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െചmണൂർ ജുവേലഴ്സ്
െപരുmാവൂർ േഷാറൂം
ഇn് തുറkും
െപ mാ ർ: െചm ർ ഇnർനാഷ
ണൽ വേലഴ്സ് pിെn 44-ാം േഷാ ം
െപ mാ രിൽ ഇn് രാവിെല 10.30ന്
െചയർമാνം മാേനജിംഗ് ഡയറക്ട മായ
േഡാ. േബാബി െചm
ം ചലcി താ
രം അν സിtാര ം േചർn് ഉ ഘാടനം
െച ം. ഉ ഘാടനtിന് എ nവരിൽ
നിn് ന െk pി െട തിരെ
kെp
n 10 േപർk് സവർണ സmാന ൾ ല
ഭി ം. ഡയമ ് ആഭരണ ൾk് 50 ശ
തമാനം വെര ഡിസ്കൗ µ .് ഉ ഘാട
നcട ിൽ െപ mാ രിെല തിരെ
kെp kേരാഗികൾ ം കാൻസർ േരാ
ഗികൾ ം ധനസഹായം വിതരണം െച
ം. പt ീ അവാർഡ് േജതാവ് ലkി
ിയmെയ േഡാ. േബാബി െചm ർ
ആദരി ം.
വിവാഹ പാർ ികൾk് സൗജനയ വാ
ഹനസൗകരയം, വിശാലമായ കാർ പാർ
kിംഗ് ഏരിയ, ആകർഷകമായ ആν
ലയ ൾ എnിവ ം േഷാ മിെn േതയ
കതകളാണ്.

ലയനം: ഇൻഷവറൻസ്
കmനി േമധാവികളുെട
േയാഗം 16ന്
µംബയ്: െപാ േമഖലാ ഇൻഷവറൻസ് ക
mനികളായ ൈണ ഡ് ഇnയ ഇൻഷവ
റൻസ്, നാഷണൽ ഇൻഷവറൻസ് കmനി,
ഓറിയnൽ ഇഷവറൻസ് കmനി എnിവ
െട ലയനം അ t സാmtിക വർ
ഷം അവസാനേtാെട ർണമാേയ ം.
ലയനം സംബnിc് ചർcകൾkായി ഈ
മാസം 16ന്
കmനിക െട ം േമധാവി
കൾ ടിkാഴ്ച നട ം. 2018-19 വർഷ
േt ll ബഡ്ജ ിൽ ധനമnി അ ൺ
ജയ് ലി
് യാണ്
കmനികെള ം ലയിpി
െമn് വയkമാkിയത്. ഇവ െട 100 ശ
തമാനം ഓഹരിക ം സർkാരിെn ൈക
വശമായതിനാൽ ലയന നടപടികൾ ഗ
മമായിരി െമnാണ് വിലയി tൽ.

22,360
2795

www.facebook.com/keralakaumudi

നിയnണം ഏശുnിl;
കി ാkടം െപരുകുnു
 ഡിസംബർപാദ വളർc 34.5%
 മുnിൽ െപാതുേമഖലാ ബാ ുകൾ
െകാcി: റിസർവ് ബാ ം േകn സർkാ ം നിയ
nണ നടപടികൾ ഒേ െറ സവീകരിcി ം രാജയെt
ബാ ിംഗ് േമഖലയിൽ കി ാkടം െപ
. രാജയ
െt 30 µൻനിര ബാ ക െട െമാtം നിഷ് ിയ ആ
സ്തി നട സാmtിക വർഷെt ഒക്േടാബർ ഡിസംബർ പാദtിൽ 34.5 ശതമാനം വർdി െവ
n് േറ ിംഗ് ഏജൻസിയായ െകയറിെn റിേpാർ ് വയ
kമാkി. 17 സവകാരയ ബാ ക െട ം 13 െപാ േമ
ഖലാ ബാ ക െട ം വർtനം അടിsാനമാ
kിയാണ് റിേpാർ ് തyാറാkിയത്.
ബാ ക െട സംേയാജിത കി ാkട നിരk് 8.34
ശതമാനtിൽ നിn് 9.45 ശതമാനtിേലk് ഡി
സംബർ പാദtിൽ ഉയർ . സവകാരയ ബാ ക െട
കി ാkട നിരk് 4.1 ശതമാന ം െപാ േമഖലാ ബാ
ക െട നിരk് 12.4 ശതമാന മാണ്. െപാ േമഖ
ലാ ബാ കൾ േനരി n തിസnി സമീപഭാവിയി
െല ം പരിഹരിkാനാവിെlnാണ് നിലവിെല ക
ണ കൾ വയkമാ nെതn് െകയർ അഭി ായ
െp .
കി ാkടം റc്, ബാലൻസ് ഷീ ് െമcെp tാ
നായി വൻ ക നീkിവയ്േk ി (െ ാവിഷനിംഗ്)
വ nതാണ് െപാ േമഖലാ ബാ കെള തിസnി
യിലാഴ് nത്. കഴി പാദtിൽ ഇtരtിൽ
51,000 േകാടി പ ഇവയ്k് വകയി േt ി വ .
െമാtം 11,000 േകാടി പ െട നഷ്ട ം ഡിസം
ബർപാദtിൽ െപാ േമഖലാ ബാ കൾ േചർn്
റിcി . റിസർവ് ബാ ിെn റിേpാർ ് കാരം െസപ്
തംബർ പാദtിൽ കി ാkടം പt് ശതമാനtിൽ
.
നിn് 9.8 ശതമാനമായി റ ി
കി ാkട വർധന ലം ലധന തിസnി േനരി
n െപാ േമഖലാ ബാ കൾk് 2.11 ലkം േകാടി
പ െട സഹായം ര വർഷtിനകം നൽകാൻ
േകnസർkാർ തീ മാനിcി .്

വ

ർല ഏർെp tിയ പരിsിതി - ഊർj സംരkണ അവാർഡിൽ ഒnാംsാനം േനടിയ
ർ
രിയcിറ െസ േപാൾസ് പbിക് സ് ൾ അധി തർ ചലcി താരം ടിനി േടാമിൽ നിn് രസ്കാരം
സവീകരി
. വ ർല േഹാളിെഡയ്സ് sാപകൻ െകാcൗേസp് ചി ിലpിllി, െചയർമാൻ എം. രാമ
ചnൻ, വ ർല െകാcി പാർk് േമധാവി എം.എ. രവി മാർ ട ിയവർ സമീപം.

വ ർല പരിsിതി സംരkണ
അവാർഡുകൾ സmാനിcു

സmn കുടുംബ
എ മുയരുnു
സാmtിക അസമതവം
kമാ
െവn വാദം ശ
kമായിരിേk, ഇnയയിൽ
25 േകാടി പയിേലെറ ആ
സ്തി ll ംബ
െട
എ ം 2017ൽ 12 ശതമാ
നം വർdിc് 1.60 ലktി
െലtി. ഇവ െട ആസ്തി
അ ് ശതമാനം വർdിc്
153 ലkം േകാടി പ മാ

െകാcി: േകരളtിെല ം ത
മിഴ്നാ ിെല ം സ് കൾ
kായി വ ർല ഏർെp
tിയ പരിsിതി - ഊർ
j സംരkണ അവാർ
കൾ വ ർല െകാcിയിൽ
നടn ചട ിൽ നടൻ ടിനി
േടാം സmാനി . വ ർല
േഹാളിെഡയ്സ് sാപകൻ
െകാcൗേസp് ചി ിലpിllി
അdയkത വഹി . െച
യർമാൻ എം. രാമചnൻ, വ

ളുെട

ലുലു

യി െ n് േകാ ക് െവൽ
t് മാേനജ്െമnിെn പഠ
നം ചിpി
.അ
വർഷtിനകം 25 േകാടി
പയിേലെറ ആസ്തി
ll ംബ
െട എ ം
3.30 ലkമാ െമ ം ആ
സ്തി 352 ലkം േകാടി
പയിെല െമ ം പഠനം
വയkമാ
.

ർല െകാcി പാർk് േമധാ
വി എം.എ. രവി മാർ, ഗസ് ്
റിേലഷൻസ് മാേനജർ ആർ.
േമാഹൻ മാർ എnിവർ സം
സാരി .
ഒnാംsാനം േനടിയ
ർ രിയcിറ െസ േപാൾ
സ് പbിക് സ് ൾ 50,000
പ കരsമാkി. ര ാം
sാനkാരായ മല റം വാ
ള ളം െക.എc്.എം.എസ്.
എസ്.എസ്, ഇ kി രാജ മാ

രിയിെല േഹാളി കവീൻസ് .
പി.എസ് എnിവ 25,000
പ ം nാംsാനkാരായ
െകാ
ർ അ ത വിദയാല
യം, എറണാ ളം നmാവ്
ചാവറ ദർശൻ സി.എം.ഐ പ
bിക് സ് ൾ, തി വനn
രം എടവ ജവഹർ പbിക് സ്
ൾ എnിവ 15,000 പ ം
േനടി. വിജയികൾk് ഇതിν
റേമ േ ാഫി ം സർ ിഫി
k ക ം സmാനി .

വർ െഫസ് ിന് ഇn് തുടkം

െകാcി: മാളിൽ
വർ െഫസ് ിന് ഇn് ടkമാ
ം. സnർശകർk് മാളിൽ
ദർശിpിcിരി n െcടിക
ം ഫലവർഗ െചടിക ം ഔ
ഷധെcടിക ം റ
വില
യ്k് സവnമാkാം. െഫസ് ി
േനാട് അνബnി ll
ലി ിൽ ിൻസസ് മtരം 17
νം േ ാറൽ അേറ െമ
്
മ
tരം െഫസ് ിെn സമാപന

ദിവസമായ 18νം നട ം. വി
ജയികൾk് കയാഷ് അവാർ
ം സർ ിഫിk ം ലഭി ം.
പെ kാൻ താ പരയµll
വർ 9072579093 എn നm
റിൽ വിളിkണം.
ഇ µതൽ 18വെര രാവി
െല പ µതൽ രാ ി പ
വെരയാണ് ദർശന - വില്
പന സമയം. വർ േഷാ െട
േലാേഗാ കാശനം ചലcി

താരം ജയ രയ നിർവഹി
. ചലcി താരം അν സി
tാര, സംഗീത സംവിധായ
കൻ േഗാപി nർ എnിവർ
േചർn് േലാേഗാ സവീകരി .
ബയിംഗ് മാേനജർ ദാസ്
ദാേമാദരൻ,
p് മീഡിയ
േകാ - ഓർഡിേന ർ എൻ.
ബി. സവരാജ്, മാൾ ഓp
േറഷൻ മാേനജർ സമീർ വർ
m എnിവർ സംസാരി .

'കാഴ്ചpാട് " പരിപാടിയുമായി സവർണവയാപാരികൾ
െകാcി: തിസnികൾ തി
രിcറി ,് ആtവിശവാസ
േtാെട µേnറാൻ സവർണ
വയാപാരികെള േ ാത്സാ
ഹിpി nതിനായി ഓൾ
േകരള േഗാൾഡ് ആൻഡ്
സിൽവർ മർc സ് അേസാ
സിേയഷൻ (എ.െക.ജി.എ

സ്.എം.എ) സംഘടിpി
n 'കാഴ്ചpാട് - 2018" പരി
പാടി മാർc് നാലിന് െകാcി
യിൽ സമാപി ം. ക ർ,
േകാഴിേkാട്, ആല ഴ,
ർ, െകാlം ജിlകളിൽ പ
രിപാടികൾ നട . ഈ മാ
സം 18ന് കാസർേഗാ ം 25

വിനിമയനിര

ന് തി വനn ര ംപരി
പാടി നട ം.
ഇതിനകം 1,500േലെറ
സവർണ വയാപാരികൾ പരി
പാടിയിൽ പെ
. ജി.എ
സ്.ടി., േഹാൾമാർkിംഗ്, ചി
lറ വയാപാര രംഗേtk് നിർ
mാതാk െട ം െമാtവയാ

്

പാരിക െട ം കട കയ ം,
വൻകിട വയാപാരിക െട ഓ
ഫർ ഖയാപന ൾ, സവർണ
ലഭയത, സവർണtിെn തി
ദിന വില നിർണയരീതി എ
nി െന ll വിഷയ
ളാണ് 'കാഴ്ചpാട്" ചർc െച
nത്. സമാപന പരിപാടി

െകാcി

െ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

64.43
78.90
89.45
68.73
48.45
50.20
51.12
170.77
214.46
167.16
17.17
17.53
17.68

64.33
78.80
89.33
68.62
48.36
50.04
51.04

െവളിെc മിlിംഗ് 19,800
െവളിെc
19,000
െകാ
12,780-13,700
പി ാk്എk്െപlർ 2900
പി ാk്േറാ റി
3600
µളക്
േച ാtത്്
39,300
µളക് തിയത്
37,800
µളക്േച ിയത്്
41,300
k്മീഡിയം
12,500
k്െബs്
13,500
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 8500-9000
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
20,000-21,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
3550
വ ൽµളക്
9000-15,000
ഉ n്
6000-7000
െച പയർ
6500-7300
കടല
5,500-6,500

µതിര
4100
എll്
11,000
മlി
6,300-9,000
പcരി നmർ-2
2400-3150
kലരി(ജയ) 3700-3750
ജാതിkെതാ ൻ 180-190
െതാ ിlാtത്
340-360
ജാതിപ ി
500-600
ാ
680
പാംഓയിൽ
6430
ൈപനാpിൾ
പc
19.00
പc (െsഷയൽ)
20.00
പഴം
23.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
12,350
ആർഎസ്എസ്-5 11,500-12,100
ഒ പാൽ
8100
ലാ k്
8400

ആല ഴ

െവളിെc
പി ാk്
െകാ
,,

19700
3000
13000
13050

ശാ രതകൗമുദി

,,

േകാ യം

13100

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
121.00
ആർ.എസ്.എസ് 5
118.00
തരംതിരിkാtത് 109.00
ഒ പാൽ
72.00
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
12400
ആർ.എസ്.എസ് 5
12100
തരംതിരിkാtത്
10900
ഒ പാൽ
8665
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
11084
ആർ.എസ്.എസ് 2
10963
ആർ.എസ്.എസ് 3
10851
ആർ.എസ്.എസ് 4
10790
ആർ.എസ്.എസ് 5
10698
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
9257
( 144.00)
60 % ലാ ക്സ് 7660 (119.15)

െവളിെc
െകാ
ശർkര ( മറ ർ)
ശർkര (പാ ി)

െവളിെc
19000
െകാ
13400
േത പി ാk്
2900
എllിൻപി ാk്
3200
നെl
2200
കടെല
2200
അടyെകാkാെല
തിയത
4000-4400
പഴയത്
4000-4600
ര ാംതരം
2000-2500
അമല
തിയത
4000-4540
പഴയത
4150-4780
ര ാംതരം
2600-3100
അടyപഴ ി
പഴയത്
4000-4600
തിയത്
4000-4400

ര ാംതരം

2600-3300

െന മ ാട്

യൂബർ ഈ സ് െകാcിയിലും;
േസവനം നാെള മുതൽ

കേmാളനിലവാരം
µളക്(പഴയത്) 350(കിേലാ)
µളക്( തിയത്) 300 (കിേലാ)
പc
µളക്
133(,, )
െകാ pാk്( തിയത്) 180(,,)
വര േമനി
140(,,)
റbർ
106(,,)
ഒ പാൽ
65 (,,)
ജാതിk
150(,,)
ജാതിപരിp്
260(,,)
ജാതിപ ി
450(,,)
ാ
500 (,,)
കാpിപരിp്
90( ,,)
െകാേkാ
10(,,)
േത
48(,,)

സവർണം
െകാcി(8 ാം)
ഒ ാം
െവllി
തി വനn രം
െകാcി

െകാcി: ഉപേഭാkാkൾ
k് െറസ്േ ാറ കളിെല ഭ
kണം െമാൈബൽ ആp്
വഴി ഓർഡർ െചയ്ത് വാ
ാ n േസവനtിന്
ബർ ഈ ്സ് നാെള ഉcയ്
k് 12 µതൽ െകാcിയിൽ
ടkമി ം. ഇnയയിൽ
ബർ ഈ ്സ് സാnിdയമറി
യി n ഒmതാമെt ന
ഗരമാണ് െകാcി. ആദയഘ
tിൽ ക ർ, പനmിllി
നഗർ, മൈറൻ ൈ വ്, എ
ളം ളം എnിവിട ളിലാ
ണ് േസവനം ലഭി കെയ

22,360
2795
43000
43000

7.00

ഷിദർശൻ

8.00 േമഘരാഗം
ഡിഡി േകരളം

8.00 പരസ്പരം
8.30 കസ്തൂരിമാൻ
9.00 ഭാരയ
9.30 േകാമഡി
സ് ാർഡ് സീസൺ 2

11.30 ഷിദർശൻ
ഫിേ

സ്

8.30 ചാ േഷാ
10.30 ചായ

്

11.00 ഗാന ശയാമ സnയ

6.00 േവഴാmൽ
6.30

ീµ കൻ

7.00 വാനmാടി
7.30 കറുtമുt്

േമ ടം : ( അ ശവ തി, ഭ ര ണി, കാർ
tിക ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)

സിനിമ
ഏഷയാെന ് hd: 9.0 0 അലിഭായ്
ഏഷയാെന ് മൂവീസ്: 7.00 ആനcnം 10.00 നിറം
1.00 ടി.പി. ബാലേഗാപാലൻ എം.എ
4.00 െകാ ാരം വീ ിെല അ

ൻ

ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 അനിയtി ാവ്

8.30

എസിവി: 9.00 ഹാpി െവ ിംഗ് 2.00 േഡാക്ടർ ലവ് 9.30 കളിവീട്

വ ം

12.30 േനർ

േനർ

2.30 േഡാ. ൈലവ്
7.30 മാനസവീര

േറാ ബൗൾ: 2.00 സൺേഡ
ജുk്േബാk് : 6.30 കൺെക ്
ൈകരളി: 1.15 േ മം വി:12.30 ആലില

വി 8.00 പാs

ർ

07:00 Wild Cats

Unleashed

04:00 Lords of the Jungle

08:00 Animal Planet

11:00 Survival Games

05:00 Wild Cats

8.30 മൗനം സmതം

Exclusives

12:00 Animals Unleashed

ANIMAL PLANET

09:00 Lords of the Jungle 02:00 100 Days 100 Tales

06:00am Monster Wars

10:00 Animals

8.00 അkെരയാണെn
മാനസം

െടേയാ േനരി ് പണമാേയാ
മാ േമ ബിൽ േപെമ നട
tാനാ . ൈവകാെത െഡ
ബി ്/െ ഡി ് കാർഡ് േപ
െമ ം സാdയമാ ം.
ഉപേഭാkാkൾk് െഡ
ലിവറി സമയം െഷഡ ൾ െച
yാνം ഓർഡ കൾ കാൻ
സൽ െചyാνം ബർ ഈ
സ്
് ആpിൽ സൗകരയµ .്
കാൻസേലഷന് േതയക ഫീ
.് െഡലിവറി വാഹന
െt ാk് െചyാνll ഓപ്
ഷνം ആpിൽ ലഭയമാെണn്
അേdഹം പറ .

നി

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2018 െഫ

8.00 വാർtാ ഭാതം

ഏഷയാെന ് pസ്
ഏഷയാെന ്

11.35ഫിലിം േബാക്സ്
12.35 സാൾ ് ആൻഡ് െപpർ
1.35സി.ഐ ഷിബു എസ്.ഐ
2.35 േലഡീസ് അവർ
6.00 ഓ ൈമ േഗാഡ്
6.35 േദവാമൃതം
7.00സീരക ് ഫയൽസ്
8.35 സ്െരടയ് ് ൈലൻ
10.30 ഹാസയരസം

ഏഷയാെന ്: 9.0 0 സmർ ഇൻ േബത്ലേഹം

നയൂസ്

2.00 മാജിkൽ

n് ബർ ഈ ്സ് ഇnയ
േമധാവി ഭവിക് റാേtാഡ്
പറ
. തൽ േമഖലക
ളിേലk് േസവനം ൈവകാ
െത വയാപിpി ം.
ഉപേഭാkാkളിൽ നി
n് ഒ
പ മാ മാ ം െഡ
ലിവറി ചാർjായി ഈടാ
ക. ശരാശരി 35 മിനി ിന
കം ഓർഡർ െചയ്ത ഭk
ണം ഉപേഭാkാkൾk് ല
ഭയമാ ം. ഇതിനകം 200 െറ
സ്േ ാറ കൾ െകാcിയിൽ
ബർ ഈ ്സ് പ ികയി
്. നിലവിൽ േപടിഎmി

'

കൗമുദി ടിവി

ഡിഡി മലയാളം

ktിെല ചീt െകാളസ്
േ ാളിെn അള
റയ്kാൻ
കഴി ll ഈ ഫലം ദയാ
േരാഗയെt സംരkി n
തി ം µൻപnിയിലാണ്. ഒരാ
ടർcയായി അവാkാേഡാ
അട ിയ ഭkണം കഴിcാൽ
രktിെല െകാളസ്േ ാളി
െn അള 17 ശതമാനം ക
റ െമ പഠന ളിൽ
കെ tിയി
് . െപാ ാ
സയം, ഉയർn അളവിൽ മgീ
ഷയം, േഫാsറസ്, ഇ n്,
ലക
ം േ ാ ീൻ, ൈവ
മിൻ എ.ബി.സി.െക എnിവ
ം അവാkാേഡായിൽ അട
ിയി
.്

ർ

20900
13400
6000
5000

മാർk ്

6.00 ഡിേവാഷണൽ േസാംഗ്
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.00 ജീസസ് ഈസ് എൈലവ്
7.30 രപണവം
8.00 സ്േനക് മാസ് ർ
8.30 നയൂ രടാk്
9.00 ലവ് സ്േ ാറി
9.30 രഡീം ൈരഡവ്
10.35 േഡ വിt് എ സ് ാർ

േപാഷക സmുഷ്ടം
അവാkാേഡാ !

ം ഊർ
jദായിനി മായ ഫലവർഗ
മാണ് അവാkാേഡാ. ായമാ
nതിെന െച
േതാൽpി
n അവാkാേഡാ ബ ർ
് അഥവാ െവ pഴെമ ം
അവാkാേഡാ അറിയെp
. ആേരാഗയസംരkണtി
ന് ആവശയമായ 25 േലെറ ധാ
ലവണ
ം വി ാമിνക ം
മ േപാഷക
ം ഇതി
.്
ഓേരാ
ാം പൾpി ം
245 േലാറി അട ിയിരി
. ഇതിലട ിയി ll gൂ ാ
tിേയാൺ എn ആnിഓ
kിഡ മാരക േരാഗ െള
േപാ ം തിേരാധി ം. ര

മാളിൽ ഇ µതൽ 18വെര നട n വർ െഫസ് ിെn േലാേഗാ കാശനം നടൻ ജയ രയ നടി അ
ν സിtാര, സംഗീത സംവിധായകൻ േഗാപി nർ എnിവർk് നൽകി നിർവഹി
. സംവിധായ
കൻ ജി. ജീഷ് െസൻ,
ബയിംഗ് മാേനജർ ദാസ് ദാേമാദരൻ,
p് മീഡിയ േകാ - ഓർഡിേന ർ
എൻ.ബി. സവരാജ്, മാൾ ഓpേറഷൻ മാേനജർ സമീർ വർm എnിവർ സമീപം.

കേmാളനിലവാരം

കറൻസി

േപാഷകസmn

യിൽ േദശീയ േനതാkൾ kാ
സ് എ െമn് അേസാസി
േയഷൻ സംsാന സിഡ
േഡാ.ബി. േഗാവിnൻ, ജ
നറൽ െസ റി െക. േര
nൻ െകാ വllി, ഷറർ എ
സ്. അബ് ൾ നാസർ എnി
വർ പറ .

03:30 Survival Games

06:00 Republic Day
Special
08:00 Monster Wars

ആtസം pി. അനയ െട കാ
രയ ളിൽ dി ം. അ പ ക ട
tിൽ നി ം രkേന ം.
ഇടവം: (കാർtിക അവസാന µ
kാൽ ഭാ ഗം േരാ ഹി ണി, മ ക യി
രം ആദയപ തി വെര)
സാ m tി ക tിൽ d േവ
ണം. തിയ വർ t ന ൈശ
ലി. േജാലിയിൽ മാ ം.
മി ഥു നം : ( മ ക യി രം ര ാം പ
തിഭാഗം,തി വാതിര, ണർതം
ആദയം µkാൽ ഭാഗം)
പ d തി കൾ സ മർ pി ം. പ രീ
kാ വി ജ യം. സർ വ കാ രയ ളി
ം േന ം.
കർ k ട കം : ( ണർ തം അ വ
സാ ന കാൽ ഭാ ഗം, യം, ആ യി
ലയം)
സമേയാചിതമായി ഇടെപ ം.
തീkിcതി പരി േന ം. ആt
നിയnണം പാലി ം.
ചി ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽ
ഭാഗം)
യാഥാർtയ ൾ ഉൾെkാ ം.
പ ാളി െട നിർേdശം സവീകരി
ം. ആtാഭിമാനം വർdി ം.
കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽ
ഭാഗം, അtം, ചിtിര ആദയ പ
തിഭാഗം)
ആേരാഗയtിൽ d േവണം.
ണകരമായ തീ മാനെമ ം.

വരി 14

ധൻ )

ഉ ദാ സീന മ േനാ ഭാ വം ഉ േപ kി
ം.
തുലാം : (ചിtിര ര ാം പ തി,
േചാതി, വിശാഖം ആദയപ തി)
അ ല സത െവ ടി ം. അ വ സ ര
ൾ ഉപേയാഗെp
ം. അനി
ിതാവs മാ ം.
വൃ ി ക ം : ( വി ശാ ഖം അ വ സാ
ന കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )
േജാ ലി യിൽ ഉ യർ c. ആ tീയ
ചിn വർdി ം. യാ കൾ േവ
ിവ ം.
ധ നു : ( ലം, രാ ടം, ഉ ാ ടം 15
നാഴിക)
വിദgd നിർേdശം സവീകരി ം.
സാ m tിക േന ം. േദ ഹാ സവ
sയമνഭവെp ം.
മ ക രം : (ഉ ാ ടം അ വ സാ ന µ
kാൽ ഭാ ഗം, തി േവാ ണം, അ
വി ം- ആദയപ തി).
ആ േരാ ഗയം dി ം. തർ k
ൾ പരിഹരി ം. വാഹനം മാ
ിവാ ം.
കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ച
തയം,
ാതി, 45 നാഴിക)
വി വീ ാ മ േനാ ഭാ വം സവീ ക രി
ം. ആർ ഭാ ട ൾ k് നി യ n
ണം. അവധിെയ kാനിടവ ം.
മീ നം : (
ാ തി അ വ സാ ന
കാൽഭാഗം, ഉ ാതി, േരവതി).
േരാഗപീഡകൾ മാ ം. യാ കൾ
േവ ിവ ം. ംബtിൽ ഐ
കയം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

