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11,000 േപർk് െതാഴിലുമായി
ലുലുവിെn ഐ.ടി വിസ്മയം
െകാcി: േലാക ഐ.ടി പ
ടtിൽ േകരളtിന് µൻനി
രsാനം നൽ ക ലkയമി
്
p് െകാcി ഇൻേഫാ
പാർkിൽ 400 േകാടി പ
നിേkപേtാെട
തി
സൗഹാർdമായി ഒ kിയ '
ൈസബർ ടവർ-2" നാെള
റ ം. ഉcy് 12ന് µഖയമnി
പിണറായി വിജയൻ ഉ ഘാട
നം െച ം.
േകn ഐ.ടി സഹമnി
എസ്.എസ്. അ വാലിയ അ
dയkത വഹി ം. എം.പിമാ
രായ െ ാഫ. െക.വി. േതാമ
സ്, വി. µരളീധരൻ എnിവർ
µഖയാതിഥികളാ ം.
p്
െചയർമാνം മാേനജിംഗ് ഡ
യറക്ട മായ എം.എ. സഫ
ലി സവാഗതം പറ ം.
എം.എൽ.എമാരായ പി.
ടി. േതാമസ്, വി.െക. ഇ ാ
ഹിം
,് എൽേദാ എ
ഹാം, kാkര µനിസിpൽ
െചയർേപഴ്സൺ എം.ടി. ഓ
മന, സംsാന ഐ.ടി പാർ
k്സ് സി.ഇ.ഒ ഋഷിേകശ് നാ
യർ,
p് ഇnർനാഷണ
ൽ എക്സിക ീവ് ഡയറക്ട
ർ എം.എ. അഷ്റഫ് അലി എ
nിവർ സംസാരി ം.

ന ഡൽഹി: പലിശനിരk്
n ലം അ t ര വർ
ഷkാലയളവിൽ ഇnയ െട
സാmtിക വളർc t
െന താ െമn് µഖ ആേഗാ
ള ധനകാരയ sാപനമായ
ഡീസ് ഇൻെവസ് ർ സർവീ
സിെn വിലയി tൽ. 2018
ൽ 7.4 ശതമാനം വള n ഇ
nയ അ tവർഷം 7.3 ശത
മാനtിേലk് തള ം. 2020
ം ഇേതനില ട ം.
നാണയെp pം, േഡാ
യിൽ വില വർdന, പ െട
തളർc എnിവ കണkിെല
t് µഖയപലിശ നിരk്
n െ ൻഡ് 2019 ം റിസർവ്
ബാ ് ട ം. ഇത്, വായ്പാ
ബാdയത വർdിpി െമn
താണ് ഇnയy് തിരിcടിയാ
കെയn് ഡീസ് റtിറ
kിയ 'േgാബൽ മാേ ാ ഔ

ലkയം ആേഗാള
കmനികൾ

മികc സൗകരയം,
മുnിയ സുരk
അതിവിശാലമാണ്
ൈസ
ബർ ടവർ-2െല ആേഗാള വി
ലവാരµll ആടി യം. 25 െസ
kൻഡിനകം 20 നിലക ം
താ n 16 ൈഹസ്പീഡ് ലി
ഫ് കൾ, ര സർവീസ് ലിഫ്
കൾ, ഓേരാ േ ാറി ം നാ
വീതം ഫയർ എക്സി ,് ഭിn
േശഷിkാർ ം െറസ് ് ം,
രkയ്kായി 400 സി.സി.
ടി.വി കാമറകൾ, ട് നിയnി
c്, എ.സി െട ഊർjkമ
ത 30 ശതമാനം വെര ലാഭി
n ഡബിൾ േgസ്ഡ് ഇൻ
േല ിംഗ് gാസ്, െഹലിpാഡ്
ട ിയവ ം മിക കൾ.
വിദയാസmnരായ
വാkളാണ് ന െട സ
mt്. അവർk് ര
kിത ം വലിയ ശmള
െമാെk
ll െതാ
ഴിൽ സൗ
കരയം ഒ
േk
ത് ന
െട ദൗതയ
മാണ്. അ
ത്, സർkാരിെn മാ ം കട
മയl. ബിസിനസ് സംരംഭക
ർ, ബാ കൾ ട ിയവ െട
സഹകരണ ം േവണം. വാ
kൾ നാ ംവീ ം വി ് അനയനാ
ിൽ െതാഴിൽ േതടിേpാ n
അവsy് പരിഹാരം കാണാ
ൻ അ വഴി സാധി ം""
എം.എ. സഫലി,
െചയർമാൻ,
p്

ര ് µൻനിര അേമരിkൻ ക
mനികൾ ഉൾെpെട ഒേ െറ
sാപന ൾ
ൈസബർ
ടവർ-2ൽ വർtന താ പ
രയം അറിയിcി െ n് എം.
എ. സഫലി പറ . 40 ശ
തമാനം ഐ.ടി സ്േപസ് ഇതി
നകം വിവിധ കmനികൾ ഉറ
pി . ഒnര വർഷtിനകം
ഐ.ടി സ്േപസ് ർണമാ ം
ഉൾെkാllെp ം. 11,000 µ
തൽ 15,000 േപർk് െതാഴി
ം ലഭി ം. േറാേബാ ിക്സ്,
എ.ഐ., േbാk് െചയിൻ
ട ിയ േമഖലകളിെല ആേഗാ
ള കmനികെളയാണ് തീ
kി nത്.
ൈസബർ ടവർ ര ിെല ആ ിയtിൽ sാപിc ടവറിെn മാ ക േനാkിkാ n
p് െച
യർമാൻ എം.എ. സഫലി.
െടക് പാർk് ഡയറക്ടർ എ.െജ. ൈപ,
p് ചീഫ് കm ണിേkഷ
ൻ ഓഫീസർ വി. നn മാർ എnിവർ സമീപം.

സ്മാർട് സി ിയിൽ ഇര മnിരം; െമാtം
ഐ.ടി നിേkപം ₹2,400 േകാടി
ഐ.ടി ആവശയ ൾkായി 2,400 േകാടി
പ നിേkപേtാെട 50 ലkം ച ര അടി
sലമാണ്
p് െകാcിയിൽ ഒ
n
െതn് എം.എ. സഫലി പറ .
ൈസ
ബർ ടവർ-1, ൈസബർ ടവർ-2 എnിവയിലാ
യി 15 ലkം ച ര അടി വർtനസ
jമായി. െകാcി സ്മാർട് സി ിയിൽ ര മ

nിര ൾ നിർmി ം. 2021ൽ ഇത് വർt
സjമാ ം.
ിക ll മാതാപിതാkൾk് ഖമായി
േജാലി െചyാനാ ം വിധമാണ് ഈ മnിര
ൾ നിർmി ക. ഇവിെട ികൾk് കളിs
ലµ ാ ം. ശി േരാഗ വിദgdൻ, ആയമാർ
എnിവ െട േസവന ം ലഭയമാ ം.

ഇnയെയ ഔ േസാ
്
ഴ്സിംഗ് ഹ
bാkി മാ ണെമ ിൽ ഇവി
െട േലാേകാtര സൗകരയ
ാകണെമn് എം.എ. സ
ഫലി പറ . ''അേമരിk ഉ
ൾെpെട ll രാജയ ളിെല
ഐ.ടി മnിര ൾ ഞാൻ സn
ർശിcി
. അതിേനkാൾ
മികc സൗകരയം ൈസബ
ർ ടവറിൽ േവണെമn് എനിk്
നിർബnµ ായി
.
മ ് സംsാന േളkാ
ൾ µnിെലtാൻ േകരളtി
ന് കഴിയണം. ഇnയയിെല ഏ
ം വലിയ േഷാpിംഗ് മാൾ,
കൺെവൻഷൻ െസnർ എ
nിവ െകാcിയിലാണ്. ഐ.
ടിയി ം െകാcി ം േകരള ം
µnിെലtണം", സഫലി
പറ .

ൈസബർ ടവർ - 2 ഐ.ടി മnിരം.

ൈസബർ ടവർ-1 ആണ്

സവിേശഷതകളുമായി ലുലു ൈസബർ ടവർ-2
 ഇൻേഫാപാർkിെല ഏ ം വലിയമnിരം.
ഉയരം 75 മീ ർ. 20 നിലകൾ.
 െമാtം 15 ലkം ച ര അടി. ഒmത്
ലkം അടി (11 നിലകൾ) ഐ.ടി ഓഫീ
കൾk്
 ആദയ എ ് നിലകൾ (അ ് ലkം ച ര
അടി) ർണമാ ം കാർ പാർkിംഗിന്
 ഒേരസമയം 1400 കാ കൾ പാർk് െചyാം
 ഒ ലkം ച ര അടിയിൽ ഡ് േകാർ
,് െറസ്േ ാറ കൾ, ജിം, േയാഗ ം, ഓഡിേ ാ
റിയം ട ിയവ

 ഡ് േകാർ ിൽ ഒേരസമയം 900 േപർkി
രിkാം
 സിനിമാ തിേയ കേളാട് കിടപിടി n
ഓഡിേയാ-വീഡിേയാ സംവിധാനµll ഓഡി
േ ാറിയtിൽ 350 േപർkിരിkാം
 രാജയാnര നിലവാരtിൽ തyാറാkിയ
അതിവിശാലമായ ആ ിയം
 16 അതിേവഗ പാസ ർ എലേവ ർ.
േവഗം െസkൻഡിൽ n് മീ ർ
 ഓേരാ േ ാറി ം നാ വീതം ഫയർ എക്
സി ്

ശാ
ശാ രതകൗമുദി
രതകൗമുദി

ഡിഡി മലയാളം

7.00 ഷിദർശൻ
8.00 േമഘരാഗം
ഡിഡി േകരളം

11.30 ഷിദർശൻ
2.00 മാജിkൽ
ഫിേ സ്

േ ാഗംഅക കഎnീസവിേശഷ ണ ൾ ടി
ിതിന്.
മgീഷയം, വി മിൻ ബി 6, വി മിൻ സി, െസെലനിയം, െചറി
യ അളവിൽ കാtയം, േകാpർ, െപാ ാസയം, േഫാsറസ്, വി
മിൻ ബി 1 എnിവയാൽ സ
മാണ് െവ
llി. ശരീരtി
.്
െല േടാkിνകൾ നീkം െചyാൻ കഴി
െവ
llിയി ll അേജായീൻ രkം ക പിടി nത് തട
ം. ദയാഘാതtിൽ നിn് സംരkണം നൽ
. ായേമ
േmാൾ ദയtിെല രk ധമനികൾk് വികസിkാνll ക
ഴിവ് ന െpടാ
.് ഇതിെന െവ
llി തിേരാധി ം ആ
sമ, ശവാസംµ ൽ, േ ാണിk് േ ാൈ ീസ് എnിവയ്k് ശ
മനം നൽ ം. ഇൻ ലിൻ വർdിpിc് േമഹം നിയnി ം.
ശരീരtിൽ ഇ mിെന തലായി ആഗിരണം െച n
ത് െഫേറാേപാർ ിൻ എn േ ാ ീനാണ്. െവ
llിയിൽ അ
ട ിയിരി n ൈഡ അൈലൽ സൾൈഫഡ് ഇവ െട ഉ പാ
ദനം വർdിpിc് ഇ mിെn ആഗിരണം
.

ഇൻേഫാപാർkിൽ
ൈസബർ ടവർ-1ന് സമീപ
tായാണ്
ൈസബർ ട
വർ-2 ഉയർnിരി nത്. ഇ
ൻേഫാപാർkിെല 'േതേജാമ
യി" മnിരം ഏെ tാണ്
ഐ.ടി രംഗേtk് വ
വcത്. േതേജാമയിയാണ് പി
nീട്
ൈസബർ ടവർ-1
ആയത്. പ നിലക ll ട
വർ-1ൽ 20 ഐ.ടി കmനിക
ളിലായി 5,000 േപർ േജാലി
െച
.് ഡ് േകാർ ,്
ബാ കൾ, േകാൺഫറൻസ്
ഹാൾ, 400 കാ കൾ ll
പാർkിംഗ് ഏരിയ ട ിയ
സൗകരയ ൾ ഇവിെട
.്

െകാcി
െവളിെc മിlിംഗ് 14,701.25
െവളിെc
13,701.25
െകാ
9165-9200
പി ാk്എk്െപlർ
2150
പി ാk്േറാ റി
2900
µളക്
േച ാtത്്
37,100
µളക് തിയത്
35,600
µളക്േച ിയത്്
39,100
k്മീഡിയം
18,000-19000
k്െബs്
19,000-20,000
മ ൾ
11,500
േസലം-ഈേറാഡ് 9000-10,200
കാ ിര
1850
അടy
തിയത്
22,000-23,000
അടyപഴയത്
ഇl
പ സാര
3600
വ ൽµളക്
10,700-14,000
ഉ n്
6700-7300
െച പയർ
6800-7300
കടല
4700-5200
µതിര
4500
എll്
9500
മlി
5,300-9,500
പcരി നmർ-2
2900
kലരി(ജയ)
3200
ജാതിkെതാ ൻ
200-230
െതാ ിlാtത്
400-425

8.30 ചാ േഷാ
10.30 ചായ ്
11.00 ഗാന ശയാമ സnയ
ഏഷയാെന ്

6.00 ആ

ാൻഭവഃ

6.30 ഭാരയ
7.00 വാനmാടി
7.30 നീലkുയിൽ
8.00 കറുtമുt്
നയൂസ്

ഏഷയാെന ് pസ്

6.00 ിയമാനസം
6.30 േവഴാmൽ
7.00 ഇടിെവ ് േസാമνം
തടിെവ ് ഷാജി ം
7.30 മാനസവീര
8.00 മിസ് ർ
കലയാണരാമൻ
8.30 മൗനം സmതം
ANIMAL PLANET

07:00 am Too Cute
08:00 Animal Cops
Phoenix
10:00 My Cat from Hell
11:00The Vet life

ം pാ േഫാµക ം ണീk്
ടാല േമാഡ ക ം അവത
രിpി ം.
ആമേസാ മാ ll പ
ാളിtം വർk് േലാഡ് ൈമ
േ ഷൻ, kൗഡ് ഓpേറഷν
കൾ, ഡാ അനലി ിക്സ്, െമാ
ൈബൽ െസാല ഷൻസ്, ഇn
ർെന ് ഒഫ് തിം സ് (ഐ.ഒ.
ടി), െമഷീൻ േലണിംഗ് (എം.
എൽ), ആർ ിഫിഷയൽ ഇn
ലിജൻസ് (എ.ഐ) എnിവ

ജാതിപ ി
500-675
ാ
740
പാംഓയിൽ
6750
ൈപനാpിൾ
പc
21.00
പഴം
28.00
റബർ
ആർഎസ്എസ്4
12,400
ആർഎസ്എസ്-5 11,400-11,900
ഒ പാൽ
8200
ലാ k്
8200
േകാ യം
ആർ.എസ്.എസ് 4
121.50
ആർ.എസ്.എസ് 5
116.50
തരംതിരിkാtത്
105 .50
106.00
ഒ പാൽ
76 .00
റബർ േബാർഡ്
ആർ.എസ്.എസ് 4
12550
ആർ.എസ്.എസ് 5
12200
തരംതിരിkാtത്
113 50
ഒ പാൽ
84 55
ബാേ ാk്
ആർ.എസ്.എസ് 1
10298
ആർ.എസ്.എസ് 2
10165
ആർ.എസ്.എസ് 3
10043
ആർ.എസ്.എസ് 4
9976
ആർ.എസ്.എസ് 5
9876
േകാലാല ർ
( ായ്k ിൽ േഡാളർ വില)

തൽ കാരയkമമാ െമ
n് .എസ്.ടി േgാബൽ അ
ധി തർ പറ .
.എസ്.ടി േgാബൽ സി.
ഐ.ഒ ം സീനിയർ ൈവസ്
സിഡ മായ നിൽ കാ
ി, ഇൻ ാ
ചർ ആൻ
ഡ് kൗഡ് സർവീസസ് േgാ
ബൽ െഹഡ് µരളീ ഷ്ണൻ
നായർ എnിവരാണ് ലാസ്
െവഗാസ് േകാൺഫറൻസിൽ
പെ
nത്.

എസ്.എം.ആർ 20

9742
( 133.90)
60 % ലാ ക്സ് 73 69( 101.30)
െവളിെc
178 .00
െകാ
1 30.00
ശർkര ( മറ ർ)
70. 00
ശർkര (പാ ി)
50.0 0
കാpി
12 8.00
ക ർ
െകാ കവിnൽ
8300
െവളിെc
ടിൻ
2460
കിേലാ
167
ലി ർ
15 7
പി ാk്കവിnൽ
2300
2600
േത കവിnൽ
ആല ഴ
െവളിെc മിlിംഗ് 16,000
െവളിെc
15,1 00
െകാ
1 0,100
,,
10,150
,,
10,200
ർ
െവളിെc (മിlിംഗ്) 14050
തyാർ
13050
െകാ
8890
േത പി ാk്
2100
നെl
2950
കടെല
2350
എളളിൻപി ാk്
3100

'

1.35 ഗൾഫ് ഈവ - േസവനം
2.35 േലഡീസ് അവർ
4.00 ജി.ഐ.ടി.ഡി
5.00 സാൾ ് ആൻഡ് െപpർ
5.35 േഡ വിt് എ സ് ാർ
6.35 േദവാമൃതം
7.00 നാം മുേnാ ്
8.00 ഫിലിം േബാക്സ്
9.35 താരpകി ്
10.30 സ്െരടയ് ് ൈലൻ

നി

സവർ ം
2930
െവളളി
430
അടy െകാkാല
പഴയത്
4000-5000
ര ാംതരം
1000-2000
അമല തിയത് 4600-5087
പഴയത്
4760-4950
ര ാംതരം
2500-3500
പഴ ി പഴയത് 4500-4900
2500-3000
ര ാംതരം
െന മ ാട്
റബർ
112 (കി. ാം)
ഓ പാൽ
70(’’)
െകാ pാk്
180 (’’)
വര േമനി
150(’’)
µളക്
340(’’)
µളക് (പc)
90 (’’)
ജാതിk
170 (’’)
പരിp്
370 (’’)
ജാതിപ ി
600 (’’)
േത
35 (’’)
െകാേkാ
9 (’’)
കാpി
100 (’’)
ാm്
500 (’’)
സവർണം
െകാcി(8 ാം)
23,440
ഒ ാം
2930
െവllി
തി വനn രം
44,440
െകാcി
44,440

ളുെട ഇn്

ക െട അടിsാനtിൽ (2018 നവംബർ 09 െവllി )
േമ ടം : ( അ ശവ തി, ഭ ര ണി, കാർ
tിക ആദയ കാൽ ഭാഗം വെര)

8.00 വാർtാ ഭാതം
8.30
വ ം
12.30 േനർ േനർ
2.30 േഡാ. ൈലവ്

ബാ ിതര ധനകാരയ sാപ
ന ൾ േനരി n ലധന
തിസnി ം ഇnയെയ വലയ്
ം. 2017 ം 2018 ം 3.3 ശ
തമാനം വള n ആേഗാള സ
mദ്രംഗം 2019, 2020 വർഷ
ളിൽ 2.9 ശതമാനtിേല
k് തള െമ ം ഡീസ് വയ
kമാkി.

കേmാളനിലവാരം

കൗമുദി ടിവി
6.00 ഡിേവാഷണൽേസാംഗ്
6. 26 am, pm ൈദവദശകം
7.00 ജീസസ് ഈസ് എൈലവ്
7.30 രപണവം
8.00 ബിസിനസ് നയൂസ്
8.30 നയൂ രടാk്
9.00 തേപാവനം ആരശമം
10.35 സവയംവരം
11.35 ഗൾഫ് ഈവ - േസവനം
12.35 ഗൾഫ് ഈവ - േസവനം

േരാഗമക ാൻ
െവളുtുllി

െവ
llി െവ െമാ
ചി l. േരാഗ തിേരാധേശ
ഷി വർdിpി ക, രkസmർd ം െകാളസ്േ ാ ം റ
ക,

ലുലു ൈസബർ
ടവർ-1

് k് - 2019-20" വയkമാ
kി. േഡായിൽ വില വർd
ന, പ െട തളർc എnിവ
y് മീേത പലിശഭാരം ടി ഏ
nത് ഇnയയിൽ ഭവനാധിഷ്
ഠിത െച കൾ ഇടിയാൻ കാ
രണമാ ം. ഇത്, വിപണിെയ
തളർ ം. കmനിക െട ലാ
ഭ തീk റ ക ം െച ം.

µഖയമnി െട രിതാശവാസ നിധിയിേലk് സി-ആപ് ് ജീവനkാർ സവ പിc 25 ലkം പ െട ാ
ഫ് ് മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടർ േഡാ. എം. അബ് ൾ റഹിമാൻ µഖയമnി പിണറായി വിജയന് ൈകമാ .
സംഘടനാ േനതാkളായ എസ്. ബിν, എ. ിസ് ഫർ,
മാνവൽ ഹkീം, സ്മിത ജയിംസ്, എ. സി
dിഖ്, സി.എസ്. ഷാജി, സി.ആപ് ് എംേpായീസ് െവൽെഫയർ അേസാസിേയഷൻ െസ റി െക.
നിൽ മാർ എnിവർ സമീപം.

ലുലു രഗൂp്
കൂടുതൽ
രാജയ ളിേലk്

െകാcി ഇൻേഫാപാർkിെല
സമീപം.

www.facebook.com/keralakaumudi

യു.എസ്.ടി േgാബലും ആമേസാണും ധാരണയിൽ
തി വനn രം: .എസ്.ടി
േgാബൽ µഖ ഇ-െകാേമ
ഴ്സ് sാപനമായ ആമേസാ
ണിെn െവബ് സർവീസസ്
വിഭാഗ മായി സഹകരി
. ആമേസാൺ ഇൗമാസം
26 µതൽ 30 വെര ലാസ്െവ
ഗാസിൽ നട n എ.ഡ
b .എസ്. റീ ഇൻെവnറി
ൽ .എസ്.ടി േgാബൽ പ
െ t് ഡിജി ൽ ാൻസ്
േഫാർേമഷൻ േസവന

മുേnറണം
േകരളം

22 രാജയ ളിലായി 154
ൈഹpർമാർk കൾ ൂ
pിν .് അൾജീരിയ, ണീ
സ്, െമാേറാേkാ എnിവിട
ളിേല ം ൈവകാെത
വർtനം വയാപിpി ം.

2930

പലിശഭാരം വലയ്kും; ഇnയൻ
സmദ്വളർc തളരുെമn് മൂഡീസ്

 ലുലു ൈസബർ ടവർ-2 നാെള തുറkും  മുഖയമnി പിണറായി വിജയൻ ഉ ഘാടനം െചyും
◗ബിസിനസ് േലഖകൻ

23,440

സിനിമ
ഏഷയാെന ് hd: 9.0 0

ഷി ( തമിഴ് )

ഏഷയാെന ് മൂവീസ്: 7.00 പകൽ നk

ൾ 9.30 പ

ാബി

ഹൗസ് 12.00 രസതnം 2.30 കാേതാ കാേതാരം
ഏഷയാെന ് : 9.0 0 േഗാഡ്സ് ഓൺ കൺ ി
ഏഷയാെന ് pസ് : 9.30 ാമp

ായt് 1.00 െകാ െതmാടി

4.00 ഞാൻ സംവിധാനം െച ം 7.00 പവി ം
എസിവി: 9.00 അടയാളം 2.00 കിരീടം
9.30 േമാശയിെല തിരമീνകൾ
േറാ ബൗൾ : 6.00 േതnാവിൻ െകാmt്
ൈകരളി: 9.00 ഈ പറ ം തളിക 12.00 ലി 5.00 േവൽ
വി: 12.30 ഭരത് ചnൻ ഐ.പി.എസ് 9.00 െജയിംസ് േബാ

്

അമൃത: 2.30 അരിെക
1 :00 Pit bulls & Parolees 3:00 Tree house Masters
2:00 Pit bulls & Parolees 4:00 Tree house Masters

5:00 Tree house Masters
9:00 Tree house Masters

രkാ പdതിയിൽ നിേk
പം. സംസാര ൈശലിയിൽ േരാ
ഗതി. കcവടtിൽ ലാഭം.
ഇടവം: (കാർtിക അവസാന µ
kാൽ ഭാ ഗം േരാ ഹി ണി, മ ക യി
രം ആദയപ തി വെര)
അസാധയമായകാരയ ൾസാ
ധയമാ ം.
ത് ബ സഹാ
യം. ണയതീർtയാ നട ം.
മി ഥു നം : ( മ ക യി രം ര ാം പ
തിഭാഗം,തി വാതിര, ണർതം
ആദയം µkാൽ ഭാഗം)
അഭി ായ സവാത ം.
ൾk് പരിഹാരം. മേനാവിഷ
മം മാ ം.
കർ k ട കം : ( ണർ തം അ വ
സാ ന കാൽ ഭാ ഗം, യം, ആ യി
ലയം)
പകവത േന ം. ആtാഭിമാനം
വർdി ം. ആνകാലിക സംഭവ
ളിൽ സജീവം.
ചി ം : (മകം, രം, ഉ ം കാൽ
ഭാഗം)
െപാ ജന d േന ം. ത
പകാരം െചyാൻ സാധി ം. ആ
ഭരണ ൾ േന ം.
കnി : (ഉ ം അവസാന µkാൽ
ഭാഗം, അtം, ചിtിര ആദയ പ
തിഭാഗം)
kcവടtിൽ േന ം.
വർtന േരാഗതി. സാmtി

ക േന ം.
തുലാം : (ചിtിര ര ാം പ തി,
േചാതി, വിശാഖം ആദയപ തി)
ഉnതാധികാരം േന ം. സഹ
വർtക െട സഹായം. നി
സവാർtമായ േസവനം.
വൃ ി ക ം : (വിശാഖം അവസാ
ന കാൽ ഭാഗം, അനിഴം, േk )
വർtന വിജയം. സമേയാ
ചിതമായ ഇടെപട കൾ. അബ
d ൾ ഒഴി മാ ം.
ധ നു : ( ലം, രാ ടം, ഉ ാ ടം 15
നാഴിക)
ആേരാഗയം dി ം. ശീല
ൾ ഒഴിവാ ം. വര ം െചല ം
ലയമായിരി ം.
മ ക രം : (ഉ ാ ടം അ വ സാ ന
µkാൽ ഭാ ഗം, തി േവാ ണം, അ
വി ം- ആദയപ തി).
സാmtിക സഹായം നൽ
ം. വിjാനിക െട വാ ക
ൾ സവീകരി ം. kമായ തീ
മാന ൾ.
കും ഭം : ( അ വി ം 30 നാ ഴി ക, ച
തയം,
ാതി, 45 നാഴിക)
വയാപാര േരാഗതി. സാധയത
കെള വിലയി
ം. അഭിമാനാർ
ഹമായി വർtി ം.
മീ നം : (
ാ തി അ വ സാ ന
കാൽഭാഗം, ഉ ാതി, േരവതി).
ആ t സാ kാ കാ ര µ ാ
ം. സമേയാചിതമായ പരി ാ
ര ൾ. ഉtരവാദിതവം വർdി
ം.
- േഗാ പ കു മാർ ശർ m

