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அைனத்து வயது, 10th, Dip, Deg
பிராமணெபண்களுக்குமுதல்/மறு
மணம் ஐயர், ஐயங்கார், குருக்கள்
மணமகன் ேதைவ. 8056619444

ரூ.525/-மட்டும். வயது 23 முதல்
69 வைர, வரன் அறிமுகம். மணப்
ெபண் புைகப்படம், ஜாதகம், ெதா
ைலேபசி எண் இலவசம். 98841
27433 www.newfacemedia.in

10th, +2 படித்த ஏைழ பிராமன
ெபண்களுக்கு மணமகன் ேத முதலியார் 44வயது முதல்மணம்
ைவ. உட்பிரிவு, ேகாயில் பூைச M.A., B.Ed., பணியில் உள்ள
SC/AD, Age25, BE, நல்ல அழகு Ok.TVM,ch-83.ct: 8248640566 ெபண்ணிற்கு வரன் ேதைவ.
மறுமணம் சம்மதம். 9840168626
Chennai
ேவைலயிலுள்ள
ெபண்ணிற்கு படித்த, ேவைலயி 20-45 Yrs, ஏைழ ெபண்களுக்கு
நாயுடு 45வயது ெசாந்த ெதாழில்
லுள்ள வரன்ேதைவ9003201095 அர்ச்சகர்/ புேராகிதர் வரன்கள்
வருமானம்
உள்ள,
ேதைவ. kairasi, 11 bazar Road, நல்ல
ஆதரவில்லாத விதைவக்கு வரன்
இந்து AD PR ெகாங்கு Age:37 saidai.7010539954 / 8111037589
ேதைவ. Ph:9840168626.
MBBSDCH அரசு டாக்டருக்கு
ெபாருத்தமான
மணமகன்
விஸ்வகர்மா 55வயது அழகான
ேதைவ. 94436 80973.
ெசன்ைனயில் ெசாந்த வீடுள்ள,
ெசட்டியார்
வயது 27 ெபண்
வசதியான விதைவக்கு வரன்
ஆதிதிராவிடர் வ33/5.3 ME., (படிப்பு / வசதி / வருமானம் ேதைவ. Ph: 9840168626
Working Indian bank Manager எதிர்பார்ப்புகள் இல்ைல) மண
55000/- good Looking Well மகன் ேதைவ 8682998682
ஆதரவற்ற அழகான விதைவ
Settled @ Chennai 9080344044
வயது-45 வசதி, ஜாதி அவசிய
Any Age,10th, 12th, Dip, Degree
மில்ைல
குழந்ைதயிருந்தாலும்
SC / AD, Age 25, நல்ல அழகு, ெசட்டியார் ெபண்களுக்கு முதல்/ OK. Contact: 81485 12676.
மறுமணம்
புரிய
மணமகன்கள்
B.E, Pvt. Concern. Rs.30,000/p.m, Chennai. படித்த வரன் ேதைவ. Cont:தீபம் 8608648444. ேபரிெசட்டியார் 28வயது மிகவும்
அழகான விதைவக்கு வரன்
ேதைவ. Ct: 72992 34446.
ெசட்டியார், சரண்யா வயது 31,
ேதைவ.குழந்ைத சம்மதம். ஜாதி,
முதல்மணம் மறுமணம் சம்ம தம்
படிப்பு தைடயில்ைல.9840168626.
உள்ள
ெபண்ணுக்கு
நல்ல
மணமகன் ேதைவ. 9791172819 ைசவப்பிள்ைள 33வயது மிகவும்
இந்து, :34, உதவி ேபராசிரியர் GM, 17 Kumaran St, Meenam அழகான விவாகரத்தான ெபண்
மணமகளுக்கு தகுந்த வரன் bakkam, Ch-27.
ணிற்கு வரன் ேதைவ. குழந்ைத
ேதைவ.
Ph:9443393194.
சம்மதம். Ph: 9840168626
புேராக்கர்கள் தவிர்க்கவும்.
மதுைர ேதவர் 43 வயது
இந்து SC DKV அட்வேகட் கவுண்டர், Any Age, ெசாந்த ேஹாமிேயா டாக்டர் அழகான,
டீச்சரின் மணமகள் திருவாதிைர வீடு, ேதாட்டம், பம்பு ெசட், அப்பா விவாகரத்தான ெபண்ணிற்கு
நட்சத்திரம் முதல் பாதம் மிதுனம் இல்ைல, முதல்மணம் / மறுமணம் வரன் ேதைவ.Ph 9840168626
இராசி, கும்பம் இலக்கணம், சுத்த மணமகன் ேதைவ. 77088 75444.
கனகா வயது 40 ெசாந்த வீடு
ஜாதகம், ேதாஷம் இல்ைல, வயது.
27, உயரம் 150, மாநிறம், படிப்பு: கவுண்டர் 28 வயதுள்ள ெபண் ஆதரவற்ற ெபண்ணுக்கு நல்ல
ஜாதி,படிப்பு
MBA, ME ேகாயமுத்தூர். குறிப்பு (வசதி
இல்ைல
மறுமணம் மணமகன்ேதைவ.
தைடயில்ைல. 9003787483. GM,
எதிர் பார்க்கும் மணமகனின் சம்மதம் ) மணமகன் ேதைவ
17KumaranSt,Meenam bakkam,
தகுதிகள் இந்து ேதேவந்திர குல Ct—8428055055
Ch-27.
ேவளாளர்
இளநிைல
/
முதுநிைலப்
பட்டப்படிப்புடன்
அனிதா வயது 25 ஆதரவற்ற
அரசு, வங்கி அல்லது தனியார்
ெபண்ணுக்கு நல்ல மணமகன்
துைற ஊழியர் வயது: 32-க்கும் மறுமணம்
மட்டும்
விதைவ ேதைவ. ஜாதி, படிப்பு தைட
மிகாமலும் எவ்வித ேதாஷமும் விவாகரத்து
ஆதரவற்றவர் யில்ைல. 7305150785.GM, 17
இல்லாத சுத்த ஜாதகர்கள் முதல் ஜாதி, வயது தைட இல்லாத
மணம் மட்டுேம தகுதியான மறுமண வரன்கள் ேதைவக்கு Kumaran St, Meenambakkam,
விபரங்களுடன்
ெதாடர்பு ெபாள்ளாச்சி - 99424 91465 Ch-27.
ெகாள்வீர்:ெசல்: 96262 15601. பல்லடம்- 97888 11811
பிரியா வயது 32 முதல்மணம்
புேராக்கர்கள் தவிர்க்கவும்.
மறுமணம்
சம்மதம்
உள்ள
ரயில்ேவ அரசுேவைலயில் உள்ள ெபண்ணுக்கு நல்ல மணமகன்
30 வயது ெபண்-ற்கு
முதல் ேதைவ. (ஜாதி, படிப்பு தைட
மணம்/மறுமணம் வரன் ேதைவ யில்ைல) 9940274139. GM, 17
கிறிஸ்தவர், B.Tech. IT.வயது 30. Ph:044-4503 1111/ 4309 9011
Kumaran St, Meenambakkam,
சிவந்த
நிறம்.
ேகட்ைட,
Ch-27.
27
வயது
SBI
வங்கி,
அரசு
விருச்சிகராசி,Rs.40k, தனியார்
ேவைலயில்
உள்ள
அழகான,
கவிதா வயது 24 ஆதரவற்ற
பணி,ெசன்ைனயில் பணிபுரியும்
மணமகன் ேதைவ.
ேபான்: வசதியான ெபண்க்கு வரன் ெபண்ணுக்கு நல்ல மணமகன்
ேதைவ. 044-4864 5111
ேதைவ.ஜாதி, படிப்பு தைடயில்
7418287285, 9080399260.
ைல.9952017261.GM, 17 Kum
28 வயது, EB அரசு பணி, தாய்
aran St, Meenambakkam, Ch-27.
தந்ைத இழந்த ெபண்ணிற்கு
மணமகன் ேதைவ. ஜாதி மதம் பீரீத்தி வயது 31 முதல் மணம்
RC கத்ேதாலிக்க நாடார் வயது தைடயில்ைல Ph: 044-48645111. மறுமணம் சம்மதம். மணமகன்
29, M.B.B.S., D.C.P படித்து
ேதைவ. ஜாதி, படிப்பு தைட
ேவைல ெசய்யும் மணமகளுக்கு 10,+2, B.sc, B.com, B.E படித்த யில்ைல. 73589 08264.GM, 17
M.B.B.S., M.D. படித்த மண அழகான ெபண்ணுக்கு வரன் Kumaran St, Meenam bakkam,
ேதைவ. ஜாதி தைடஇல்ைல. Ph:
மகன் ேதைவ Ct:9941639645
Ch-27.
044-42151011, 42013111
லட்சுமி வயது 40 ெசாந்த வீடு
30 நாட்களில் அைனத்து வயது,
ஆதரவற்ற ெபண்ணுக்கு நல்ல
வசதியான ெபண்களுக்கு முதல்
இந்து ெசங்குந்த முதலியாா் மணம் / மறுமணம் மணமகன்கள் மணமகன் ேதைவ. வசதி, ஜாதி,
வயது தைடயில்ைல. 97909
வயது.25/ 5 அடி/எம்பிஏ/உத்திரம் ேதைவ. தீபம் –89251 38458.
58120.GM, 17 Kumaran St,
மணமகளுக்கு ெசாந்த வீடு
உள்ள கணினி ெபாறியாளா் ேகாைவ,ேசலம்,திருப்பூர்,ஈேராடு, Meenambakkam, Ch-27.

முஸ்லீம் 25 & 37 ஆதரவற்ற நாயுடு,சித்ரா வயது 25 உள்ள
ெபண்களுக்கு
மணமகன் ெபண்ணுக்கு நல்ல மணமகன்
ேதைவ
ேதைவ.படிப்பு,வசதிதைடயில்ைல.
Ct- 9087454777
9791095311.GM,17
Kuma
ranSt,Meenambakkam,Ch-27.
தமிழ் மற்றும் உருதுகளில் முதல்
மற்றும் மறுமணத்தில் ஏராளமான
வரன்கள் உள்ளனர்.
9360528221
பிள்ைள வயது 25 & வயது 38
முஸ்லீம் ெபண் படிப்பு 10th (வசதி / வருமானம் பற்றிய
இல்ைல)
முதல்மணம். மறுமணமும் சம் எதிர்பார்ப்புகள்
மதம், நடுத்தரக் குடும்ப மண மண மகன் ேதைவ. 8124722444.
மகன் ேதைவ Ct:63811 62823
Any Age,அப்பா இல்ைல, ெசாந்த
முஸ்லீம் 12th படித்த ஏைழெபண் பாத்திரகைட,படிப்புகுைறவு, எதிர்
ணுக்கு நல்லமணமகன் ேதைவ. பார்ப்பு இல்லாத முதல்/மறுமணம்
படிப்பு, வசதி அவசியமில்ைல Ct: மணமகன் ேதைவ. 95008 31444.
93451 87962 / 91500 96003
+2 படித்த ெபண் ஏழ்ைமயான
முஸ்லீம் மக்கேள!
நிக்காஹ் குடும்பம் (தாய் இல்ைல) படித்த/
நைடெபற
தாமதமாகிறதா? படிக்காத மணமகன் ேதைவ.
கவைல ேவண்டாம். ஒரு ேபான் CT: 90875 55502
ெசய்யுங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ்
ஆ/ெப வரன் உடேன தரப்படும். பிள்ைளமார், துர்கா வயது 26
பீஸ் 97867 04111.
உள்ள ெபண்ணுக்கு நல்ல மண
மகன் ேதைவ.மறுமணம்சம்ம தம்
படிப்பு, வசதி தைடயில் ைல.
98402 89741. GM,17 Ku
நாடார்-MBBS,CA, BE,MBA+2 maranSt,Meenambakkam,Ch-27.
Usa,uk கனடா துபாய்கிறிஸ்தவர்,
இந்துமுதல்/மறுமணம்ஆ/ெப ஏரா
ளம் துைரசாமி நாடார்8825930152
நாடார்
29 வயதுள்ள ெபண்
(வசதி
இல்ைல
மறுமணம்
சம்மதம்)
மணமகன் ேதைவ.
Ct: 8428055055.

ேதவர் வயது 22 & வயது 35
(படிப்பு / வசதி / வருமானம்
பற்றிய எதிர்பார்ப்புகள் இல்ைல)
மணமகன் ேதைவ 8428066066.

ெசன்ைன ேபாரூர் V.Selvaraj
நாடார் திருமணமாைலயில் 22ம்
ஆண்ைட முன்னிட்டு சிறப்பு
திருமண பதிவு ேமளா. எங்களி
டம் உங்கள் வீட்டுவரைன பதிவு
ெசய்தால் திருமணம் நிச்சயம் &
இந்து RC,CSI, ECI, ெபந்ேதேகா
ஸ்ெத தூத்துக்குடி, ெநல்ைல,
பாண்டி
அனனத்து
குமரி,
மாவட்ட நாடார் முதல்மணம்,
மறுமணம் ஏராளம் 22 ஆண்டு
ைகராசியான
அனுபவமுள்ள
திருமணமாைல ேபாடம்மாள்புரம்
V.ெசல்வராஜ் நாடார் திருமண
மாைலNo.3/16, மவுண்ட் பூந்த
மல்லி ேராடு,ேபாரூர்-116 Whats
App 7667709996 / 9382675438/
9382775436/ 9383675436.www.
pvsnadarthirumanamaalai.com JJ
Plaza, சந்ைத ேராடு, ஏரல்.

ேதவர் 25 வயது 35 வயது
ெபண்களுக்கு மணமகன் ேதைவ
(ஊர் வசதி படிப்பு தைடயில்ைல)
6383389649

வன்னியர் வரன்கள் மட்டும்: 385
அண்ணாசாைல, ெசன்ைன -18.
பாலு ேஜாதிடர் - 9444681403
18 ஆண்டு ேசைவ. 9444065425

நாயுடு 25 வயது ெபண் 12th
படித்தவர் தந்ைத விவசாயி
ெபண் ேவைலக்கு ெசல்பவர்.
Contact: 7305608141.

இந்து வள்ளுவர் வயது-28,
புணர்பூசம் M.Sc.,(Fisher)படித்த
பணியில் உள்ள மணமகன்
ேதைவ.94430 75704.

SC, Any Age, ெசாந்த வீடு,
அப்பா Govt., அம்மா Govt., வசதி
இல்லாத மணமகன்கள் ேதைவ.
Cont: தீபம் 86086 92444.

Any Age, 10th to Degree படித்த
கிறிஸ்துவ ெபண்களுக்கு, எதிர்
பார்ப்புஇல்லாத மணமகன்ேதைவ
முதல்/மறுமணம். 86085 53444.

இந்து நாடார், கிறிஸ்தவ நாடார்,
அைனத்து வயது உள்ளவர்கள்,
வியாபாரிகள், Dr, BE, IT, MBA,
மருத்துவர் வயது 26 (தந்ைத VIP, ெவளிநாடு, முதல் மணம் /
சலூன் கைட /எதிர்பார்ப்புகள் மறுமணம், 15வருட அனுபவம்.
பிள்ைள, Any Age, ெசாந்த வீடு
ேபசி
தருகிேறாம்.
இல்ைல)
மணமகன் ேதைவ. நாங்கள்
ஆதரவற்ற ெபண். எதிர்பார்ப்பு
“தமிழக நாடார் ேமட்ரிெமானி”
Ct: - 9087599000.
இல்ைல 10th-Dipமுதல்/மறுமணம்
ெசன்ைன. Ph: 8903 416 274
மணமகன் ேதைவ. 82207 59444.
நாடார், சங்கீதா வயது 30 முதல்
29Yr, நர்ஸ், அழகு, வசதி
மணம் மறுமணம் சம்மதம் உள்ள
29வயது,
B.Ed
school
Teacher
ஆதரவற்ற ெபண். முதல் / மறு
ெபண்ணுக்கு
நல்ல
மண
மணம் Ok. கல்வி வசதி ேவண் அரசு ேவைலயில்உள்ள ெபண்- மகன்ேதைவ. ( படிப்பு, வசதி
டாம். 9043811192 / 73584 04529 க்கு வரன் ேதைவ. ஜாதி தைட தைடயில்ைல).73051 50761. GM,
இல்ைல.044-42013111/4309 9011. 17, Kumaran St, Meenam
இரயில்ேவ அரசுேவைல, வ31 ெப
bakkam, Ch-27.
ண்ணிற்கு எதிர்பார்ப்புஇல்லாத முதலியார் 28 வயதுள்ள ெபண்
இல்ைல
மறுமணம்
முதல்மணம்/ மறுமணம் மணமக (வசதி
ன்கள்ேதைவ. தீபம் 86086 29444. சம்மதம் ) மணமகன் ேதைவ
Ct—8190844844
Any Age, மளிைக கைட ெசாந்த
முதல்மணமா?
மறுமணமா?
வீடு,வருமானம்.AnyNaiduமுதல் /
அைனத்துஜாதி/வயது 10th,12th, முதலியார் : வ-23 வ-27 வ-30
மறுமணம் மணமகன் ேதைவ.
Degree படித்த மணமகன் ேதைவ. வ-32 வ-38மணமகளுக்கு (படித்த
எதிர்பார்ப்புஇல்ைல.8220756444
30 நாட்களில் தீபம். 86086 53444. படிக்காத) மணமகன் ேதைவ
CT:70924 47744
நாயுடு 28 வயதுள்ள +2 படித்த
ேகாைவ ஈேராடு,திருப்பூர்,ேசலம்
ெபண்
(
வசதி
படிப்பு
All Caste,10th to Deg,எதிர்பார்ப்பு முதலியார் 25 வயது 33 வயது
தைடயில்ைல )மணமகன் ேதைவ
இல்லாதெபண், முதல்/ மறுமணம் ெபண்களுக்கு மணமகன் ேதைவ
Ct—8124722444
மணமகன் ேதைவ. 86086 28444. (ஊர் வசதி படிப்பு தைடயில்ைல)
6383389649
வயது 32, விதைவ, ெசாந்த வீடு,
படித்த, வசதியான ெபண். படித்த, முதலியார், பீரீத்தி வயது 26
படிக்காதவர் ேதைவ. குழந்ைத உள்ள ெபண்ணுக்கு நல்ல மண
ok. JJ M.mony Ct: 8925733473. மகன் ேதைவ. படிப்பு, வசதி
தைடயில்ைல. 93849 71922, GM,
விதைவ வயது-40 ஆதரவற்ற 17 Kumaran St, Meenam
வரன் குழந்ைதயிருந்தாலும் Ok, bakkam, Ch-27.
ஜாதி வசதி ேதைவயில்ைல.
Ct: 7305485986 / 8807166904
அைனத்து வயது, தமிழ் / உருது,
10th, +2, Degree படித்த முஸ்லீம்
ெபண்களுக்கு
மணமகன்
ேதைவ. தீபம் 86081 22444.

முதலியார், 35, மூலம் MBA, business ெசாந்தவீடு, படித்த ெபண்
ேதைவ. ெசன்ைன உட்பிரிவு சம்
மதம் 9444938216, 8072863661

மணமகன் வ: 39, B.Com பலிஜா
நாயுடு மகம் Business, Good
Income. Ct: 9952025551 /
9500097999 / 9884880515.

ஜீவா
வயது
48,
ஜாதி
தைடயில்ைல. மணமகள் ேதைவ.
ெசட்டியார்,வயது 34, நல்லவசதி, ேநரில் ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.
(ைடவஸ்), குழந்ைதகள் இல்ைல 9363351046.
மணமகள்
ேதைவ
முதல்
திருமணம் மட்டும். 93630 00717 B.Sc படித்த, 58 வயதான
ஆதரவற்ற,
திருமணமாகாத
மறுமணம் வயது 34, கடல்சார்
ஆணுக்கு
வாழ்க்ைக
மீனவ ெசட்டியார். பட்டினவர்
துைணேதைவ.
விதைவ
Marine
2-nd
Engg,
விவாகரத்தானவர்
சம்மதம்.
நல்லவருமானம்
கடகம்
ஜாதி, மதம் தைடயில்ைல. ெசல்:
ராசி ,ஆயில்யம். நல்ல குணம்
94420 07464.
உள்ள படித்த மணமகள் ேதைவ
Ct:9790893489 / 9445806875
கவுண்டர்
49,
ேகாைவயில்

ெசன்ைனமுதலியாா், முதல்மணம்
37,10thMarketing,30,000/pm10th
படித்த ெபண் ேதைவ. எதிா்பாா்ப்பு
இல்ைல.8838911538, 99412 91010

முத்தைரயர் நாயுடு வயது 25, ITI
ெமக்கானிக்,
Sal:
20000/ெசாந்த வீடு, any நாயுடு ok.
வயது(30)சைதயம்,கும்பம்ஒற்ைற
மணமகள் ேதைவ. 9884817235
க்கயிறு, இரட்ைடகயிறு சம்மதம்.
Balija Naidu Age.34, B.Tech. ெசாந்தவீடு, லக்னத்தில் ேகது,
Pvt.Co.,
30,000/P.M.
First Ct 9710275869 / 9789968757
Marriage Anusham. Fair. 5'10"
Own House Seeks Bride +2., வயது 35, DME டிைசன்
Any Degree Any Naidu (Caste இன்ஜினியர்
மணமகனுக்கு
No
Bar.
Contact
No: வரன் ேதைவ. ெசல்:8220677519.
04425294646/
9444784646/ ஜாதி தைடயில்ைல.
9444380606

நாயுடு +2 படித்த ெபண்
(எதிர்பார்ப்பு இல்ைல) படித்த /
படிக்காத மணமகன் ேதைவ CT:
90477 88775.

ெகௗரி சங்கர், வ-36, B.Sc,
முதல் மணம், Any Deg படித்த
மணமகள்
ேதைவ.
ஜாதி
தைடயில்ைல, குழந்ைத இல்லாத
கணவைன
இழந்தவர்களும்
அணுகலாம். CT: 98433 53400

முதலியார் வயது 46, B.A.
ெதாழில் Asian Paints Dealer
நல்ல வருமானம் ெசாந்த வீடு
ெசாந்த வீடு, ேதாட்டம் உண்டு. (முதல் மணம்) 10-th, or டிகிரி
ஜாதி தைடயில்ைல. கல்வி வசதி படித்த மணமகள் ேதைவ ஜாதி
எதிர்பார்ப்பு இல்ைல. மணமகள் தைடயில்ைல
Ct:
ேதைவ. 85087 02438.
9840068063/9841555518

24 மைன ெசட்டியார் மணமகள்
ேதைவ முதல் திருமணம், வயது39, B.A., ெசன்ைன, ெசாந்த
ெதாழில், Rs. 50,000. (ஜாதி
தைடயில்ைல)
Call44, மறுமணம், ெசன்ைனயில்
9444576133.
ெசாந்த ெதாழில். தகுந்த மண
இந்து, அரசு ேவைல, (வயது.42), மகள் ேதைவ. Broker தவிர்க்க.
முதல்மணம், மணமகள் ேதைவ. Ct:98403 95938 / 97890 59850
ெதாடர்புக்கு:
B.Com, Age:34. சிவப்பு. நல்ல
88258 38501
குணம், ேநர்ைமயான ைபயனுக்
கு படித்த ெபண் ேதைவ. – முதல் /
மறுமணம் ok Ct: 6379773139
P.ெசந்தில்குமார், Diploma,
நாடார்
BABL
வ.37,
நட்:சுவாதி, ெதாழில்: 31, இந்து
ெசாந்த ேகாழிப்பண்ைண மற்றும் வழக்கறிஞர், ெசன்ைன 40,000/மணமகள்
ேதைவ.
விவசாயம், ெசாந்த நிலம், வீடு Pm.
30,000/- Pm, உட்பிரிவு சம்மதம். Ph : 8608433356.
வசதி ேதைவயில்ைல. ெசல்:
விஸ்வகர்மா, வயது 27, B.E., IT
94434 98278, 94422 49228
Company, Sal:30,000/- தகுந்த
Ex-ARMY ெகாங்கு ெவள்ளாளர் மணமகள் ேதைவ. No Brokers.
கவுண்டர் 57, மணி, நல்ல Chennai. Contact: 9840170764
மணமகள்
ேதைவ.
இந்து வன்னியர் வ-45, -B.Com
73976 01378
உயரம்-5.5, சிவப்பு Accountant,
Well settled, நல்ல குணமுைடய
மணமகள் ேதைவ 9380332324
வயது43,மறுமணம்,அயல்நாட்டில்
மருத்துவ மைனயில் ேவைலயில் Chennai, Doctor First marriage,
உள்ள மணமகனுக்கு படித்த 42yrs, Wanted Good looking &
குழந்ைதஇல்லாதஅயல்நாட்டிற்கு Educated Hindu Bride. Ct.
வரவிருப்பமுள்ள ெபண் ேதைவ. 9884955092/ 9176185954
+97433840227 / +919498328263

நிறம்,
திருேவாணம்,
PHD
(கல்ைல நகராட்சியில் ெபரிய
இயற்ைக மருத்துவமைன) அரசு
அதிகாரி, 6 ஏக்கர் மைனபிரிவு
நிலம், PM 1.5L, நல்ல மணமகள்
ேதைவ. சிவா: 9500575834

மணமகன் வயது 37, IT, Citi
Bank MBA. 50,000/-PM. படித்த
Kerala
கிறிஸ்துவ
மணமகள்ேதைவ. 9944348378
SC கிறிஸ்டியன் 39, BE Software
Engineer
USA-H1B
நல்ல
வருமானம் தகுந்த மணமகள்
ேதைவ.9962471264/9962310207

வயது 35, கிறிஸ்தவ சாம்பவர்,
டிப்ளேமா, குைவத்&ரிக். அரசு
ேவைல மற்றும் B.Sc நர்சிங்
மணிகண்டன்.நா.ெசட்டியார்.30. ேவைல பார்க்கும் ெபண் ேதைவ.
B.E. Engg,Work in Pvt அனுஷம், Cell: 9442206412
விருச்சிகம், ராகு, ேகது.ஜாதி
தைட இல்ைல.Cont:7550266637 வயது 48, Christian Er.Business
மறுமணம் 42வயதிற்குள் படித்த
SC வயது27 BSc பில்டிங் ெபண்ேதைவ(BC only) விதைவ,
காண்ட்ராக்டர் நல்ல வருமானம் மறுமணம் சம்மதம்: 8248607117
தகுந்த மணமகள் ேதைவ. Ct:
93809 51353 / 86809 15548

குடும்பம் (தாய் இல்ைல) படித்த / R.C.கிறிஸ்த்துவ ஆதிதிராவிடர்
படிக்காத மணமகன் ேதைவ. வயது: 37, விவாகரத்தானவர் BE
CT:70923 37222
முடித்து
PVT
Company-ல்
ேவைல பார்க்கும் மணமகனுக்கு
விஸ்வகர்மா, ெகௗசல்யா வயது மணமகள் ேதைவ.ஜாதி மதம்
30 மறுமணம் சம்மதம் உள்ள தைடயில்ைல.88389-53071.
ெபண்ணுக்கு நல்ல மணமகன்
ேதைவ. (படிப்பு,வசதிதைடயில் 37 year self employer
ைல).9952087285.GM,17 Kum vannar boy need hindu
aranSt,Meenambakkam,Ch-27. bride (cast no bar)
cont : 7899104273

அப்பா இல்ைல, ெசாந்த துணிக்
மருத்துவர் வனிதா வயது 29
கைட முதல்மணம் / மறுமணம்
முதல் மணம் மறுமணம் சம்ம தம்
மணமகன் ேதைவ. 75502 51444.
உள்ள
ெபண்ணுக்கு
நல்ல
Age: 29, Bank ேவைலயில் உள்ள மணமகன் ேதைவ. (படிப்பு, வசதி
ெபண், முதல்மணம் / மறுமணம் தைடயில்ைல) 89252 96538.GM,
மணமகன்
ேதைவ.
ஜாதி 17 Kumaran St, Meenambakkam,
தைடயில்ைல. தீபம் 8608627444 Ch-27.

வயது. 43 படிப்பு B.A
கிறிஸ்டின்CSI(AD)29 BE,MBA, வருமானம் 42,000
MNC HR நல்ல சம்பளம். மண மணமகன் ேதைவ.
மகன் ேதைவ. மகரிஷி திருமண Contact: 8015235911.
தகவலகம், திருச்சி. 9443158169.

ேசாழிய ெவளாளர் (BC)ஆண்.
வ.41. மறுமணம். ெசாந்த வீடு.
ெசன்ைன Asst prof. 50,000pm.
மணமகள்ேதைவ. 8667415520

விஸ்வகர்மா
வயது
31
(ஆதரவற்ற ெபண்) மறுமணம்
சம்மதம்) மணமகன் ேதைவ. வீரைசவம், வயது 45, ெதாழில்
அதிபர் முதல்மணம் . முதல்மணம்
Ct: 9087454777.
மற்றும் மறுமணம் சம்மதம்.
10th படித்த ெபண் ஏழ்ைமயான Cell: 98437 28280

மணம் மறுமணம் சம்மதம் உள்ள
அழகான விதைவ / விவாகரத்து
ெபண்ணுக்கு நல்ல மண மகன்
பிஸினஸ், வசதி / ெபண்களுக்கு
(படிப்பு,
வசதி
இந்து நாடார் வ-30 M.E. கன்னி, மணமகன்கள் ேதைவ. படிப்பு ேதைவ.
உத்திரம் (விவகாரத்து ஆனவர்) அவசியம் இல்ைல. 77084 91444. தைடயில்ைல) 73585 13529. GM,
17 Kumaran St, Meenam
பணியில் உள்ள ெபண் தகுந்த
மணமகன் ேதைவ. 94435 88473. Any Age, ஜாதி தைடயில்ைல bakkam, Ch-27.

நாயுடு, வயது21, படிப்பு+2, மீனம்
ராசி, உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம்
மணமகளுக்கு பணியில் உள்ள
மணமகன்ேதைவct:9786369867

வயது 42, 40 ஏேதனும் பிராமண
ெபண்,
விவாகரத்து
ஆன
குழந்ைத இல்லாதவர் ேதைவ.
9710610422, 9841505600

ெவங்கேடசன் வ.40 sal 35000
முதல்மணம், ேகாவில் ேவைல &
வன்னியர் 24 & 33 வயதுள்ள புேராகிதம்
ைசவம்
மட்டும்.
+2படித்த ெபண்களுக்கு (வசதி குழந்ைத இல்லாத விதைவ/
இல்ைல சாதாரண குடும்பம் ) விவாகரத்தானவர்
சம்மதம்.
மணமகன்ேதைவ 8190977977
Ct:9894403337 / 9094144379.

AnyAge,குைறவாக படித்த எதிர் அனிதா வயது 27 ெசாந்த வீடு
பார்ப்பு இல்லாத ெபண்களுக்கு டிகிரி உள்ள ெபண்ணுக்கு நல்ல
இந்து முதலியார், 27, 5.4", BE மணமகன் ேதைவ. 86081 77444.
மணமகன் ேதைவ. ஜாதி, வசதி
Civil, Govt job, PWD, AE.
தைடயில்ைல.9677086968.GM,
மணமகளுக்கு நன்கு படித்த Any Age, ராகு /ேகது / ெசவ்வாய்
17 Kumaran St, Meenamba
வசதியான மணமகன் ேதைவ, ேதாஷம்10th,12th Degree முதல்/
kkam, Ch-27.
ஜாதி தைட இல்ைல 7200664055 மறுமணம் மணமகன்கள் ேதைவ.
30 நாட்களில் தீபம். 86087 33444. SC, ேரகா, வயது 29, முதல்

இந்து நாடார் ெசன்ைன வயது
26, BE, MBA, IT Professionals. TEACHER பணி தாய், தந்ைத
பரணி நட்சத்திரம். தகுந்த மண இழந்த, வயது 27 ெபண்ணிற்கு
மணமகன் ேதைவ. ஜாதி தைட
மகன் ேதைவ. 94440 48427.
இல்ைல. Ct: தீபம்7708478444.
இந்து நாடார் வயது38, படிப்பு
B.A., ேரவதி, மீனம், மாநிறம் உய 32 Yr, ெசாந்த ெதாழில், அழகு,
ரம் 5' ெசன்ைனயிலுள்ள நாடார் வீடு,கைடவசதியான ஆதரவற்ற
விதைவக்கு மறுமணம்புரிய மண
மணமகன் ேதைவ. 9710218219
மகன் ேதைவ. எதிர்பார்பில்ைல.
Ct: 7092858707 / 8438105327
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வண்ணார் +2 படித்த 25 வயது 33
வயது ெபண்களுக்கு மணமகன் வயது37. ITI, சம்பளம் Rs.20000
ேதைவ(வசதி
படிப்பு மணமகள் ேதைவ. ெசாந்த வீடு கிறிஸ்தவர் R.Cவன்னியர், வயது
உண்டு. முதல்/மறுமணம் சம்ம -38, ேவைல Engineer ெசன்ைன.
தைடயில்ைல) 6383389649
தம் : 8883347444 / 8883311277
மறுமணம். ெதாடர்பு ெகாள்ளவும்.
மறுமணம் வன்னியர், 40, சிவந்த Cell: 98941 80357, 94872 80357
வன்னியர் மட்டும், 25 வருட
ேசைவ.
ஆயிரக்கணக்கான
வரன்கள், உடேன அணுகவும்.
வன்னியர்
சங்கம்,
ைசதாப்
ேபட்ைட, ெசன்ைன-15.Ph: 04424350289 / 8056027080(W).
காஞ்சிபுரம் கிைள:9597853626

ேதைவ. ெசல்: 94435 10915.

இந்து நாடார் ெசன்ைனயில்
பணியிலுள்ள 26/170/ B.Com,
MBA Rs.40000, சிவப்பு மணமக
ளுக்கு இேத இனத்தில் ெசன்
ைனயிலுள்ள மணமகன் ேதைவ.
Ct: 9444844884, 9384888889

உைடயார் 22 to 34 வயதுள்ள
+2 படித்த ெபண்களுக்கு (வசதி
படிப்பு
தைடயில்ைல)
மணமகன்ேதைவ 8428844844

முதலியார், வயது 34, EEE,
ெசன்ைன, தனியார், நல்ல சம்ப
யாதவ்
31 வயதுள்ள ெபண் ளம். தகுந்த மணமகள் ேதைவ
(வசதி
இல்ைல
மறுமணம் Ph: 8015402695 / 9600059769
சம்மதம் ) மணமகன் ேதைவ
Ct—8428055055
இந்து நாடார் வயது 36, தளவாட
நிர்வாகி, ரூ. 25,000/-pm, ஜாதி,
யாதவர் : +2 படித்த ெபண் படிப்பு, வசதி தைடயில்ைல.
(எதிர்பார்ப்பு இல்ைல) படித்த / ெசன்ைன
9047985328
/
படிக்காத மணமகன் ேதைவ 9840678021
CT:70920 04477
பிள்ைள+மருத்துவர்-69-மகன் 17அரசுெபன்ஷன்,41000-ஆதர
வற்ற குழந்ைதயற்ற 50க்குள்
ெபண்ணுக்கும் அரசு ெபன்ஷன்
கிைடக்கும். Ph:9345577990

கம்மாவர் நாயுடு 37, M.I.B.
தனியார்
நல்ல சம்பளம் ,
நிைறவான வசதி ,ெசாந்த வீடு.
CELL :6369178955

வயது 35, ெசாந்த வீடு மற்றும்
E.Bharathiraja BE(CSE) முதலி ெதாழில்,
மாற்றுத்திறனாளி,
யார், வ34, Own Business Rs. மாதம் 25,000 ேமல். படிப்பு,வசதி
75000/- விருச்சிகம், மகரம் ராசி முக்கியம் இல்ைல. 95142 03626.
கள் தவிர்க்கவும். 9787747708
நாயுடு 63, மாநிறம் Computer
ெச.முதலியார் வ-40, 10th தனி Business Income 60K/-எதிர்பார்
யார் ேவைல ஜாதி தைடயில்ைல ப்பு நல்ல குணமுள்ள அழகான
1st Marriage /மறுமணம் சம்மதம் மணமகள்ேதைவ. வயது 48குள்
எதிர்பார்ப்புஇல்ைல 9788486102. விதைவ/ விவாகரத்து மாநிறம்
ஆற்காடு முதலியார்/ெசங்குந்தர் இருக்கலாம் PSR : 9345455195
வயது 37. B.Com, C.C.N.A +2,
or Any Degree படித்த முதல்
மணம் மணமகள் ேதைவ Cont:
9003223644

நாயுடு, 42, MA, TNEB,
அரசுப்பணி, முதல் மணம், வீடு,
நிலம்
உண்டு.
எதிர்பார்ப்பு
இல்ைல. மறுமணம், Any BC Ok,
43, முதலியார், Ph.D., Professor Broker Excuse. Ct:9597364892.
Pvt Engg College, Chennai. Rs.
1.5 Lakhs PM, Sub Caste
Ok. Contact: 80567-82946 &
BE, 29, IT. 25000/pm கும்பம்,
80568-91976.
புரட்டாதி, ெசாந்தவீடு, படித்த
A.V.ஆனந்த், 33, BBA, 30,000/- அழகான ெபண் ேதைவ. உட்
அகமுைடயார்,
ெசவ்வாய் பிரிவு சம்மதம். Ph: 98411 66011.
ேதாஷம், சாதி தைடயில்ைல.
புேராக்கர்
தவிர்க்கவும். வீரகுடி ெவள்ளார்,29, மீனம், உத்
ரட்டாதி,+2 டிராவல்ஸ்,ெசன்ைன
8056162128
வசதி இல்லாத ெபண் ேதைவ
ெச.முதலியார்,
வயது:
36, ஜாதி தைடயில்ைல -97908 43520
M.com., ேவைல: தனியார்,
புனர்பூசம்,
மிதுனம், திருச்சி. பிள்ைள வயது.31, B.E. ெசன்ைன
யில் நல்ல வருமானம் (IT) உள்ள
89733 83933, 86089 41630.
மணமகனுக்கு ெபண் ேதைவ.
முதலியார் 37 Bsc IT ெசன்ைன மணமகனுக்கு ைக, கால் மற்றும்
உடம்பில் ெவள்ைளத் தழும்புகள்
மாத சம்பளம் ரூ.43000
உள்ளன. அேத ேபான்ற குைற
மணமகள் ேதைவ
யுடேனா அல்லது அக்குைறையப்
ெதாடர்புக்கு 8122284832.
ெபாருட்படுத்தாத ெபண் வீட்டார்
அணுக
ேவண்டிய
எண்.
9677239386.(ஜாதிதைடயில்ைல)
ராவுத்தர் டிப்ேளாமா வயது 32
ெவப் டிைசனருக்கு மணமகள்
ேதைவ புேராக்கர் தவிர்க்க
ெரட்டியார், B.Sc., (CS), 41
அனுகவும் : 9344697155
வயது, மாத வருமானம் 40
முஸ்லீம் மறுமணம் 35 வயதிற்குள் ஆயிரம். மூலம், அரசு தற்காலிக
ெபண் ேதைவ. மணமகனுக்கு பணி, படித்த மணமகள் ேதைவ.
நல்ல
வருமானம்,
ெசாந்த Cell: 91508-82954.
ெதாழில், ெசாந்த வீடு, ெசாந்த
வாகனம் உள்ளது. 93843 72409.

இந்து நாடார், மறுமணம், வயது
46, சுயெதாழில், விவாகரத்து,
விதைவ, ஆதரவற்றவர் சம்மதம்.
Cell: 63842-85905.

ெசாந்த ஊர்:
சிவகங்ைக.
அகமுைடயார், வயது 30, மகர
ராசி, அவிட்டம், மாநிறம், வரு
மானம்: 60 to 70ஆயிரம், ெசாந்த
ெதாழில், இருப்பிடம்: ெசன்ைன
நீலாங்கைர.
முக்குலத்ைத
ேசர்ந்த ெபண் ேதைவ. ெதன்
மாவட்டத்ைத
ேசர்ந்தவர்கள்
ெதாடர்பு ெகாள்ளவும். புேராக்கர்
தவிர்க்கவும் Ct: 9566001308

இந்து
நாடார்
மறுமணம்
அஸ்வினி 1985 +2 சுத்த ஜாதகம்
ெசன்ைன நிலக்கிழார் குழந்ைத
1991, B.E., திருேவாணம், ராகு இல்லா இேத இன மறுமண வரன்
எதிர்பார்ப்பும்
ேகது, சிவப்பு, டிகிரி படித்த ேதைவ. எந்த
கள்ளர் வயது 27. MBBS,
சிவப்பான
ெபண்
ேதைவ. இல்ைல. 9444970305
மணமகள் மட்டும் ெதாடர்பு
ைவத்திய பரம்பைர. 9488422019. இந்து நாடார் மறுமணம் 49, M.Sc, விருச்சிகம்
ராசி
ேகட்ைட
41,000 பிைரேவட் கம்ெபனி, நட்சத்திரம் 9080708961.
வயது 42 சுவாதி அரசு ேவைல,
ெசாந்த வீடு ெசல் : 9042652815,
ஜாதி
தைட
இல்ைல
8248275808 புேராக்கர் தவிர்க்க,
குழந்ைதயில்லா
மறுமணம்
ஜாதி தைடயில்ைல, BC மட்டும்
சம்மதம். cell 8124011142
இந்து, உைடயார், வயது: 38,
ெநல்ைல, 1988, BE, IT பணி, அரசுப்பணி, மணமகள் ேதைவ.
நல்ல சம்பளம், உயர்கல்வி படித்து ெதாடர்பு ெகாள்ள ேவண்டிய
ெசன்ைனயில் பணிபுரியும் இந்து ெசல் நம்பர்: 7639028275.
முதலியார்வயது26 வசதி ெவளி நாடார் மணமகள் (உயரம் 5.4 to
நாட்டில் படித்தவர் ெசன்ைனயில் 5.7) ேதைவ. Ph: 9865424513
ேவைல Rs.20000 தாய் இல்ைல
இந்து, நாடார், 12th, வ.34 ராகு விஜயகுமார், வள்ளுவர், வயதுதந்ைத
அரசு
அதிகாரி
(Pensioner) முதலியார்/ பிள்ைள ேகது புனர்பூசம், TVS ேமல் 30, இந்தியன் ேபங்க் PCCS
Rs.27000/-Pm சம்பளம்-ரூ.20,000
மணமகள்
சற்று வசதி வரன் ேதைவ, புேரா மருவத்தூர்,
நிரந்தர ேவைல. 9543111881
ேதைவ Cell : 95976 16673
க்கர் அனுகலாம் : 9345004092

வன்னியர் வ: 60, மணமகனுக்கு
45 வயதிற்கு ேமல் துைணவி
ேதைவ, புேராக்கர் தவிர்க்கவும்
Ct: 9442066557
இந்து,
ெசௗராஸ்டிரா/
64/
மைனவிைய இழந்த, குழந்ைத /
இந்து, SC, 29, 5.5”, +2, கும்பம்,
வசதி
/
இல்லாதவர்க்கு
பூரட்டாதி, ெசாந்த ெதாழில்,
(வீட்ேடாடு மாப்பிள்ைள சம்மதம்)
தகுந்த
மணமகள்
ேதைவ.
தகுந்த
மணமகள்
ேதைவ.
Contact: 9444554717
9597265235.
Age:35, MBBS, MD Radiology
Doctor, இந்து, SC ஆதிதிராவி
டர் Pondicherry மணமகனுக்கு
மணமகள் ேதைவ :7708756395.
எதிர்பார்ப்பு: Doctor girl.
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தமிழ் விஸ்வகர்மா BBA, Dip. In
Computer.
41
புனர்பூசம்.
பணியிலுள்ள ெபண் ேதைவ.
Ct : Parents : 98404 30039

44 வயது, பூரம், சிம்மம் B.E
(E&C), 1Lac/pm முதல் மணம்,
ெசாந்த வீடு, 10, +2, Degree
படித்த ெபண் ேதைவ. முதல்/
மறுமணம்/ ஆதரவற்ற விதைவ.
ஜாதி தைடயில்ைல ேநரடி
+1, வயது38, தனியார் கம்ெபனி ெதாடர்பு: 96000 11225.
சம்பளம் 35000/- முதல்மணம்
வ45, மறுமணம் B.E Software,
படித்த மணமகள் ேதைவ.
அதிக வருமானம், குழந்ைத
Ct: 8939094196 / 9566013616
இருந்தாலும் ok. தகுந்த மண
SC/AD, Age 28, Handsome, மகள் ேதைவ. Ct: 9941440653
B.ES/W, CTS, ெசாந்த வீடு, வண்ணார் வயது 39 ஜாதி தைட
Good Salary, Chennai. குண- யில்ைல BE., Railway 75000/மான வரன் ேதைவ 9710840909. மறுமணமும் வரலாம் வீடுேவைல
Hindu SC திருமணமாகாதவர் 50
B.Com Own House Govt
திருமணமாகாத ெபண் 40 வய
திற்குள் ேதைவ Ct :9443884577

ெசன்ைனயில் Ph: 9962307104

நாயக்கர் வயது 34 ெசாந்த
பிராமின் வ49,B.Sc, முதல்மணம் ெதாழில் நல்ல வசதி. முதல் /
அரசு பணி, மணமகள் ேதைவ மறுமணம்
சம்மதம்
தகுந்த
விதைவDivorce ok,உட்பிரிவுகள் மணமகள் ேதைவ: 9600240593
சம்மதம் 9487810558/7708357927

அனைத்து பதிப்புகளிலும் ஒரே நாளில் வெளிவரும்  சேவை

வன்னியர் வ.37 Govt job
வருமானம் 25000 எதிர்பார்ப்பு
எதுவுமில்ைல மணமகள் ேதைவ
7358517606 / 9952955926.

விஸ்வகர்மா, சுவாதி, துலாம்,
MCA,
M.Phil,
Financial
Consultant, Rs.35,000 வரனுக்கு
படித்த
மணமகள்
ேதைவ.
9345253326, 9942227158
மணிகண்டன், வயது 34,
தச்சு
ேவைல, படிப்பு
8th, என்கிற
வரனுக்கு மணப்ெபண் ேதைவ.
எதிர்பார்ப்புகள்
இல்ைல.
ெதாடர்புக்கு
ெசல்:
8667346452

யாதவா, 49, முதல் மணம், B.Sc.,
M.A., MBA., நல்ல சம்பளம்,
வரனுக்கு
தமிழ்
யாதவ
திருமணமாகாத
மணமகள்
ேதைவ. 9840469669

ெகா.ெவ.கவுண்டர் மட்டும், பதிவு
இலவசம். கமிசன் இல்ைல.
வரன்கள் ஏராளம். 93854 37241.
www.kongumatrimony.net

அைனத்து சைப கிறிஸ்தவர் Dr,
BE, IT, MBA, B.Com, Business,
VIP, USA, UK, Canada,
Singapore, ெவளிநாடு, முதல்
மணம் / மறுமணம், 15வருட
அனுபவமுள்ள நாங்கள் ேபசி
தருகிேறாம். “ெஜயகிறிஸ்டியன்
ேமட்ரி
ெமானி”
www.jeya
christianmatrimony.com”
ெசன்ைன. Ph: 7358 63 83 63

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

மறுமணம் ஒேர மகன் 34MA
திருப்பூரில், வீடு,கைட உள்ளது.
ெபண் பார்த்து ெகாடுப்பவருக்கு
1 லட்சம் தரப்படும்.9791882012.

பதிவு
முற்றிலும்
இலவசம்.
முஸ்லீம் முதல்மணம் / மறுமணம்
ெசய்ய மணமகன் / மணமகள்
தகவல் தரப்படும். 9171896625
YaseenNikah.com
முஸ்லீம் மக்கேள!
நிக்காஹ்
நைடெபற
தாமதமாகிறதா?
கவைல ேவண்டாம். ஒரு ேபான்
ெசய்யுங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ்
ஆ/ெப வரன் உடேன தரப்படும்.
பீஸ் 97867 06111.

