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ഓോS+Sേiം െTാൈ4 േ0Nി.ാjം അSെ ീk TിlീിJ. േ.ാ*ി െ ?േmാ ാം
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ഓോ ി െ#േNിq ;5ി7ം െ#ൗ എ+ിJേmാ, ആ ി അ$: Fി/ #=0ി അ$ാqം, അെ6ി
ആ ി െ#േN ിെ േ4Aി ീk5ിേ./ േ %Jാq;C ാDF .9F#ാjം. േ%: ഓq
;5ി.ാ$ി ാ& Favorites എ& ഇം െ. െ Pാ ഇLെ ി േ4Aി ിേ./ േ %+ി2C ീk
.9F#ാjം.
< ീ അം*െ5െ$+ാ, അ% ി  +ി p

ം ഉ<ാ$ിി/ാം:

1. ഇSSം 0¡ം േ4ാേ5ാ െ ?.
2. ഒ&ാ# <ാ#െ േ4ാേ5ാ െ ?, 0െ£ <ാ# ിിെ േ4ാേ5ാ െ ?&ി. (അെ6ി ിി:.)
3. ഇSSം 0¡ം േ4ാേ5ാ െ ?&ി.
ഒ&ാ# <ാ#െ! െTാൈ4 േ0N
%HിJ$ാെ>6ി അിെ .9F#ാj&
ഓq ഈ ീി/qി: #ാAിSം.
ിrം slിJ. ഇിെ keralafarmer എ&
Fിiെ ി % േ0N %HിJ& എിJ
.9F#ാ$ ഓq5ാ>. േ4ാേ5ാ
െ ?&ിാ$ിSെ&6ി, 0ി¨% LMാqC
Follow p  Following എ&$ി+
.9F#ാj#ാ$ിS. ഈ W% ിിെ േ4ാേ5ാ
െ ?&ിാ േി െ#േN അ$ാqC
ഓ0qം ഇിെ .9F#ാ>. (ഒS Fിെ$ േ4ാേ5ാ
െ ?&%J #ാrേ# േി െ#േN അ$ാqC ഓ ആ Fി/ .9F#ാji©.)
 ിHIിJം Tª0ിാJം ി Aിെ! െ« േ0N %HിJ. ഈ ി.ാ+ി
[http://help.twitter.com/portal] ി % െ« േ0N .9F#ാ>. അിെ L/+ി െ& ി % എിെ
ഉ0േ$ാ*ി/>െ#&ിെJAിJ& ഒS ീിേ$ാ 0ാ¬ം െ& ി$ി2<.
THാ$ ി. Fിെ / ®ാ0െ ി % അെ/ൗ¯.
pാാ/ ഒpാ#: [http://twitter.com/BarackObama]
HHി ³%: [http://twitter.com/ShashiTharoor]
p%V I+: [http://twitter.com/BDUTT]
#ാ·¸#ി (Iി1rം): [http://twitter.com/mathrubhumi]
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