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தினத்தந்தி
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இந்து AD PR ெகாங்கு 1984
MBBSDCH அரசு டாக்டருக்கு
ெபாருத்தமான
மணமகன்
ேதைவ. 94436 80973
SC / AD, Age 25, நல்ல அழகு
B.Tech, Rs.30,000/pm, Chennai
Cognizant. படித்த வரன் ேதைவ.
Contact :7299234446

CSI நாடார் 41, 163, Ph.D, SET
உதவி ேபராசிரிைய ெசன்ைன.
படித்த பணியிலுள்ள மண
மாகாத வரன் Ph: 9840310521
ெபண் வயது 32 B.E., கிறிஸ்தவர்
AD/PR, 1983-1986 - க்குள்
பிறந்து BE/MBA படிப்புடன் SW/
IT பணியில் உள்ள
இேத
இனத்துகிறிஸ்தவ
மணமகன்
ேதைவ.
ெதாடர்புக்கு ெசல்: 93843 67680
BE,கிறிஸ்டியன்,Age.23, (CTS)
40000pm(அழகானஓேர ெபண்)
ேதைவ : குணமுள்ள மணமகன்
Contact : 637 476 7370

இந்து, SC, PR 34, Govt PG
Teacher 60,000/-, Govt College
Professor (or) Govt PG Teacher.
97917 99694.
இந்து முதலியார் 26,5.6"டாக்டா்,
Sal. 35K. தந்ைத Businesssman.
இந்து SC, AD, 30, M.Sc, B.Ed, மணமகளுக்கு நன்கு படித்த
M.Phil,
Ph.D.,
உதவி வசதியான மணமகன் ேதைவ.
ேபராசிரியர், ேவலூர். Cell: ஜாதி தைடயில்ைல. 7200664055
9600855627
முதலியார், ரம்யா34,10th, ஆதர
வற்ற ெபண், ேபன்சி ஸ்ேடார்,
30000 வருமானம், விட்ேடாட
ெசட்டியார் தீபிகா வ24, அப்பா மணமகன் ேதைவ. 8438803724
இல்ைல, அம்மா பிைரேவட், முதலியார் சுந்தரி வ32, ெசாந்த
வசதிைய
எதிர்பார்க்காத வீடு, எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ெபண்.
மணமகன்
ேதைவ.
மணமகன் ேதைவ. 9952017261 நல்ல
மறுமணம் சம்மதம். 9791095311

ெசளராஷ்டிரா �வித்யா வ23,
ஆதரவற்ற ெபண், ெசாந்த வீடு,
ேகாயில் திருமணம் சம்மதம்.
மணமகன்ேதைவ. 8438848297

ஜீவா 27, தரணி 38, ெசாந்தவீடு /
நிலம் / ெதாழில், விதைவக்கு
மணமகன் ேதைவ. தீபம், 2, abdl
Razak St, Saidai. 95008 31444.
Age: 21-55, ராகு/ேகது ெசவ்வா
ேதாஷம் 10th-Deg, முதல் / மறு
மணம் புரிய மணமகன் ேதைவ 30
நாட்களில். தீபம், 2, Abdul Razak
St, Saidai. 86087 33444

ேராஷினி, வயது31, MBA, Bank
ேவைல, அப்பா Retd, ெசாந்த
வீடு,
எதிர்பார்ப்பு
இல்ைல.
மணமகன் ேதைவ 7538864228
ஆசாரி, – விமலா, வயது23, அப்பா
- கார்ெபண்டர், அம்மா இல்ைல,
மலர்விழி வயது 25, B.Sc, Govt
வாடைக வீடு, நல்ல மணமகன்
job, ெசாந்த வீடு, வசதியுள்ள
ேதைவ. 9150685402
ெபண்.மணமகன்ேதைவ.ஜாதி
ஆசாரி பவானி 33, அப்பா Retd,
தைட இல்ைல. 8438821796.
ெசாந்த வீடு, மணமகன் ேதைவ.
பிரவீணா, வயது 23, MBA, மறுமணம் சம்மதம் வீட்ேடாட
30,000 வருமானம், ெசாந்த
மணமகன் சம்மதம் 9150914148
வீடு உள்ள ெபண். நல்ல
மணமகன்ேதைவ. 6385281839.
ேதன்ெமாழி,வயது30, B.Sc,
pvt. Hospital, அப்பா இல்ைல, யாதவர் 31 MBA 50,000/- மாதம்
அம்மா மட்டும், வாடைக வீடு, சுவாதி-துலாம் தகுந்த மணமகன்
மணமகன்ேதைவ.8754344183
ேதைவ. ேரணுகா ெதாடர்புக்கு:
99623 10155 / 205
ரூபினி வ36, 12th , ேஹாட்டல்,
வார்டன், அப்பா Rted, ெசாந்த
வீடு,
எதிர்பார்ப்பு,
இல்ைல.
மணமகன்ேதைவ. 7339607817.
ெகளசல்யா வ41, ெசாந்தவீடு,
டீச்சர்,எதிர்பார்ப்புஇல்ைல,மண
மகன்ேதைவ. வீட்டுமண மகன்
ok. மறுமணம்ok 8056725316

Wanted a Christian groom
unmarried, Divorced or widower
for born again Christian girl age
44,
wheatish,
Divorced
interested send Bio Data to Email id: hfjtppw1@gmail.com
contact: 9790325467

SC AD33BE MBA(IIM)1.5 லட்
பிறவியில் கண் பார்ைவ இல்லாத
சம்/மாதம்மறுமணம் எதிர்பார்ப்பு
மாத வருமானம் 50 ஆயிரம்
ஏதுமில்ைல
சந்ேதாஷ்
உள்ள
35
வயதுைடய
9940240571/ 9962533755
மணமகனுக்கு 30 வயதிற்கு
ஆதி திராவிடர் 28/B.E [EEE] உட்பட்ட மணமகள் ேதைவ. ஜாதி
மருத்துவர்-ரூபினி வயது:24, 8th
SR. Software Engr. [Samsung தைடயில்ைல. ைகம்ெபண் /
அப்பா-சலூன்கைட,
வாடைக
விவாகரத்து
ஆனவர்களும்
வீடு,ஜாதகம் இல்ைல, மணமகன் நாயர், லஷ்மி வயது:35, ெசாந்த R&D India] சம்பளம்:95,000p.m
சம்மதம்.
ெதாடர்புக்கு:
ெபண்
ேதைவ.
Ph:
7397674481
ேதைவ. Ct: 99441 02213
ேபக்கரி,அப்பாஇல்ைல, வாடைக
9865304244
வீடு,
மணமகன்
ேதைவ.
மறுமணம் சம்மதம். 89252 96538
ñíñèœ «î¬õ
கவிதா படிப்பு:8th (வசதி இல்ைல
மருத்துவர் சிவகாமி 33 ெசாந்த
சாதாரண குடும்பம்) மணமகன்
பியூட்டிபார்லர், அப்பா, அம்மா
ேதைவ. எதிர்பார்ப்புகள் இல்ைல
இல்ைல, மறுமணம் சம்மதம்.
Ct: 8428844844
மணமகன் ேதைவ. 96000 69283

பூஜா 26, வித்யா 38, 10th, +2
பிள்ைள / ஜங்கம், முதல்மணம் /
மறுமணம்
புரிய
மணமகன் 29 வயது, முதலியார், SBI வங்கி
ேதைவ. தீபம், 2, Abdul Razak அரசு
ேவைலயில்
உள்ள
Street, Saidai. Ct: 80566 19444. ெபண்ணிற்கு வரன் ேதைவ.
Ph: 044-4201 3111.
சுமதி45ெசாந்தவீடு/ெபன்சன்
ெஜயலட்சுமி 8th (எதிர்பார்ப்புகள்
ரூ.525/-மட்டும்வயது23முதல்
இ-ேசைவைமயம்,எதிர்பார்ப்பு
69வைர,முதல்/மறுமணம் மணப் இல்ைல.50000.incomeவீட்ேடாடு இல்ைல) Ct: 8428033033. Sri
Krishna matrimony,7, Sn Coleg
ெபண் புைகப்படம், ஜாதகம், மணமகன்ேதைவ7305895060
e M.Rd,Perungudi,Madurai-122
ெதாைலேபசிஎண் இலவசம்.www/
கிரிஜா வயது 39, ெசாந்த வீடு, முதலியார் – நந்தினி வ23 அப்பா,
newfacemedia.in 9884127433
ஆதரவற்ற ெபண், டீச்சர், எதிர் அம்மாஇல்ைல, ேவளாண்துைற,
பார்ப்பு இல்ைல, மறுமணம் ok. ெசாந்தவீடு, எதிர்பார்ப்பு இல்
மணமகன் ேதைவ 9940274139
லாத ெபண். 9003787483

மஞ்சுளா வயது52, ெசாந்த வீடு /
SC-வனிதா வ:24 அப்பா – ரியல் ெபன்சன், 100000 வருமானம்
எஸ்ேடட், ெசாந்தவீடு, கான்ட் உள்ள ெபண்ணுக்கு வீட்ேடாட
ெரக்ட்ேவைல,வசதியுள்ளெபண் மணமகன் ேதைவ. 9952986610
மணமகன் ேதைவ. 9677086968
ேமானிகா வ24, degree, bank
இந்துAD(SC)27BCA அரசு பணி
ேவைல, அப்பா Retd ெசாந்த
40000Pm மணமகன் ேதைவ
வீடு,வசதியுள்ளெபண்,
தகுந்த
மகரிஷி திருமண தகவலகம்
மணமகன் ேதைவ. 9791172819.
திருச்சி19 Ct- 9443158169
கவுண்டர்-– வசந்தகுமாரி வயது
3 நாட்கள் இலவச பதிவு ஆண் / ேரணுகா வ34, அப்பா Retd,
23, விவசாயம் , ெசாந்த வீடு,
ெபண்– Degree Holders Only அம்மா இல்ைல, ெசாந்த வீடு,
எதிர்பார்ப்பு இல்ைல. மணமகன் முஸ்லிம் வயது 32, M.Com, (ஆதிதிராவிடர்). HM Matri ஆவின்பால்பூத், income 30000
ேதைவ. 7358478597.
டிகிரி படித்த மணமகன் ேதைவ -mony, 28,South Usman Road, மணமகன் ேதைவ.9791095338
Chennai-17. Ct:9094010909
Cell:8248720915,
கனி 27, திலகா 34, முதலியார்,
9841887887
முதல்/மறுமணம்புரிய மணமகன்
ேதைவ. தீபம், #2, Abdul Razak
பிருந்தா35 முதல்மணம் BCom
St, Saidai. Contact: 8608627444
BSNL Staff 40000 மறுமணம்
OK. புேராக்கர்கள் தவிர்க்க Ct:
20-45yr, ஏைழ ெபண்களுக்கு வித்யா 25, ரதி 32, விஜி 40, +2
80153 40262 / 97893 58900
இந்து நாடார் 27.8.83 படிப்பு B.A., அர்ச்சகர்/ புேராகிதர் வரன்கள் 10th,தமிழ் / ெதலுங்கு ெரட்டியார்
ஐஸ்வர்யா வ29 விதைவ BEd ேரவதி, மீனம், மாநிறம் உயரம் 5' ேதைவ. kairsi,11 bazar Rd saidai. முதல்/மறுமணம்புரிய மணமகன்
மணமகன் 7305184779/ 9043348121
ேதைவ. தீபம், #2, Abdul Razak
அரசுபள்ளிஆசிரிைய38000 படி ெசன்ைனயிலுள்ள
ப்பு வயதுதைடயில்ைல no புேரா ேதைவ 9710218219
பிராமின் லட்சுமி 10th (Any St, Saidai. Contact: 7708138444
க்கர்:9952636316 / 9600605036 இந்து நாடார் 30/154,BE,MBA, பிராமின்) மணமகன் ேதைவ. #1,
SWE Bangalore 85000/பூரம் Ph: Balaji Nagar, Kundrathur. CT: விதைவ சுமதி வ.46 Govt EB
55000 ெசாந்த Rice mill உண்டு
ஷாலினி29 முதல்மணம் MCom 9442126376 / 8939654469.
9840597971.
வீட்ேடாட மாப்பிள்ைள ேதைவ
SBI Bank Staff 35000தாய் தந் gsundaram2013@gmail.com
ைத இல்ைல புேராக்கர் தவிர Ct: LIC Office Clerk 25 அஞ்சலி ஏைழபிராமண ெபண் பானு 10th Ct: 8015868635, 8925063709
88701 14277 / 96006 05036
BCom 31,000முதல்மணம் இந்து அப்பா இல்ைல (Any பிராமின்) ஆதரவற்ற வசதியான விதைவ
நாடார் நல்ல வசதி வயது மணமகன்ேதைவ.#1,Balaji Ngr கல்யாணி வ.54 Govt Bank
அழகான விதைவ சுமதி52 Govt
Kundrathur. CT :7200164265
தைடயில்ைல Ct:98406 64632
70000.படிப்புவசதி அவசியமில்
EB 72000ெசாந்தவீடு. அன்பாக
ைல ெசாந்தவீடு.Ct:7338824090
கவனிக்கும் ஆதரவற்ற வரன்
வீட்ேடாடு ேதைவ.:73972 32102
விதைவஅன்பரசி வ48 GvtBank
54000ெசாந்தவீடு,குழந்ைதயிருந்
வ24 அனன்யாஅரசுEB-ல் பணி
ெசட்டியார்
ேரணுகா
8th
தால் ok. படிப்புவசதிஅவசியமி
Sal:30,000 தாய்தந்ைத இழந்த நாயுடு – திலகவதி, வ32, அப்பா
விதைவ ெபண்ணிற்கு. குண இல்ைல, அம்மா -– ெபன்சனர், மணமகன் ேதைவ 9087499944 ல்ைல7305455262,9080289205
No-54
முள்ள மண மகன் ேதைவ ஜாதி ெசாந்த வீடு, மணமகன் ேதைவ BheemaMarimony
30-55 வயது 10th to Degree,
மறுமணம்சம்மதம். 9629477359 B.K.Street porur ch-116
தைடயில்ல . Ct:90434 90899
முதல் / மறுமணம் புரிய மண
நாயுடு-கீர்த்திகா (வ.24) பிைர வாணிய ெசட்டியார் 26/ B.Com
மகன்கள் ேதைவ. தீபம் 2, Abdul
வயது23 யாஷிகா Rly TTR Sal:
ேவட் ேவைல, வசதியில்ைல, (own oil mill, Chennai) ேகாட்டீ
45,000 தாய் தந்ைத இல்ைல
ெபண்ணுக்கு
வரன் RazakSt, Saidai.Ct:8608553444
எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்ைல ஸ்வர
வீட்ேடாடு மணமகன் ேதைவ
ேதைவ. Raja Rani 98845 10761
மணமகன் ேதைவ. 9150215892
21-55
வயதுள்ள வன்னியர்
Cast No Bar Ct:73056 12209
நாயுடு-திலகவதி (வ.32) அப்பா
முதல் / மறுமணம் புரிய மண
ெபன்சனர்
Age 40, படித்த வசதி, அழகான இல்ைல, அம்மா
மகன் ேதைவ. தீபம் 2, Abdul
ெபண்ணுக்கு வீட்டுடன் மண ெசாந்த வீடு, மணமகன் ேதைவ
RazakSt,Saidai. Ct:8608629444
மகன் ேதைவ. குழந்ைத ok பண மறுமணம் சம்மதம்.9629477359
கவுண்டர் – கைலவாணி வ:33 Age : 21 –- 55, உைடயார் தமிழ்/
உதவி உண்டு. 9790798569.
ஹாஸ்டல்
வார்டன்
அப்பா, ெதலுங்கு வண்ணார் முதல்/
பிரியா மகாெலட்சுமி, M.B.B.S.,
அம்மா இல்ைல, ஆதரவற்ற மறுமணம் புரிய மணமகன்கள்
(Govt.) குழந்ைத நல மருத்துவர்
ெபண்,மறுமணம்ok 9994129419 ேதைவ. தீபம் #2, Abdul Razak
விேடா,
தகுந்த
மணமகன்
Street, Saidai. Ct: 77088 75444.
திருச்சி ேசாழிய ெவள்ளாளர் திவ்யா
படிப்பு:9th
(தந்ைத
ேதைவ. ேபான் : 7200770966
பிள்ைள ெபங்களூரில் வசிக்கும் இல்ைல) (மறுமணம் சம்மதம்)
30Yr அரசு டீச்சர், அழகு, வசதி
ெவண்பா, வயது 29, LAB Tech- எங்கள் இரு ெபண்களுக்கு மணமகன் ேதைவ. எதிர்பார் யான ஆதரவற்ற ெபண். முதல் /
படித்து
ேவைலயில் ப்புகள் இல்ைல ct- 8428844844
nician, (Govt.), Divorce தாய், நன்கு
மறுமணம் சம்மதம். கல்வி வசதி
தந்ைத இழந்த ெபண் தகுந்த இருக்கும் வரன் ேதடுகிேறாம்.
ேவண்டாம். No.787 Annasalai,
1975
சிம்மம்
பூரம்
சுத்த
ஜாதகம்
மணமகன்ேதைவ.Ct:9150257007
Ph: 89256 43683 / 72003 58879
M.Com., B.ed., Teacher 2.5LPA.
Hindu Naidu(BALIJA)26 (BE / 1978 M.sc., Manager Pvt 9LPA
30 நாட்களில் age 18-60, வசதி
MBA) Upper middle Class Contact-8951867021
மறுமணம் மட்டும்
விதைவ யான ெபண்களுக்கு முதல் /
Chennai. Looking Any Degree
பிள்ைள – தாமைர வயது23, 10th விவாகரத்து
புரிய
மணமகன்
ஆதரவற்றவர் மறுமணம்
Naidu/Caste no Bar 9042075752 அப்பா-காண்ட்ெரக்ட்
ேவைல, ஜாதி, வயது தைட இல்லாத ேதைவ. தீபம் #2, Abdul Razak
கைலச்ெசல்வி, 53, ெபன்சன், வாடைக வீடு, வசதியற்ற ெபண் மறுமண வரன்கள் ேதைவக்கு Street, Saidai. Ct: 86081 66444.
ெபாள்ளாச்சி - 99424 91465
ெசாந்த வீடு, 80000 வருமானம் மணமகன் ேதைவ 9003196045
ராதா 27, ஜானவி 34, கள்ளர்/
எதிர்பார்ப்பு இல்ைல வீட்ேடாடு பிள்ைள சூரியகலா,வ 31, அப்பா பல்லடம் - 97888 11811
ேதவர் முதல்/ மறுமணம் புரிய
மாப்பிள்ைளேதைவ 9003270416 அம்மா இல்ைல, ெசாந்த வீடு,
பிசினஸ், மணமகன் ேதைவ. ஜாதகம் ெபாருத்தம் பார்த்து மணமகன் ேதைவ. தீபம், 2, abdl
ெபாருந்தும் வரன்வீட்டில்ேபான் Razak St, Saidai. 75502 51444.
சந்திரகலா வ 42, ெசாந்த வீடு, மறுமணம் சம்மதம். 7397113673
பிசினஸ், 70,000 வருமானம் பிள்ைள – கல்பனா, வ32, 10th மூலம்ேபசி திருமணம் முடித்து
மணமகன் ேதைவ. வீட்ேடாடு யாரும் இல்லாத ஆதரவற்ற ெகாடுக்கும் ஒேர ைமயம் � மல்லிகா 45 B.Com 50,000 அரசு
அம்மன் திருமணதகவல்ைமயம் ேவைல விேடா ெசாத்துள்ளது.
மாப்பிள்ைள ok. 9003216452.
ெபண்.
மணமகன்
ேதைவ.
திருச்சிஅம்மன்:
7373748824 ½, GNT Road, Chennai-52
மறுமணம்
சம்மதம்.
8870968035
ராஜலட்சுமி
வ32,
10th
,
ஈேராடுஅம்மன்: 73737 48834 Contact: 9884153521
ஆதரவற்ற ெபண், ெசாந்தவீடு,
ேகாைவஅம்மன்:73737 48835;
எந்தவித எதிர்பார்ப்பு இல்ைல.
www.sriammanmatrimony.com பிராமின் 55வயது அழகான,
விதைவக்கு வாழ்க்ைக துைண
மறுமணம்சம்மதம்.9500924033
10,+2, B.sc, B.com,B.E படித்த ேதைவ. ஸ்டார் 21 சிவன் ெதரு
அழகான
ெபண்ணுக்கு
வரன்
அபிராமி வயது 25, ெசாந்த வீடு, ேதவர்-–நிலா
(வ.23) அப்பா,
திருேவற்காடு.Ph 9840168626
அப்பா – ேஹாட்டல், அம்மா அம்மா இல்ைல, வாடைக வீடு, ேதைவ. ஜாதி தைடஇல்ைல.
ைசவபிள்ைள50வயது வசதியான
இல்லாத ெபண்ணுக்கு தகுந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாத மணமகன் Ph:044-42151011, 42013111
மணமகன் ேதைவ. 7305150785. ேதைவ.9789558191
ரயில்ேவ அரசுேவைலயில் உள்ள விதைவக்கு வரன் ேதைவ.
முதல் ஸ்டார் 21 சிவன் ேகாவில் ெதரு
மேனான்மணி வயது 35, 10th, ேதவர்- சுஜாதா (வ,31) அப்பா 30 வயது ெபண்-ற்கு
மணம்/மறுமணம் வரன் ேதைவ திருேவற்காடு.Ph 9840168626
ேபக்கரி,
அம்மா
இல்ைல,
ெசாந்த
மறுமணம் சம்மதம், ஆதரவற்ற
மணமகன் ேதைவ Ph:044-4503 1111/ 4309 9011
ெபண், ெசாந்த வீடு, தகுந்த வீடு,
நாயுடு 43வயது அரசு ஆசிரியர்
மணமகன் ேதைவ. 8438895974 மறுமணம் சம்மதம். 6385314671 31 வயது, EB அரசு பணி, தாய் ரூ.55000அழகான, விதைவக்கு

தந்ைத இழந்த ெபண்ணிற்கு வரன் ேதைவ. ஸ்டார்,21, சிவன் st
மணமகன் ேதைவ. ஜாதி மதம் திருேவற்காடுPh.9840168626
தைடயில்ைல Ph: 044-48645111
விஸ்வகர்மா 40வயது அழகான
53, MSc, M.Ed, Govt ெநல்ைல,
விதைவக்கு
வரன்
ேதைவ.
வ:60, Bank Retd, ெபண்களுக்கு
ஸ்டார் 21 சிவன் ேகாவில் ெதரு
மணமகன் ேதைவ. அரசு/ வங்கி
திருேவற்காடு.Ph 9840168626
பணி ேதைவ SS M.mony
RRngr,virudunagar 9487810558 ேசைனதைலவர் 38வயது அரசு
21-55 வயது கவுண்டர் ெபண் ஆசிரியர் ரூ55000/- அழகான
களுக்கு முதல்/மறுமணம் புரிய விவாகரத்தான ெபண்ணிற்கு
மணமகன் ேதைவ. தீபம்,2,abdl வரன் ேதைவ. ஸ்டார்,21, சிவன் st
Razak St, Saidai. 86086 26444. திருேவற்காடுPh.9840168626
அனிதா 27, ஜானகி 34, நாயர்/
நாயுடு முதல் / மறுமணம் புரிய
மணமகன் ேதைவ. தீபம்,2,abdl
Razak St, Saidai. 75502 53444.

10th-Deg ஏைழ ெபண்களுக்கு
முதல் / மறுமணம் மணமகன்
ேதைவ. தீபம், 2, Abdul Razak St,
Saidai, Ch-15. 8608692444.

வித்யா31, தரணி 42 Govt வங்கி /
Teacher முதல்/ மறுமணம் புரிய
Muthuraja 28/156 BE CSC மணமகன் ேதைவ. தீபம், 2, abdl
working in MNC 40k Chennai Razak St, Saidai. 82207 56444.
wheatish color uthiram/Kanni/ முதல் / மறுமணமா? All Caste,
Raghu dosha from very age 10th-Deg மணமகன் ேதைவ
respectable Family and father 30 நாட்களில். தீபம், 2, Abdul
Doctor
Ph/WhatsApp: Razak St, Saidai. 86086 53444.
9444343467
பூவிழி 27, அமலா 38, வசதி
இந்து,ST,மறுமணம்,34,B.Eஅரசு அழகான, இளம் விதைவக்கு
பணி-இேத இன பட்டதாரி அரசு மணமகன் ேதைவ. தீபம், 2, abdl
பணி,மறுமணம்,குழந்ைதயில்லா Razak St, Saidai. 77084 91444.
மணமகன் ேதைவ. 8754855932
மராட்டி பூர்ணிமா, வயது 25, 10th Any age, 10th-Deg, ெசட்டியார்
அப்பா இல்ைல, அம்மா மட்டும் முதல் / மறுமணம் புரிய மண
எதிர்பார்ப்பு இல்ைல. மணமகன் மகன் ேதைவ. தீபம், 2, Abdul
Razak St, Saidai. 8608648444.
ேதைவ. 8438891623.

நாயர் - சுவாதி வயது:23, B.Sc.
நர்ஸ், யாரும் இல்லாத
ெபண்ணுக்கு மணமகன் ேதைவ.
Ct: 97909 58120

வனஜா படிப்பு:10th
(தந்ைத Chennai.70923 33390
இல்ைல) (மறுமணம் சம்மதம்)
மணமகன் ேதைவ எதிர்பார்ப்பு
கள் இல்ைல Ct:8428833366
ேபாயர் அனுப்பிரியா வயது: 24,
வாடைக வீடு, அப்பா பில்டிங்
ேவைல,வசதியில்ைல.மணமகன்
ேதைவ. Ct: 88709 30180
நஸ்ரின் 8th (தாய் & தந்ைத
ேபாயர் லலிதா 33, அப்பா அம்மா
இல்ைல) மறுமணம் சம்மதம்
இல்ைல, மறுமணம் சம்மதம்.
மணமகன்
ேதைவ.
Ct:
எதிர்பார்ப்பு இல்ைல. மணமகன்
9087454777
ேதைவ. Ct: 80566 34294
தமிழ்
முஸ்லீம்
மற்றும்
உருதுகளில் முதல் மற்றும் மறு
மணத்தில் ஏராளமான வரன்கள்
உள்ளனா் 93605 28221.
ெரட்டியார் - ெசல்வபிரியா வ:32,
இஸ்லாமிய மக்களுக்கு ஏற்ற Tailor வாடைக வீடு ஆதரவற்ற
மணமகன்
ேதைவ.
ஆண்/ெபண்,வரன்
இன்ஷா ெபண்.
அல்லாஹ் உடனடியாக தரப்படும் மறுமணம் சம்மதம். 73971 22581

பீஸ் நிக்காஹ்: 9786704111

சுமித்ரா +2
(எதிர்பார்ப்புகள்
இல்ைல)
Ct:
8428066066
BheemaMarimony
No-54
B.K.Street porur ch-116
நாடார் யமுனாேதவி வ:32, அப்பா
இல்ைல, வசதியில்லாத ெபண்.
மறுமணம் சம்மதம். மணமகன்
ேதைவ. 7305423734

நாடார் வாசுகி, வயது:24, பாத்தி
ரக்கைட,ெசாந்தவீடு,எதிர்பார்ப்பு
இல்ைல. மணமகன் ேதைவ.
Ct: 97896 82671

(ñÁñí‹)

பிராமின், 42, முதல் மணம், Pvt. õò¶ : 35, õ¼ñ£ù‹ : 35000/&
Co, 75000/- PM ஓசூரில் பணி ªî£N™ : âô‚†K‚è™ è¬ì
புரியும் வரனுக்கு +2க்கு ேமல்
âF˜Šð£˜Š¹ : F¼ñí‹
Ýè£îõ˜ (Ü™ô¶)
படித்த ஐயர்-ஐயங்கார் ெபண்
F¼ñí‹ Ýùõ˜
ேதைவ. எதிர்பார்ப்பு எதுவும்
ü£F î¬ì Þ™¬ô
இல்ைல. சரவணன் 7397464046

சுகன்யா +2 (எதிர்பார்ப்புகள்
இல்ைல)
Ct:
8428233233
BheemaMarimony
No-54 வயது30B.sc,Pm.50,000விருசக
B.K.Street porur ch-116
ராசி,ேகட்ைட நட்சத்திரம் மண
கவிதா +2 படித்த / படிக்காத மகனுக்கு மணமகள் ேதைவ எந்த
மணமகன் ேதைவ. Manglyam, ெசட்டியாராக இருந்தாலும் ok.ct:
3/406 Sulochana Nagar, Porur, 90031057613/9840059507

S.திேனஷ்குமார்
,ெசட்டியார்
வயது39,DECE, வருமானம் ரூ.
60000 விதைவகளும், விவா
கரத்தும் சம்மதம்.99442 22747
மணமகள் ேதைவ. ெசட்டியார்,
வயது32, சுய ெதாழில், 10th/+2/
Degree படித்த ெபண் ேதைவ.
வீடு,
வசதி
உண்டு,
எதிர்பார்ப்புஇல்ைல. (Any BC or
OC) ெதாடர்புக்கு: 9629662415

உைடயார், பத்மா வயது:31, 10th,
உட்பிரிவு சம்மதம், வசதியற்ற
ெபண்.
மணமகன்
ேதைவ.
மறுமணம் சம்மதம். 73976 96127
உைடயார், பிரீத்தி வயது:23, 8th,
விவசாயம், ெசாந்தவீடு, இடம்
உள்ளது. எதிர்பார்ப்பு இல்ைல.
மணமகன் ேதைவ. 97913 97163

99435 84804
73395 64242

துளுவ ேவளாளர் 42-BPT, MPT,
ORTHO 60000 முதல்மணம் .
ேதைவ IT,BPT நர்ஸ், Lab,டிகிரி
+2,10th ஆதரவற்றவர் வீட்ேடாடு
மாப்பிள்ைள
OK.
ஜாதி
தைடயில்ைல 99947-67620
இந்து, வயது 40, திருமணமாகாத
வர், திருவள்ளூர், டிப்ளேமா,
சுயெதாழில், வருமானம் ரூ.
40,000/BC,
எதிர்பார்ப்பு
இல்ைல. ெசல்: 9677403068
Praveen, 37, Ezhava, Barani,
Mesam, Own Business, Own
House at Chennai. Any Cast
ெபண் ேதைவ &80562 74261

மறுமணம் சம்மதம் வாணிய
ெசட்டியார், படிப்பு:+2, வயது: 37
BE, CTS, Chennai, வசதி, ஒேர ெபண் ேதைவ. புேராக்கர்கள்
மகன்.90000/pmஒரு மாதமுறிவு தவிர்க்கவும் Ct: 9840237346
ெபண் ேதைவ. 2nd Marriage Ok கிறிஸ்துவர், வயது-37, ப-B.Sc,
Ct:8870163248 / 9443865287
M.Sc, Pvt Job ெசாந்த வீடு
மாநிறம், உயரம்:5.6 ெசன்ைன
Ct: 9841923681 / 9150432662

ேதேவந்திரகுலம் K.சுகுமார், B.E,
ெரட்டியார் நளினி 23, அப்பா TNEB அரசு ேவைல, சமயபுரம்
MTC, அம்மா இல்ைல, ெசாந்த ேகாயில், திருச்சி, 93454 76947 ,
வீடு,
எதிர்பார்ப்பு
இல்ைல. 89732 41667.
மணமகன்ேதைவ. 97911 72955
இந்து, DKV பள்ளர், M.E., வயது
39, உயரம் 167 ெச.மீ, ேதசிய
வங்கி
ேமலாளர்,
தகுந்த
� பிரியா +2 (எதிர்பார்ப்புகள் மணமகள் ேதைவ, ெதாடர்புக்கு
இல்ைல)
Ct:8428066066
ெசல் எண். 8056371995
BheemaMarimony
No-54
B.K.Street porur ch-116
திருப்பூர் Dt, ெவள்ளேகாவில்,
ெகாங்கு ேவளாளர், விவசாய
குடும்பம், வசதியான வீடு, நிலம்,
34 வயது B.E படித்தவர்
சிம்மராசி, மகம் நட்சத்திரம்,
விபத்தில் ைக விரல்கள் இழந்த
மணமகனுக்கு திருமண மாகாத,
ஆதரவற்ற ெகாங்கு ேவளாளர்
மணமகள்
ேதைவ.
ெசல்.
8870543635.

ஜாதிதைடயில்ைல
BCமட்டும்
முரளி, முதல்மணம்வயது 42,
B.Com. தனியார் 30000/pm.
ெசன்ைன, மகம்சிம்மம், அப்பாமுதலியார்,அம்மா-ஐயர்.
தரகர்
கள்தவிர்க்க. Ct:98412 49226
மறுமணம்,
47,
ஸ்மார்ட்,
தனியாள்,
18,000/ைலப்
பார்ட்னர் ேதைவ. (வீட்ேடாடு Ok)
புேராக்கர்கள்
தவிக்கவும்
Ct: 9043493076
ஜாதி தைட இல்ைல / முதல்
திருமணம் வ-37/ ப -12 [ வசதி
யான, கவுரவமான குடும்பம் /
ெசாந்தவீடு,நிலம்
உள்ளது]
அரசுபணியில் உள்ள விதைவ,
விவாகரத்து மறுமணம் ெசய்ய
விரும்புேவார் PH : 6374184315
ேசாழிய ெவள்ளாளர், வயது41,
மறுமணம், Asst Professor, Rs.
50,000/- ெசாந்தவீடு,ெசன்ைன.
மணமகள் ேதைவ : 8667415520

வன்னியர் ேரணூகா 10th (தந்ைத
ஆட்ேடா டிைரவர் வாடைக வீடு)
மணமகன்
ேதைவ.
Ct:
8428833366
வன்னியர் மட்டும், 25 வருட
ேசைவ.
ஆயிரக்கணக்கான
வரன்கள், உடேன அணுகவும்.
வன்னியர்
சங்கம்,
ைசதாப்
ேபட்ைட, ெசன்ைன-15. Ph: 04424350289 / 8056027080(W).
காஞ்சிபுரம் கிைள : 9597853626

ேதன்ெமாழி +2 படித்த / படிக்
காத
மணமகன்
ேதைவ.
Manglyam, 3/406 Sulochana
Ngr,, Porur Ch.70923 37222

இந்து நாடார் சிவகாசி ெதாழில்
அதிபர்,22/ BBA/ 175cm & 26,
B.com,164cm மணமகன்ேதைவ
RMT திருமண தகவல் ைமயம்.
106DuraisamyRd,Vadapalani-26
Ct:9380791999. www.rmt.com

யாதவா, ேஹமாவதி வயது:34, 10
பால் மாடு, விவசாயம், 2-ஏக்கர்,
வசதிைய
எதிர்பார்காத
மணமகன் ேதைவ. 91509 14147
யாதவா- சுவாதி வயது:25, 10th,
அப்பா,அம்மாஇல்ைல,வசதியில்
லாத ெபண். மணமகன் ேதைவ.
Ct: 90032 48325
யாதவ் சித்ரா 10th (தந்ைத பால்
வியாபாரி)
எதிர்பார்ப்புகள்
இல்ைல. மணமகன் ேதைவ. Ct:
9087499944
தனலட்சுமி +2 படித்த / படிக்காத
மணமகன் ேதைவ. Manglyam,
3/406 Sulochana Ngr, Porur, Ch.
90875 55502

கிறிஸ்தவர்களுக்கு, 21-40 வ,
8th, 10th, +2, டிகிரி, சாதாரண
வீட்டு ெபண் வரன். ேஜாஸ்பின்
23, ஸ்வீட்டி 25 / 2nd வசதி
ஏஞ்சல் 28, டாரீஸ் 30, ேபசி
தருகிேறாம்.
JeyaChristian
Matrimony
@
தாம்பரம்,
ெசன்ைன. Ph: 739 777 6597

கவிதா +2 படித்த / படிக்காத
மணமகன் ேதைவ. Manglyam,
3/406 Sulochana Nagar, Porur,
Chennai.70923 33390

இந்துSC திருமணமாகாதவர் 49,
B.Com அரசுப்பணிெசாந்தவீடு
திருமணமாகாத ெபண் 40 வயதி
ற்குள் ேதைவ Ct.6382911379

இந்து நாடார் ச.ரேமஷ் வயது 33
புனர் பூசம், 12th 23k/pm tvs
ேமல்மருவத்தூர்
நிரந்தர
9543111881,
நாடார் -முரளிதரன் 32, ெசாந்த
மளிைக கைட, GOVT JOB,
ெசாந்தவீடு,2,00,000வருமானம்
மணமகள் ேதைவ. 99833 62777
இந்து நாடார் வயது -36, படிப்பு
+2. ெசன்ைன ெசாந்த ெதாழில்
பூர்விகம் மதுைர மாவட்டம்
Cont. 9094545388.
இந்து நாடார் மறுமணம் 48, M.Sc,
40,000 பிைரேவட் கம்ெபனி,
ெசாந்த வீடு ெசல் : 9042652815,
8248275808 புேராக்கர் தவிர்க்க
இந்து நாடார், வயது40, 7,9 என 2
ெபண் குழந்ைதகள் உள்ளனர்.
ெசாந்த ெதாழில், மாத வருமானம்
ரூ.2 லட்சம். இேத இனத்ைத
ேசர்ந்த 30-36 வயது ெகாண்ட
ெபண் ேதைவ. குழந்ைதயில்லாத
மறுமணம்
சம்மதம்.
Ct9500660718.
இந்து நாடார். G.பாஸ்கர் 24-101985 ராசி:கும்பம்,நட்ச : பூரட்டா
தி, லக்கனம்:மிதுனம், ெதாழில்
மளிைககைட. இந்து நாடார்
மணமகள் ேதைவ: 93614 97162
இந்து, நாடார், வ.34, மிதுனம்,
மிருகசீரிசம், BBA, வங்கிப்பணி,
30,000 P.M. ெசாந்த வீடு. பூர்வீக
ெசாத்து, ேவலூர். 9361573695
இந்து நாடார், 37, MA, 172cm,
அஸ்தம், கன்னி, PVT, Chennai,
Sal: 50,000, Fair, ெசாந்த வீடு,
வசதி, ெநல்ைல- வள்ளியூர்,
9094584502, 9865680524

வயது 48, ெசட்டியாா், BCA ,
40000 ,IT Bangalore, Native
Covai ,Divorced, No children,
மணமகள்ேதைவ. 9632492735.

இந்து நாடார்- 49, +2 AME,
26000/- விவாகரத்தானவருக்கு
ெநல்ைல-குமரி மாவட்ட ெபண்
ேதைவ. புேராக்கர்கள் தவிர்க்க
வும். ெசல்- 90925 65661

அனைத்து பதிப்புகளிலும் ஒரே நாளில் வெளிவரும்  சேவை

யாதவா- திேனஷ் 32, ெசாந்த
வீடு, GOVT JOB, 1,00,000
வருமானம். அப்பா Govt, நல்ல
மணமகள் ேதைவ. 99833 62777
யாதவா மறுமணம் வ- 32, 10th,
ெசன்ைனயில் ெசாந்த வீடு &
ஆட்ேடா. மணமகள் ேதைவ. Ct:
70102 71211

ெபண் ேதைவ. பர்வத ராஜகுலம் /
இதர ஜாதிகள், மறுமணம். வயது
43, நீதிமன்ற நகல் உள்ளது.
ெசாந்த வீடு, Rs. 20,000/- p.m.
ேபான்: 7200504574

36 வயது அரசு வங்கிப் பணியில்
உள்ள மணமகனுக்கு மணமகள்
ேதைவ.
ெதாடர்புக்கு:
அருந்ததியர் உறவின் முைற
திருமண தகவல் ைமயம், ெசல்:
94886 58898.

அைனத்து மக்களும் உங்கள்
குடும்பத்திற்ேகற்ற ஆண்/ெபண்,
வரைன
Photoவுடன்
ேநரடி
யாகபார்க்க Ph: 9843230333

சாது ெசட்டி 30 Dip/ Business
80000pm தகுந்த ெபண் ேதைவ.
நாயுடு, 34, ரிஷபம், Pvt. 60000/- 14/25, Thazhanginaru Street,
ெசாந்த வீடு + 3 மைனகள். Villivkm, Ch-49 : 9791004880
எதிர்பார்ப்பு இல்ைல. நாயுடு,
நாயக்கர், முதலியார், ஐயர்,
ெசட்டியார் மணமகள் சம்மதம்.
ேவளாளர்களு
ேநரடி ெதாடர்பு: 96772 52034 / ேதேவந்திரகுல
க்கு மட்டும். ேதேவந்திர திருமண
98407 90249
கவரா நாயுடு 33, ஆயில்யம், சுய தகவல் மன்றம். ராமநாதபுரம்
ெதாழில், ெசாந்தவீடு, எதிர் சிக்னல் அருகில், ேகாைவ.
பார்ப்பு இல்ைல. ெதாடர்புக்கு: 94897 24598, 0422 2314143,
93666 19752. கிைள: ேடால்ேகட்
9486716599, 95005 95278
அருகில், OMR ேராடு, நாவலூர்,
முத்துராஜா நாயுடு, வயது 39,
ெசன்ைன. 98942 85776, 87784
உயரம் 5.7, B.Com., புனர்பூசம்,
82365.
ெவப்ைசட்:
ெசாந்த ெதாழில், ெசன்ைனயில்
www.dilmandram.com
உள்ள வசதியான குடும்பத்திற்கு
ெபண் ேதைவ. உட்பிரிவு பலிஜா,
கவரா சம்மதம். Ph : 8668067409 –
NO Brokers.
பாலாஜி வ30, ெசாந்த வீடு, அரசு
கம்மவார்நாயுடு ஒேரமகன்30, BE ேவைல,
85000
வருமானம்
ெசாந்தெதாழில் 1L.மிதுனம்-புனர் மணமகள் ேதைவ. ஜாதி /
பூசம், ெசன்ைனயில் 2ெசாந்தவீடு தைடயில்ைல. 99833 62777
மணமகள் ேதைவ. 9176467795
27வயது/ 5.5 / 12வது / சிவப்பு/ ஆனந்தகுமார் வ41, ெசாந்த வீடு,
டிைரவர்/ ெசாந்த வண்டி/ மாதம் 100,000 வருமானம், அப்பா
30,000. படித்த நாயுடு ெபண் இல்ைல, அம்மா ெபன்சன், நல்ல
மணமகள் ேதைவ.99833 62777
ேதைவ. Ct: ஜகதா 9384601572

34yrs/ 5.8/ இந்து SC/ டிப்ளேமா
ெவளிநாடு / 1.5 Lacs p.m/
மறுமணம் / குழந்ைத இல்ைல.
இவருக்கு விருப்பமுள்ள முதல்மணம் Divorce, விதைவ துைண
ேதைவ. 86674 65587.
ைசவபிள்ைள, நல்லசிவம், 35,
வயது 36, தனியார் ேவைல BBA., சுயெதாழில் 40,000 மாத
தகுந்த மணெபண்ேதைவ. ஜாதி வருமானம் எதிர்பார்ப்பு இல்ைல.
மதம் மற்றும் படிப்புதைடயில்ைல Cell: 94446 81687
இந்து
மற்றும்
கிறிஸ்துவர் பிள்ைள-36 BE, MS வங்கி
திருமணமானவர்
அணுகலாம் Ct: 7358463767 ேவைல
(Divorce) any BC மணமகள்
புேராக்கர்கள் தவிர்க்கவும்
ேதைவ. தஞ்சாவூர்.9443650972
வயது:45, கால் சிறிது ஊனம்,
மகனுக்கு, விதைவ, விவாகரத்து,
SC, Tamil, Vijay, வயது 38 முதல் ஆதரவற்ற 41 வயதிற்குள் ெபண்
திருமணம். Central Govt. Job. at ேதைவ. No Broker. Chennai.
Hyderabad.
Rs.1,20,000/pm Cont: 9841265271
ெரட்டியார் சந்ேதாஷ் வ:32,
மணமகள் ேதைவ. ஜாதி மதம்
Bankேவைல, ெசாந்தவீடு, அப்பா
தைடயில்ைல. Ct: 6309629557.
-Retd, எதிர்பார்ப்பு இல்ைல.
மணமகள் ேதைவ.99833 62777
SC
HINDU
Mithunam,
Thruvadhirai
28/180 CSI நாடார் 49, 178, M.Phil 19
BE, MBA Smart IT Chennai Lakhs PA, அரசு அதிகாரி
Seeks
Homely,
Educated, ெசன்ைன. படித்த பணியிலுள்ள
Mingle with Join & Well Settled மணமாகாத வரன் 8608683242
இந்து மறவர் சுத்த ைசவம் இஸ்
Family. CNB Only Hindus.
BE,கிறிஸ்டியன்,28,(Accenture) கான் பக்தர், வயது-45, மத்திய
kalavathynatesan6953
அரசுபணி மறுமணம் ைசவ மண
80000pm, வீடு ெசன்ைன
@gmail.com /8778546961
மகள் ேதைவ. Ct:9952822340
ேதைவ:படித்தபக்தியுள்ள
வயது:47அரசுபணி,முதல்மணம் ெபண் Contact : 755 016 3377
விதைவ,மறுமணம்okஅரசு
பணியிலுள்ள
வயது:35-40
ெபண்ேதைவ. Ct:7845424328.
வன்னார்- கார்த்திக் 31, ெசாந்த
வீடு,
அரசுபணி,
80,000/ABR.59 B.com மாற்றுதிறனாளி மறுமணம்,வயது39,
ேவைல வருமானம். அப்பா இல்ைல.
ஒேரமகன் ெசாந்தவீடு-ெதாழில். அெமரிக்காவில்
பார்க்கும் மணமகனுக்கு (Doctor/ மணமகள் ேதைவ.99833 62777
ஆதரவற்ேறார் நல்ல வாழ்க்ைக
Engg/Other
degree)
படித்த
துைண ேதைவ. Ct: 9789600311
மணமகள் ேதைவ.குறிப்பு: வயது
வயதுக்குள்,விவகாரத்து
வன்னியர், வ-34, ெசன்ைனயில் 35
மணமகள்
சம்மதம்.
ெசாந்தவீடு
Pvt.ல்
ேவைல. ெபற்ற
ெதாடர்புக்கு
9994328550/ அனுஷம், வயது 48 ; B.Sc.,
தகுந்த வரன் ேதைவ. ஜாதி
ேபன்ஸி ஸ்ேடாா், முதல் மணம்
8838122042
தைடயில்ைல. Ct: 7092464424
நல்ல குணமான தகுந்த ெபண்
முதலியார் முதல் மணம் வயது 32. ேதைவ. ெசல்: 98 94 82 21 83.
வயது-29,
BE,
சதயம் DME, Dip Agri ெசாத்து உள்ள
கல்லூரியில் ேவைல ெசாந்த வீடு விவசாய குடும்பம், தனியார் M.சிவகுமார் B.COM படித்த
ைசவ
ெவள்ளாளர்
ஜாதி நிறுவனத்தில் ேவைல. விவசாய மணமகனுக்கு அழகான படித்த
தைடயில்ைல.
ெதாடர்புக்கு: குடும்பத்திலிருந்து
படித்த மணமகள் ேதைவ,நிலம் உள்ளது.
9788303512, 8778142176
மணமகள் ேதைவ. ெதாடர்பு : 7448780948, 9500280948
வன்னியாகுல சத்திரியர் வயது :
9444024162 / 9159550524
வயது-29, BE, ேரவதி ெசாந்த
32, Diploma, ெசாந்த ெதாழில்
ெதாழில் ஆண்டு வருமானம் 10L L. முரளி Age: 42, Monthly வருமானம் 70000 ெசன்ைன
ைசவ ெவள்ளாளர், மீனவர் ஜாதி Income: 30000/- முதல் மணம் 08072081743.
தைடயில்ைல.
ெதாடர்புக்கு: முதலியார் - பிராமின். Cast No வயது 68, தாரமிழந்தவர்
Bar. Ct: 90031 52212
9788303512, 9443173329
வாழ்க்ைக
துைனவி
ேதைவ
ேநரடி
ெசன்ைன MA,M.phil வயது46,
ெதாடர்புக்கு 9952064185
வீடு, வருமானமுள்ள மணமகனு
வன்னியர்
வ.32
மாநிறம்
க்கு தமிழ் / மைலயாளி BC,
உருது முஸ்லிம், வயது 67, கருப்பு ஆயில்யம் ராகு, ேகது, B.Sc., IT,
MBCயில் முதல் திருமண ெபண்
நிறம், சம்பளம்-15000/- தனிநபர், Software ெசாந்த ெதாழில் P.Yr
ேதைவ. ேகரள புேராக்கர்களும்
மது,ேபாைத, புைகயிைல பழக்கம் 5L 9751099948
அணுகவும். 9789801164
இல்ைல, மணமகள் ேதைவ,
வயது
தைடயில்ைல
மதுைர
M.முத்துகுமார் ஜாதி,
(மறுமணம்)
ைசவப்பிள்ைள வீட்ேடாடு சம்மதம் Whatsapp அனுஷம் வ-40 ஆதரவற்ற ெபண் 7598754867
மறுமணம்
வயது41, சாப்ட்ேவர்
அல்லது
ஊனமுற்ேறாராக 45
வயதுக்குள்
விதைவ/ 3L மாத வருமானம் உள்ள
இருந்தாலும்
என்றும்
நல்ல விவாகரத்து ெபற்ற முஸ்லிம்
வரனுக்கு 34, வயதிற்குட்பட்ட
இல்லத்தரசியாக இருக்கும் நல்ல மணப்ெபண்
ேதைவ. முதல் மணம் ெபண் ேதைவ படிப்பு
குணநல மணமகள் ேதைவ.
ெதாடர்புக்கு: 80158 82260
வசதி
தைடயில்ைல
Cont.
NO புேராக்கர். 99428 21625,
விதைவ குழந்ைத வயது மாற்று 9380700457
86082 58895
திறனாளி சம்மதம். DR, Nurse, விஸ்வகர்மா, 37, BBA, Pvt. Ltd.
இது தனி நபர் பதிவு பிள்ைள Lab Tech, lawyer, Tailor, DTP. 45000/pm,விசாகம், விருச்சிகம்,
ெசன்ைன. தகுந்த மணமகள்
மணமகள் ேதைவ. மணிகண்டன் Chennai-5. Ph: 93822 50350
ேதைவ. 9952947700
வயது 32 வரு35-40k மு.மணம்
ஜாதி
வசதி
தைடயில்ைல
7200278242.

ெகா.ேவ.கவுண்டர், 51, ஜாதி
தைடயில்ைல, மணமகள் ேதைவ.
வன்னார் சரண்யா 33, ஹாஸ்டல் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும் ெசல்நம்பர்:
வார்டன்,ஆதரவற்றெபண்.எதிர் 7538881620
பாப்புயில்ைல,மணமகன்ேதைவ.
(மறுமணம் சம்மதம்)7305150761 கவுண்டர் முழுக்காதன்கூட்டம்,
வயது44, +2, மாத வருமானம் ரூ.
வன்னார் தமிழ்ெசல்வி வ:23, 50,000/- ெசாந்த வீடு, ெசாந்த
அயன்கைட,துணிகைட ேவைல, ெதாழில், தனுசு ராசி, பூராடம்
வசதியில்ைல,மணமகன்ேதைவ. நட்சத்திரம், ஏற்ற நல்ல மணமகள்
Ct: 73585 13529
ேதைவ. ஜாதி தைடயில்ைல.
திருப்பூர். ெசல்: 94873 60326

நாடார் Dr. BDS, CA, BE, Bcom
+2,USA, UK, Canada Vip முதல்
மணம், மறுமணம், கிறிஸ்தவர்,
இந்து, ஆண், ெபண் ஏராளம். பிரியதர்ஷினி வயது:23 அப்பாதுைரசாமிநாடார். 93818 44999
EB, ெசாந்தவீடு, எதிர்பார்ப்பு
இல்ைல மணமகன் ேதைவ. ஜாதி
ேதவர் 30வயது அழகான விவா
தைடயில்ைல 7358471614
கரத்தான ெபண்ணிற்கு வரன்
மாலதி வ:35 ஆதரவற்ற ெபண்,
ேதைவ. ஸ்டார் 21 சிவன் ெதரு,
திருேவற்காடு.Ph 9840168626
27வயது, நாயுடு, Airport-ல் ெசாந்தவீடு,பாட்டி மட்டும் எதிர்
இல்ைல,
மணமகன்
ேவைலயிலுள்ள, ெபண்ணிற்கு பார்ப்பு
10th, +2, Deg ரா/ேக, ெசவ், சுத்த வரன்
ேதைவ.
Phone: ேதைவமறுமணம்ok9952087285
ெபண்களுக்கு முதல்/மறுமணம் 044-4854 5111, 45031111.
ேராஜா 28 Govt பணி, ெசாந்த
புரிய
மணமகன்
ேதைவ.
பூர்ணிமா +2 (எதிர்பார்ப்புகள் வீடு, ஆதரவற்ற ெபண், ஒேர
9043402199.
இல்ைல) Ct: 8428033033. Sri மகள், வசதியான ெபண்ணுக்கு
Krishna matrimony,7, Sn Coleg மணமகன் ேதைவ. 7397300124
e M.Rd,Perungudi,Madurai-122

கிறிஸ்டியன்-பியூலா வ25 அப்பா
சூப்பர்ைவசர்,ெசாந்தவீடு, எதிர்
பார்ப்புஇல்ைல, ெசாந்தகுேடான்
மணமகன் ேதைவ. 9940590181
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யாதவா் மணமகள் ேதைவ 40 +2
உத்திரம் நட்சத்திரம் கன்னி
சுயெதாழில்,
ெதாடா்புக்கு :
73395 28075 , 97504 61694

சுப்பிரமணியன் வ60, ெபன்சன்,
ெசாந்தவீடு120000income எதிர்
பார்ப்பு / வசதி ேதைவயில்ைல.
ெபண் ேதைவ. 99833 62777

கிறிஸ்தவ மக்களில் RC, CSI,
Pentecost ஆகிய அைனவரும்
குடும்பத் திற்ேகற்றவரைனPhoto
வுடன்பார்க்க 9843212333

மருத்துவர் இனம் மட்டும் பதிவு
இலவசம் கமிஷன் இல்ைல.
www.maruthuvar.kongumatrimo
ny.net. 92624 09088

இஸ்லாமிய மக்களுக்கு ஏற்ற
ஆண்/ெபண்,வரன்
இன்ஷா
அல்லாஹ் உடனடியாக தரப்படும்
பீஸ் நிக்காஹ்: 9786706111
பதிவு முற்றிலும் இலவசம். முஸ்
லீம்முதல்மணம்/
மறுமணம் ெசய்ய மணமகன்/
மணமகள் தகவல் தரப்படும்.
9171896625 YaseenNikah.com
Sc- யுவராணி வ32, 10thஅம்மா
இல்ைல, அப்பா - ெசக்யூரிட்டி,
வசதி இல்ைல. மணமகன் ேத
ைவ. மறுமணம் ok 9597285378

வன்னியர் வரன்கள் மட்டும்:385
அண்ணாசாைல, ெசன்ைன -18.
9am-7pm,Alldays9444681403
16 ஆண்டு ேசைவ. 9444065425

வன்னியர் மட்டும், 25 வருட
ேசைவ.
ஆயிரக்கணக்கான
வரன்கள், உடேன அணுகவும்.
வன்னியர்
சங்கம்,
ைசதாப்
ேபட்ைட, ெசன்ைன-15. Ph: 04424350289 / 8056027080(W).
காஞ்சிபுரம் கிைள : 9597853626

