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ി, േകരളെt നിേkപക
സൗഹൃദ സംsാനമാkും

റബർ വില ഉയർnു െപാ
പിെn നിലം െപാtി
◗വി. ജയകുമാർ

േകാ യം: വിപണിയിൽ ചാ
ാടി നിn റബർ വില ഉ
യർ െപാ ിയ േശഷം വീ
ം താ . വില ഉയരാതി
രിkാൻ അവധി kcവട
kാർ വില റcതാണ് കാ
രണം. ഡ് ഓയിൽ വില ഉ
യർnത് ഏഷയൻ റബർ വി
പണിk് ക
പക െമ
n് നിേkപകർ കണ
ിെയ ി ം വയാവസായി
കൾ ഡിമാൻഡ് കാ ാതി
nേതാെട േഡായിൽ വില
െkാpം റബർ വിലയിൽ
മാ µ ാകാതി nത് തിരി
cടിയായി. െച കിട ടയർ ക
mനികളാണ് ഐ.എസ്.എ
സിന് ഒ
പ µതൽ
പ വെര റcത്. ഷീ ് വി
ലയിൽ റവ് സംഭവിെc
ി ം ലാ k് kാമം െച
കിട വയവസായികെള വിപ
ണിയിൽ സജീവമാkി.
അവധി കcവടkാർ
129 പ വില നി യിcി
nത് അതയാവശയkാരായ ട
യർ കmനികൾ ഡിമാ കാ
ിയേതാെട വില ഉയ െമn്
µൻ ി ക ് റ
കയാ

 sാർ ് അpുകൾk്
25 ലkം രൂപ ഈടിlാ
െത വാy
 വിവിധ ൈലസൻസു
കൾk് സംയുk പരി
േശാധന

റബർ അവധി വില
ജനുവരി
െഫരബുവരി
മാർc്

-12906
-13065
-13250

 ആർ.എസ്.എസ് 4 (കിേലാy്) 129 രൂപയിൽ നിn് നാലു രൂപ കുറ
ു 125ൽ എtി.  ൈഫവ് 124ൽനിn്121ആയി.  തരം തിരിkാ
tത് 111ൽ നിn് 110 ആയി.  ഒ ുപാൽ 75ൽ നിn് 74 ആയി.  ഐ.
എസ്.എസ് വില 121- 127 രൂപപയിൽ നിn് 120-124 ആയി.
യി
. െഫ വരി, മാർ
c് അവധി വില ഉയർtി
ി ം വില ഉ
ഖയാപിcി െ
യരാതിരിkാൻ അവധിk
cവടkാർ വിപണിയിലിറ
ികളിc് µൻ ി ഖയാപി
c വില റ
െമnതാണ്
അνഭവം. െകാcിയിൽ 250
ട ിെn കcവടം നട . ട
യർ കmനികൾkായി വയാ
പാരികൾ 2000 ടൺ വാ ി.
ടാpിംഗ് സീസൺ അവ

സാനിkാറായേതാെട വില
െമn തീkയിൽ ക
ർഷകർ തിയ ഷീ ് വിപ
ണിയിൽ ഇറkാെത േsാ
k് െച കയാണ് .വ ം മാ
സ ളിൽ ഉ പാദനം റ
െമnതിനാൽ വില ടി
േയ ം. ഇ µnിൽക ് റ
ബർ ഇറ മാതിkാ ll µ
റവിളി ഉയ ം. ഇേതാെട റ
ബർ വിപണി വില വീ ം നി
ലം െപാtിേയാ ം.

µഖയ റബർ ഉ പാദക രാ
ജയ ൾ കയ മതി നിnിc
േതാെട ഷീ ് വില ഉയർ
െമn തീkയിലാണ് കർ
ഷകർ. അnാരാt വിപണി
യിൽ ബാേ ാkിൽ 103
പ ം േടാേകയായിൽ 115
പ ം ൈചനയിൽ 123 പ
മാണ് വില. േടാേkാമിൽ റബ
റിν േനരി തളർc ക ് ഇ
nയൻ വയവസായികൾ ആഭയ
nരനിരk് താ ി.

തി വനn രം: നിേkപക
സൗ ദ സംsാനമായി േക
രളെt മാ nതിνll വയവ
സായ വാണിജയ നയ ളാണ്
സർkാർ നടpാ nെത
n് മnി എ.സി. െമാyീൻ പറ
. േലാക േകരള സഭ െട
വയവസായ സേmളനtിൽ
അdയk സംഗം നട ക
യായി
അേdഹം.
വാസി മലയാളികൾk്
നിേkപം നടtാൻ അν
ല അnരീkമാണ് േകര
ളtിൽ. വയവസായ എേs
കളിൽ അνവദിc sല
tിെn അ ് ശതമാനം
വാസികൾkായി സംവര
ണം െചyി .് സേmളന
tിൽ ഉയർ വn നിർേd
ശ ൾ നിയമസഭയിൽ അവ
തരിpി ം.
േകരളtിെല വയവസായ

വയവസായ സാdയതാ റിേpാർ ിൽ നിn്
 െകാcിെയ അnാരാt നിലവാരµll റ
µഖ പ ണമായി വികസിpി ം.
 െകാcി കpൽ നിർmാണശാല എ ് അnർ
വാ ഹി നി കൾ നിർ മി kാൻ േശ ഷി ll വി ധ
tിൽ വികസിpി nേതാെട വയവസായ േമ
ഖലയിൽ തൽ സാdയത െതളി ം.
 ഐ.ടി ഇതര േമഖലകളി ം sാർ ് അപ് സം
രംഭ ൾ ട ം. ഇതിനായി 25 ലkം പ വ
െര ഈടിlാെത വാy നൽ ം. വയവസായിക
െള തെn ാൻഡ് അംബാസഡർമാരാ ം.
 µള ട ിയ
തിജനയ വ kൾ ഉപേയാ

വിദgdരുെട നിർേdശ

ൾ

 േത , ചk ട ി തന കാർഷിക വിള
ക പേയാഗി ll ഉln
െട വിേദശ വിപ
ണി സാdയത േയാജനെp tണം
 െഹൽt് െടക്േനാളജി രംഗെt നിേk
പക സാdയത േയാജനെp tണം
 ജpാൻ, സ്കാൻഡിേനവിയൻ രാജയ
മാ

സാdയത വയkമാ n റി
േpാർ ് െക.എസ്.ഐ.ഡി.
സി എം.ഡി േഡാ. എം. ബീന
അവതരിpി . െതാഴിൽ മ

ഗിc് ഉ പn ൾ നിർമിkാνll വയവസായ
സംരംഭ ൾk് േ ാtാഹനം നൽ ം.
 െപാ േമഖലാ sാപന ളിൽ െ ാഫഷ
ണൽ മാേനജർമാെര നിയമി ം. ഒേര ഉlnം
നിർമി n െപാ േമഖലാ sാപന െള ല
യിpി ം.
 വിദgd സമിതി െട അഭി ായം ആരാ
േശഷേമ പ ായ കൾk് ഇനി േsാp് െമ
േmാ നൽകാനാ .
 വിവിധ ൈലസൻ കൾ നൽ nതിനായി
സം k പരിേശാധന നട ം.

ll സഹകരണtിന് ധാനയം നൽകണം
 സർkാർ-സവകാരയ പ ാളിttിൽ കm
നികൾ പീകരിc് ഉln ൾ കയ മതി െച
yണം
 ീഡി ിnിംഗ് െടക്േനാളജി െട സാdയ
തക ം േയാജനെp tണം

nി ടി.പി. രാമ
ൻ, പി.
െക. ബി എം.പി, എം.എൽ.
എ.മാരായ സി.െക. നാ ,
വി.െക.സി. മmദ് േകായ, െക.

എസ്. ശബരിനാഥ്, േകാ ർ
േമാൻ, എൻ. വിജയൻ
പിll ട ിയവ ം പെ
.

െകാcിൻ റിൈഫനറിk് അതയാധുനിക രkാവാഹനം
കാkനാട് : അപകടകരമായ
വ k െട േചാർcേയാ
കmം േപാ ll
തി
രn േളാ ഉ ായാൽ അ
ടിയnിര രkാ വർtന
tിന് സർv സjീകരണ
µll എമർജൻസി െറ
േsാൺസ് െവഹിkി മായി

െകാcിൻ റിൈഫനറി. ഹസാ
ഡസ് െമ ീയിൽ എമർജൻസി
െറസ്േപാൺസ് െവഹിkിൾ
എn ഈ സംവിധാനം ഓ ി
യയിൽ നിർmിcതാണ്. വാ
ഹനം ജർmനി േടതാണ്.
മിനി കൺേ ാൾ ം, ൈല
് മാs്, െതർമൽ ഇേമജിംഗ്

കയാമറ എnീ അതയാ നിക
സംവിധാന
.് ര കി
േലാമീ ർ വെര ം െചyാ
n കയാമറ വാഹനtിന് µ
കളിലാണ്. േചാർn വാതക
ൾ വലിെc nതിνll
പ ക ം അ േശഖരി n
തിന് കെ യ്ന ക ം വാഹ

നtി
.്
ിkിട
nവെര രkിkാνമാ ം. ഇ
nയയിൽ െകാcിൻ റിൈഫ
നറിy് മാ മാണ് ഈ സംവി
ധാനµllത്. എ ് േകാടി പ
യാണ് ഇതിെn വില. വാഹ
നം വർtിpിkാൻ
േപർ മതി.

േഹാsൽ ഭkണtിന് നികുതി ഒഴിവാkണം
മേലഷയ ഇsാമിക് േചംബർ ഒഫ് െകാേമ സ് തിനിധിക മായി േകരള േചംബർഒഫ് െകാേമ സ് സംഘടിpിc കcവട വയാപാര ചർcാ
. ൈവസ് െചയർമാൻമാരായ േഡാ. ബി രേമശ്,
സേmളനtിൽ െചയർമാൻ ആnണി േതാമസ് െകാ ാരം ഉ ഘാടന സംഗം നട
ഷറ dീൻ, ഡയറkർ അമീർ, എം. ഐ. സി. സി. ൈവസ് സിഡ അ ൾ ലtീഫ് അവാ ് എnിവർ സമീപം.

വിനിമയനിര

്

കേmാളനിലവാരം
െകാcി

കറൻസി

േ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

െസൽ

63.69
76.23
86.79
65.59
47.98
50.13
50.85
168.74
211.19
165.27
16.96
17.32
17.47

ബയിംഗ്

63.60
76.14
85.70
65.47
47.91
50.07
50.77

െവളിെc മിlിംഗ് 20,100
െവളിെc
19,300
െകാ
13,000-14,000
പി ാk്എk്െപlർ 3000
പി ാk്േറാ റി
3800
µളക്
േച ാtത്്
41,900
µളക് തിയത്
40,400
µളക്േച ിയത്്
43,900
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
3700
വ ൽµളക്
8000-15,000
ഉ n്
6000-7000
െച പയർ
6500-7300
കടല
5,500-6,500

µതിര
4500
എll്
11,000
മlി
6,300-9,000
പcരി നmർ-2
2400-3150
kലരി(ജയ) 3700-3750
ജാതിkെതാ ൻ 200-230
െതാ ിlാtത്
380-390
ജാതിപ ി
500-600
ാ
690
പാംഓയിൽ
6430
ൈപനാpിൾ
പc
20.00
പc (െsഷയൽ)
21.00
പഴം
24.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
12,900
ആർഎസ്എസ്-5 11,900-12,500
ഒ പാൽ
8300
ലാ k്
8600

ആല ഴ

െവളിെc
പി ാk്
െകാ
,,

19700
3000
13000
13050

,,

േകാ യം

13100

കേmാളനിലവാരം
വയാപാരി വില
ആർ.എസ്.എസ് 4
126.50
ആർ.എസ്.എസ് 5
122.00
തരംതിരിkാtത് 112.00,
110.00
ഒ പാൽ
74.50
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
12900
ആർ.എസ്.എസ് 5
12500
തരംതിരിkാtത്
11400
ഒ പാൽ
8930
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
10946
ആർ.എസ്.എസ് 2
10827
ആർ.എസ്.എസ് 3
10718
ആർ.എസ്.എസ് 4
10658
ആർ.എസ്.എസ് 5
10568
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)
എസ്.എം.ആർ 20
9710
(152.35)

ശാ രതകൗമുദി

60 % ലാ ക്സ് 7868 (123.45)
െവളിെc
21500
െകാ
14000
ശർkര ( മറ ർ)
7400
ശർkര (പാ ി)
5800

ര ാംതരം

2600-3300

െന മ ാട്

കേmാളനിലവാരം
µളക്(പഴയത്) 380 (കിേലാ)
µളക്( തിയത്) 350 (കിേലാ)
പc
µളക്
143 (,,)
െകാ pാk്
180(,,)
വര േമനി
140(,,)
റbർ
112 (,,)
ഒ പാൽ
67 (,,)
ജാതിk
160(,,)
ജാതിപരിp്
260(,,)
ജാതിപ ി
450(,,)
ാ
500 (,,)
കാpിപരിp്
95 (,,)
െകാേkാ
10(,,)
േത
50(,,)

സവർണം
െകാcി(8 ാം)
ഒ ാം
െവllി
തി വനn രം
െകാcി

22040
2755
43000
43000

െകാേമ സ് ആൻഡ് ഇൻ
ഡ ി െചയർമാൻ ആn
ണി േതാമസ് െകാ ാരം ആ
വശയെp .
േഹാs കളിൽ ഭk
ണം തyാറാkി വിള nത്

ഡിഡി മലയാളം

8.30 ഷാpിെല കറി ം
നാവിെല ചി ം
4.30 േകാമഡി ൈടം

ഡിഡി േകരളം

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

8.00 സിനിമാ ഡയറി
12.30 ഉർവശി
തീയേ ഴ്സ്
1.30 േകരള കേഫ
നയൂസ്

8.00 വാർtാ ഭാതം
8.30
വ ം
12.30 േലാകജാലകം
2.30 േഡാ. ൈലവ്

06:00 am Wrong Turn at
Tahoe
07:12 Congo
09:07 Problem Child
10:28 Deep Blue Sea
12:19 Suicide Squad
02:36 Shooter
06:38 Pacific Rim
09:00 Ace Ventura: Pet
Detective
11:00 Blue Lagoon: The
Awakening

െകാcി: മtയേമഖലയിൽ ഉ
പ ഹവിദയകൾ േയാജന
െp
nതിνll മ
െട ഭാഗമായി േകn സµ
മtയ ഗേവഷണ sാപനം
സംഘടിpി n ര ാമത്
രാജയാnര സഫാരി (െസാ
ൈസ ൽ അpിേkഷൻസ്
ഇൻ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അ
കവാകൾചർ സിംഗ് റിേമാ ്
െസൻസിംഗ് ഇേമജറി) സ
േmളനം നാെള (തി ൾ)
ട ം. n് ദിവസം നീ
നിൽ n സേmളനം രാവി
െല 10ന് േകn കാർഷിക ഗ
േവഷണ വിദയാഭയാസ െസ
റി േഡാ. ിേലാചൻ െമാ
ഹാപ ഉ ഘാടനം െച ം.
മtയേമഖലയിെല വി
വിധ പdതികൾkായി ഉപ
ഹ വിവര ൾ ഉപേയാഗി

STAR MOVIES

ധികം dിµ ിലാ ം. േക
n സർkാർ ഇകാരയtിൽ
ന:പരിേശാധന നടt
ണം. േകn ധനകാരയ മnി
k് നിേവദനം നൽ െമ ം
അേdഹം അറിയി .

n മാ
െള റി ll
വചനം ട ിയവ ഉപ ഹ
സാേ തികവിദയ െട സ
ഹായേtാെട സാdയമാ
n് സംബnിc് സേmളനം
ചർc െച ം.
േലാകtിെn വിവിധ ഭാ
ഗ ളിൽ നി ll സµ ശാ
tjർ, ഉപ ഹസാേ
തിക വിദgdർ , നയതn
jർ, ഗേവഷകർ ട ിയ
വർ ചർcy് േന തവം നൽ
ം. 'റിേമാ ് െസൻസിംഗ്
േഫാർ ഇേkാസിsം അനാ
ലിസിസ്' എn േമയtി
ലാണ് സേmളനം.
17-ന് 10.30ന് നട n
രnനിവാരണെt റി
ll േതയക ചർcയിൽ ഫി
ഷറീസ് മnി െജ. േമഴ്സി
ിയm µഖയാതിഥിയാ ം.

നി

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2018 ജνവരി 14 ഞായർ)
േമ ടം : ( അ ശവ തി, ഭ ര ണി, കാർ
tിക ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)

സിനിമ
ഏഷയാെന ് hd: 9.00 ആkൻ ഹീേറാ ബി 2.30 മ മിയിെല ആന
ഏഷയാെന ് മൂവീസ്: 7.00 ൈമ ഡിയർ µt ൻ
9.00 കാk കയിൽ 1.00 നിറ ്
ഏഷയാെന ്: 9.00 ആkൻ ഹീേറാ ബി 2.30 മ മിയിെല ആന
ഏഷയാെന ് pസ് : 12.00 8.30
എസിവി: 10.30 മ രെനാmരkാ ് 2.00 തിളkം 9.30 തത്സമയം ഒ
െപൺ ി
േറാ ബൗൾ: 10.00 പേഹലി
ജുk്േബാk് : 6.30 അp് ആൻ ഡൗൺ µകളിൽ ഒരാ
്
ൈകരളി: 9.00 വേലയ ൻ 4.15 െയെn അറിnാൽ
വി: 12.30 ംബ രാണം 8.00 ഒpം ഒptിെനാpം

07:35am Thir13en Ghosts
09:18 Turbo
11:11 Trolls
ANIMAL PLANET
12:58 Miss Peregrine s
07:00am Wild Cats
Home
for
Peculiar
Children
ഏഷയാെന ് pസ്
08:00 Animal Planet
03:43
Avatar
7.30 ഇnെt പാ കൾ

nതിνll പേരഖ സ
േmളനം തyാറാ ം.
മീνകൾ തൽ ലഭയ
മായ sല ൾ കെ
tൽ, കടലിെn സവഭാവ
െt റി ll µnറിയി
കൾ, ചാകര, കടലിെല ഊ
ാവ് വയതയാസം ട ിയവ
µൻ ി മനസിലാkൽ, ആ
വാസവയവsയി
ാ

'

11.00 ഹാസയരസം
1.00 സാൾ ് ആൻഡ് െപpർ
1.35 പുതിയ പാ ്
6.00 േനർk ്
6.35 െരട ് ൈലൻ
8.00 സവയംവരം
8.35േഡ വിt് എ sാർ
10.00 ബിസിനസ് നയൂസ്

07:02 Fantastic Four:
Rise of the Silver Surfer
09:00 Miss Peregrine
' s Home for Peculiar
Children
11:44 The Hills Have
Eyes II

ആ തെnയായാ ം ഫല
tിൽ നി തി നൽേക ത്
വിദയാർtികളാണ്. േഹാs
കളിൽ താമസി പഠി n
പാവെp
ികെള ം മാേന
ജ്െമ കെള ം ഇത് വളെരയ

രാജയാnര സഫാരി സേmളനം
നാെള തുട ും

കൗമുദി ടിവി

7.00 ഷിദർശൻ
8.00 േമഘരാഗം

kൾ
ാ n വയതിയാന ം
പാരmരയ മാണ് വിഷാദേരാഗtിന് µഖയകാരണം. ചികിtി
cാൽ േഭദമാkാ n ഈ േരാഗെt റിc് ആ കൾk് പല
െത ിdാരണക µ .് ഇത് ചികിtയ്k് തടsമാ െമn് മാ
മl, വയക്തിെയ ആtഹതയയിേലk് േപാ ം നയിേckാം.
ശരിയായ സമയt് ചികിത്സിkാtത് കാരണം വിഷാദം മ
നsിെn താളം െത ലിേലk് വഴിമാ
എnതാണ് യാഥാർ
tയം. െച േതാ വ േതാ ആയ ശ്ന ൾ േമൽ അമിത
മായ വികാരേkാഭ
ം ചിnക മാണ് വിഷാദtിേലk് ന
യി nത്. ംബാnരീkം, സാ ഹയപര ം െതാഴിൽപര
മായ കാരണ ൾ ഇവെയlാം വിഷാദ േരാഗtിന് കാരണ
മാ
് . അറി ക, വിഷാദം മറ വയ്kെpേട േരാഗമ
l, റ പറcി ക ം തയസമയെt ചികിt ം െമcെp
സൗ ദ
ം വിഷാദെt തിേരാധി ം. തയസമയ
ll ചികിt നി െള സാധാരണ ജീവിതtിേലk് നയി
ക ംക
ll വയക്തിതവtിന് ഉടമയാ ക ം െച ം.

ർ

മാർk ്
െവളിെc
19300
െകാ
13500
േത പി ാk്
2900
എllിൻപി ാk്
3150
നെl
2200
കടെല
2200
അടyെകാkാെല
പഴയത്
4000-4600
ര ാംതരം
1000-2000
അമല
തിയത്
4000-4530
പഴയത്
4200-4860
ര ാംതരം
2600-3300
അടyപഴ ി
പഴയത്
4100-4700
തിയത്
4000-4350

6.00 ഡിേവാഷണൽ േസാംഗ്
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.00 ജീസസ് ഈസ് എൈലവ്
7.30 രപണവം
8.30 നയൂ രടാk്
9.00 താരpകി ്
9.30 ഹരിതം സുnരം
10.35 േനk് മാsർ

വിഷാദം മറcു വയ്kരുത്

തലേcാറിെല രാസവസ്

െകാcി: വിദയാഭയാസ sാ
പന േഹാs കളിെല ഭk
ണtിന് അ ് ശതമാനം
ജി. എസ്. ടി ഈടാ n ഉ
tരവ് പിൻവലിkണെമ
n് േകരള േചംബർ ഒഫ്

Exclusives
08:30 Animal Planet
Exclusives
09:00 Tanzania 's Best
Kept Secret
09:30 Tanzania 's Best
Kept Secret
10:00 Lords of the Jungle
11:00 Wildest Survival
12:00 Animals Unleashed

12:44 Survival Games
01:30 The Pack
05:00 Lords of the Jungle
06:00 Animals Unleashed
07:00 Animals Behaving
Badly
08:00 Africa : Rivers of
Life
09:00 Lords of the Jungle
10:00 Gangland Killers

േജാലി സാdയത. പ ാളി
െട ഉ പ േദ ശം േത ം. ചർ c കൾ
k് ർണത
ാ ം.
ഇടവം: (കാർtിക അവസാന µ
kാൽ ഭാ ഗം േരാ ഹി ണി, മ ക യി
രം ആദയപ തി വെര)
തിയ കരാർ േജാലികൾ. അ
ഖം മ റ n് വർ tി ം.
തിയ േsഹബn ൾ.
മിഥുനം : (മകയിരം ര ാം പ
തിഭാഗം,തി വാതിര, ണർതം
ആദയം µkാൽ ഭാഗം)
ംബtിൽ ഭിnത. വാഹ
ന യാ യിൽ d േവ ണം.
ശs െട വാ കൾ വി ം.
കർ k ട കം : ( ണർ തം അ വ
സാന കാൽ ഭാഗം, യം, ആയി
ലയം)
വിദയാർtികൾk് അν ല
സമയം. തടസ ൾ മാറിkി ം.
ബ kൾ വി
വ ം.
ചി ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽ
ഭാഗം)
രയാ നട ം. യത്ന
ൾ k് ഫ ല µ ാ ം. ഗൗ ര വ
µ ll വി ഷ യ ൾ ൈക കാ രയം
െച ം.
കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽ
ഭാഗം, അtം, ചിtിര ആദയ പ
തിഭാഗം)
വയവsകൾ പാലി ം. േരാ
ഗ ൾ അല ം. ബാഹയേ രണ

കെള അതിജീവി ം.
തു ലാം : ( ചി tി ര ര ാം പ
തി, േചാ തി, വി ശാ ഖം ആ ദയ പ
തി)
ഉൗഹkcവടtിൽ ലാഭം.
ഭാ pി വി ശവാ സം വർ dി ം.
േദവാലയദർശനം.
വൃ ികം : ( വി ശാ ഖം അ വ സാ
ന കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )
സnാന ൾk് ധനഭാഗയം.
വർtനേശഷി വർdി ം. ല
kയ ാpി േന ം.
ധനു: ( ലം, രാടം, ഉ ാടം 15
നാഴിക)
ഉtരവാദിതവ ൾ ഏെ
ം.വര ംെചല ം ലയമായിരി
ം. തിയ ഹം വാ ം.
മ ക രം : (ഉ ാ ടം അ വ സാ ന µ
kാൽ ഭാ ഗം, തി േവാ ണം, അ
വി ം- ആദയപ തി).
സാmtിക േന ം. തിയ
ഭരണ സംവിധാനം. അർpണ മ
േനാഭാവം.
കുംഭം: ( അവി ം 30 നാഴിക, ച
തയം,
ാതി, 45 നാഴിക)
ന dാ രണ വർtന
ൾ. യാഥാർtയ െള അംഗീ
കരി ം. വിേദശ യാ ആേലാ
ചി ം.
മീ നം : (
ാ തി അ വ സാ ന
കാൽഭാഗം, ഉ ാതി, േരവതി).
അ പ ക ട tിൽ നി n് ര k
െp ം. ആtവിശവാസം വർdി
ം. കാരയതടസം മാ ം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

