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13 ആഗs് 2017 ഞായർ
തിരുവനnപുരം

മാർk ്

വാണിജയം

സവർണം

317.74

െസൻെസക്സ്

109.45

നിഫ്ടി

31213.59

പവൻ (8രഗാം)

9710.80

www.keralakaumudi.com

21,760

ഒരു രഗാം

2720

www.facebook.com/keralakaumudi

േജാസ്േകാ ജുവേല സിൽ
ആനിേവ സറി ആേഘാഷം

നവീകരിc 'െറ ഡ്േകാ" കറി പൗഡർ ഫാക്ടറി െട ഉ ഘാടനtിν µേnാടിയായി ഇnെല നടn വി
ളംബര േഘാഷയാ

നവീകരിc

'െറ ഡ്േകാ" കറിപൗഡർ
ഫാക്ടറി ഉദ്ഘാടനം ഇn്
െപരളേ രി (ക ർ): 'െറ
ഡ്േകാ" െട നവീകരിc ക
റി പൗഡർ ഫാക്ടറി ഇn് രാ
വിെല 10ന് µഖയമnി പിണ
റായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം െച
ം. സഹകരണമnി കടകം
പllി േരnൻ അdയkത
വഹി ം. മnിമാരായ രാമ
ചnൻ കടnpllി, െക.െക.
ൈശലജ, എം.പി മാരായ പി.
െക. ീമതി, െക.െക. രാേഗ
ഷ്, റിcാർഡ് േഹ, എം.എൽ.
എ മാരായ ഇ.പി. ജയരാജൻ,

െജയിംസ് മാത , എ.എൻ. ഷം
സീർ, െക.സി. േജാസഫ്, അ
ഡവ. സ ി േജാസഫ്, െക.എം.
ഷാജി, ടി.വി. രാേജഷ്, സി.
ഷ്ണൻ, എം. രാജേഗാപാലൻ,
സി.പി.എം ജിlാ െസ റി
പി. ജയരാജൻ ട ിയവർ
സംബnി ം.
ഉദ്ഘാടനtിന് µേnാ
ടിയായി ഇnെല െപരളേ
രിയിൽ നിn് nാംപാലം വ
െര വർണശബളമായ വിളംബര
േഘാഷയാ നട . ബാൻഡ്

േമള ം µ
ടക ം േഘാഷ
യാ യ്k് െപാലിമേയ ി. 'െറ
ഡ്േകാ" െചയർമാൻ പേനാ
ളി വtൻ, പ ായt് സി
ഡ എം.െക. ചnൻ, ഡയറ
ക്ടർമാരായ എൻ. ീധരൻ,
ഭ േസ നാഥ്, മാേനജിംഗ്
ഡയറക്ടർ സി.പി. മേനാജ്
മാർ, ജനറൽ മാേനജർ എൻ.
ി ഷ്ണൻ, െക. േഷാt
മൻ, പി. േരഷ്, െക.വി. നി
ധീഷ്, ടി.െക. രാജൻ ട ിയ
വർ േന തവം നൽകി.

തി വനn രം: േജാസ്േകാ
വേലഴ്സ് പഴവ ാടി േഷാ
മിൽ ആനിേവഴ്സറി ആേഘാ
ഷ ൾk് നാെള ടkമാ ം.
പഴയ സവർണാഭരണ ൾ വി
ലയിേലാ ktിേലാ റവി
lാെത േജാസ്േകാ 916 ബി.
ഐ.എസ് േഹാൾമാർk്ഡ്
സവർണാഭരണ ളാkി മാ
ാൻ ഉപേഭാkാkൾk് അ
വസരµ .് 20,000 പയ്k്
µകളി ll സവർണ പർേc
കൾk് േഗാൾഡ് േകായിνം
50,000 പയ് േമ ll പർ
േc കൾk് ഓണ ടവ ം
സmാനം േനടാം.
െറഡി പർേc കൾk് പ
ണി ലിയിൽ 50 ശതമാനം
ഡിസ്കൗ ം ഏത് വലറി
യിൽ നി ം വാ ിയ സവർണാ

ഭരണ ൾ മാ ി ഡയമ ് ആ
ഭരണ ൾ വാ േmാൾ ാ
മിന് 100 പ തലാ ം ലഭി
ം. ഡയമ ് ആഭരണ ൾ
k് കാര ിന് 10,000 പ കി
ഴി ം അൺക ് ഡയമ ് ആ
ഭരണ ൾk് േതയക ഓഫ
ം ലഭയമാണ്. തന െവഡിംഗ്
ഡിൈസνകൾ, െഡയ്ലിെവ
യർ ആഭരണ ൾ, െഫസ് ി
വൽ വലറി കളkνകൾ, എ
ക്സ് സീവ് ഡയമ ് കളk
νകൾ ട ിയ ആഭരണ േ
ണിക ം ആേഘാഷേtാട്
അνബnിc് അണിനിരtി
യി .് ആഗസ് ് 17 വെരയാ
ണ് പഴവ ാടി േഷാ മിൽ ഓ
ഫർ കാലാവധി. േഷാ ം രാവി
െല ഒmത് µതൽ റn് വർ
tി ം.

വിേദശt് പഠിkാം

സൗജനയ കൗൺസലിംഗ് െസഷൻ
നാെള തിരുവനnപുരt്
െകാcി: അേമരിk, ി ൻ,
ന സിലൻഡ്, ഓസ്േ ലിയ,
കാനഡ, ഐയർലൻഡ് എ
nിവിട ളിെല µഖ ണി
േവഴ്സി ികളിൽ മികc േകാ
ഴ് കൾ സ്േകാളർഷി ക
േളാെട പഠിkാൻ വിദയാർtി
കൾk് സഹായകമായ സൗ
ജനയ ഇൻഫർേമ ീവ് സേn
ഷνം കൗൺസലിംഗ് െസഷ
νം നാെള തി വനn രt്
നട ം. േgാബൽ എജ േk
ഷണൽ കൺസൾ സ് ആ
ണ് ഈ രംഗെt വിദgd

െട േന തവtിൽ
െസ
ഷνകളിലായി പരിപാടി സം
ഘടിpി nത്. രാവിെല 10,
ഉcയ്k് 12, ഉcy് 2 എnി
െനയാണ് െസഷνക െട
സമയം.
സ്േകാളർഷി കൾ, േകാ
ഴ് കൾ, അഡ്മിഷൻ േന
ടാനാവശയമായ ഘടക ൾ,
സർവകലാശാലകൾ, പാർട്
ൈടം േജാലി, വീസ നടപടി
കൾ ട ിയവെയ റിc്
െസഷνകളി െട മനസിലാ
kാം. േഫാൺ : 889 3000 700

ൈസനികർk് വ ർലയുെട
സവാത ദിന ഓഫർ

₹80,000 വെര വിലkിഴിവുമായി
ഹയൂ ായ് ഓണം ഓഫർ

െകാcി: സവാത
ദിനാേഘാഷേtാ
ട് അνബnിc് ൈസനികർk് വ
ർല േതയക ഓഫർ ഖയാപി . ക
ര, നാവിക, േവയാമ, ബി.എസ്.എഫ് ജ
വാnാർk് ആഗസ് ് 20വെര വ ർ
ലയിൽ േവശനം സൗജനയമാണ്. വ
ർല െട െകാcി, ബംഗ , ൈഹദ
രാബാദ് അമ സ്െമ പാർ കൾ സ
nർശി n ൈസനികർkാണ് ഓഫർ

െകാcി: ഓണേtാട് അνബnിc് ഉപ
േഭാkാkൾkായി ഹ ായ് 10,000
പ µതൽ 80,000 പവെര വിലkിഴി
വ് ഖയാപി . ഇേയാണിന് 54,000
പ, ാൻഡ് ഐ10ന് 75,000 പ, എക്
സnിന് 25,000 പ, െവർണ 4എസി
ന് 80,000 പ എnി െനയാണ് നി
ബnന ൾk് വിേധയമായ ഓഫർ.
100 ശതമാനം വായ്പ, 24 മണി റിന

വിനിമയനിര

ലഭി ക. വിരമിc ൈസനികർ ം ആ
ν ലയം ലഭി ം. ഓഫർ ലഭിkാൻ
ൈസനികർ േഫാേ ാ പതിc സർവീസ്
ഐ.ഡി കാർഡ് ഹാജരാkണം. ഇവർ
െkാpം പാർk് സnർശി n ം
ബാംഗ േളാ
kേളാ ആയ
പരമാവധി അ േപർk് ടിk ് നിര
kിൽ പ ശതമാനം ഡിസ്കൗ ് ല
ഭി ം. േഫാൺ : 97447 70000

്

െ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

64.19
75.52
83.32
66.73
47.07
50.44
50.48
170.05
212.29
166.31
17.10
17.46
17.61

64.10
75.43
83.22
66.62
46.99
50.40
50.39

െകാcി
െവളിെc മിlിംഗ് 15,000
െവളിെc
14,400
െകാ
9640-10,150
പി ാk്എk്െപlർ 2250
പി ാk്േറാ റി
2500
µളക്
േച ാtത്്
48,000
തിയത്
46,500
µളക്േച ിയത്്
50,000
k്മീഡിയം
10,500
k്െബs്
12,500
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8700-9400
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
19,000-20,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
4160
വ ൽµളക്
6500-15,500
ഉ n്
7000-8000
െച പയർ
6000-6500
കടല
6,900-7,500
µതിര
6900

എll്
11,000
മlി
6,500-12,000
പcരി നmർ-2
2600
kലരി(ജയ) 3800-3900
ജാതിkെതാ ൻ 150-180
െതാ ിlാtത്
270-310
ജാതിപ ി
400-550
ാ
700
പാംഓയിൽ
5370
ൈപനാpിൾ
പc
16.00
പc (െsഷയൽ)
17.00
പഴം
16.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
12,900
ആർഎസ്എസ്-5 12,000-12,600
ഒ പാൽ
8300
ലാ k്
8000
ആല ഴ
ആല ഴമാർk ്
െവളിെc
14600
പി ാk്
2400
െകാ
9600
,.
9650

,,

9700
േകാ യം
കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
128.00
ആർ.എസ്.എസ് 5
123.00
തരംതിരിkാtത് 113.50,
114.00
ഒ പാൽ
78.00
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ്4
13100
ആർ.എസ്.എസ്5
12600
തരംതിരിkാtത് ലഭയമl
ഒ പാൽ
ലഭയമl
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
11894
ആർ.എസ്.എസ് 2
11779
ആർ.എസ്.എസ് 3
11673
ആർ.എസ്.എസ് 4
11616
ആർ.എസ്.എസ് 5
11529
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ് . എം .ആർ 20
9723
(152.05)

ശാ രതകൗമുദി
ഭൂമിെയ രkിkാനായി
രപേതയക േജാലി നൽകാൻ
നാസ : ശmളം േകാടികൾ

െകാcി: µഖ േബാളി ഡ്
താരം കാേജാൾ േദവ്ഗൺ ആ
േഗാള റീെ യിൽ വലറി ം
ഖലയായ േജായ് ആ kാസി
െn തിയ ാൻഡ് അംബാ
സഡറായി. െവ വിളികൾ
കഥാപാ
ളി
നിറ
െട, സവതസിdമായ അഭിനയ
tിക െകാ ് േ kക
െട മനം കീഴടkിയ കാേജാളി
െn ആകർഷീണയത ം
തിഭ ം ാൻഡിെn തിച്
ഛായ വർdിpി െമn് േജാ
യ് ആ kാസ് p് െചയർമാ

കം െഡലിവറി, സ്േപാ ് േലാൺ എnി
വ ം സർkാർ, ബാ ,് ഇൻഷവറൻസ്
ജീവനkാർ ം േജർണലിസ് കൾ ം
േതയക ആν ലയ
ം ഒ kിയി
.് െനക്സ് ് െജൻ െവർണ െട സ്െപ
ഷയൽ kിംഗ് കൗ ർ എlാ ഹ ാ
യ് േഷാ µകളി ം ആരംഭിcി .് ഓ
ണം മാണിc് എlാ േഷാ µക ം രാ
ി ഒm വെര വർtി ം.

6.00 രാമായണം
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.30 രപണവം
8.00 സവയംവരം
8.30 നയൂ രടാk്
9.00 േഡ വിt് എ sാർ
10.30 േനk് മാsർ
11.00 ഹാസയരസം

7.00 ഷിദർശൻ
8.00 േമഘരാഗം
ഡിഡി േകരളം

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

ഓഫർ െച nത് വൻ ശmള
മാണ്. മിെയ അനയ ഹ മാലി
നയ ളിൽ നിn് രkി ക എ
nതി പരി മ ് ഹ
ംഅ
വ െട ഉ പ ഹ
ം മν
ഷയർ tി േക ടാ n ത് ത
ട ക ം േവ ണം. pാ െന റി
െ ാ ക് ഷൻ ഓ ഫീ സർ മാർ
മിെയ മാ ം സംരkിcാൽ
േപാര. മറിc് മ ് ഹ ളിൽ
മ ν ഷയർ ന ട n ഇ ട െപ ട
ക ം നിയnിkണം എn്
സാരം.

60 % ലാ ക്സ് 8497 (132.90)
െവളിെc
15500
െകാ
10100
ശർkര ( മറ ർ)
7000
ശർkര (പാ ി)
5600
ർ
മാർk ്
െവളിെc
14200
െകാ
9480
േത പി ാk്
2200
എllിൻപി ാk്
3000
നെl
2100
കടെല
2250
അടyെകാkാെല
തിയത്
3800-4200
പഴയത്
3800-4200
ര ാംതരം
1000-2000
അമല
തിയത്
4000-4540
പഴയത്
4000-4460
ര ാംതരം
2500-3000
അടyപഴ ി
തിയത്.................3800-4343
പഴയത്....................3800-4300

ര ാംതരം..............2500-3500
െന മ ാട്
കേmാളനിലവാരം
µളക്
420 (കിേലാ)
െകാ pാk്
160 (,, )
റbർ
112 (,, )
ഒ പാൽ
73 (,, )
ജാതിk
140 (,, )
ജാതി പരിp്
250,, )
ജാതി പ ി
400 ( ,, )
കാpി പരിp്
100 ( ,, )
ാ
500 ( ,, )
െകാേkാ
8 ( ,, )
േത
31 (,,)
ത ം
തി വനn രം
27700
ആല ഴ
27700
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
21,760
ഒ ാം
2720
െവllി
തി വനn രം
43000
െകാcി
43000

νം മാേനജിംഗ് ഡയറക്ട മായ
േജായ് ആ kാസ് പറ .
േജായ് ആ kാസ് ാൻ
ഡ് ആഭരണ
െട ആരാധി
കയാണ് താെന ം ഏെറ ആ
േവശേtാെടയാണ് ാൻ
ഡ് അംബാസഡർ sാനം
സവീകരി nെത ം കാ
േജാൾ പറ
. േജായ് ആ
kാസ് എn വയkി െട വി
ജയം േചാദനേമ nതാ
െണ ം കാേജാൾ പറ
.
ഇnയ, .എ.ഇ., .െക., അ
േമരിk, കാനഡ, സിംഗ ർ, മ

െകാcി: വിപണിയിൽ ല
ഭയമായ ഏെതാ സ്മാർട്
േഫാണിെന ം െവ n ഉ
nത ഫീc കൾ, ആകർഷ
കമായ പകല്പന, മിക
രk ട ി ഒേ െറ വി
സ്മയിpി n മിക ക
മായി എംേഫാൺ 7എസ് വി
പണിയിൽ. എ ് ജിബി റാം,
െഡകാേകാർ െ ാസസർ,
പിnിൽ 16+16 എം.പി ഡ
വൽ കയാമറ, µnിൽ 13 എം.
പി കയാമറ, 32 ജിബി µതൽ
256 ജിബിവെര സ്േ ാേറജ്
േവരിയ കൾ ട ിയ മിക
കളാണ് എംേഫാൺ 7എ
സിνllത്.
ആറ് ജിബി റാം, 13+13
എം.പി ഡ വൽ റിയർ കയാമ
റ, 13 എം.പി
് കയാമറ
എnി െന ം നാല് ജിബി
റാം, 13+5 എം.പി ൈവഡ്
ആംഗിൾ ഡ വൽ റിയർ കയാ
മറ, 13 എം.പി
് കയാമറ
എnി െന ം
ജിബി
റാം, പിnിൽ 13+5 എം.പി
ൈവഡ് ആംഗിൾ ഡ വൽ
റിയർ കയാമറ, µnിൽ എ ്
എം.പി കയാമറ എnി െന
ം മിക ക ll സീരീ ക
ളി ം എംേഫാൺ 7എസ് ല
ഭയമാണ്. llിേലാഡഡ് എ
യർ ാഫ് ് െമ ൽ േബാഡി
യാ llത്. 3000 എം.എ.
എcാണ് ബാ റി. ഫാസ് ്
എക്സ് സ് ചാർജിംഗ് സൗ
കരയµ .്
5.5 ഇ ാണ് ഡിസ്േp.
േഫാണിെn ഭാരം 154 ാം.
സ് ീൻേഷാ ് െസലk
ന് സൗകരയµll
് ഫിം

സവnമായി ഒ.എസ്
സവnമായി ഓpേറ ിംഗ് സിസ് µll അ ാമെt സ്മാർ
ട്േഫാൺ കmനിയാണ് എംേഫാൺ. കmനി വികസിpിc
എം. .ഒ.എസിന് േവൾഡ് െമാൈബൽ കൗൺസിലിെn
അംഗീകാരം ലഭി . എം. .ഒ.എസിെn അേ ാളം പതി
കൾ ഈവർഷ ം 2020ഓെട 26 പതി ക ം അവതരിpി
ം. എ ് ജിബി േവഗം, 512 ജിബി സ്േ ാേറജ്, 26 എം.പി
കയാമറ എnി െന വെര ഉപേയാഗിkാ n പതി കളാ
ം ഇവ. ആൻേ ായിഡിെനാpം വർtി n സർ ഇ
nർേഫ ം എംേഫാൺ അവതരിpി ം.

എക്സ്േച

6.00 േവഴാmൽ
6.30നീർമാതളം
7.00വാനmാടി
8.00 പരsരം
നയൂസ്

8.00 വാർtാ ഭാതം
8.30
വ ം
9.30 അകല ളിെല
ഇnയ
2.30 േഡാ. ൈലവ്

09:12 The Transporter
Refueled
10:51 Iron Man
01:00 The Accountant
03:22 Shaolin Soccer
05:05 The Hangover Part III
06:52 Mission: Impossible Rogue Nation
09:00 The Accountant
STAR MOVIES

ഗർ ി െസൻസറാണ് മെ ാ
േതയകത. വp്, ക p്,
േഗാൾഡ്, സിൽവർ, േറാസ്

08:36 Fantastic Four: Rise
of the Silver Surfer
10:29 The Day the Earth
Stood Still
12:37 Avatar
03:56 Independence Day
07:02 Ice Age: Collision
Course
09:00 Zootopia
11:11 The Hills Have Eyes

ഏഷയാെന ് മൂവീസ് : 7.00 ചkിെkാt ച രൻ 10.00 െവllാനക െട നാട്
1.00 െകാ ാരംവീ ിെല അ ൻ 4.00 ദി കിംഗ് ആൻഡ് ദി കmിഷണർ 8.00
ഓം ശാnി ഓശാന 1.00 മാ ി
ഏഷയാെന ് pസ്: 12.00 ഏയ് ഓേ ാ
ഏഷയാെന ്HD : 9.00 ജമ്നാപയാരി 3.30 ിsയൻ േദ സ്
ഏഷയാെന ്: 9.00 ജമ്നാപയാരി 3.30 ിsയൻ േദ സ്
ൈകരളി: 9.00 7–ാം അറിവ് 1.15 െത ാശിപ ണം 4.30 നൻപൻ
വി: 1.00 അൻജാൻ 11.30 ഈ പറ ംതളിക
എസിവി: 10.30 െചറിയ കllνം വലിയ െപാലീ ം 2.00 ചേകാരം 9.30
ി നൻ
ജുk്േബാk്: 6.30 േ ാണിക് ബാcിലർ

08:00 Wildest Africa
09:00 Animal
Strategies
10:00 Lions on the
Move
11:00 Animal Planet
Select
12:00 Extreme
Survivors
01:00 Animal
Strategies

േഗാൾഡ് എnീ നിറ ളിൽ
ഈ ഡ വൽ സിം േഫാൺ ല
ഭി ം.

നി

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2017 ആഗs് 13 ഞായർ)

സിനിമ

ANIMAL PLANET

് ഓഫർ

ഉപേഭാkാkൾk് ൈകവശµll പഴയേഫാൺ മികc വി
ലയിൽ എക്സ്േച ് െചയ്ത് എംേഫാൺ വാ ാ n ഓ
ഫർ ലഭയമാണ്. ഇേതാെടാpം എംേഫാൺ 5,000 പ െട
കിഴി ം ലഭയമാ
. ഓണേtാട് അνബnിc് തിയ
േമാഡ ക ം ആകർഷകമായ ഓഫ ക ം കmനി അവത
രിpി ം.

'

11.35 േഫാർ ദി പീpിൾ
12.35 ഫിലിം േബാk്
1.35 പുതിയ പാ ്
2.35 ഹരിതം സുnരം
3.35 താരpകി ്
5.00 സീരക ് ഫയൽസ്
6.35 െരട ് ൈലൻ
7.35 ഓ ൈമ േഗാഡ്

ഏഷയാെന ് pസ്

9.00 ൈഫവ് sാർ ത കട
9.30ചിരി ം തളിക
10.00 മൗനം സmതം

േലഷയ, ഒമാൻ, ഖtർ, സൗദി
അേറബയ, ബഹ്റിൻ, ൈവ
് ട ിയ രാജയ ളിലായി
140 േഷാ µകൾ േജായ് ആ
kാസിν ്. േജായ് ആ
kാസിെn ാൻഡ് അംബാ
സഡറായി കാേജാളിെന സവാ
ഗതം െച
െവ ം കാ
േജാൾ േവഷമി n േജായ് ആ
kാസ് പരസയചി
ൾത
yാറായി വരികയാെണ ം
p് എക്സിക ീവ് ഡയറക്
ടർ േജാൺേപാൾ ആ kാസ്
പറ .

വിസ്മയ ഫീcറുകളുമായി
എംേഫാൺ 7എസ്

കൗമുദി ടിവി

ഡിഡി മലയാളം

ൻ : ഏത് നിമിഷ ം അനയ
ഹ ജീവികൾ മിെയ ആ
മിkാം എnാണ് വിഖയാത ശാ
tjൻ sീഫൻ േഹാkിൻ
സിെn അഭി ായം. അtരം
ഒ ഭയം ബഹിരാകാശ ഏജൻ
സിയായ നാസ
ംഉ ്എ
n് ക േത ി വ ം. അ നയ
ഹ വ k ളിൽ നി n് മി
െയസംരkിkാൻആെളേജാ
ലിെk kാൻ േപാ കയാണ്
നാസ എ nാ ണ് റ വ
n റിേpാർ കൾ. ഇതിനായി

കാേജാൾ, േജായ് ആലുkാസിെn
രബാൻഡ് അംബാസഡർ

കേmാളനിലവാരം

കറൻസി

ല

േജായ് ആ kാസ് pിെn തിയ ാൻഡ് അംബാസഡറായ കാേജാളിെനാpം േജായ് ആ kാസ്
p് എക്സിക ീവ് ഡയറക്ടർ േജാൺേപാൾ ആ kാസ്, ഡയറക്ടർ േസാണിയ ആ kാസ് എnിവർ.

02:00 Extreme
Survivors
03:00 Super Senses
03:30 Super Senses
04:00 Extreme
Survivors
05:00 Attack & Defend
05:30 Attack & Defend
07:00 Gangland Killers
08:00 Extreme
Survivors
09:00 Lion Country

Night and Day
10:00 Jaws and Claws
SONY PIX

06:00 Movie
06:54 After Earth
09:00 Pearl Harbor
01:02 Gladiator
04:25 The Patriot
08:05 Rambo: First Blood
Part II
10:17 Waterworld

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

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

സാmtിക േന ം, വർt
ന വിജയം,
ത് സഹായം.

മനഃസേnാഷം ലഭി ം, ആ
േരാഗയം dിkണം. ജീവിത വി
ജയം.

ഇ ട വം : ( കാർ tി ക അ വ സാ ന µ
kാൽ ഭാ ഗം േരാ ഹി ണി, മ ക യി രം
ആദയപ തി വെര)

വൃ ി ക ം : ( വി ശാ ഖം അ വ സാ ന
കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )

ആ േഘാ ഷ ളിൽ പ െ
ം. ാർtനകൾ ഫലി ം. മ
േനാൈധരയം വർdി ം.

ക ലാ രം ഗ t് േന ം, സ മ ചി
tതേയാെട വർtി ം. ഭാ
വനകൾ യാഥാർtയമാ ം.

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

ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15 നാ
ഴിക)

യാ കൾ അ ν ല മാ ം,
സാ ഹ ച രയ െള േന രി ം. സാ
mtിക പേരാഗതി.

മഹത് വയkികെള പരിചയ
െp ം, സാഹസ
tികൾ അ
ത്, ഹാnരീkം െമcെp ം.

കർkടകം : ( ണർതം അവസാന
കാൽ ഭാഗം, യം, ആയിലയം)

മകരം: (ഉ ാടം അവസാന µkാൽ
ഭാഗം, തി േവാണം, അവി ം- ആദയ
പ തി).

മാ കാ പ ര മാ യി വർ tി
ം. വയാപാര േമഖലയിൽ വിജ
യം, വി ല െp നിർ േd ശം സവീ ക
രി ം.

ധ ന ലാ ഭം, ന വീ ന ആ ശ യ
ൾ നടpാ ം. നിസവാർt
വർtനം.

ം:(മകം, രം, ഉ ം കാൽഭാഗം)

കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ചതയം,
ാതി, 45 നാഴിക)

ംബകാരയ ളിൽ പേരാഗ
തി,
t് സഹായം, അർഹ
മായ അംഗീകാരം.

സം സാ ര tിൽ kി k
ണം, ആ േരാ ഗയ tിൽ dി k
ണം. മtര ളിൽ വിജയം.

കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽഭാ
ഗം, അtം, ചിtിര ആദയ പ തി
ഭാഗം)

മീനം:(
ഭാഗം, ഉ

ചി

ജാ ത േയാ െട വർ tി
ം, മാ ν ഗ ത മാ യ വ ളർ c,
സാmtിക ഭ ത.

ാതി അവസാന കാൽ
ാതി, േരവതി).

െതാഴിലിൽ പേരാഗതി, ജീവി
ത വിജയം, സഹായ മനഃsിതി
വർdി ം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

