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11 ആഗs് 2018 ശനി
തിരുവനnപുരം

ഏരപിൽ-ജൂണിൽ
എസ്.ബി.ഐy്
നഷ്ടം ₹4,875 േകാടി
ന ഡൽഹി: നട സാmtിക വർഷ
െt ആദയപാദമായ ഏ ിൽ- ണിൽ രാ
ജയെt ഏ ം വലിയ ബാ ായ എസ്.
ബി.ഐ 4,875 േകാടി പ െട നഷ്ടം
േനരി . എസ്.ബി.ടി അട
kµll അേസാസിേയ ്
ബാ കെള ം ഭാരതീയ
മഹിളാ ബാ ിെന ം ഏ
െ t 2017 ഏ ിൽണിൽ ബാ ് 2,005 േകാടി
പ െട ലാഭം േരഖെp
tിയി
. ടർcയായ nാം ൈ മാ
സtിലാണ് ബാ ് നഷ്ടം േനരി nത്. ഇ
kഴി
ജνവരി-മാർcിൽ 7,718 േകാടി
പയായി
നഷ്ടം.
ഷറി വ മാനം റ
ം കി ാk
ടം തരണം െചyാνll െ ാവിഷനിംഗ്
ക ടിയ മാണ് കഴി
പാദtിൽ
തിരിcടിയായത്. അേതസമയം, െമാtം
നിഷ് ിയ ആസ്തി 10.91 ശതമാനtിൽ
നിn് 10.69 ശതമാനtിേല ം അ നി
ഷ് ിയ ആസ്തി 5.49 ശതമാനtിൽ നി
n് 5.29 ശതമാനtിേല ം റ ത്
ബാ ിന് േന മായി.

പാർk് െറഗീസ്
അേവദ േഹാ ൽ
കുമരകt്
േകാ യം: µഖ േഹാ ൽ മാേനജ്െമ
pായ സ്േ െവൽ േഹാൾഡിം സിെn ദ
kിേണnയയിെല ആദയ േഹാ ൽ 'പാർ
k് െറഗീസ് അേവദ" മരകt് വർt
നം ആരംഭി
. ൈ വ ് േകാേ ജ്, വി
l, സ സ്
് , ഓpൺ ൾൈസഡ് െറസ്
േ ാറ കം േലാ ,് ആ ർേവദിക് സ്പാ
ആൻഡ് െവൽ എകവി ഡ് ഫി ന
് സ് െസ
nർ, ബാ വ ് ഹാൾ, ബിസിനസ് െസnർ,
റി ിേയഷനൽ ഏരിയ എnിവ േഹാ ലി
ാ ം.
44 ആ നിക സംവിധാനേtാട്
ടിയ µറികളാണ് േഹാ ലിൽ സjമാkി
യിരി nെതn് p് സിഡ ം ഡയ
റക്ട മായ സിേമാൺ വാൻ േsെവൽ, മാ
േനജിംഗ് ഡയറക്ടർ േരാഹിത് വിഗ് മര
കം പാർk് അേവദ ഉടമ ശാn് ചൗള എ
nിവർ പറ . pിെn ഇnയയിെല ആ
റാമെt േഹാ ലാണിത്.
ഏഷയാ പസഫിkിെല ഏ ം വലിയ
േഹാ ൽ മാേനജ്െമ
കളിെലാnാ
ണ് സ്േ െവൽ േഹാൾഡിം സ്. െകാcി
യി ം ആല ഴയി ം തിയ പ നk
േഹാ കൾ റkാൻ പdതി െ
ം അവർ പറ .

വിനിമയനിര

വാണിജയം

 ജൂണിൽ വളർc 7 ശതമാനം
ന ഡൽഹി: സാmtിക േലാകtി
νം േകnസർkാരിνം ആശവാസം
പകർn് ഇnയ െട വയാവസായിക
ഉത്പാദന ചിക (ഐ.ഐ.പി)
ണിൽ ഏഴ് ശതമാനം വളർc േരഖെp
tി. കഴി
നാ മാസtിനിട
യിെല ഏ ം ഉയർn വളർcയാണി
ത്. േമയിൽ 3.9 ശതമാനമായി
വ
ളർc. േകn സ് ാ ിസ് ിക്സ് ഓഫീ
സ് (സി.എസ്.ഒ) േമയിെല വളർc േന
രേt വിലയി tിയ 3.2 ശതമാന
tിൽ നിn് 3.9 ശതമാനമായി നർ
നിർണയി കയായി
.
ഐ.ഐ.പിയിൽ 77.63 ശതമാനം
പ വഹി n മാνഫാക്ചറിംഗ് േമ
ഖല 6.9 ശതമാനം ഉയർnത് ണി
െല തിpിന് വളമായി. 2017 ണിൽ
മാνഫാക്ചറിംഗ് വളർc െവ ം 0.7 ശ
തമാനമായി
. ൈവദ േതാത്പാദ
നം 2.1 ശതമാനtിൽ നിn് 8.5 ശത
മാനtിേല ം ഖനന േമഖല 0.1 ശ
തമാനtിൽ നിn് 6.6 ശതമാനtി
േല ം കടനം െമcെp tി. കൺ
സ മർ ഡ്സ് േമഖല െട വളർc
9.6 ശതമാനമാണ്. കൺസ മർ ഡ റ
ബിൾസ് 13.1 ശതമാന ം വളർ .
നട സാmtിക വർഷെt ആ
ദയപാദtിൽ (ഏ ിൽ- ൺ) വയാവ

5.2%

3.9%

ഏ ിൽ- ണിൽ വയാവസായിക
ഉത്പാദന വളർc 5.2 ശതമാനം

െസൽ

ബയിംഗ്

68.88
78.90
87.92
69.26
50.25
50.34
52.60
182.41
226.82
178.77
18.35
18.74
18.90

68.79
78.81
87.81
69.16
50.18
50.31
52.51

22,000

നിഫ്ടി

ഒരു രഗാം

2750

11429.50

SCRIP
BSE
NSE
ABB
1206.950 1206.450
ACC
1545.300 1545.300
ANDHARA BANK
34.300 34.050
APOLLOTYRE
263.900 264.000
APPOLOHOS
946.550 943.900
ASHOKLEY
127.500 127.550
ASIANPNT
1418.100 1418.600
AXISBANK
615.650 615.500
BAJAJAUTO
2631.250 2629.700
BALAJITELE
116.100 115.300
BANKOFBARODA
148.300 148.300
BATAIND
974.050 975.800
BEML
808.100 807.750
BFLSOFT
1155.800 1153.050
BHARTI
369.100 369.800
BOMBDYE
266.050 265.700
BPCL
401.350 401.600
BPL
52.300 52.450
BRITANNIA
6336.700 6343.750
CANARABANK
282.200 282.350
CEAT
1399.950 1400.750
CENTURY TEXT
900.500 900.600
CHENNAIPETRO
341.200 341.250
CIPLA
620.900 621.050
COLGATE
1139.500 1138.350
CORPBNK
27.950 27.850
CROMPGREV
60.100 60.250
DABUR
441.450 442.600
DENABANK
17.300 17.300
DIVIS LAB
1122.200 1124.300
ENGGINDIA
126.050 126.050
ESCORTS
864.600 865.250
FEDERALBNK
89.000 89.200
GAIL
362.800 362.950
GEOJIT
76.300 76.550
GNFC
410.100 411.600
GODREJS
1293.050 1294.400
GRASIM
971.350 971.350
HCLINFO
35.200 35.300
HDFC
1975.400 1974.300
HDFCBNK
2115.000 2114.450
HEROHONDA
3321.400 3319.400
HINDALCO
222.400 222.700
HINDLEVER
1748.700 1752.700
HINDUJAFUN
652.750 647.900
HPCL
286.100 286.150
HUGHSTELE
5.220
5.250
I-FLEX
3905.050 3895.300
ICICIBANK
328.150 328.600
IDBI
61.850 61.850
INDHOTEL
123.900 123.850
INDIACEM
116.950 116.800
INDITRADE
73.300
0.000
INFOTECH ENT
671.200 672.800
IOB
15.900 15.900
IOC
166.500 166.350
ITC
304.700 304.800
KALECONSULT
1043.850 1031.900
KARUR VYSYA BANK 103.850 103.700
KOTAKM
1286.800 1285.500
L&T
1264.900 1264.650
LICHSGFIN
548.500 548.350
LUPINCHEM
808.050 809.450
MAHABANK
13.040 13.000
Mahindra Holidays
279.350 278.900
MARUTI
9151.350 9148.250
MAXIND
488.150 487.050
MRF
74346.25074233.950
NTPC
159.550 159.550
Oil India Ltd (OIL)
213.850 213.600
ONGC
169.250 169.250
ORCHIDCHEM
8.070
8.000
PANACEABIO
233.000 235.050
PETRONET
224.200 224.300
PFIZER
2717.150 2714.300
PRYACEM
201.900 201.650
RAMCOSYS
385.900 385.600
RELCAP
429.300 429.500
RELIANCE
1204.000 1204.200
ROLTA
36.250 36.400
SARIGAMA
627.400 628.250
SBI
304.450 304.450
SCI
59.400 59.400
SIB
18.000 18.000
SIEMENS
1029.200 1031.700
SKFBEAR
1741.600 1742.900
SMITHKLC
6736.850 6733.800
SSI
3.990
4.000
STROPTICAL
361.850 362.250
SUNPHARMA
553.600 554.000
SYNDIBANK
41.150 41.300
Tata Communications 568.050 568.600
TATACHEM
673.200 672.800
TATAELXSI
1396.900 1395.550
TATAPOWER
69.400 69.350
TATATEA
233.100 233.550
TCS
1993.850 1993.100
TELCO
250.250 250.100
THERMAX
1084.300 1080.700
THMCOOK
261.750 262.200
TIPSINDIA
86.350 86.750
TISCO
575.550 576.700
TITANIND
920.500 920.100
TRIGYNTECH
118.150 118.550
UCOBANK
19.450 19.500
UNICHEMLAB
223.600 222.800
VESUVIUS
1260.800 1247.750
Vguard
212.450 212.400
VOLTAS
620.150 621.050
WIPRO
279.050 278.850
WONDERLA
331.650 331.550
ZEETELE
517.800 516.900

െകാcി: ഓണാേഘാഷ
േവളയിൽ േജായ് ആ
kാ ം േജാളി സിൽക്
ം ഉപേഭാkാkൾk്
സmാനി nത് ര
േകാടി പ െട സmാ
ന ൾ. േകരളtിെല പ
തിെനാn് േഷാ µകളിൽ
നിn് പർേcസ് െച n
പതിെനാn് ഭാഗയശാലി
കൾk് ഹ ായ് ാ

സായിക ഉത്പാദന വളർc 5.2 ശത
മാനമാണ്. ഐ.ഐ.പിയിൽ 40 ശത
മാനം പ വഹി n µഖയ വയവസായ
േമഖല ണിൽ ഏഴ് മാസെt ഉയര
മായ 6.7 ശതമാനം വളർnി
.ഇ
ത്, ണിൽ ഐ.ഐ.പി ം മികc ഉ

ഐ10 കാ ക ം പതിെനാ
n് േപർk് േറായൽ എൻ
ഫീൽഡ് ൈബ ം സവn
മാkാം. േജാളി സിൽക്
സിൽ നിn് ആയിരം പ
യ്േkാ േജായ് ആ kാ
സിൽ നിn് 5,000 പയ്
േkാ പർേcസ് െച n
വർk് ഡയമ ് െനേk
കൾ, സവർണനാണയ
ൾ, എൽ.ഇ.ഡി ടിവി

െവളിെc മിlിംഗ് 17,300
െവളിെc
16,200
െകാ
10,810-11,250
പി ാk്എk്െപlർ 2300
പി ാk്േറാ റി
3000
µളക്
േച ാtത്്
35,000
µളക് തിയത്
33,500
µളക്േച ിയത്്
37,000
k്മീഡിയം
14,000
k്െബs്
15,000
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8500-9000
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
18,000-19,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
3720
വ ൽµളക്
10,800-15,800
ഉ n്
6500-7200
െച പയർ
7000-7600
കടല
4500-5400
µതിര
4500
എll്
11,000

മlി
5,500-9,500
പcരി നmർ-2
2900
kലരി(ജയ)
3200
ജാതിkെതാ ൻ 180-200
െതാ ിlാtത്
350-385
ജാതിപ ി
475-650
ാ
750
പാംഓയിൽ
6770
ൈപനാpിൾ
പc
2300
പc (െsഷയൽ)
2400
പഴം
28.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
13,150
ആർഎസ്എസ്-5 12,600-13,000
ഒ പാൽ
9800
ലാ k്
8500

േകാ യം

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
128.00
ആർ.എസ്.എസ് 5
126.00
തരംതിരിkാtത്
111.50
111.50
ഒ പാൽ
91.00

ശാ രതകൗമുദി

ലമായ േശഖരമാണ് േജാ
യ് ആ kാസിൽ അണി
നിരtിയിരി nത്. േലാ
േകാtര ഫാഷൻ േഷാ
pിംഗ് അνഭവം സmാനി
n ൈവവിdയമാർn
വസ് വിസ്മയ ൾ േജാ
ളി സിൽക് ം ഒ kിയി
െ n് േജായ് ആ kാ
സ് p് െചയർമാൻ േജായ്
ആ kാസ് പറ .

12500
3270
221

207
2800
3500

ആല ഴ
െവളിെc
െവളിെc
െകാ
,,
,,

മാർk ്
മിlിംഗ് 17,400
16,200
11,350
11,400
11,450

ർ

മാർk ്
െവളിെc
16300
െകാ
11270
േത പിണാk്
2200
നെl
2650
കടെല
2100
എളളിൻപിണാk്
3200
കാംേകാ
തിയത്
4000-4400
പഴയത്
3900-4350
ര ാംതരം
2500-3000
അമല
തിയത്
4000-4380

പഴയത്
ര ാംതരം
അടyപഴ
തിയത്
പഴയത്
ര ാംതരം

3900-4350
2500-3000
ി
4200-4300
-2800-3200

ദkിേണnയയിെല µഖ റീെ യിൽ ംഖലയായ ബിസ്മി െട
ാൻഡ് അംബാസഡറായി തിരെ
kെp
ാേkാ േബാ
ബന് മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടർ വി.എ. അജ്മൽ ധാരണാപ ം ൈക
മാ . ബmർ സmാനമായി ഒ കിേലാ ാം സവർണം ഉൾെpെട
ഒ േകാടി പയിൽpരം സmാന
മായി ബിസ്മി അവതരിpി
n 'ബിസ്മി ബിഗ് ഓണം ഓഫർ" പരസയ ളിൽ
ാേkാ
േബാബൻ തയkെp ം.

െഫഡറൽ ബാ ്: ഓഹരി
ഉടമകൾk് 50% ലാഭവിഹിതം
ആ വ:ഓഹരിഉടമകൾk്50
ശതമാനം ലാഭവിഹിതം നൽ
കാൻ െഫഡറൽ ബാ ിെn 87
-ാം വാർ ഷിക െപാ േയാ ഗം
അνമതി േതടി. വി വിധ േബാ
കളി െട 8,000 േകാടി പ
വെര സമാഹരിkാνll അν
മതി ം ഓഹരി ഉടമകളിൽ നി

n് ബാ ് േതടിയി .്
ഓഹരി ഉടമക ം ഡയറക്
ടർമാ ം സംബnിc േയാഗ
tിൽ െച യർ മാൻ നീ േല ഷ്
ശിവ്ജി വികംേസ അdയkത
വഹി . മാേനജിംഗ് ഡയറക്ട
ം സി.ഇ.ഒ മായ ശയാം ീനി
വാസൻ സംസാരി .

െന മ ാട്

കേmാള നിലവാരം
µളക്
300 (കിേലാ)
െകാ pാk്
170 (,, )
റbർ
110 (,, )
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 ാം)
22,000
ഒ ാം
2750
െവllി
തി വനn രം
44,440
െകാcി
44,440

നാ ിൽ രിതമνഭവി nവർk് ആശവാസം പകരാനായി µഖയമnി െട രിതാശവാസ നിധിയിേല
k് പതിയാറ എnർെടയ്ൻെമnിെn മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടർ ദീ മാർ പതിയാറ എറണാ ളം ജിlാ
കളക്ടർ µഹmദ് ൈവ. സഫീ lly് ഒ ലkം പ െട െചk് ൈകമാ . എം. േമാഹൻ സംവിധാ
നം െചയ്ത 'അരവിnെn അതിഥികൾ" എn ചി tിെn നിർmാതാവാണ് ദീ മാർ പതിയാറ. ചി
tിെn 101-ാം ദിവസ വിജയാേഘാഷtിെn ഭാഗമായി െകാcിയിൽ നടn ചട ിലാണ് ക ൈക
മാറിയത്. താര ളായ ശാnി ഷ്ണ, നിഖില വിമൽ, ീനിവാസൻ, ഉർവശി, വിനീത് ീനിവാസൻ
ട ിയവർ സമീപം.

കൗമുദി ടിവി

ഡിഡി മലയാളം

7.00

ഷിദർശൻ

8.00 േമഘരാഗം
ഡിഡി േകരളം

11.30 ഷിദർശൻ
2.00 മാജിkൽ
യ ം , വീ ിൽ µറിയടcിരി ക
എ nീ ല k ണ ൾ അ വ ഗ
ണിk ത്. νണപറയൽ, േമാ
ഷ ണം എ nീ െപ മാ ൈവ
കലയ
ം വിഷാദtിെn ല
k ണ മാ േയ kാം.
ിയ
മാസ ൾ െകാ ് േരാഗം അ
തയkമാകാ
.് എnാൽ
ശരിയായ ചികിt ലഭയമാkി
യിെl ിൽ േരാഗം മട ിെയ
tി േയ kാം. കൗ മാ ര ണ
യം, ക ഷിതമായ ംബാn
രീkം, ൈലംഗിക ഷണം എ
nിവ ം ിെയ വിഷാദtി
േലk് നയി ം. ആൺ ിക
ളി ം െപൺ ികളി ം വിഷാ
ദം ക വരാ െ
ി ം കൗ
മാരtിൽ െപൺ ികളിലാ
ണ് തൽ.

െകാ കവിnൽ
െവളിെc
ടിൻ
കിേലാ

ലി ർ
പി ാk്കവിnൽ
േത കവിnൽ

6.00 രാമായണം
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.00 ജീസസ് ഈസ് എ ൈലവ്
7.30 രപണവം
8.00 സവയംവരം
8.30 നയൂ രടാk്
9.00വൺ േഷാpി
10.00 ജി.ഐ.ടി.ഡി
10.35 േനk് മാsർ
12.35 താരpകി ്

കു
ുമനസിെല
വിഷാദവിtുകൾ

കു ി കൾ k് വി ഷാ ദ േരാ ഗ മായിഇടപഴകാνµllമടി ംഭ

ക ർ

േനാഹരമാ
.് ഉnത
ണനിലവാരം, മികc െപർേഫാ
മൻസ്, ഉയർn ഇnനkമ
ത, മികc രkാ ഫീc കൾ,
മിക യാ ാ ഖം, റ
െമയിnനൻസ് െചലവ്, ീമി
യം bാk് നിറµll അകt
ളtിൽ സ്േപാർ ീ സ് ിയറിം
ഗ് വീൽ, 6.8 ഇ ് ടc് സ് ീൻ
ഓഡിേയാ റിേവഴ്സ് കയാമറ എ
nി െന ഒേ െറ മിക കൾ
ലിവ െട ലിമി ഡ് എഡിഷν
െ n് െടാേയാ കിർേലാസ്
കർ െഡപ ി മാേനജിംഗ് ഡയ
റക്ടർ എൻ. രാജ പറ .

യരtിെല െമn ചന നൽകി
യി
. കൽkരി, േഡായിൽ, വ
ളം, സിമ ,
തിവാതകം, റിൈഫ
നറി ഉത്പn ൾ, സ് ീൽ എnീ വി
ഭാഗ ളാണ് µഖയ വയവസായ േമഖല
യി llത്.

കൾ, സ്മാർട്േഫാ കൾ,
ഗിഫ് ് കാർ കൾ, െവ
llി നാണയ ൾ, കാ ീ
രം സാരികൾ, ഡിnർ
െസ കൾ, മിക്സികൾ
ട ിയ സmാന
ംന
െk pി െട സവnമാ
kാം.
ആേഘാഷ േളാട് അ
νബnിc് സ്െപഷയൽ
െഫസ് ീവ് കളkെn വി

റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
13200
ആർ.എസ്.എസ് 5
13000
തരംതിരിkാtത്
12900
ഒ പാൽ
8875
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
10447
ആർ.എസ്.എസ് 2
10323
ആർ.എസ്.എസ് 3
10209
ആർ.എസ്.എസ് 4
10147
ആർ.എസ്.എസ് 5
10054
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
9314
( 135.75)
60 % ലാ ക്സ് 6968( 101.50)
െവളിെc
196.00
െകാ
134.00
ശർkര ( മറ ർ)
70.00
ശർkര (പാ ി)
50.00
കാpി
126.00

െകാcി: െടാേയാ െട എ
tിേയാസ് ലിവ ഡ വൽ
േടാൺ ലിമി ഡ് എഡിഷൻ
വിപണിയിെലtി. െപ
േ ാൾ േവരിയnിന് 6.50 ല
kം പ ം ഡീസൽ േവരി
യnിന് 7.65 ലkം പ മാ
ണ് എക്സ്േഷാ ം വില. സ്
േപാർ ീ k് നൽകി െടാേയാ
ഒ kിയിരി n tൻ
ലിവയ്k് pർ ൈവ ് നിറ
േഭദമാ llത്.
µൻവശെt വ ം ക
ം േചർn ഡ വൽ േടാൺ
ിlാണ് tൻ ലിവെയ മ

വയാവസായിക ഉത്പാദന വളർc
േമയിൽ 3.9 ശതമാനമായി

ഓണtിന് ര ് േകാടി രൂപയുെട
സmാന ളുമായി േജായ് ആലുkാസ്

െകാcി

കറൻസി

പവൻ (8രഗാം)

41.2

െടാേയാ ഡയുവൽ േടാൺ
എഡിഷൻ ലിവ വിപണിയിൽ

കേmാളനിലവാരം

േ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

സവർണം

െസൻെസക്സ് 37869.23

വയാവസായിക ഉത്പാദനം
4 മാസെt ഉയരtിൽ

്

µ ാ കി l എ n ധാ രണ
µൻ
യി
. ഇ ത് െത ാ
െണn്പിnീട്വിഗdർകെ
tി. കൗമാരtിെല വിഷാദം
ി ക െള ആ t ഹ തയ യി േല
ം നയിേckാം. വി ഷാ ദ µ
ll ികളിൽ രിഭാഗ ം ക
ളികളിൽ നി ം സ ഹtിൽ
നി ം കാ രിൽ നി ം വി
നിൽ ം. അ d, േദ ഷയം,
kീ ണം, പ ഠ ന tിൽ പി nാ
k മാ കൽ , ശാ രീ രിക അ സവ
s ത കൾ, അ മി ത മായ വി ശ
p്, വിശpിlായ്മ, ഉറkം, േകാ
പം, നിസാരകാരയ ൾk് കര
cിൽ ട ിയവ കടമാ ം.
തലേവദന, വയ േവദന ,
കി ട k യിൽ
െമാ ഴി kൽ,
സ് ളിൽ േപാകാνം ആ ക

ഓഹരി വിപണി
155.14

ഫിേ

സ്
്

11.00 ഗാന ശയാമ സnയ
ഏഷയാെന ്

ഏഷയാെന ് pസ്

9.00 േഷക്സ്പിയർ എം.എ. മലയാളം 11.00 ഒ മറവ
ഏഷയാെന ് : 9.00 നാേടാടി മnൻ 4.00 tൻപണം

10.00 മൗനം സmതം

ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 ൈമ േബാസ് 4.00 എബിസിഡി

7.30 ബിഗ് േബാസ്
അൺസീൻ
8.00 ദൂപമാെഷ
ANIMAL PLANET

8.00 ന സ്
8.30

വ ം

07:00 am Lords Of The
Jungle
08:00 Deadly Bites
09:00 Nomads of the
Serengeti
10:00 Animal Planet
Exclusives
11:00 Wild Cats
12:00 African Wild

ർ കനവ്

1.00 ഇ kി േഗാൾഡ് 7.00 llിkാരൻ സ് ാറാ

നാവിെല ചി ം

8.00 നീലkുയിൽ

നയൂസ്

സിനിമ
ഏഷയാെന ് മൂവീസ ് : 7.00 ഫിലിപ്സ് ആൻഡ് ദി മ ിെpൻ

7.00 വാനmാടി

9.00ബിഗ് േബാസ്

അνചിത
tികൾ ഒഴിവാ
ം. യാ ക ം ചർ c ക ം േവ
ിവ ം. സാmtിക േന ം.

3.00 വാർtയ്kpുറം

11.00 മറുനാടും മലനാടും

8.30 കസ്തൂരിമാൻ

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

ഏഷയാെന ് hd : 9.00 നാേടാടി മnൻ 4.00 tൻപണം

9.00 ഷാpിെല കറി ം

നി

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2018 ആഗs് 11 ശനി )

2.30 േഡാ. ൈലവ്

10.30 രപിയമാനസം

8.30 ചാ േഷാ
10.30 ചായ

12.30 േലാകജാലകം

'

1.35 ഓ ൈമ േഗാഡ്
2.00 ശിവപുരി
2.35 സ്െരടയ് ് ൈലൻ
3.35 േഡ വിt് എ സ് ാർ
6.35 ബിസിനസ് നയൂസ്
8.00 സവയംവരം
8.35സീരക ് ഫയൽസ്
9.00 രഡീം ൈരഡവ്
9.35 ശാnിഗിരി
10.00 ഫിലിം േബാക്സ്

8.00 െഷർലക് േടാംസ്
എസിവി : 9.00 മnാഡിയാർ െപ ിന് െചേ ാ െചkൻ
2.0 0 പ ദീസ 9. 30 അപരിചിതൻ
േറാ ബൗൾ : 6.00 നാ രാജാവ്
ൈകരളി : 9.00 േപാkിരിരാജ 1.15 ആ 5.00 േദവാ രം
വി : 12.30 േശഷം കാഴ്ചയിൽ 9.00 മഴവിൽ ടാരം
അമൃത : 2.30 വllീം െത ി llീം െത ി
6:00 Elephant Encounters
10:00 Mahayudh: Battle Of
Thrones

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

സർവകാരയവിജയം. സഹ വർ
tകെരസഹായി ം.ആtവി
ശവാസം വർdി ം.
വൃ ി ക ം : ( വി ശാ ഖം അ വ സാ ന
കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )

കാരയനിർവഹണ ശkി വർdി
ം. മതലകൾ ഏെ
ം. മാ
നസികബലം േന ം.

അപരയാpകൾ ഉൾെkാ ം. മി
ഥയാ മം ഒഴിവാ ം. ജാമയം നിൽ
k ത്.

മിഥുനം : (മകയിരം ര ാം പ തിഭാ
ഗം,തി വാതിര, ണർതം ആദയം µ
kാൽ ഭാഗം)

ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15 നാ
ഴിക)

നീതി kമായ തീ മാനം. അ
പരയാpതകെള അതിജീവി ം.
കcവടtിൽ ലാഭം.
കർkടകം : ( ണർതം അവസാന
കാൽ ഭാഗം, യം, ആയിലയം)

യാ ഥാർtയം മനസി ലാ kി
വർtി ം. സേഹാദര
െട
േലാ ഹയം വർ dി ം. ആ ശ യ
ൾ നടpാ ം.
ചി

ജൂk് േബാk് : 6.30 േ ാണിക് ബാcിലർ

1:00 Mahayudh: Battle Of Thrones
4:00 Deadly Bites
Battle Of Thrones
3:00 Mahayudh: 5:00 Wild Cats

ഇ ട വം : ( കാർ tി ക അ വ സാ ന µ
kാൽ ഭാഗം േരാഹിണി, മകയിരം ആ
ദയപ തി വെര)

കാരയവിജയം.

ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽഭാഗം)

ആtാർtമായ വർtനം.
ഉേദയാഗtിന് അവസരം. ലkയ
ാpി േന ം.
കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽഭാ
ഗം, അ tം, ചി tി ര ആ ദയ പ തി
ഭാഗം)

മംഗളകർm ൾk് തീ മാനം.
സഹകരണ മേനാഭാവം. സർവ

ആേരാഗയം kിkണം. അഭി
ായവയതയാസം പരിഹരി ം.
പരാമർശ െള അതിജീവി ം.
മകരം: (ഉ ാടം അവസാന µkാൽ
ഭാഗം, തി േവാണം, അവി ം- ആദയ
പ തി).

വയ k മായ പ d തി കൾ.
kി ർ വം വർ tി ം. അ
ബd ൾ ഒഴിവാ ം.
കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ചതയം,
ാതി, 45 നാഴിക)

വയkിതവം നി
ം. കീഴ്വഴkം
മാനി ം. മാതാപിതാk െട വാ
കൾ പാലി ം.
മീനം:(
ാതി അവസാന കാൽഭാ
ഗം, ഉ ാതി, േരവതി).

ഹ നിർ mാണ വർ t ന
ൾ. സൗമയസമീപനം. സാഹ
ചരയ െള അതിജീവി ം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

