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EKM

61872.99
248.84

Adani Enterpris 4,022.55
Adani Ports 895.05
Apollo Hospital 4,556.70
Asian Paints 3,053.20
Axis Bank 851.00
Bajaj Auto 3,726.00
Bajaj Finance 7,025.80
Bajaj Finserv 1,718.35
BPCL 307.65
Bharti Airtel 821.90
Britannia 4,103.95
Cipla 1,129.50
Coal India 247.20
Divis Labs 3,275.70
Dr Reddys Labs 4,363.65

Eicher Motors 3,516.60
Grasim 1,748.50
HCL Tech 1,099.00
HDFC Bank 1,615.05
HDFC Life 538.85
Hero Motocorp 2,688.40
Hindalco 455.55
HUL 2,457.80
HDFC 2,661.55
ICICI Bank 894.95
IndusInd Bank 1,152.95
Infosys 1,585.30
ITC 347.20
JSW Steel 719.40
Kotak Mahindra 1,922.80

Larsen 1,999.80
M&M 1,278.15
Maruti Suzuki 9,152.35
Nestle 20,065.20
NTPC 171.45
ONGC 139.25
Power Grid Corp 211.35
Reliance 2,619.05
SBI Life Insura 1,248.60
SBI 592.55
Sun Pharma 1,016.90
TCS 3,335.50
TATA Cons. Prod 767.75
Tata Motors 433.70
Tata Steel 108.70

Tech Mahindra 1,065.35
Titan Company 2,629.80
UltraTechCement 6,854.40
UPL 774.05
Wipro 396.55

Kerala Based 
Companies

VGUARD 261.45
WONDERLA 353.85
MUTHOOTCAP 304.65
MUTHOOTFIN 1120.05
KITEX 195.80
CSBBANK 216.50

SOUTHBANK 13.95
FEDERALBANK136.10
DHANBANK 13.80
AVTNPL 114.80
KALYAN JE 103.35
HARRMALAYA 139.85
MANAPPURAM117.05
GEOFIN 46.25
FACT 130.85
HMT 29.60
APOLLOTYRE 297.70
MRF 87574.25
KSE (BSE) 1845.00
അവലംേം:
കൈഡുജുഇേുവിറുുീസ്ലിേിറുുഡു

ജസനജസക്സ്

5

18403.40
74.25

നിഫ്റ്്ി

5

ജൊച്്ി
െില്്ിംഗ് മവളിമ്ച്ണ്് 13800
മവളിമ്ച്ണ്് 13200
മോപ്പ 8500-8700

രിണുുാകുു്
എക്സ്മപല്്ർ്് 2700
ലോട്്റി 2700

കുരുമുളകു
അണ്്ഗാർ്്ബിൾ്്ഡ് 48000
പ്തിയ ക്ര്മ്ളക് 47000
ഗാർ്്ബിൾ്്ഡ് 50000

ചുകുു്
പ്തിയത് ഇലുു
െീഡിയം 15,500
മബറ്്്്് 17500

േഞുുൾുു
നാടന ഇല ്്
ലസലം - ഈലോഡ്

8800-9100
ൈാഞ്്ിരക്്്ര് 1,850

അെയുകുു
പ്തിയത് 35000
പഴയത്                               ഇല്്
പഞ്്സാര 3,800
മ്ളക് 28,000-30000
ഉഴ്ന്്് 9500-11000
മേറ്പയർ്് 8800-10400
ൈടല 6000-8800
മ്തിര 7300
എള്്് 17,000
െല്്ി 12000-14000
പച്്രി നമ്്ർ 2 2400-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി ജയ 5000-5600
പ്ഗാമ്്് 750-840
പാം ഓയിൽ്് 10350

ജാതികുു(ോലെി)
മോണ്്ന്് 250-330
മോണ്്ില്്ാമത              580-620

ജാതിപപ്തി ച്വപ്്്-െഞ്്1300-1400
ഫ്്വർ ച്വപ്്്-െഞ്് 1800-1850

നൊഴിന്ക്ട്
മവളിമ്ച്ണ്് 14100

കൊടുര
എട്ത്്പടി 8850
റാസ് 8450
ദിൽ്്പസത്്് 8950
രാജാപ്ർ 13300
ഉണ്് 11500

രിണുുാകുു്
ലോട്്റി 2900
എക്സ്മപല്്ർ്് 3000

നാളികേരം
കൊടുുകുതുങുു
വടൈര 9050-9300
മേറ്ത് 9050-9300
വല്ത് 10050-10550
ച്ടി മോയിലാണ്്ി1         9100
ചട്ി മോയിലാണ്്ി2         8300
ച്ടി ലബപ്്്ർ1                     6500
ച്ടി ലബപ്്്ർ2                  6000

കുരുമുളകു
നാടന്് 47500
ലേട്്ന്് 48900
വയനാടന്് 49900

ചുകുു്
പ്തിയത് 14000-17000
െഞ്്ൾ്് 8,000
അടയ്ക്് 36000
പഴയത്
ഏലം
പച്് 1050-1400

സ്വർ്്ണം 38560

റേർുു
ല്പഗഡ്-4 14700
കഫവ് 13400

ഒട്്്പാൽ്് 7400
ഉണക്് ൈപ്്                       ഇല്്

റബര്്
റേർുുകോർുുഡു
തനുുവില

കൊടുുയം
ആർ്്എസ്എസ് 4 14950

ആർ്്എസ്എസ് 5 14650

ഐഎസ്എനആർ20     12650
60% ലാറ്്ക്സ് 8350

കൊചുുി
ആർ്്എസ്എസ് 4 14950

ആർ്്എസ്എസ് 5 14650

ോകുകുകുു്
ആർ്്എസ്എസ് 1 13146
ആർ്്എസ്എസ് 2 13010

ആർ്്എസ്എസ് 3 12885

ആർ്്എസ്എസ് 4 12817

ആർ്്എസ്എസ് 5 12715

േുവാലാലംപുർ
എസ്എംആർ്് 20 10646
ലോളർ്് 13105
60% ലാറ്്ക്സ് 8669
ലോളർ്് 10670

ഒടുുുരാൽ
നവംബ ർ്് 11 മ്തൽ 12 വ മര ന് റ് ൈി 
ലോ പ്ഗാം ഒ ട്്് പാ ലി ന് ലോ ട്് യം ജി 
ല്് യി ൽ ശ രാ ശ രി വി ല
80 % ഡിആർസി  9000
60% ഡിആർസി 6750

വുയാരാരിവില
കൊടുുയം
ആർഎസ്എസ് 4 14450

ആർഎസ്എസ് 5 14150

തരംതിരിക്്ാത്്ത് 13050

ഒട്്്പാൽ 75 % ഡിആർസി 7400

കൊചുുി
ആർഎസ്എസ് 4 14900

ആർഎസ്എസ് 5
14000-14700

ഒട്്്പാൽ 9000

ലാറ്്ക്സ് 8200

ലകരച്്ക്്
പച്് 28

പഴം 30

സ്വരണം
മോച്്ി 38240

പ്ഗാം 4780

നൊട്്യം
മവളിമ്ച്ണ്് 15500

മോപ്പ 10300

പിണ്്ാക്്് 3300

ആലപുുുഴ
മവളിമ്ച്ണ്് 13800

കൊടുര
മതളിവ് 84600

െിൽ ൈ്വാളിറ്്ി 8650

മതക്്ന രാശി 8700

പിണ്്ാക്്് 3000

വയനാട്
കുരുമുളകു
വയനാടന(ൈ്വിന്്്ൽ) 48000

ലേട്്ന (ൈ്വിന്്്ൽ) 47000

റബർ (ൈ്വിന്്്ൽ)              14700

ലനപ്ത്്ക്്ായ(ൈ്വിന്്്ൽ) 2200

കനലുു്(േുവിനുുുൽ)
െട്് (ൈ്വിന്്്ൽ)                   2000

മവള്് (ൈ്വിന്്്ൽ)               1950

ഇഞുുി(60േികോ) 1300
ലേന (60 ൈിലോ)           1200

ോപുുി
ൈ യ റ്്് െ തി
ഉ ണ്്(54 ൈി ലലാ)                 5100

പ രി പ്്് (ൈ്വി ന്്് ൽ)          17000

 വ്യാ പാ രി
ഉ ണ്്(54 ൈി ലലാ)                 5100

പ രി പ്്് (ൈ്വി ന്്് ൽ) 17000

ജൊന്ക്
ൈാംലോ, അടിൊലി
ഉണക്്  180-183

കാപ്്ി(കട്്പ്്ന)
പരിപ്്് 130

ഏലക്്ാനലലം
(ടുഗീൻൈൗസ്ോർഡേം
ോർകുുറുുിംഗുഇനുുുയഹുടരവറ്ുു
ലിേിറുുഡു)
വിറ്്ത് (ൈിലോ) 54272.20

ക്ടിയവില 1248.00

ശരാശരി വില 819.01
(കൈഡർസിസുുുുംസ്(ഇനുുുയ)
ലിേിറുുഡുകനടുങുുണുും)
വിറ്്ത് (ൈിലോ) 36670.80

ക്ടിയവില 1319.00

ശരാശരി വില 881.95

അവലംേം:
സ്ഹരസസ്കോർുുഡുഓഫുഇനുുുയ

വ്യാപാരനിെവാരം പവൻ 38240

വിനിമയനിരക്്്
ലോളർ്് 81.16

യ്ലോ 83.45

പൗണ്്് 96.03

സ്വിസ് പ്ഫാക്്് 86.33

സിംഗപ്്്ർ്് ലോളർ്് 59.37

ഓസ്ല്പടലിയന്് ലോളർ്് 54.85

ൈലനഡിയന്് ലോളർ്് 61.16

ബഹറിന്് ദിനാർ്് 215.36

ക്കവത്്് ദിനാർ്് 261.87

ഒൊനി റിയാൽ്് 210.81

സൗദി റിയാൽ്് 21.60

യ്എഇ ദിർ്്ഹം 22.09

ഖത്്ർ്് റിയാൽ്് 21.14

ഡിോൻുുഡുടുഡാഫുറ്ുു
കരഴുസണൽുുകെകുു്കററ്ുു

ലോളർ്് 81.10

യ്ലോ 83.39

പൗണ്്് 95.96

സ്വിസ്പ്ഫാക്്് 86.27

സിംഗപ്്്ർ്് ലോളർ്് 59.30

ഓസ്ല്പടലിയന്് ലോളർ്് 54.79

ൈലനഡിയന്് ലോളർ്് 61.10

അവലംേം:
കുസുുുറ്ുുോങുു്ഓഫുഇനുുുയ

ഇന്്ജ്ത്ന്തോത്രാം
ശാകോംെിവി▶
വിശ് ദ്് ക് ർ ബാന 06.30,
08.00, 09.00, 10.30, 04.00 

5.00 ജ പ ൊ ല
5.30 വ േ നം തി ര് വ േ നം
6.00 ആ ത്് ജ്വാ ല
6.30 വി ശ് ദ്് ക് ർ ബാ ന- 
സീ ലറാ െ ല ബാ ർ
7.30 മനാ ലവ ന- വി. യ് ദാ
8.00 വി ശ് ദ്് ക് ർ ബാ ന- ലാ റ്്ി ന
8.30 ശാ ലലാം ൈി ഡ്സ്
9.00 വി ശ് ദ്് ക് ർ ബാ ന- െ ല ക്് ര
10.00 വി ശ് ദ്് ക് ർ ബാ ന- 
യാ ല്ക്ാ ബാ യ/ ഓ ർ ത്് ലഡാ ക്സ്
12.30 ദ  ഡി കവ ന ആ ർ ക്്ി മട ക്േ്വ ർ
2.00 യാ െ പ്പാ ർ ത്് ന
2.30 പ് റ പ്്ാ ട്
3.00 ൈ ര് ണ മ്ക്ാ ത്്
3.30  ത ണ ൽ െ ര ങ്് ൾ
4.00 മഡ യ് ലി ൊ സ് സ്- ഇം ഗ്്ീ ഷ്
6.30 വി.  െ റി യം ല്പത സ്യ
7.00 ജ പ ൊ ല
7.30 ലയ ശ് ആ രി ല്ം 
വ ലി യ വ ന
8.00 മപ ന് ലവ ൽ െ ലദ ഴ്സ് 
കബ ബി ൾ ൈ്വി സ്
8.30 മപ ന് ലവ ൽ െ ലദ ഴ്സ് 
കബ ബി ൾ ൈ്വി സ് സ്
9.30 ൈ ണ്്വ ന ഷ ന
10.00 തി ര് സ ന്്ി ധി 

കഷകുകുയുനെിവി▶
6.00, 6.45, 8.00, 9.00, 6.00 

വി. ക് ർ ബാ ന 

05.30 ജ  പ  ൊ  ല
06.00 വി.  ക്  ർ  ബാ  ന ല  ത്്ീ  ന
06.45 വി.  ക്  ർ  ബാ  ന സീ  ലറാ െ  ല  ബാ  ർ
07.30 േ  ർ  ച്്് ട്  ലഡ
08.00 അ  ക്്  ര  നാ  ട് ം
09.30 ഹാ  ന  ഡ്സ് ഓ  ഫ് പ്ൈി  ലയ  റ്്  ർ
10.00 ശീ  ലലാ  ഹ  മ്ന്് ൈാ  ഴ്േ  ൈ  ൾ
10.30 ഇ  ന  ലഫാ  കട  ൽ  സ്
11.00 കന  റ്്്സ് മടം  പ്്ാ  ർ
11.30 നി  ത്യ  ജീ  വ  മ്ന്് സ്  വി  ലശ  ഷം
02.00 ന്യ്  സ്@ന്  ണ്്
02.30 സ്  വി  ലശ  ഷാ  ഗ്്ി
03.00 കദ  വ  ൈ  ര്  ണ  യ്  മട ഉ  റ  വ  യി  ലല  
ക്്്
04.00 ൈാ  ണാ  ത്്  ത്ം 
ലൈ  ൾ  ക്്ാ  ത്്  ത്ം
06.00 വി.  ക്  ർ  ബാ  ന ല  ത്്ീ  ന
06.30 ജ  പ  ൊ  ല ത  ൽ  സ  െ  യം
07.00 ക്പപം   ന്യ്  സ്
07.30 പ്പ  വാ  േ  ൈ െ  ദ്്്യ  സ്്  പ്പാ  ർ  ത്്  ന

08.00 ഫ  യ  ർ റ്ം
08.30   േ  ർ  ച്്് ട്  മഡ
09.00 അ  ക്്  ര  നാ  ട്
10.30 കന  റ്്് എ  ഡി  ഷ  ന

ഗുഡുകനസ്▶
വി ശ് ദ്് ക് ർ ബാന (െ ല യാ 
ളം) രാ വി മല  5.00,6.00,9.30
11.30. (ഇം ഗ്്ീ ഷ്) കവ ൈിട്്്  5.30
രാ പ്തി 10.00 

4.30 ജ പ ൊ ല
5.30 മ് ന്്ലപ ന ട ന്് വ ർ്്
7.00 പ്പ ഭാ ത വി ര് ന്്്
7.30 വ േ ന ശ ക്്ി
8.00 സ ണ്്കറ സ്
8.30 സ്പ്ടീം സ് ഓ ഫ് മ്പഗ യ് സ്
9.00 ജ പ ൊ ല( ഇം ഗ്്ീ ഷ്)
10.30 ലൊ ട്് ൈ ണ്്വ ന്്ഷ ന്്
12.00 ഡി കവ ന്് ലോ യ് സ്
12.30 ലദ വാ ല യ ങ്് ളി ല് മട
3.00 ൈ ര് ണ മ്ക് ത്്
3.30 ഏ വ ന്്ലഗ ലി ലോ ന്്
(ആ നി ലെ ഷ ന്് സി നി െ)
5.00 ക് പാ സ നം
6.00 ഡി കവ ന്് 
മ്പപ യ് സ് (ഇം ഗ്്ീ ഷ്)
6.30 കബ ബി ളി ല് മട 
ഒ ര് തീ ർ്്ത്്ാ ട നം
7.00 ജ പ ൊ ല
8.00 ഗി ഫ്റ്്് ഓ ഫ് ലോ ഡ്
8.30 ലൊ ട്് ൈ ണ്്വ ന്്ഷ ന്്
7.30 വി.  വി  ന  മസ  ന്്്് 
ഡീ  ലപാ  ൾ. മട  ലി  ഫി  ലിം
8.00 വി  ശ്  ദ്്  രി  ല്  മട 
വി  ശ്  ദ്്ി  യി  ലല  ക്്്
8.30 ൈാ ൽ വ  രി  യാ  പ്ത

ട്വിറ്്റിന്ം ഫേസ്ബ്ക്്ിന്ം പിന്്ാലെ 
ആമഫസാണ്ം ക്ട്്പ്്ിരിച്്്വിടെിന്
വാഷിംഗുെൺ:ലഫ   സ്ബ്   ക്്ി   ന്ം
ട്വി   റ്്   റി   ന്ം പി   ന്്ാ   മല ഇ    മൈാ   ലെ   
ഴ്സ് ഭീ   െ   ന ആ   െ   ലസാ   ണ്ം പ  തി  
നാ  യി  ര  ല്ത്  ളം ഓ   ഫീ   സ് ജീ   വ   
ന   ക്്ാ   മര പി   രി   ച്്്   വി   ടാ   ന തീ   ര്   
ൊ   നി   ച് ്    താ   യി ന്യ്   ലയാ   ർ   ക് ്്
കടം   സ് റി   ല്പ്ാ   ർ   ട് ്്  മേ   യ്ത്.
മോ  ത്്ം ജീ  വ  ന  ക്്ാ  ര്  മട മ്  ന്്്
ശ  ത  ൊ  ന  ല്ത്  ളം വ  ര്  െി  ത്. സ   
മ്്   ദ് വ്യ   വ   സ്്   യി   മല ൊ   ദ്്്യ   മ്ത്   
ക്്്   റി   ച്്് ആ   െ   ലസാ   ണ്് മ്   ന്്   റി   യി   
പ്്്ം ന   ൽ   ൈി. ലവാ   യ്സ് അ   സി   റ്്്്   
ന് ്്്  അ   ല   ക്സ   മയ ഉ   ൾ   മ്ക്ാ   ള്്്    
ന്് ഉ   പ   ൈ   ര   ണ   ങ്്   ള്   മട യ്   ണി   റ്്ി   
ല്ം അ   തി   മ്ന്് റീ   മ്ട്   യി   ൽ ഡി   വി   
ഷ   നി   ല്ം (വ്യ   ക്്ി   ഗ   ത ഉ   പ   ൈ   ര   
ണ   ങ്്   ൾ, ഇ   മൈാ   ലെ   ഴ്സ് ത്   ട   ങ്്ി   
യ വി   ഭാ   ഗ   ങ്്   ളി   മല)  ഹ്യ്   െ   ന റി   
ലസാ   ഴ്സി   ല്ം മതാ   ഴി   ലാ   ളി   ൈ   ള്   
മട എ   ണ്്ം ക്   റ   യ്ക്്്    മെ   ന് ്്  റി   
ല്പ്ാ   ർ   ട് ്് പ   റ   യ്   ന്്്. പി   രി   ച്്്   വി   ട   
ൽ ഈ    ആ   ഴ്േ   ത്്   മ്ന് ഉ   ണ്്ാ   വ്   
മെ   ന്്്ം റി   ല്പ്   ർ   ട്്് പ   റ   യ്   ന്്്. റി   
ല്പ്ാ   ർ   ട് ്്    ൈ   ലളാ   ട് ആ   െ   ലസാ   ണ്്
ഇ   ത്   വ   മര പ്പ   തി   ൈ   രി   ച്്ി   ട് ്ി   ല്്. 

ട്വി   റ് ്   റ്ം ലഫ   സ്ബ്   ക്്്ം അ   

ട്   ത് ്ി    മട പ   തി   നാ   യി   ര   
ല്ത്ാ   ളം മതാ   ഴി   ലാ   ളി   ൈ   
മള പി   രി   ച്്്   വി   ട്്ി   ര്   ന്്്. ൈ   
ഴി   ഞ്് വ   ർ   ഷം ഡി   സം   ബ   
ർ 31 വ   മര, ആ   െ   ലസാ   ണി   
ന് 16 ല   ക്്   ത്്ില   ധി   ൈം മ്   
ഴ്   വ   ന സ   െ   യ/   പാ   ർ   ട് ്്
കടം    ലജാ   ലി   ക്്ാ   ർ ഉ   ണ്്്.
അ   ട്   ത് ്  ൊ   ർ   ച് ്്  വ   മര
ലൈാ   ർ   പ്്   ലറ   റ് ്് മതാ   ഴി   ല്   ൈ   
ളി   ലല   ക്്്   ള്് നി   യ   െ   നം െ   
ര   വി   പ്്ി   ക്്്   മെ   ന്്് ൈ   മ്്   നി
വ്യ   ക്്   ൊ   ക്്ി   യി   ര്   ന്്്.

ൈ   മ്്   നി ഇ   തി   ന   ൈം ത   മ്ന് നി   
യ   െ   ന െ   ര   വി   പ് ്ി   ക്്   ൽ അ   വ   ത   രി   
പ് ്ി    ക് ്്    ൈ   യ്ം അ   തി   മ്ന്് േി   ല
ലഗാ   ഡൗ   ണ്്, ഓ   ഫീ   സ് വി   പ്   ലീ   
ൈ   ര   ണ   ങ്്   ൾ നി   ർ   ത്്്   ൈ   യ്ം മേ   
യ്ത്   ൈ   ഴി   ഞ്്് .  ഇ   വ   മയ   ല് ്ാം
ലൈാ   വി   ഡ് സ   െ   യ   ത്്് ക്   ട്   ത   ൽ
ത്   ൈ   യ്ക്്്  വാ   ട   ൈ   യ്മ്ക്   ട്   ത്്   
താ   മണ   ന്്ാ   ണ് ൈ   മ്്   നി   യ്   മട വി   
ശ   ദീ   ൈ   ര   ണം. ലപ   ഴ്സ   ണ   ൽ മഡ   
ലി   വ   റി   ക്്ാ   യി ലറാ   ലബാ   ട് ്ി   ക്സ്

സാ   ല്ക്   തി   ൈ  വി   ദ്യ  ഉ   പ   ലയാ   ഗി   
ക്്്   ന്്   ത് ലപാ   ല്   ള്് ല്പപാ   ജ   ക്്്   
ൈ   ൾ റ   ദ്്ാ   ക്്ി   ക്്   ഴി   ഞ്്്. െ   റ്്്   േി   
ല ല്പപാ   ജ   ക്്്   ൈ   ള്ം അ   ട   ച്്്   പ്   ട്്ാ   
ന്   ള്് ന   ട   പ   ടി   ൈ   ൾ ൈ   മ്്   നി സ്വീ   
ൈ   രി   ച് ്ി   ട് ്്    ണ്്് .  ക്   ടാ   മത നി   ര   വ   
ധി ഉ   പ   ലോ   ക്്ാ   ക് ്    ൾ ക്   റ   ച് ്്
ഫം   ഗ്ഷ   ന്   ൈ   ൾ   ക്്ാ   യി ൊ   പ്ത   ലെ
അ   ല   ക്സാ ഉ   പ   ലയാ   ഗി   ക് ്്    ന് ്്    
ള്്്    മവ   ന് ്ാ   ണ് ആ   െ   ലസാ   ണി   
മ്ന്് വി   ല   യി   ര്   ത്്   ൽ.

ൊ   സ   ങ് ്    ൾ നീ   ണ്് അ   
വ   ലലാ   ൈ   ന   ത്്ി   ന് ലശ   ഷ   
ൊ   ണ് ആ   െ   ലസാ   ണ്് മതാ   
ഴി   ലാ   ളി   ൈ   മള ക്   റ   യ്ക്്്    
ന് ് തീ   ര്   ൊ   നം എ   ട്   ത്്   
മത   ന്്ാ   ണ് റി   ല്പ്ാ   ർ   ട് ്ി   ൽ
പ   റ   യ്   ന്്   ത്.  േി   ല ലാ   ഭ   ൈ   
ര   െ   ല് ്ാ   ത്് യ്   ണി   റ് ്്    ൈ   ളി   
മല ജീ   വ   ന   ക് ്ാ   ലരാ   ട് െ   
ല്റ്   മത   ക്്ി   ല്ം ഡി   വി   ഷ   ന്   
ൈ   ളി   ലല   ക്്് ൊ   റാ   ന ൈ   മ്്   
നി ലന   ര   മ്ത്   ത   മ്ന് നി   ർ   
ലദ   ശം ന   ൽ   ൈി   യി   ര്   ന് ്്    

മവ   ന് ്്ം േി   ല ഡി   വി   ഷ   ന്   ൈ   ളി   
ൽ  നി   ന്്് ക്   ട്   ത   ൽ ലാ   ഭ   ൈ   ര   ൊ   യ
ലെ   ഖ   ല   ൈ   ളി   ലല   ക് ്്  ജീ   വ   ന   ക് ്ാ   
മര പ്   ന   ർ വി   ന്യ   സി   ക്്ാ   ന്ം ൈ   
മ് ്    നി തീ   ര്   ൊ   നി   ച് ്ി    ര്   ന് ്്    മവ   
ന്്്ം റി   ല്പ്ാ   ർ   ട് ്ി   ല്   ണ്്്.

ൊ   ധ്യ   െ റി   ല്പ്ാ   ർ   ട്്്   ൈ   ൾ പ്പ   ൈാ   
രം മവ   ട് ്ി    ക് ്്    റ   യ്ക്്   മ്പ്   ട്   ന് ്
ലജാ   ലി   ൈ   ള്   മട ക്   ത്യ   ൊ   യ എ   
ണ്്ം വ്യ   ക്്   െ   ല്്. ലൈാ   വി   ഡ് സ   െ   
യ   ത്്് ബി   സി   ന   സ് ക്   തി   ച്്്   യ   ർ   

ന്്ി   ര്   ന്്്. എ   ന്്ാ   ൽ െ   ഹാ   ൊ   രി   
യി   ൽ നി   ന്്് ലലാ   ൈം മ്   ക്്   ൊ   യ   
ലതാ   മട േി   ല്്   റ വി   ല്പ   ന ലെ   ഖ   ല
വ   ള   ർ   ന് ്    ലതാ   മട ഓ   ണ്്കല   ന
വി   ൽ   പ്്   ന   യി   ൽ ൊ   ദ്്്യം ദ്   ശ്യ   ൊ   
യി. ഏ   റ് ്    വ്ം പ്   തി   യ പാ   ദ   ത്്ി   
ൽ ആ   െ   ലസാ   ണി   മ്ന്് വ   ര്   ൊ   നം
15 ശ  ത  ൊ  നം ഉ   യ   ർ   മ്ന്   ക് ്ി   ല്ം,
ദീ   ർ   ഘ   ൈാ   ല ലാ   ഭം ലന   ടി   യ ക്്ൗ   
ഡ് ൈം   പ്യ്   ട് ്ിം   ഗ് യ്   ണി   റ് ്ാ   യ ആ   
െ   ലസാ   ണ്് മവ   ബ് ലസ   വ   ന   ങ്്   ൾ
ഉ   ൾ   മ്പ്   മട   യ്   ള്് െ   റ്്് ലെ   ഖ   ല   ൈ   ളി   
ൽ ൊ   ദ് ്്യം വ്യാ   പി   ച് ്    ലതാ   മട ൈ   
മ്്   നി   യ്   മട ലാ   ഭ   ത്്ി   ൽ വ   ന ഇ   
ടി   വാ   ണ്   ണ്്ാ   യി   രി   ക്്്   ന്്   ത്. തി   
ര   ല്ക്   റി   യ അ   വ   ധി   ക്്ാ   ല സീ   സ   
ണി   മല വ   ള   ർ   ച് ്  െ   ദ് ്    ഗ   തി   യി   ലാ   
ക്   മെ   ന് ്്  ആ   െ   ലസാ   ണ്് ലന   ര   
മ്ത്   ത   മ്ന് െ   ന   സി   ലാ   ക്്ി   യി   ര്   
ന് ്് .  നി   ല   വി   മല സാ   മ് ്    ത് ്ി    ൈ
പ്പ   തി   സ   ന്്ി   ൈ   മള   ത്്്   ട   ർ   ന്്് വ   
ർ   ധി   ച്് വി   ല   ക്്  യ   റ് ്ം ൈാ   ര   ണം ഉ   
പ   ലഭാ   ക്്ാ   ക് ്   ള്ം ബി   സി   ന   സ്   
ൈ   ര്ം മേ   ല   വാ   ക് ്    ലി   ൽ നി   ന് ്്
പി   ന   ൊ   റ്   ന് ്    താ   യി ആ   െ   ലസാ   
ണ്് വി   ല   യി   ര്   ത്്ി. 

വാട്സ്ആപ്്ിജ്്്യ്ംജമറ്്യ്ജടയ്ം
ഇന്്്യനനമധാവികളരാെിവച്്്

നുയുഡൽൈി:ലഫ     സ്ബ്     
ക്്ി     മ്ന്് ൊ     ത്     ൈ     മ്്     നി     
യാ     യ മെ     റ് ് ഇ     ത്്്യ     
യ്     മട ഇ     ത്്യ്     യി     മല
പ     ബ്ളി     ക് ലപാ     ളി     
സി ലെ     ധാ     വി രാ     
ജീ     വ ്അ     ഗ     ർ     വാ     ള്ം
വാ     ട്സ്ആ     പ് ഇ     ത്്യ്
ലെ     ധാ     വി അ     ഭി     ജി     ത്്്
ലബാ     സ്ം രാ     ജി     വ     ച്്്.
ലി     ക്്്ഡ് ഇ     ന്്ി     ലാ     ണ് അ     ഭി     ജി     
ത്് ്രാ     ജി പപ്     ഖ്യാ     പി     ച് ്    ത.് ര     ണ്് ്    ലപ     ര ്    മട     യ്ം
രാ     ജി മെ     റ്് സ്്ി     രീ     ൈ     രി     ച്്ി     ട്്്     ണ്്്. വാ     ട്സ്ആ     
പ് ഇ     ത്്്യ പ     ബ്ളി     ക് ലപാ     ളി     സി ഡ     യ     റ     ക്്     റാ     യ
ശി     വ്നാ     ഥ് ഠാ     ക്്്     റി     മന മെ     റ്് പ     ബ്ളി     ക് ലപാ     ളി     
സി ഡ     യ     റ     ക്്     റാ     യി നി     യ     െി     ച്്ി     ട്്്     ണ്്്. 

മെ     റ് ്ഇ     ത്്യ് ലെ     ധാ     വി അ     ജി     ത ്ലൊ     ഹ     ന സ്്ാ     
ന     മൊ     ഴി     ഞ്്് ര     ണ്്ാ     ഴ്േ പി     ന്്ി     ട്ം     മ്     മ്്ാ     ണ് ൈ     
മ്്     നി  ത    ല    പ്്    മ്ത് ക്     ട്്     രാ     ജി. അ     ജി     ത് ലൊ     ഹ     ന

െ     മ്റ്ാ     ര് സ     മ്     ഹ     ൊ     ധ്യ     െ പ്്ാ     റ്്്ലഫാ     ൊ     യ സ്നാ     
പ്ോ     റ്്ി     ലല     ക്്ാ     ണ് ക്     ട്     ൊ     റി     യ     ത്. വാ     ട്സ്ആ     
പ് ഇ     ത്്്യ     യ്     മട ആ     ദ്യ ലെ     ധാ     വി     യാ     യ അ     ഭി     ജി     
ത്്ി     മ്ന്് ലസ     വ     ന     ങ്്     ൾ     ക്്് ൈ     മ്്     നി ലെ     ധാ     വി വി     
ൽ ൈാ     ത്ൈാ     ർ     ട്്് ന     ദ്്ി ലര     ഖ     മ്പ്     ട്     ത്്ി. 

ൈ     മ്്     നി സാ     മ്്     ത്്ി     ൈ     ന     ഷ്്ം
ലന     ടി     ര ്    ന് ്സാ     ഹ     േ     രയ്     ത്്ി     

ൽ ലലാ     ൈ     വ്യാ     പ     ൈ     ൊ     യി
ആ     യി     ര     ക്്     ണ     ക്്ി     ന ്ജീ     
വ     ന     ക്്ാ     മര പി     ടി     ച്്്     വി     
ട്     ന്്     താ     യി മെ     റ് ് ൈ     ഴി     
ഞ് ്ദി     വ     സം പപ്     ഖ്യാ     പി     

ച്്ി     ര്     ന്്്. 
ൈ     മ്്     നി സി     ഇ     ഒ ൊ     ർ     ക്

സ്     ക്്     ർ     ബ     ർ     ഗ് ഇ     ക്്ാ     ര്യ     
ത്്ി     ൽ ലഖ     ദ     പ്പ     ൈ     ട     ന     വ്ം ന     ട     

ത്് ്    ൈ     യ്     ണ്്ാ     യി. ഇ     തി     ന ്പി     ന്്ാ     മല     യാ     ണ ്ൈ     
മ്്     നി     യ്     മട ഇ     ത്്്യ     ന ലേ്     ത്വ     ത്്ി     ൽ     നി     ന്്്     ള്്
മൈാ     ഴി     ഞ്്്     ലപാ     ക്്്.  

എസ്ബിഐവായ്പാ
പലിശനിരക്്്വരധിപ്്ിച്്്
നയുുഡൽൈി:നി   ശ്്ി   ത ൈാ   ല   യ   ള   വി   
മല വാ   യ്പാ പ   ലി   ശ നി   ര   ക്്് വ   ർ   
ധി   പ്്ി   ച്് ്രാ   ജ്യ   മ്ത ്ഏ   റ് ്  വ്ം വ   ലി   
യ മപാ   ത്   ലെ   ഖ   ലാ ബാ   ക്്ാ   യ
ല്റ്്്   റ് ്് ബാ   ക്്് ഓ   ഫ് ഇ   ത്്്യ. നി   ര   
ക്്്   ൈ   ൾ ഉ   യ   ർ   ന്്   ലോ   മട വാ   യ്പ
എ   ട്   ത്്   വ   ര്   മട ഇ   എം   ഐ (ൊ   
സ   അ   ട   വ്) നി   ര   ക്്്   ൈ   ൾ ഉ   യ   ര്ം.
പ്   തി   യ നി   ര   ക്്്   ൈ   ൾ പ്പ   ൈാ   രം,
എം   സി   എ   ൽ   ആ   ർ 15 ലബ   സി   സ്
ലപാ   യി   ന്്്് വ   ർ   ധി   പ്്ി   ച്്ി   ട്്്   ണ്്്. പ്   
ത്   ക്്ി   യ നി   ര   ക്്്   ൈ   ൾ ഇ   ന്്   മല
മ്   ത   ൽ പ്പാ   ബ   ല്യ   ത്്ി   ലാ   യി.

ഭ്   രി   ഭാ   ഗം ഭ   വ   ന, വാ   ഹ   ന, വ്യ   
ക്്ി   ഗ   ത വാ   യ്പ   ൈ   ള്ം നി   ശ്്   യി   
ക്്്   ന്്   തി   ന്   ള്് അ   ടി   സ്്ാ   ന   ൊ   
യി ഉ   പ   ലയാ   ഗി   ക്്്   ന്് ഒ   ര് വ   ർ   ഷ   
മ്ത് ഫ   ണ്്് അ   ധി   ഷ്ഠി   ത വാ   

യ്പാ നി   ര   ക്്് (എം   സി   എ   ൽ   ആ   ർ)
7.95 ശ   ത   ൊ   ന   ത്്ി   ൽ നി   ന്്്ം 8.05
ശ   ത   ൊ   ന   ൊ   ക്്ി വ   ർ   ധി   പ്്ി   ച്്ി   ട്്്   ണ്്്.
ര   ണ്്് വ   ർ   ഷ   ല്ത്   ക്്്   ള്് എം   സി   
എ   ൽ   ആ   ർ നി   ര   ക്്് 8.25 ശ   ത   ൊ   ന   
വ്ം മ്   ന്്് വ   ർ   ഷ   ല്ത്   ക്്്   ള്്  ത്
8.35 ശ   ത   ൊ   ന   വ്   ൊ   ണ് വ   ർ   ധി   പ്്ി   
ച്്ി   ട്്്   ള്്   ത്.

ഇ   ത് ്  വ   ണ ഒ   ര ്ൊ   സ   മ്ത ്  യ്ം
മ്   ന്് ്ൊ   സ   മ്ത ്  യ്ം വാ   യ്പാ നി   
ര   ക്്് (എം   സി   എ   ൽ   ആ   ർ) പ്   ത്   
ക്്ി   യി   ട്്്   ണ്്്. ഈ    ൈാ   ല   യ   ള   വി   മല
നി   ര   ക്്്   ൈ   ൾ 15 ബി   പി   എ   സ് വീ   
തം വ   ർ   ധി   പ്്ി   ച്് ്7.60 ശ   ത   ൊ   ന   ത്്ി   
ൽ  നി   ന്്് 7.75 ശ   ത   ൊ   ന   ൊ   യി ഉ   യ   
ർ   ത്്ി   യി   ട്്്   ണ്്്. ആ   റ് ൊ   സ   മ്ത്
എം   സി   എ   ൽ   ആ   ർ നി   ര   ക്്് 8.05 ശ   
ത   ൊ   ന   ൊ   യാ   ണ് ഉ   യ   ർ   ത്്ി   യ   ത്.

ത്ടീഓഫ്ലലഫ്
പദ്്രിയ്മായി
ദ്ൽ്്ഖര്്സൽ്്മാന്്
കൊചുുി:ന   ട   ന്്
ദ്    ൽ് ്ഖ    ർ് ്
സ    ൽ് ്ൊ    
ന്് ആ   റ്്്്   
ർ്് ലോ   
സ് പി    റ് ്   
ൽ്്സ് ലൈ   
ര    ള    യ്    ൊ    
യി സ   ഹ   ൈ   
രി   ച്്് ലൈ   ര   ള   ത്്ി   
മല നി   ർ്്ധ   ന   രാ   യ 100 ക്   ട്്ി   ൈ   ള്   
മട സൗ   ജ   ന്യ ജീ   വ   ന്്ര   ക്്ാ ശ   
സ്പ്ത   പ്ൈി   യ   ൈ   ൾ്് ഏ   മ്റ്   ട്   ത്്്. ദ്   
ൽ്്ഖ   ർ്് സ   ൽ്്ൊ   ന്് ഫാ   െി   ലി, ആ   റ്്്്   
ർ്് ലോ   സ്പി   റ് ്  ൽ്്സ് ലൈ   ര   ള, രാ   ജ്യ   
മ്ത് മ്   ന്്നി   ര സ   ന്്   ദ്് സം   ഘ   ട   
ന   യാ   യ കൈ   റ് ്  സ് ഇ   ത്്യ് എ   ന്്ി   വ   
ര്   മട സ   ഹ   ൈ   ര   ണ   ല്ത്   മട   യാ   
ണ് ശി   ശ്   ദി   ന   ത്്ി   ൽ്്  പ്ടീ    ഓ   ഫ്
കല   ഫ് എ   ന്് പ   ദ്്   തി   ക്്് ത്   ട   
ക്്ം ക്   റി   ച്്   ത്. 

നോകംസാന്്ത്്ികമാന്്്യത്്ിജ്്്വക്്ിജലന്്്മ്ന്്റിയിപ്്്

കോയനുുതുുുർകനൈ്റുകോകളജുഓഫുനഴുസിംഗുആൻഡുറിസർച്ുുഇൻ
സുുുുിറുുുയുടുുികലേിഎസ്സിനഴുസിംഗുആദുയോചുുികുനുുടുരകഷഴുസ്കഡഉദുഘാെ
നംകോയനുുതുുുർഗംഗകോളജുഓഫുനഴുസിംഗുഡീൻ-ടുരിൻസിപുുൽ
കഡാ.എസ്തർരാകുകുൽനിർവൈികുുുനുുു.കനൈ്റുടുരുപുു്സിഇഒആൻഡു
കസടുേടുുറികഡാ.രി.കുഷ്ണകുോർ,കോയനുുതുുുർഹുടരേറികൈൽതുു്
കസനുുുർഅസിസുുുുനുുു്സർജൻകഡാ.േിഥുൻേകനാൈർ,എൻസിഎൻആർ
ഐടുരിൻസിപുുൽകഡാ.രുയുലഎസ്തർഎനുുിവർസേീരം.

കേരളഹൈകെൻഷൻആൻഡുഎകസുട്െുാഹൈകെൻഷൻഇൻഡസട്െുിയൽ
ഇലേ്ടുെിസിറുുിേൺസുയുകേഴുസ്അകോസികയഷൻഭരവാൈിേളായികതര
കുഞുടുകുുകുപുടുുടുരസിഡനുുു്നായർനനുുകുോർ(സീനിയർഹവസ്ടുരസിഡ
നുുു്,ോർകോറാണുുംയുണികവഴുസൽ),ഹവസ്ടുരസിഡനുുുുോരായസജിോ
തുയു(ഇലകുടുെികുുൽകഡരുയുടുുിോകനജർഎംആർഎഫു)സുജികോൾ,(കഡ
രുയുടുുിജനറൽോകനജർഇലേ്ടുെികുുൽേിരിസിഎൽ),ജനറൽകസടുേടുുറി
എം.ടുരദീപു(ഇലേ്ടുെികുുൽോകനജർൈിൻഡാൽകൊ).

അഭിജിതുു്കോസ്

രാജീവുഅഗർവാൾ

ഫിലിംചമക്്ിംഗ്ശിലപ്ശാലസമാപിച്്്
കൊചുുി:ലോ ഴി ല്ക് ട് ഗ വ ണ്് മെ ന്്്് യ് ത്്് ലോ റ്്്് ലി ൽ്് വി. മജ.  ഫി 
ലിം ഹൗ സ് ന ട ത്്ി വ ന്് പ്തി ദി ന ഫി ലം ലെ ക്്ിം ഗ് ശില്പശാല സ ൊ 
പി ച്്.് ശില്പശാലയിൽ സ മ് ഹ ത്്ി മ്ന്് നാ നാ ത് റ ൈ ളി ൽ്് നി ന്് ്ള്്
സി നി ൊ വി ദ്യാ ർ്് ഥി ൈ ൾ്് പ മ്ക് ട് ത്്്.  

ര ണ്്് ദി വ സ മ്ത് തി യ റി ക്്ാ സി ന് പ് റ മെ മ് ന്്ാം ദി വ സം റി യ ൽ്്
ഷ് ട്്ിം ഗ് പ രി ശീ ല ന ല്ത് മട യാ ണ ്ൈ്യാ മ്്് സ ൊ പി ച് ്ത.് നി ര വ ധി സ 
നി ൊ സം വി ധാ യ ൈ ര്ം പി ന് ്ണി പപ് വ ർ്് ത് ്ൈ ര്ം ക്്ാ സ് ൈ ൾ്് ന യി ച്്.്
സം വി ധാ യ ൈ ന്് സ ല്ത് ഷ് വി ശ്വ നാ ഥ് ആയിര്ന്്് ൈ്യാ മ്്് ഡ യ റ 
ക്്ർ. ശില്പശാലയിൽ പ മ്ക് ട് ത്് വ ർ്് ക്്് സ ർ്് ട്്ി ഫി ക്് റ്്് ൈ ൾ്് വി ത ര 
ണം മേ യ്ത്. 

ക്റഞ്്കേലവില്്സത്നാര്്ബ്ദപരിചോധനാ
സംവിധാനവ്മായിചോ.ചോയ്സ്കവചച്്ഴ്സ്
കൊചുുി:സ്ത നാ ർ്് ബ് ദം ക് റ ഞ്് മേ ല വി ൽ്് ലന ര മ്ത് ൈ മ്ണ് ത്്ാ 
ന് ള്് സം വി ധാ ന വ് ൊ യി ലോ. ലോ യ് സ് മവ ല്ഞ് ഴ് സ്. സ്ത നാ ർ്് 
ബ് ദം വ രാ ന് ള്് മേ റി യ സാ ധ്യ ത ലൊ ല്ം മപ മ്ട് ന്്് ൈ മ്ണ് ത്്ി
സ ഹാ യി ക്്് ന്് തി ന് ലോ. ലോ യ് സ് ൊ ലോ പ്ഗാ ഫി യ എ ന്് സം വി 
ധാ ന ൊ ണ് ലോ. ലോ യ് സ് മവ ല്ഞ് ഴ് സ് അ വ ത രി പ്്ി ക്്് ന്് ത്. ക് ടാ 
മത ക് റ ഞ്് മേ ല വി ൽ്് െ ര് ന്്് ൈ ള്ം ല ഭ്യ ൊ ക്്് ന്്്. ലോ. ലോ യ് 
സ് മവ ല്ഞ് ഴ് സ് ഡ യ റ ക്് ർ്് ലോ. അ ജി ത് മൈ. ലോ യി യ് മട ലന ത് ത്വ 
ത്്ി ലാ ണ് പ് തി യ സം വി ധാ ന മോ ര് ക്്് ന്് ത്. 

േി ൈി ത്്ാ മേ ല വ് ൈ ൾ്് ല ഘ് ൈ രി ക്്് ന്് തി നാ യി പ ത്്് വ ർ്് ഷ 
ല്ത് ക്്് സ ത് നാ ർ്് ബ് ദം പ രി ലോ ധി ക്്ാ ന് ള്് പ ദ്് തി യ്ം മ് ല്ന് 
ട്്് വ യ്ക്്് ന്്്. 8000 ര് പ യാ ണ് പ ത്്് വ ർ്് ഷ ല്ത് ക്്് ൊ ലോ പ്ഗാ ഫി യ
ല്പപാ പഗ്ാ െി ൽ്് ലേ ര ്ന് ്തി ന് മേ ല വ ്. ഒ റ് ്ത് ്വ ണ കപ സ അ ടയ് ക്്ാ 
ന്് ബ ്ദ്്ി മ ്ട്്് ള് ്വ ർ്് ക്്് ത വ ണ ൈ ളാ യ്ം കപ സ അ ട യ്ക്്ാ വ് ന് ്താ 
മണ ന്്് ലോ. അ ജി ത് മൈ.  ലോ യ് അ റി യി ച്്്.

വി.ജെ.ഫിലിംഹൗസ്നടത്്ിയത്രിദിനശിലപ്ശാലയിൽപജ്ക്ട്ത്്വര്്ക്്്സം
വിധായകന്്സനത്്ഷ്വിശ്വനാഥന്്സര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്കള്്വിരരണംജെയ്്്ന്്്.

നിര്്മാണസാമഗര്ിേള്കടവിലക്്യറ്്ത്്ില്്സര്്ക്്ാര്്
ഇടകപടണം:രാജ്അപ്സര
കൊഴികുകുടു:സം   സ്്ാ   ന   ത്്് സി   െ   ന്്്്   ൾ്് പ്്   മട നി   ർ്് ൊ   ണ സാ   ധ   ന   ങ്്   ള്   
മട വി   ല വ   ർ്് ധ   ന   വ് ത   ട   യാ   ന്് സ   ർ്് ക്്ാ   ർ്് അ   ടി   യ   ത്്   ര   ൊ   യി ഇ   ട   മപ   ട   ണ   
മെ   ന്്് ലൈ   ര   ള വ്യാ   പാ   രി വ്യ   വ   സാ   യി ഏ   ലോ   പ   ന സ   െി   തി സം   സ്്ാ   ന
പ്പ   സി   ഡ   ന്്്് രാ   ജ് അ   പ്   സ   ര ആ   വ   ശ്യ   മ്പ്   ട്്്. 

വി   ല   വ   ർ്് ധ   ന    നി   യ   പ്ത്്ി   ക്്്   ന്്   തി   ന്   ള്് പ്പാ   ലോ   ഗി   ൈ   ൊ   യ ന   ട   പ   ടി   ൈ   
ൾ്് സ്വീ   ൈ   രി   ക്്ാ   ന്് സ   ർ്് ക്്ാ   ർ്് ത   യാ   റാ   ൈ   ണം.    സം   സ്്ാ   ന   മ്ത് മൊ   
ത്   ലെ   ഖ   ലാ സ്്ാ   പ   ന   ൊ   യ െ   ല   ബാ   ർ്് സി   െ   ന്്്് ഉ   തപ്ാ   ദ   നം ക ്  ട്്ി വി   പ   ണി   
യി   ൽ്് ഇ   ട   മപ   ട്്ാ   ൽ്്  വി   ല   വ   ർ്് ധ   ന   വി   ന് ഒ   ര് പ   രി   ധി   വ   മര പ   രി   ഹാ   രം ൈാ   
ണാ   ന്് ൈ   ഴി   യ്   മെ   ന്്് അ   ല്ദ്   ഹം പ   റ   ഞ്്്.

കേജിഎനഎസംസ്്ാനസചമ്്ളനംസമാപിച്്്
കൊചുുി: എ റ ണാ ക് ളം ടൗ ണ്് ഹാ ളി ൽ്് ൈ ഴി ഞ്് മ് ന്്് ദി വ സ 
ങ്ള്ിലായി ന ട ന് ്ലൈ ര ള ഗ വണമെന്്്് ന ഴ് സ സ് അ ലോ സി ലയ ഷ മന്്്
(മൈജിഎനഎ) 65-ാെ ത് സം സ്്ാ ന സ ല്മ് ള നം സ ൊ പി ച്്്. പ് തി യ
ഭാ ര വാ ഹി ൈ ളാ യി സി. ടി.  ന ്കസ ബ (പപ് സി ഡ ന്്്്). ടി.  സ് പബ് ഹ് ്ണയ് 
ന്് (ജ ന . മസ പ്ൈ ട്് റി), എ ന്്. ബി.  സ് ധീ ഷ് ക് ൊ ർ്് (പ്ട ഷ റ ർ്്), ടി.  കഷ 
നി ആ ന്്് ണി, മൈ. പി.  ഷീ ന, എ സ്. എ സ്.  ഹ െീ ദ ്(കവ സ് പപ് സി ഡ ന്്്് 
ൊ ർ്്), നി ഷ ഹ െീ ദ്, എ ൽ്്.  ദീ പ, ടി. ടി.  ഖ െ റ് സ ൊ ന്് (സം സ്്ാ ന മസ 
പ്ൈ ട്് റി ൊ ർ്്) എ ന്്ി വ മര യ്ം 19 അം ഗ സം സ്്ാ ന മസ പ്ൈ ല്ട്റി യ റ്്ി മന 
യ്ം 51 അം ഗ സം സ്്ാ ന ൈ മ്്ി റ്്ി മയ യ്ം മത ര മ്ഞ് ട് ത്്്.

ചേരളമിലാന്്അക്്ാദമി
ഉദഘ്ാടനംഇന്്്
കൊചുുി:ഇ റ്്ാ ലി യ ന്് ഫ ്ട് ലോ ൾ്്
ക്് ബ്്ാ യ എ സി െി ലാ മ്ന്് ഔ ല്ദയാ 
ഗി ൈ പ രി ശീ ല ന ലൈ പ്ദ്് ൊ യ ലൈ 
ര ള െി ലാ ന്് അ ക്്ാ ദ െി യ് മട ഔ 
ല്ദയാ ഗി ൈ ഉ ദഘ്ാ ട നം ഇ ന്് ്കവ 
ൈിട്്് അ ഞ്്ി ന് എ റ ണാ ക് ളം െ 
ഹാ രാ ജാ സ് ലോ ള ജ് ല്റ്്്ഡി യ 
ത്്ി ൽ്് ന ട ക്്്ം. ഇ റ്് ലി മഡ പ്യ് 
ട്്ി ലോ ണ്് സ് ലല റ്് ്ജ ന റ ൽ്് ല് യി 
ജി ൈാ സ് ലോ ണ്്, ഇ റ്്ാ ലി യ ന്്
ഫ് ട് ലോ ൾ്് ഇ തി ഹാ സ വ്ം എ 
സി െി ലാ നി മല അം ബാ സ ഡ റ് 
ൊ യ പൈ്ി റ്്്്യ് ന്് പ ന് ച്്ി, സം സ്്ാ 
ന ൈാ യി ൈ െ പത്്്ി വി.  അ ബ്് ്റ ഹ്്ാ 
ന്്, കഹ ബി ഈ ഡ ന്് എം പി,
മോ ച്്ി ലെ യ ർ്്  എം.  അ നി ൽ്് ക് 
ൊ ർ്്, അ ക്്ാ ദ െി ല്പപാ ജ ക്്് ൊ ലന 
ജ ർ്് ജി യാ ന്് ൊ ർ്് ല്ക് ലോ സി,
െി ലാ ന്് അ ക്്ാ ദ െി ലൈ ര ള യ് മട
ഔ ല്ദയാ ഗി ൈ പ രി ശീ ല ൈ ന്് ആ 
ൽ്് മബ ർ്് ല്ട് ല ക്് ല്ണ് ല, മ ്ന്് ഇ 
ത്്്യ ന്് ൈ്യാ പ്റ്് ന്ം ഓ ൾ്് ഇ ത്്്യ
ഫ ്ട് ലോ ൾ്് മഫ ഡ ലറ ഷ മ്ന്് മട 
ക് നി ക്് ൽ്് ൈ മ്്ി റ്്ി മേ യ ർ്് ൊ ന് 
ൊ യ ഐ. എം.  വി ജ യ ന്് എ ന്്ി വ 
ര്ം േ ട ങ്്ി ൽ്് പ മ്ക് ട് ക്്്ം. 

ചേംബര്്ഓഫ്ഫാര്്മ
സംസ്്ാനസചമ്്ളനം
കൊചുുി:അ ലോ പ്് തി െ ര് ന്്് വി 
പ ണ ന നി ർ്് ൊ ണ ലെ ഖ ല യ് മട
സം ഘ ട ന യാ യ ലേംബ ർ്് ഓ ഫ്
ഫാ ർ്് െ യ് മട ര ണ്്ാം സം സ്്ാ ന
സ ല്മ് ള ന ത്്ി ന് ഇ ന്്് മന ട് 
മ്്ാ ലശ രി യി ൽ്് ത് ട ക്് ൊ ക്ം. വി 
ൊ ന ത്്ാ വ ള ത്്ി ന് സ െീ പം
ഫ്ലോ റ ലോ ട്് ലി ൽ്് ന ട ക്്് ന്്
സ ല്മ് ള ന ത്്ി മ്ന്് ഉ ദ്ഘാ ട നം
17ന്  െ പ്ത്്ി വീ ണാ ലോ ർ്് ജ് നി ർ്് 
വ ഹി ക്്്ം. േ ട ങ്്ി ൽ്് ലേംബ ർ്്
ഓ ഫ് ഫാ ർ്് െ വി ഷ ണ റി അ വാ ർ്് 
ഡ് സി യാ ൽ്് എം ഡി എ സ്. സ് 
ഹാ സി ന് മബ ന്്ി ബ ഹ നാ ന്്
എം പി കൈ ൊ റ്ം.

ഡിഫാംപരീക്്ാഫലം
തിരുവനനുുപുരം:മെ   ഡി   ക്്   ൽ വി   
ദ്യാ   ഭ്യാ   സ വ   ക്   പ്്് 2022 ജ്   ണി   ൽ
ന   ട   ത്്ി   യ ഡി   ഫാം പാ   ർ   ട്്് I റ   ഗ്   
ല   ർ/   സ   പ്്ി   മെ   ന്്്   റി പ   രീ   ക്്   യ്   മട
ഫ   ലം പ്പ   സി   ദ്്   മ്പ്   ട്   ത്്ി. വി   ശ   ദ   
വി   വ   ര   ങ്്   ൾ   ക്്്: www.d
me.kerala.gov.in.


