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വിട്ടുപ ോയ ശ്രേണികൾ 

ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണി എന്നത് യുക്തിസഹമായ രീതിയിൽ രരമീരരിച്ചിരിക്കുന്ന 

സംഖ്യരളുടെ ഒരു ശ്രേണിയാണ്. ഇത്  അെിസ്ഥാനപരമായി ഒരു നിർദ്ദിഷ് െ പാശ്േൺ 

മുശ്ഖ്ന ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രൂട്ടം സംഖ്യരൾ ഉൾടക്കാള്ളുന്നു, നിങ്ങൾ പാശ്േൺ 

തിരിച്ചറിയുരയും വിട്ട് ശ്പായ അക്കങ്ങൾക്ക്  ഉത്തരം നൽരുരയും ശ്വണം അടെങ്കിൽ 

പാശ്േണിന് അനുശ്യാജ്യമൊത്ത നമ്പർ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങശ്ളാെ് ആവേയടപ്പശ്ട്ടക്കാം. 

അക്കങ്ങൾക്ക് രസരരമായ പാശ്േണുരൾ ഉണ്ടാരാം. 

ഏേവും സാധാരണമായ പാശ്േണുരളും അവ എങ്ങടന രൂപടപ്പെുന്നുടവന്നും ഞങ്ങൾ 

ഇവിടെ പട്ടിരടപ്പെുത്തുന്നു:- 

1. ഗണിതശോസ്ത്തം (കുറയതകൽ/കൂട്ടൽ): ഓപേോ തവണയും ഒപേ മൂല്യം 

കൂട്ടിപയോ കുറപചോ ഒേു ഗണിത പ്ശണി ല്ഭികും. ഇത്തേത്തില്ുള്ള 

പ്ശണികൾകത തുടർചയോയ േണ്ടത  ദങ്ങൾകിടയിൽ ഒേു നിശ്ചിത വയതയോസ്ം 

ഉണ്ടോയിേികും. 

 ഉദാഹരണം: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, … 

ഈ ശ്രേണിക്ക് ഓശ്രാ സംഖ്യയും തമ്മിൽ 3 വയതയാസമുണ്്ട. ഓശ്രാ തവണയും അെുത്ത 

സംഖ്യയിശ്േക്ക് 3 ശ്േർത്തുടരാണ്്ട പാശ്േൺ തുെരുന്നു. അതിനാൽ, അെുത്ത പദം 25+3 = 

28 ആയിരിക്കും 

ഓശ്രാ തവണയും രൂട്ടിശ്ച്ചർത്ത മൂേയടത്ത "പ ോതു വയതയോസ്ം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 

2. ജ്യോമിതീയ  ോപേൺ (ഗുണനം/വിഭജ്നം അടിസ്ഥോനമോകി): അടുത്ത  ദം 

ല്ഭികുന്നതിനത ആദയ  ദപത്ത സ്ംഖ്യ പകോണ്ടത ഗുണിപചോ ഹേിപചോ എഴുതുന്നു . 

 ഉദാഹരണം: 1, 3, 9, 27, 81, 243, … 

നിങ്ങൾ നന്നായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസിോരും,ഇവിടെ   3 ടരാണ്്ട ഗുണിച്ചാൽ അെുത്ത 

പദം േഭിക്കുന്നു. 

3= 1*3, 9 = 3*3, 81= 27*3, അതുശ്പാടേ 243 = 81*3. അതിനാൽ അെുത്ത പദം 243*3 = 729 

ആയിരിക്കും. 

ഓശ്രാ തവണയും ഗുണിക്കുരശ്യാ ഹരിക്കുരശ്യാ ടേയ്യുന്ന മൂേയടത്ത "പ ോതു 

അനു ോതം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 

3. എകത സ്ത പ ോണൻഷ്യൽ സ്ീേീസ്ത: പ േത സ്ൂചിപ്പികുന്നതത പ ോപല് ഈ സ്ീേീസ്ത 

a^n േൂ ത്തില്ോയിേികും. ഇവ പ ർപെകതേത സ്തകവയറുകപ ോ പ ർപെകതേത 

കയൂബുകപ ോ ആകോം. 

 ഉദാഹരണം: 4, 16, 64, 256, 1024… 

നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസിോരും , സംഖ്യരൾ വളടര ശ്വഗത്തിൽ 

വർദ്ധിക്കുന്നു. എര് സ് ശ്പാണനറ്ുരൾ ഉപശ്യാഗിച്ച്  ഒരു സീരീസ് ടേയ്യാൻ രഴിയുശ്മാ  
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എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അെിസ്ഥാന സവഭാവമാണിത.് ഈ സാഹേരയത്തിൽ നമുക്ക് 16 = 

2^4, 64 = 2^6, 256= 2^8, 1024 = 2^10 എന്നിവ രാണാം. അതിനാൽ , അെുത്ത പദം 2^12 = 4096 

ആയിരിക്കും 

4. ആൾട്ടർപനേിംഗത സ്ീേീസ്ത: ഓപേോ ഒന്നിടവിട്ട  ദങ്ങൾ  പ്ശണിയുപട 

ഭോഗമോകുന്നു . ഇവിപട നിങ്ങൾ ഒന്നിടവിട്ട സ്ംഖ്യകൾകിടയിൽ  ോപേൺ 

പനോപകണ്ടതുണ്ടത. 

ഉദാഹരണം: 3, 9, 5, 15, 11, 33, 29, ? 

 

ഇപപ്പോൾ നൽകിയിേികുന്ന പ്ശണിയുപട  ോപേൺ ഇനിപ്പറയുന്നതോണത -  

 

3 * 3 = 9 

9 - 4 = 5 

5 * 3 = 15 

15 - 4 = 11 

11 * 3 = 33 

33 - 4 = 29 

 

അതിനോൽ, അടുത്ത  ദം = 29 * 3 = 87  

അത്തേം പ്ശണികൾ തിേിചറിയോനുള്ള ഒേു എ ുപ്പമോർഗ്ഗം, സ്ംഖ്യകൾ 

സ്ഥിേമോയി വർദ്ധിപചകില്ല എന്നതോണത. അവ സ്ോധോേണയോയി തുടർചയോയി 

കൂടുകയും കുറയുകയും പചയ്യുന്നു. 

5. ് പതയക സ്ംഖ്യ പ്ശണി - 

(a) അഭോജ്യ സ്ംഖ്യകൾ: അഭാജ്യ സംഖ്യരൾ എന്നാൽ 1 ടരാണ്ടും അശ്ത സംഖ്യ 

ടരാണ്ടും മാരതം ഹരിക്കാവുന്ന രപശ്തയര സംഖ്യരളാണ,് അതായത് അഭാജ്യ സംഖ്യരടള 

ഗുണരം ടേയ്യാൻ രഴിയിെ. 

(b) െിപബോനോചി സ്ീേീസ്ത: മുമ്പടത്ത രണ്്ട മൂേയങ്ങൾ ശ്േർത്ത് അെുത്ത മൂേയം 

നിർണ്ണയിക്കുന്ന രപശ്തയര ശ്രേണിയാണ് ഫിടബാനാച്ചി സീരീസ്. 

 ശ്രേണി പരിഗണിക്കുര 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … 

13 = 8+5, 8 = 5+3, 5 = 3+2. അതിനാൽ, അെുത്ത പദം = 13+8 = 21 

6. മി്ശ പ്ശണി -  

ഈ പ്ശണികൾ അടിസ്ഥോന േമോയി വയതയസ്ത ഗണിത ് വർത്തനങ്ങൾ ഒേുമിചത 

ഉൾപകോള്ളുന്നു. നിങ്ങൾകത പ ോതുവോയ വയതയോസ്പമോ അനു ോതപമോ 

അപല്ലങ്കിൽ പ്ശണിയിപല് ഇതേ ്കമീകേണപമോ കപണ്ടത്തോൻ കഴിയോത്തപപ്പോൾ 

ഈ സ്ീേീസ്ത ആയിേികോം . 
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ഉദോഹേണം  - 

 5, 12, 27, 58, 121, ? 

 

ഇപപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ൂക്ഷ്മമോയി പനോകിയോൽ, വയതയോസ്ത്തിൽ ഒേു ് പതയക 

 ോപേൺ കപണ്ടത്തോൻ കഴിയില്ല. പ്ശണിയുപട  ോപേൺ  ഇതോണത -  

5 * 2 + 2 = 12 

12 * 2 + 3 = 27 

27 * 2 + 4 = 58 

58 * 2 + 5 = 121 

അതിനോൽ, അടുത്ത  ദം ഇതോയിേികണം - 121 * 2 + 6 = 2 

 ഇവിടെ നൽരിയിരിക്കുന്ന പാശ്േണുരൾ സീരീസ് അെിസ്ഥാനമാക്കിശ്യക്കാവുന്ന 

ഏേവും സാധാരണമായ പാശ്േണുരളാണ.് എന്നിരുന്നാേും, മുരളിൽ നൽരിയിരിക്കുന്ന 

പാരാമീേറുരൾ വയതയാസടപ്പെുത്തുന്നതിേൂടെ നിരവധി പാശ്േണുരൾ സാധയമാശ്യക്കാം. 

ഓർമ്മിപകണ്ട കോേയങ്ങൾ 

1. പാശ്േണുരൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരത ശ്വഗത്തിൽ സീരീസ് 

തരംതിരിക്കാം എന്നതിടന ആരേയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന് പരിേീേനം 

ആവേയമാണ,് രുറച്ച് പരിേീേനത്തിന് ശ്േഷം സീരീസ് ശ്ോദയങ്ങൾ 

പരിഹരിക്കുന്നത് സുഖ്മമായി മാറുന്നു. ഒരു സീരീസ് എങ്ങടന ശ്പാരുന്നുടവന്ന് 

തിരിച്ചറിയാൻ രേമിരച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സീരീസ് തരംതിരിക്കാൻ 

സഹായിക്കും. 

2. ഒരു ശ്രേണിടയ ഏടതങ്കിേും വിഭാഗത്തിശ്േക്ക് തരംതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ 

പരാജ്യടപ്പെുരയാടണങ്കിൽ അവയിടേ രപശ്തയര സീരീസ് രടണ്ടത്തുന്നത് 

പരിഗണിക്കുര. പരപം, ഫിടബാനാച്ചി നമ്പറുരൾ ഉപശ്യാഗിക്കുര. ആംസ്ശ്രൊങ് 

നമ്പറുരൾ ശ്പാടേയുള്ള മേ് തരത്തിേുള്ള സംഖ്യരളും  ഉണ്ടാരാം. 

3. സീരീസിന് രൂെുതൽ സമയം നൽരരുത്, ഒരു മിനിേിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് 

സംഖ്യരൾക്ക് ഇെയിേുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ രഴിയുന്നിടെങ്കിൽ, ശ്ോദയം 

ഉശ്പക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. രാരണം ഒരു പുതിയ തരം സീരീസിനായി 

മടേവിടെടയങ്കിേും ഉപശ്യാഗിക്കാവുന്ന സമയം ധാരാളം ടേേവഴിശ്ക്കണ്ടിവരും . 

 

പതേോയ സ്ംഖ്യകൾ  

 

40 വപേയുള്ള അകങ്ങ ുപട വർഗ്ഗങ്ങ ും 20 വപേയുള്ള അകങ്ങ ുപട 

കയൂബുക ും നിങ്ങൾ  ഠികണം. 

കുറിപ്പത: ടതോയ സംഖ്യ ശ്രേണിയിൽ, ടതോയ സംഖ്യയ്ക്ക് മുമ്പും ശ്േഷവും 

ശ്രേണിയുടെ പാശ്േൺ എൊയ്ശ്പ്പാഴും ടതോയിരിക്കും. 

സീരീസ് ഒരു ഭാവനയായതിനാൽ എണ്ണിയാടോെുങ്ങാത്ത എണ്ണം ശ്രേണിരളുണ്്ട. 

രപധാനടപ്പട്ട േിേ സീരീസ് പാശ്േണുരൾ േുവടെ േർച്ച ടേയ്യുന്നു: 
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1. സ്ങ്കല്നവും കുറയതകല്ും അടിസ്ഥോനമോകി. 

4,9,14,18,24,29 

തുെർച്ചയായ രണ്്ട സംഖ്യരളുടെ വയതയാസം 5 ആണ,് എന്നാൽ 18, 14 എന്നിവയുടെ 

വയതയാസം 4 ആണ,് 24, 18 എന്നിവയുടെ വയതയാസം 6 ആണ്. അതിനാൽ, ടതോയ സംഖ്യ 

18 ആണ്. േരിയായ ഉത്തരം 19 ആണ്. 

2. ഗുണനം, ഹേികൽ എന്നിവപയ അടിസ്ഥോനമോകി. 

18,28,40.5,60.75,91.125,136.6875 

Solution: ഇത്തരത്തിേുള്ള സീരീസുരടള എങ്ങടന തിരിച്ചറിയാം എന്നതാണ് 

ഇത്തരത്തിേുള്ള ശ്രേണിരളിടേ രപശ്നം. തുെർച്ചയായ സംഖ്യരൾ തമ്മിേുള്ള വയതയാസം 

പരിശ്ോധിക്കുര. 

----10----12.5----20.25----30.375----45.5625  

വയതയാസം മുമ്പടത്ത സംഖ്യയുടെ പരുതിയാടണന്ന് നമുക്ക് രാണാൻ രഴിയും. 10 

എന്നത് 18 ന്ടറ പരുതിയും 12.5 എന്നത് 28 ന്ടറ പരുതിയും അെ. അതിനാൽ, 28 എന്നത് 

ടതോണ,് േരിയായ സംഖ്യ 27 ആണ്. 

3. വർഗ്ഗത്തിനതപറയും കയൂബിനതപറയും അടിസ്ഥോനത്തിൽ. 

8 27 125 512 1331 2197 

Solution: 23=8, 33=27, 53=125, 83=512,113=1331,133=2197 

ഇതിൽ 2,3,5,8,11,13 എൊം സംഖ്യരളുടെ രയൂബുരളാണ്. ഈ സംഖ്യരളിൽ  8 

ഒഴിടരയുള്ളവ അഭാജ്യ സംഖ്യരളാണ,് 2 മുതൽ 11 വടരയുള്ളവയിടേ , 7 എന്നത് 

ഇവിടെ വിട്ട് ശ്പായ ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ്. 83 -നട്റ സ്ഥാനത്ത,് 73, അതായത് 343 ആണ് 

േരിയായ പദം.  

4. മിക്സത  ോപേൺ അടിസ്ഥോനമോകി. 

6,11,21,40,81,161 

ഈ ശ്രേണിക്ക് രണ്്ട പാശ്േണുരൾ പിന്തുെരാമായിരുന്നു. 

 ോപേൺ 1: വയതയാസം -5---10----19-----41-80. തുെർച്ചയായ വയതയാസം മുമ്പശ്ത്തതിനട്റ 2 

മെങ്ങാണ്. എന്നാൽ 19ഉം 41ഉം മാതൃര പിന്തുെരുന്നിെ. 20 ഉം 40 ഉം ആണ് ശ്വണ്ടത് 

അതിനാൽ ഈ പദത്തിൽ എശ്ന്താ രുഴപ്പമുടണ്ടന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം, 40 ടന 41 ടരാണ്്ട 

മാേണം. അതിനാൽ  40 ടതോണ്. 

 ോപേൺ 2: 6 

 6x2-1 = 11 

11x2-1 = 21 

21x2 -1 = 41 

41x2 – 1 = 81 

81x2 -1 = 161 അതിനാൽ, 40 ടതോണ ്

നിങ്ങൾ ടതോയ സംഖ്യാ ശ്രേണിയുടെ വിവിധ തരം പാശ്േണിേൂടെ രെന്നുശ്പാരുരയും 

അവ പരിേീേിക്കുരയും ടേയ്താൽ. സീരീസ് പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 
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രപശ്നവും ഉണ്ടാരിെ. ഇശ്പ്പാൾ, സംഖ്യാ ശ്രേണിടയ അെിസ്ഥാനമാക്കി മുൻ വർഷം 

ശ്ോദിച്ച ശ്ോദയങ്ങൾ ശ്നാക്കാം. 

ഉദോഹേണം 1:  12 12 18 45 180 1080 12285 

ഈ ശ്രേണിയിേും രണ്്ട പാശ്േൺ ഉണ്ടാരാം. 

 ോപേൺ  1 

12x1 = 12                       

12x(1.5) = 18             

18x(1.5 +1) = 45        

45x(2.5+1.5) = 180   

180x(4+2.5)= 1170    

1170x(6.5+4) = 12285  

 

 ോപേൺ  2                                    

12x(1+0) = 12 

12x(1+.5) = 18 

18x(1.5+1) = 45 

45x (2.5+1.5) = 180 

180x(4+2) = 1080 

1080x(6+2.5) = 9180 

അതിനോൽ,  ോപേൺ 1-പന  ിന്തുടേുകയോപണങ്കിൽ, പ്ശണിയിപല് പതേോയ 

സ്ംഖ്യ 1080 ആണത,  ോപേൺ 2-പന  ിന്തുടേുകയോപണങ്കിൽ,  േമ്പേയിപല് 

പതേോയ നമ്പർ 12285 ആണത. ഇതത  േീക്ഷക ിൽ നൽകിയിേികുന്ന 

ഓ തഷ്നുകപ  ആ്ശയിചിേികുന്നു. 

ഉദോഹേണം 2: 7 5 7 17 63 ?  

ഉത്തേം: 309  

7x1 – 2 = 5 

5x2 – 3 = 7 

7x3 – 4 = 17 

17x4 – 5 = 63 

63x5 – 6 = 309 

ഉദോഹേണം 3: 50…… 61 89 154 280 (എസബ്ിഐ പിഒ രപിേിംസ് 2016) 

ഉത്തേം : 52 

50+(13+1) = 52 

52+(23+1) = 61 

61+(33+1) = 89 

89+(43+1) = 154 

154+(53+1) = 280 
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ഉദോഹേണം 4: 17, 19, 25, 37, ......,87 (എസ്ബിഐ പിഒ രപിേിംസ് 2016) 

ഉത്തേം: 57 

17 + 1 x 2 = 19 

19 + 2 x 3 = 25 

25 + 3 x 4 = 37 

37 + 4 x 5 = 57 

57 + 5 x 6 = 87 

ഉദോഹേണം 5: 11, 14, 19, 28, 43, ? (എസ്ബിഐ പിഒ രപിേിംസ് 2016) 

ഉത്തേം:  66 

3...5...9...15...23  

2...4....6.......8 

ഉത്തരം 43+23= 66 

ഉദോഹേണം 6: 26 144 590 1164 ? (എസ്ബിഐ പിഒ രപിേിംസ് 2016) 

ഉത്തേം: 1182 

26 x 6 – 12 = 144 

144 x 4 + 14 = 590  

590 x 2 – 16 = 1164 

1164 x 1 + 18 = 1182  

ഉദോഹേണം 7: 6 48 8 70 9 63 7 ടതോയ നമ്പർ രണ്ടുപിെിക്കുര? 

ഉത്തേം: 9x7=63, 9x8=72,8x6=48 

അതിനാൽ, ഈ ശ്രേണിയിൽ 70 ടതോണ ്

ഉദോഹേണം 8: 1,4,11,34,102,304,911 

ഉത്തേം: 102 

സീരീസിനട്റ പാശ്േൺ , 

1 

1x3+1 = 4 

4x3-1 = 11 

11x3+1 = 34 

34x3-1 = 101 

101x3+1 = 304 

304x3-1 = 911 

ഉദോഹേണം 9: 1,2,12,146,2880,86400,3628800 

ഉത്തേം: 146 

1 

1x1x2=2 

2x2x3=12 

12x3x4=144 

144x4x5=2880 

2880x5x6=86400 

86400x6x7= 3628800 

ഉദോഹേണം 10: 0,6,23,56,108,184,279 

ഉത്തേം: 108 

13-20 = 1-1 =0 

23-21 = 8-2 =6 

33-22 = 27-4 = 23 
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43-23= 64-8 = 56 

53-24= 125-16 = 109 

63-25= 216-32 = 184 

73-26= 343-64 =279 

ഉദോഹേണം 11: 813,724,635,546,457,564,279 

ഉത്തേം : 564 

നൂറിനട്റ സ്ഥാനടത്ത അക്കം 1 രുറയുന്നു, പത്തിനട്റ സ്ഥാന അക്കം 1 വർദ്ധിക്കുന്നു, 

യൂണിേ് സ്ഥാന അക്കം 1 വർദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പാശ്േൺ 564-ൽ പിന്തുെരുന്നിെ. 564-

നട്റ സ്ഥാനത്ത് 368 ആണ് വശ്രണ്ടത് . 

ഉദോഹേണം 12: 0,4,19,48,100,180,294 

ഉത്തേം: 19 

13-12=0 

23-22 = 4 

33-32 = 18 

43-42= 48 

53-52=100 

63-62= 180 

73-72=294 

ഉദോഹേണം 13: 3.2, 4.8, 2.4, 3.6, 1.6, 2.7 

ഉത്തേം : 1.6 

3.2 x 1.5 = 4.8 

4.8 ÷ 2 = 2.4  

2.4 × 1.5 = 3.6 

3.6 ÷ 2 = 1.8 

1.8 x 1.5 = 2.4 

ഉദോഹേണം 14: 2, 9,24,55,117,245 

ഉത്തേം : 117 

2x2+5 = 9 

9x2+6 = 24 

24x2+7 = 55 

55x2+8 = 118 

118x2+9 = 245 

ഉദോഹേണം 15: 109,131,209,271,341,419 

 

ഉത്തേം: 131 

112-12 = 109 

132-14 = 155 

152-16 = 209 

172-18 = 271 

192-20 = 341 

212-22 = 419 
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ഉദോഹേണം 16: 6, 7,27, 115,513,3069 

ഉത്തേം : 115 

6x2-5 = 7 

7x3+6 = 27 

27x4-7 = 101 

101x5+8 = 513 

513x6-9 = 3069 

സംഖ്യാ ശ്രേണി പരിഹരിക്കാൻ സഹായരമാശ്യക്കാവുന്ന േിേ ഘട്ടങ്ങൾ. 

 

ഘട്ടം 1: വയതയാസം പരിശ്ോധിക്കുര 

ഘട്ടം 2: ഘട്ടം 1 രപവർത്തിക്കുന്നിടെങ്കിൽ, വയതയാസത്തിനട്റ വയതയാസം 

പരിശ്ോധിക്കുര. അതും രപവർത്തിക്കുന്നിടെങ്കിൽ, സംഖ്യരൾ തമ്മിൽ എടന്തങ്കിേും 

ഗുണിശ്ച്ചാ ഹരിശ്ച്ചാ ബന്ധമുശ്ണ്ടാ എന്ന് ശ്നാക്കുര. 

ഘട്ടം 3: ഒരു വയതയാസം രുത്തടന രൂെുരശ്യാ രുറയുരശ്യാ ടേയ്യുരയാടണങ്കിൽ, അത് 

സീരീസിനട്റ ഗുണിതശ്മാ വിഭജ്നശ്മാ മൂേമാരാടമന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. 

ഘട്ടം 4: വയതയാസത്തിൽ രൂെുതൽ രരമശ്ക്കെുടണ്ടങ്കിൽ, അത് മുരളിൽ േർച്ച ടേയ്ത 

ഘട്ടങ്ങളുടെ സംശ്യാജ്നമായിരിക്കാം. 

ഘട്ടം 5: ഇവടയാന്നും രപവർത്തിക്കുന്നിടെങ്കിൽ, എേിമിശ്നഷൻ രീതി ഉപശ്യാഗിക്കാൻ 

രേമിക്കുര, ഇത് 2 മുതൽ 3 വടര ഓപ് ഷനുരൾ ഇൊതാക്കാൻ നിങ്ങടള 

സഹായിശ്ച്ചക്കാം.  
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