
മുതലക്കുളം ്കുളം ധോബളം ധോബിധോബികാം ധോനയു്കുളം കുറെ ജം കുറെ ജീവിുറെ ജീവിതങധോബിതങ്ങളും��X്കുളം

മുതലക്കുളം ്കുളം കുടിയൊം കുടിയൊഴികുടിയൊഴിപം കുടിപ്പം കുടിക്കല് സംഭവം നടന്കുളംഭവം നടന്നി്കുളം നടിയൊന്നിട്ടു്ം കുടിട്ടു്, ഇരുപം, ഇരുപത്ം കുടിനുടിയൊലു വം നടന്നിര്ഷംാ്കുളം കഴിപം കുടിഞ. അമിം കുടിതുടിയൊഭം

കുടിയൊനം കകുടിയൊഴിപം കുടികക്കുടിയൊടം ജിം കുടില്ുടിയൊ കളം ക്ടര്ഷം ആകം കുടിരുന്നിട്ടു് കുടിയൊലത്ുടിയൊണു് അതു നടന്നം അതു നടിയൊന്നിട്ടു്തും. അയൊഴിന്നിട്ടു്ുടിയൊരു

ഒഴിപം കുടിവുദിം കുടിവം നടന്നിസംഭവം നടനമിുടിയൊകം കുടിരുന. തുടിയൊര്ഷംനള്ള ദിം കുടിവം നടന്നിസംഭവം നടനങ്ങളും സര്ക്കാര്കുളം സംഭവം നടനര്ഷംക്കുടിയൊര്ഷം ഒഴിപം കുടിവും. അകന്നിട്ടു്ദിം കുടിവം നടന്നിസംഭവം നടന്കുളം അതം കുടിരാുടിയൊവം നടന്നിം കുടിയൊഴില,

ഏതുടിയൊന്കുളം യൊഴിജി. സംഭവം നടനം കുടി. ബം കുടി. കള് വം നടന്നിനം മുതലക്കുളം ്കുളം മൈതാനിയുമിതുടിയൊനം കുടിയുയൊഴിടിയൊ യൊഴിതക്കുവം നടന്നിശത്തു് ബ്രിട്ം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടം കുടിട്ടീഷുകാരുടെ കാലംെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീഷുകുടിയൊരുയൊഴിടിയൊ

കുടിയൊല്കുളം മുതല് കുടിയൊം കുടിപുടിയൊര്ഷംിപാര്പ്പുകുടിയൊരാുടിയൊകം കുടി കഴിപം കുടിയുന്നിട്ടു്വം നടന്നിരുയൊഴിടിയൊ പതം കുടിമൂകന്നിട്ടു്ുടിയൊളം ്കുളം വം നടന്നിെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീടകള് തട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടിനം കുടിരാത്ം കുടി.

തുടിയൊമിസംഭവം നടനക്കുടിയൊര്ഷംക്കും പ്രതം കുടികരാം കുടിക്കുടിയൊകനുടിയൊ, പ്രതം കുടികാധിം കുടിക്കുടിയൊകനുടിയൊ നെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീതം കുടിപെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീഠങ്ങയൊഴിളം  അഭക്കുളം പ്രുടിയൊപം കുടിക്കുടിയൊകനുടിയൊ

അവം നടന്നിസംഭവം നടനരാ്കുളം നല്കുടിയൊത്വം നടന്നിം കുടിധി്കുളം അധിം കുടികൃതര്ഷം പ്ലാന്ുടിയൊന് യൊഴി പ്ലാന് ചെയ്തു നടിയൊപ്പുടിയൊക്കം കുടിക ഒരു കുടിയൊം കുടിയൊഴികുടിയൊഴിപം കുടിപ്പം കുടിക്കല്! വം നടന്നിെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീട്ടു്, ഇരുപകുടിയൊര്ഷം

പ്രുടിയൊണന്കുളം യൊഴികുടിയൊണ്ടും ഓടിയൊം കുടി. വം നടന്നിെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീട്ടു്, ഇരുപസംഭവം നടനുടിയൊമിുടിയൊനങ്ങള്, പല സ്ഥലത്ുടിയൊകം കുടി തട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടിക്കൂട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടികം കുടിട്ടീഷുകാരുടെ കാലംതും വം നടന്നിുടിയൊരാം കുടിയൊഴികടത്തു് ബ്രിട്ം

മിുടിയൊറിനം കുടിനം കുടിന.

ഏതുടിയൊന്കുളം ദിം കുടിവം നടന്നിസംഭവം നടന്കുളം യൊഴികുടിയൊണ്ടും യൊഴിടിയൊ ടൌണം കുടില്, മിയൊഴി്ുടിയൊരാം കുടിടിയൊത്തു് ബ്രിട്്കുളം കുടിയൊണുടിയൊത്വം നടന്നിം കുടിധി്കുളം അവം നടന്നിം കുടിയൊഴിടിയൊ കറിനുടിയൊഡുകള് വം നടന്നിെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീതം കുടി

കൂട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടി. കുടിയൊം കുടിയൊഴികുടിയൊഴിപം കുടിപ്പം കുടിക്കയൊഴിപ്പട്ടീഷുകാരുടെ കാലംവം നടന്നിര്ഷംക്കും, യൊഴിടിയൊ ടൌണം കുടില് ഫ്ലുടിയൊറ്റു നം കുടിര്ഷംാം കുടിച്ചു യൊഴികുടിയൊടക്കുയൊഴിമിനം, കകുടിയൊര്ഷംപ്പകറിനാന്

അധിം കുടികൃതര്ഷം  വം നടന്നിുടിയൊഗ്ദാുടിയൊന്കുളം യൊഴി പ്ലാന് ചെയ്തിരും കുടിരുന. പയൊഴി., കുടിയൊല് നൂ്ുടിയൊണ്ടായിുടിയൊകം കുടിട്ടു്, ഇരുപ്കുളം, നുടിയൊ്കുളം യൊഴിതരായൊഴിരഞ്ഞെടത്തു് ബ്രിട്ം

അധിം കുടികുടിയൊരാത്ം കുടികല്ം കുടികവം നടന്നിര്ഷം  വം നടന്നിുടിയൊഗ്ദാുടിയൊന്കുളം പുടിയൊലം കുടിച്ചില്ല. പാം കുടില്. പുടിയൊവം നടന്നിങ്ങളും സര്ക്കാര്കുളം, അസംഭവം നടന്കുളംഘടിയൊം കുടിതരുമിുടിയൊകതം കുടിനുടിയൊല്

പ്രതം കുടികരാം കുടിക്കുടിയൊന് കഴിപം കുടികുടിയൊയൊഴിത, നഗരാത്ം കുടിയൊഴില   വൃത്ം കുടിയൊഴികട്ടീഷുകാരുടെ കാലം  പ്ലാന് ചെതുിപാര്പ്പുനം കുടിലങ്ങളം ം കുടില് തട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടിക്കൂട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടിക

തകരായൊഴിാഡുകളം ം കുടികലക്കും അവം നടന്നിയൊഴിരാ മിുടിയൊ്ം കുടി. കുയൊഴിറിന കുട്കുളംബങ്ങള് കല്ലുത്ുടിയൊന് കടിയൊവം നടന്നിം കുടിലു്കുളം, കുകറിനകപര്ഷം യൊഴിവം നടന്നിസ്റം 

ഹിലം കുടില്ം കുടിലു്കുളം. യൊഴിവം നടന്നിള്ളമിം കുടില്, യൊഴിവം നടന്നിളം ം കുടിച്ചില്ല. പാമിം കുടില്. പ്രുടിയൊഥമിം കുടികുടിയൊവം നടന്നിശകാവശ്യങ്ങള് നം കുടിറിനകവം നടന്നി്ുടിയൊന് കക്കൂകവുടിയൊ കുളം ം കുടിമുറിനം കുടികകുടിയൊ ഇല്.

അച്ഛന്കുളം, അായു്കുളം മികന്കുളം ഭുടിയൊരാകാവശ്യയു്കുളം കുട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടികളും സര്ക്കാര്കുളം എല്ുടിയൊ്കുളം ഒ്മുറിനം കുടികം കുടില്. ചു്ം കുടിലു്കുളം യൊഴികുടിയൊതുകു നം കുടിറിനരഞ്ഞെ

മിലം കുടിനജില്കുളം യൊഴികട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടി നം കുടില്ക്കുന. ദുരാം കുടിതപൂര്ഷംരിതപൂര്ണ്ണമിുടിയൊക ദിം കുടിനങ്ങള് തള്ളം കുടിനെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീക്കുകകുടിയൊണവം നടന്നിര്ഷം. ഫ്ലുടിയൊറ്റു കം കുടിട്ടു്, ഇരുപയൊഴിമിന്നിട്ടു്

പ്രതെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീ.കകുടിയൊയൊഴിടിയൊ.

ഫ്ലുടിയൊറ്റു നം കുടിര്ഷംാുടിയൊണ്കുളം നടിയൊക്കുടിയൊത്തും,  പ്ലാന് ചെം കുടില സംഭവം നടനുടിയൊകസാങ്കേതം കുടികതടിയൊവങ്ങള് മൂലമിുടിയൊണയൊഴിങ. ഈ സംഭവം നടനുടിയൊകസാങ്കേതം കുടിക

തടിയൊവങ്ങള് ഒരാം കുടിക്കലു്കുളം പരാം കുടിഹിലരാം കുടിക്കുടിയൊന് കഴിപം കുടികുടിയൊത്തുടിയൊകണുടിയൊ? ജിനകസംഭവം നടനവം നടന്നികരാുടിയൊക യൊഴിക ടൌണ്സസംഭവം നടനം കുടിലര്ഷംമിുടിയൊരു്കുളം

എ്കുളം. എല്. എ. മിുടിയൊരു്കുളം മിന്ം കുടിമിുടിയൊരു്കുളം സംഭവം നടനര്ഷംക്കുടിയൊര്ഷം വം നടന്നികുിപാര്പ്പുകളും സര്ക്കാര്കുളം മിനസ്സുവം നടന്നിച്ചില്ല. പാുടിയൊല് തെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീര്ഷംക്കുടിയൊന്

കഴിപം കുടികുടിയൊത്തുടിയൊകണുടിയൊ ഈ സംഭവം നടനുടിയൊകസാങ്കേതം കുടിക്കുളം? കറിനുടിയൊഡിം കുടിന വം നടന്നിെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീതം കുടി കൂട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടി, പരാം കുടിഷ്ുടിയൊരാങ്ങള് വം നടന്നിരുത്തു് ബ്രിട്ന്നിട്ടു്തു നല്തു

തയൊഴിന്നിട്ടു്; പക., അതം കുടിനകവം നടന്നിണ്ടായിം കുടി  പുടിയൊവം നടന്നിങ്ങളും സര്ക്കാരയൊഴിടിയൊ വം നടന്നിെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീടകള് തട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടിനം കുടിരാത്തു് ബ്രിട്ക്ുടിയൊള് അവം നടന്നിരുയൊഴിടിയൊ പുനരാധിം കുടിവം നടന്നിുടിയൊസംഭവം നടന്കുളം

കൂടിയൊം കുടി ഉറിനിപാര്പ്പു വം നടന്നിരുകത്ണ്ടായിതകല്?        

തുടിയൊള് 1/3



കുടിയൊം കുടിയൊഴികുടിയൊഴിപം കുടിപ്പം കുടിക്കയൊഴിപ്പട്ടീഷുകാരുടെ കാലം കുട്കുളംബങ്ങളും സര്ക്കാര്കുളം മുതലക്കുളം വു്കുളം താം കുടില് ഏയൊഴിറിനക്കുടിയൊലയൊഴിത് ബന്ധമുണ്ടും. പല

സംഭവം നടനുടിയൊകുടിയൊഹ്നങ്ങളം ം കുടിലു്കുളം രാുടിയൊഷ്ട്രെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീകസംഭവം നടനുടിയൊ്കുളംസ്കാരിക വുടിയൊരാം കുടിക കവം നടന്നിദിം കുടികള് ഒരുക്കുന്നിട്ടു് കകുടിയൊഴിപം കുടികക്കുടിയൊടം മുതലക്കുളം ്കുളം മൈതാനിയുമിതുടിയൊന്കുളം

മുന്പും സംഭവം നടനുടിയൊമൂതം കുടിരാം കുടി രാുടിയൊജിുടിയൊവം നടന്നിം കുടിയൊഴിജാവിന്റെ കകുടിയൊട്ടീഷുകാരുടെ കാലംയു്കുളം കം കുടിടിയൊങ്ങും സ്്കുളം സ്ഥം കുടിതം കുടി യൊഴി പ്ലാന് ചെയ്തിരും കുടിരുന്നിട്ടു് സ്ഥലമിുടിയൊകം കുടിരുന. പം കുടിന്നിട്ടു്െക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീടം

അവം നടന്നിം കുടിയൊഴിടിയൊ കുളം വു്കുളം മൈതാനിയുമിതുടിയൊനവു്കുളം നം കുടിലവം നടന്നിം കുടില്വം നടന്നിന. വം നടന്നി്ുടിയൊത് ജിലകതുടിയൊതവം കുടിയൊഴിജാവിന്റെ സംഭവം നടനുടിയൊന്നിട്ടു്ം കുടിധികാവശ്യമുണ്ടായിുടിയൊകം കുടിരുന്നിട്ടു്

അവം നടന്നിം കുടിടിയൊ്കുളം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടം കുടിട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടിഷുകുടിയൊരുയൊഴിടിയൊ കുടിയൊലത്തു് ബ്രിട്ം കധിുടിയൊബം കുടികള്ക്കും അലക്കുയൊഴിതുടിയൊഴിപം കുടില് യൊഴി പ്ലാന് ചെയ്യുന്നിട്ടു്തം കുടിന്കുളം

തുടിയൊമിസംഭവം നടനം കുടിക്കുന്നിട്ടു്തം കുടിന്കുളം അനവം നടന്നിദിം കുടിക്കയൊഴിപ്പട്ടു്, ഇരുപ. "കധിുടിയൊബം കുടി കുടിയൊന" എന്നിട്ടു് കപരാം കുടിലുടിയൊണു് അതു നടന്നം ആ സ്ഥല്കുളം രാജിം കുടിസ്റര്ഷം

യൊഴി പ്ലാന് ചെയ്യയൊഴിപ്പട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടിട്ടു്, ഇരുപള്ളതും. കധിുടിയൊബം കുടികള്, പട്ടീഷുകാരുടെ കാലംണത്ം കുടിയൊഴില ആസ്പങം കുടികളം ം കുടില് നം കുടിന്കുളം കലുടിയൊഡിം നിന്നും ലോഡ്ജുകളം ം കുടില് നം കുടിന്കുളം മിറ്റു്കുളം

വം നടന്നിം കുടിഴുിപാര്പ്പുവം നടന്നിസ്ത്രങ്ങള് കശഖരാം കുടിച്ചു,, ആ കുടിയൊനകം കുടിയൊഴില യൊഴിവം നടന്നിള്ളത്ം കുടില് അലക്കുകയു്കുളം യൊഴിതുടിയൊട്ടീഷുകാരുടെ കാലംടത് മൈതാനിയുമിതുടിയൊനത്തു് ബ്രിട്ം

ഉണക്കുകയു്കുളം യൊഴി പ്ലാന് ചെയ്തു കപുടിയൊന. അവം നടന്നിരുയൊഴിടിയൊ ഒരു കുട്കുളംബക.ങവു്കുളം അടത്തു് ബ്രിട്ണ്ടും. ഇനം കുടിയൊണു് അതു നടന്നന്നിട്ടു്

മൈതാനിയുമിതുടിയൊനമിുടിയൊകം കുടി ആ സ്ഥല്കുളം നം കുടികത്ം കുടിയൊഴികടത്തം കുടില് കധിുടിയൊബം കുടി കുട്കുളംബങ്ങളും സര്ക്കാരയൊഴിടിയൊയു്കുളം കൂടിയൊം കുടി വം നടന്നിം കുടികര്ഷംിപാര്പ്പും

ഒഴുകം കുടികം കുടിട്ടു്, ഇരുപണ്ടും. സ്ഥല്കുളം മൈതാനിയുമിതുടിയൊനമിുടിയൊകം കുടി മിുടിയൊറിനം കുടികകതുടിയൊയൊഴിടിയൊ, കുളം ്കുളം കം കുടിണറുകളം ം കുടികലക്കും ചുരുങ്ങം കുടി.

കധിുടിയൊബം കുടികുടിയൊനയുയൊഴിടിയൊ വം നടന്നിടിയൊക്കുഭുടിയൊഗത്ുടിയൊണു് അതു നടന്നം കം കുടിണറുകള് സ്ഥം കുടിതം കുടി യൊഴി പ്ലാന് ചെയ്യുന്നിട്ടു്തും. ഈ കം കുടിണറുകളം ം കുടില് നം കുടിനം

യൊഴിവം നടന്നിള്ളയൊഴിമിടത്ുടിയൊണു് അതു നടന്നം ഇനം അലക്കുകജിുടിയൊലം കുടി നം കുടിര്ഷംവം നടന്നിഹിലം കുടിക്കുന്നിട്ടു്തും. വം നടന്നിസ്ത്രങ്ങള് ഉണക്കം കുടിയൊഴികടക്കുന്നിട്ടു്തം കുടിനം ഈ

മൈതാനിയുമിതുടിയൊന്കുളം മിുടിയൊങമിുടിയൊണു് അതു നടന്നം യൊഴിടിയൊ ടൌണം കുടില് ആശ്രക്കുളം.

മൈതാനിയുമിതുടിയൊനത്ം കുടിയൊഴിജാവിന്റെ വം നടന്നിടിയൊക്കുകം കുടിഴിപക്കുഭുടിയൊഗത്ുടിയൊകം കുടി രാണ്ടും കസ്റ നിന്നും ലോഡ്ജുകളും സര്ക്കാര്കുളം പടിയൊം കുടിരഞ്ഞെുടിയൊറു ഭുടിയൊഗത്തു് ബ്രിട്ം യൊഴിടിയൊലം കുടികുുടിയൊണ്സ

എകസംഭവം നടനംക പ്ലാന് ചെഞ്്കുളം നം കുടിര്ഷംാം കുടിക്കയൊഴിപ്പട്ടീഷുകാരുടെ കാലംകത്ുടിയൊയൊഴിടിയൊ മൈതാനിയുമിതുടിയൊനത്ം കുടിയൊഴിജാവിന്റെ വം നടന്നിം കുടിസ്തൃതം കുടി കുറിനഞ. വം നടന്നികാവശ്യുടിയൊപുടിയൊരാകമിളം കളും സര്ക്കാരയൊഴിടിയൊയു്കുളം

മിറ്റു്കുളം ഭുടിയൊഗമിുടിയൊകം കുടി പലകപ്പുടിയൊഴു്കുളം മൈതാനിയുമിതുടിയൊനത്ം കുടിയൊഴിജാവിന്റെ യൊഴിതക്കുഭുടിയൊഗത്തു് ബ്രിട്ം യൊഴിാഡ്ഡുകള് ഉകര്ഷംനവം നടന്നിരു്കുളം. ഓണ്കുളം,

ബക്െക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീദിം കുടിയൊലങ്ങളം ം കുടില് ഇവം നടന്നിം കുടിയൊഴിടിയൊ സംഭവം നടന്കുളംഘടിയൊം കുടിപ്പം കുടിക്കയൊഴിപ്പടന്നിട്ടു് ഭ.കാവശ്യകമിളം കള് ദിം കുടിവം നടന്നിസംഭവം നടനങ്ങകളം ുടിയൊളം ്കുളം

നെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീണ്ടുനം കുടില്ക്കു്കുളം. ഭ.കാവശ്യവം നടന്നിസ്തുക്കളും സര്ക്കാരയൊഴിടിയൊ അവം നടന്നിശം കുടിഷ്ടങ്ങള് യൊഴിാഡ്ഡുകളും സര്ക്കാരയൊഴിടിയൊ പം കുടിന്നിട്ടു്ം കുടില് മൈതാനിയുമിതുടിയൊനത്തു് ബ്രിട്ം

നം കുടിക.പം കുടിക്കുക്ുടിയൊള് അവം നടന്നി കുടിയൊക്കകളും സര്ക്കാര്കുളം മിറ്റു്കുളം യൊഴികുടിയൊത്ം കുടിയൊഴികടത്തു് ബ്രിട്ം ഉണക്കുടിയൊനം കുടിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം വം നടന്നിസ്ത്രങ്ങളും സര്ക്കാര്കുളം കം കുടിണറുകളും സര്ക്കാര്കുളം

മിലം കുടിനമിുടിയൊക്കുന. യൊഴിാഡ്ഡുകളം ം കുടില് നം കുടിനം ഒഴുക്കം കുടിവം നടന്നിം കുടിടന്നിട്ടു് മിലം കുടിനജില്കുളം മൈതാനിയുമിതുടിയൊനത്തു് ബ്രിട്ം യൊഴികട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടിനം കുടില്ക്കുന.

അലക്കുയൊഴിതുടിയൊഴിപം കുടിലുടിയൊളം ം കുടികള്ക്കും ഇവം നടന്നി കുടിയൊഹിലമിുടിയൊകം കുടി മിുടിയൊറുന.  പ്ലാന് ചെനകളും സര്ക്കാര്കുളം കമിളം കളും സര്ക്കാര്കുളം പുകരാുടിയൊഗമിം കുടിക്കുക്ുടിയൊള്

യൊഴിാഡ്ഡുകളും സര്ക്കാരയൊഴിടിയൊ വം നടന്നിലം കുടിപ്പവു്കുളം കൂടിയൊം കുടിക്കൂടിയൊം കുടി വം നടന്നിരുന്നിട്ടു്തുടിയൊകം കുടിട്ടീഷുകാരുടെ കാലംുടിയൊണു് അതു നടന്നം കുടിയൊണു് അതു നടന്നന്നിട്ടു്തും. കുടിയൊലക്മിത്ം കുടില് മൈതാനിയുമിതുടിയൊന്കുളംമുഴുവം നടന്നിന്

കമിളം കള് കയ്യടിയൊക്കുകമിുടിയൊ എന്നിട്ടു് ആശസാങ്കേകം കുടിലുടിയൊണു് അതു നടന്നം അലക്കുയൊഴിതുടിയൊഴിപം കുടിലളം ം കുടികള്. അവം നടന്നിരുയൊഴിടിയൊ ജിെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീവം നടന്നിം കുടിത്കുളം

വം നടന്നിഴിപം കുടിമുട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടിക്കുന്നിട്ടു് ഈ ഏര്ഷംപ്പുടിയൊടിയൊം കുടില് നം കുടിനം കകുടിയൊര്ഷംപ്പകറിനാന്  അധിം കുടികൃതര്ഷം പം കുടിനം കുടിരാം കുടികകണ്ടായിതുടിയൊണു് അതു നടന്നം.

വം നടന്നിര്ഷംാങ്ങള്ക്കു മുന്പും അവം നടന്നിരുയൊഴിടിയൊ വം നടന്നിെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീടകള് നഷ്ടയൊഴിപ്പടത്ം കുടി. ഇന്നിട്ടു്ം കുടിതുടിയൊ അവം നടന്നിരുയൊഴിടിയൊ ഏക യൊഴിതുടിയൊഴിപം കുടിലം കുടിടിയൊത്ം കുടിന്കുളം

ഭെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീാണം കുടി ഉകര്ഷംത്തു് ബ്രിട്ന. ഈ പുടിയൊവം നടന്നിങ്ങളും സര്ക്കാരയൊഴിടിയൊ കരഞ്ഞെം കുടികുടിയൊം കുടി മുട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടിച്ചില്ല. പാം കുടിട്ടു്, ഇരുപകവം നടന്നികണുടിയൊ  ഇത്രാ്കുളം കമിളം കളും സര്ക്കാര്കുളം

ആകഘുടിയൊാങ്ങളും സര്ക്കാര്കുളം!

തുടിയൊള് 2/3



ഏതുടിയൊന്കുളം മിുടിയൊസംഭവം നടനങ്ങള്ക്കു മുന്പും തങ്ങളും സര്ക്കാരയൊഴിടിയൊ പ്രകുടിയൊസംഭവം നടനങ്ങള് ചൂണ്ടായിം കുടിക്കുടിയൊണം കുടിച്ചുയൊഴികുടിയൊണ്ടും യൊഴിതുടിയൊഴിപം കുടിലുടിയൊളം ം കുടികള്

കകുടിയൊര്ഷംപ്പകറിനാന് കമികര്ഷംക്കും ഒരു നം കുടികവം നടന്നിദിന്കുളം നല്കം കുടികം കുടിരുന. അതം കുടില് കധിുടിയൊബം കുടികുടിയൊനകം കുടില്

ദിെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീര്ഷംഘകുടിയൊലകമിളം കള് നടിയൊത്തു് ബ്രിട്ന്നിട്ടു്തം കുടിനം യൊഴിാഡ്ഡുകള് യൊഴികട്ടീഷുകാരുടെ കാലംുടിയൊന് കകുടിയൊര്ഷംപ്പകറിനാന് അനമിതം കുടി നല്കരുയൊഴിതനം

അകപ.ം കുടിച്ചില്ല. പാം കുടിരുന. പക., അധിം കുടികൃതര്ഷം അതു കുടിയൊരാകാവശ്യമിുടിയൊയൊഴികടത്ം കുടില്. കുട്കുളംബശ്രെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീക്കുടിയൊര്ഷംക്കും കമിളം 

നടിയൊത്ുടിയൊന് അനമിതം കുടി നല്കയൊഴിപ്പട്ടു്, ഇരുപ. അവം നടന്നിര്ഷം സംഭവം നടനര് സ്വകുടിയൊരാകാവശ്യമുതലുടിയൊളം ം കുടിമിുടിയൊരാം കുടില്നം കുടിനം പണ്കുളം പ്ം കുടിയൊഴിക്കുടിയൊണ്ടും

യൊഴിാഡ്ഡുയൊഴികട്ടീഷുകാരുടെ കാലംുടിയൊനള്ള അനമിതം കുടി മിറിനം കുടിച്ചു നല്കം കുടി. 2016 ആഗസ്റം  30 നം മൈതാനിയുവം നടന്നികുകന്നിട്ടു്രാ്കുളം, മൈതാനിയുമിതുടിയൊനത്തു് ബ്രിട്ം

യൊഴിാഡ്ഡുയൊഴികട്ടീഷുകാരുടെ കാലംുടിയൊനള്ള സംഭവം നടനുടിയൊധിനസംഭവം നടനുടിയൊമിഗ്രികളുമാം കുടികളും സര്ക്കാരമിുടിയൊകം കുടി വം നടന്നിുടിയൊഹിലനയൊഴിമിത്ം കുടി. വം നടന്നിം കുടിവം നടന്നിരാമിറിനം കുടിഞം യൊഴിതുടിയൊഴിപം കുടിലുടിയൊളം ം കുടികള് ആകതു

തടിയൊഞ. സംഭവം നടനുടിയൊമൂഹിലകാവശ്യപ്രവം നടന്നിര്ഷംത്കരു്കുളം നുടിയൊട്ടു്, ഇരുപകുടിയൊരു്കുളം ഇടിയൊയൊഴിപട്ടു്, ഇരുപ. ഒരു കുട്കുളംബശ്രെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീപ്രവം നടന്നിര്ഷംത്ക

അലക്കുയൊഴിതുടിയൊഴിപം കുടിലുടിയൊളം ം കുടികയൊഴിളം  ഭെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീാണം കുടിയൊഴിപ്പടത്തു് ബ്രിട്കയു്കുളം അപമിരാകാവശ്യുടിയൊദികുടിയൊകം കുടി യൊഴിപരുമിുടിയൊറുകയു്കുളം യൊഴി പ്ലാന് ചെയ്തു.

യൊഴിതുടിയൊഴിപം കുടിലുടിയൊളം ം കുടികള് കപുടിയൊലെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീസംഭവം നടനം സംഭവം നടന്കുളംരാ.ണത്ം കുടിനം അകപ.ം കുടിച്ചു. കുടിയൊരാകാവശ്യ്കുളം മിുടിയൊധികാവശ്യമിങ്ങളം ം കുടില് വം നടന്നിുടിയൊര്ഷംത്കുടിയൊകം കുടി.

കകുടിയൊര്ഷംപ്പകറിനാന് ആകരാുടിയൊഗകാവശ്യകുടിയൊരാകാവശ്യ യൊഴി പ്ലാന് ചെകര്ഷംമിുടിയൊന് സ്ഥലയൊഴിത്ത്ം കുടി, പം കുടിക്നം കമികറുമിുടിയൊകം കുടി കുടിയൊരാകാവശ്യങ്ങള്

സംഭവം നടന്കുളംസംഭവം നടനുടിയൊരാം കുടിക്കുടിയൊന് യൊഴിതുടിയൊഴിപം കുടിലുടിയൊളം ം കുടികയൊഴിളം  .ണം കുടിച്ചു. കമികര്ഷം, കതുടിയൊട്ടീഷുകാരുടെ കാലംത്ം കുടില് രാവം നടന്നിെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീന്ദ്രനമിുടിയൊകം കുടി നടിയൊന്നിട്ടു്  പ്ലാന് ചെര്ഷംച്ചില്ല. പാകം കുടില്

ഒരു യൊഴിതുടിയൊഴിപം കുടിലുടിയൊളം ം കുടി സ്ത്രെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീ തങ്ങളും സര്ക്കാരയൊഴിടിയൊ പ്രശ്നങ്ങള് അവം നടന്നിതരാം കുടിപ്പം കുടിച്ചു. തുടിയൊര്ഷംനം നടിയൊന്നിട്ടു്  പ്ലാന് ചെര്ഷംച്ചില്ല. പാകം കുടില്

പയൊഴിസാങ്കേടത്തു് ബ്രിട്യൊഴികുടിയൊണ്ടും, "അകനര് സ്വാം കുടി " ഭുടിയൊരാവം നടന്നിുടിയൊഹിലം കുടി അജിം കുടിത, ആര്ഷം. എ്കുളം. പം കുടി. കനതുടിയൊക്കള്, എ്കുളം. വം നടന്നിം കുടി. എവം.

എവം. പ്രസംഭവം നടനം കുടിഡിണ്ടായിം  എന്. അകശുടിയൊകന് മിുടിയൊസ്റര്ഷം, കകുടിയൊഴിപം കുടികക്കുടിയൊടം ജിം കുടില്ുടിയൊ യൊഴിസംഭവം നടനക്ട്ടീഷുകാരുടെ കാലംറിനം കുടി യൊഴിക. രാകമിശന്,

ഏതുടിയൊന്കുളം സംഭവം നടനുടിയൊമൂഹിലകാവശ്യപ്രവം നടന്നിര്ഷംത്കര്ഷം എന്നിട്ടു്ം കുടിവം നടന്നിര്ഷം സംഭവം നടന്കുളംസംഭവം നടനുടിയൊരാം കുടിച്ചു. ഈ വം നടന്നിര്ഷംാ്കുളം യൊഴിാഡ്ഡിം കുടിയൊഴിജാവിന്റെ വം നടന്നിലം കുടിപ്പ്കുളം കുറിനയ്ക്കാനും ഭുടിയൊന്കുളം

ഭ.കാവശ്യകമിളം  ഒഴിപം കുടിവം നടന്നിുടിയൊക്കുടിയൊന്കുളം ഭുടിയൊവം നടന്നിം കുടികം കുടില് ബദില് സംഭവം നടന്കുളംവം നടന്നിം കുടിധിുടിയൊനങ്ങള് ആരാുടിയൊകുടിയൊന്കുളം തെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീരുമിുടിയൊനയൊഴിമിടത്തു് ബ്രിട്. യൊഴിാ ഡ്ഡു

യൊഴികട്ടു്, ഇരുപക്ുടിയൊള് കമികര്ഷം തയൊഴിന്നിട്ടു് സ്ഥലത്തു് ബ്രിട്വം നടന്നിന കുടിയൊരാകാവശ്യങ്ങള് നം കുടിരാെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീ.ം കുടിക്കുയൊഴിമിന്കുളം അറിനം കുടികം കുടിച്ചു.

അലക്കുയൊഴിതുടിയൊഴിപം കുടിലുടിയൊളം ം കുടികളം ം കുടില് ഭൂരാം കുടിഭുടിയൊഗവു്കുളം പട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടികജിുടിയൊതം കുടികം കുടില്യൊഴിപ്പട്ടീഷുകാരുടെ കാലം മിരിതപൂര്ണ്ണുടിയൊന്, വം നടന്നിരിതപൂര്ണ്ണുടിയൊന് സംഭവം നടനമുദിുടിയൊകക്കുടിയൊരാുടിയൊണു് അതു നടന്നം.

മുതലക്കുളം ്കുളം കകുടിയൊളം നം കുടി നം കുടിവം നടന്നിുടിയൊസംഭവം നടനം കുടികളം ുടിയൊണം കുടിവം നടന്നിര്ഷം. പൂര്ഷംപെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീകകുടിയൊല്കുളം മുതല് അലക്കും അവം നടന്നിരുയൊഴിടിയൊ

പുടിയൊരാ്രാകാവശ്യയൊഴിത്ുടിയൊഴിപം കുടിലുടിയൊണു് അതു നടന്നം. അവം നടന്നിരുയൊഴിടിയൊ ഏക ഉപജിെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീവം നടന്നിനമിുടിയൊര്ഷംര്ഗ്ഗമിുടിയൊണതും. ഇവം നടന്നിം കുടിയൊഴിടിയൊ നം കുടിനം

കുടിയൊം കുടിയൊഴികുടിയൊഴിപം കുടിപ്പം കുടിക്കയൊഴിപ്പട്ടീഷുകാരുടെ കാലംവം നടന്നിര്ഷംക്കും ഇവം നടന്നിം കുടിയൊഴിടിയൊ വം നടന്നിനം യൊഴിതുടിയൊഴിപം കുടില് യൊഴി പ്ലാന് ചെയ്യുടിയൊന് അകല്കുളം ഒരു പ്രശ്നമിുടിയൊണു് അതു നടന്നം. മിഴിപയു്കുളം

യൊഴിവം നടന്നികം കുടിലു്കുളം യൊഴികുടിയൊണ്ടും രാുടിയൊവം നടന്നിം കുടിയൊഴില മുതല് മൈതാനിയുവം നടന്നികുകന്നിട്ടു്രാ്കുളം വം നടന്നിയൊഴിരാ ഇവം നടന്നിം കുടിയൊഴിടിയൊ കജിുടിയൊലം കുടി യൊഴി പ്ലാന് ചെയ്യുന്നിട്ടു് സ്ത്രെക്കുവശത്തു് ബ്രിട്ടീകള്ക്കും

തണകലകുടിയൊന് ഒരു യൊഴിായൊഴിഡ്ഡിസാങ്കേം കുടിലു്കുളം നം കുടിര്ഷംാം കുടിച്ചുയൊഴികുടിയൊടക്കുടിയൊന് കകുടിയൊര്ഷംപ്പകറിനാന് അധിം കുടികൃതര്ഷം മിനസ്സുവം നടന്നിച്ചില്ല. പാുടിയൊല്

യൊഴി പ്ലാന് ചെയ്യുടിയൊന് കഴിപം കുടിയുന്നിട്ടു് കുടിയൊരാകാവശ്യമിുടിയൊണു് അതു നടന്നം. വം നടന്നിസ്ത്രങ്ങള് മിുടിയൊ്ുടിയൊന് ഒരു മുറിനം കുടിയു്കുളം ഒരു കക്കൂസ്സു്കുളം

നം കുടിര്ഷംാം കുടിച്ചുകം കുടിട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടികതുതയൊഴിന്നിട്ടു്  ഏയൊഴിറിനക്കുടിയൊലയൊഴിത് അഭകാവശ്യര്ഷംെ  ഏറെക്കാലത്തെ അഭ്യര്ത്ഥനയ്ക്കും കാത്തിരിപ്പിനും ്കുളം കുടിയൊത്ം കുടിരാം കുടിപ്പം കുടിന്കുളം കശാമിുടിയൊണു് അതു നടന്നം.

യൊഴിവം നടന്നിള്ളത്ം കുടിന്കുളം യൊഴിവം നടന്നിളം ം കുടിച്ചില്ല. പാത്ം കുടിനമുള്ള സംഭവം നടന്കുളംവം നടന്നിം കുടിധിുടിയൊനങ്ങള് ഏര്ഷംയൊഴിപ്പടത്ം കുടികം കുടിട്ടു്, ഇരുപമിം കുടില്. പട്ടീഷുകാരുടെ കാലംം കുടികജിുടിയൊതം കുടിക്കുടിയൊര്ഷംക്കും

ഇങയൊഴികുടിയൊയൊഴിക്ക മിതം കുടി. എവം നടന്നിം കുടിയൊഴിടിയൊയു്കുളം അവം നടന്നിര്ഷംക്കും അവം നടന്നിഗണനകുടിയൊണകല്ുടിയൊ!
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