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13 ഒക്േടാബർ 2017 െവllി
തിരുവനnപുരം

മാർk ്

വാണിജയം

സവർണം

348.23

െസൻെസക്സ്

32182.22

പവൻ (8രഗാം)

111.60

നിഫ്ടി

10096.40

ഒരു രഗാം

www.keralakaumudi.com

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1359.850 1362.000
ACC
1741.650 1741.050
AMARAJA
693.400 694.850
ANDHARA BANK
55.850 55.800
APOLLOTYRE
241.800 242.500
APPOLOHOS
1072.500 1073.750
ARVINDMILL
393.900 393.800
ASIANPNT
1160.100 1158.800
AXISBANK
524.650 525.100
BAJAJAUTO
3154.100 3155.900
BANKOFBARODA
138.650 138.550
BATAIND
774.050 773.450
BEML
1718.400 1719.850
BFLSOFT
632.000 634.650
BHARTI
400.050 400.250
BIOCON
371.100 371.850
BOI
132.850 132.400
BPCL
491.200 491.600
BRITANNIA
4558.150 4544.450
BSES
464.950 465.400
CANARABANK
304.300 303.650
CEAT
1728.600 1730.050
CENTURY TEXT
1289.400 1290.200
CHENNAIPETRO
430.500 429.500
CIPLA
590.050 589.650
COLGATE
1109.750 1108.850
CORPBNK
39.800 39.400
DABUR
325.250 325.700
DENABANK
30.250 30.350
DIVIS LAB
882.550 883.800
DRREDDY
2380.000 2379.850
ESCORTS
700.050 700.500
FEDERALBNK
118.000 118.050
FINLXCABLE
597.450 595.650
GAIL
446.000 445.950
GEOJIT
141.750 142.050
GESHIPP
385.050 386.200
GLAXO
2426.750 2428.000
GLENMARK
604.400 603.550
GODREJS
974.100 974.550
GRASIM
1136.550 1136.050
HDFC
1755.200 1755.550
HDFCBNK
1815.450 1818.800
HEROHONDA
3742.300 3751.000
HINDLEVER
1238.200 1241.000
HINDUJAFUN
498.100 491.450
HPCL
456.250 456.300
I-FLEX
3579.350 3579.850
ICICIBANK
267.550 267.550
IDBI
52.250 52.300
INFOSYS
927.150 927.300
INFOTECH ENT
522.600 516.750
IOB
22.100 22.150
KALECONSULT
1441.950 1444.000
KARUR VYSYA BANK 131.500 131.350
KOTAKM
1058.400 1057.600
L&T
1142.650 1143.650
LUPINCHEM
1059.800 1061.250
M&M
1339.100 1338.150
MAHABANK
25.050 25.150
Mahindra Holidays
384.650 383.950
MARUTI
7904.400 7904.250
MAXIND
591.150 591.450
MCDOWEL
2448.400 2441.550
MRF
63863.55063885.550
NAICHOLAS
2740.800 2742.450
Oil India Ltd (OIL)
346.650 347.200
PETRONET
253.000 253.100
PFIZER
1718.500 1722.650
POLARIS
228.900 230.850
RAMCOSYS
367.550 366.800
RELCAP
547.950 547.900
RELIANCE
872.500 872.750
SARIGAMA
569.100 567.150
SBI
251.600 251.200
SIB
31.350 31.300
SIEMENS
1245.800 1246.250
SKFBEAR
1530.500 1540.050
SMITHKLC
4999.900 4998.500
STROPTICAL
271.850 272.150
SUNPHARMA
539.400 539.550
SYNDIBANK
65.950 65.950
Tata Communications 687.600 687.450
TATACHEM
694.100 694.550
TATAELXSI
851.950 852.800
TATATEA
211.850 212.000
TCS
2548.550 2548.200
TELCO
420.300 420.150
THERMAX
921.400 926.100
THMCOOK
238.050 239.550
TISCO
690.850 691.600
TITANIND
623.550 623.450
UCOBANK
29.550 29.450
UNICHEMLAB
252.050 252.950
VESUVIUS
1343.400 1335.350
VOLTAS
535.200 535.450
WIPRO
292.450 293.450
WONDERLA
366.950 367.800
ZEETELE
517.400 517.550

െവ ർ ഇൻസ് ി ് ഒഫ് െടക്േനാളജി െട (വി.ഐ.ടി) 32-ാമത് ബി ദദാനം ചാൻസലർ േഡാ. ജി. വിശവനാ
ഥൻ നിർവഹി
. ഇnയൻ ബാ ് മാേനജിംഗ് ഡയറക്ട ം സി.ഇ.ഒ മായ കിേഷാർ ഖാരാt്, വി.ഐ.ടി
ൈവസ് സിഡ മാരായ ശ ർ വിശവനാഥൻ, േശഖർ വിശവനാഥൻ, ജി.വി. െശൽവം, ൈവസ് ചാൻസലർ ആ
നn് എം. സാµേവൽ, ബി. സnാനം, രാജേശഖർ ഖാസ എnിവർ സമീപം. 254 പി.എc്.ഡി., എം.ഫിൽ ബി
ദ ൾ ഉൾെpെട 7,163 േപർkാണ് ബി ദം നൽകിയത്. ഉnത മാർk് വാ ിയ 50 േപർk് സവർണ െമഡ
കൾ കിേഷാർ ഖാരാത് സmാനി

ഉ പാദനം കൂടുേmാൾ
വില ഇടിയുേമാ?

േകാ യം: ഷി ഉേപkിc് വാ
നില വേടാെട പറിെcറി
കർഷകർ ഇേpാൾ തലy് ൈക
െകാ tി രി ക യാ ണ്. വാ
നില വില പ tി ര ി േയാ ളം ക
യറി µpതിനായിര ം കട
തി കയാണ്.
േകാ യം ഈ രാ േപ യി
െല ഒ കർ ഷ കൻ 3500 പ
വില കി ി യി n േpാൾ വിൽ
kാെത വർഷ ളായി ഉണkി
kി c ഏ ഴ് കി േലാ വാ നി ല
y് ഇേpാൾ കി ിയത് ര ലk
tി പതിനായിരം പ. േകരള
tിൽ വാ നില ഉ പാ ദ നം
റ
ം വില ടാൻ കാ ര ണ
മായി.
ഇേpാഴെt ഉയർn വില
ക ് വാനില ഷി ആരംഭിcാ
ം വി ള െവ kാൻ ര വർ
ഷെമ ം . കാലാ വ s മാറി
യാൽ അതിനിെട മഡഗാsർ വി
പണി തിരി പിടി ം. അേതാ
െട േകരളtിെല വില വീ ം ത
കർേnkാം. മഡഗാsറിൽ േന
രേt ഷിനാശtിν േശഷം

േകാ യം ഇ kി ജിlകളിലായി
വാനില
ഷി തൽ. പc ബീൻസിെn വില 2000കടn
േതാെട കർഷകർ വയാപകമായി ഷിയിേലy്
തിരി
. വയാപകമായി വാനില ഷി ട ി
യേതാെട ഡിമാൻഡ് റ
. വില ം t
െനയിടി
. കിേലാy് 100 പy് േപാ ം വ
llികൾ എ kാതായേതാെടയാണ് കർഷകർ
വാനില വllികൾ പറിെcറി ം വാനില േതാ
ൾ െവ ിkള ം മ ഷികളിേല
വ
ട് മാ ി. വില ഇേpാൾ 30000 കടnേതാെട ഷി
േയാട് താ പരയം വെn ി ം ഉ പാദനം ൈവ
n വിളയായതിനാ ം ഉ പാദനം വർdിcതി
നാൽ വില റ േമാെയn ആശയ ഴptി
മാണ് കർഷകർ .
തിയതായി വളർtിയ വാനി
ലകൾ വലിയ േതാതിൽ ഉ പാദ
നം നട വാൻ ട ിയതാണ്
േക ര ള tി െല വില ഇ ടി വി νം
കർഷകർ ഷിഉേപkിkാνം
കാരണമായത്.
പ ് വാനിലെയ േsഹിc

േബാബി ബസാർ സൂpർ മാർk ് ഉ ഘാടനം
പാലkാട്: tീ ശാkീകരണം ന
ടpിലാkാൻ ഇnയയിൽ േബാബി
ബ സാർ എ n േപ രിൽ 2900
pർ മാർk കൾ ട
. ഇതി
െn ആദയ ാ ് പാലkാട് വട
kേ രിയിൽ േഡാ. േബാബി െച
m
ം െച m ർ വി മൻ പാർ
േണ ംഭിnേശഷിkാരായ
ിക ം േചർn് ഉ ഘാടനം െച .
ജീവകാ ണയ വർtന
െട

 വില നിർണയിkുnത് മഡഗാsർ
വിപണി
 ഉ പn ൾk് ഡിമാൻേഡറിയത്
രപതീk ഉണർtുnു
 ഒpം വില കുറയുേമാെയn
ആശ യുമു ്

കർ ഷ കർ വി ല k യ tി െn
തിളktിൽ വാനിലയിൽ വീ
ം ഭാഗയപരീkണtിെനാ
ിയേതാെട വാനില വllിക
െട ലഭയതയി ം വർdന ഉ ാ
യി. ഒnര മീ ർ നീളµll വാനില
വllി 80 µതൽ 100 പyാണ്

nത് തട ം. െപേ ാളിയം
ഉln െള ജി.എസ്.ടിയിൽ
ഉൾ െp
n തി ന് സം sാ
ന ൾ സ മ വാ യ tി െല t
ണ െമ ം അ േd ഹം പ റ
.
ബി. െജ. പി ജ ന ര kാ യാ
യിൽ പെ kാൻ െകാ cിയി
െല tിയ അ േd ഹം വാർ tാ
സേmളനtിൽ സംസാരി
കയായി
.
ജി. എ സ്. ടി കൗൺ സി ലി
െn അ t േയാ ഗം നവംബർ
9, 10 തീയതികളിൽ േഗാഹtി

െകാ cി: െച കിട നിർ മാണ
വാ ണി ജയ വയാ പാ ര രം ഗ ളി
െല നി തിദായകർk് ചര
േസവന നി തിയിൽ തൽ
ഇ ള ക ം ആ ശവാ സ ം നൽ
െമ n് ജി. എ സ്. ടി കൗൺ
സിൽ അം ഗ ം ബീ ഹാർ ഉ പ
µഖയമnി ം ധനമnി മായ
ശീൽ മാർ േമാ ദി പ റ
.
േഹാ ൽ ഭkണtിന് നി
യിcതി േമെറ നി തി ഈടാ

വിനിമയനിര

്

യിൽ േച ം. നി തിനിരk് റ
nത് ഉൾെpെട തീ മാന
ൾ േയാഗtി
ാ ം. ജി.
എസ്.ടി പരിധിയിൽ വ n വ
kളിൽ 82 ശതമാനtിνം
18 ശതമാനേമാ അതിന് താെഴ
േയാ ആണ് നി തി നിരk്. 28
ശതമാനം വ kൾkാണ് 28
ശതമാനം നി തി llത്.
ജി. എ സ് . ടി ന ട pാ
േmാൾ േഹാ ൽ ഭ k ണ tി
ന് വില റേയ താണ്. ണം
ഉപേഭാkാkൾk് നൽകാൻ

േബാബി ബസാറിെn ആദയ ാ ് പാലkാട് വടkേ രിയിൽ േഡാ. േബാബി െചm
ം െചm
മൻ പാർ േണ ം ഭിnേശഷിkാരായ ിക ം േചർn് ഉ ഘാടനം െച
. ഫാ. ഫിലിk് സമീപം.

േഹാ കളിൽ പല ം തyാറാ
യി ിl. ഒ േകാടിയിൽ താെഴ
വി വര ll േഹാ കൾ അ
ശ ത മാ നം നി തി നൽ കി
യാൽ മ തി. എ nാൽ, പ ല യി
ട ം 18 ശ ത മാ നം വാ
്. ഇത് അവസാനിpിkാൻ
ന ട പ ടി സവീ ക രി ം. 18 ശ ത
മാ നം നി തി അ ധി ക മാ െണ
n പ രാ തി ഉ യർ nി
്. അ
t ജി.എസ്.ടി കൗൺസിൽ
േയാഗം നി തി റ
nത്
ചർcെച ം.

െകാcി

കറൻസി

െ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

65.14
77.25
85.62
66.91
48.10
50.92
52.23
172.53
215.60
169.04
17.35
17.72
17.87

65.05
77.15
85.52
66.79
48.03
50.86
52.16

എll്
11,000
മlി
6,300-11,000
പcരി നmർ-2
2600
kലരി(ജയ) 3800-3900
ജാതിkെതാ ൻ 150-170
െതാ ിlാtത്
270-310
ജാതിപ ി
350-500
ാ
700
പാംഓയിൽ
6100
ൈപനാpിൾ
പc
24.00
പc (െsഷയൽ)
25.00
പഴം
31.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
13,100
ആർഎസ്എസ്-5 12,300-12,800
ഒ പാൽ
8200
ലാ k്
8100

ആല ഴ

ആല ഴമാർk
െവളിെc
െകാ
,,
,,

്
16,100
11300
11350
11400

ശാ
ശാ രതകൗമുദി
രതകൗമുദി

േകാ യം

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
128. 50
ആർ.എസ്.എസ് 5 124. 00
തരംതിരിkാtത് 112.50
ഒ പാൽ
74.00
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
13100
ആർ.എസ്.എസ് 5
12700
തരംതിരിkാtത്
11400
ഒ പാൽ
8240
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
11035
ആർ.എസ്.എസ് 2
10917
ആർ.എസ്.എസ് 3
10809
ആർ.എസ്.എസ് 4
10750
ആർ.എസ്.എസ് 5
10662
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
9249
(141.70)

ർ

ഡിഡി മലയാളം

7.00 ഷിദർശൻ
8.00 േമഘരാഗം

െവളിെc
15600
െകാ
10625
േത പി ാk്
2500
എllിൻപി ാk്
3100
നെl
2180
കടെല
2275
അടyെകാkാെല
തിയത്
4000-4520
പഴയത്
4000-45200
ര ാംതരം
1000-2000
അമല
തിയത്
4000-4615
ര ാംതരം
2500-3000
അടyപഴ ി
തിയത്
4000-4450
ര ാംതരം
3620-3900

10.00 മൗനം സmതം
10.30 ിയമാനസം
3.00 േകാമഡി ൈടം

ഡിഡി േകരളം

വ െര കാ tി രി n ം
ഇത് തെnയാണ്. മാ ി
ഡിെല ഗേവഷകസംഘം
4000 ഓളം tീ ഷnാ
രിൽ നടtിയ പഠനtി
ലാ ണ് ഈ ക െ t
ll ത്. ശരീരഭാ രം റyാ
െന n േപ രിൽ ഭാ ത ഭ
k ണം ഒ ഴി വാ n വർ
k് വി പ രീത ഫ ല മാ ണ്
ഇത് െച nെത ം പഠ
നം പറ
. അേമരിkൻ
േകാ േള ജ് ഒ ഫ് കാർ ഡി
േയാളജി േജർണലിൽ ഈ
റിേpാർ ് കഴി
ദിവസ
മാണ് സിdീകരിcത്.

മാർk ്

െന മ ാട്

µളക്
െകാ pാk്
റbർ
ഒ പാൽ
ജാതിk
ജാതിപരിp്
ജാതിപ ി
ാ
കാpിപരിp്
െകാേkാ
േത

400 (കിേലാ)
160(,,)
122(,,)
75 (,,)
130(,,)
250(,,)
350(,,)
500 (,,)
100 (,,)
8(,,)
40 (,,)
ത ം
തി വനn രം
27700
ആല ഴ
27700
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
22,280
ഒ ാം
2785
െവllി
തി വനn രം
43000
െകാcി
43000

tി കൾ ം ൈക മാ റി വ സം
രംഭകെര വളർtിെയ കയാ
ണ് ലkയെമn് ആേഗാള സംഘ
ട ന യായ ദി ഇൻ ഡ സ് എ nർ
േണ സ് (ൈട) ഭാഗമായ ൈട േക
രള സിഡ രാേജഷ് നായർ പ
റ
. െമnിംഗ്, െന ്വർkിംഗ്,
എഡ േkഷൻ, ഇൻക േബ ിംഗ്,
ഫ ിംഗ് എnീ മാർഗ െള റി
c് µഖർ kാ കൾ നൽ ം. േക
രളtിെലസാഹചരയ ളിൽസം
രംഭ ൾ വിജയിpിkാνll ചർ

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 െചm ്
7.00 വാനmാടി
നയൂസ്

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

08:04am Were the Millers
09:49 Fantastic Beasts and
Where to Find Them
12:12 G.I. Joe: The Rise of
Cobra
02:20 The Conjuring 2
04:50 Madagascar: Escape
2 Africa
06:20 Transformers
09:00 Final Destination 5
10:52 The Transporter
Refueled

െകാcി: മഹീn ആൻഡ് മഹീ
n െട നവീകരിc െക. . വി
100 എൻ. എk്. ടി വിപണിയിൽ
എtി. ഉപേഭാkാk െട അ
ഭി ായ ൾ കണkിെല t്
40 പരി ാര ൾ വ tിയാ
ണ് തിയ പതിpിെന ജന
ളിൽ എtി nെതn് കm
നി െട സീ നി യർ ജ ന റൽ മാ
േനജർ ( െസയിൽസ്) രാേജഷ്
ബ സീൻ വാർ tാ സ േm ള ന
tിൽ പറ .
ഏ ം െചറിയ േമാഡലായ
െക. . വി 100 എൻ എk് . ടിk്
െക 2, െക 2pസ്, െക 4 pസ്, െക
6 pസ് , െക 8 എnി െന അ
് വകേഭദ
.് െപേ ാൾ,
ഡീസൽ എൻജിൻ വകേഭദ
ll െച എസ്. . വിk് 5, 6
സീ ് ഓ ഷνµ .് െകാcി എ
k് േഷാ ം വില 4.48 ലkം പ

തായി വിപണിയിലിറkിയ മഹീn ആൻഡ് മഹീn െട നവീക
രിc െക. . വി 100 എൻ. എk്. ടി േമാഡ മായി സീനിയർ ജനറൽ മാ
േനജർ ( െസയിൽസ്) രാേജഷ് ബസീൻ, േകരള െഡപ ി െസയിൽസ്
ജനറൽ മാേനജർ ഇ. എസ് േരഷ് മാർ എnിവർ
യിൽ ആരംഭി
.
ഇnെt ഉപേഭാkാkൾ
പഭംഗിേയാെടാpം അധിക
ലയ ം ആ നിക സൗകരയ
മാണ് ആ ഹി nത്. ഇവെര
pി െp tാൻ തിയ െക.

'

12.35 സാൾ ് ആൻഡ് െപpർ
1.00സീരക ് ഫയൽസ്
1.35 പുതിയ പാ ്
2.35 േലഡീസ് അവർ
3.35 ഫിലിം േബാk്
5.00 േനർk ്
5.35 േഡ വിt് എ sാർ
6.35 േദവാമൃതം

. വി 100 എൻ. എk്. ടിy് കഴി
െമn് രാേജഷ് ബസീൻ പറ
.വാർtാസേmളനtിൽ
േകരള െഡപ ി െസയിൽസ് ജ
നറൽ മാേനജർ ഇ. എസ് േര
ഷ് മാ ം പെ
.

നി

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2017 ഒ േടാബർ 13 െവllി)
തിയ കാരയ ൾ ഏെ
ം.

േമടം : (അശവതി, ഭരണി, കാർtിക
ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)

േതാn കെള അതിജീവി ം.
സഹ വർtക െടസഹകര
ണം. ആേരാഗയം kിkണം.
ഇ ട വം : ( കാർ tി ക അ വ സാ ന µ
kാൽ ഭാ ഗം േരാ ഹി ണി, മ ക യി രം
ആദയപ തി വെര)

സിനിമ
ഏഷയാെന ് എc്ഡി :9.00 അനnഭ

ം
ഏഷയാെന ് മൂവീസ്: 7.00 സവpേലാകെt ബാലഭാsരൻ 10.00
േഷkപിയർ എം. എ മലയാളം 1.00 ഒ മറവ ർ കനവ് 4.00 സവp ട്
7.00 കാരയsൻ 10.00 കാ k റം
ഏഷയാെന ്: 9.00 അനnഭ ം
ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 ഹണീ ബീ
മഴവിൽ മേനാരമ: 1.00 വയലിൻ
എസിവി: 9.00 രാഗ് രംഗീല 2.00 സmർ ഇൻ െബത്ലേഹം 9.30ൈ
ഫയൽ
േറാ ബൗൾ: 10.00 ത ർേബാൾ
ൈകരളി: 9.00 ഇൻെskർ ജനറൽ ഐജി 1.15 േവൽ 5.30 േപാkിരിരാജ
വി: 12.30 അn ം റ
ം 9.00 േപാkിരിരാജ
ജുk്േബാk് : 6.30 െതnാലി

02:15 Fantastic Four:
Rise of the Silver Surfer
STAR MOVIES
04:05 The Avengers
08:19am How to Train Your 07:04 Home
Dragon 2
09:00 Iron Man 3
10:17 Tom Yum Goong
11:41 Die Hard 2: Die
12:29 Penguins of
Harder
Madagascar
ANIMAL PLANET

c ക ം ന ട ം. സം രം ഭ കർ, വയ
വ സാ യി കൾ, ല ധന നി േk പ
കർ, വിദയാഭയാസ വിചkണർ, മാ
േന െമ വിദgdർ ട ി റി
േലെറേpർ സംസാരി ം.
സം രം ഭ കൾ, sാർ കൾ,
െ ാ ഫ ഷ ണ കൾ, വി ദയാർ
tി കൾ എ nി വർ k് പ െ
kാം. വി വ ര ൾ ം ര ജി േ
ഷ νം േഫാൺ: 0484 4015752,
3248735. www.tieconkerala.org,
infotieconkerala.org

മഹീnയുെട പുതിയ െക.യു.വി 100
എൻ. എk്. ടി വിപണിയിൽ

കൗമുദി ടിവി

േരബk്ഫാsിലാെണlാം

പലവിധ കാരണ ൾ
െകാ ് ഭാതഭkണം
ഒഴിവാ nവരാണ് രി
പ k ം. പ തി വാ യി
ഭാ ത ഭ k ണം ഒ ഴി വാ
n വ െര കാ tി രി n
ത് അതിേരാ kീേറാസി
സ് എn േരാഗാവsയാ
െണ nാ ണ് അ േരാ ഗയ രം
ഗെt വിദgd െട µnറി
യിp്. ദയധമനികളിൽ
കനം n അവsയാ
ണിത്. ഭാതഭkണം ക
ഴിkാtവർk് മാ മl,
രാവിെല ഊർജം വളെര
റ llഭkണംകഴി n

െകാ cി: സം രം ഭ ക െട ല kയ
sാനമായി േകരളെt മാ ാൻ
ലkയമി ് ൈട േകരള സംഘടിpി
n ൈടേകാൺ േകരള - 2017
ന വം ബർ 10, 11 തി യ തി ക ളിൽ
െകാ cി േല െമ റി ഡി യൻ കൺ
െവൻ ഷൻ െസ n റിൽ ന ട ം.
ആയിരtിേലെറ സംരംഭക ം
വയ വ സാ യ രം ഗ t് വൻ വി ജ യം
േനടിയവ ം സേmളനtിൽ പ
െ
ം. സം രം ഭ ക തവം സം ബ
nിc് വജന ൾ ം വിദയാർ

60 % ലാ ക്സ് 7659 (117.35)
െവളിെc
17600
െകാ
11400
ശർkര ( മറ ർ)
7000
ശർkര (പാ ി)
5800

6.00 ഡിേവാഷണൽ േസാംഗ്
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.30 രപണവം
8.00 േനർk ്
8.30 നയൂ രടാk്
9.00 െരട ് ൈലൻ
10.35 സവയംവരം
11.35ഹാസയരസം

ർ വി

ൈടേകാൺ േകരള െകാcിയിൽ

കേmാളനിലവാരം
െവളിെc മിlിംഗ് 16,700
െവളിെc
15,900
െകാ
10,660-11,500
പി ാk്എk്െപlർ 2450
പി ാk്േറാ റി
2500
µളക്
േച ാtത്്
43,200
തിയത്
41,700
µളക്േച ിയത്് 45,200
k്മീഡിയം
12,500
k്െബs്
13,500
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8500-9200
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
19,500-20,500
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
4120
വ ൽµളക്
6800-15,000
ഉ n്
7000-7900
െച പയർ
6300-6700
കടല
6,400-7000
µതിര
6900

യാ ണ് േബാ ബി ബ സാ റി െn
േതയ ക ത കൾ. െസ യിൽ ം ീ
േഹാം െഡലിവറി ം നട വാൻ
േബാ ബി ബ സാ റി െn ാൻ ഡ്
അം ബാ സി ഡ റായ േഡാ. േബാ
ബി െചm ർ േനരി ിറ ിയത്
േതയ ക ത യാ യി. ഉ ഘാ ടന ച
ട ിൽ േബാബി െചm ർ നിർ
dന േരാഗികൾk് ധനസഹായം
നlി.

കcവടം. എnാൽ വാനില ഉപ
േയാഗി ll ഉ പn
െട വി
പ ണന സാ ധയത വർ dി c ത് µ
nിൽക ് വില ഇടിയിെln
ഭ തീkയിൽ കർഷകർ വീ
ം ഭാഗയപരീkണtിെനാ
കയാണ്.

ജി.എസ്.ടിയിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ
നൽകും: ബീഹാർ ഉപമുഖയമnി
◗രപേതയക േലഖകൻ

ഭാഗമായി n് ലkം tീകൾk്
െതാഴിൽ നൽ കയാണ് ലkയം.
ഒ ശ ത മാ നം മാ ം ലാ ഭം,
മാർk ് വിലേയkാൽ റ
വില, ഉയർn ണനലവാരം, ീ
േഹാം െഡലിവറി, പാർ ണർമാരാ
യി േജാലിെച n tീകൾk് ത
െn ലാഭം വീതി െകാ
ക, µ
തൽ µട kി lാ െത tീ കൾ k് വി
മൻ പാർ ണർമാരാകാം എnിവ

2785

www.facebook.com/keralakaumudi

വാനില വില വാനം മുെ ,
കിേലാ @ ₹ 30000
◗വി.ജയകുമാർ

22,280

07:00amindias Wild
Tales
08:00 Animal Planet
Exclusives
08:30 Animal Planet
Exclusives
09:00 Mission Big Cat
10:00 Jungle Safari

SONY PIX

10:03amrambo: First
Blood Part II
12:07 Step Up 3D
02:00 Spider-Man 3
05:01 Anaconda
06:58 Jurassic Park III
08:57 The Spy Next Door

ആ യി വ n വർ k്
അഭയം. താരയത ll സമീ
പ നം. േജാ ലി കൾ നഃ മീ ക
രി ം.
മിഥുനം : (മകയിരം ര ാം പ തിഭാ
ഗം,തി വാതിര, ണർതം ആദയം µ
kാൽ ഭാഗം)

നിലപാടിൽ മാ
ൾവ
ം. സൽkാരtിൽ പെ
ം. കർ m പ d തി കൾ ആ വി
രി ം.
കർkടകം : ( ണർതം അവസാന
കാൽ ഭാഗം, യം, ആയിലയം)

സമേയാചിതമായി െപ മാ
ം. മതലകൾ വർdി ം. ബ
ണം ഉ ാ ം.
ചി ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽഭാ
ഗം)

ആ t സം pി
ാ ം. അ
വ സ ര ൾ േയാ ജ ന െp
ം. നിർ ണാ യക തീ മാ ന µ
ാ ം.
കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽഭാ
ഗം, അtം, ചിtിര ആദയ പ തി
ഭാഗം)

േഹാ പ ക ര ണ ൾ വാ
ം. അർഹതy് അംഗീകാരം.

തുലാം:(ചിtിരര ാം പ തി,േചാ
തി, വിശാഖം ആദയപ തി)

kൾ സ ഹാ യി ം.
സാmtികമായി േരാഗതി.
തിസnികെള േനരി ം.
വൃ ി ക ം : ( വി ശാ ഖം അ വ സാ ന
കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )

ആtസം pി. സേnാഷം
പ ി ം. മാതാപിതാkെള അം
ഗീകരി ം.
ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15
നാഴിക)

ആtനി തി
ാ ം. വാ
ഹന ഉപേയാഗം dിkണം.
യാ കൾ ണം െച ം.
മകരം: (ഉ ാടം അവസാന µkാൽ
ഭാഗം, തി േവാണം, അവി ം- ആദയ
പ തി).

അർഹതy് അംഗീകാരം.
ച ര ണ ൾ വി ഫ ല മാ ം.
തി ല സാഹചരയ െള േന
രി ം.
കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ചതയം,
ാതി, 45 നാഴിക)

കർmേമഖലകൾ
ിെp ം.
പdതികളിൽ േന ം. മtര
ളിൽ വിജയം.
മീനം:(
ഭാഗം, ഉ

ാതി അവസാന കാൽ
ാതി, േരവതി).

ആ t വി ശവാ സം വർ dി
ം. കാ രയ നിർ വ ഹണ ശ kി
ം. ആേഘാഷ ളിൽ പെ
ം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

