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Name 2

പപരര, ലലകഗക

ജനനസസലക

ജനനസമയക

അകജകശക, പരഖജകശക

സസ പരരജദയക, സസ രരജസസ മയക

ഭജരതതയ ജനനദലവസക

Name, Male

23-11-2009, 11:06:28 AM, Monday

TRIVANDRUM, KERALA

8:31 N,77:0 E. GMT +5:30, Indian Time

06:21:06 AM, 05:55:44 PM

ദകലണജയനകജലക, പഹമനഋത, 1185 വശലകക  8, തലങൾ, 

ഉദയജൽ 11 നജഴലക 53 വലനജഴലക., കലലദലനക1866693

നകതക, നകത പജദക

അനകലരതക, ഗണക, പദവത, വകക

നകത പയജനല, ഭതക, മഗക, പകല

തലഥല

കരണക

നലതര പയജഗക

ലഗരജശല, അധലപൻ

ചനരജശല, അധലപൻ

അയനജകശക

നകതപഹജര

ഗർഭശലഷഷ  ദശ

തലരപവജണക, മസ നജക പജദക

മമതര, ദദവക, വലഷഷ , എരകര

പമരഷൻ, വജയമ , വജനരൻ , പകജഴല

ഷഷഷ ല, ശകരല പകക

ഗർദഭക

വദലപയജഗക

മകരക, ശനല

മകരക, ശനല

023:59:40

014:53:45

ചനൻ 3 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക



Name 3

ശല.

ക.

മ.ശ.ര.ബമ .സ.

ല.ച.ഗ.

മജ.

ഗഹനലല

\

ല.ശ. ച.ശല.

ഗ.

ര.ബമ .സ.മജ.

ക.

മ.

നവജകശകക

\

ല.=ലഗക, ര.=രവല, ച.=ചനൻ, ക.=കജൻ, ബമ .=ബമധൻ, ഗ.=ഗര, ശ.=ശകൻ, മ.=ശനല, സ.=രജഹ, ശല.=പകത, 

മജ.=ഗളലകൻ

Software by: Supersoft,Kesavdasapuram,Trivandrum-4,Kerela. Tel:3042109, 2540521, 2532084(R). www.supersoftweb.com

Own Address



Name 4

ഗഹസസ സ ടക

ഗഹക

ലഗക

രവല

ചനൻ

കജൻ

ബമധൻ

ഗര

ശകൻ

ശനല

രജഹ

പകത

ഗളലകൻ

യമ റജനസര

നനപപ പ ൺ

പരളസ ടരപടജ

ഡല.:മല.:നസ.

284:11:58

217:04:13

288:58:54

111:24:16

227:09:53

295:54:44

205:03:58

158:24:22

269:41:02

089:41:02

347:09:49

328:51:02

299:44:49

245:49:19

രജശല, അധലപൻ

മകരക, ശനല

വശലകക, കജൻ

മകരക, ശനല

കർകലടകക, ചനൻ

വശലകക, കജൻ

മകരക, ശനല

തലജക, ശകൻ

കനല, ബമധൻ

ധന, ഗര

മലഥമനക, ബമധൻ

മതനക, ഗര

കകഭക, ശനല

മകരക, ശനല

ധന, ഗര

ഡല.:മല.:നസ.

14:11:58

07:04:13

18:58:54

21:24:16

17:09:53

25:54:44

25:03:58

08:24:22

29:41:02

29:41:02

17:09:49

28:51:02

29:44:49

05:49:19

നകതക

തലരപവജണക

അനലഴക

തലരപവജണക

ആയലലരലരക

പകട

അവലടക

വലശജഖക

ഉതക

ഉതജടക

പമണർതക

പരവതല

പസ രരടജതല

അവലടക

മസ ലക

പജദക

2

2

3

2

1

1

2

4

1

3

1

3

2

2

ഗതല

പനർ

പനർ

പനർ

പനർ

പനർ

പനർ

പനർ

പനർ

വകക

വകക

പനർ

വകക

പനർ

പനർ



Name 5

ലഗഭജവസസ സ ടക

ഭജവക

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ഉദയക

270:29:04

300:29:04

333:03:16

005:37:28

035:37:28

063:03:16

090:29:04

120:29:04

153:03:16

185:37:28

215:37:28

243:03:16

മദരക

284:11:58

316:46:10

349:20:22

021:54:33

049:20:22

076:46:10

104:11:58

136:46:10

169:20:22

201:54:33

229:20:22

256:46:10

അസസ മനക

300:29:04

333:03:16

005:37:28

035:37:28

063:03:16

090:29:04

120:29:04

153:03:16

185:37:28

215:37:28

243:03:16

270:29:04

രജശല

മകരക

കകഭക

മതനക

പമടക

ഇടവക

മലഥമനക

കർകലടകക

ചലങക

കനല

തലജക

വശലകക

ധന

ഗഹങൾ

ല.ച.ഗ.

-

മജ.

-

-

ശല.

ക.

-

മ.

ശ.

ര.ബമ .

സ.



Name 6

ശല.

ക.

മ.ശ.ര.ബമ .സ.

ല.ച.ഗ.

മജ. ശല.

ക.

മ.ശ.ര.ബമ .സ.

ല.ച.ഗ.

ശല.

ക.

മ.

ര.ശ.ബമ .സ.

ല.ച.ഗ.

മജ.

ലഗഭജവക. ചനഭജവക ശകഭജവക

\ \\

7 - ൽ കജപദജഷക,  ആനക പജപമസ ലരക = 4.00

മജ.

ഭജവക

ലഗജൽ

ചനജൽ

ശകജൽ

1

-

-

ര.

2

-

-

-

4

-

-

-

7

ക.

ക.

-

8

-

-

-

12

സ.

സ.

-

മസ ലരക

2.00

1.50

0.50

പജപമസ ലരക (ഭജവസസ സ ടനത ആസസ ധമജകല)



Name 7

ല.ച. ശ.

മജ.

സ.

ഗ.മ.ര.

ശല.

ക.ബമ . ശ. മ. ക. ര.സ.

ബമ .ല.ച.ശല.

ഗ.മജ.

ബമ .ശല. ല.

ച.ശ.

മജ.ഗ.സ.മ.

ര.

ക.

മജ. ഗ. ശ.

മ.

ര.സ.ക.ബമ .

ല.

ച.ശല.

മ. ബമ .ഗ.ശ.

മജ.ല.ര.

ച.

ക.സ.ശല

.

പദകജണക സപസ ജകശക ദശജകശക

ദദജദശജകശക

\

പഷജഡശജകശക

\ \

\ \



Name 8

ഷഡര വർഗഗ ജധലപനർ

1* പകതക,  2* പഹജര.,    3* പദകജണക,    7* സപസ ജകശക,    9* നവജകശക, 10* ദശജകശക,  12* ദദജദശജകശക,    

16* പഷജഡശജകശക,    30 *തലകശജശകക

ഗഹക

ലഗക

രവല

ചനൻ

കജൻ

ബമധൻ

ഗര

ശകൻ

ശനല

രജഹ

പകത

ഗളലകൻ

പക. 1*

10-മ.

8-ക.

10-മ.

4-ച.

8-ക.

10-മ.

7-ശ.

6-ബമ .

9-ഗ.

3-ബമ .

12-ഗ.

പഹജ. 2*

ച.

ച.

ര.

ര.

ര.

ര.

ച.

ച.

ച.

ച.

ര.

പദ. 3*

2-ശ.

8-ക.

2-ശ.

12-ഗ.

12-ഗ.

6-ബമ .

3-ബമ .

6-ബമ .

5-ര.

11-മ.

4-ച.

സ. 7*

7-ശ.

3-ബമ .

8-ക.

2-ശ.

6-ബമ .

10-മ.

12-ഗ.

1-ക.

3-ബമ .

9-ഗ.

10-മ.

ന .9* 

2-ശ.

6-ബമ .

3-ബമ .

10-മ.

9-ഗ.

5-ര.

2-ശ.

12-ഗ.

9-ഗ.

3-ബമ .

9-ഗ.

ദ .10*

10-മ.

6-ബമ .

12-ഗ.

7-ശ.

9-ഗ.

2-ശ.

3-ബമ .

4-ച.

6-ബമ .

12-ഗ.

1-ക.

ദദജ .12*

3-ബമ .

10-മ.

5-ര.

12-ഗ.

2-ശ.

8-ക.

5-ര.

9-ഗ.

8-ക.

2-ശ.

6-ബമ .

പഷജ.16*

8-ക.

8-ക.

11-മ.

12-ഗ.

2-ശ.

2-ശ.

2-ശ.

1-ക.

12-ഗ.

12-ഗ.

6-ബമ .

തലക.30*

ഗ.

ബമ .

ഗ.

മ.

ഗ.

ക.

ശ.

ബമ .

ശ.

ശ.

ഗ.



Name 9

അഷഷ വർഗഗ ക

5 4 5

4

3

5543

2

2

6

രവല 48

4 3 5

4

5

3363

6

3

4 4 3 4

2

3

4332

4

1

6 6 3 5

4

6

3753

4

4

4

4 4 3

7

6

4372

5

8

3 4 6 4

3

4

6364

5

3

4 3 3 6

2

3

4263

2

2

3

ചനൻ 

49

കജൻ 

39

ഗര 56 ശകൻ 

52

ശനല 

39

ആനക 337

30 26 32

26

30

29263720

28

23

30

ബമധൻ 

54

ഗഹക

രവല

ചനൻ

കജൻ

ബമധൻ

ഗര

ശകൻ

ശനല

ആനക

പമടക

5

4

4

6

4

4

3

30

ഇടവക

4

3

3

3

4

6

3

26

മലഥമ .

5

5

4

5

3

4

6

32

കർ.

4

4

2

4

7

3

2

26

ചലങ.

3

5

3

6

6

4

3

30

കനല

5

3

4

3

4

6

4

29

തലജക

5

3

3

7

3

3

2

26

വശല.

4

6

3

5

7

6

6

37

ധന

3

3

2

3

2

4

3

20

മകരക

2

6

4

4

5

5

2

28

കകഭക

2

3

1

4

8

3

2

23

മതനക

6

4

6

4

3

4

3

30



Name 10

സജമജനര ഫലങൾ

സദഭജവക, സസ രരപകതക, പദകജണക, സപസ ജകശക, നവജകശക എനലവ അടലസസജനമജകല.

  ഗണരമജയ പവർതനപശഷലയമള ഒരജളജണര നലങൾ. ഒരലകലമ ക നവറമ പത ഇരലകജൻ നലങൾകജവലലരല. 

എപരപപജഴമ ക ഓപരജ പദതലകൾ വലഭജവനക നചയയ  നകജണലരലകന നലങൾകര ഒടമ ക സഹലകജനജവജത ഒനജണര 

പവർതനരജഹലതരക. വളനര ഇചച ജശകലയമളയജളജണര നലങൾ, സദജതനരന പമജഹക നലങളലൽ ശകമജയല 

പവപരജടലയലടമള ഒനജണര. മറമളവരനട ഇടനപടലലനന നലങൾ ഇഷഷ പരനപടമ നലലരല. ഒര പപക ആവശരതലൽ 

കടമ തൽ അമർഷക പകടലപലകകയമ ക നചയമ ക. സദജതനരനക ആണര നലങൾ ഏറവമ ക അഭലലഷലകന മസ ലരക. 

പവതലയലൽ മജതമലരല, ചലനയലലമ ക സദജതനരനക നലങൾ ആവശരപരനപടമ ന.

  മറമളവനര ആഹരളജദലപലകജനള ഒര പപതരക കഴലവര, വരക തനന നലങൾകണര. ബമദലമമ ടലലമ ക 

പയജസങളലലമ ക നപടര ഉഴലമനവർകര എങലനന ആശദജസക നൽകണനമനര നലങൾകര അറലയജക. അവർകര 

സദയക ആശദകസക കനണതജനള വഴലയമ ക നലങളവർക നൽകക. ഇനതജരസജധജരണമജയ, വലരളമജയ ഒര 

വരദജനമജണര. ഈ പലജകതര നലങനളപരപപജനലയമളവർ വളനരയധലകമലലരല.

  നലങളമ നട അഭലപജയങൾ നപജതപവദലയലൽ, പരസരമജയല, പകടലപലപകണതര എങലനന എനര 

നലങൾകറലയജക. നലരല നർമപബജധവമ ക ഒരനഗഹമജയല സലദലചലടമണര. ആയതലനജൽ നലരനലജര രസലകനജയ 

സമഹതര എന നമചക മറമളവർ നലങളലൽ കജണനണര, വലപനജദതലനക രസലപലകജനക നലങൾ ചതരനജണര. 

സമഹതകൾകര നലങളലൽ നലരല സദജധതനമമണര. എനജൽ സമഹതകനള വലപവക പസ ർവക 

നതരനഞടമകണനമന മജതമലരല, പബജധപസ ർവക അവനര നലപയജഗലകജനക നലങൾ 

അറലഞലരലപകണതജവശരമജണര.

  നലങൾ ഉയർന അഭരസ ദയങൾ ലകരമജകന ഒരജൾ ആണര. നലലവജരമമള, ഉനതമജയ ലകരങൾ 

ലജകജകല പവതലകപമജഴമ ക ലഭരമജകനതര പതതകയലൽ നലനക വളനര തജനഴയമ ളള ഫലമജണര. നലങളമ നട 

കജരരതലൽ അങനന വരജപന വഴലകജണനളസ . എനജൽ നലങളമ നട പനടങൾ ശരജശരല വലജയപതകജൾ 

എതപയജ ഉയർനതജയലരലകകനതന നചയമ ക



Name 11

ജതവലതവലജയക, ബമധപകതക അടലസസജനമജകല.

  വളനരകടമ തൽ കജരരങൾ വളനര പവഗതലൽ ലഭരമജകണനമന ആഗഹമമളതലനജൽ നലങൾകര വലലയ 

അനർസകഘർഷക ഉണജകനതജണര. വജശലയമ ക കടമ കപലടലതവമ മമളതലനജൽ, ഒര വലടമ വതഴഴ യയ ക സജദരതയലലരല. 

നജഡതപകജഭമമളതലനജൽ, നലങൾ സദനക ഊർജനത ഒപര സമയക പലകജരരങളലൽ വലനലപയജഗലകക . 

എനജൽ ഒനക നലങൾ പസ ർതതകരലകകയമ മലലരല. പപക ഓപരജ വടവമ ക ഓപരജപരജ പമതലയ കജരരങൾ നലങൾ 

കനണതന. വജർദകരപതജടര അടമകന കജലതര നലങൾകര ദമപഗയരൻ എന ഒര തരക തലപവദന 

ഉണജകജൻ സജദരതയമണര. അതലനജൽ പസ ർണണ  വലശമക എടമ കജൻ (ഞരമമകൾകര അയവമവരതന തരക 

വലശജനല) പരലശതലലപകണതജണര. മനസസ ലനക ശരതരതലനക ഒപക വലശമക നൽകന പയജഗജഭരജസക പനടമ നതര 

നലരല ഒര പതലവലധല ആയലരലകക.

ജതവലതരതതല, ചനപകതക അടലസസജനമജകല.

  മറമളവപരകജൾ കടമ തൽ അനർമമഖതദമമള നലങൾകര ഒര വലലയ കടക ജനങനള 

അഭലമമഖതകരലപകണലവരപമജൾ സഭജകമക ഉണജകജക.തനലചലരലകപമജഴജണര നലങൾകര കജരരങൾ 

നചയജനള ഉൾപപരണയമ ക, ഇഷഷ വമ ക ഇഷഷ മമള കജരരങൾ നചയജനള, അതക നലങൾകജവമന 

ഗതലപവഗതലലമ ക സജവകജശതലലമ ക നചയമ വജനള, ശകല അപരപപജഴജണര ഉണജവമക.

ജതവലതചരര, ലഗപകതക അടലസസജനമജകല.

  ഒര വജദഗതലയമ നട, തർക പശശ തലൻനറ ഇര ഭജഗങപളയമ ക സകപയജജലപലകവജനക സമനദയക സജധലകജനക 

കഴലയമന ഒര വരകല എന നലലയലൽ നലങൾകര നലയമക, നതതലനരജയക, എനത പമഖലകളജണര 

അഭലകജമരമജയലടമളതര. നതജഴലൽ രകഗനത മദരസസൻനറ ഉപദരജഗതലൽ നലങൾ പശജഭലകക. ശജനലയമ ക 

സമജധജനവമ ക പമലർതജൻ നലയമകമജകന വരവസജയ പമഖലയലനല ഏനതജര രകഗതക നലങൾ വലജയക 

വരലകക. നതജഴലൽ രകഗതര വരകമജയ കജഴഴ പജപടജനട നലൽപകണ ആവശരമമണര. നപടരനടനര തലരമജനക 
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എടമ പകണതജയമ ക വരക. കനടകനട തതരമജനങൾ എടമകകയമ ക പവണക. വരകമജയ കജഴഴ പജടര ഓപരജപരജ 

പശശ ങളലലമ ക ഇലരലജത പകക നപടരനടനര തതരമജനക എടമ കജൻ നലങൾകര ബമദലമമ ടര ഉണജകനതജണര.

നതജഴലൽ, ശനലപകതക അടലസസജനമജകല.

  എപങജടരനടലരലജക നലങൾ പവർതനനത തലരലചര വലടമ നപവജ അവലനടനയലരലജക മമ ഴമ വൻ പശഷലയമ ക  

പപയജഗതലൽ വരതന വരകലയജണര നലങൾ. ഒര സമയക ഒനലൽ മജതമജണര ശദ പകനതകരലകനതര. 

പതലവമ  ചലടപയജ, വലരസതപയജ ഒര പവതലയലൽ അനഭവപരനപടജൽ നലങൾ അസദസസനജവമകയമ ക, 

പസ ർണണ മജയ ഒര മജറതലനര തയജറജവമകയമ ക നചയമ ക. ആയതലനജൽ നലങൾ നതരനഞടമകന നതജഴലലലൽ 

ആവശരതലനള ദവവലധരക ഉണര. ഉണജയലരലകനമന കജരരക പനരനത ഉറപമവരതണക. ചലനക 

ആഗഹലകന ആൾ എന നലലയലൽ ഒര ആഫതസലൽ തനന കപസരയലൽ കനലകടല ഇരലകവജൻ 

നലങൾകജഗഹമലലരല. വരജപജര കജരരങൾകജയല ധജരജളക സഞരലകന ഏർപജടലനന നലങൾ സദജഗതക 

നചയമന. ഒരലടതനലനക മറരനറജരലടപതയയ ര പപജകവജനക, പമതലയ മമഖങനള കജണനതലനക 

പരലചയപരനപടമ നതലനക എലരലജക അവസരക നൽകന ആയലരകണകലനര നതജഴലലമകൾ ഉണര. അവയലൽ 

പലതക നലങൾകര അഭലലഷണതയമജണര. മലകച ഭരണനലർവഹണ പശഷലയമ ക കജരരകമതയമ ക ഉള 

ആളജകയജൽ 35 വയസസ ലനപശഷക സദനമജയല നലങൾകര സസജപനങൾ നടതജവമനതജണര. 35 

വയസസ ജകപമജപഴയയ ക ആരപടയമ ക കതഴലൽ പജജലല പനജകജൻ പറജത ഒര ഔപദരജഗലകപശഷലയലൽ നലങൾ 

എതലചരപചർനലരലകക.

ആപരജഗരക, കജപകതക അടലസസജനമജകല.

  ശരതരഘടന, പകതക എനലവ വചമ പനജകലയജൽ നലങൾ ആപരജഗരതലൽ മലകച നലലയലലജണര. എനജൽ 

നജഡതപരമജയ കമപകപടജ, ദഹനപകപടജ ഉണജകജക. ഞരമമപരമജയ അസമഖമമണജകനമങലൽ അതലന 

കജരണക നലങളമ നട കലപ വലകജരപകടനക, അതജയതര നപടരനടനര സസ കക മജയല സകപവദനക നചയമന 
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പകതമജണര. നപടരനടനര പരലകതണനജകനതക ജതവലത ദശലലയമ നട കഴപക മസ ലമജണര. ജതവലതതലൽ കടമ തൽ 

ആഹരളജദക പതടമ നതക നനലരല. ദഹനപകടലന കജരണക ആവശരതലലധലകക ആഹജരക കഴലകനത 

നകജണമ തനന. പലപരപപജഴമ ക നലങളമ നട ആഹജരക വലഭവസമദവമ ക സമനവമ ക ആനണനര മജതമലരല, 

ദവകലയജണര നലങൾ ആഹജരക കഴലകനതക. മദര വയസസ സ  കഴലഞര കടമ തൽ വണണ ക വയയ വജനള പവണതയമ ക 

പകടമജണര; ശദലകക.

വലപനജദങൾ, നനപപ പ ൺ പകതക അടലസസജനമജകല.

  പലവലപനജദ വതലകൾ (പഹജബലകൾ) നലങൾ ഏറരനറടമ കക. നലങൾ അവയലൽ മമങലനലൽകക. എനജൽ 

കറചമ  കജലക കഴലയമ പമജൾ കമനശലകകയമ ക അവനയ പരലതരജലകകയമ ക നചയമ ക. എനജൽ വതണമ ക ഏതജനക 

ചലലവ എടമകക. അവയമ നട ഗതലയമ ക പഴയതതനന. ഏതജണലപകജരമജണര ജതവലതതലലസ നടയമള നലങളമ നട 

പയജണക. നപജതനവ പറഞജൽ വലവലധ വലപനജദവതലകളലൽ നലനക നലങൾ പലതക പഠലകകയമ ക ആഹരളജദക 

പനടമ കയമ ക നചയമ ക. ധജരജളക വലലയമള അറലവമ പനടമ ക.

വലവജഹക ജതവലതപങജളല,  ശകപകതക അടലസസജനമജകല.

  നപജതപവ പറഞജൽ, ജതവലത പങജളലനയ തലരനഞടമകന കജരരതലൽ നലങൾ വളനര ശദലകനയജളജണര. 

ഒര നതറമ  വരനതലനനപറല വളനര ഭതതലതമജയ സങലസ മജണര നലങൾകളതര. അതലനജൽ നലങൾ വളനര 

ജജഗരഗനജയലരലകക. തനസ ലക വലവജഹക തജമസലചമ പപജകന. ഒരലകൽ നതരനഞടമതര വലവജഹക 

നടതലകഴലഞജൽ നലരനലജര അർപണപബജധമമള പങജളലയജയലരലകക നലങൾ.

സജമതലകക, വരഴപകതക അടലസസജനമജകല.

  സജമതലക കജരരങളലൽ തലകഞ ഗഗരവവമ ക ഉതരവജദലതദവമ ക ആധലകജരലകതയമ ക നലങൾ പദർശലപലകക. 

സഹപവർതകർ മന:പസ ർവക ദവതരണലകൾ സഷഷ ലചലലരനലങലൽ തതർചയജയമ ക ഏനതജര പദതലയമ ക 
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ഏറരനറടമതര വലജയലപലകജൻ നലങൾകര കഴലയമ ക. ബലസലനസസ ലൽ പങജളലകളമണജവമനതര നലരലതലരല. 

ജതവലതതലനല ആദരഘടങളലൽ നലങൾകര ധജരജളക പതലകലസജഹചരരങനള പനരലപടണലവരലകയമ ക തനസ ലക 

വളനരപയനറ കഠലനജദദജനക നചപയണതജയല വരലകയമ ക നചയമ ക. എനലരനജൽപപജലമ ക, അദദജനലചര 

നലർണണ ജയകമജയ വലധക സജമതലക പശഷല സകഭരലകനമനറപജണര. ഭജഗരനമപനജ, യജദശലകനമപനജ 

പറയജൻ പജടലലരല, നലങൾ പനടമ ന സസജനവമ ക, പജമമഖരവമ ക നലങളമ നട ഉയർന മജനസലക ഗണതലൻപറയമ ക, 

സദശലകണതലൻനറയമ ക ഫലമജണര. തനലപയ പദതലകൾ ആവലഷഷ രലകകയജണര നലങൾകതമക. വളനര 

അസജധജരണമജയ ചലല കണമപലടലതങൾ നലങൾ നടതലനയനവരജക. ഭജഗരക അതലൽ നലങനള 

കടജകലകകയമ ക നചയമ ക. സജധജരണയജയല ആളമകൾ ധനസമജദനക നടതന രതതലയലൽ നലനക വളനര 

വലഭലനവമ ക, വരതരസസ വമ മജയ മജർഗഗ തലൽ ധനക പനടജൻ നലങൾക കഴലയമ നമനജണര കജണനതര.

പഞജകഗഫലങൾ
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1. നകതഫലക : തലരപവജണ നകതതലൽ ജനലചവനരപററല നപജതവജയല പറഞജൽ നലങൾ സമനരനക 

ധനവജനമജയലരലകനമങലൽപരപപജലമ ക ഗരഭകലയമ ക ഈശദരവലശദജസവമ ക സതരസനതയമ ക ഉപപകലകകയലലരല. 

ഉപജതവനമജർഗഗ ക സദപയതക നകജണമ തനന പനടണനമനക വലശദസലകന നലങൾകര പണക 

ആവശരതലലധലകക നചലവഴലകനതലലമ ക ഒടമ ക പയജസക കജണകയലലരല. സദനക വതടമ വലടമ  

മജറലതജമസലപകണലവരനമങലലമ ക സമഖകരമജയ ഒര ദജമതരജതവലതമജണര നലങൾകര വലധലചലരലകനതര. ഇതലന 

പധജനകജരണക നലരലവളജയ നലങളമ നട ഭജരര തനനയജണര.  നലങൾകര ബനമബലക കറയമവജനജണര സജദരത. 

നലങളമ നട മമൻപകജപക അടകലനലർതലയജൽ നലങൾകതനന അതഗണക നചയമ ക. 

     നലങൾ ജനലചവർഷതലലമ ക നജലജക വയസസ ലലമ ക ശദജസവലകജരതജലമ ക പതലമസ നജക വയസസ ലൽ മഗങൾ 

മമഖജനലരമജയമ ക ഇരപതലഒനജക വയസസ ലൽ ഉദരപരജഗങൾ മമ പഖനയമ ക ഇരപതലനയടജക വയസസ ലൽ സസ തകളജലമ ക 

മമപതജക വയസസ ലൽ കരപൻ തടങലയ തദകര പരജഗങൾമസ ലവമ ക, മമപതലആറജക വയസസ ലൽ പനതപരജഗക നകജപണജ 

അലരനലങലൽ ആയമധങൾനകജപണജ, നജലസ തലഏഴജക വയസസ ലൽ വതണമ ക ഉദരപരജഗങൾ മമ പഖനയമ ക 

അമതലഅഞജക വയസസ ലൽ പകർചവരജധലകളലൽ നലനക അറമപതലഅഞജക വയസസ ലൽ കഫപകജപതജലമ ക 

അരലഷഷ തകളമ ക കഷഷ നഷഷ ങളമ ക ഉണജപയകജക. ഈ കജലഘടങളലൽ മമൻകടലതനന ദശജനജഥനജനര 

പതതലപരനപടമതജനള അർചനകളമ ക പസ ജജദലകർമങൾകക പമ റനമ സജധമകൾകര അനദജനക വസസ ദജനക 

തടങലയ പമണരപവതലകൾകടല  നചയസ ജൽ കഷഷ നഷഷ ങളമ നട വരജപസ ല കറകവജൻ സജധലകക.

    നകതപജദഫലക : തലരപവജണക നകതതലൻനെറ തലതതയപജദതലൽ ജനലചലരലകന നലങൾ ബമദലമജനക 

പവദജനശജസസ ങനള പഠലകവജൻ ഇഷഷ പരനപടമ നവനക ഒരലകലമ ക വരജജപസസ ജവനകൾ നടതജതവനക 

ആയലരലകക. ധനധജനരങൾ ആവശരതലനണജയലരലകനമങലലമ ക മജതജവലൽനലനക ധനക ലഭലകവജനക ഇടയമണര. 

നലങളമ നട പതജളലൽ ഒര ഭജഗരമറമകപണകജനലടയമണര.

2. തലഥലഫലക : ഷഷഷ ലദലനതലൽ ജജതനജകജൻ ഭജഗരക സലദലചലരലകന നലങൾ നലരല ആപരജഗരമമള 

ശരതരതലനടമയമ ക പകദമശദരരങൾകര പജതതഭതനജയമ ക കജണപരനപടമ ന. പകജപക നലങളമ നട സദഭജവതലൽ 

ഒര കറമത പജടമ ണജകജനത ശദലചജൽ നലങൾകക കനട നലൽകനവർകക നനര. നലങൾ ശകരല പകതലൽ 
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ജനലചലരലകനതലനജൽ ശഭഫലങൾ പബലമജയലരലകകയമ ക അശഭഫലങൾ ദമ ർബലമജയലരലകകയമ ക നചയമ ക.

3. കരണഫലക : ഗർദഭകരണതലൽ ജജതനജകജൻ ഭജഗരക സലദലചലരലകന നലങൾകര ഒരലടതക സസലരമജയല 

തജമസലകവജൻ സജധലചരനചനവരലലരല. അതപപജനല തനന ദഢമജയ ഒരഭലപജയക നലങൾനകജനലലമ ക 

ഉണജകജനക ഇടയലലരല.

4. നലതരപയജഗഫലക : വദലപയജഗതലൽ ജനലചലകവജൻ ഭജഗരമമണജയ നലങൾ അതതവബമദലമജനക തദദജരജ 

പണലതനജയമ ക ഭവലകനമനളതലൽ സകശയമലലരല. അതനകജണമതനന നലങൾ സമൽസമദലയജൽ 

അനഗഹതതനമജയലരലകക. നലരലവളജയ ഭജരരയമ ക സൽപമതനജരക നലങൾകര ഒര മമതൽകടജയലരലകക.

5. ആഴഴ ഫലക :  നലങളമ നട ജനദലനക തലങളജഴഴ  ആയലവനതലനജൽ നലങൾ എപരപപജഴമ ക പസനമജയ 

മമഖപതജടമ കടലയലരലകനമന മജതമലരല പസനത നലങളമ നട സദഭജവതലലമ ക കജണക. നലങളമ നട 

ഹദയശദലയജണര ഈ ഗണക നലങൾക കലടമ വജനള കജരണക. ഇകജലതര വളനര വലരളമജയലകജണന 

മലതഭജഷണക നലങളമ നട സദഭജവതലൻനറ മജറമ  കടമ കയമ ക നചയമ ക.
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ലഗഫലങൾ

        മകരലഗതലൽ ജനലചലരലകന നലങൾ മജനവമ ക മരരജദയമ ക വലനയവമ ക ഉളളവനജയലരലകക. ആരമജയമ ക 

കടമ തൽ അടമകജൻ നലങൾകലഷഷ മലരല. അടമതവർകപവണല എന ബമദലമമ ടമ കളമ ക സഹലകകയമ ക നചയമ ക. 

മററമളളവനര നതററലധരലചമ പപജയജൽ പലനന അവരമജയല യജനതജരലടപജടമ ക നടതകയലലരല. ആ ദവരജഗരബമദല 

വളനര കഴപങൾ ഉണജകലപയകജക. വലപരജധക പമ റത കജണലകജനത ഉളളലനലജതകവജനക നലങൾക 

സജധലകക. മററമളളവരനട രഹസരങൾ നലങൾ ഭദമജയല സസ കലകക. ഉദജരമതലയജയ നലങൾ 

നരജയസസനമജയതനകജണര നപജതജനക നലങനള ബഹമജനലകനമന മജതമലരല നലങനള സഹജയലകകയമ ക 

നചയമ ക. ആവശരകജനര സഹജയലകനമങലലമ ക നഭഗതലകമജയ കജരരങളലൽ ഇടനപടമ നതലൽ നലയനണക 

പജലലകക. പപതരകമജയ ഒരചടകടലനകതര നലനനകജണര പയജഗരമജയകജരരങളലൽ മജതക നലങൾ ഇടനപടമ ക.

        ജതവലതമജകന മതരതലൽ ജയലചമ ക പതജററമ ക പജഠക പടലകന നലങൾ സദതനജതവലതതലൽ കടസ തൽ 

വലജയക കനണതക. വലശദജസപതജടമ കടല കജരരങൾ ഏലസ ലകജൻ നലങൾ പററലയ ആളജയലരലകക. നലങളലൽ 

കളങക കണമപലടലകജനജർകക സജധലകലലരല. അതലനശമലകനവർതനന പമജശകജരജകക. എനകജരരക 

നചയജനക മററമളളവനരനകജണമ  നചയലകജനക നലങൾ സജമർതരക കജണലകക. എനജൽ കടമ തൽ ധനക കയലൽ 

വരപമജൾ അതര അമലതമജയല ചലലവഴലകകയമ ക നചയമ ക. സമഖപലജലമപനജയ നലങൾ ചലലപരപപജൾ 

വതണമ വലചജരമലലരലജനതയമ ക പവർതലചമകളയമ ക. മററമളളവർ നലങനള വലശദസലകണനമന നലർബനമമ ളള 

നലങൾ മററമളളവനര വലശദസലകകയലലരല. ഇടപജടമ കജർ പററലകനമനളള ചലന ഉളളതനകജണര  

മമൻകരതപലജടമ കടല പവർതലകക. കജരരങൾ ഏൽപലകനവനര പപലജഭലപലചമ ക ഉതജഹലപലചമ ക പവഗതലൽ 

തതർനതടമകവജൻ നലങൾക സജമർതരമമണജയലരലകക. നപജതജനപസവനക നലങൾക അത പനലയലരല. 

കഷല, കചവടക, ഉപദരജഗക, കലജപവർതനങൾ എനലവയലൽ നലങൾ പശജഭലകക.

        ബലലഷഷ മജയ ശരതരമമ ളള നലങൾകര ഉയരക അതകടമ തലമണജകജൻ സജദരതയലലരല. ദതർഘവതജകജരമജയ 

മമഖവമ ക നതണ നജസലകയമ ക ഘനഗകഭതരമജയ ശബബ വമ ക ശജനമജയ മമഖഭജവവമ ക വലലയ ശലരസസ സ ക 

നലങൾകണജയലരലകക. നലങനളകജണപമജൾ ആപരജഗരവജനജനണനപതജനനമങലലമ ക അത ആപരജഗരക 

കജണണനമനലലരല. അതപപജനല തനനയജണര നലങളമ നട ബമദലശകലയമ നട നലലയമ ക.
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        നലങൾക ദജമതരതലൽ സകതപസ ല അനഭവപരനപടമ ക. ഭജരരയമ നട അസമഖകമസ ലക ദവഷമരങൾ 

ഉടനലടമ കനമങലലമ ക കടമ കബസകരകണതലനര എലരലജ മമൻകരതലമ ക നലങൾ എടമകക. ബനമകൾകപവണല 

എനലലലടനപടജലമ ക അപജയമജണണജകനതര. സപഹജദരങളലൽ നലനക അധലകക പതതകപവണ. കടകബകജനര 

സഹജയലകജൻ തരജഗക സഹലകക. കടമ കബകജരണവരജപയജ മപററജ പശജഭലകജനക പയജഗക ഉണജകജക.

        ശദജസപകജശസകബനലയജയ പരജഗങൾ, വജതക, ആതക , തലനതരലറകക എനത അസമഖങൾ 

പലടലനപടരപടകജനലടയമണര. ആപരജഗരകറവമണജകജതലരലകജൻ മമൻകരതൽ എടമ കനമങലലമ ക അസമഖങൾ 

പലടലനപടജൽ പദഭമജകജൻ സമയനമടമ കക.

നലരല ദലവസങൾ :- തലങൾ, ബമധൻ, നവളളല
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ദശയമ ക അപഹജരവമ ക

3 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക ,ദശ:ചനൻ, 23-Nov-2009 to 27-Feb-2013

    ചനദശയലനല നപജതവജയ ഫലങൾ ഒടമ കതനന പമജശമജയലരലകകയലലരല. ഈ ദശയലൽ സർവകജരരങളമ ക 

സജധലചരനചടമ കവജൻ സജധലകക. സമഖമജയ ഭകണക, വസസ ക, ആഭരണക, പശകൾ, ഭമല എനലവ ലഭലകജനക 

പയജഗക ഉണജകക. ഗരപസ ജക പജതതഭവലകജനക പയജഗരതയമണജകക.0 വയസസ ര 6 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ചനൻ - 

അപഹജരക:ബമധൻ, 23-Nov-2009 to 29-May-2010

ചനദശയലനല ബമധജപഹജരകജലതര ധനലജഭപതജനടജപക ഐശദരരവമ ക ദകവരലകജൻ സജധലകക. വലദരനകജണമ  

ഗണക ലഭലകവജനക ജതവലതസമഖക അനഭവപവദരമജകവജനക കഴലയമന ഈ കജലയളവര എനനകജണമ ക 

നസഗഭജഗരകരമജയ ഒനജയലരലകക.

1 വയസസ ര 1 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ചനൻ - അപഹജരക:പകത, 29-May-2010 to 28-Dec-2010

ചനദശയലനല പകതവലൻനെറ അപഹജരകജലതര പരജഗങൾ തരന അനജപരജഗരസസലതല സകജജതമജകജനലടയമണര. 

ഇപതജനടജപകതനന അനജവശരചലലവമകളമ ക ധനനഷഷ വമ ക ഉണജപയകജക. ഇനതലരലജമജകപമജൾ മന:കരപളശവമ ക 

ഉടനലടമ കനമന പപതരകക പറപയണതലലരലലരപലജ?

2 വയസസ ര 9 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:ചനൻ - അപഹജരക:ശകൻ, 28-Dec-2010 to 28-Aug-2012

ചനദശയലനല ശകജപഹജരകജലതര  ധനസസലതലയലലമണജകന ഉനതല കതർതല എനത ഭജഗരങൾ 

പതടലവരനതനകജണര ഒര വലധതലലമ ക മനനകരപളശക ഉണജകജനലടയലലരല. കടമ കബജഗങളലൽ നലനക കലടമന 

സമഖകരമജയ സഹകരണവമ ക വലലനയജര ഭജഗരക തനനയജയലരലകക.

3 വയസസ ര 3 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:ചനൻ - അപഹജരക:ആദലതരൻ, 28-Aug-2012 to 27-Feb-2013

ചനദശയലനല ആദലതരജപഹജരകജലക നപജതപവ ശഭകരവമ ക സമഖകരവമ മജയജണര കജണനതര. ഭരണവർഗഗ തലൻനെറ 

പതതത ആർജലകജനക കജരരങൾ വലജയപജപസ ലയലനലതലകനതലനക ശതമകളമ നട ഉനസ ലനജശതലപലയയ ര 

വഴലനതളലയലകജനക ഈ കജലയളവലൽ സജദരത കജണനണര. ഇനതലരലജമജകപമജൾ നലങളമ നട 

സസജനതലനതനന ഉനതലയമണജകജനത തരമലലരല.

10 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:നചജവ, 27-Feb-2013 to 27-Feb-2020
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    നചജവജദശയലനല നപജതവജയ ഫലങൾ കടമ തലമ ക പദജഷദജയലനലകളജനണങലലമ ക അതലനലടയലൽ ചലല 

രജതപരഖകളമ ക കജണജക. അഗല, ഇലകക ലസലറല എനലവനയനകജണമ ക സർകജർ, യമദക അഥവജ വരവഹജരക, 

ഔഷധക എനലവനകജണമ ക ധനജഗമമജർഗഗ ക കജണനണര. കളവര, വഞന, കസ രപവതലകൾ എനലവയലൽ നലനക 

സമജദലകജൻ സജധലചരപചകക. രകപലതജദലകൾ ദമഷലചര ജദരക മമതലജയ അസമഖങൾ ഉണജകക. 

ദമ ർനടപമകജരമജയമ ളള സഹവജസവമ ക ഗരകനജരലൽനലനക ബനമകളലൽ നലനക കടമ കബജഗങളലൽ നലനമമ ളള 

വലപരജധവമ ക അനഭവലകജൻ ഇടവപനകജക.

3 വയസസ ര 8 മജസക 1 ദലവസക, ദശ:നചജവ - അപഹജരക:നചജവ, 27-Feb-2013 to 26-Jul-2013

നചജവജദശയലനല സദജപഹജരകജലതര സപഹജദരങൾ അടമത ബനമകൾ എനലവരമജയല വലപരജധക 

ഉടനലടമ കജൻ സജദരതയമണര. ഏതകജരരക തടങലയജലമ ക അത നലർവലഘരനക തടർനപപജകജൻ പറജത 

അവസസയമ മമണജകക. ഇപതജനടജപക ഉഷണ സകബനമജയ പരജഗജതരതകടലയജകപമജൾ ജതവലതകതനന 

ദമസസ ഹമജപയകജക.

4 വയസസ ര 8 മജസക 19 ദലവസക, ദശ:നചജവ - അപഹജരക:രജഹ, 26-Jul-2013 to 14-Aug-2014

നചജവജദശയലനല രജഹവലൻനെറ അപഹജരകജലതര എടമതപറയജനതതനന പലവലധങളലലമ ളള കരപളശങളമ ക 

നഷഷ ങളമ മമണജപയകജക.

5 വയസസ ര 7 മജസക 25 ദലവസക, ദശ:നചജവ - അപഹജരക:വരജഴൻ, 14-Aug-2014 to 21-Jul-2015

നചജവജദശയലനല വരജഴജപഹജരകജലതര ഭമലലജഭമമണജകനതലനനജപക ധനലജഭവമ ക ഉണജകജനളള 

സജദരതകജണനണര. പരതകകളലൽ മജതമലരല എലരലജകജരരങളലലമ ക വലജയക പതതകലകജവമന പശജഭനമജയ 

ഒര കജലയളവജയലരലകമലതര.

6 വയസസ ര 9 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:നചജവ - അപഹജരക:ശനല, 21-Jul-2015 to 28-Aug-2016

നചജവജദശയലനല ശനലയമ നട അപഹജരകജലതര പഠനസകബനമജപയജ നതജഴലൽപരമജപയജ ഒര അപകർഷത 

ഉണജകവജനക അനതജനടജപക തനന  കഷലനജശതലനക സജദരത കജണന. അനരപദശവജസവമ ക സഞജരകരപളശവമ ക 

ഉണജകജനലടയമണര. ശതമകളലൽനലനക തസയ രനജരലൽനലനക ഭതഷണലയമ ക ആകമണവമ ക പനരലപടണലവപനകജക.
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7 വയസസ ര 9 മജസക 0 ദലവസക, ദശ:നചജവ - അപഹജരക:ബമധൻ, 28-Aug-2016 to 26-Aug-2017

നചജവജദശയലനല ബമധജപഹജരകജലതര കടമ കബതലൽ ധനലജഭമമണജകവജനക പമതലയ ഭവനനലർമജണതലപനജ 

അലരനലങലൽ ഉളതലനനതനന നവതകരലകജപനജ ശമലകവജനക ഇടയമണജകജക. ശതമകളലൽ നലനള ശലരവമ ക 

അതമസ ലവമ മലരലജനതയമ ക ഉണജകന മപനജദമ :ഖവമ ക അനഭവലപകണലവരജനക സജദരത കജണനണര.

8 വയസസ ര 1 മജസക 28 ദലവസക, ദശ:നചജവ - അപഹജരക:പകത, 26-Aug-2017 to 22-Jan-2018

നചജവജദശയലനല പകതവലൻനറ അപഹജരകജലതര ഉദരപരജഗങളലൽ നലനക പലവലധ 

ദമ രലതങളനഭവലകജനലടയജപയകജക.

9 വയസസ ര 3 മജസക 28 ദലവസക, ദശ:നചജവ - അപഹജരക:ശകൻ, 22-Jan-2018 to 24-Mar-2019

നചജവജദശയലനല ശകജപഹജരകജലതര പഠനസകബനമജപയജ നതജഴലൽപരമജപയജ ഉയർച കജണജൻ 

സജദരതയമണര. എവലപടയമ ക വലജയക പതതകലകജവമനതലനനജപക ധനലജഭവമ ക ഉണജകജനലടയമണര. കടമ കബസമഖവമ ക 

ഈ കജലയളവലൽ ഏറലയലരലകക.

9 വയസസ ര 8 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:നചജവ - അപഹജരക:ആദലതരൻ, 24-Mar-2019 to 30-Jul-2019

നചജവജദശയലനല ആദലതരജപഹജരകജലതര പഠനസകബനമജപയജ നതജഴലൽപരമജപയജ ഔനതരവമ ക പതജപവമ ക 

പനടജനജകനമങലലമ ക സദജനങളലൽ നലനള ശതമ തയമ ക അപതജനടജപക തനന അനഭവപവദരമജകക. ഇതമസ ലക 

കലഹങൾ വനരയമണജകജനമലടയമണര. ധനധജനരസമദല കജണനമങലലമ ക ചലലപരജഗങൾ ശലരപരനപടമതജനക 

സജദരത ഇലരലജതലലരല.

10 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:നചജവ - അപഹജരക:ചനൻ, 30-Jul-2019 to 27-Feb-2020

നചജവജദശയലനല ചനജപഹജരകജലതര എലരലജ കജരരങളലലമ ക ലജഭമജണര കജണനതര. കടമ കബതലൽ ഐശദരരക 

ധനലജഭവമ ക ഉണജകക.

28 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:രജഹ, 27-Feb-2020 to 27-Feb-2038

    രജഹർദശയലനല നപജതവജയ ഫലങൾ അത നനജയലരലകലലരല. ഈ ദശയലൽ സർകജരലപനയമ ക കളളനജപരയമ ക 

വലഷക, ആയമധക, അഗല എനലവപയയമ ക ഭയന ജതവലപകണലവപനകജക. പമതദമ നഖവമ ക ബനമകൾക നജശവമ ക 
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നതചനജരലൽ നലനക അപമജനവമ ക അപവജദവമ ക സഹലപകണലവരക. പവതലകൾക തടസസ മമണജകനമന 

മജതമലരല, സസജനഭകശവമ ക സകഭവലകജക. കജലലന തകരജറമ  വരജനത സസ കലകണക.

12 വയസസ ര 11 മജസക 15 ദലവസക, ദശ:രജഹ - അപഹജരക:രജഹ, 27-Feb-2020 to 09-Nov-2022

രജഹർദശയലനല സദജപഹജരകജലതര ഉതജഹകറവമണജവമനതമസ ലക ധനനഷഷ തലനക അപതജനടജപക 

വരവഹജരങളലൽപരനപടമ  കഷഷ പരനപടമ നതലനക സജദരതകജണന. ദസ രപദശ യജത മസ ലക കഷഷ തകളമണജപയകജക.

15 വയസസ ര 4 മജസക 9 ദലവസക, ദശ:രജഹ - അപഹജരക:വരജഴൻ, 09-Nov-2022 to 04-Apr-2025

രജഹർദശയലനല വരജഴജപഹജരകജലതര ലജഭങൾ പലതക ഉണജകനതലൽ സദജനങൾകര ധനലജഭക, പമതലജഭക, 

വലവജഹക എനലവ പജധജനരമർഹലകന. സജനങളമ മജയലടമള സഹവജസതലൽ നലനണജകന അവരനട 

പതതലയമ ക വലലനയജര പനടമജയലരലകക. പസ ർണണ മജയ ആപരജഗരവമ ക ശതമകനള വലഴരതജനള കഴലവമ ക ഈ 

കജലയളവലലമണജയലരലകക. ഐശദരരവമ ക സർവകജരരങളലലമ ക വലജയവമ ക പതതകലകജക.

18 വയസസ ര 2 മജസക 15 ദലവസക, ദശ:രജഹ - അപഹജരക:ശനല, 04-Apr-2025 to 09-Feb-2028

രജഹർദശയലനല ശനലയമ നട അപഹജരകജലതര സദജനങപളജടമ ര കലഹലകജനക ദസ രപദശവജസതലനക  പയജഗക 

കജണനണര. പലതപരജഗക മമതലജയ പദഹദമ രലതങളമ ക പലടലനപടജൻ ഇടയമണര. ബനമകൾകക കഷഷ തകളമ ക 

അരലഷഷ തകളമ ക അനഭവലപകണല വപനകജക.

20 വയസസ ര 9 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:രജഹ - അപഹജരക:ബമധൻ, 09-Feb-2028 to 28-Aug-2030

രജഹർദശയമ നട ബമധജപഹജരകജലതര സദസസജനതലനര ഉയർചയമ ക അഭലവദലയമ ക പതതകലകനതലൽ നതറമനണന 

പതജനനലലരല. ഇതമസ ലക ധനലജഭവമ ക സദനക ബനമ ജനങളമ നട പതതലയമ ക ഉണജകജനലടയമണര.

21 വയസസ ര 9 മജസക 21 ദലവസക, ദശ:രജഹ - അപഹജരക:പകത, 28-Aug-2030 to 16-Sep-2031

രജഹർദശയമ നട പകതവലൻനറ അപഹജരകജലതര ഒടനവധല കരപളശങളനഭവലപകണതജയല വപനകജക. അതലൽ 

പധജനമജയല നലലയ നതര പമതനജശവമ ക ധനഹജനലയമ മജണര. അതലനടമതതജയല ശതമകളലൽ നലനമമള 

അപതതകലതമജയ ഉപദവങളമ ക ബനമകളലൽ നലനള വലപരജധവമ ക സഹലപകണലവരന. തസഷ രഭയവമ ക 

അഗലയലൽ നലപനജ വലദരമചച കലയലൽ നലപനജ ഉള അപകടവമ ക വന ഭവലകജനലടയജപയകജക.
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24 വയസസ ര 9 മജസക 21 ദലവസക, ദശ:രജഹ - അപഹജരക:ശകൻ, 16-Sep-2031 to 15-Sep-2034

രജഹർദശയലനല ശകജപഹജരകജലതര വലവജഹക നടകവജനക ഭമലസദനമജകജനക സജദരത കജണനണര. 

എനജൽ സദജനങളലൽ നലനള വലപരജധവമ ക സമജദലചരപചകജനലടയമണര. കഫവജതജനരമജയ പരജഗങൾ 

ആകമലകജനക ഇടവപനകജക.

25 വയസസ ര 8 മജസക 15 ദലവസക, ദശ:രജഹ - അപഹജരക:ആദലതരൻ, 15-Sep-2034 to 10-Aug-2035

രജഹർദശയലനല ആദലതരജപഹജരകജലതര സർകജർ പജജലലയലപലജ സദനക നതജഴലലലപലജ സകതപസ ലയമണജകവജനക 

ധർമപവതലകൾ അനഷഷ ലകജനക പയജഗക കജണന. ദജമതരസമഖക സനജനലജഭക എനലവകക സജദരതയമണര. 

ഇപതജനടജപക തനന ശതമകളലൽ നലനള ശലരവമ ക വലഷഭയക, അഗലഭയക എനലവയമ മമണജകജക. അധലകക 

സഞരലപകണലവരവജനക നയനപരജഗക വരവജനക ഇടയമണര.

27 വയസസ ര 2 മജസക 15 ദലവസക, ദശ:രജഹ - അപഹജരക:ചനൻ, 10-Aug-2035 to 08-Feb-2037

രജഹർദശയലനല ചനജപഹജരകജലതര പലവലധതലലമ മമള ഉപദവങൾ ഉണജകജനലടയമണര. 

കടമ കബജഗങൾകണജകന അസമഖങളമ ക അതലൽനലനമമണജകന മപനജദമ :ഖവമ ക ധനകയവമ ക കഷലനജശവമ ക 

എലരലജക ഉണജകജൻ സജദരതയമണര.

28 വയസസ ര 3 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:രജഹ - അപഹജരക:നചജവ, 08-Feb-2037 to 27-Feb-2038

രജഹർദശയലനല നചജവജപഹജരകജലതര ഉപദവങൾ തടരജനലടയമണര. സർകജർ തലതലൽ നലനമമള ശലകകൾ, 

ദജമതരവലരഹക, കഷലനജശക ധനപശജഷണക, നതജഴലലലൽ അനഭവപരനപടമ ന വലഷയമതകൾ എനലവനകലരലജക 

പമ റപമ ഉഷണ സകബനമജയ അസമഖങളമ ക ബജധലചരപചകജനലടയമണര.

44 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:വരജഴൻ, 27-Feb-2038 to 27-Feb-2054

    വരജഴദശയലനല നപജതവജയ ഫലങൾ വളനര നലരലതജയലരലകക. ഈ ദശയലൽ വലചജരലകന കജരരങനളലരലജക 

സജധലചരനചടമ കവജനക  ധർമപവതലകൾ നചയമ വജനക സനജനലബബ ല ഉണജകവജനക സജദരതയമണര. സർകജരലൽ 

നലനക ഉതമവരകലകളലൽ നലനക അഭലനനനക ഏററമവജങമവജനക ഉതമങളജയ വജഹനങൾ വജങമവജനക 

പയജഗമമണര. കടമ കബജഗങപളജടമ  പചർന സമഖകരമജയ ഒര ജതവലതക നയലകവജനക സജധലകക.
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30 വയസസ ര 4 മജസക 22 ദലവസക, ദശ:വരജഴൻ - അപഹജരക:വരജഴൻ, 27-Feb-2038 to 16-Apr-2040

വരജഴദശയലനല സദജപഹജരകജലതര പരതകകളലൽ വലജയവമ ക ഇതരബഹമതലകളമ ക പനടമ വജനള നസഗഭജഗരക 

ഉണജകക. പവനറ നലരല ഫലങനളജനക ഈ കജലയളവലൽ പതതകലകജനജവലലരല.

32 വയസസ ര 11 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:വരജഴൻ - അപഹജരക:ശനല, 16-Apr-2040 to 28-Oct-2042

വരജഴദശയലനല ശനലയമ നട അപഹജരകജലതര ദമ ർജനങളമ മജയമള സഹവജസതലനക പലതരക 

ദമ ർവജസനകൾകക ഇടയമണജകജക. നതജഴലലലൽ ഉണജകന മനതമസ ലക ധനനഷഷ വമ ക ഉണജപയകജക. കടമ തൽ 

സഞരലകവജനക ദമ ർമർഗഗ ലകളമ മജയല സമർകതലപലർപരനപടമ നതലനക സജദരതയമണര.

35 വയസസ ര 2 മജസക 10 ദലവസക, ദശ:വരജഴൻ - അപഹജരക:ബമധൻ, 28-Oct-2042 to 02-Feb-2045

വരജഴദശയലനല ബമധജപഹജരകജലതര ദമഷഷ നജരജയ സരപനഹലതർ മമഖജനലരക എനനങലലമ ക ദമ :ഖപമജ അപവജദപമജ 

ഉണജകജനലടയമണര. എങലലമ ക ഈ കജലയളവലൽ വലദരജഭരജസപരമജപയജ നതജഴലൽപരമജപയജ ധനലജഭമമണജകവജൻ 

പയജഗക കജണനണര.

36 വയസസ ര 1 മജസക 16 ദലവസക, ദശ:വരജഴൻ - അപഹജരക:പകത, 02-Feb-2045 to 09-Jan-2046

വരജഴദശയലനല പകതവലൻനറ അപഹജരകജലതര ആപരജഗരകറപവജ പരജഗബജധപയജ ഉണജകജനലടയമണര. 

മരണതലൽപപജലമ ക കലജശലകജവമന ബനമ ജനങളമ നട പവർപജടമ ക പതതകലകജവമനതജണര. കടമ കബതലൽ 

അസദസസത അനഭവലപരനപടജനക മറമളവരനട വലപരജധക സമജദലകവജനക സജദരത ഏനറയമണര.

38 വയസസ ര 9 മജസക 16 ദലവസക, ദശ:വരജഴൻ - അപഹജരക:ശകൻ, 09-Jan-2046 to 09-Sep-2048

വരജഴദശയമ നട ശകജപഹജരകജലതര ആവശരതലനള ഗപഹജപകരണങൾ പശഖരലകവജൻ കഴലപഞകക. 

കടമ കബജഗങൾകര സമഖകരമജയ ജതവലതവമ ക ധനസമജദനവമ ക ഉണജകജനള സജദരതയമ ക വലരളമലരല.

39 വയസസ ര 7 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:വരജഴൻ - അപഹജരക:ആദലതരൻ, 09-Sep-2048 to 28-Jun-2049

വരജഴദശയമ നട ആദലതരജപഹജരകജലതര ഉപദരജഗക ലഭലകവജപനജ അലരനലങലൽ ഉള ഉപദരജഗതലൽ ഉനതല 

ദകവരലകവജപനജ സജധലചരപചകജക. സർകജർതലങളലൽ നലനള സമജനങളമ ക അധലകജരങളമ ക 

ലഭലകജനലടയമണര. സമൽസമദല, വജഹനക വജങജനള ഭജഗരക എനലവകപമറപമ യശസസ സ ക ജനസമലതലയമ ക 
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വർദലകജനമലടയമണര.

40 വയസസ ര 11 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:വരജഴൻ - അപഹജരക:ചനൻ, 28-Jun-2049 to 28-Oct-2050

വരജഴദശയമ നട ചനജപഹജരകജലതക ആദലതരജപഹജരകജലനത പശജഭന ഫലങൾ തടർനക 

ലഭലചമ നകജണലരലകനമനജണ കജണനതര.

41 വയസസ ര 10 മജസക 9 ദലവസക, ദശ:വരജഴൻ - അപഹജരക:നചജവ, 28-Oct-2050 to 04-Oct-2051

വരജഴദശയമ നട നചജവജപഹജരകജലതര ഉപദരജഗതലൽ അലരനലങലൽ നതജഴലലലൽ ഉനതലയമ ക ധനധജനരജദലലജഭങളമ ക 

ഉണജവമകയമ ക ജനപതതലയമ ക കതർതലയമ ക വർദലകകയമ ക നചയമ ക. ശതമകളലൽ നലനക വരവഹജരജയക മസ ലപമജ മറരപറജ 

ധനലജഭവമ ക ഉണജപയകജക. എനജൽ അമലതമജയ സഞജരക, നയനപരജഗക, കർമവലഘരനക എനത പദജഷഫലങളമ ക 

ഉണജകജനലടയമണര.

44 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:വരജഴൻ - അപഹജരക:രജഹ, 04-Oct-2051 to 27-Feb-2054

വരജഴദശയമ നട രജഹവലൻനറ അപഹജരകജലതര. ശരതരജസദജസസരക, ധനനഷഷ ക, വരവഹജരങൾ എനലവയമ ക 

അപതജനടജപക വരന മപനജവരധയമ ക അനഭവലകജൻ ഇടയമണജപയകജക. ഇതലനലലരലജമമപരല പലതതലരരജയ 

ഗരജനങൾകര നജശപമജ മരണക തനനയമ പമജ സകഭവലകജനക സജദരതയമണര.

63 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ശനല, 27-Feb-2054 to 27-Feb-2073

    ശനലദശയലനല നപജതവജയ ഫലങൾ അത നനജയലയലരലകജനലടയലലരല. ഈ ദശയലൽ നലങൾകക 

കടമ കബജഗങൾകക വജതജദലപരജഗങളമണജകവജനക ബനമ ജനങൾകര നജശമമണജകവജനക ഭതരജനങനള 

പവർപലരലയജനക ഇടയമണര. നതചനജരമജയല വജകതർകമമണജകവജനക സജദരതയമണര. സമഖതലനക ഭമലകക 

ധനതലനക  വലചജരലകജത നജശമമണജകവജനക അനരപദശവജസതലനക ഇടവപനകജക.

47 വയസസ ര 3 മജസക 6 ദലവസക, ദശ:ശനല - അപഹജരക:ശനല, 27-Feb-2054 to 02-Mar-2057

ശനലദശയമ നട സദജപഹജരകജലതര എലരലജ കജരരങളലലമ ക അഭലവദലയമണജകനമന മജതമലരല അനരജജതലകജരലൽ 

നലനക കഷലഭമലയലൽ നലനക ധനലജഭമമണജകജനക ഇടയമണര. എനജൽ ദമ ർനടപമകരമജയമള സമർകക 

മസ ലമമണജകന അപവജദവമ ക അതമസ ലമമണജകന ദജനരപതരകലഹവമ ക മപനജദവകരളബരവമ ക പദജഷഫലങളജയമ ക 
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കജണന.

49 വയസസ ര 11 മജസക 15 ദലവസക, ദശ:ശനല - അപഹജരക:ബമധൻ, 02-Mar-2057 to 10-Nov-2059

ശനലദശയമ നട ബമധജപഹജരകജലതര സർവകജരരങളലലമ ക വലശലഷരജ വരവഹജരങളലൽ വലജയക വരലകക. പമതതജയല 

ഭമല ലഭലകകയമ ക സമതര നസഗഖരനസഗഭജഗരങൾ ഉണജവമകയമ ക നചയമ ക. ചലലപരപപജൾ ഗഹക 

മജറലതജമസലപകണലവരകയമ ക നചയമ ക.

51 വയസസ ര 0 മജസക 25 ദലവസക, ദശ:ശനല - അപഹജരക:പകത, 10-Nov-2059 to 19-Dec-2060

ശനലദശയമ നട പകതദപഹജരകജലതര അത നലരല ഫലങൾ പതതകലപകണതലലരല. കജറലൽ നലപനജ തതയലൽ 

നലപനജ അപകടക സകഭവലകജക. തസഷ രനജരലൽ നലപനജ ശതമകളലൽ നലപനജ ഏനതങലലമ ക രതതലയലലമള ആകമണക 

പതതകലകജക. ഇതനകജണമ ക പഴയവതടലൽ തജമസലകനതനകജണമ ക ഉണജകന  കടകബജഗങപള കറലചള 

ഉതരകണഷ , കടമ കബതലലജർനകങലലമ ക ഉണജകന സർപഭയക എനത പദജഷഫലങളമ ക അനഭവലപകണലവപനകജക.

54 വയസസ ര 2 മജസക 25 ദലവസക, ദശ:ശനല - അപഹജരക:ശകൻ, 19-Dec-2060 to 18-Feb-2064

ശനലദശയമ നട ശകജപഹജരകജലതര ധനലജഭമമണജകനമനമജതമലരല പമതലയവജസഗഹ നലർമജണവമ ക 

നടപനകജക. കടമ കബജഗങൾക നസഗഖരവമ ക ഉണജകക. സജഹലതരപവർതനങളലപലജ കചവടതലപലജ 

ഏർപരനപടജനക കതർതല വർദലകജനക സജദരത കജണന.

55 വയസസ ര 2 മജസക 7 ദലവസക, ദശ:ശനല - അപഹജരക:ആദലതരൻ, 18-Feb-2064 to 30-Jan-2065

ശനലദശയമ നട ആദലതരജപഹജരകജലതര നപജതപവ പദജഷഫലങളജണണജവമക. പമതവലപയജഗവമ ക ബനമകളമ നട 

നജശവമ ക അപതജനടജപക ശതമകളലൽ നലനമമള ഭയവമ ക ഉണജകജനലടയമണര. നതജഴലലലൽ വലരകലയമ ക 

ധനപശജഷണവമ ക അനഭവപവദരമജകക. ഉദരപരജഗങളമ ക പനതപരജഗങളമ ക പലടലനപടജനക ഇവ 

അപകടകജരലകളജകജനക സജദരത കജണനണര.

56 വയസസ ര 9 മജസക 6 ദലവസക, ദശ:ശനല - അപഹജരക:ചനൻ, 30-Jan-2065 to 01-Sep-2066

ശനലദശയമ നട ചനജപഹജരകജലതര വളനര അശഭകരങളജയ ഫലങൾ ഉണജപയകജക. ജതവലത പങജളലപകജ 

മജതജപലതജകൾപകജ കഠലനമജയ കഷഷ ജരലഷഷ തകപളജ ചലലപരപപജൾ മരണസമജനമജയ ദമ രലതങൾ തനനപയജ 
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സകഭവലകജനലടയമണര.

57 വയസസ ര 10 മജസക 15 ദലവസക, ദശ:ശനല - അപഹജരക:നചജവ, 01-Sep-2066 to 10-Oct-2067

ശനലദശയമ നട നചജവജപഹജരകജലതര ധനപശജഷണക, സസജനഭകശക എനലവ അനഭവപരനപടരപടകജക. 

പനതപരജഗക മസ തലജയ അരലഷഷ തകളമ ക ഉണജകജക എനജൽ ദശജനരതലൽ ധനലജഭതലനക പയജഗക കജണനണര.

60 വയസസ ര 8 മജസക 22 ദലവസക, ദശ:ശനല - അപഹജരക:രജഹ, 10-Oct-2067 to 16-Aug-2070

ശനലദശയമ നട രജഹവലൻനറ അപഹജരകജലതര ധനനഷഷ വമ ക അതലനജലമണജകന നലരജശയമ ക അനഭവലപകണലവരക. 

പദശജടനതലനക പയജഗക കജണനണര. ദമ ർമജർഗഗ ങളലൽ സഞരലകജനലടവരകയമ ക വണക മമതലജയ തദകര  

പരജഗങൾനകജണര കഷഷ പരനപപടണലവരകയമ ക നചയയ കനടനലലരല. എനജൽ ദശജനരതലൽ പമതലയ ഭമലവജങജൻ 

കഴലയമ ക.

63 വയസസ ര 3 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:ശനല - അപഹജരക:വരജഴൻ, 16-Aug-2070 to 27-Feb-2073

ശനലയമ നട വരജഴജപഹജരകജലത കടമ കബജഗങളലൽനലനളള നസഗഭജഗരവമ ക തദദജര ഉണജകന ഗഹനസഗഖരവമ ക 

ധനജഭലവദലയമ ക അനഭവപവദരമജപകണതജണര. കജരരലജഭക ആദരമമണജയലരലകനമങലലമ ക ദശജനരക പദജഷപദമജയജണര 

കജണനതര. ബനമ മലതജദലകൾകപവണല വലവജഹങൾ നടതലനകജടമ കവജനക പയജഗക കജണനണര.

80 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ബമധൻ, 27-Feb-2073 to 27-Feb-2090

    ബമധദശയലനല നപജതവജയ ഫലങൾ സജമപനരന നലരലവയജണര. ഈ ദശയലൽ നലങൾകര നസഗഖരവമ ക 

വലദദജനജരലൽനലനളള പശകസയമ ക ഗരപസജദവമ ക അതവഴല യശസസ സ ക പനടലനയടമ കജൻ സജധലകനതജണര. 

സകഭജഷണചജതരരവമ ക പപരജപകജര തലസ രതയമ ക നലങളമ നട യശസസ സ  വർദലപലകക. ദസ നരയമ ളള ബനമകളമ മജയല 

സനലകവജനക കടമ കബജഗങൾകര നലങളലലസ നട മഹതദക ഉണജകവജനക സജദരത കജണനണര.

65 വയസസ ര 8 മജസക 0 ദലവസക, ദശ:ബമധൻ - അപഹജരക:ബമധൻ, 27-Feb-2073 to 27-Jul-2075

ബമധദശയലനല സദജപഹജരകജലതര വലദദജനജരമജയല സഹവസലകവജനക അതമമഖജനലരക ബമദലവലകജസക 

ഉണജകവജനക സജധലകക. സജഹലതരപവർതനതലപലർപരനപടജനക ധനലജഭമമണജകവജനക സജദരതയമണര. 

കതർതലയമ ക വർദലകജനലടയമണര. വലവജഹജദലകജരരങളമ നട ചമമതലവഹലകജനക ഭജഗരമമണജപയകജക.



Name 28

66 വയസസ ര 7 മജസക 28 ദലവസക, ദശ:ബമധൻ - അപഹജരക:പകത, 27-Jul-2075 to 23-Jul-2076

ബമധദശയലനല പകതവലൻനെറ അപഹജരകജലതര കലഹക, ദവരനജശക, ഭമലനഷഷ ക, വരവഹജരക 

എനലവമസ ലമമണജകന മപനജവരജകലതയമ ക ഫലങളജയല കജണന.

69 വയസസ ര 5 മജസക 28 ദലവസക, ദശ:ബമധൻ - അപഹജരക:ശകൻ, 23-Jul-2076 to 24-May-2079

ബമധദശയലനല ശകജപഹജരകജലതര സൽകർമങൾ നചയമ വജനക സർവകജരരങളലലമ ക വലജയക വരലകവജനക 

സജദരതകജണനണര. സജനസകഗമവമ ക ബനമബലക കടജവജനളള പയജഗവമ ക ഉണജപയകജനലടയമണര. തനലപകജ 

തൻനെറ ചമമതലയലൽ ആർനകങലലമ പമജ വലവജഹക നടകജനക പയജഗമമണര.

70 വയസസ ര 4 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ബമധൻ - അപഹജരക:ആദലതരൻ, 24-May-2079 to 29-Mar-2080

 ബമധദശയലനല ആദലതരജപഹജരകജലതര പലവലധ സൽകജരങളലൽ പനങടമ കജനക വലവലധങളജയ സമജനങൾ 

ലഭലകവജനക പയജഗക കജണനണര. വജഹനലജഭക, ധനലജഭക എനലവയയ  പമ റനമ ഉപദരജഗലജഭവമ മമണജപയകജക. 

ഉപദരജഗമമ ളളവർകര സസജനകയററവമ ക പതതകലകജക.

71 വയസസ ര 9 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:ബമധൻ - അപഹജരക:ചനൻ, 29-Mar-2080 to 29-Aug-2081

ബമധദശയലനല ചനജപഹജരകജലതര പലവലധതലലമ ളള അസമഖങൾ ഉണജകജനലടയമണര. പനതപരജഗവമ ക 

അതലൽനപടമ ക.

72 വയസസ ര 9 മജസക 0 ദലവസക, ദശ:ബമധൻ - അപഹജരക:നചജവ, 29-Aug-2081 to 26-Aug-2082

ബമധദശയലനല നചജവജപഹജരകജലതര പനതപരജഗക തടരജനലടയമണര. സസജനഭകശക ഉണജകവജനക ദമ നഖപസ രലതമജയ 

ദലനങൾ കഴലചമകടമ വജനക ഇടയമണര. സൽകർമങൾ അനഷഷ ലകനതനകജണര കതർതല വർദലകജനക 

സജദരതയമണര.

75 വയസസ ര 3 മജസക 19 ദലവസക, ദശ:ബമധൻ - അപഹജരക:രജഹ, 26-Aug-2082 to 14-Mar-2085

ബമധദശയലനല രജഹവലൻനെറ അപഹജരകജലതര വരവഹജരങളലലമണജകന പരജജയപതജനടജപക ധനനഷഷ വമ ക 

മജനഹജനലയമ ക അനഭവലകജനലടയജകജക. വലഷബജധപയജ, അഗലബജധപയജ ഉണജകവജനക സജദരതയമണര. എനജൽ 

വലദരജഭരജസക നകജണമള ഗണക കലടമ വജനക പയജഗമമണര.
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77 വയസസ ര 6 മജസക 25 ദലവസക, ദശ:ബമധൻ - അപഹജരക:വരജഴൻ, 14-Mar-2085 to 20-Jun-2087

ബമധദശയലനല വരജഴജപഹജരകജലതര പരജഗതലൽനലനക ശജനലലഭലകവജനക സനജനങളലൽ നലനക സഹജയക 

ലഭലകവജനക സജദരതയമണര. പമതനനണങലൽ അയജളമ നട വലവജഹക നടതജനക ഭജഗരമമണര. ശതമകനള ജയലകജനക 

സർവകജരരങളലലമ ക വലജയലകവജനക ധനലജഭക ഉണജകവജനക ഇടയമണര.

80 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ബമധൻ - അപഹജരക:ശനല, 20-Jun-2087 to 27-Feb-2090

ബമധദശയലനല ശനലയമ നട അപഹജരകജലതര എഴമതപജജലലയലപലർപരനപടജനക കഫവജതസകബനമജയ 

അസമഖങൾ ബജധലകവജനക സജദരതയമണര. ധനതലനക ധർമതലനക ഹജനലയമണജകവജനക  ഇടയമണര.

87 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:പകത, 27-Feb-2090 to 27-Feb-2097

     പകതദശയലനല നപജതവജയ ഫലങൾ അത നനജയലരലകജനലടയലലരല. സർകജർ, കളളനജർ, ശതമകൾ, അഗല, 

ആയമധങൾ എനലവനയനയലരലജക ഭയപകണസജഹചരരങൾ ഉണജകജനലടയമണര. ഒര കജരണവമ മലലരലജനത 

അപവജദങൾ നപജടലപമ റപരനപടജനക സദനക കലതലനതനന ദമഷരക സകഭവലകജനക സജദരതയമണര. ഇനതലരലജക 

കടലയജകപമജൾ സദപദശക വലടമ പപജകജനക പതജനലപയകജക.

80 വയസസ ര 8 മജസക 1 ദലവസക, ദശ:പകത - അപഹജരക:പകത, 27-Feb-2090 to 26-Jul-2090

പകതർദശയലനല സദജപഹജരകജലതര കടമ കബതലനലലരലജപപർകക പദഹജസദജസസരക ഉണജകജക. വരവഹജരങൾ 

ഉണജകവജനക, ശതമ ഭയക, ദവരനജശക എനലവ ഉണജകവജനക ഇടയമണര. അപവജദ ശവണതലനക ഇടവപനകജക. 

എലരലജക നകജണമ കപമജശമജയ ഈ കജലയളവലൽ  കടമ കബതലൽ മരണസമജനമജയ ദമ രലതങൾ തനന ഉണജയജലമ ക 

അതതപരനപടജനലലരല.

81 വയസസ ര 10 മജസക 0 ദലവസക, ദശ:പകത - അപഹജരക:ശകൻ, 26-Jul-2090 to 25-Sep-2091

പകതർദശയലനല ശകജപഹജരകജലതര കടമ കബജഗങൾകര അനജപരജഗരവമ ക കടമ കബകലഹങളമ ക 

ഉണജകജനലടയമണര. ഇകജലയളവലൽ ബനമ ജനങൾക നജശവമ ക സകഭവലകജക. സനജനലബബ ലയമണജയജൽ അതര 

നപൺകടല ആയലരലകജനജണര കടമ തൽ സജദരത.

82 വയസസ ര 2 മജസക 7 ദലവസക, ദശ:പകത - അപഹജരക:ആദലതരൻ, 25-Sep-2091 to 31-Jan-2092
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പകതർദശയലനല ആദലതരജപഹജരജകജലതര അനരപദശവജസതലനക അതലൽനലനണജകന കജരരലജഭതലനക 

പയജഗക കജണന. മനസസ ലനക ശരതരതലനക അസമഖക ബജധലകവജനക സജദരതയമണര.

82 വയസസ ര 9 മജസക 7 ദലവസക, ദശ:പകത - അപഹജരക:ചനൻ, 31-Jan-2092 to 31-Aug-2092

പകതർദശയലനല ചനജപഹജരകജലതര  കടമ കബജഗങൾകര ദമ രലതപസ ർണണ മജയ ജതവലതമജയലരലകക. പമതവലരഹവമ ക 

അപതജനടജപക മപനജദമ നഖവമ ക അനഭവലപകണലവരക. ധനലജഭക ഉണജകനമങലലമ ക ധനവരയവമ ക അതലനനജപക 

നലലനലൽകക.

83 വയസസ ര 2 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:പകത - അപഹജരക:നചജവ, 31-Aug-2092 to 27-Jan-2093

പകതർദശയലനല നചജവജപഹജരകജലതര കടമ കബജഗങൾകര നലരലസമയമജയലരലകകയലലരല എനമജതമലരല 

സദജനങൾ തമലൽ കലഹവമ ക ഉണജപയകജക. പമജശമജയ ആപരജഗരസസലതലയമ ക സർകജരലൽനലനളള 

അരലഷഷ തകളമ ക മപനജവരഥയമണജകക.

84 വയസസ ര 2 മജസക 22 ദലവസക, ദശ:പകത - അപഹജരക:രജഹ, 27-Jan-2093 to 15-Feb-2094

പകതർദശയലനല രജഹവലൻനെറ അപഹജരകജലതര വരവഹജരതലപലർപരനപടമ നതലനക തസയ രനജർ,  അഗല, 

സർപക എനലവയലൽ നലനക ഭയവമ ക അനഭവപരനപടജനലടയമണര. ദമ നഖപസ ർണണ മജയ ഒര കജലയളവജയലരലകമലതര.

85 വയസസ ര 1 മജസക 28 ദലവസക, ദശ:പകത - അപഹജരക:വരജഴൻ, 15-Feb-2094 to 22-Jan-2095

പകതർദശയലനല വരജഴജപഹജരകജലതര സൽപമതലജഭവമ ക ധനലജഭവമ ക ഭമലലജഭവമ ക ഉണജകജനലടയമണര. 

സർകജരലൽനലനക ആനകലരങൾ കലടമ വജപനജ നതജഴലലലൽ ഉയർച ഉണജകവജപനജ സജദരതയമണര. കതർതലയമ ക 

ബഹമജനവമ ക വർദലകജനമലടയമണര.

86 വയസസ ര 3 മജസക 7 ദലവസക, ദശ:പകത - അപഹജരക:ശനല, 22-Jan-2095 to 02-Mar-2096

പകതർദശയലനല ശനലയമ നട അപഹജരകജലതര ബനമകളമ മജയല കലഹലകജനക മപനജവരഥയമണജകവജനക 

സജദരതയമണര. അനരപദശ പരരടനവമ ക ധനനജശവമ ക ഇകജലതര ഉണജകജക.

87 വയസസ ര 3 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:പകത - അപഹജരക:ബമധൻ, 02-Mar-2096 to 27-Feb-2097

പകതർദശയലനല ബമധജപഹജരകജലതര ബനമകളമ മജയല കടമ തൽ ഇടപഴകനതലനക ഉനതവരകലകളലൽ നലനക 
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ബഹമതലകൾ കലടമ വജനക വലദരജഭരജസ ആനകലരങൾ പനടലനയടമ കവജനക അതലൽ നലനക പനടങളമണജകവജനക 

സജധലചരപചകജക. ധനജഭലവദലയമണജകവജനക പമതലയതജയല ഭമല സമജദലകവജനക പയജഗമമണജകജക.

107 വയസസ ര 3 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:ശകൻ, 27-Feb-2097 to 27-Feb-2117

    ശകദശയലനല നപജതവജയ ഫലങൾ വളനര നലരലവയജയലരലകനമനതനന പറയജക. നലരലവജഹനങൾ, 

പശകൾ, രതങൾ, ആഭരണങൾ, ധനക എനലവനയജനക ലഭലകജനവസരങളമണജകക. മറമളവരലൽനലനക 

സപനജഷക ലഭലകവജനക വലവജഹകർമങൾ നടതവജനക സർകജരലൽനലനക ബഹമതലകൾ ലഭലകവജനക 

സജദരതയമണര.

90 വയസസ ര 7 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ശകൻ - അപഹജരക:ശകൻ, 27-Feb-2097 to 29-Jun-2100

ശകദശയലനല സദജപഹജരകജലതര ജതവലതപങജളലയമ മജയല സപനജഷപതജനട കഴലയമനതലനക 

ധനലഭജമമണജകനതലനക പയജഗക കജണനണര. വസസ ജഭരണങൾ വജങജനക പമതലയ ഗഹക നലർമലകനതലനക 

സജദരതയമണര. ഈ കജലയളവലൽ ഉളള കതർതല വർദലകവജനക സജദരതയമണര.

91 വയസസ ര 7 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:ശകൻ - അപഹജരക:ആദലതരൻ, 29-Jun-2100 to 30-Jun-2101

ശകദശയനല ആദലതരജപഹജരകജലതര കടമ തലമ ക പദജഷഫലങളജണളളതര. നയനപരജഗവമ ക ഉദരസകബനമജയ 

പരജഗങളമ ക ശലപരജപരജഗവമ ക ഉണജപയകജക. പലതജവലപനജ തതലരരജയ ജനങൾപകജ ആപത സകഭവലകജനക 

സജദരതയമണര.

93 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ശകൻ - അപഹജരക:ചനൻ, 30-Jun-2101 to 28-Feb-2103

ശകദശയലനല ചനജപഹജരകജലതര വജതപലതങളമ നട പകജപകമസ ലമമണജകന പരജഗങൾ, ദനകയക, 

നയനപരജഗക എനലവമസ ലക വലഷമതപനരലടമ വജനലടയജകക. എനലരനജലമ ക ജതവലതപങജളല മമഖജനലരക 

ലജഭമമണജകവജനക ധനക സദരപലകജനക പയജഗക കജണനണര.

94 വയസസ ര 5 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ശകൻ - അപഹജരക:നചജവ, 28-Feb-2103 to 30-Apr-2104

ശകദശയലനല നചജവജപഹജരകജലതര പലജഹനലർമലതമജയ വസയ കൾ ലഭലകനതലനര പയജഗമമണജകജക. 

കഷലനജശവമ ക കടമ കബകലഹവമ ക സമഖജതവലതലനര ഇടപങജലലടജൻ സജദരതയമണര.
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97 വയസസ ര 5 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ശകൻ - അപഹജരക:രജഹ, 30-Apr-2104 to 30-Apr-2107

ശകദശയലനല രജഹവലൻനെറ അപഹജരകജലതര സനജനലബബ ല, ധനലജഭക, ബനമകനള  സൽകരലകവജനളള 

ഭജഗരക എനലവ ഉണജപയകജക. വലദരജഭരജസതലന പമ പരജഗതലയമണജകനമങലലമ ക ശതമ ഭയക, അഗലഭയക, തസയ രഭയക 

എനലവ അലടജനക ഇടയമണര.

100 വയസസ ര 1 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ശകൻ - അപഹജരക:വരജഴൻ, 30-Apr-2107 to 29-Dec-2109

ശകദശയലനല വരജഴജപഹജരകജലതര പലവലധ ധർമജനഷഷ ജനങൾ ഏറരനറടമത നടതവജനക കടമ കബജഗങൾകര 

സമഖകരമജയ ജതവലതക നയലകനതലനക ഭജഗരമമണജകക. കലജശജല വലദരജഭരജസതലനക പയജഗക കജണനണര.

103 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ശകൻ - അപഹജരക:ശനല, 29-Dec-2109 to 28-Feb-2113

ശകദശയലനല ശനലയമ നട അപഹജരകജലതര ധനലഭജമമണജകവജനക പമതലയ ഭമല കലടല അതലൽ 

ഗഹനലർമജണതലനക പയജഗക കജണന. ഇകഗരളതഷര വലദരജഭരജസതലനമലടയമണജപയകജക. തനനകജൾ 

തജഴരനനലലയലലമ ളള ആൾകജരമജയല സഹവസലപകണലവപനകജക.

106 വയസസ ര 1 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ശകൻ - അപഹജരക:ബമധൻ, 28-Feb-2113 to 30-Dec-2115

ശകദശയലനല ബമധജപഹജരകജലതര വലദരജഭരജസതലൽ വലജയവമ ക ധനലജഭവമ ക കജണനണര. ബനമബലക 

വർദലകവജനക കതർതലയമ ക സസജനമജനങളമ ക ലഭലകജനമലടയമണര. എനജൽ ചലല പരജഗങളമ ക ഈ കജലയളവലൽ 

ആകമലചരപചകജക.

107 വയസസ ര 3 മജസക 4 ദലവസക, ദശ:ശകൻ - അപഹജരക:പകത, 30-Dec-2115 to 27-Feb-2117

ശകദശയലനല പകതവലൻനെറ അപഹജരകജലതര ഉനതലകപവണല പരലശമലകകയമ ക കടമ തൽ സഞലരലകകയമ ക 

നചയമ ക. ദമ ർനടപമകരമജയല സഹവസലപകണലവരകയമ ക മപനജവരഥ നകജണമ നടകജനമലടയമണര.

113 വയസസ ര 3 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:ആദലതരൻ, 27-Feb-2117 to 27-Feb-2123

    ആദലതരദശയലനല നപജതവജയ ഫലങൾ അത നനജയല കജണനലലരല. ഈ ദശയലൽ പരസസ രവലപരജധവമ ക 

കലഹവമ മമണജകജനലടയമണര. പതതകലകജനത സർകജരലൽനലനക കടമ കബജഗങളലൽ നലനക പതലകലമജയ 

അനഭവങളമണജകവജനക സദജനങൾകര പരജഗജവസസ ഉണജകവജനക  സജദരതയമണര. അഗലപതഡ, പരലഭമക, 
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അടകജൻ പറജത പകജപക സഹലപകണലവരലക എനലവനയലരലജക അനഭവതലൽ വരജക. ധനധജനരനജശതലനക 

വതടമ വലടമസഞലരലകനതലനക ഇടയജപയകജക.

107 വയസസ ര 6 മജസക 21 ദലവസക, ദശ:ആദലതരൻ - അപഹജരക:ആദലതരൻ, 27-Feb-2117 to 17-Jun-2117

ആദലതരദശയലനല സദജപഹജരകജലതര ധനലജഭതലന പയജഗമമ നണങലലമ ക ഏനതങലലമ ക രപതലൽ 

മപനജദമ നഖതലനക കജരണക കജണക. ഈ കജലയളവലൽ അനരപദശവജസപമജ, വനവജസപമജ 

പവണലവപനകജനമലടയമണര.

108 വയസസ ര 0 മജസക 22 ദലവസക, ദശ:ആദലതരൻ - അപഹജരക:ചനൻ, 17-Jun-2117 to 16-Dec-2117

ആദലതരദശയലനല ചനജപഹജരകജലതര സജനങളമ മജയല സമർകതലപലർപരനപടജനക ധനസമജധനതലനക 

ഇടയമ ളളതജയല കജണന.

108 വയസസ ര 4 മജസക 28 ദലവസക, ദശ:ആദലതരൻ - അപഹജരക:നചജവ, 16-Dec-2117 to 23-Apr-2118

ആദലതരദശയലനല നചജവജപഹജരകജലതര യജതകൾ അനലവജരരമജയല വപനകജക. ഭരണവർഗഗ തലൽ നലനളള 

പതതലയമ ക ധനസമജദനവമ ക ഉണജകജനമലടയമണര.

109 വയസസ ര 3 മജസക 21 ദലവസക, ദശ:ആദലതരൻ - അപഹജരക:രജഹ, 23-Apr-2118 to 18-Mar-2119

ആദലതരദശയലനല രജഹവലൻനറ അപഹജരകജലതര ശതമ ഭയക, അപതതകലതമജയ ദമ രലതങൾ എനലവ 

ഉണജകജനലടയമണര. ദമസസ ഹമജയ തലപവദനയമ ക അനഭവപരനപടരപടകജക. നലങൾ സസലതലനചയമന സസജനതനലനക 

മജററക വരനതലപനജ അതലൽ നലനക നതകക നചയപരനപടമ നതലപനജ ഇടയജപയകജക.

110 വയസസ ര 1 മജസക 9 ദലവസക, ദശ:ആദലതരൻ - അപഹജരക:വരജഴൻ, 18-Mar-2119 to 04-Jan-2120

ആദലതരദശയലനല വരജഴജപഹജരകജലതര സജനസഹവജസപതജടമ കടലയ സകതപസ മജയ ഒര ജതവലതക ആയലരലകക. 

ധനസമജദനതലന പമ റനമ എലരലജ ഭജഗങളലൽ നലനമമ ളള ബഹമജനതലനക പജതമജപയകജക.

111 വയസസ ര 0 മജസക 21 ദലവസക, ദശ:ആദലതരൻ - അപഹജരക:ശനല, 04-Jan-2120 to 16-Dec-2120

ആദലതരദശയലനല ശനലയമ നട അപഹജരകജലതര പവർതനങളലൽ അലസത വരജനലടയമണര. അതനകജണമതനന 

സഹപവർതകരനട വലപരജധവമ ക സമജദലപകണലവപനകജക. സദനക കജരരങൾ സജധലചരനചടമ കവജനക 



Name 34

പയജസപരനപപടണലവരക.

111 വയസസ ര 10 മജസക 27 ദലവസക, ദശ:ആദലതരൻ - അപഹജരക:ബമധൻ, 16-Dec-2120 to 22-Oct-2121

ആദലതരദശയലനല ബമധജപഹജരകജലതര ഒര കജരരതലലമ ക ഉതജഹക കജണവജനലടയലലരലജനത വപനകജക. അത 

സമഖകരമലരലജത ജതവലതവമ ക ധനപശഷലയലൽ വരന പശജഷണവമ ക നലങനള കടമ തൽ ദമ നഖലതനജയല മജററമകയമ ക 

നചയരപതകജക.

112 വയസസ ര 3 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:ആദലതരൻ - അപഹജരക:പകത, 22-Oct-2121 to 27-Feb-2122

ആദലതരദശയലനല പകതദജപഹജരകജലതര പനതപരജഗങൾ ശലരപരനപടമതവജനളള സജദരതയമണര. മപനജദമ നഖവമ ക 

ഒരതരക നലരജശപബജധവമ ക നലങനള അലടലനകജണലരലകജനമലടയമണര.

113 വയസസ ര 3 മജസക 3 ദലവസക, ദശ:ആദലതരൻ - അപഹജരക:ശകൻ, 27-Feb-2122 to 27-Feb-2123

ആദലതരദശയലനല ശകജപഹജരകജലതര ധനലജഭക പതതകലകജവമനതജണര. എനജൽ ദമ ർനടപമകജരമജയമ ളള 

സഹവജസവമ ക ഇപതജനടജപക കജണനണര. ഉപദരജഗസകബനമജയല ഒര ഉയർചയമ ക  ഈ കജലഘടതലൽ 

പതതകലകജവമനതജണര.
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ചനരജശല പകജരക ചജരവശജൽ ഏഴരശശ നല കജലഘടങൾ .

0 വയസസ ര 11 മജസക 21 ദലവസക, 15-Nov-2010ചനജൽ 9- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, അഷഷ മശശ നല അവസജനലചമ .

1 വയസസ ര 4 മജസക 20 ദലവസക, 15-Apr-2011ചനജൽ 8- ൽ ശനല - വകഗതലയലൽ, അഷഷ മശശ നല ആരകഭലചമ .............

1 വയസസ ര 8 മജസക 15 ദലവസക, 10-Aug-2011ചനജൽ 9- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, അഷഷ മശശ നല അവസജനലചമ .

3 വയസസ ര 11 മജസക 3 ദലവസക, 28-Oct-2013ചനജൽ 10- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

6 വയസസ ര 1 മജസക 28 ദലവസക, 21-Jan-2016ചനജൽ 11- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, കണകശശ നല അവസജനലചമ .

6 വയസസ ര 6 മജസക 9 ദലവസക, 03-Jun-2016ചനജൽ 10- ൽ ശനല - വകഗതലയലൽ, കണകശശ നല ആരകഭലചമ .............

6 വയസസ ര 10 മജസക 26 ദലവസക, 20-Oct-2016ചനജൽ 11- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, കണകശശ നല അവസജനലചമ .

9 വയസസ ര 1 മജസക 23 ദലവസക, 16-Jan-2019ചനജൽ  12- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല ആദരഭജഗക 

ആരകഭലചമ ......

11 വയസസ ര 5 മജസക 7 ദലവസക, 02-May-2021ചനജൽ  1- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല മദരഭജഗക 

ആരകഭലചമ .. *ഏറവമ ക വലഷമക പലടലച കജലക*

11 വയസസ ര 6 മജസക 21 ദലവസക, 15-Jun-2021ചനജൽ  12- ൽ  ശനല - വകഗതലയലൽ  , ഏഴരശശ നല 

മദരഭജഗതനലനര ആദരഭജപതകര മജറല......

12 വയസസ ര 1 മജസക 19 ദലവസക, 12-Jan-2022ചനജൽ  1- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല മദരഭജഗക 

ആരകഭലചമ .. *ഏറവമ ക വലഷമക പലടലച കജലക*

14 വയസസ ര 4 മജസക 3 ദലവസക, 28-Mar-2024ചനജൽ  2- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ . ഏഴരശശ നല മദരഭജഗതനലനര 

അനരഭജഗപതകര മജറല.....

14 വയസസ ര 11 മജസക 0 ദലവസക, 24-Oct-2024ചനജൽ  1- ൽ  ശനല - വകഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല 

അനരഭജഗതനലനര മദരഭജഗപതകര മജറല...**ജതവലതതലൽ  ഏറവമ ക കടമ തൽ  കഷഷ ത**

15 വയസസ ര 0 മജസക 15 ദലവസക, 08-Dec-2024ചനജൽ  2- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ . ഏഴരശശ നല 

മദരഭജഗതനലനര അനരഭജഗപതകര മജറല.....
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16 വയസസ ര 6 മജസക 20 ദലവസക, 14-Jun-2026ചനജൽ  3- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല അനരഭജഗക 

അവസജനലചമ .

16 വയസസ ര 9 മജസക 15 ദലവസക, 09-Sep-2026ചനജൽ  2- ൽ  ശനല - വകഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല അനരഭജഗക 

ആരകഭലചമ .....

17 വയസസ ര 3 മജസക 7 ദലവസക, 02-Mar-2027ചനജൽ  3- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല അനരഭജഗക 

അവസജനലചമ .

19 വയസസ ര 5 മജസക 0 ദലവസക, 25-Apr-2029ചനജൽ 4- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

21 വയസസ ര 6 മജസക 15 ദലവസക, 10-Jun-2031ചനജൽ 5- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, കണകശശ നല അവസജനലചമ .

25 വയസസ ര 9 മജസക 11 ദലവസക, 05-Sep-2035ചനജൽ 7- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

26 വയസസ ര 3 മജസക 18 ദലവസക, 12-Mar-2036ചനജൽ 6- ൽ ശനല  - വകഗതലയലൽ, കണകശശ നല അവസജനലചമ .

26 വയസസ ര 5 മജസക 21 ദലവസക, 15-May-2036ചനജൽ 7- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

27 വയസസ ര 11 മജസക 4 ദലവസക, 29-Oct-2037ചനജൽ 8- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  അഷഷ മശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

27 വയസസ ര 11 മജസക 4 ദലവസക, 29-Oct-2037ചനജൽ 8- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, കണകശശ നല അവസജനലചമ .

28 വയസസ ര 3 മജസക 3 ദലവസക, 26-Feb-2038ചനജൽ 7- ൽ ശനല - വകഗതലയലൽ, കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

28 വയസസ ര 3 മജസക 3 ദലവസക, 26-Feb-2038ചനജൽ 7- ൽ ശനല  - വകഗതലയലൽ, അഷഷ മശശ നല അവസജനലചമ .

28 വയസസ ര 7 മജസക 26 ദലവസക, 21-Jul-2038ചനജൽ 8- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  അഷഷ മശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

28 വയസസ ര 7 മജസക 26 ദലവസക, 21-Jul-2038ചനജൽ 8- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, കണകശശ നല അവസജനലചമ .
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30 വയസസ ര 10 മജസക 0 ദലവസക, 24-Sep-2040ചനജൽ 9- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, അഷഷ മശശ നല അവസജനലചമ .

33 വയസസ ര 0 മജസക 13 ദലവസക, 07-Dec-2042ചനജൽ 10- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

33 വയസസ ര 6 മജസക 4 ദലവസക, 30-May-2043ചനജൽ 9- ൽ ശനല  - വകഗതലയലൽ, കണകശശ നല അവസജനലചമ .

33 വയസസ ര 9 മജസക 6 ദലവസക, 31-Aug-2043ചനജൽ 10- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

36 വയസസ ര 0 മജസക 7 ദലവസക, 30-Nov-2045ചനജൽ 11- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, കണകശശ നല അവസജനലചമ .

38 വയസസ ര 3 മജസക 6 ദലവസക, 29-Feb-2048ചനജൽ  12- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല ആദരഭജഗക 

ആരകഭലചമ ......

38 വയസസ ര 6 മജസക 28 ദലവസക, 22-Jun-2048ചനജൽ  11- ൽ  ശനല - വകഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നലകര തൽകജലലക 

ശമനക.

39 വയസസ ര 0 മജസക 4 ദലവസക, 27-Nov-2048ചനജൽ  12- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല ആദരഭജഗക 

ആരകഭലചമ ......

41 വയസസ ര 2 മജസക 26 ദലവസക, 19-Feb-2051ചനജൽ  1- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല മദരഭജഗക 

ആരകഭലചമ .. *ഏറവമ ക വലഷമക പലടലച കജലക*

43 വയസസ ര 5 മജസക 25 ദലവസക, 20-May-2053ചനജൽ  2- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ . ഏഴരശശ നല 

മദരഭജഗതനലനര അനരഭജഗപതകര മജറല.....

43 വയസസ ര 8 മജസക 6 ദലവസക, 31-Jul-2053ചനജൽ  1- ൽ  ശനല - വകഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല അനരഭജഗതനലനര 

മദരഭജഗപതകര മജറല...**ജതവലതതലൽ  ഏറവമ ക കടമ തൽ  കഷഷ ത**

44 വയസസ ര 2 മജസക 13 ദലവസക, 05-Feb-2054ചനജൽ  2- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ . ഏഴരശശ നല 

മദരഭജഗതനലനര അനരഭജഗപതകര മജറല.....

46 വയസസ ര 4 മജസക 16 ദലവസക, 10-Apr-2056ചനജൽ  3- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല അനരഭജഗക 

അവസജനലചമ .
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48 വയസസ ര 6 മജസക 11 ദലവസക, 05-Jun-2058ചനജൽ 4- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

49 വയസസ ര 0 മജസക 17 ദലവസക, 11-Dec-2058ചനജൽ 3- ൽ ശനല  - വകഗതലയലൽ,, കണകശശ നല അവസജനലചമ .

49 വയസസ ര 2 മജസക 24 ദലവസക, 17-Feb-2059ചനജൽ 4- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

50 വയസസ ര 7 മജസക 30 ദലവസക, 24-Jul-2060ചനജൽ 5- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, കണകശശ നല അവസജനലചമ .

51 വയസസ ര 0 മജസക 15 ദലവസക, 08-Dec-2060ചനജൽ 4- ൽ ശനല - വകഗതലയലൽ, കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

51 വയസസ ര 4 മജസക 19 ദലവസക, 13-Apr-2061ചനജൽ 5- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, കണകശശ നല അവസജനലചമ .

54 വയസസ ര 11 മജസക 27 ദലവസക, 20-Nov-2064ചനജൽ 7- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

55 വയസസ ര 0 മജസക 5 ദലവസക, 28-Nov-2064ചനജൽ 6- ൽ ശനല  - വകഗതലയലൽ, കണകശശ നല അവസജനലചമ .

55 വയസസ ര 7 മജസക 17 ദലവസക, 12-Jul-2065ചനജൽ 7- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

57 വയസസ ര 9 മജസക 9 ദലവസക, 03-Sep-2067ചനജൽ 8- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  അഷഷ മശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

57 വയസസ ര 9 മജസക 9 ദലവസക, 03-Sep-2067ചനജൽ 8- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, കണകശശ നല അവസജനലചമ .

59 വയസസ ര 11 മജസക 9 ദലവസക, 03-Nov-2069ചനജൽ 9- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, അഷഷ മശശ നല അവസജനലചമ .

60 വയസസ ര 5 മജസക 14 ദലവസക, 09-May-2070ചനജൽ 8- ൽ ശനല - വകഗതലയലൽ, അഷഷ മശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

60 വയസസ ര 7 മജസക 27 ദലവസക, 22-Jul-2070ചനജൽ 9- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, അഷഷ മശശ നല അവസജനലചമ .

62 വയസസ ര 10 മജസക 24 ദലവസക, 18-Oct-2072ചനജൽ 10- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............
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65 വയസസ ര 1 മജസക 16 ദലവസക, 09-Jan-2075ചനജൽ 11- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, കണകശശ നല അവസജനലചമ .

65 വയസസ ര 6 മജസക 28 ദലവസക, 23-Jun-2075ചനജൽ 10- ൽ ശനല - വകഗതലയലൽ, കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

65 വയസസ ര 10 മജസക 12 ദലവസക, 07-Oct-2075ചനജൽ 11- ൽ ശനല  - പനർഗതലയലൽ, കണകശശ നല 

അവസജനലചമ .

68 വയസസ ര 1 മജസക 14 ദലവസക, 07-Jan-2078ചനജൽ  12- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല ആദരഭജഗക 

ആരകഭലചമ ......

70 വയസസ ര 4 മജസക 15 ദലവസക, 09-Apr-2080ചനജൽ  1- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല മദരഭജഗക 

ആരകഭലചമ .. *ഏറവമ ക വലഷമക പലടലച കജലക*

70 വയസസ ര 7 മജസക 18 ദലവസക, 12-Jul-2080ചനജൽ  12- ൽ  ശനല - വകഗതലയലൽ  , ഏഴരശശ നല 

മദരഭജഗതനലനര ആദരഭജപതകര മജറല......

71 വയസസ ര 1 മജസക 9 ദലവസക, 02-Jan-2081ചനജൽ  1- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല മദരഭജഗക 

ആരകഭലചമ .. *ഏറവമ ക വലഷമക പലടലച കജലക*

73 വയസസ ര 3 മജസക 24 ദലവസക, 19-Mar-2083ചനജൽ  2- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ . ഏഴരശശ നല 

മദരഭജഗതനലനര അനരഭജഗപതകര മജറല.....

75 വയസസ ര 6 മജസക 3 ദലവസക, 28-May-2085ചനജൽ  3- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല അനരഭജഗക 

അവസജനലചമ .

75 വയസസ ര 10 മജസക 6 ദലവസക, 30-Sep-2085ചനജൽ  2- ൽ  ശനല - വകഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല അനരഭജഗക 

ആരകഭലചമ .....

76 വയസസ ര 2 മജസക 27 ദലവസക, 19-Feb-2086ചനജൽ  3- ൽ  ശനല - പനർഗതലയലൽ, ഏഴരശശ നല അനരഭജഗക 

അവസജനലചമ .

78 വയസസ ര 4 മജസക 21 ദലവസക, 15-Apr-2088ചനജൽ 4- ൽ ശനല - പനർഗതലയലൽ,  കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............
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80 വയസസ ര 0 മജസക 0 ദലവസക, 23-Nov-2089ചനജൽ 4- ൽ ശനല - വകഗതലയലൽ, കണകശശ നല 

ആരകഭലചമ .............

ഏഴരജണരശശ നലഫലക

           ഈ കജലഘടതലൽ അനരപദശവജസക, സസജനചലനക, സദജനങളമ നട വലപരജധക, അലചലൽ, ധനനഷഷ ക, 

ദജരലദരനക, അപമജനക, വലരഹക, നലരജശതജപബജധക, എലരലജ കജരരതലലമ ക വലഘരനക എനലതരജദല ബഹവലധങളജയ 

കരപലശങൾ സകഭവലകജറമണര. പജജലലകലടല, നജടമ കവതടമ ക നവടലഞര അനരനജടലൽ പപജകനതക 

ഏഴരശശ നലകജലതജണര. അനരപദശവജസവമ ക വലരഹവമ ക പവണമലരപലജ. ഏഴരശശ നലകജലത ചലലപരപപജൾ 

വലവജഹവമ ക നടകജറമണര. വലവജഹതലനപശഷമമ ളള ദമ രലതവമ ക വലരഹവമ ക അനഭവലകജൻപവണല. ഏഴരശശ നലയമ നട 

ഏററവമ ക കഷഷ മജയ സമയക, ജനരജശലയലൽ (ചനജൽ 1-ൽ) ശനല നലൽകന കജലമജണര.  കഷഷ ത ഏററവമ ക 

കറഞകജലക ഒടമ വലലനത രണരവർഷകജലവമ ക.

അഷഷ മശനലഫലക

           വലലയദമ രലതങൾ അനഭവലപകണല വരന ഈ കജലഘടതലൽ പരജഗക, ദജരലദരനക അലരനലങലൽ 

പണമലലരലജയക , കടബജദരത, ബനമകളമ നട വലപരജധക, നതജടതലനലജനക പരജജയക, ദദവജധതനകറവര, 

സസജനചലനക, മനനകരപലശക, കളതപമതജദലകനള സകബനലചമ ളള കരപളശക എനലതരജദലകളമണജകജക.

കണകശശ നലയമ നട ഫലക

           ജനലഗതലൻനെറ നജലജകഭജവരജശലയലൽ(ചനജൽ 4-ൽ) ശനല സഞരലകന കജലക കടമ കബകലഹക, 

ബനമകളമ നട പദദഷക, അനരപദശഗമനക, മജതപലതദമ രലതക, ഭജരരജപമതജദലകൾകര അരലഷഷ ത ആദലയജയ ഫലവമ ക, 

ജനകറലൻനെറ ഏഴജകഭജവരജശലയലൽ (ചനജൽ 7~ൽ) ശനല സഞരലകന കജലക കളതപമതവലരഹക, 

വലപദശഗമനക, മനനകരപലശക, കജരരസജദരകറവര, ധനനജശക, മലഥരജപവജദക മമതലജയ ഫലങളമ ക, ജനകറലൻനെറ 

പതജകഭജവദശയലൽ (ചനജൽ 10~ൽ) ശനല സഞരലകന കജലക കർമവലഘരനക, അപത തടർനളള 
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കഷഷ ജനഭവങൾ, കജരരങൾനകജനലനക ഒരയർചയമണജകജതലരലകക, ഇതരജദലപദജഷഫലങളമ ക ഉണജകക.
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പയജഗങൾ

1. ചന-ഗര പയജഗക (ഗജപകസരല പയജഗക):  ലഗതലൽ നലകനതലനജൽ ഈ പയജഗക ഭവലകക

വലരലഞ മജറര, ആകജരസദഷഷ വക, സതരജതവലതപങജളല, മലത, സനജനലജഭക എനലവഫലക.

2. ഉതമജദലപയജഗക - ഉതമ: രവലയമ നട മസ നര, ആറര, പനണര എനത രജശലകളലൽ      ഒനലൽ ചനൻ 

നലകനതലനജൽ ഈ പയജഗക ഭവലകക.

അതലസമതര, ഉനതവലദരജഭരജസ ലബബ ല വലനയശതലക , ബഹമജനലതൻ.

3. രവല വജസതപയജഗക: രവലയമ നട 12-ൽ ചനൻ ഒഴലനകക ഏനതങലലമ ക ഗഹക നലകനതലനജൽ      ഈ പയജഗക 

ഭവലകക.

വജചജലത , പശസസ ല , പജണലതരക , സസ കഷക ബമദല , ദയജശതലത .

4. രവല വജസതപയജഗക: രവലയമ നട പനണലൽ ശകൻ നലകനതലനജൽ ഈ പയജഗക ഭവലകക.

ഭതര, കജമല, മടലയൻ, ദജസരവതലനചയമന സദഭജവക.

5.  അമലകതർതല പയജഗക:  ലഗജപലജ ചനജപലജ പതലൽ ശഭഗഹക.

രജജബഹമജനലബബ ല, പപരജപകജരക, ജനപലയക , സർവജഢകബരലബബ ല.

6. രജജപയജഗക: അഞജക ഭജവജധലപൻ ഏഴജക ഭജവജധലപപനജപടജ പയജഗക   നചയസ ജൽ രജജപയജഗക

ബഹമജനരതയമ ക വലജയവമ ക ഉനതപദവലയമ ക ഫലക.

7. വലപരതത ഹർഷരജജപയജഗക: ആറജക ഭജവജധലപൻ ആറലപലജ എടലപലജ   പനണലപലജ നലകനതലനജൽ ഈ 

പയജഗക.
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സപനജഷവമ ക അപരജഗദഢഗജതതയമ ക കതർതലയമ ക സജനങളജൽ കജരരലജഭവമ ക ഫലക.

8. വലപരതത സരളരജജപയജഗക: പനണജക ഭജവജധലപൻ ആറലപലജ എടലപലജ   പനണലപലജ നലകനതലനജൽ ഈ 

പയജഗക

പണലതരവമ ക ദതർഘജയമസസ സ ക ഐശദരരലബബ ലയമ ക അജയതയമ ക ശതമകളമ നടപമൽ ജയക പനടമ നതക  ഫലക.

9. ധനപയജഗക:  രണജക ഭജവജധലപൻ അഞജക ഭജവജധലപനമജപയജ ഒമതജക   ഭജവജധലപനമജപയജ പയജഗക 

നചയസ ജൽ ധനപയജഗക:

ധനലജഭതജലമ ക ഐശദരരലബബ ലയമ ക ഈശദരഭകലയമ കഫലക.

10. ബമധ-രവല പയജഗക:  രവലയമ ക ബമധനക പയജഗക നചയസ ജൽ.

പണലതരക സതജഷല പതപവർതനക ഇവയജൽ ധനക സമദലകക .

11. ആകതല-ഛതപയജഗക: എലരലജ ഗഹങളമ ക 7 മമതൽ 1 വനര നലകനതലനജൽ ഈ പയജഗക ഭവലകക

പണലതരക ബമദലസജമർതരക ദയജലമ  ഉനതപദവലയലലരലജയക   ആശലതരകകൻ ദതർഘജയമഷക ജൻ ജതവലതതലൽ 

ആദരവമ ക അവസജനവമ ക സമഖക അനഭവലകജൻ പയജഗക.

12. സകഖര - പജശപയജഗക:  7 ഗഹങളമ ക 5 രജശലയലൽ നലകനതലനജൽ ഈ പയജഗക      ഭവലകക.

ഉനതകലജനനക കർമനലരതത ധനസമജദന സസ തമറലയജവമന സദഭജവക ധലകജരക വനവജസതലസ രത.

13. ചന-പകമദമ മ പയജഗക: ചനൻപറ 2-ലമ ക 12-ലമ ക തജരജഗഹങൾ ഇലരനളങലൽ ഈ     പയജഗക ഭവലകക

 അനജപരജഗരക ധനഹതനത വലദരജവലഹതനത ബമദലഹതനത ജതവലതപങജളലഹതനത മനനശജനലയലലരലജയക   

പശജകജകലത പരജഗപതഢ .
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14. ചന-പകമദമ മ പയജഗക: ഗരദഷഷ ലയലലരലജനത ചനൻ ലഗതലപലജ 7-നല നലനജൽ ഈ പയജഗക ഭവലകക.

അനജപരജഗരക ധനഹതനത വലദരജവലഹതനത ബമദലഹതനത ജതവലതപങജളലഹതനത മനശജനലയലലരലജയക   

പശജകജകലത പരജഗപതഢ.

15. ചന-കലസ ദമ മ പയജഗക: ലഗക മമതൽ എലരലജ പകനങളലലമ ക ഗഹങളമണജ യലര     നജൽ ഈ  പയജഗക 

ഭവലകക.

പകമദമ മപയജഗഭകഗമമണജയല  ആപരജഗരക ധനക  വലദരജഭരജസക ബമദലശകല ഉതമ ജതവലതപങജളല മനശജനല 

തടങല എലരലജ ഐശദരരങളമ ക ഈ പയജഗകമമ പഖന യമണജകക.

16. ചന-കലസ ദമ മ പയജഗക:  ഗരദഷഷ ലപയജടമ കടല ചനപനജശകപനജ പകനതലൽ     നലകനതലനജൽ ഈ പയജഗക 

ഭവലകക.

പകമദമ മപയജഗഭകഗമമണജയല  ആപരജഗരക ധനക  വലദരജഭരജസക ബമദലശകല ഉതമ ജതവലതപങജളല മനശജനല 

തടങല എലരലജ ഐശദരരങളമ ക ഈ പയജഗകമമ പഖന യമണജകക


