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സെക്കനകന്റ് ശഷപോ
ഈ അടുത്ത കപോലത്തന്റ്
ഓര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com്ിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകി
മപോശ്റ്റേഴ്െന്റ്
22 ഫീമെ-സമയിില് ശകപോട്ടയിേഷം
ഗപോനന്റ്മപോ്റ്റേര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com
്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ്
മഞപോടിക്കുര
ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്
ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്
ആകപോിശേത്തിസന നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pികേഷം
ഇവന ശമഘരൂ ന
ഫ്രൈശ്
കണ് ശ ബേ ബേി കണ്
ഒഴിമുകി
ശമപോളിി ആനി ശകപോക്കന്റ്െന്റ്
ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ്
വപോൻ ഓഫീമെന്റ് സവളിമല
അയിപോളേഷം ഞപോനേഷം മിൽ
ശ പോപ്ിനെന്റ്
ടപോ ടിയിപോ
ഐ ലൗ മി
 ബേപോവൂട്ടിയുസട നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോമത്തില്
സിരിറന്റ്
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

ശ-നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോഥന്റ് രപോശ ന്ദ്രന (സെക്കനകന്റ് ശഷപോ)
അരണ് കുമപോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com അരവിന്ദ് ന്റ് (ഈ അടുത്ത കപോലത്തന്റ്)
സുഗ-ന്റ് (ഓര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com്ിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകി)
ശ പോണിി ആനണിി (മപോശ്റ്റേഴ്െന്റ്)
ആഷികന്റ് അബു (22 ഫീമെ-സമയിില് ശകപോട്ടയിേഷം / ടപോ ടിയിപോ)
ലപോല് ശ പോെന്റ് (്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ് / അയിപോളേഷം ഞപോനേഷം മിൽ)
അഞ്ജലി ശമശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോന (മഞപോടിക്കുര)
അനവര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com കഷ-ദന്റ് (ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്)
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വിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p-ന്റ് ശ-നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിവപോെന (ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്)
ശ്പോ.  ബേിജു (ആകപോിശേത്തിസന നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pികേഷം)
ി.  ബേപോലചന്ദ്രന (ഇവന ശമഘരൂ ന)
ലി ിന ശ പോെന്റ് (ഫ്രൈശ്)
മധു പോല് (ഒഴിമുകി)
രഞ്ജിത്തന്റ് ിശേങ്കര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (ശമപോളിി ആനി ശകപോക്കന്റ്െന്റ്)
വി.സക. പ്രകപോിശേന്റ് (ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ് / ശ പോപ്ിനെന്റ്)
അനൂ ന്റ് കണ്ണന ( വപോന ഓഫീമെന്റ് സവളിമല)
ി.എെന്റ്. വി യിന ( ബേപോവൂട്ടിയുസട നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോമത്തില്)
രഞ്ജിത്തന്റ് (സിരിറന്റ്)
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വിന വിിശേശ്വലപോല് (സെക്കനകന്റ് ശഷപോ)
മുരളിി ശഗപോ ി (ഈ അടുത്ത കപോലത്തന്റ്)
സുഗ-ന്റ് (ഓര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com്ിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകി)
ിന എബ്രഹപോേഷം (മപോശ്റ്റേഴ്െന്റ്)
അഭിലപോഷന്റ് കുമപോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com, ിശേzപോേഷം പുഷ്കരന് (22 ഫീമെയില് കോടകരന (22 ഫീമെ-സമയിില് ശകപോട്ടയിേഷം)
ശ്പോ. ഇക്ബാല് ബേപോല് കുറിപ്പുകേഷം (്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ്)
അഞ്ജലി ശമശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോന (മഞപോടിക്കുര / ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്)
വിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p-ന്റ് ശ-നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിവപോെന (ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്)
നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p -േഷം ശകപോയി (ഫ്രൈശ്)
സ യിശമപോഹന (ഒഴിമുകി)
െച്ചി (കണ് ശ ബേ ബേി കണ്)
രഞ്ജിത്തന്റ് ിശേങ്കര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (ശമപോളിി ആനി ശകപോക്കന്റ്െന്റ്)
അനൂ ന്റ് ശമശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോന (ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ്)
രഞ്ജിത്തന്റ് ( ബേപോവൂട്ടിയുസട നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോമത്തില്)
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വിന വിിശേശ്വലപോല് (സെക്കനകന്റ് ശഷപോ)
മുരളിി ശഗപോ ി (ഈ അടുത്ത കപോലത്തന്റ്)
ിന എബ്രഹപോേഷം (മപോശ്റ്റേഴ്െന്റ്)
അഭിലപോഷന്റ് കുമപോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com, ിശേzപോേഷം പുഷ്കരന് (22 ഫീമെയില് കോടകരന (22 ഫീമെ-സമയിില് ശകപോട്ടയിേഷം)
ശ്പോ. ഇക്ബാല് ബേപോല് കുറിപ്പുകേഷം (്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ്)
അഞ്ജലി ശമശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോന (മഞപോടിക്കുര / ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്)
വിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p-ന്റ് ശ-നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിവപോെന (ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്)
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ചിത്രവിശിശേഷേഷം ശ പോള് 2012 - നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോമനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comശ ിശേങ്ങള്
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ശ്പോ.  ബേിജു (ആകപോിശേത്തിസന നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pികേഷം)
ി.  ബേപോലചന്ദ്രന (ഇവന ശമഘരൂ ന)
നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p -േഷം ശകപോയി (ഫ്രൈശ്)
സ യിശമപോഹന (ഒഴിമുകി)
െച്ചി (കണ് ശ ബേ ബേി കണ്)
രഞ്ജിത്തന്റ് ിശേങ്കര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (ശമപോളിി ആനി ശകപോക്കന്റ്െന്റ്)
അനൂ ന്റ് ശമശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോന (ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ്)
രഞ്ജിത്തന്റ് ( ബേപോവൂട്ടിയുസട നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോമത്തില്)

മികച്ച നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോയികനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pടന
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ദുല്ല്ഖര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com െല്മപോന (ലപോലു - സെക്കനകന്റ് ശഷപോ / ഫഫീമെെി - ഉസ്താദ് ഹോട്ടല് / ഹര്ഷ വര്ദ്ധന് - തീവ്രം)Ðപോദന്റ് ശഹപോട്ടല് / ഹര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comഷ
വര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comഷ വര്ദ്ധന - -„േഷം)
ഇന്ദ്ര ിത്തന്റ് (വിഷ്ണു - ഈ അടുത്ത കപോലത്തന്റ്)
കുഞപോശക്കപോ ശ ബേപോ ബേന (ഇരവി - ഓര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com്ിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകി)
പൃഥശ്വിരപോ ന്റ് (ശ-രപോമകൃഷ്ണന - മപോശ്റ്റേഴ്െന്റ്/ ശ്പോ. രവി രകന - അയിപോളേഷം ഞപോനേഷം
മില് )
ഫീമെഹദന്റ് ഫീമെപോെില് (െികില് െി. മപോ‰ - 22 ഫീമെ-സമയിില് ശകപോട്ടയിേഷം / ശ്പോ. അരണ് ്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ്)
ശമപോഹനലപോല് (ചന്ദ്രശിശേല്ഖര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com IPS - ഗപോനന്റ്മപോ്റ്റേര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com / ശവണു - കണ് ശ ബേ ബേി കണ്)
നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിവിന ശ പോളിി (വിശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോദന്റ് - ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്)
ഇന്ദ്ര ിത്തന്റ് ( NA - ആകപോിശേത്തിസന നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pികേഷം)
സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pടുമുടി ശവണു ( NA - ആകപോിശേത്തിസന നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pികേഷം)
പ്രകപോിശേന്റ്  ബേപോസര (മപോധവന നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോയിര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com - ഇവന ശമഘരൂ ന)
ലപോല് (പോണു ിള - ഒഴിമുകി)
യിസൂരz (അബ്ദു - ട്രദു - ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ്)
മമ്മൂട്ടി (ശഗപോ -കൃഷ്ണന - വപോന ഓഫീമെന്റ് സവളിമല /  ബേപോവൂട്ടി -  ബേപോവൂട്ടിയുസട നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോമത്തില്)
ശിശേല്ഖര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com ശമശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോന (ലൂക്കന്റ് ശ പോണ് പ്രകപോിശേന്റ് - ടപോ ടിയിപോ)

മികച്ച നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോയിികനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pടി
1.
2.
3.
4.
5.

2

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിz ശമശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോന (െപോഹിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p - ഉസ്താദ് ഹോട്ടല് / ഹര്ഷ വര്ദ്ധന് - തീവ്രം)Ðപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്)
അമല ശ പോള് ( NA - ആകപോിശേത്തിസന നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pികേഷം / ശരണുക - കണ് ശ ബേ ബേി കണ്)
ത്മപ്രിയി (അമിണിി - ഇവന ശമഘരൂ ന)
മലിക (മ-നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോക്ഷി പിള്ള - ി ിള - ഒഴിമുകി)
ഷേഷംനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p കപോെിേഷം (ജൂലി - ചട്ടക്കപോരി)
ശരവി (ശമപോളിി - ശമപോളിി ആനി ശകപോക്കന്റ്െന്റ്)
ഹണിി ശകപോെന്റ് (ധശ്വനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pി നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pമ്പ്യാര് - ട്രിവാzപോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com - ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ്)
കപോവz മപോധവന (വനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p -  ബേപോവൂട്ടിയുസട നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോമത്തില്)

മികച്ച െഹനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pടന
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

െണ്ണി സവയന (കുരടി - സെക്കനകന്റ് ശഷപോ)
 ബേപോബുരപോ ന്റ് (ചപോശവര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com വപോവച്ചന - സെക്കനന്റ് ശഷപോ / വക്കച്ചന - ഓര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com്ിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകി)
 ബേിജു ശമശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോന (സുകു - ഓര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com്ിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകി / ഹൃഷിശകിശേന്റ് - കണ് ശ ബേ ബേി കണ്)
പ്രപോ ന്റ് ശ പോത്തന (നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോയിിഡു - 22 ഫീമെ-സമയിില് ശകപോട്ടയിേഷം / ശ്പോ. െപോമുവല് - അയിപോളേഷം
ഞപോനേഷം മില്)
ിലകന (കര-േഷം - ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്)
അജു വര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comഗ-െന്റ് (അബ്ദു - ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്)
നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pന്ദു (ശവലക്കപോരന - ഒഴിമുകി)
െലിേഷം കുമപോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (ശപോമപോച്ചന - അയിപോളേഷം ഞപോനേഷം മില്)
ശ-നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോഥന്റ് ഭപോെി (െണ്ണി ശ പോെന്റ് പ്രകപോിശേന്റ് - ടപോ ടിയിപോ)
ഹരിശ- അശിശേപോകന (അലവി -  ബേപോവൂട്ടിയുസട നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോമത്തില്)

മികച്ച െഹനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pടി
1.
2.
3.
4.
5.
6.

സലനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p (രൂ - ഈ അടുത്ത കപോലത്തന്റ്)
രശി നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോയിര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (സുഫ ബേദ - 22 ഫീമെ-സമയിില് ശകപോട്ടയിേഷം)
ശരപോഹിണിി (ശ്പോ. ശ-ശദവി - ്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ്)
ശിശേശ്വ ശമശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോന (കപോളിി ിള - ഒഴിമുകി)
കനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിഹ (മകിയിപോമ -  ബേപോവൂട്ടിയുസട നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോമത്തില്)
ശമപോളിി കണ്ണമപോലി (വിശകപോണിി - പുിയി -രങ്ങള്)

ഗൗമി നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോയിര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (ഗ-തു - സെക്കനകന്റ് ശഷപോ / ലക്ഷ്മി - ഡയമണ്ട് നെക്ലെയ്സ്) ി - ്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ്)
നശ- ശഘപോഷന്റ് (മപോധുരി - ഈ അടുത്ത കപോലത്തന്റ്)
കിമ കലിങ്കല് (സടസ്സ സക. എബ്രഹപോേഷം - 22 ഫീമെ-സമയിില് ശകപോട്ടയിേഷം / അിശേശ്വി - നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിദ)
െേഷംവൃ സുനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pില് (മപോയി - ്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ്)
മേഷംമ ശമപോഹനദപോെന്റ് (അനരപോധ - അരിസക / പ്രിയി - ഫമ ശ ബേപോെന്റ്)
NEWNMEDIA™

ചിത്രവിശിശേഷേഷം ശ പോള് 2012 - നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോമനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comശ ിശേങ്ങള്
മികച്ച  ബേപോലപോരേഷം
1.
2.
3.
4.
5.

മപോ്റ്റേര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com കേഷംെപോന (ആകപോിശേന്റ് - ഈ അടുത്ത കപോലത്തന്റ്)
െിഷ വര്ദ്ധപോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comാന്റ് (വിക്കി - മഞപോടിക്കുര)
ഫവ യിനി (ശകപോ - മഞപോടിക്കുര)
കിശ പോഷന്റ് (കണ്ണന - മഞപോടിക്കുര)
മപോ്റ്റേര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com ശഗപോവര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comഷ വര്ദ്ധന ( NA - ആകപോിശേത്തിസന നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pികേഷം)

മികച്ച ഛപോയിപോഗഹണിേഷം
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ശലപോകനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോഥന (സപോനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിഷന്റ് മെപോല / ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്)
ിേഷം ഗശണിഷന്റ് (കപോെശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോവ)
പ്പു (സെക്കനകന്റ് ശഷപോ)
ഫഷജു ല്ഖപോലിദന്റ് (22 ഫീമെ-സമയിില് ശകപോട്ടയിേഷം / ടപോ ടിയിപോ)
വിശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോദന്റ് ഇലമ്പ്യാര് - ട്രിവാളി (ഗപോനന്റ്മപോ്റ്റേര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com / ചട്ടക്കപോരി)
െമ-ര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com പോഹിര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ്)
അഴകപ്ന (അരിസക)
ിയിപോശടപോ സൂക്കര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (മഞപോടിക്കുര)
ശ പോശമപോന ടി. ശ പോണ് (ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ് / അയിപോളേഷം ഞപോനേഷം മില്)
എേഷം.സ . രപോധപോകൃഷ്ണന (ആകപോിശേത്തിസന നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pികേഷം)
ശ പോശമപോന ശപോമെന്റ് (ഫ്രൈശ്)
ആര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com.്ി. രപോ ശിശേല്ഖര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (കണ് ശ ബേ ബേി കണ്)
പ്രദ- ന്റ് നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോയിര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ്)
െ-ഷന്റ് കുറുപ്ന്റ് ( വപോന ഓഫീമെന്റ് സവളിമല / ഐ ലൗ മി)
അനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pില് നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോയിര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (ഫമ ശ ബേപോെന്റ്)
ഹരി നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോയിര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (-„േഷം)

മികച്ച ചിത്രെന്നിശവിശേേഷം
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
3

രഞ്ജന എബ്രഹപോേഷം (സപോനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിഷന്റ് മെപോല / മപോശ്റ്റേഴ്െന്റ് / ്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ് /
ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ് / അയിപോളേഷം ഞപോനേഷം മില്)
പ്രവ-ണ് എല്., ശ-കപോനന്റ് എന. ബേി. (സെക്കനകന്റ് ശഷപോ)
വി. െപോ ന (ഓര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com്ിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകി / ഫമ ശ ബേപോെന്റ് / ടപോ ടിയിപോ)
വിശവകന്റ് ഹര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comഷന (22 ഫീമെ-സമയിില് ശകപോട്ടയിേഷം)
വിശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോദന്റ് സുകുമപോരന (അരിസക)
പ്രവ-ണ് പ്രഭപോകര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്)
മശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോ ന്റ് (ആകപോിശേത്തിസന നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pികേഷം / ഫ്രൈശ് / വപോന ഓഫീമെന്റ് സവളിമല / ഐ ലൗ മി)

8. മശഹഷന്റ് നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോരപോയിണിന (ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ്)
9. ക ില് കുമപോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com എേഷം. ി. (-„േഷം)
10. ഭവന ശ-കുമപോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (ടപോ ടിയിപോ)

മികച്ച കലപോെേഷംവിധപോനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pേഷം
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

്റ്റേിന ആനണിി (സെക്കനകന്റ് ശഷപോ)
സുശരഷന്റ് സകപോലേഷം (ഓര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com്ിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകി)
എേഷം.  ബേപോവ (22 ഫീമെ-സമയിില് ശകപോട്ടയിേഷം / ഫ്രൈശ് / ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ് / ടപോ ടിയിപോ)
ശമപോഹനദപോെന്റ് (്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ്)
വിശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pഷന്റ്  ബേേഷംഗ്ലന (അരിസക)
ര-ഷന്റ്  ബേപോബു (മഞപോടിക്കുര)
 ബേിജു ചന്ദ്രന (ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്)
അ യിന മപോങ്ങപോടന്റ് (ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്)
െികില് കുരവിളി (ഒഴിമുകി / -„േഷം)
ശ പോെഫീമെന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pലിക്കല് (ഐ ലൗ മി)
െശനപോഷന്റ് രപോമന ( ബേപോവൂട്ടിയുസട നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോമത്തില്)

മികച്ച ശപോത്തലെേഷംഗ- െേഷംവിധപോനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pേഷം
1.
2.
3.
4.
5.

ശഗപോ ി സുന്ദ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (കപോെശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോവ / മപോസശറഴ്െന്റ് / ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്)
സകകന്റ് വി യിന (സെക്കനകന്റ് ശഷപോ / 22 ഫീമെ-സമയിില് ശകപോട്ടയിേഷം / ഫ്രൈശ്)
 ബേി ി ബേപോല് (22 ഫീമെ-സമയിില് ശകപോട്ടയിേഷം / ഒഴിമുകി / ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ്)
ഷപോന കഹമപോന (ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്)
ര-ഷന്റ് ശവഗ (കണ് ശ ബേ ബേി കണ്)

മികച്ച ഗപോനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pേഷം
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

"െല്ഖിശയി! നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിന കണ്മുനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകളിില്..." - കപോെശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോവ
"മലര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com മഞ്ജരിയിില്..." - കര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comമശയിപോഗി
"നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോമലശര! നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോമലശര!" - ്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ്
"വപോിലില് ആ വപോിലില്..." - ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്
"അപ്ങ്ങസളിമ്പ്യാര് - ട്രിവാപോടുേഷം..." - ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്
"മുത്തുച്ചിപ്ി ശ പോസലപോര..." - ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്
"അനരപോഗത്തിന ശവളിയിില്..." - ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്
"വി നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pസുരഭ-..." -  ബേപോച്ചന്റ്ലര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com പോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comട്ടി
"നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോശവ! നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോശവ!" - ചട്ടക്കപോരി
NEWNMEDIA™

ചിത്രവിശിശേഷേഷം ശ പോള് 2012 - നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോമനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comശ ിശേങ്ങള്
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

"കുറുമുഴിയുസട കൂട്ടിസല..." - ചട്ടക്കപോരി
"സുഗന്ധ നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p-രല" - ഫ്രൈശ്
"നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pക്കപോയിന്റ് മപോത്രേഷം" - ശ പോപ്ിനെന്റ്
"വിഷുക്കിളിി..." - ഇവന ശമഘരൂ ന
"ആസണശലപോസണ..." - ഇവന ശമഘരൂ ന
"ഇരവില് വിരിയുേഷം..." - അരിസക
“അഴലിസന ആഴങ്ങളിില്...” - അയിപോളേഷം ഞപോനേഷം മില്
"കണ്ണിന്നുളില് നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p- കണ്മണിി..." - ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ്

മികച്ച ഗപോനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pരചനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p

1. ഗൗരി ലക്ഷ്മി - ഡയമണ്ട് നെക്ലെയ്സ്) ി ("െല്ഖിശയി! നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിന കണ്മുനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകളിില്..." - കപോെശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോവ)
2. ഷിബു ചക്രവര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comത്തി ("മലര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com മഞ്ജരിയിില്..." - കര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comമശയിപോഗി / "ഇരവില് വിരിയുേഷം..." അരിസക)
3. കഫീമെ-ല്ഖന്റ് അഹമദന്റ് ("നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോമലശര! നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോമലശര!" - ്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ് /
"വപോിലില് ആ വപോിലില്..." - ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല് / "വി നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pസുരഭ-..." -  ബേപോച്ചന്റ്ലര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com
പോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comട്ടി)
4. അന എലിെ ബേത്തന്റ് ശ പോെന്റ് ("മുത്തുച്ചിപ്ി ശ പോസലപോര..." - ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്)
5. വിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p-ന്റ് ശ-നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിവപോെന ("അനരപോഗത്തിന ശവളിയിില്..." - ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്)
6. ഒ.എന.വി. കുറുപ്ന്റ് ("വിഷുക്കിളിി..." - ഇവന ശമഘരൂ ന)
7. കപോവപോലേഷം നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോരപോയിണി ണിിക്കര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com ("അസണശലപോസണ..." - ഇവന ശമഘരൂ ന)
8. രപോ -വന്റ് ആലുങ്കല് ("നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോശവ! നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോശവ!", "കുറുസമപോഴിയുസട കൂട്ടിസല..." - ചട്ടക്കപോരി)
9.  ബേ-യിപോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com പ്രെപോദന്റ് ("സുഗന്ധ നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p-രല..." – ഫ്രൈശ്)
10. രപോ -വന്റ് നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോയിര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com ("കണ്ണിന്നുളില് നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p- കണ്മണിി..." - ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ്)

മികച്ച െേഷംഗ- െേഷംവിധപോനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pേഷം

1. ഗൗരി ലക്ഷ്മി - ഡയമണ്ട് നെക്ലെയ്സ്) ി - ശഗപോ ി സുന്ദ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com ("െല്ഖിശയി! നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിന കണ്മുനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകളിില്..." - കപോെശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോവ)
2. ഔശെപ്ച്ചന ("മലര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com മഞ്ജരിയിില്..." - കര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comമശയിപോഗി / "ഇരവില് വിരിയുേഷം..." - അരിസക
/ “അഴലിസന ആഴങ്ങളിില്...” - അയിപോളേഷം ഞപോനേഷം മില്)
3. വിദzപോെപോഗര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com ("നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോമലശര! നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോമലശര!" - ്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ്)
4. ശഗപോ ി സുന്ദ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com (വിവിധ ഗപോനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pങ്ങള് - ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്)
5. ഷപോന കഹപോന (വിവിധ ഗപോനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pങ്ങള് - ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്)
6. ിശേരത്തന്റ് (വിവിധ ഗപോനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pങ്ങള് - ഇവന ശമഘരൂ ന)
7. രപോഹുല് രപോ ന്റ് ("വി നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pസുരഭ-..." -  ബേപോച്ചന്റ്ലര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com പോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comട്ടി)
8. എേഷം. യിചന്ദ്രന (വിവിധ ഗപോനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pങ്ങള് - ചട്ടക്കപോരി / "കണ്ണിന്നുളില് നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p- കണ്മണിി..." -
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ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ്)
9. ശകപോ ബേി എബ്രഹപോേഷം ("സുഗന്ധ നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p-രല" – ഫ്രൈശ്)
10. ഷഹ ബേപോെന്റ് അമന (വിവിധ ഗപോനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pങ്ങള് - സിരിറന്റ് /  ബേപോവൂട്ടിയുസട നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോമത്തില്)

മികച്ച ഗപോയിിക
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ശിശേശ്വ ശമപോഹന ("െല്ഖിശയി! നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിന കണ്മുനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകളിില്..." - കപോെശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോവ / "നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിിശേപോസുരഭി..." ഇവന ശമഘരൂ ന)
ചിന്മയിി ("മലര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com മഞ്ജരിയിില്..." - കര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comമശയിപോഗി)
അന്ന കരിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p ("അപ്ങ്ങസളിമ്പ്യാര് - ട്രിവാപോടുേഷം..." - ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്)
രമz നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pമ്പ്യാര് - ട്രിവാ-ിശേന ("വി നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pസുരഭി..." -  ബേപോച്ചന്റ്ലര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com പോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comട്ടി / "മുത്തുച്ചിപ്ി ശ പോസലപോര..." ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ് / "ആസണശലപോസണ..." - ഇവന ശമഘരൂ ന)
സക.എെന്റ്. ചിത്ര ("വിഷുക്കിളിി..." - ഇവന ശമഘരൂ ന)
മൃദുല വപോരzര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com ("ഓ! മകിമപോയിന..." - ഇവന ശമഘരൂ ന)
സശയി ശഗപോിശേപോല് ("കുറുസമപോഴിയുസട കൂട്ടിസല...", "നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോശവ! നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോശവ!" - ചട്ടക്കപോരി)
ഗപോയിത്രി അശിശേപോകന ("സുഗന്ധ നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p-രല" – ഫ്രൈശ്)
മേഷംമ ശമപോഹന്ദ് പോെന്റ് (“ഇരവില് വിരിയുേഷം...” - അരിസക)

മികച്ച ഗപോയികന
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

വി യിന്റ് ശയിശുദപോെന്റ് ("െല്ഖിശയി! നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിന കണ്മുനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകളിില്..." - കപോെശനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pപോവ)
ശ-നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിവപോെന്റ് ("നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോമലശര! നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോമലശര!" - ്യിമണന്റ് സനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pകന്റ്സലയെന്റ്)
ഹരിചരണ് ("വപോിലില് ആ വപോിലില്..." - ഉസപോദന്റ് ശഹപോട്ടല്)
വിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p-ന്റ് ശ-നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിവപോെന ("അനരപോഗത്തിന ശവളിയിില്..." - ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്)
െച്ചിന വപോരzര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com ("മുത്തുച്ചിപ്ി ശ പോസലപോര..." - ട്ടത്തിന മകയിത്തന്റ്)
സുധ- ന്റ് കുമപോര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]com ("നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോശവ! നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിലപോശവ!" - ചട്ടക്കപോരി)
െശനപോഷന്റ് ശകിശേവന്റ് ("നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pിനാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്pക്കപോയിന്റ് മപോത്രേഷം" - ശ പോപ്ിനെന്റ്)
നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p -േഷം അര്ദ്ദേശങ്ങള്p.[]comഷപോദന്റ് ("സുഗന്ധ നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p-രല" – ഫ്രൈശ് / "കണ്ണിന്നുളില് നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്p- കണ്മണിി..." ടിവപോനാേഷം ശലപോഡ്ജ ന്റ്)
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