൾ, ഇറ
cി, െവ , േക കൾ, പാൽ
k ികൾ, ബിസ്ക കൾ
ട ിയവയ െകാ
ടിയ
ആഹാര ളാണ്. ഇവ കഴി
വ ം ഒഴിവാ ക. തൽ ഉ
p് കഴി nത് രkസmർdം
വർdിpിേckാം. പായ്k ്
കളിൽ പലതി ം ഉp്
തലാണ്. അതിനാൽ അവ
നിയnി ക.

10,856.70

സിഡ sാനt് വർ
tി ം. ബംഗ വി വിളി
േചർ t വാർ tാ സ േm ള
tിലാണ് ഏെ kൽ വിവ
രം ഖയാപിcത്. െതാഴിലാളി
കെളയടkം ർണമായഏെ
kലാണ് നടnത്.
അ പ് ശ ർ, µഹmദ് ഗാ
ലിബ്, ലിേഷായ് ഭാsരൻ ട
ിയsാപകാംഗ ൾ ഇനി

കൗമുദി ടിവി

ആേരാഗയകരമാകെ
ഭkണം

നl ആേരാഗയtിന് േപാഷ
കാഹാരം ടിേയതീ . അതി

െകാ cി: രാ ജയ െt µഖ
sാർ ് േഫാൺ ാൻ ഡായ
ഷേവാമി, െറ മി ൈവ 2 േഫാ
കൾ ഇnയൻ വിപണിയിലി
റkി. അസാധാരണ െസൽഫി
അνഭവംനൽ nനിർമിത
dി ഉപേയാഗി n 16 എം.പി
് കാമറ, 12 എം.പി കാമറ
+5 എം. പി ഇ ര റി യർ കാ മറ
എnിവയാണ് സവിേശഷത.
േഗാൾഡ്, േറാസ് േഗാൾഡ്,
ഡാർ k് േ എ nീ
നി റ
ളിൽ ലഭി n േഫാണിന്
വില 9,999 പ µതലാണ്. ഉ
യർn േശഷി ll ( 4ജിബി+
64 ജിബി) പതിpിന് 12,999

കേmാളനിലവാരം

െസൽ

നിഫ്ടി

ഷേവാമി െറ മി ൈവ 2 ഇnയൻ വിപണിയിൽ

മറിcുവിൽപന

്

കറൻസി

പവൻ (8രഗാം)

13,85

ർലായിൽ റംസാൻ ആേഘാഷ

െകാ cി: µഖ അ മ സ് െമ
പാർkായവ ർലാെകാ
cി
മ യാർ n ഇ ന
മായി റംസാൻ ആേഘാഷം
നാ െള µ തൽ ഒ
ക യാ
ണ്. യിരി
.
പാർ kി െല ൈവ വി ധയ
മാർn 56 ൈറ കൾെkാ
pം റംസാൻ ആേഘാഷ
െട ഭാ ഗ മാ യി ദി വ േസന
ൈവ േnരം 6 മണി µതൽ
7.30 മണി വെര നീ നിൽ
n ൈലവ് േsജ് േഷായാ
ണ് ഇtവണെt ധാന
ആകർഷണം. ഒpം സവാേദ
ം റംസാൻ വിഭവ
െട ഭ
kയേമള ം േതയക ാർ
tനാ സൗകരയ ം സnർശ
കർ kാ യി ഒ kി യി
.്

വിയ നാമിെn രപഹരം

ഉയരണം ആഭയnര വില

35,739.16

വിപണി കീഴടkി വിേദശി

സീൽ
3200 - 3500
ീല
4500
വിയ നാം
3000
ഇേnാേനഷയ 3500-3800
ഇnയ
5900

ഉ t േര nയൻ വി പ ണി
റ േമ െച ൈn യി ം വില
റ
വി യ ് നാം
µ ള ക്
എ tി. ഇ േതാ െട െകാ cി യി
ം വില റ
. കവി n ലി ന്
400 പയാണ് ഒ യടിk്
റ
ത്. െകാ cി യിൽ 25 µ
തൽ 35 ടൺ വ െര ക ll k ട
tാ െയ n വി േദശ
µ ള ക് വിൽ p ന െk
.് അനധി തമാെയ n
കllkട
µളകിന് ത
ടയിടാൻ ബnെp വർk് ക
ഴി nിl .

െസൻെസക്സ്

ചിlർ ആപിെന രടൂകാളർ ഏെ ടുtു

കറുtെപാnിെn
ഒരു ഗതിേയ!!
◗ വി.ജയ

സവർണം

46.64

ഭാവനകൾ യാഥാർtയമാ
ം. േജാലികൾ ന മീകരി
ം. ബ
ണം വർdി ം.
മി ഥു നം : ( മ ക യി രം ര ാം പ
തിഭാഗം,തി വാതിര, ണർതം
ആദയം µkാൽ ഭാഗം)

നീതി kമായ സമീപനം.
മk െട ഉയർcയിൽ സേnാ
ഷം. തയർഹമായ േസവനം.
കർ k ട കം : ( ണർ തം അ വ
സാ ന കാൽ ഭാ ഗം, യം, ആ യി
ലയം)
ആശയ ൾk് അംഗീകാ
രം. ംബtിൽ ആഹ്ളാദം.
ആദര ൾk് അവസരം.
ചി ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽ
ഭാഗം)
അν ലമായ അνഭവ
ൾ. വർtന വിജയം. മ
തലകൾ വർdി ം.
കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽ
ഭാഗം, അtം, ചിtിര ആദയ പ
തിഭാഗം)
ആtസം pി. വിദgd നിർ
േdശം സവീകരി ം. ഉnത വിദയാ
ഭയാസം േന ം.

വൃ ി ക ം : ( വി ശാ ഖം അ വ സാ
ന കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )

വീ കൾ ഉ ാകാെത
kിkണം. അνരjന മം
വിജയി ം. അധി ത െട ീ
തി േന ം.
ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15
നാഴിക)

ആേരാഗയം pികരം. പഠിc
വിദയ േയാഗികമാ ം. ഉnത
വിദയാ ണം.
മ ക രം : (ഉ ാ ടം അ വ സാ ന
µkാൽ ഭാ ഗം, തി േവാ ണം, അ
വി ം- ആദയപ തി).

മ llവെര അംഗീകരി ം.
ംബtിൽ സവsത. സർവാ
ദര ൾ ലഭി ം.

കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ചത
യം,
ാതി, 45 നാഴിക)

പകവതേയാ ടി വർtി
ം. ഇൗശവര ചിn വർdി ം.
അവതരണ ൈശലിമാ ം.
മീ നം : (
ാ തി അ വ സാ ന
കാൽഭാഗം, ഉ ാതി, േരവതി).
നിർണായക തീ മാനെമ
ം. ദൗതയ ൾ ർtീകരി
ം. സാmtിക േന µ ാ
ം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

