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അതിരpിllിെയ വിടാെത
െക.എസ്.ഇ.ബി
പdതിkായി നൂറ് േകാടി രൂപ ഇൗ വർഷവും നീkിവcു
തി വ ന n രം: ശ k മായ ജ
ന കീയ തി േരാ ധ µ െ
ി ം
അ തി ര pി llി പ d തി െട സാ
dയത നി ല നി tാ നാ ണ് െക.
എ സ്. ഇ. ബി നീ kം. ചാ ല ടി
യാറിെn കരയിെല വനയജീവിക
ൾെpെട ll 138 െഹkർ വന
മി െയ നാ ശ tി േല k് ത llി
വി n പdതി നടpാkാൻ ഒ
ിയേpാെഴlാം തിേഷധ ം
ഉ ായി െ
ി ം എlാവർഷ
ം ൈവദ തി േബാർഡിെn വാർ
ഷിക പdതിയിൽ അതിരpിllി
k് പണം നീkിവyാ .്
ഇൗ വർഷ ം റ് േകാടി പ
അതിരpിllിkായി മാ ിവcി
.് േവനൽകാല േപാ ം നl
െവllം കി n ചാല ടിയാറിൽ
163 െമ ഗാ വാ ് പ d തി നിർ mി
cാൽ റ
െചലവിൽ ൈവദ
തി നൽകാνll സാdയതയാണ്
ൈവദ തി േബാർഡ് കാ nത്.
സംsാനt് ഇട µnണി
സർkാർ നിലവിൽ വnേശഷം
ഇത് ര ാംതവണയാണ് അതിര

നിർmാണെcലവ്
2002 ൽ 414 േകാ ടി പ യാ
യി n അതിരpിllി പdതി
െട നിർmാണെcലവ് 2005
ൽ 570 േകാടിയാ ം 2010 ൽ
650 േകാടിയാ ം 2015 ൽ അ
വസാനെമ t എsിേമ ിൽ
950 േകാടിയാ ം ഉയർ .

pിllി പdതി നടpാkാൻ മം
നട nത്.
പ d തി k് േക nം വ നം പ രി
sിതി, കാലാവsാ വയതിയാന
വ p് നൽ കിയ അ ν മ തി െട
കാലാവധി ലായിൽ ർtിയാ
യി. ഇത്
nതിνll അേപ
k സമർpിേk ത് ആഗs് 18
നാണ്.
അതിνµmായി പdതി നിർ

vഹണം സജീവമാെണ ം കഴി
തവണ നൽകിയ അνമതി ഉ
പേയാഗി െവ ം കാണി n
തിനാണ് ചാല ടിയിെല ൈവദ
തിേബാർഡ്വകക ം ഴിയിെല
sലt് 110 കിേലാവാ ് േശഷി
ll ാൻേsാർമർ sാപിcത്.
ഇതിെനതിെര വിമർശനµയർ
nേpാ ം സമവായtി െട മാ
േമ പ d തി ന ട pാ ക
െവn നയമാണ് മnി എം.എം.
മണി ആവർtിcത്.
തതവtിൽപdതിk്അν
ലമാണ് സർkാർ നിലപാട്. േക
n ിഡിൽനി ംഇതരസംsാ
ന ളിൽ നി ം െകാ വരാ
n ൈവ ദ തി ർ ണ മാ ം ഉ പ
േയാഗി n േകരളtിൽ ാൻ
sിഷൻ ൈലനിെല െചറിയ ഴ
p ൾ െകാ േപാ ം േലാ ഡ്
െഷ ിംഗ് ഏർെp േt sി
തിയാണ്.
ഇൗ മാ സം നാ ത വ ണ യാ
ണ് ഇtരtിൽ ൈവദ തി തട
സെp ത്.

പി.എസ്.സി
എംേpാ. യൂണിയൻ
സേmളനം തുട ി
ർ: പി.എസ്.സി എംേpായീ
സ് ണിയൻ സംsാന സേm
ള നം സി. പി. എം ജി lാ െസ
റി െക. രാധാ
ൻ ഉ ഘാടനം
െച . സംsാന സിഡ എ
സ്. അജയ മാർ അdയkനായി.
എൻ.ജി.ഒ ണിയൻ ജനറൽ െസ
റി ടി. സി മാ
ി, െക. എ
സ്. ടി.എ എ kി. അം ഗം െക. െക.
രാജൻ, െക.ജി.ഒ.എ ജനറൽ െസ
റി ടി.എസ് ര ലാൽ, വി. ീ
മാർ, എം. എ സ്. ബി
ൻ,
െക.െക. ശശി മാർ, ഹരിലാൽ,
എ.വി. രയാേkാസ്, ഡി.ഡി.േഗാ
ീ, സി.ടി. νൈസബ, േഡാ.
സി.സി. ബാ , പി.െക. ശല
മാരി, െക.ടി. െമാyീൻ ി എnി
വർ സംഗി . സി.വി. മേനാജ്
മാർ സവാഗത ം എം. ഷാജഹാൻ
നnി ം പറ
. സേmളനം ഇ
n് സമാപി ം.

മുnണികൾ ഇര tാp്
ഒഴിവാkണം: ബി.െജ.പി
തി വനn രം: അതിരpിllി
ജലൈവദ ത പdതി മായി ബ
nെp ് സി.പി.എ ം േകാൺ
ം ഇര tാp് ഉേപkിkണ
െമn് ബി.െജ.പി സംsാന അ
dയkൻ mനം രാജേശഖരൻ
ആവശയെp . പdതി സംബnി
ll യഥാർt നിലപാട് ജന
േളാട് റ പറയാൻ ര
ം
തyാറാകണം.

കഴkൂ െt pാ സമരം തുടരുnു

ഓണtിന് െതkൻ ജിlകളിൽ
ഗയാസ് kാമം രൂkമാകും
◗അരുൺ വി. േഗാപാൽ

തി വനn രം: ജന െള രി
തtിലാkി ം േകാടതിെയ െവ
വിളി ം കഴ ം ഭാരത് െപേ ാ
ളി യം pാ nി െല k് ൈ വർ
മാർ നട n സമരം ഒ ഒ
തീർpിνംവഴ ാെത ട nതി
നാൽ ഓണtിന് െതkൻ ജിl
കളിൽ പാചകവാതക kാമം
kമാ െമ റpായി. സമരം അ
വസാനിpിc് പാചകവാതക വി
തരണം നഃsാപിkണെമn
േകാടതി ഉtരവ് ൈ വർമാർ
കാ ിൽ പറtിയിരിkയാണ്.
ഈ മാസം 16ന് േലബർ കmി
ഷണർ ഇ
െര ം ഒരിkൽ
ടി ചർcയ്k് വിളിcി .്
േവ ത നം വർ dി pി k ണ െമ
n ആ വ ശയ tിൽ ൈ വർ മാ

ം ക രാർ അ ν സ രി ll ക
കmനി നൽകണെമn ആവശയ
tിൽ k് ഉടമക ം വി വീ y്
തyാറായി ിl. ര രമാസമായി
കൾ നി ലമായേതാെട തി
വനn രം, െകാlം, പtനം
തി , ആ ല ഴ ജി l ക ളി െല പാ
ചക വാ തക വി ത ര ണം താ മാ
റായി. സി.ഐ.ടി. വിെn േന
തവtിലാണ് ൈ വർമാർ സമ
രം നട nത്. അേതസമയം
റ നി llൈ വർമാെരഉപ
േയാഗിc് k് ഉടമകൾ േലാഡ് ഇ
റkാൻ മിcത് സമരkാരായ
ൈ വർ മാ മാ യി സം ഘർ ഷ
tിνം ഇടയാkി.
33 വ ലിയ േലാ റി ക ളാ ണ് ഇ
വിെട llത്. ഒ ദിവസം 40 േലാ
കൾ വെരയാണ് ഏജൻസിക

. തി െനൽ േവ ലി,
ടി,
എറണാ ളം pാ കളിൽ നിn്
സിലി ർ േലാ കൾ എtി
െ
ി ംഅെതാ ംപരയാp
മാ nിl.
ം പരിഹരിkണ
െമ nാ വശയ െp ് µഖയമ nി ം
െതാഴിൽ മnി ം പരാതി നൽ
കിയി ം ഫലµ ായി ിl.

ൈരഡവർമാർ
പറയുnത്

ളിേലk് വിതരണtിന് േപായി
nത്. ഒ േലാറിയിൽ 306 സി
ലി
കൾ െകാ ം. ഒൻപത് ല
kം ഉ പ േഭാ kാ k ളാ ണ് നാ ല്
ജിlകളി llത്. തി വനn
രം, െകാlം ജിlകളിൽ മാ ം അ
് ലkം ഉപേഭാkാk െ
n് ക m നി അ ധി തർ അ റി യി

ഒ ിpിന് നിലവിൽ 825 പയാ
ണ് ൈ വർമാ െട ശmളം. േല
ബർ കmിഷണ ം k് ഉടമക ം
കmനി മാ
ാkിയ തിയ
കരാർ കാ രം ശmളം 1075
പയാkി. ദീർഘ ര സർവീസ് നട
n ൈ വർമാർ ം ശmളം
ിയി .് എnാൽ, kിയ

ക ലഭി nിl. ൺ 13 വെര
kിയ ക നൽകാതായേതാ
െടയാണ് സമരtിനിറ ിയത്.

സഹകരണ സംഘ ളിൽ
മുkുപ ത ിp് വയാപകം;
പരിേശാധന ശkമാkി
 കരിെവllൂർ െസാൈസ ിയിൽ കെ
◗ഒ.സി.േമാഹൻരാജ്

ക ർ: µ പ ം പണയംവ
ll ത ിp് മിk സഹകരണ സം
ഘ ളി ം ഉെ n് കെ tി
യേതാെട പരിേശാധന ശkമാ
. സ ഹ ക രണ വ pി െല
ഓ ഡി ് വി ഭാ ഗ tിൽ നി ll
േതയക സ്കവാ കൾ എlായി
ട ളിേല െമ ം.
േകാൺ സ് നിയnണtി
ll ക രി െവ ർ േസാ ഷയൽ
െവൽെഫയർ േകാ - ഓpേറ ിവ്
െസാൈസ ിയിൽ കഴി
ഒ
വർഷtിനിെട മാ ം 2. 98 േകാ
ടി പ െട പണയt ിp് നട
nതായി കഴി
ദിവസം കെ
tിയി
. ഒേര േപരിൽ തെn
ം നാ ം പണയ ൾ വcതാ
ം േബാdയെp ി .്
ആ മാസം µm് സംsാന
െt വിവിധ ജിlകളിെല സഹ
കരണ ബാ കളിൽ നടtിയ മി

tിയത് 2.98 േകാടിയുെട െവ ിp്

nൽപരിേശാധനയിൽ ഏ േകാ
ടി പ െട µ പ പണയ
. ക ർ,
t ിp് പിടി ടിയി
േകാ യം, ആല ഴ, െകാlം ജിl
കളിെല ബാ കളിലായി
ത
ിp് ത ം. വിവിധ ജിlകളിലാ
യി 14, 896 സ ഹ ക രണ sാ പ
ന
llതിൽ ധാനെp അ
yാ യി ര േtാ ളം േക n ളി ലാ
ണ് േതയക സ്കവാഡിെn േന
തവtിൽ പരിേശാധന നടnത്.
ത ിpിν നി
n ജീവ
നkാെര കരിm ികയിൽ െപ
െമn് ഓഡി ് ഉേദയാഗsർ µ
nറിയിp് നൽകിയതാണ്. എnി
ം മേk കൾ ട n സാഹ
ചരയtിൽ പ തട ll പരിേശാ
ധന ഉറpാkണെമn നിലപാടി
ലാണ് ഉnതാധി തർ.
നിേkപകർ പണം പിൻവലി
kാൻഎtിയാൽ പലവിധകാര
ണ ൾ പറ ് ജീവനkാർ തി
രിcയ
െവn പരാതി
്

പലയിട ം. ഇtരം പരാതിക
ളിൽ കർശനനടപടിെയ kാνം
നിർേdശµ .്
േകാടികൾ നിേkപമായി എ
n സം ഘ ൾ അ ത് എ
െന വിനിേയാഗി
െവn് ധ
രി pി cി രി k ണ െമ nാ ണ് ച ം.
എnാൽ പല sാപന
ംഇ
ത് പാലി nിl. േകാഴിേkാ ്
മാ ം പ തി ന ി േല െറ സം ഘ
ളിൽ ഇതിനിെട ഫ ് തിരിമ
റി കെ tിയി
.

െന റുേരടാഫി: ര ാം തുഴയിൽ ഗരബിേയൽ േജതാവ്
ആല ഴ:െനഹ്് േ ാഫിജലേമള
യിൽര ാംമtരtിനിറ ിയ
ഗ ിേയൽ
ന് മി ം വിജ
യം. 30 ൈമേ ാ െസkൻഡിെn
വയതയാസtിലാണ് ഉmൻേജk
b് െചtിkാട് കയാ ടനായ എ
റണാ ളം tി റം േബാ ് k
bിെn ഗ ിേയൽ (4.17.42) ചാ
mയൻമാരായത്. നാ ിെല ക
tൻമാരായ .ബി.സി ൈകനക
രി ഴ
മഹാേദവികാട്കാ ിൽ
െതkതിലാണ് (4.17.72) ര ാ
മതായത്. െജയിംസ് ി േജk
ബ് കയാ ടനായ മരകം േബാ ്
k bി െn പാ യി pാ ടൻ
ൻ

4.17.99 െസ kൻ ഡിൽ ഫി നി
ഷ് െചyേpാൾ അനിൽ കള ര
കയാ ട നായ ടൗൺ േബാ ് k
bി െn കാ രി cാൽ 4.19.00 െസ
kൻഡിൽ നാലാമെതtി. കഴി
തവണ .ബി.സി ഴ
ഗ ി േയൽ ര ാം sാ ന tാ
യി
.
ഹീ സിെല മികc സമയം അ
ടിsാനമാkിൈഫനലി കെള
തീ മാ നി cതിനാൽ ഹീ സിൽ
ഒnാമെതtിെയ ി ം ആയാ
പm് പാ ി, ആനാരി tൻ
ൻ എnിവർk് ൈഫനലിൽ
എ tാ നാ യി l. ഹീ സി െല സ

മയ മtിൽ ര ാമെതtിയ
വll
െട േസ സ് ൈഫന
ലിൽ ആയാപറm് പാ ി ഒnാ
മെതtി. ആയാപറm് വലിയ ദി
വാൻ ജി, െസ പ യ സ്, െവ llം
ള ര എ nീ വ ll ൾ ടർ
sാന ളിെലtി.
മtര ൾ µഖയമnി പിണ
റായി വിജയൻ ഉ ഘാടനം െച .
മ nി േതാ മ സ് ഐ സ ക് അ dയ
kത വഹി . മnി ജി. ധാക
രൻµഖയ ഭാഷണംനടtി.മnി
മാരായഇ. ചnേശഖരൻ,കടnp
llി രാമചnൻ ട ിയവർ സം
സാരി .

കmനി വ ിെcn്
േലാറി ഉടമകൾ
മിനിമം 75 കിേലാമീ റിന് കmനി
4,244 പയാണ് k് ഉടമകൾ
k് നൽകിയി nത്. കിേലാമീ
കൾ കmനി 100 ആkി വർdി
pിെc ി ം ഈ ക വർdിpിcി
l. ൈ വർമാ െട ശmളം, േലാ
ഡിംഗ്,അൺേലാഡിംഗ്,ഡീസൽ,
െമയിnനൻസ്െചല കൾഈ
കy്µതലാവിl. 5,644 പെയ ി
ം ലഭിcാേല ന മിlാെത ഓടാ
നാ . സമരം കാരണµ ായ സാ
mtിക ന ം കരാ കാരിൽ നി
n് ഈടാkാനാണ് നീkം.

സജീവ്
െn സാഗരം ഭാഷണപരmര െട േലാേഗാ ൈവദ തി െറ േല റി േബാർഡ് െസ
െക. ബി. സേnാഷ് മാറിൽനിn് ശിവഗിരിമഠം സനയാസി സവാമി ശ രാനn ഏ വാ

റി

ഗുരുസാഗരം രപഭാഷണപരmര:
േലാേഗാ രപകാശനം െചyു

Ezhava girl - MBBS,
24, 150, Trivandrum.
Doctors/well - settled
Professionals.
8547485888,
9744885404.

-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - 23, 160,
M.Sc, ഉരതാടം, PSC Assistant
(അcെn േജാലി). ആേലാചന
കൾ kണിkുnു.
8281663274.
-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - 24, 155 cm,
M.Com, B.Ed, പുണർതം.
ഗവ. േജാലിയുllവർk് മുൻ
ഗണന.
9846496373
-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - 23, B.Pharm,
Karthika, ഗൾഫി ൽ ബി സി
നsുll ഫാമി ലി . ആേലാ
ചനകൾ kണിkുnു.
Phone : 7909194227
-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - 29, 171,
M.Com, 14.06.1988, 10.50
a.m, മകയി രം, തി രുവനn
പുരം ജി l. 7-ൽ പാപമുll,
ഗവൺെമ േജാലിയുll
വരുെടേയാ വിദയാഭയാസമുll
ഗൾഫുകാരുെടേയാ ആേലാ
ചനകൾ kണിkുnു.
9633264004, 8281240013.
-------------------------------------Ezhava girl, B.Tech Computer
Science, Atham, 31.12.1988,
10.30 PM, 155 CM, Kollam.
Mob: 9446549652.
--------------------------------------

Ezhava girl -26, Pooruruttathi.
Now preparing for PG.
Seeking suitable alliance
from qualified/ employed
professional.
E 31740170, 9495074765.
-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - 20, 155,
fair, ആയിലയം, B.Com Final,
വർkല. അനുേയാജയമായ
ആേലാചനകൾ kണി
kുnു. ബയൂേറാ അl.
9446752275
--------------------------------------

Ezhava girl - 23, 160,
M.Sc, Agriculture, Canara
Bank Officer, Thiruvananthapuram. 7994681374

-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - 25, 162,
beautish, M.Sc, SBI Clerk.
9656188874, 9544437192.
-------------------------------------Inviting proposals from
educated grooms from good
families for 29 year old
Bangalore based lawyer.
Contact : 9916109172
-------------------------------------Ezhava girl - 26, 5" 2"",
Chithira, Mother Nambiar,
M.Tech, Food Engineering
Final. Seeks suitable match
from well-educated boys both
caste.
09412088009,
07351641007.
-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - 23, white,
B.Tech, 158 cm, Pooruruttathi,
െചറിയ പാപം.
9048250903
--------------------------------------

ഇൗഴവ യുവതി - 155 cm,
വിശാഖം, ശുdജാതകം,
20.10.1990, 5.50 p.m.,
Engineer (B.Tech., Instrumentation, Private Company,
TVM), ഇടtരം കുടുംബം.
ബയൂേറാ അl.
E 3272083
9400092479,
9207196542.
-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - ബാ ്
ഒാഫീസർ, 5.6.1989, 8.10 a.m.,
തിരുവാതിര.
ID E 3049485.
Phone : 9744436177.
-------------------------------------Ezhava girl - Kollam, 163
cm., 29.10.1987, 1.30 p.m.,
Uthradom (Sudham), M.Sc.
Nursing and UGC NET, MBA
(Hospit: Manage:), Lecturer
(Self -Financing).
ID - E 2822028,
ID EZH 390762.
Phone : 9544350716,
8089881470.
-------------------------------------Ezhava girl - Deputy Manager,
Nationalised Bank, 12.8.1985,
158 cm, Makayiram, Sudham.
9995005120.
-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - 7.12.1992,
6.00 a.m., ഭരണി, DMLT.
9446885482,
8281271425.
-------------------------------------ഈഴവ വതി, 29, 160,
ാ തി, d ജാ ത കം, B Sc
ന സ്,
Phone: 8281951466
---------------------------------

DENTAL DOCTOR
Ezhava Girl,
Moolam, 22/156 cm,
Dental Doctor (BDS),
Kozhikode District.

Ph: 944 607 1962

ഇൗഴവ യുവതി - 24, 158, തി
രുേവാണം, െഫഡറൽ ബാ ,്
B.Com.
7034495768
-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - 19, 159,
+2, സാധാരണ കുടുംബം,
കാർtിക.
9645382369
-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - 24, B.Sc
ന സ്, സൗദി (ഗവൺെമ ),
മകം നkരതം.
9747540198
-------------------------------------Ezhava girl - 25, Bharani, 167
cm, M.Tech, Asst. Professor.
Invite proposals.
8281238797, 9895045925.
-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - 32, ആദയവി
വാഹം, അശവതി , 162 cm,
ഗവൺെമ ബാ ിൽ kാർk്,
തിരുവനnപുരം.
9072543472
-------------------------------------വി ദയാസmnമായ വി ശവ
കർm സമുദായtി െല 27
കാരി - ബി.െടക്, ഉേദയാഗs,
ചി tി ര നkരതം. രഗഹനി
Ph. 9526736054
ല സഹി തം ആേലാചനകൾ
9562980287
kണിkുnു.
E 3891189
Box No. TVM - 6747
-------------------------------------C/o Kerala Kaumudi,
ഈ ഴവ വ തി, േചാ തി,
Trivandrum.
M.Com, തി വl
--------------------------------------

ഇൗഴവ യുവതി - െകാlം,
ഒായൂർ, 20.04.1991, 7.02 a.m.
തിരുവാതിര, MBA. ബയൂേറാ
അl.
KM ID 3383381
Phone : 9746654750,
7994387099.
-------------------------------------Ezhava girl - 36, MBA,
Anizham, worked in a reputed
PSU, upper middle class.
Proposals from well - educated,
employed Professionals only.
7994246594.
-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - 23, Engg.
PG െചyുnു, അവി ം,
പാപേദാഷം.
Mobile : 9497712170.
-------------------------------------ഇൗഴവ യുവതി - 25, 167, പൂരം,
ആയുർേvദ േഡാkർ, 2 പാപം,
ശുdവും േചരും, ഇടtരം
കുടുംബം, ആലpുഴ.
ID E 3481636
9745606350, 8281526102.
-------------------------------------ഈഴവ വതി, വിശാഖം, 5 അ
ടി 5 ഇ ,് പtനംതി , GNM
ന സ്, Appolo Delhi,

9995902064

-------------------------------------ഈ ഴവ വ തി, 32, രം, ഏ
ഴിൽ െചാ v, 154 c m, +2, ീ
ൈ മറി (T. T.C), ഇടtരം
ംബം, പtനംതി

7-ൽ െചാv
അdയാപക ദmതികളുെട
മകൾ, ഇൗഴവ, അവി ം, 27,
ബാംgൂരി ൽ ഡി ൈസനർ,
NIFT.
9744713232.
--------------------------------------

7-ൽ പാപം, െചാv

ഹിnു SC യുവതി 25
Degree, െവ tനിറം.
സാധാരണ ംബം, ജാതി,
ജാതകം
മl. ഡിമാnിl.
ജിlേയ മാകാം.
9562503539
--------------------------------------

ഈഴവ ടീcർ 23
ശുdം

ഇൗഴവ യുവതി - മകയി രം,
13.05.1994, 4.27 p.m, 150 cm, BEd. ഇടtരം. വരെn
െതാഴിൽ, ജിl, സാmtികം
B.Ed, തിരുവനnപുരം.
മl. ഡിമാ കളിl.
9496622325
-------------------------------------- 9895833368, 9072344561
--------------------------------------

ഇൗഴവ യുവതി

ഈഴവ യുവതി B.Sc.

അനി ഴം, 27, kാർk്. സർ
ന സ് വിേദശം
kാർ ഉേദയാഗsരിൽ നി
n് ആേലാചനകൾ kണി 2 3 സ ാ m t ി ക µ ് .
ഡിമാ കളി l. വരെn
kുnു. ബയൂേറാ അl.
െതാഴിൽ, ജിl
മl.
7736139736.
-------------------------------------- 7025501379, 9946371577
Ezhava Girl, MBBS --------------------------------------

23, 157, Pooyam, High Class ഭർtാവ് മരണെp
ഈഴവ യുവതി
family. Seeks alliance from
25 സാmtികµ ്.
PG/MBBS Doctors.
വരെn െതാഴിേല മാകാം.
9447024875.
മl.
-------------------------------------- സാmtി കം, ജിl
ഡിമാ
കളിl.
ഇൗഴവ യുവതി
9072344561, 9895833368
23, B.Tech., ബാ ് ഒാഫീസർ, -------------------------------------വിശാഖം. ബയൂേറാ അl.
ഈഴവ യുവതി 32
9497173122, 9446885623.
-------------------------------------ആദയവിവാഹം
Ed.സാmtികµ ്.
പുനർവിവാഹം Bവരെn
െതാഴിൽ,ജിl മl.
ഇൗഴവ യുവതി - 30, അവി ം,
Ezhava girl - 24, 163, 165, 1½ പാപം, M.Sc, േജാലി നർവിവാഹ മാകാം.
9349264227, 7025501379
very fair, Rohini, B.Tech, യു .് സാmtികം ഇl.
-------------------------------------7994046795
financially sound,
-------------------------------------- ഡിമാnിlാt ഈഴവ
Trivandrum.

9809308727

-------------------------------------9947800776
Ezhava Girl, Age 24/153cm,
04682354243
-------------------------------------- Bharani, B.Ed, M. Sc (Doing) ,
Alappuzha.

BAMS DOCTOR

Ezhava girl, 26, 167, Ayilyam,
14/07/1991, 2.14 am, Father
A d v o c a t e, M o t h er G o vt
S c h o ol T e a c h e r, A l l i a n ce
invited from professional Go
7-ൽ പാപം
9446396387
vt. servants, Pathanamthitta.
-------------------------------------ഈഴവ വതി, ലം, 1992 ആ
Kerala Matrimony
ഈഴവ
യുവതി
31
ഗസ് ് 9, 4 am, M. Sc. Maths +2 ജിl െതാഴിൽ കാരയമാ
ID - E3526754
െച
ർ.
9496325374
nിl
ഡിമാnിl
9447734164
9497100601
9388024539
-------------------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------

ടീcർ 27

തി വനn രം: േകരളകൗ
µദി
സാഗരം േകാളമിs്
സജീവ്
ൻ തി വനn
രം µതൽ കാസർേകാ വെര
14 ജിlാ ആsാന ളിൽ
നട n സാഗരം ഭാ
ഷണപരmര െട ൈട ി ം
േലാേഗാ ം കാശനം െച
. കനക n് ീനാരായ
ണ
വി ശവ സം sാര ഭ വ
നിൽ ന ട n ച ട ിൽ സം
sാന ൈവദ തി െറ േല
റി കmിഷൻ െസ റി െക.
ബി. സ േnാ ഷ് മാ റിൽ നി
n് ശി വ ഗി രി മ ഠം സ നയാ സി
സവാ മി ശ രാ ന n േലാ േഗാ
ഏ വാ ി. സവാ ഗ ത സം
ഘം െസ റി ഒ. പി. വി ശവ
നാഥൻ, സജീവ്
ൻ,
മാരൻ ഇടവേkാട്, അനിൽ

ഭാ sർ, എ സ്. എ സ്. ദി േന
ശ്, രാ ജ േഗാ പാൽ, വാ ഴ µ ം
ച n ബാ , പി. െക. ഗി രീ ഷ്
മാർ ട ിയവർ സംസാ
രി . ഒ േടാ ബർ 18ന് ൈവ
കി ് 3 ന് നി ശാ ഗ nി ഓ ഡി
േ ാറിയtിൽ ശിവഗിരിധർ
m സം ഘം സി ഡ സവാ
മി വി dാനn സാഗരം
ഭാഷണ പരmര സംsാ
നതല ഉ ഘാടനം നിർവഹി
ം.
േക ര ള കൗ µ ദി ചീ ഫ് എ
ഡി ർ എം. എസ്. രവി, േഡാ.
ബാ േപാൾ, സാഹിതയകാ
രൻ ഷൗ k t് എ nി വർ µ
ഖയാ തി ഥി ക ളാ യി രി െമ
ം സവാഗതസംഘം െസ
റി ഒ. പി. വിശവനാഥൻ അറി
യി .

േയാഗ സ്കൂൾ പാഠയപdതിയിൽ
ഉൾെpടുtും: മnി എ.സി. െമാyീൻ
പാ ല kാ ട്: േയാഗ സ് ൾ
പാഠയപdതി െട ഭാഗമാ
െമn് മnി എ.സി. െമാyീൻ
പറ . പാലkാട് ജിlാ പ
ായt് ഹാളിൽ നട n
ര ാമത് സംsാന േയാഗ
ചാ mയൻ ഷി p് ഉ ഘാ ട നം
െച കയായി
മnി.
ആ േരാ ഗയ µ ll ത ല µ റ
െയ
ി ക െയ n ല
kയ േtാ െട യാ ണ് വി ദയാർ
tികൾk് േയാഗ പരിശീല
നം നൽ n ത്. േയാഗ സ്
ൾ സിലബസിെn ഭാഗമാ
nതിന് വിദയാഭയാസ വ
p് െസ റിെയ മതലെp
tിയി .് സ് ൾകായികാ
dയാപകർk് േയാഗ അേസാ
സിേയഷെn സഹായേtാ
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BEd. ഇടtരം. വരെn +2 ജിlേയ മാകാം SSLC
െതാഴിൽ, ജിl, സmtികം µതലാകാം ഡിമാnിl
രപ മl.
9539517963
9946371577, 9349264227 --------------------------------------------------------------------------ഈഴവ േഗൾ
ഈഴവ വിധവ 45
Diploma സാധാരണ ംബം
സ ാ m t ി ക µ ് 1 5 8 ജിl െതാഴിൽ സാmtികം
ഹി വിേല മാകാം ദ മാ കാരയമാ nിl
കാം
8714476677,
9388024537
8089556860
-------------------------------------- --------------------------------------

െട പ രി ശീ ല നം നൽ ം. മാ
നദ
ൾ പാ ലി kാ െത
േലാക അത്ല ിക് ചാmയൻ
ഷിpിൽ നി ം പി. . ചി
െയ ഒഴിവാkിയേpാൾ േകര
ളം ഒ മനേസാെട ചി െkാ
pം നി . സി. െക. വി നീ തി
ന് സംsാന സർkാർ െസ
േ റിയ ് അസിs തsി
കയിൽ േജാ ലി നൽ കിയതി
െട സർ kാർ കാ യിക താ
ര ൾെkാpമാെണn സ
േnശമാണ് നൽകിയെത ം
മnി പറ .
അഖിേലnയ േയാഗ മt
രtിൽ വിജയികളായ േ
യ, ദി വയ എ nി വർ k് മ nി
കാഷ് അവാർ കൾ വിതര
ണം െച .

ഈഴവ യുവതി37
ആദയ വിവാഹം PDC
ജിlേയാ വിദയാഭായാസേമാ
കാരയമാ nിl.ഡിമാnിl.
9349790100, 8606176373
--------------------------------------
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സാmtികµ ്. ജിlേയാ
െതാഴിേലാ കാരയമാ nിl.
ഡിമാnിl.
8089891344
--------------------------------------

