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തിരുവനnപുരം

മാർk ്

വാണിജയം

സവർണം

91.69

െസൻെസക്സ്

32941.87

പവൻ (8രഗാം)

38.35

നിഫ്ടി

10186.60

ഒരു രഗാം

www.keralakaumudi.com

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1361.400 1366.550
ACC
1749.050 1743.050
AMARAJA
796.000 797.200
ANDHARA BANK
63.100 63.050
APOLLOTYRE
231.450 231.550
APPOLOHOS
985.450 985.950
ARVINDMILL
420.150 420.400
ASHOKLEY
114.000 113.950
ASIANPNT
1154.250 1155.050
AVAYA GLOBAL
0.000 107.350
AVTNPL
40.900 40.700
AXISBANK
546.250 545.650
BAJAJAUTO
3266.400 3266.550
BALAJITELE
141.650 141.250
BANKOFBARODA
174.400 174.350
BATAIND
783.300 782.300
BEML
1662.500 1662.850
BFLSOFT
712.900 711.600
BHARTI
498.050 498.150
BHEL
91.000 91.150
BIOCON
367.300 367.400
BOI
195.800 195.600
BOMBDYE
195.300 195.500
BPCL
493.200 493.050
BPL
63.500 63.950
BRITANNIA
4785.600 4788.350
BSES
459.500 459.450
CANARABANK
377.000 377.450
CEAT
1716.300 1715.150
CENTURY TEXT
1296.900 1294.950
CHENNAIPETRO
419.650 418.850
CIPLA
602.100 602.450
COLGATE
1054.950 1056.800
CORPBNK
45.150 45.000
CROMPGREV
81.900 81.950
D-LINK
96.650 97.350
DABUR
337.100 337.950
DENABANK
25.300 25.350
DIVIS LAB
1024.350 1024.050
DRREDDY
2320.900 2320.300
DWARKESH SUGAR 63.400 63.300
EIHOTEL
150.700 150.250
ENGGINDIA
183.700 183.450
ESCORTS
706.000 707.100
FEDERALBNK
111.150 111.150
FINLXCABLE
626.900 627.200
GAIL
456.450 456.050
GARDEN SILK
33.700 33.800
GEOJIT
121.550 121.050
GESHIPP
366.300 367.750
GLAXO
2595.050 2607.850
GLENMARK
581.900 582.850
Globus Spirits Ltd
127.350 128.250
GNFC
447.950 448.700
GODREJS
930.600 929.500
GRASIM
1209.050 1206.650
GUJAMBCEM
271.400 271.350
HARMALA
84.200 83.900
HCLINFO
46.700 46.650
HDFC
1662.650 1661.400
HDFCBNK
1802.000 1802.350
HEROHONDA
3653.650 3655.200
HINDALCO
260.900 261.000
HINDLEVER
1283.450 1283.900
HINDUJAFUN
495.900 497.600
HPCL
410.650 411.200
I-FLEX
3630.000 3639.900
ICICIBANK
313.850 314.100
IDBI
60.150 60.200
INDHOTEL
112.300 112.050
INDIACEM
165.850 166.450
INFOSYS
949.450 949.100
INFOTECH ENT
540.450 540.550
IOB
23.650 23.650
IOC
387.850 386.950
ITC
256.550 256.550
KALECONSULT
1280.200 1280.300
KARUR VYSYA BANK 124.450 124.700
KOPRAN
63.250 63.750
KOTAKM
999.350 999.200
L&T
1209.850 1210.200
LICHSGFIN
585.050 585.700
LUPINCHEM
835.150 835.000
LYKALAB
64.650 65.150
M&M
1429.900 1429.600
MAHABANK
27.000 27.050
Mahindra Holidays
335.100 334.100
MARUTI
8128.000 8122.950
MAXIND
564.050 564.600
MCDOWEL
3022.250 3018.600
MRF
67743.45067643.450
MTNL
22.250 22.300
MUKTAARTS
88.700 88.250
NAICHOLAS
2636.250 2628.050
NEYBELI
100.000 99.950
NTPC
176.950 177.050
OBC
125.600 125.400
Oil India Ltd (OIL)
350.900 351.200
ONGC
182.000 182.000
ONWARDTECI
130.000 128.700
ORCHIDCHEM
17.750 17.850
PANACEABIO
231.100 231.750
PETRONET
258.000 258.400
PFIZER
1922.050 1927.600
Pipavav Shipyard
47.650 47.650
POLARIS
325.300 325.450
PRYACEM
384.550 384.900
PTC
115.800 115.750
RAMCOSYS
406.650 406.750
RELCAP
470.800 470.800
RELIANCE
886.200 886.700
ROLTA
55.550 55.400
SAIL
79.800 79.800
SARIGAMA
837.900 839.400
SBI
329.200 329.100
SCI
90.550 90.400
SIB
30.450 30.450
SIEMENS
1178.150 1179.650
SKFBEAR
1698.450 1695.550
SMITHKLC
6014.700 6022.200
STROPTICAL
268.000 268.000
SUNPHARMA
526.150 526.050
SYNDIBANK
85.450 85.400
Tata Communications 695.250 695.600
TATACHEM
716.050 715.600
TATAELXSI
897.850 896.300
TATAPOWER
81.750 81.800
TATATEA
246.650 246.700
TCS
2716.750 2714.600
TELCO
414.550 414.300
THERMAX
1000.100 1001.650
THMCOOK
235.050 235.250
TIPSINDIA
153.050 153.350
TISCO
685.200 685.500
TITANIND
773.150 774.300
TRIGYNTECH
97.450 97.500
UCOBANK
31.750 31.750
UNICHEMLAB
289.600 289.700
VESUVIUS
1249.800 1269.500
Vguard
229.050 229.200
VOLTAS
600.350 600.000
WIPRO
299.050 298.500
WONDERLA
386.650 388.100
ZEETELE
541.950 542.150

 പിടിമുറുkുക തമി നാട് പckറിയും വിലkയ വും
◗േസാജൻ സവരാജ്

േജായ്ആ kാസ് ഫൗേ ഷെn ം േകാ യം ഗവ. െമഡിkൽ േകാേളജ് േഹാsി ൽ k േരാഗ വിഭാഗtി
n ം ആഭിµഖയtിൽ നിർdന k േരാഗികൾ ll സൗജനയ ഡയാലിസിസ് കി ് വിതരണം േകാ യം െമ
ഡിkൽ േകാേളജ് ആ പ ിയിൽ അഡവ. േരഷ് p് എം. എൽ. എ നിർവഹി
.

സൗജനയ ഡയാലിസിസ് കി ് വിതരണം

 ശീതകാല
പckറിയിന

െകാcി: േജായ്ആ kാസ് ഫൗ
േ ഷെn ം േകാ യം ഗവ. െമ
ഡിkൽ േകാേളജ് േഹാsി ൽ
k േരാഗ വിഭാഗtിn ം ആഭി
µഖയtിൽ നിർdന k േരാഗി
കൾ ll സൗജനയ ഡയാലിസി
സ് കി ് വിതരണം േകാ യം െമ
ഡി kൽ േകാ േള ജ് ആ പ ി
യിൽ നട .
േജാ യ്ആ kാ സ് ഫൗ േ
ഷൻ മാസം േതാ ം 800 ഓളം ഡ

ൾ

കാ േബ ജ്, േകാ ളി ഫ്
ള വർ, ബീ ് ്, സ വാ
ള, ബീൻ സ്, ഉ ള kി ഴ
,് ബ ർ ബീൻസ്, കാ
ര ,് ഉ ളkിഴ ,് മlി
യില, േസായാബീൻസ്,
െവ
llി.
nർ വ വട പഴേnാ tിെല കാേബജ് വിളെവ

 80 ശതമാനം
വിളെവടുtു

n കർഷകൻ

േഫാേ ാ: എൻ. ആർ.

സർkാരിൽ നി ം അν ല നിലപാ കൾ ല
ഭിcേതാെട കഴി
സീസണിൽ തൽ കർ
ഷകർ ഷിയിറkിയി
. എnാൽ െമാtം
ഉ പാദന മായി ത ിc് േനാ േmാൾ ഉlാ
ദ ന tിൽ ഇ ത ν സ രി c് വർ d ന
ാ യി ി
l. കഴി
ഏ ിൽ µതൽ µേnാ ll മാസ

ധർmദാസ്

ളിൽ ഷിയിറkിയ ഉ പn ളാണ് ഇ
േpാൾ വി ള െവ
n ത്. ഷി െട ട k
tിൽ മഴ ലഭിkാതിരി ക ം വളർc െട
അവസാനഘ tിൽ അതിശkമായ മഴ ല
ഭി ക ം െച y ത് ഉ പാ ദ ന െt തി
ലമായി ബാധിcി
്.

 േകരളtിലും തമി നാ ിലും ആവശയkാർ
kിയാൽ 100 ചാkാണ് വിളവ് തീkി n
ത്. ബീൻസ് ഒേരkറിൽ 4000 കിേലാ ം, കാര ്
7500 കിേലാ വെര ം ലഭി ം. 90 µതൽ 100 ദി
വസം വെരയാണ് വിളെവ p് കാലം.

ഷിയിന ളിൽ ബ ർ ബീൻസ്, െവ
llി
എnിവ െട ആവശയkാർ ഏെറ ം തമിഴ്നാ
ിലാണ്. മ llവy് േകരളtിൽ ിയേമെറയാ
ണ്. ഒേരkർ sലt് ഉ ളkിഴ ് ഷിയിറ

വിനിമയനിര

്
െകാcി

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

65.47
76.75
85.78
65.86
48.11
49.97
51.45
173.49
216.28
169.92
17.44
17.81
17.96

65.38
76.66
85.69
65.74
48.04
49.91
51.36

െവളിെc മിlിംഗ് 17,900
െവളിെc
17,100
െകാ
11,475-12,700
പി ാk്എk്െപlർ 2600
പി ാk്േറാ റി
3000
µളക്
േച ാtത്്
40,900
µളക് തിയത്
39,300
µളക്േച ിയത്്
42,900
k്മീഡിയം
12,500
k്െബs്
13,500
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8500-9200
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
21,000-22,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
4100
വ ൽµളക്
6800-15,000
ഉ n്
7000-7400
െച പയർ
6300-6700
കടല
6,400-7000
µതിര
6900

എll്
11,000
മlി
6,300-11,000
പcരി നmർ-2
2450
kലരി(ജയ) 3600-3700
ജാതിkെതാ ൻ 150-170
െതാ ിlാtത്
280-310
ജാതിപ ി
400-650
ാ
700
പാംഓയിൽ
6250
ൈപനാpിൾ
പc
16.00
പc (െsഷയൽ)
17.00
പഴം
17.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
12,550
ആർഎസ്എസ്-5 11,800-12,300
ഒ പാൽ
8000
ലാ k്
7900

ആല ഴ

ആല ഴമാർk
െവളിെc
െകാ
,,
,,

്
16,100
11300
11350
11400

േകാ യം

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
123. 50
ആർ.എസ്.എസ് 5
120.50
തരംതിരിkാtത്
113.00
ഒ പാൽ
70.00
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
12650
ആർ.എസ്.എസ് 5
12350
തരംതിരിkാtത്
10750
ഒ പാൽ
8295
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
10808
ആർ.എസ്.എസ് 2
10689
ആർ.എസ്.എസ് 3
10581
ആർ.എസ്.എസ് 4
10521
ആർ.എസ്.എസ് 5
10432
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാ
ളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
9431

ശാ
ശാ രതകൗമുദി
രതകൗമുദി

(144.15)
60 % ലാ ക്സ് 7474 (114.25)
െവളിെc
18600
െകാ
12100
ശർkര ( മറ ർ)
7400
ശർkര (പാ ി)
5900

7.00 ഷിദർശൻ
8.00 േമഘരാഗം

9.00 അkെരയാെണെn
മാനസം
9.30 ചിരിkും തളിക

ഡിഡി േകരളം

11.30 ഷിദർശൻ
2.00 മാജിkൽ
ഫിേ സ്
8.30 ചാ േഷാ
10.30 ചായ ്
11.00 ഗാന ശയാമ സnയ
ഏഷയാെന ്

kാνll സകലവഴിക ം പ
യ ാ llവരാണ് മിkവ ം.
എnാൽ, െവയി െകാ n
ത് െകാ ll ണ ൾ ഏ
െറ യാ ണ്. എ n് ക തി അ
മി ത മാ യി െവ യി ലി െന േs
ഹിk െതn് മാ ം. ബർമി
ഹാം സർ വ ക ലാ ശാ ല യി
െല ഒ സംഘം ഗേവഷക
െട ഗേവഷണഫലtിൽ പറ
nത്, µറി ണkാνll ഏ
ം നl മ n് രയ കാശം
ഏൽ ക എnതാണ്. രയ
കാ ശ tിൽ അ ട ി യി രി

പഴയത്
തിയത്
ര ാംതരം

4000-4681
3500-4000
2500-3300

െന മ ാട്

കേmാളനിലവാരം
µളക്
370 (കിേലാ)
പc
µളക്
102 (,,)
െകാ pാk്
160(,,)
റbർ
115(,,)
ഒ പാൽ
63 (,,)
ജാതിk
120(,,)
ജാതിപരിp്
240(,,)
ജാതിപ ി
350(,,)
ാ
500 (,,)
കാpിപരിp്
100 (,,)
െകാേkാ
9(,,)
േത
47(,,)
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
22,120
ഒ ാം
2765
െവllി
തി വനn രം
43000
െകാcി
43000

െറ േകാ േഹാം ഫിനാൻസ് ലി
മി ഡ് മാ േന ജിം ഗ് ഡ യ റ kർ
ആർ. വരദരാജൻ
വി ത ര ണം െച y വാ yാ ക
752.5 േകാ ടി യാ ണ്. വില വ
മാന അνപാതം 16.6ൽ നിn്
15 ശതമാനമായി റ
.ഓ
ഹരി, ആsി തിരിcടവ് യഥാ
മം 2.4 ശ ത മാ ന ം 19.6 ശ
തമാന മായി.

6.00 േവഴാmൽ
6.30 െചm ്
7.00 വാനmാടി
നയൂസ്

8.00 വാർtാ ഭാതം
8.30
വ ം
12.30 േലാകജാലകം
2.30 േഡാ. ൈലവ്
ഏഷയാെന ് pസ്

8.30 േകാമഡി ൈടം

09:15am taxi 4
10:50am The Departed
01:17 G.I. Joe: The Rise of
Cobra
03:19 The Transporter
Refueled
04:58 Underworld:
Evolution
07:22 Madagascar: Escape
2 Africa
09:00 Kung Fu Panda 2
10:44 XXx: Return of
Xander Cage

െകാcി: ധന ലkി ബാ ് 2017-18
സാmtിക വർഷtിെn ആദയ
പ തി യിൽ 14.03 േകാ ടി െട
അ ാ ദാ യം േന ടി. വാർ ഷി കാ ടി
sാനtിൽ ലാഭtിൽ 19.40
ശ ത മാ നം വ ളർ c യാ ണ് ബാ ്
ൈക വ രി c ത് . ന ട
സാmtിക വർ
ഷ tി െn ര ാം
പാ ദ tിൽ 6.05
േകാടി പ െട അ
ാ ദാ യ മാ ണ് ബാ ് േന ടി യ ത്.
വർtന ലാഭം µൻവർഷെt
ആദയപ തിയിെല 44.56 േകാടി
പയിൽ നിn് 56.56 േകാടി
പയായി. വളർc 23.93 ശതമാനം.
µൻ വർഷം ആദയപ തിെയ അ
േപkിc് െമാtം വർtന െc
ലവ് 9.83ശതമാനം റ
വാനാ
യി. െചലവ് വ മാന അνപാതമാ

STAR MOVIES

09:42am Rise of the Planet
of the Apes
11:46 X-Men First Class
02:23 Babys Day Out

മംഗള കർm ളിൽ പെ
ം. സാ m tിക േരാ ഗ
തി, ബാ ഹയ േ ര ണ കൾ വർ
dി ം.
ഇടവം: (കാർtിക അവസാന
µkാൽ ഭാഗം േരാഹിണി, മകയി
രം ആദയപ തി വെര)

ഏഷയാെന ് മൂവീസ്: 8.00 ഐസk് ന ൻ സൺ ഒഫ് ഫിലിേpാസ്
11.00 കേള സ് 2.00 കടൽpാലം 5.00 മംഗളം േന
7.00
കെ തി െപാ ംെതാ ് 10.00 െവllാനക െട നാട്
ഏഷയാെന ്: 9.00 ഓർm േ ാ ഈ µഖം
ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 അn ം റ
ം
എസിവി: 9.00 വീണമീ ിയ വില കൾ 2.00 അടിേവ കൾ 9.30
മ കാല ം കഴി ്
േറാ ബൗൾ: 10.00 ദി എൻഡ് ഒഫ് ഇnെസൻസ്
ജുk്േബാk് : 6.30 ഭാർഗവചരിതം nാംഖ
ം
ൈകരളി: 1.15 36 വയതിനിെല
വി: 12.30 അm അmായിയm 9.00 ച ാtം
കിരൺ: 7.30
മെcp് 10.30 കറൻസി 1.30 സ ഹം 4.00 ഒ
അഭിഭാഷകെn േകസ് ഡയറി 7.00 ദൗതയം 10.00 മഴ llിkി kം
അമൃത : 3.30 ഉnം

10:00am Animal Planet

നി

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2017 നവംബർ 15
േമടം : (അശവതി, ഭരണി, കാർ
tിക ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)

സിനിമ

ANIMAL PLANET

കെ 80.64 ശതമാനtിൽ നിn്
75.13 ശതമാനമായി റ
വാ
νം ക ഴി
. ബാ ി െn ല ധന
നി േkപ പരയാpത 11.62 ശതമാ
നമായി ഉയർ . µൻ സാmtിക
വർഷം ഇത് 9.03 ശതമാനമായി
. സാmtിക വർ
ഷം ആ ദയ പ തി യി
െല പലിശേയതര വ
മാനം 51.09 േകാടി
പയാണ്. െമാtം
നിഷ് ിയ ആsി µൻകാലയളവി
െല 480.55 േകാടി പയിൽ നിn്
389. 16 േകാടിയായി റyാനായി.
നട സാmtിക വർഷം െച
കിട വാyകൾ നൽ nതിνം പ
ലിശേയതരവ മാനംവർdിpി
n തി νം നി ിയ ആ sി വീ ം
റ
nതിνം ബാ ് ഉൗnൽ
നൽ
.

'

11.35 പുതിയ പാ ്
12.35 േഡ വിt് എ sാർ
1.35 സീരക ് ഫയൽസ്
2.35 േലഡീസ് അവർ
4.35സാൾ ് ആൻഡ് െപpർ
5.00ഓ ൈമ േഗാഡ്
6.35 േദവാമൃതം
9.35 െരട ് ൈലൻ

04:23 Ice Age: The
Meltdown
06:18 Life of Pi
09:00 Speed
11:30 Chinese Zodiac

തീk െkാt വളർc
ര ാം പാദtിൽ ൈകവരിkാ
നാെയn് െറ േകാ േഹാം ഫി
നാൻസ് ലിമി ഡ് മാേനജിംഗ്
ഡയറkർ ആർ. വരദരാജൻ പ
റ
. ഓഹരി ടമക െട താ
lരയ ൾെkാt വർtന
മാണ് കാ cവcെത ം വർ
tന േമഖലയിൽ ഗണയമായ
േരാ ഗ തി ൈക വ രി kാ നാ യ ത്
ഭാവിയിെല വികസന സാധയത
കൾ k് ആ kം n താ െണ
ം അേdഹം പറ .
കmനിk് േകരളtിν റ
േമ തമി നാട്, കർണാടക, ആ
n േദശ്, െതല ാന, മഹാരാ
t, ജറാt്, ഒഡിഷ, പ ിമ
ബംഗാൾ ട ിയ സംsാന
ളിലായി 129 ശാഖകളാ
ll ത്. ടാ െത 31 സാ ൈല ്
െസn ക µ .്

അർd സാmtിക വർഷtിൽ
ധനലkി ബാ ിന് 14.03
േകാടി അ ാദായം

കൗമുദി ടിവി

ഡിഡി മലയാളം

n ൈവ മിൻ ഡിy് അ
ബാധകൾ തടയാνll കഴി
.് µറി ണ ാൻ കാലതാമ
സം എ
nേതാെട അ
ബാ ധ
ll സാ dയ ത ം
ം. അ െകാ ാണ്, രയ
കാശം µറി ണkാൻ നl
താെണn് ഗേവഷണറിേpാർ
ിൽ പറ nത്. ബർമി ഹാ
മിെല ഇൻsി ് ഒഫ് ഇൻ
േമഷൻ ആൻഡ് ഏജി ിെല
െ ാ ഫസർ മാ രായ ജാ െന ്
േലാർഡ്, േഡാ. ഖാലിദ് എnി
വരാണ് ഇtരെമാ കെ
tലിന് പിnിൽ.

ർ

മാർk ്
െവളിെc
17000
െകാ
11515
േത പി ാk്
2550
എllിൻപി ാk്
3100
നെl
2180
കടെല
2280
അടyെകാkാെല
തിയത്
4000-4500
പഴയത്
4000-4500
ര ാംതരം
1000-2500
അമല
തിയത്
3600-4000
പഴയത്
4100-4650
ര ാംതരം
2600-3000
അടyപഴ ി

6.00 ഡിേവാഷണൽ േസാംഗ്
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.30 രപണവം
8.00 േനk് മാsർ
8.30 നയൂ രടാk്
9.00 ഫിലിം േബാk്
10.00 രഡീം ൈരഡവ്
10.35 താരpകി ്

മുറിവിന് െവയില്
െബsാണ് !!!

െവ യി െകാ llാ തി രി

െച ൈn: െറ േകാ േഹാം ഫി
നാൻസ് ലിമി ഡ് സാmtിക
വർ ഷ tിൽ ര ാം പാ ദ tി
െല ലാഭtിൽ 24 ശതമാനം വ
ളർc േനടി. തി ലമായ സാ
ഹചരയ ളി ം ആsി വികസ
ന tി ം വാ yാ വ ളർ c യി ം
എ
പറയാ n േരാഗതി
കmനിk് ൈകവരിkാൻ കഴി
ി .്
സാ m tിക വർ ഷ tിൽ
ര ാം പാ ദ tിൽ വ മാ നം
265.8 യിൽ നി n് 281 േകാ ടി
യായി ഉയർn് ആ ശതമാനം
വളർc േനടി. പലിശ വ മാന
tി െല വർ dന 14 ശ ത മാ ന
മാ ണ്. 95.9 േകാ ടി യിൽ നി n്
109.3 േകാടിയായി ഉയർ . ഇ
kാലയളവിൽ അνവദിc വാ
y 764.5 േകാടയായി ഉയർ .
23 ശ ത മാ ന tി െn വ ളർ c.

കേmാളനിലവാരം

െസൽ

േകാേളജ് ിൻസിpൽ േഡാ. േജാ
സ് േജാസഫ്, െമഡിkൽ േകാേള
ജ് ന സിംഗ്
് ഓമന, നവ
ജീവൻ s് മാേനജിംഗ് sി പി.
. േതാമസ്, േജായ് ആ kാസ്
ഫൗ േ ഷൻ ചീ ഫ് േകാ ഓ ഡി
േന ർ പി.പി. േജാസ് എnിവർ ച
ട ിൽപെ
.എlാമാസ ം
ഡയാലിസിസ് കി കൾ ന ം.
ഇതിνll അേപk േഫാം മാൾ
ഒഫ് േജായിയിൽ നി ം ലഭി ം.

െറ േകാ േഹാം ഫിനാൻസ് ലാഭtിൽ
24 ശതമാനം വളർc

 മഴ വിlനായേpാൾ വിളവിൽ കുറവ്

േക ര ള tി െn ശീ ത കാല പ c
kറി കലവറയായ വ വട, കാ
n ർ പാട ളിെല 1000 െഹ
kേറാളം പാട ളിലാണ് ഷി
llത്. ഇതിൽ ഏകേദശം 300
െഹkർ ഷിയിടtിലാണ് ഇ
നി വിളെവ p് അവേശഷി n
ത്.അതിൽ70µതൽ80ശതമാനം
വെരവിളെവ
കഴി .വ വ
ടെയഅേപkിc്കാn ർേമഖ
ലകളിലാണ് അlെമ ി ം ത
ലായി അവേശഷി nത്. കഴി
ഓണം സീസണിൽ 50 ടൺ
വ െര ദി വ േസന ഉ lാ ദി pി cി
nിടt് ഇേpാൾ ദിവേസന 20
ട ാണ് ശരാശരി ഉ പാദനം.

യാ ലി സി സ് കി കളാ ണ് േക ര ള
tി െല വി വിധ ഭാ ഗ ളി ലാ യി
സൗജനയ വിതരണം െച nത്.
േകാ യം െമ ഡി kൽ േകാ േള ജ്
േഹാsി ലിൽ നടn ചട ിൽ
75 ഓളം േരാഗികൾkാണ് സൗ
ജ നയ കി കൾ നൽ കി യ ത്. അ
ഡവ. േരഷ് p് എം.എൽ. എ
ഉ ഘാടനം നിർവഹി . െനേ ാ
ളജി വിഭാഗം തലവൻ േഡാ. െക.
പി. ജ യ മാർ, ഗ വ. െമ ഡി kൽ

2765

www.facebook.com/keralakaumudi

കലവറ കാലിയാkി ശീതകാല
പckറി സീസൺ കളെമാഴിയുnു
ഇ kി: സീ സൺ ർ tി യാ
kാൻ കാ tി രി kാ െത മാ സ
ൾ k് µ േm േക ര ള tി െല
ശീതകാല പckറി കലവറയി
ം ധാന േകn ളി ം പാ
ടെമാഴി
. ശീതകാല പck
റി െട കലവറയായ വ വട, കാ
n ർ േമഖലകളിെല പckറി
കളിൽ 80 ശതമാനേtാളം പ
c kറി ക ം വി ള െവ
. സാ
ധാരണ ജνവരി µതൽ മാർc് വ
െര ll മാസ ളിൽ റ
യളവിെല ി ം ഉ പാദനം ട
nതാണ് sിതി. എnാൽ ഇ
റി പതിവ് െത ിc് േനരെt
കളം കാലിയായി. ഡിസംബർ വ
െര സജീവമായി നി
n വിള
െവ p് േനരെt അവസാനിc
ത് വിപണിയിൽ കാരയമായ ചല
നം
ി ം. േഹാർ ിേകാർp്
µൻ വർഷ േളkാൾ തൽ
പ c k റി സം ഭ രി cി
. സം
sാനെt പckറി വിതരണ
tിൽ ഗണയമായ പ വഹി
nതാണ് ശീതകാല പckറി
െട വിളെവ p്. ഇതി
ാ n
റവ് വലിയ രീതിയി ll വില
kയ tിന് വഴിെയാ
ം. ത
മി നാ ിൽ നി ll വിഷ പc
kറിk് ഇത് തൽ വിപണി
െയാ
ക ം െച ം.

22,120

Select
11:00 Chasing Monsters
12:00 Wildest Europe
01:00 Wildest Survival
02:00 Mission Big Cat
03:00 Wild Africa
04:00 World of the Wild

SONY PIX

07:54am Angels &
Demons
10:35 Jurassic Park
01:24 2012
04:17 Hellboy II: The
Golden Army

വർtന ൾ ർtി
യാ ം, വിദേgdാപേദശം സവീ
കരി ം, വിദയാവിജയം.
മിഥുനം : (മകയിരം ര ാം പ
തിഭാഗം,തി വാതിര, ണർതം
ആദയം µkാൽ ഭാഗം)

ആ ഹ ൾ നടpാ ം.
ആേഹാരാ ം വർtി ം.
സnാന ൾk് േന ം.

കർkടകം : ( ണർതം അ
വസാന കാൽ ഭാഗം, യം, ആ
യിലയം)

ആ t വി ശവാ സം വർ dി
ം, തിയ കെ t കൾ
നട ം, തിസnികൾ തര
ണം െച ം.
ചി ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽ
ഭാഗം)

തളരാെത വർtി ം.
തിയ ആ ശ യ ൾ ന ട pാ
ം, ആ യി n വർ k്
അഭയം നൽ ം.

കnി : (ഉ ം അവസാന µ
kാൽഭാഗം, അtം, ചിtിര
ആദയ പ തിഭാഗം)

അഭി ായ വയതയാസം തീ
ം, വി വീ y് തyാറാ ം,

ധൻ )

തിയ േsഹബnം.
തുലാം : (ചിtിര ര ാം പ
തി, േചാ തി, വി ശാ ഖം ആ ദയ പ
തി)

അനാവശയ ചിnകൾ വർ
dി ം, െമ c െp
വർ t
നം, മtര ളിൽ പെ
ം.
വൃ ികം : (വിശാഖം അവസാ
ന കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk
)

ആ t വി ശവാ സം വർ dി
ം, സ l ൾ യാഥാർtയ
മാ ം, ബ k മായി രമയത.
ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15
നാഴിക)

ആ യി nവർk് അ
ഭയം നൽ ം, തിയ ആശയ
ൾ നടpാ ം, sാനലbി
k് സാdയത.
മകരം: (ഉ ാടം അവസാന µ
kാൽഭാഗം, തി േവാണം, അ
വി ം- ആദയപ തി).

വി വീ y് തyാറാ ം, ആ
t നി യ n ണം പാ ലി ം,
െപാ േവദിയിൽ പെ
ം.
കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ച
തയം,
ാതി, 45 നാഴിക)

വി ശവാ സം ന െp ം. ശ
mള വർdന ഉ ാ ം, സ ഹ
വർtകെര സഹായി ം.
മീനം:(
ാതി അവസാന
കാൽഭാഗം, ഉ ാതി, േരവതി).

ശീല ൾ ഉേപkി ം,
ആേരാഗയം സംരkി ം, ആ
tനിയnണം പാലി ം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

