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17 േമയ് 2018 വയാഴം
തിരുവനnപുരം

ഓഹരി വിപണി

വാണിജയം

സവർണം

156.06

െസൻെസക്സ്

35387.88

പവൻ (8രഗാം)

60.75

നിഫ്ടി

10741.10

ഒരു രഗാം

െട േകാ
േഹാ
െട ഏ ം തിയ അേമസിെn േലാ ിംഗ് ആപ്േകാ േഹാ
ഴിേkാട് ശാഖയിൽ നടn ചട ിൽ െഫഡറൽ ബാ ് മാേനജർ െമർലിൻ െഹംെല
് നിർവഹി
. െസയിൽസ് കവാളി ി മാേനജർ ഷബീന, സീനിയർ െസയിൽസ്
മാേനജർ മേനാജ്, ആപ്േകാ p് ൈവസ് സിഡ
ഹ്മണയൻ ട ിയവർ
സമീപം.

േഹാ
െട ഏ ം തിയ അേമസിെn േലാ ിംഗ് തി വനn രം െപർെഫക്ട്
േഹാ യിൽ മnി കടകംപllി േരnൻ നിർവഹി
. േഹാ കാർസ് ഇnയ േസാ
ണൽ െഹഡ് െസnിൽ മാർ, റീജിയണൽ മാേനജർ ശാnν േശഖർ, െപർെഫക്ട് േഹാ
മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടർമാരായ ആസാദ് ഹാരി േപാtൻ, അജയ് ഹാരി േഹാtൻ
എnിവർ സമീപം.

േകരളtിൽ വൻ
വിപുലീകരണtിന്
െസലിേയാ
െചൈn: µഖ
് െമൻസ് െറഡി
െവയർ ാൻഡായ െസലിേയാ േകരള
tിൽ സാnിdയം ശkമാ
.ദ
kിേണnയൻ വിപണിയിൽ 55 ശത
മാനം വിഹിതµll െസലിേയാ േകരള
tിൽ
മട ് വളർcയാണ് ലkയ
മി nത്. നഗര ളിേല ം ഉൾ േദ
ശ ളിേല ം സാnിdയം വയാപിpി
ം. നഗര ളിൽ സാnിdയം വി
ലെp tാൻ തി വനn രt് േപാ
tീസ് േപാെല മ sാപന
മായി
സഹകരി ം.
് ഫാഷൻ ഷർ കൾk് ഏെറ
ഡിമാൻഡ് േകരളtി െ n് െസലി
േയാ ഫ cർ ഫാഷൻ ഇnയ മാർk ിംഗ്,
പി.ആർ ആൻഡ് േലായൽ ി െഹഡ് അ
ഭിേഷക് െഷ ി പറ . ഷർ കൾ, െഡ
നിംസ്, മ ത്പn ൾ ട ിയവ േക
nീകരിc് വിവിധ ഓഫ കൾ ഓണkാല
t് ാൻഡ് അവതരിpി ം. െകാcിയി
െല തിയ ാഗ്ഷിp് - കൺെസപ് ് സ്
േ ാർ മാളിൽ െസലിേയാ റീേലാ ്
െച ം. ഇtവണെt
ഫാഷൻ വീ
kിെn ൈട ിൽ സ്േപാൺസ ം െസലി
േയാ ആയി
.
സ്, ആക്സസറീസ് എnിവയട
kം എസൻഷയൽസ്, കാഷവൽ, െഡനിം,
സ്മാർ ് എnീ േ ണികളിലായി സ
ർണ വസ് നിരയാണ് വിെല േഷാ
മിൽ അണിനിര ക. 60 രാജയ ളിലാ
യി 1,100ലധികം സ്േ ാ കളിൽ െസലി
േയാ െട സാnിdയµ .് µഖ ഇ - െകാ
േമഴ്സ് സ്േ ാ കളി ം െസലിേയാ ഉത്പ
n ൾ ലഭയമാണ്.

വിനിമയനിര

ജിേയാജിtിെn ലാഭം
26 ശതമാനം കുതിcു
െകാcി: µഖ നിേkപ േസവന
sാപനമായ ജിേയാജിത് ഫി
നാൻഷയൽ സർവീസസ് കഴി
സാmtിക വർഷെt അവ
സാന പാദമായ ജνവരി - മാർcിൽ
26 ശതമാനം തിേpാെട 19.28
േകാടി പ െട ലാഭം േനടി. 15
േകാടി പയായി
µൻവർഷ
െt സമാനപാദtിെല ലാഭം. വ
മാനം 79 േകാടി പയിൽ നിn്
20 ശതമാനം വർdിc് 95.66 േകാ
ടി പയി െമtി. ജνവരി - മാർ
cിൽ നി തി µ ll ലാഭം 30 േകാ
ടി പയാണ്. വർdന 21 ശതമാ
നം. 2016-17െല സമാനപാദtിൽ
ഇത് 24 േകാടി പയായി
.
സാmtിക വർഷെt െമാ
tം ലാഭം 56 േകാടി പയിൽ നി

രൂപ വീ
െകാcി: േഡാളറിെn അ
മാദിതയtിൽ പിടി
നിൽkാനാകാെത കഴി
ദിവസ ളിൽ 15 മാ
സെt താഴ്ചയിേലk്

n് 31 ശതമാനം ഉയർn് 73.24
േകാടി പയായി. നി തിk് µ
ll ലാഭtിൽ 26 ശതമാനം വർ
dന
.് 91 േകാടി പയിൽ നി
n് 115 േകാടി പയിേലkാണ്
ഇ യർnത്. വ മാനം 20 ശതമാ
നം വർdിc് 368 േകാടി പയായി.
306 േകാടി പയായി
2016
-17ൽ വ മാനം. മാർc് 31വെര
ll കണ
കാരം കmനി ൈക
കാരയം െച n നിേkപക െട
ആസ്തി 38,600 േകാടി പയാണ്.
മികc വർtന ഫലtിെn
പിൻബലtിൽ ഒ
പ µഖവില
ll ഓഹരിെയാnിന് ര
പ
വീതം (200 ശതമാനം) ലാഭവിഹി
തം നൽകാൻ ഡയറക്ടർ േബാർഡ്
തീ മാനി .

്

ഇnെല 30 ൈപസ
െട േന മായി 67.81ലാ
ണ് വയാപാരം അവസാ
നിpിcത്. െപാ േമഖ
ലാ ബാ കൾ വഴി വൻ

െകാcി

െ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

67.85
79.84
91.43
67.79
50.50
50.74
52.77
180.42
225.61
176.82
18.15
18.53
18.69

67.76
79.77
91.32
67.69
50.43
51.68
52.68

െവളിെc മിlിംഗ് 19,500
െവളിെc
18,000
െകാ
12,005-12,965
പി ാk്എk്െപlർ 2450
പി ാk്േറാ റി
2700
µളക്
േച ാtത്്
36,000
µളക് തിയത്
34,500
µളക്േച ിയത്്
38,000
k്മീഡിയം 12,000-12,500
k്െബs് 13,000-14,000
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8300-8700
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
18,000-19,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
3100
വ ൽµളക്
10000-15,000
ഉ n്
6200-6800
െച പയർ
7500-8200
കടല
4,500-5,500

µതിര
4100
എll്
11,000
മlി
6,000-9,500
പcരി നmർ-2
2350
kലരി(ജയ)
3500
ജാതിkെതാ ൻ 160-180
െതാ ിlാtത്
300-350
ജാതിപ ി
400-500
ാ
675
പാംഓയിൽ
7470
ൈപനാpിൾ
പc
30.00
പc (െsഷയൽ)
31.00
പഴം
33.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
12,200
ആർഎസ്എസ്-5 11,800-12,200
ഒ പാൽ
8900
ലാ k്
8500

ആല ഴ

ആല ഴമാർk
െവളിെc മിlിംഗ്
െവളിെc
െകാ

്
19800
18300
12950

,,
,,

േകാ യം

13000
13050

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
120.00
ആർ.എസ്.എസ് 5
118.00
തരംതിരിkാtത്
111.50
ഒ പാൽ
81
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
12400
ആർ.എസ്.എസ് 5
12200
തരംതിരിkാtത്
11950
ഒ പാൽ
8770
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
12098
ആർ.എസ്.എസ് 2
11971
ആർ.എസ്.എസ് 3
11854
ആർ.എസ്.എസ് 4
11791
ആർ.എസ്.എസ് 5
11695
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
9505
(140.75)

ശാ രതകൗമുദി

ർ

മാർk ്
െവളിെc
19,000
െകാ
12,400
േത ാപിണാk്
2,400
നെl
2300
കടെല
2200
എളളിൻപിണാk്
3350
അടk(െകാkാല)
തിയത്
3600-4200
പഴയത്
3600-4400
ര ാംതരം
1000-2000
അമല
തിയത്
3900- 4306
പഴയത്
4000- 4300
ര ാംതരം
2500- 3000
അടyപഴ ി
തിയത്
4000- 4275

പഴയത്
ര ാംതരം

4000-4350
2500- 3300

െന മ ാട്

കേmാള നിലവാരം
µളക്
320 (കിേലാ)
െകാ pാk്
170 (,, )
റbർ
111 (,, )
ഒ പാൽ
70 (,, )
ജാതിk
140 (,, )
ജാതി പരിp്
280 (,, )
ജാതി പ ി
500( ,, )
ാ
500 ( ,, )
കാpി പരിp്
95 ( ,, )
െകാേkാ
10 ( ,, )
േത
42 ( ,, )
ക വ ി
110 ( ,, )
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
23,160
ഒ ാം
2895
െവllി
തി വനn രം
44000
െകാcി
44000

ഊ ിത ാ
ാമtിൽ
മെന ദിനാചരണേtാട് അνബnിc് നടn ബഡ്ഗ സµദായ സംഗമ
tിൽ േഡാ. േബാബി െചm രിെന µതിർn േനതാവ് കാമറy ആദരി
. ബി. ഷ്ണy, എൻ. ക
ണാനിധി (ലയൺസ് kബ് ഡിസ് ിക് ് ഗവർണർ), ബഡ്ഗ അേസാസിേയഷൻ സിഡ െക. മണി
വർണൻ ട ിയവർ സമീപം. സµദായtിെn
തായി നിർmിc കm ണി ി ഹാളിെn ഉ ഘാടനം
േഡാ. േബാബി െചm ർ നിർവഹി .

7.00

ഷിദർശൻ

8.00 േമഘരാഗം
ഡിഡി േകരളം

ഫിേ

സ്

10.30 ചായ

6.00 േവഴാmൽ
ീµ കൻ

7.00 വാനmാടി
7.30 കറുtമുt്

് േതാമ

ഏഷയാെന ് : 9.00 േതnാവിൻ െകാmt്

8.00 വാർtാ ഭാതം
വ ം
േനർ

ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 േബരൻ
എസിവി : 9.00 കൗരവർ 2.00 സ് സ് അരpിരി സ്
9.30 സ്േ ാp് വയലൻസ്

2.30 േഡാ. ൈലവ്
ഏഷയാെന ് pസ്

6.30

kാടൻ മtായി ആൻഡ് സൺസ്

4.00 േഹാ ൽ കാലിേഫാർണിയ 7.00 സൗ

11.00 ഗാന ശയാമ സnയ
ഏഷയാെന ്

ി െട അcായൻ

സ് ാർഡ് സീസൺ 2

12.30 േനർ
്

സിനിമ
ഏഷയാെന ് hd : 9.00 അcാm

10.00 ഉ ികെള ഒ കഥ പറയാം 1.00 മനsിനkെര

8.30

8.30 ചാ േഷാ

േമടം : (അശവതി, ഭരണി, കാർtി
ക ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)

9.30 േകാമഡി

നയൂസ്

7.30 മാനസവീര
8.00 അkെരയാണെn

േറാ ബൗൾ : 6.00 തിയµഖം
ജൂk് േബാക്സ് : 6.30 മിnാരം
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

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2018 േമയ് 17 വയാഴം )

ഏഷയാെന ് മൂവീസ് : 7.00 ഇ

9.00 ഭാരയ

11.30 ഷിദർശൻ
2.00 മാജിkൽ

11.35 സവയംവരം
12.35 െരടയ് ് ൈലൻ
1.35 സീരക ് ഫയൽസ്
2.35 േലഡീസ് അവർ
6.00 താരpകി ്
6.35 േദവാമൃതം
7.00ഓ ൈമ േഗാഡ്
8.00 ബിസിനസ് നയൂസ്
10.30 േനർk ്

8.00 പരസ്പരം
8.30 കസ്തൂരിമാൻ

നി

'

കൗമുദി ടിവി

ഡിഡി മലയാളം

സാജ്. കാ കൾk് ക t് പ
ക n ് മസാജ് ന െട ആ
െക ll ആേരാഗയെt സംര
kി nതി ം വളെരയധികം
ാധാനയം അർഹി
. ശരീ
രtിെn നാഡീവയവസ്ഥകൾ
പാദ
മായി ബന്ധെp ാണ്
കിട nത്. പാദ ളിെല രക്
തചം മണമാണ് കാലിേല
ll ഓക്സിജൻ വാഹെt
നിയnി nത്. േമഹേരാ
ഗികൾ പാദ ൾ മസാജ് െച
yാൻ േതയകം dി ക. ദി
വസ ം നിശ്ചിത സമയം ഇ

ഡ്ഗാവിൽ നടn ചട ിൽ റിയൽമീ സി.ഇ.ഒ മാധവ് േസഠ്, സി.പി.ഒ െല
വീ ലീ, ആമേസാൺ െമാൈബൽസ് സീനിയർ െസയിൽസ് മാേനജർ ആദി
തയ ർtി, ടി.എൽ. ലീ എnിവർ േചർn് റിയൽമീ 1 സ്മാർട്േഫാൺ വിപ
ണിയിലിറ
.

60 % ലാ ക്സ് 8250 (122.15)
െവളിെc
20700
െകാ
13400
ശർkര ( മറ ർ)
6400
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

പാദസംരkണtിന്
ഫൂ ് മസാജ്

തിനായി മാ ി വയ് ക ം േവ
ണം. ഇത് പാദtിെn ആേരാ
ഗയം െമcെp
ം.
ദിവസ ം ഉറ ാൻ േപാ
nതിന് µൻപ് ഏെത ി ം ഒ
േമായ്സ്ചൈറസർ ഉപേയാഗി
c് പാദ ൾ മസാജ് െച n
ത് നl ഉറkം ലഭിkാൻ ഉt
മമായ വഴിയാണ്. മാനസിക
സmർdം അക ാνം ് മ
സാജിന് കഴി ം. ഓഫീസിെല
െടൻഷൻ കഴി ് ൈവകി ് വീ
ിെല േmാൾ അlേനരം പാ
ദ ൾ മസാജ് െചയ് േനാ ,
പകൽേനരെt സmർd
െള പടിk് റtാkാം.

ഡ്ഗാവ്: ഓൺൈലനി െട
സ്മാർട്േഫാൺ വാ ാൻ ഇഷ്
ടെp nവർkായി ഓേpാ, 'റി
യൽമീ" എn tൻ ാൻഡ്
അവതരിpി . ഇ-െകാേമഴ്സി
െട മികc േന ം െകാ n ഷ
േവാമി െറഡ്മി െട tക ത
കർkാൻ വൻ വില റ മായാ
ണ് റിയൽമീ െട വരവ്. ആമ
േസാൺ എക്സ് സിവി െട മാ
മാണ് വില്പന. ആദയ േമാഡ
ലായ റിയൽമീ 1െn ര േവരിയ
ക െട വില്പന 25ന് ഉcയ്k്
12ന് ആരംഭി ം. 13,990 പ
െട 6ജിബി റാം + 128 ജിബി േറാം,
8,990 പ െട 3ജിബി റാം + 32
ജിബി േറാം എnിവയാണവ.
10,990 പ െട 4ജിബി +
64 ജിബി േറാം േമാഡ ം ഉടെന

െമn് ഡ്ഗാവിെല ആമ
േസാൺ bി ് സ് േഡായിൽ ന
ടn ചട ിൽ റിയൽമീ സി.ഇ.ഒ
മാധവ് േസഠ് പറ . വp്, ഡ
യമ ് bാk് നിറ ളാ ll
ത്. ഒ kµll േബാഡി, മിക
ആറി ് ൾ എc്.ഡി ഡിസ്
േp, ഡ വൽ 4ജി സിം, 2.0 ജിഗാ
െഹട്സ് 8 േകാർ െ ാസസർ,
3410 എം.എ.എc് ബാ റി, ആൻ
േ ായിഡ് 8.1 അധിഷ്ഠിത ക
ളർ 5.0 ഒ.എസ്., 13 എം.പി റിയർ
കയാമറ, 8 എം.പി െസൽഫീ കയാ
മറ എnി െന ം സവിേശഷ
തക
.് റിയൽമീ െട സർവീ
സ് േസവന ൾ ഓേpാ നൽ ം.
റിയൽമീ ചീഫ് േ ാഡക്ട് ഓഫീ
സർ െലവീ ലീ, ആമേസാൺ െമാ
ൈബൽസ് സീനിയർ െസയിൽ
സ് മാേനജർ ആദിതയ ർtി എ
nിവ ം ചട ിൽ സംബnി .

േതാതിൽ േഡാളർ വി
ഴിkാൻ റിസർവ് ബാ ്
തyാറായതാണ് പy്
േന tിേല ll ാk്
റnത്.

കേmാളനിലവാരം

കറൻസി

പാ
ദസംരkണtിൽ ഏ
ം ാധാനയമർഹി
്മ

മ ചവൽഫ ് എസ്.ഐ.പി
വിതരണtിൽ തൽ
dേകnീകരിc ജിേയാജി
tിെn നടപടി, ഈ വിഭാഗtിൽ നി
ll വ മാനം 92 ശതമാനം വർdി
kാൻ സഹായകമായി. കഴി വർഷം
90,000േtാളം തിയ ഇടപാ കാെര
യാണ് ജിേയാജിtിന് ലഭിcത് "",
സി.െജ. േജാർജ്,
മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടർ,
ജിേയാജിത്

ും േന tിെn രടാkിൽ
തകർnടി
ഇnയൻ
pി, ഇnെല മികc േന
tിേലk് കരകയറി.
68.11വെര കഴി
ദിവ
സം
tിയ പ

mാണം ട ിയവ സംബnി
c വിശദാംശ
ം ദർശന
tി െട ക റിയാം. ഇnയൻ
െറയിൽേവ െട ചരി ം വിവരി
n ദർശന ം ഉൾെp tി
യി .് ൈവകി ്
µതൽ ആ
വെരയാണ് െപാ ജന ൾk്
േവശനം.

ഇ-െകാേമഴ്സിൽ തരംഗമാകാൻ
'റിയൽമീ"യുമായി ഓേpാ
◗അനിൽകുമാർ ശർm

2895

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1233.150 1234.600
ACC
1410.600 1410.800
AMARAJA
861.400 861.450
ANDHARA BANK
35.250 35.150
APOLLOTYRE
293.300 294.050
APPOLOHOS
1028.600 1029.450
ARVINDMILL
421.550 422.600
ASIANPNT
1320.800 1323.700
AVAYA GLOBAL
108.250 112.000
AXISBANK
549.350 550.000
BAJAJAUTO
2808.250 2811.900
BANKOFBARODA
132.400 132.050
BATAIND
759.950 759.950
BEML
1096.800 1098.300
BFLSOFT
1097.200 1098.250
BHARTI
375.350 375.350
BIOCON
642.300 642.600
BOI
95.000 95.100
BOMBDYE
281.400 281.150
BPCL
399.100 398.350
BRITANNIA
5561.450 5542.200
BSES
384.400 385.300
CANARABANK
240.850 241.000
CEAT
1411.400 1410.150
CENTURY TEXT
1062.750 1063.250
CHENNAIPETRO
299.350 299.300
CIPLA
559.850 559.900
COLGATE
1173.950 1178.200
CORPBNK
26.000 25.850
DABUR
374.200 373.850
DENABANK
16.250 16.350
DIVIS LAB
1166.150 1165.150
DRREDDY
1994.100 1993.950
ESCORTS
958.050 956.750
FEDERALBNK
83.700 83.650
FINLXCABLE
680.950 680.000
GAIL
330.850 330.650
GEOJIT
99.400 99.600
GESHIPP
348.800 349.350
GLAXO
2427.350 2425.000
GLENMARK
518.050 518.200
GNFC
479.100 480.050
GODREJS
1094.050 1093.550
GRASIM
1083.900 1082.400
HDFC
1914.850 1914.550
HDFCBNK
2024.450 2023.350
HEROHONDA
3576.400 3575.500
HINDALCO
240.000 239.750
HINDLEVER
1574.200 1574.100
HINDUJAFUN
767.950 765.500
HPCL
318.300 318.400
I-FLEX
3984.000 3998.850
ICICIBANK
297.900 297.250
IDBI
62.150 62.050
INFOSYS
1190.050 1189.950
INFOTECH ENT
815.250 814.550
IOB
16.550 16.600
IOC
166.200 165.950
ITC
285.950 285.850
KALECONSULT
1310.800 1308.450
KARUR VYSYA BANK 99.350 99.550
KOTAKM
1281.750 1281.400
L&T
1364.750 1362.350
LICHSGFIN
496.600 497.500
LUPINCHEM
766.750 766.500
M&M
853.000 853.100
MAHABANK
13.120 13.100
Mahindra Holidays
333.550 333.950
MARUTI
8698.050 8695.600
MAXIND
490.150 489.800
MCDOWEL
3216.550 3215.250
MRF
74787.25074873.400
NAICHOLAS
2416.400 2418.750
PFIZER
2454.300 2448.600
POLARIS
468.600 471.100
RAMCOSYS
428.800 427.650
RELCAP
374.850 374.650
RELIANCE
956.450 956.150
SARIGAMA
821.200 822.800
SBI
243.150 243.100
SCI
65.550 65.450
SIB
26.200 26.150
SIEMENS
1055.750 1055.500
SKFBEAR
1766.500 1771.100
SMITHKLC
5948.000 5944.650
STROPTICAL
314.750 314.950
SUNPHARMA
471.850 471.700
SYNDIBANK
43.850 43.950
Tata Communications 623.650 624.050
TATACHEM
729.800 729.550
TATAELXSI
1166.050 1167.550
TATATEA
241.350 241.100
TCS
3495.550 3493.900
TELCO
310.400 310.250
THERMAX
1179.900 1182.100
THMCOOK
274.100 274.850
TIPSINDIA
119.250 117.700
TISCO
622.050 621.250
TITANIND
930.950 931.150
TRIGYNTECH
134.400 135.050
UCOBANK
18.400 18.250
UNICHEMLAB
262.500 262.650
VESUVIUS
0.000 1289.100
Vguard
236.050 236.550
VOLTAS
591.150 591.350
WIPRO
274.300 274.700
WONDERLA
358.150 359.750
ZEETELE
576.900 575.750

അnാരാഷ്രട െറയിൽ േകാc്
രപദർശനം ഇnു മുതൽ
െചൈn: സി.ഐ.ഐ െട സ
ഹകരണേtാെട െറയിൽേവ
െട ഇn ൽ േകാc് ഫാക്ടറി (
ഐ.സി.എഫ്) സംഘടിpി n
ഥമ അnാരാഷ് െറയിൽ േകാ
c് എക്സിബിഷൻ ഇ ം നാെള
മായി െപര ർ ആർ.പി.എഫ്
പേരഡ് ൗ ിൽ നട ം. 100
രാജയ ളിെല േകാc് നിർmാണ
കmനികൾ പെ
n എക്
സിബിഷനിൽ േകാ ക െട ം
ഘടക
െട ം ദർശനമാ
llത്. 'െമയ്k് ഇൻ ഇnയ" കാm
യിെn ഭാഗമായി ഈ രംഗെt
കmനികെള ഒ ടkീഴിൽ െകാ
വരിക ം ദർശനtിെn ല
kയമാെണn് ഐ.സി.എഫ് അ
ധി തർ പറ .
േകാc് നിർmാണtിെല ആ
നിക സാേ തികവിദയ, അതി
േവഗം സ രി n െ യിν
കൾ, ll ് െ യിνക െട നിർ

23,160

സവp സാkാത്കാരം, ആt
നിർ തി, പരസഹായം ലഭി ം.
ഇടവം: (കാർtിക അവസാന µ
kാൽ ഭാഗം േരാഹിണി, മകയിരം
ആദയപ തി വെര)
കർmേമഖല
ിെp ം, മ
tര വിജയം, പdതികളിൽ േന
ം.
മിഥുനം : (മകയിരം ര ാം പ തി
ഭാ ഗം,തി വാ തിര, ണർതം ആ
ദയം µkാൽ ഭാഗം)
സാmtിക േന ം, ആേഘാ
ഷ ളിൽ പെ
ം. വി വീ ാ
മേനാഭാവം.
കർkടകം : ( ണർതം അവസാ
ന കാൽ ഭാഗം, യം, ആയിലയം)
വയാപാരേമഖലയിൽ േന ം,
ആtവിശവാസം വർdി ം. കാ
രയനിർവഹണ ശkി ഉ ാ ം.
ചി ം : ( മ കം, രം, ഉ ം കാൽ
ഭാഗം)
സഹ വർtക െട സ
ഹകരണം, ആേരാഗയം dിk
ണം. േതാn കെള അതിജീവി
ം.
കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽ
ഭാ ഗം, അ tം, ചി tി ര ആ ദയ പ
തിഭാഗം)
താരയത ll സമീപനം,
ആ യി വ nവർk് അഭ
യം, ർവിക സവt് ഭാഗം വc്
നൽ ം.

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

കർmപdതികൾ ആവി
ം, സൽkാരtിൽ പെ
ം. നിലപാടിൽ മാ ൾ വ
ം.
വൃ ി ക ം : ( വി ശാ ഖം അ വ സാ
ന കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )
ഔേദയാഗിക മതലകൾ വർ
dി ം. സമേയാചിതമായി െപ
മാ ം. ംബkാേരാെടാpം
യാ െച ം.
ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15
നാഴിക)
അവസര ൾ േയാജന
െp
ം. ആtസം pി
ാ
ം, ഉlാസയാ y് അവസരം.
മ ക രം : (ഉ ാ ടം അ വ സാ ന
µkാൽ ഭാ ഗം, തി േവാ ണം, അ
വി ം- ആദയപ തി).
മംഗളകർm ളിൽ പെ
ം. േഹാപകരണ ൾ വാ
ം, അർഹതy് അംഗീകാരം.
കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ചത
യം,
ാതി, 45 നാഴിക)
സാmtിക സഹായം െച
ം.
kൾ സഹായി
ം. വി വീ െച ം.
മീ നം : (
ാ തി അ വ സാ ന
കാൽഭാഗം, ഉ ാതി, േരവതി).
മാതാപിതാkെള അνസരി
ം. ആtസം pി
ാ ം.
k മായി സേnാഷം
പ ി ം.
രി

- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

