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3.യൂണീറ റ്റുകള്ക്കും നിര

പ്രാതീകങ രി ധ - ഓ ( Ω)
ന്റെ പേര്U ന്റെ പേര്ട്ട് ഡയഗ്ന്ഷBല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സ - വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിരട്ട് ഡയഗ് (V)
കറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013T - ആന്റെ പേര്മ്പയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( A)
Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in - വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ട്ട് ഡയഗ് ( W)
സമയി  updated on 13-3-2013                         - ന്റെ പേര്സക്ക് ന്ഡ ( s)
തീകങ U ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ - ജൂള്ക്കും നിര ( J)
7. ന്റെ പേര്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013സ സ്റ്റ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     റ്റ്  - ഓ മPറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( Ωm)
8. ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡ തീകങ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Bവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ യി  updated on 13-3-2013                         കയൂണീറ റ്റ്  - ക ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ട്ട് ഡയഗ് ഔവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( Kwh)
9. ആവൃത്തില് നിന്ന - ന്റെ പേര്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inട്ട് ഡയഗ്സ ( Hz)
10. ശബ്തീകങPവതീകങ – വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ട്ട് ഡയഗ് / മPറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in _ˆയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( W/m2)
11. ഉxതീകങ – ന്റെ പേര്ഡസ ന്റെ പേര്ബല് ( d B)
12. ഇന്ഡക്ടന്സ - ന്റെ പേര്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ന്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ( H)
13. കപ്പാ സ റ്റ് ന്സ - ഫി രിഡ ( F )
14. ക ല റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ഫി ക മൂലB - ജൂള്ക്കും നിര / ക ല ഗ് (J / Kg)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4.ശ സ്ത്രജ്ഞന്മാര്8 ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
1. ന്റെ പേര്ജ് യി  updated on 13-3-2013                         സ ന്റെ പേര്പ്രാസ ക ട്ട് ഡയഗ് ജൂള്ക്കും നിര - ജൂള്ക്കും നിര നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        മ
2. ജ്  ണ് ആ º സ ന്റെ പേര്»മ ഗ - ന്റെ പേര്»മ ങ്ങ ന്റെ പേര്T ഇടതു›ക നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        മ
3. കസ്റ്റന് ആന്½ യി  updated on 13-3-2013                         സ ഡ പ്ലര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in - ഡ പ്ലര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഇഫിക്ട
4. ഡ . വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക്ര സ രി ഭി യി  updated on 13-3-2013                         - ഇന്തികപ്രേരണBന് ബഹായി  updated on 13-3-2013                     രി ക ശ ഗ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഷണീറത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T U തീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    
5. ആല്ബര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inട്ട് ഡയഗ് ഐന്സ്റ്റPന് - E = mc2
6. ഗലPല യി  updated on 13-3-2013                         - ന്റെ പേര്ടല _ പ്പാ ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ച്ചുള്ള ആക ശ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും രിPക്ഷണീറ
7. ക പ്പാര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക്ക് സ - ന്റെ പേര്സÀരി കന്ദ്ര സ ദ്ധ്യാ ന്തികപ്രേരണ
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5. പൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineരൂUങ്ങള്ക്കും നിര
1. CFL – Compact Fluorescent Lamp
2.LED – Light Emitting Diode
3.MCB – Miniature Circuit Breaker
4.ELCB – Earth Leakage Circuit Breaker
5.SONAR – Sound Navigation and Ranging
6.TERLS -Thumba Equatorial Rocket Launching Station
7.ISRO – Indian Space Research Organisation
8.GSLV – Geo Synchronous Satellite Launch Vehicle
9.PSLV – Polar Satellite Launch Vehicle
10.LDR – Light Dependent Resistor
11.LPG – Liquefied Petroleum gas
12.CNG- Compressed Natural Gas
13.LNG- Liquefied Natural Gas
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6. Uഠനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 പ്പുകള്ക്കും നിര U ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inട്ട് ഡയഗ് : 1
1. ചിത്രം 8 ലകങ്ങള ല് സˆതീകങന്ത്ര ഇലക ¤ ണുക†ന്റെ പേര്ട ചിത്രം 8 ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും X ഖം  ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംയി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                    
ഉ˜ €~തീകങ .
2. ഇലക ¤ ›ലറ്റുകള ല് സˆതീകങന്ത്ര അ യി  updated on 13-3-2013                         ണുക†ന്റെ പേര്ട ചിത്രം 8 ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും X ഖം  ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംയി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ
പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                     ഉ˜ €~തീകങ .
3. ഒരു ചിത്രം 8 ലക വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്T ഉUരി തീകങലത്തില് നിന്ന ല് ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     Åഷണീറ X ഖം  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും മന്റെ പേര്റ്റ്  രു ല ഹായി  updated on 13-3-2013                    
പൂശു~ പ്രാക്ര യി  updated on 13-3-2013                        യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ലUനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
4. ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ലUനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും X ഖം  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല ഹായി  updated on 13-3-2013                    ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ക ണീറ നുള്ള ഭി ഗ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ കയു
ല ഹായി  updated on 13-3-2013                    നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ശനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും തീകങടയുകയു ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യൂന്നു
5. ട ~ Tയു ന്റെ പേര്ലഡ Tയു സങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  ,രിമ ണീറ ഫിoസ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
6. ഏറ്റ് വു ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013സ സ്റ്റ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     റ്റ്  യുള്ള ശുദ്ധ്യാ ല ഹായി  updated on 13-3-2013                    മ ണീറ ടങ്സ്റ്റണ് 6com.sun.star.document.XEmbeസ്റ്റണ്
7. ഇന്ക ന്ഡന്റെ പേര്സT എ~ Uദ്യാലയം )@ത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in• തീകങ U ന്റെ പേര്ക ˜ ജ് ˆല ~തീകങ എ~ ണീറ
8. മoxല് ഇന്ഡക്ഷന് തീകങത്തില് നിന്നˆ പ്രാ യി  updated on 13-3-2013                         ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംന്റെ പേര്പ്പാടുത്തില് നിന്ന യി  updated on 13-3-2013                         രി ~ ഉUകരിണീറമ ണീറ
¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
9. ഒരു എ സ യുന്റെ പേര്ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിര ട്ട് ഡയഗ്ജ്  ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നു തീകങ ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്ത്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നു ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ~
ഉUകരിണീറമ ണീറ ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
10. ഒരു എ സ യുന്റെ പേര്ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിര ട്ട് ഡയഗ്ജ്  ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ~ ഉUകരിണീറമ ണീറ ന്റെ പേര്സ്റ്റU
അU ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
11. ഒരു എ സ യുന്റെ പേര്ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിര ട്ട് ഡയഗ്ജ്  തീകങ ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്ത്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ~ ഉUകരിണീറമ ണീറ ന്റെ പേര്സ്റ്റU
ന്റെ പേര്ഡÀണ് ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
12. എ സ സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ടുകള ല് Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ് കൂട ന്റെ പേര്തീകങ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                     ആവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ശB നുസരിണീറ
€റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ണീറ ഇന്ഡക്ടറുകള്ക്കും നിര ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ~തീകങ .
13. ഇലക ¤ ക മ ട്ട് ഡയഗ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in , ചിത്രം 8ല
ചുരുള്ക്കും നിര ന്റെ പേര്ലÀഡ സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകPക്ക് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     മ ട്ട് ഡയഗ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in തീകങത്തില് നിന്നˆ
അട Ž നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ ക്ക്  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in… x രി ~ ഉUകരിണീറങ്ങള ണീറ .
14. Ž രി ക ന്തികപ്രേരണ , വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യ്സ് കോയില് , പേപസ ക യി  updated on 13-3-2013                         ല് , Uപ്പാര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ക ണ് എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ചിത്രം 8ല
ചുരുള്ക്കും നിര
ന്റെ പേര്ലÀഡ സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകPക്ക് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്T പ്രാധ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഭി ഗങ്ങള്ക്കും നിര
15. ഒരു ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് യി  updated on 13-3-2013                         ന്ത്ര ക ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡ തീകങ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨മ യി  updated on 13-3-2013                         മ റുന്നു.
16. ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്ല കറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ങ്ങു~ ഭി ഗന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ട്ട് ഡയഗ്ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in എന്നു നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ശ്ചലമ യി  updated on 13-3-2013                         രി ~ ഭി ഗന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന സ്റ്ററ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
എന്നു Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു.
17. Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റുകള ല് സ്റ്ററ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ആയി  updated on 13-3-2013                         ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മxര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ന്നു
18. Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റുകള ല് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ട്ട് ഡയഗ്ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ആയി  updated on 13-3-2013                         ഫിPല്ഡ ക ന്തികപ്രേരണ ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ന്നു
19. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ്മുന്റെ പേര്ട രി ജ് Bത്തില് നിന്ന ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ~തീകങ 11Kv യി  updated on 13-3-2013                         ല് ആണീറ
20. Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in സ്റ്റഷ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ടു ചിത്രം 8ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ ട്ടുള്ള സബ സ്റ്റഷനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് ന്റെ പേര്സ്റ്റU അU ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ന്നു.
21. ഗൃഹായി  updated on 13-3-2013                    ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങPകരിണീറ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംടത്തു മ്പ ള്ക്കും നിര സമ ന്തികപ്രേരണരി രിPതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ല ണീറ ഉUകരിണീറങ്ങള്ക്കും നിര
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9

ഘട പ്പാ ~തീകങ
22. ഫിസ ›ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് ഫിoസ ഘട പ്പാ ന്നു
23. ഗൃഹായി  updated on 13-3-2013                    ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങPകരിണീറത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T തുടക്ക് ത്തില് നിന്ന ല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ട്ട് ഡയഗ് ഔവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മPറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഘട പ്പാ ന്നു
24. സˆ ച്ചുകള്ക്കും നിര ഫിസ ›ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് ഘട പ്പാ ന്നു
25. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pടുകള ന്റെ പേര്ലത്തു~ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ›ലന് ആദ്യാലയം )@B വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ട്ട് ഡയഗ് ഔവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മPറ്റ് റുമ യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ഘട പ്പാ ~തീകങ
26. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pട്ട് ഡയഗ് ല് ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ x ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡ തീകങ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ എത്രം 8ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                        ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ട്ട് ഡയഗ് ഔവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മPറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ x
കണീറക്ക്  ന്നു.
27. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുക്ക് †ന്റെ പേര്ട കമ്പനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും മൂലമ ണീറ ശബ് ഉ˜ €~തീകങ
28. ശക് യി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ക ട്ടു മ്പ ള്ക്കും നിര ആയി  updated on 13-3-2013                        തീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ ന്നു
29. ശബ് ഒരി ള ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില˜
~ കള്ക്കും നിരവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     അനുഭിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T അളവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ണീറ ഉxതീകങ
30. ന്റെ പേര്ഡസ ന്റെ പേര്ബല് മPറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in എ~ ഉUകരിണീറ ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ x ശബ്ന്റെ പേര്ലവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ല് അളക്ക് 
31. Ô തീകങസ്സിന് ന്റെ പേര്T കമ്പനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        തീകങ യു ശ്രവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ണീറന്ദ്ര യി  updated on 13-3-2013                        ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ശഷ യു ഉxതീകങന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         സˆ ധPനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
32. മ ധBമത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T സ ന്ദ്രതീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ x ല് ഉxതീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ
33. ശബ്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T സഞ്ചം 8녰 രിU തീകങയുന്റെ പേര്ട ദ്യാലയം )@ ശയി  updated on 13-3-2013                         ല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യു സഞ്ചം 8녰 രി ഉ˜ യി  updated on 13-3-2013                         ല് ഉxതീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ
34. ന്റെ പേര്ചിത്രം 8വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില˜ €~ ശബ്കൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in…തീകങന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         ശ്രുതീകങ എന്നു Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു
35. ആവൃത്തില് നിന്ന കൂട യി  updated on 13-3-2013                         ( കൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in…തീകങ കൂട യി  updated on 13-3-2013                         ) ശബ്മ ണീറ ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ ശ്രുതീകങ ശബ്
36. ആവൃത്തില് നിന്ന €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ ( കൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in…തീകങ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ ) ശബ്മ ണീറ തീകങ ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്~ ശ്രുതീകങ ശബ്
37. ചിത്രം 8Pവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pട ന്റെ പേര്T ശബ് , സ്ത്രPക†ന്റെ പേര്ട ശബ് , വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സ ല ന്റെ പേര്T ശബ് എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ ശ്രുതീകങ
ശബ്ത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഉദ്യാലയം )@ ഹായി  updated on 13-3-2013                    രിണീറമ ണീറ
38. പുരുഷന്റെ പേര്T ശബ് , തീകങ റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്T ശബ് എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങ ഴ്ന്ന ശ്രുതീകങ ശബ്ത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഉദ്യാലയം )@ ഹായി  updated on 13-3-2013                    രിണീറമ ണീറ
39. തീകങ ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്~ ശ്രുതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള ശബ്തീകങരി ഗങ്ങ†ന്റെ പേര്ട കൂട്ട് ഡയഗ്മ ണീറ ബസ
40. ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ ശ്രുതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള ശബ്തീകങരി ഗങ്ങ†ന്റെ പേര്ട കൂട്ട് ഡയഗ്മ ണീറ ന്റെ പേര്¤ബ ള്ക്കും നിര
41. ന്റെ പേര്തീകങ ˜യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ല സˆനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംതീകങന്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്T കമ്പനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും മൂലമ ണീറ മനുഷBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് ശബ് ഉ˜ €~തീകങ
42. ആവൃത്തില് നിന്ന യി  updated on 13-3-2013                         ല് ന്റെ പേര്ചിത്രം 8റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സXള്ള രി˜ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുക്ക് ള്ക്കും നിര ഒ രി സമയി  updated on 13-3-2013                         കമ്പനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യു മ്പ ള്ക്കും നിര
അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട ശബ്ത്തില് നിന്ന ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില˜ €~ ഏറ്റ്  റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013x ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലകള ണീറ ബPറ്റുകള്ക്കും നിര
43. 20 ന്റെ പേര്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ട്സിലുസ ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില തീകങ ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്~ ആവൃത്തില് നിന്ന യുള്ള ശബ്മ ണീറ ഇന്ഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം  D20000 ഹെട്സിലും ഉയര് സ ണീറ ക ശബ്
44. 20000 ന്റെ പേര്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ട്സിലുസ ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ അവൃത്തില് നിന്ന യുള്ള ശബ്മ ണീറ അള്ക്കും നിര¤ സ ണീറ ക ശബ്
45. ആവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും പ്രാതീകങ Uതീകങനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ഫിലമ യി  updated on 13-3-2013                         ഉ˜ €~ Xഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്ക്ക് മ ണീറ അനുരിണീറനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
46. ശബ് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ലൂന്റെ പേര്ട 340 m/s വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഗതീകങയി  updated on 13-3-2013                         ല് സഞ്ചം 8녰രി ന്നു
47. ആദ്യാലയം )@Bശബ് ശ്രവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     x ശഷ അ തീകങ ശബ് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pണ്ടു കള്ക്കും നിര ~തീകങ ണീറ പ്രാതീകങ ധˆനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
48. സ ധ രിണീറ ഗതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ല് ഒരി ള്ക്കും നിരക്ക്  20 ന്റെ പേര്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ട്സിലുസ Xതീകങല് 20,000 ന്റെ പേര്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ട്സിലുസ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന്റെ പേര്രി
ആവൃത്തില് നിന്ന യുള്ള ശബ് കള്ക്കും നിര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് സ ധ
49. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        കള്ക്കും നിര
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    വ്വാലിനും അള്ട ല നു അള്ക്കും നിര¤ സ ണീറ ക ശബ് (20,000 ന്റെ പേര്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ട്സിലുസ നു Xകള ല് )
കള്ക്കും നിര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് സ ധ
50. തീകങ മ ഗലത്തില് നിന്ന നു ആനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംകള്ക്കും നിര
ഇന്ഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം  D20000 ഹെട്സിലും ഉയര് സ ണീറ ക ശബ് (20 ന്റെ പേര്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ട്സിലുസ ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില തീകങ ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്~ )
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റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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ഉ˜ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നു കള്ക്കും നിര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നു സ ധ
51. സXദ്രത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ആഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് മനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംസ്സിന് ല
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് സ ണീറ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ന്നു
52. ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റുകള ന്റെ പേര്ല ഫിPല്ഡ ക ന്തികപ്രേരണമ യി  updated on 13-3-2013                         ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ക ന്തികപ്രേരണങ്ങള്ക്കും നിരക്ക്  ഡ സ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല്€~
സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റുകന്റെ പേര്ള എക ›സറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in എന്നുUറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു
53. ദൃശBപ്രാക ശ ഘടകവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineങ്ങള യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inതീകങ രി യു~ പ്രാതീകങ ഭി സമ ണീറ പ്രാകPര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
54. പ്രാകPര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ഫിലമ യി  updated on 13-3-2013                         ഉ˜ €~ ഘടകവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineങ്ങ†ന്റെ പേര്ട ക്രമമ യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങരിണീറന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന
ന്റെ പേര്സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകക ¤ എന്നു Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു.
55. മഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല്ലിന് ന്റെ പേര്T കന്ദ്ര ത്തില് നിന്നയു നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും രിPക്ഷക നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംയു തീകങ… ല് യി  updated on 13-3-2013                         ജ്  പ്പാ ~ രിഖം  യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ദൃഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ് രിഖം  
56. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     മ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
മ്പ ള്ക്കും നിര മഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല്ലിന് വൃത്തില് നിന്ന കതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ല് ക ണുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് യൂ
57. മഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല്ലിന് ന്റെ പേര്T പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ക്ക്  ല് ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    പ്പുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ക ണുന്നു
58. മഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല്ലിന് ന്റെ പേര്T അകവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ശത്തില് നിന്ന വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ലറ്റുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ക ണുന്നു
59. രി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്ല മഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല്ലിന് Uട ഞ്ഞ റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ക ണീറന്റെ പേര്പ്പാടുന്നു
60. ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    കPട്ട് ഡയഗ് മഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല്ലിന് ക ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്ക്ക്  ക ണീറന്റെ പേര്പ്പാടുന്നു
61. പ്രാക ശ കടന്നു U ക ന് അനുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@ ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുക്ക് ള ണീറ സുതീകങ രിBവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുക്ക് ള്ക്കും നിര
62. ഒരു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തു ഒരു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ine ത്തില് നിന്നയു പ്രാതീകങ ഫില പ്പാ ~ ല്ലിന് എങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ല് അതീകങ കറുപ്പുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ത്തില് നിന്ന ല്
ക ണീറന്റെ പേര്പ്പാടുന്നു.
63. ഒരു അതീകങ രിBവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തു അതീകങ ന്റെ പേര്T നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 മ ത്രം 8 പ്രാതീകങ ഫില പ്പാ ന്നു.
64. സുതീകങ രിBവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്T നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 അതീകങ കടത്തില് നിന്ന വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ടു~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന അശ്രയി  updated on 13-3-2013                         x രി ന്നു.
65. ഒ~ ലധ ക വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineങ്ങള്ക്കും നിര ചിത്രം 8ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ പ്രാക ശ സമനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംˆ തീകങ പ്രാക ശ എ~ Uരി ല്
അറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                        ന്റെ പേര്പ്പാടുന്നു.
66. ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    പ്പാ , Ux , നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPല എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ പ്രാ •മ ക വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineങ്ങള്ക്കും നിര
67. Uxയു ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    പ്പു ചിത്രം 8ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ ല് മഞ്ഞ
68. Uxയു നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPലയു ചിത്രം 8ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ ല് സയി  updated on 13-3-2013                        ന്
69. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPലയു ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    പ്പു ചിത്രം 8ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ ല് മജ് ന്തികപ്രേരണ
70. ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    പ്പാ , Ux , നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPല എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ചിത്രം 8ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ ല് ന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ള്ള
71. ധവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ള പ്രാക ശ ലഭി ക്ക്  ന് പ്രാ •മ ക വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ine ത്തില് നിന്ന ട പ്പാ കൂട്ട് ഡയഗ് xര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ine ജ്  ഡ കന്റെ പേര്ള
പൂരിക വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineങ്ങള്ക്കും നിര എന്നു Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യൂന്നു.
72. പ്രാക ശത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ക്രമരിഹായി  updated on 13-3-2013                     തീകങവു ആവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ച്ചുള്ളതുമ യി  updated on 13-3-2013                         പ്രാതീകങ Uതീകങനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും മൂല പ്രാക ശരിâ
എല്ലിന് യി  updated on 13-3-2013                         ടത്തു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    B U ~ പ്രാതീകങ ഭി സമ ണീറ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സരിണീറ
73. ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    പ്പാ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും തീകങരി ഗ›ദ്യാലയം )@ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഘB കൂടുതീകങല ണീറ
74. കണീറങ്ങ†ന്റെ പേര്ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലപ്പാ കൂടു~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംനുസരി x വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സരിണീറ കൂടുന്നു
75. കണീറങ്ങ†ന്റെ പേര്ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലപ്പാ പ്രാക ശത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T തീകങരി ഗ›ദ്യാലയം )@ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഘB ത്തില് നിന്നക്ക്  ള്ക്കും നിര കൂടുതീകങല ന്റെ പേര്ണീറങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ല്
എല്ലിന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineങ്ങള്ക്കും നിര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സരിണീറ ഒരു U ന്റെ പേര്ല ആയി  updated on 13-3-2013                         രി
76. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ലറ്റ്  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും തീകങരി ഗ›ദ്യാലയം )@ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഘB €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ണീറ
77. ഇന്ഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം  D20000 ഹെട്സിലും ഉയര് ന്റെ പേര്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഡും അള്ട്ര അള്ക്കും നിര¤ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ലറ്റു ദൃശBപ്രാക ശത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ഇരുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ശത്തുXള്ള
അദൃശBവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക രിണീറങ്ങള ണീറ
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റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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7.Uഠനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 പ്പുകള്ക്കും നിര U ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inട്ട് ഡയഗ് : 2
പ്രാധ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംന്റെ പേര്പ്പാട്ട് ഡയഗ് പ്രാസ്ത വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംകള്ക്കും നിര
1. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ദൂരി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുക്ക് †ന്റെ പേര്ട ഫി ട്ട് ഡയഗ് എടുക്ക്  നു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ദൂരിതീകങയി  updated on 13-3-2013                         ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ ഉUകരിണീറങ്ങന്റെ പേര്ള
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        ന്ത്ര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നു ഇന്ഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം  D20000 ഹെട്സിലും ഉയര് ന്റെ പേര്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഡ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക രിണീറങ്ങള്ക്കും നിര ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ന്നു
2. ദൃശBപ്രാക ശത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ലറ്റ്  വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ine ത്തില് നിന്ന ട ചിത്രം 8ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ ക ണീറന്റെ പേര്പ്പാടു~ അദൃശBവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക രിണീറമ ണീറ
അള്ക്കും നിര¤ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ലറ്റ് 
3. അള്ക്കും നിര¤ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ലറ്റ്  ക രിണീറങ്ങള്ക്കും നിരക്ക്  ഫി ട്ട് ഡയഗ് ഗ് ഫി ക ഫി ല മ ന്റെ പേര്ല സ ല്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in º ›മഡ ല്
രി സമ റ്റ്  ഉ˜ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് സ ധ
4. മ തീകങമ യി  updated on 13-3-2013                         തീകങPവതീകങയി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള അള്ക്കും നിര¤ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ലറ്റ്  ക രിണീറങ്ങള്ക്കും നിര നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ്മുന്റെ പേര്ട ശരിPരിത്തില് നിന്ന ല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     റ്റ്  മ ന് ഡ
ഉ˜ ന്നു
5. അള്ക്കും നിര¤ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ലറ്റ്  ക രിണീറങ്ങള്ക്കും നിര അമ തീകങമ യി  updated on 13-3-2013                         Uതീകങ x ല് _ ന് ക ന്സറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക രിണീറമ €
6. അള്ക്കും നിര¤ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ലറ്റ്  വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക രിണീറങ്ങ†ന്റെ പേര്ട തീകങരി ഗ›ദ്യാലയം )@ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഘB ദൃശBപ്രാക ശന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന അ Uക്ഷ x
€റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ണീറ
7. തീകങരി ഗ›ദ്യാലയം )@ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഘB €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ പ്രാക ശന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന ആഗ രിണീറ ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്ത് തരംഗദൈര്ഘ്യം കൂടിയ പ്രകാശമാക്കി മാറ് തീകങരി ഗ›ദ്യാലയം )@ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഘB കൂട യി  updated on 13-3-2013                        
പ്രാക ശമ ക്ക്  മ റ്റു~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുക്ക് ള ണീറ ഫ്ലൂറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്സT Uദ്യാലയം )@ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in•ങ്ങള്ക്കും നിര
8. ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    പ്പാ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും തീകങരി ഗ›ദ്യാലയം )@ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഘB കൂടുതീകങല ണീറ
9. ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    പ്പാ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സരിണീറനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും രിക്ക്  €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ണീറ
10. സ ഡ യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    പ്പാര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ല മ്പ ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ത്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രു~ പ്രാക ശത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 മഞ്ഞ ആണീറ
11. ›ഡ ഇലക ¤ ക ആയി  updated on 13-3-2013                         Uപ്പാര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ~ കപ്പാ സ റ്റ് റുകള ണീറ Uപ്പാര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in കപ്പാ സ റ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
12. ›ഡ ഇലക ¤ ക്ക്  നു Uകരി ഇലക ¤ ›ലറ്റ്  ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ x ട്ടുള്ള കപ്പാ സ റ്റ് റുകള ണീറ
ഇലക ¤ ള റ്റ്  ക കപ്പാ സ റ്റ് റുകള്ക്കും നിര
13. ന്റെ പേര്ജ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                         , സ ല ക്ക് ണ് എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     അര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാചിത്രം 8 ലകങ്ങള്ക്കും നിരക്ക്  ഉദ്യാലയം )@ ഹായി  updated on 13-3-2013                    രിണീറങ്ങള ണീറ
14. അര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാചിത്രം 8 ലകങ്ങള ല് ചിത്രം 8 ല മൂലകങ്ങള്ക്കും നിര കലര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന യി  updated on 13-3-2013                         ല് അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട ചിത്രം 8 ലകതീകങയി  updated on 13-3-2013                         ല് മ റ്റ് 
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രുന്നു
15. ഇലക ¤ ള റ്റ്  ക കപ്പാ സ റ്റ് റുകന്റെ പേര്ള അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട ധ്രുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    തീകങക്ക്  അനുസരി x വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ണീറ സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ല്
ഘട പ്പാ ക്ക്  ന്
16. ഡ യി  updated on 13-3-2013                         ഡ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഹായി  updated on 13-3-2013                     ക്ക് ത്തില് നിന്നക്ക് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ധ സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ല് ഘട പ്പാ ~തീകങ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
ഫി ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഡ ബയി  updated on 13-3-2013                        സ ഗ എന്നു Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു
17. റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്സ ബയി  updated on 13-3-2013                        സ ഗ ല് ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഹായി  updated on 13-3-2013                     കയി  updated on 13-3-2013                         ല്ലിന്ê
18. എ സ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ഡ സ ആക്ക്  മ റ്റു~ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ ണീറ ന്റെ പേര്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ക്ട ഫി ക്ക് ഷന്
19. ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ സ ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലക†ന്റെ പേര്ട ശക് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ പ്പാ ~ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ ണീറ ആപ്ല ഫി ക്ക് ഷന്
20. ആ പ്ല ഫി ക്ക് ഷന് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംടന്നുകഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് ഞ്ഞ തീകങരി ഗത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ആയി  updated on 13-3-2013                        തീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ ന്നു
21. കമ്പoട്ട് ഡയഗ്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്T തീകങല x ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in എന്നു Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യു~ പ്രാ സസ്സിന്ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഒരു ഇT ഗ്റ്റ് ഡ സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ആണീറ
22. രി˜ ഫിസ ›ലനുകള്ക്കും നിര തീകങ… ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള ന്റെ പേര്U ന്റെ പേര്ട്ട് ഡയഗ്ന്ഷBല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സ 400 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിരട്ട് ഡയഗ് ആണീറ
23. ഒരു ഫിസ ›ലനു ഒരു നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംo¤ല് ›ലനു തീകങ… ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള U ന്റെ പേര്ട്ട് ഡയഗ്ന്ഷBല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സ 230
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിരട്ട് ഡയഗ് ആണീറ
24. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ്മുന്റെ പേര്ട രി ജ് Bത്തില് നിന്ന വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pടുകള ല് ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ~ എ സ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ഉUകരിണീറങ്ങള്ക്കും നിര 230
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിരട്ട് ഡയഗ് ല് പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ~വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ
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റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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25. സ്റ്റ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in കണീറക്ഷനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംo¤ല് ›ലന് ആരി ഭി ~തീകങ മൂ~ ഫിസ ›ലനുകന്റെ പേര്ളയു കൂട്ട് ഡയഗ്
യി  updated on 13-3-2013                         ജ്  പ്പാ ച്ചു˜ ~ ബ ന്ദുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ ണീറ
26. ഗൃഹായി  updated on 13-3-2013                     ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങPകരിണീറ സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ടുകള ല് ന്റെ പേര്മയി  updated on 13-3-2013                         ല് സˆ ച്ചുകള്ക്കും നിര ഫിoസുകള്ക്കും നിര Uകരിമ യി  updated on 13-3-2013                        
MCB യു സുരിക്ഷ തീകങതീകങˆ ഉറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013പ്പുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രുത്തു~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                         ELCB യു ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ന്നു
27. ത്രം 8P U ന് പ്ലഗ്ഗിലെ എര്ത്ത് ന്റെ പേര്ല എര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന U ~ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPളവു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    eവു കൂടുതീകങല ണീറ
28. ചിത്രം 8ന്ദ്രനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഭൂമ ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         ചുറ്റുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് ഏക ദ്യാലയം )@ശ 27 ദ്യാലയം )@ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ˜ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രുന്നു
29. ഒരു ദ്യാലയം )@ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സത്തില് നിന്ന ല് ചിത്രം 8ന്ദ്രന് , ചിത്രം 8ന്ദ്രU•ത്തില് നിന്ന ല് ഏക ദ്യാലയം )@ശ 13 1/3 ഡ ഗ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPങ്ങ യി  updated on 13-3-2013                         രി
30. ചിത്രം 8ന്ദ്രന് അതീകങ ന്റെ പേര്T U•ത്തില് നിന്ന ല് 27 ല് ഒരു ഭി ഗ ഒരു ഭി ഗ സഞ്ചം 8녰രി ക്ക്  ന് എടു ~
സമയി  updated on 13-3-2013                        മ ണീറ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ള്ക്കും നിര
31. ആന്റെ പേര്ക 27 നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും †കള്ക്കും നിര ഉ˜
32. ശ്രP ചിത്രം 8 ത്തില് നിന്ന രി തീകങ രുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ള്ക്കും നിര മഹായി  updated on 13-3-2013                     രി ജ്  വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും x സമയി  updated on 13-3-2013                        ത്തില് നിന്ന ചിത്രം 8ന്ദ്രന് ചിത്രം 8 ത്തില് നിന്ന രി നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T
സമPUത്തില് നിന്ന യി  updated on 13-3-2013                         രുന്നു
33. ഭൂമ യുന്റെ പേര്ട സˆയി  updated on 13-3-2013                         ഭ്രമണീറ ന്റെ പേര്ക ˜ ണീറ സൂരിBന് ക ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് ദ്യാലയം )@ x Uട ഞ്ഞ റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 അസ്തമ ~തീകങ യി  updated on 13-3-2013                        
തീകങ ന്നു~തീകങ
34. സൂരിBന് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങന്റെ പേര്ള അ Uക്ഷ x ഒരു ഡ ഗ് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    x ക ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് ക്ക്  ട്ട് ഡയഗ് അകന്നു U €~തീകങ യി  updated on 13-3-2013                        
തീകങ ന്നുന്നു
35. സൂരിBന് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങള്ക്കും നിരക്ക്  ടയി  updated on 13-3-2013                         ലൂന്റെ പേര്ട U €~തീകങ യി  updated on 13-3-2013                         തീകങ ന്നു~ സൂരിBU•ന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന ക്ര ന്തികപ്രേരണ വൃത്തില് നിന്ന
എന്നു Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു
36. ക്ര ന്തികപ്രേരണ വൃത്തില് നിന്നന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന 12 ഭി ഗങ്ങള യി  updated on 13-3-2013                         തീകങ രി x രി ന്നു . ഇവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ 12 ന്റെ പേര്സÀരിരി ശ കള്ക്കും നിര
37. സൂരിBന് ഏതുരി ശ യി  updated on 13-3-2013                         ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് ~തീകങ യി  updated on 13-3-2013                         തീകങ ന്നുന്നു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ആ രി ശ യുന്റെ പേര്ട Uരി ണീറ
മലയി  updated on 13-3-2013                         ളമ സമ യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രി ക
38. ക ലഗണീറനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ക്  Uണ്ടുക ലത്തില് നിന്ന ആക ശ ഗ ളങ്ങ†ന്റെ പേര്ട ചിത്രം 8ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗന്റെ പേര്പ്പാടുത്തില് നിന്ന യി  updated on 13-3-2013                         രുന്നു
39. ഒരു നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്ട പ്പാ സൂരിBന് ക ണീറന്റെ പേര്പ്പാടു~തീകങ യി  updated on 13-3-2013                         തീകങ ന്നു~ ക ലയി  updated on 13-3-2013                        ളവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ണീറ ò റ്റു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ല
40. ഒരു ò റ്റു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ലയുന്റെ പേര്ട അളവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഏക ദ്യാലയം )@ശ 13 – 14 ദ്യാലയം )@ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സങ്ങള ണീറ
41. തീകങ രുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങ രി ò റ്റു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ല മ ഥുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ സത്തില് നിന്ന ല ണീറ
42. അശˆതീകങ ò റ്റു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ല മടമ സത്തില് നിന്ന ല ണീറ
43. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഗ്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്രം 8 ന്റെ പേര്ക ˜ സൂരിBന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക്ക്  യി  updated on 13-3-2013                         ല് കe ന്റെ പേര്ല ന്റെ പേര്ലന്സ സൂരിBപ്രാക ശന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന
ന്റെ പേര്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ്  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംയി  updated on 13-3-2013                         ല് കന്ദ്രPകരി
44. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക ണു~ സൂരിBന്റെ പേര്T ഭി ഗ പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന U ള യി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                         പ്രാഭി മണ്ഡല അ•വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    
ഫി ട്ട് ഡയഗ് സഫി യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ആണീറ
45. സൂരിBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്ല ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Ô തീകങസ്സിന് നു ക രിണീറ ›ഹായി  updated on 13-3-2013                    ½ജ് ന് ഫിoഷന് ആണീറ
46. പ്രാഭി മണ്ഡലത്തില് നിന്ന നു പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ത്തുള്ള കനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ മഖം  ലയി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineമണ്ഡലവു (
ക്ര മ ö യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ) അതീകങ നു പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ത്തുള്ള വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ശ ല മഖം  ലയി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ക റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ണീറയു സൂരിBന്റെ പേര്T
അന്തികപ്രേരണരിPക്ഷമ യി  updated on 13-3-2013                         കണീറക്ക്  ക്ക് 
47. പ്രാഭി മണ്ഡലത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്ല തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ മഖം  ലകള്ക്കും നിര കറുത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്U ട്ടു U ന്റെ പേര്ല
ക ണീറന്റെ പേര്പ്പാട റു˜ . അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ന്റെ പേര്സÀരികളങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  ,ങ്ങള്ക്കും നിര
48. ന്റെ പേര്സÀരിപ്രാതീകങലത്തില് നിന്ന ല്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ത്തില് നിന്നക്ക്  ›ഹായി  updated on 13-3-2013                    ½ജ്  Tയൂ ഹായി  updated on 13-3-2013                    Pല യി  updated on 13-3-2013                        ത്തില് നിന്ന Tയു
അണു കന്ദ്രങ്ങ†ന്റെ പേര്ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന്പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                     സ ഭിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ച്ചുന്റെ പേര്ക ˜ രി ന്നു. ഇവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ന്റെ പേര്സÀരിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങ
49. ന്റെ പേര്സÀരിപ്രാതീകങലത്തില് നിന്ന ല് ചിത്രം 8 ല പ്പാ ള്ക്കും നിര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന്ജ് ˆ ലകള്ക്കും നിര ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inന്നുന്റെ പേര്U ങ്ങ ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inx രൂUത്തില് നിന്ന ല്

Physics Vidyalayam

റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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തീകങ രി x Uതീകങ ക്ക്  റു˜ . ഇവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ന്റെ പേര്സÀരി പ്രാ മ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംന്സുകള്ക്കും നിര
50. സൂരിB കന്ദ്രത്തില് നിന്ന ല് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ~ ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക രിണീറ , സ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഹായി  updated on 13-3-2013                    നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും എ~P
പ്രാഷണീറരിPതീകങ കള ലൂന്റെ പേര്ട ന്റെ പേര്സÀരിപ്രാതീകങലത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്ലത്തുന്നു
51. സൂരിBന്റെ പേര്T തീകങPഷ്ണമ യി  updated on 13-3-2013                         പ്രാഭിക രിണീറ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineമണ്ഡലവു ന്റെ പേര്ക റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ണീറയു സ ധ രിണീറ
ദൃശBമ ക റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല്ലിന്
52. പൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineസൂരിBഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ണീറസമയി  updated on 13-3-2013                        ത്തില് നിന്ന പ്രാഭി മണ്ഡലത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T പ്രാക ശ പൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineമ യു
മറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ക്ക് ന്റെ പേര്പ്പാടു~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 U ള കള യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineമണ്ഡലവു ന്റെ പേര്ക റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ണീറയു ദൃശBമ €ന്നു
53. സൂരിBന് ഭൂമ യി  updated on 13-3-2013                         ട അടുത്തില് നിന്ന Ž തീകങ ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യു~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് മറ്റ്  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങ ളക്ക്  ള്ക്കും നിര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലപ്പാത്തില് നിന്ന ല്
സൂരിBന് ക ണീറന്റെ പേര്പ്പാടുന്നു
54. സൂക്ഷ്മമ യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും രിPക്ഷ x ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങന്റെ പേര്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPല ,ഓറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ചം 8녰 , ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    പ്പാ എ~P നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ങ്ങള ല്
ക ണീറ
55. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങ†ന്റെ പേര്ട തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലയു അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വു തീകങ… ല് ബന്ധിതമായ ചX˜
56. ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    പ്പാ → ഓറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ചം 8녰 → മഞ്ഞ → ന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ള്ള
→ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPല എ~ ങ്ങന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംയി  updated on 13-3-2013                         ണീറ തീകങ U
കൂട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രു~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംനുസരി x നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങ†ന്റെ പേര്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ക ണീറന്റെ പേര്പ്പാടു~തീകങ ( ROY WB)
57. സൂരിBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില മറ്റ്  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങള ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ക്ക് ന്റെ പേര്പ്പാടു~തീകങ അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട അകക്ക്  മ്പ ല്
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംട ~ ഫിoഷന് എ~ പ്രാതീകങ ഭി സ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ
58. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8 ന്തികപ്രേരണരി സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകസ ന്റെ പേര്ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങക മഘങ്ങള ണീറ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങ†ന്റെ പേര്ട ജ് ന്മാര്8ഗൃഹായി  updated on 13-3-2013                     . ഇതീകങ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംബുല
എ~ Uരി ല് അറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                        ന്റെ പേര്പ്പാടുന്നു
59. ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംബുലയി  updated on 13-3-2013                         ല് ›ഹായി  updated on 13-3-2013                    ½ജ് ന് ഹായി  updated on 13-3-2013                    Pല യി  updated on 13-3-2013                         എ~P വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങകങ്ങ† വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ളന്റെ പേര്രി ന്റെ പേര്ചിത്രം 8റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         തീകങ തീകങ ല് മറ്റ് 
മൂലകങ്ങ† അടങ്ങ യി  updated on 13-3-2013                         രി
60. സൂരിBന്റെ പേര്T ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും Xതീകങലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള Uരി ണീറ മU തീകങയി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംബുല → പ്രാ ഗ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷതീകങ –>
Xഖം  Bധ രി നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8 → ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ~ ഭിPമന് → ന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ള്ള ള്ളന് –> കറുത്തില് നിന്ന €ള്ളന്
61. തൃ ക്ക് ട്ട് ഡയഗ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക്ഷത്രം 8 നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8 Uരി ണീറ മത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ~ ഭിPമന് എ~ ഘട്ട് ഡയഗ്ത്തില് നിന്ന ല ണീറ
62. സൂരിBന്റെ പേര്T മ സ ന്റെ പേര്T 1.44 മടങ്ങ ല്കൂടുതീകങല് മ സുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങള്ക്കും നിര ക്ക്  ഹായി  updated on 13-3-2013                     ള യി  updated on 13-3-2013                        
തീകങPരുന്നു
63. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും രിPക്ഷ ക്ക് ന്റെ പേര്പ്പാട്ട് ഡയഗ് എല്ലിന് ന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ള്ള ള്ളന്മാര്8 രുന്റെ പേര്ടയു മ സ സൂരിBന്റെ പേര്T മ സ ന്റെ പേര്T 1.44 മടങ്ങ ല്
തീകങ ന്റെ പേര്ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ . ഈ Uരി ധ തീകങ തീകങˆ കമ യി  updated on 13-3-2013                         കന്റെ പേര്˜ത്തില് നിന്ന യി  updated on 13-3-2013                        തീകങ ഇന്തികപ്രേരണ¡ന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ശജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        
സുºഹ്മണീറB ചിത്രം 8ന്ദ്ര ശഖം  റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ണീറ . ഇതീകങ ണീറ ചിത്രം 8ന്ദ്ര ശഖം  ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in സPമ
64. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ്മുന്റെ പേര്ട ഗ ലക്സ് വ യുന്റെ പേര്ട Uരി ണീറ ആക ശഗ ഗ അ•വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക്ഷPരിU•
65. ഗുരുതീകങˆ കര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഷണീറ ബല ന്റെ പേര്ക ˜ Uരിസ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകരി ബന്ധിതമായ ചന്റെ പേര്പ്പാട്ടു ക ട ~ ക ട ക്ക് ണീറക്ക്  നു
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങ† നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8 ന്തികപ്രേരണരി ദ്രവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Bങ്ങ† ചിത്രം 8ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~തീകങ ണീറ ഗ ലക്സ് വ
66. ഗ ലക്സ് വ കള്ക്കും നിര സˆയി  updated on 13-3-2013                         ഭ്രമണീറ ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യുന്നു˜
67. ആക ശഗ ഗക്ക്  സˆയി  updated on 13-3-2013                         ഭ്രമണീറത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും 20 ക ട യി  updated on 13-3-2013                         ലന്റെ പേര്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഷ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ˜ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രുന്നു
68. ചുരുള്ക്കും നിര രൂU ത്തില് നിന്ന ട പ്പാ മദ്ധ്യാBഭി ഗ കട്ട് ഡയഗ് കൂട യി  updated on 13-3-2013                         ഡ _ രൂUമ ണീറ ആക ശഗ ഗയുന്റെ പേര്ട
ആകതീകങ
69. ഒരു ›സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംകത്തില് നിന്ന , ഗ ലക്സ് വ യുന്റെ പേര്ട കന്ദ്രത്തില് നിന്ന ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ 26000 പ്രാക ശ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഷ
അകന്റെ പേര്ലയി  updated on 13-3-2013                         ണീറ സൂരിBന്റെ പേര്T Ž നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
70. ഗ ലക്സ് വ യി  updated on 13-3-2013                         ല് ക ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in , ›സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലകള്ക്കും നിര എ~Pഭി ഗങ്ങള ല ണീറ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങ†ന്റെ പേര്ട എe കൂടുതീകങല്
71. ആക ശഗ ഗയുന്റെ പേര്ട കന്ദ്രത്തില് നിന്ന ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ 26000 പ്രാക ശവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഷ അന്റെ പേര്കന്റെ പേര്ലയി  updated on 13-3-2013                         ണീറ സൂരിBന്റെ പേര്T
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Ž നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
72. സൂരിBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്പ്പാടു~ പ്രാക ശ ഭൂമ യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ലത്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് 8 ½ മ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റ്റ്  സമയി  updated on 13-3-2013                        ന്റെ പേര്മടു
73. സൂരിBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ 15 ക ട യി  updated on 13-3-2013                         ള ക ല മPറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in അകന്റെ പേര്ല ഭൂമ Ž തീകങ ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യുന്നു
74. സൂരിBനു ഭൂമ മ ടയി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള അകലമ ണീറ ഒരു അസ ¤ ണീറമ ക്ക് ല് യൂണീറ റ്റ്  അ•വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     A .U
75. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങള ല ള്ള വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ല യി  updated on 13-3-2013                         ദൂരിങ്ങള്ക്കും നിര പ്രാസ്ത വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് സ ധ രിണീറ ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ~
അളവു തീകങ തീകങ ണീറ പ്രാക ശ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഷ
76. പ്രാക ശ ഒരു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഷ ന്റെ പേര്ക ˜ സഞ്ചം 8녰രി ~ ദൂരിമ ണീറ ഒരു പ്രാക ശവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഷ
77. ഒരു പ്രാക ശവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഷ = 9.42 x 1012 ക ല മPറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
78. സൂരിBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ ഏറ്റ് വു അടുത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ത്തില് നിന്ന ലക്ക്  4 ¼ പ്രാക ശവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഷ ദൂരിX˜
79. ആക ശഗ ഗയുന്റെ പേര്ട ഒരു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ക്ക്  ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ മ റ്റ്  വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ക്ക്  ല ള്ള ദൂരി ഒരു ലക്ഷ പ്രാക ശവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഷ
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രു
80. ആക ശഗ ഗയി  updated on 13-3-2013                         ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ അടുത്തില് നിന്ന ഗ ലക്സ് വ യി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                         ആന് ½ മ ഡയി  updated on 13-3-2013                         ല ള്ള ദൂരി 24
ലക്ഷ പ്രാക ശവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഷമ ണീറ
81. ആധുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക ജ് B തീകങ ശ സ്ത്ര ക പ്പാര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക്ക് സ്സിന് ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ തുടങ്ങുന്നു
82. ന്റെ പേര്ടല _ പ്പാ ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ x ഗലPല യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംടത്തില് നിന്ന യി  updated on 13-3-2013                         ആക ശനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും രിPക്ഷണീറങ്ങള ന്റെ പേര്ല
കന്റെ പേര്˜ത്തില് നിന്നലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലകള്ക്കും നിര ക പ്പാര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക്ക് സ്സിന് ന്റെ പേര്T ന്റെ പേര്സÀരി കന്ദ്രസ ദ്ധ്യാ ന്തികപ്രേരണന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന U ന്തുണീറച്ചു
83. ഗലPല യി  updated on 13-3-2013                         യുന്റെ പേര്ട കന്റെ പേര്˜ത്തില് നിന്നലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലകള്ക്കും നിര ഭൂമ യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ പ്രാUഞ്ചം 8녰 കന്ദ്രന്റെ പേര്മ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ദ്യാലയം )@ന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന ദര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inബലമ ക്ക് 
’
84. ബഹായി  updated on 13-3-2013                     രി ക ശത്തില് നിന്ന ഭൂമ ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         ചുറ്റ്  ന്റെ പേര്ക ˜ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ~ എക്സ് വ റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ദൂരിദ്യാലയം )@ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inശ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ചിത്രം 8ന്ദ്ര
85. റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഡ യി  updated on 13-3-2013                         തീകങരി ഗങ്ങള്ക്കും നിര , ഇന്ഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം  D20000 ഹെട്സിലും ഉയര് ന്റെ പേര്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഡ , അള്ക്കും നിര¤ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ലറ്റ്  , എക്സ് വ റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 , ഗ മ രിâ കള്ക്കും നിര
തുടങ്ങ യി  updated on 13-3-2013                        വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     U ട ന്റെ പേര്xടുത്തില് നിന്ന Uഠനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംടത്തു~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംനു യി  updated on 13-3-2013                         ജ് Bമ യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ടല _ പ്പുകള്ക്കും നിര ഇ~
ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ന്നു
86. ഒരു ബഹായി  updated on 13-3-2013                     രി ക ശ ന്റെ പേര്ടല _ പ്പാ ആണീറ ഹായി  updated on 13-3-2013                    ബള്ക്കും നിര സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകസ ന്റെ പേര്ടല _ പ്പാ
87. ആദ്യാലയം )@Bമ യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക്ഷU x കത്രം 8 മ ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                     ആണീറ സപുടനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക 1 ( 1957 സ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യി  updated on 13-3-2013                        റ്റ് 
യൂണീറ യി  updated on 13-3-2013                        ന് )
88. 1975 ല് ഇന്തികപ്രേരണBയുന്റെ പേര്ട ആദ്യാലയം )@Bന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    മ യി  updated on 13-3-2013                         ആരിBഭിട്ട് ഡയഗ് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക്ഷU ച്ചു
89. ഭൂമദ്ധ്യാB രിഖം  ക്ക്  Xകള ല യി  updated on 13-3-2013                         ഒരു ഓര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inബ റ്റ്  ല് ഭൂമ ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         Uരി ക്രമണീറ ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യു~വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ
ഇകˆ റ്റ്  റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                        ല് ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ങ്ങള്ക്കും നിര
90. ഇകˆ റ്റ്  റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                        ല് ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ങ്ങ†ന്റെ പേര്ട Uരി ക്രമണീറക ല ഭൂമ യുന്റെ പേര്ട Uരി ക്രമണീറക ല ത്തില് നിന്ന ട
തുലBമ യി  updated on 13-3-2013                         ല് അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         ഭൂŽ രി ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ങ്ങള്ക്കും നിര എന്നു Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു
91. ഭൂമ യുന്റെ പേര്ട ഭ്രമണീറക ല 24 മണീറ ക്കൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ആണീറ
92. ഭൂŽ രി ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ങ്ങ†ന്റെ പേര്ട Uരി ക്രമണീറക ല 24 മണീറ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ആണീറ
93. ഭൂമ യി  updated on 13-3-2013                         ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
മ്പ ള്ക്കും നിര ഭൂŽ രി ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ങ്ങള്ക്കും നിര Ž രിമ യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് ~തു U ന്റെ പേര്ല
തീകങ ന്നു~തീകങ നു ക രിണീറ ഭൂമ യുന്റെ പേര്ട ഭ്രമണീറക ലവു ഭൂŽ രി ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T
Uരി ക്രമണീറക ലവു തുലBമ യി  updated on 13-3-2013                        തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല ണീറ
94. ഭൂമ യുന്റെ പേര്ട ഉത്തില് നിന്നരി ദ്യാലയം )@ക്ഷ ണീറ ധ്രുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ങ്ങള്ക്കും നിര Xകള ലൂന്റെ പേര്ട 200 ക ല മPറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in Xതീകങല് 1000
ക ല മPറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന്റെ പേര്രി ഉയി  updated on 13-3-2013                        രിത്തില് നിന്ന ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള ഭ്രമണീറU•ത്തില് നിന്ന ല് ഭൂമ ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         ചുറ്റു~വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ U ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ങ്ങള്ക്കും നിര
95. ആക ശഗ ഗ കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് ഞ്ഞ ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ്മുന്റെ പേര്ട ഗ ലക്സ് വ ക്ക് പ്പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഗ്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്രം 8 ന്റെ പേര്ക ˜ ക ണീറ വു~
ഗ ലക്സ് വ യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ആന് ½ മ ഡ ഗ ലക്സ് വ
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8. Uഠനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 പ്പുകള്ക്കും നിര U ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inട്ട് ഡയഗ് : 3
1.വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                    നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംങ്ങള ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ത്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രു~ പുകയി  updated on 13-3-2013                         ല് അടങ്ങ യി  updated on 13-3-2013                         രി ~ ഘടകങ്ങള്ക്കും നിര ഏ തീകങതീകങ
അളവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല് ഉ˜ എ~ അറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ണീറ പുക Uരി ശ ധനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംടത്തു~തീകങ
2.കല്ക്ക് രി , ന്റെ പേര്U ¤ ള യി  updated on 13-3-2013                         , പ്രാകതീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങക എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഫി സ ല് ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംങ്ങള്ക്കും നിര ആണീറ
3. ഫി സ ല് ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംങ്ങള്ക്കും നിര ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ x തീകങPരു~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംനുസരി x പുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംരുല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ക്ക്  ന് കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് യി  updated on 13-3-2013                         ല്ലിന് ;
അതീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് ഇവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         പുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും Ž U ക്ക്  ന് കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് യി  updated on 13-3-2013                         ത്തില് നിന്ന ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Ô തീകങസ്സുകള്ക്കും നിര എന്നു Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു.
4.തീകങ ളനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലയി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സ എ~ ഗുണീറത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T അട Ž നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന ല ണീറ ന്റെ പേര്U ¤ ള യി  updated on 13-3-2013                        
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില്~ങ്ങന്റെ പേര്ള അ ശ ക സˆദ്യാലയം )@നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംടത്തു~തീകങ
5.ന്റെ പേര്U ¤ ള യി  updated on 13-3-2013                         ത്തില് നിന്ന ട പ്പാ ലഭി ~ ഫി സ ല് ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ ണീറ ക പ്രാസഡ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും xˆറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ല് ഗB സ
അ•വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     C N G
6.C N G യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ല പ്രാധ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഘടക മPന്റെ പേര്•യി  updated on 13-3-2013                         ന് ആണീറ
7.ഡല്ഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         ല് ഓടു~ Uല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                    നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംങ്ങള ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില C N G ആണീറ ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ യി  updated on 13-3-2013                         ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ~തീകങ
8.C N G ക്ക്  അന്തികപ്രേരണരിPക്ഷ മല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPകരിണീറ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വു ക്ഷമതീകങ കൂടുതീകങലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലമ ണീറ
9.L P G യുന്റെ പേര്ട പൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineരൂU ല ക¡›ഫിഡ ന്റെ പേര്U ¤ ള യി  updated on 13-3-2013                         ഗB സ എ~ ണീറ
10.L P G ക്ക്  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വു മണീറവു ഇല്ലിന്
11.L P G യി  updated on 13-3-2013                         ല് ഈ›•ല് ന്റെ പേര്മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകB Uറ്റ് ന് കലര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തു~തുന്റെ പേര്ക ˜ ണീറ അതീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും മണീറX˜ €~തീകങ
12.L P G യി  updated on 13-3-2013                         ല് പ്രാ ന്റെ പേര്പ്പായി  updated on 13-3-2013                         നു ബoന്റെ പേര്ട്ട് ഡയഗ്യി  updated on 13-3-2013                         നു അടങ്ങ യി  updated on 13-3-2013                         ട്ടു˜
13.L N G യുന്റെ പേര്ട പൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineരൂU ല ക¡›ഫിഡ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും xˆറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ല് ഗB സ എ~ ണീറ
14.പ്രാകതീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങകന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന ശPതീകങPകരി x ദ്രവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pകരി x ന്റെ പേര്സÀകരിBപ്രാദ്യാലയം )@മ യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     Uണീറനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംŽല ത്തില് നിന്നക്ക് 
ന്റെ പേര്ക ണ്ടു U €~തീകങ നുള്ള മ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഗ്ഗിലെ എര്ത്ത്ന്റെ പേര്മ~ രിPതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ല ണീറ L N G യുന്റെ പേര്ട പ്രാ ധ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംB
15.ഭൂമ യി  updated on 13-3-2013                         ല് ലഭി ~ ഫി സ ല് ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംങ്ങള ല് ഏറ്റ് വു കൂടുതീകങല് ലഭി ~തീകങ കല്ക്ക് രി യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ
16.കല്ക്ക് രി യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ല പ്രാധ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഘടക ക ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inബണ് ആണീറ
17.അടങ്ങ യി  updated on 13-3-2013                         രി ~ ക ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inബണീറ ന്റെ പേര്T അട Ž നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന ല് കല്ക്ക് രി ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         UPറ്റ്  , ല ഗ›നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംറ്റ്  ,
ആന്ത്ര›സറ്റ്  , ബ റ്റുമ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംസ ക ള്ക്കും നിര എ~ ങ്ങന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല യി  updated on 13-3-2013                         തീകങരി തീകങ രി ന്നു
18.കല്ക്ക് രി ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്T അസ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ദ്ധ്യാBത്തില് നിന്ന ല് സˆദ്യാലയം )@നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്ത് തരംഗദൈര്ഘ്യം കൂടിയ പ്രകാശമാക്കി മാറ് ല് ക ള്ക്കും നിരട ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in , ക ള്ക്കും നിരഗB സ ,
ക ക്ക്  , അ മ ണീറ യി  updated on 13-3-2013                         എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ലഭി
19.ഒരു ക ല ഗ് ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും പൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineമ യി  updated on 13-3-2013                         കത്തു മ്പ ള്ക്കും നിര പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ത്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ടു~ തീകങ U ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T
അളവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ണീറ ആ ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ക ല റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ഫി ക മൂലB
20.ക ല റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ഫി ക മൂലBത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T യൂണീറ റ്റ്  ജൂള്ക്കും നിര / ക ല ഗ് ആണീറ
21.ഏറ്റ് വു കൂടുതീകങല് ക ല റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ഫി ക മൂലBXള്ള ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ ണീറ ›ഹായി  updated on 13-3-2013                    ½ജ് ന്
22. റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ക്ക് റ്റുകള ല് ›ഹായി  updated on 13-3-2013                    ½ജ് ന് ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ യി  updated on 13-3-2013                         ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ന്നു
23.›ജ് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ശ ഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ്ങ്ങള്ക്കും നിര ന്റെ പേര്U തുന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ബ യി  updated on 13-3-2013                         മ സ എ~ Uരി ല ണീറ അറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                        ന്റെ പേര്പ്പാടു~തീകങ .
24.വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ക , ഉണീറങ്ങ യി  updated on 13-3-2013                         ഇലകള്ക്കും നിര , ചിത്രം 8 ണീറക വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രിള എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ബ യി  updated on 13-3-2013                         മ സ ആണീറ
25.ഗ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഹായി  updated on 13-3-2013                     ക മ ല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംBങ്ങന്റെ പേര്ള ബ യി  updated on 13-3-2013                         ഗB സ പ്ല T ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക്ഷU x ല് ഓക്സ് വ ജ് ന്റെ പേര്T അഭി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ത്തില് നിന്ന ല്
ബ ക്ടPരി യി  updated on 13-3-2013                        ക†ന്റെ പേര്ട പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഫിലമ യി  updated on 13-3-2013                         ബ യി  updated on 13-3-2013                         ഗB സ ഉ˜ €ന്നു
26.ബ യി  updated on 13-3-2013                         ഗB സ പ്ല T ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്നു പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 തീകങള്ളുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും സ്ലറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല്ലിന് ഒരു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ളമ ണീറ
27.ബ യി  updated on 13-3-2013                         മ സ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ബ യി  updated on 13-3-2013                         ഗB സ ആക്ക്  മ റ്റു മ്പ ള്ക്കും നിര കൂടുതീകങല് ക ല റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ഫി ക മൂലBXള്ള ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
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റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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ലഭി ന്നു എന്നു മ ത്രം 8മല്ലിന് , അന്തികപ്രേരണരിPക്ഷ മല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPകരിണീറ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുകയു ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യു
28.തീകങ U ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ , പ്രാക ശ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ സൂരിBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്നു നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംXക്ക്  ലഭി ~
ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨രൂUങ്ങള്ക്കും നിര
29.അ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ന്റെ പേര്സല്ലുകള്ക്കും നിര അനു യി  updated on 13-3-2013                         ജ് Bമ യി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                         ജ്  പ്പാ x ണീറ സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in U നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല്
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in… ~തീകങ .
30. സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ന്റെ പേര്സല്ലിന് ന്റെ പേര്T ഒരു ഭി ഗത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്സÀ രി ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Uതീകങ
മ്പ ള്ക്കും നിര നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംരി യി  updated on 13-3-2013                         ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                    
ഉ˜ € . ഇതീകങ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഫി ട്ട് ഡയഗ് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിരട്ട് ഡയഗ്യി  updated on 13-3-2013                         ക പ്രാഭി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     എന്നു Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു
31. സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in U നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല ല് പ്രാക ശ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡ തീകങ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨മ യി  updated on 13-3-2013                         മ റുന്നു
32.രി ത്രം 8 യി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില , മൂട ന്റെ പേര്ക്ക് ട്ട് ഡയഗ് യി  updated on 13-3-2013                         അന്തികപ്രേരണരിPക്ഷXള്ള പ്പാ ഴു സൂരിBപ്രാക ശ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വുള്ള സമയി  updated on 13-3-2013                        ത്തു സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
U നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല് പ്രാ യി  updated on 13-3-2013                         ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംന്റെ പേര്പ്പാടുത്തില് നിന്ന ന് Uറ്റുകയി  updated on 13-3-2013                         ല്ലിന്
33.ബഹായി  updated on 13-3-2013                     രി ക ശ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                    നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംങ്ങള ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില സ റ്റ് ›ലറ്റുകള ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ എത്തില് നിന്ന ത്തില് നിന്ന ഒറ്റ് ന്റെ പേര്പ്പാട്ട് ഡയഗ് ദ്യാലയം )@ˆPപുകള ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില
സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in U നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല് ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ന്നു
34.കറുത്തില് നിന്നതു UരുUരുത്തില് നിന്നതുമ യി  updated on 13-3-2013                         പ്രാതീകങലങ്ങള്ക്കും നിര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക രിണീറതീകങ Uന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും~ യി  updated on 13-3-2013                         ആഗ രിണീറ
ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യുകയു അതു U ന്റെ പേര്ല ഉല്സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ കയു ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യു
35.ന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    †ത്തില് നിന്നതു മ നുസXള്ളതുമ യി  updated on 13-3-2013                         പ്രാതീകങലങ്ങള്ക്കും നിര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക രിണീറതീകങ Uന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന പ്രാതീകങ Uതീകങ പ്പാ കയി  updated on 13-3-2013                         ണീറ
ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യു~തീകങ
36.തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ
മ്പ ള്ക്കും നിര ജ് ലത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T സ ന്ദ്രതീകങ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു
37.ഹായി  updated on 13-3-2013                    രി യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംയി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ല ഗുര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഗ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ണ് എ~ Žലത്തില് നിന്ന സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ന്റെ പേര്തീകങര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inമല് Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in പ്ല T
UരിPക്ഷണീറ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in• പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ന്നു˜
38. സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ന്റെ പേര്തീകങര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inമല് Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in പ്ല T ല് ന്റെ പേര്സÀ രി ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ → തീകങ U ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨
--->
›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡ തീകങ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨
39. കരിളത്തില് നിന്ന ല് ക റ്റ്  ട പ്പാ ടങ്ങള്ക്കും നിര Ž U x രി ~തീകങ U ലക്ക്  ട ജ്  ല്ലിന്യി  updated on 13-3-2013                         ല് കഞ്ചം 8녰 ക്ക്  ട എ~
Žലത്തില് നിന്ന ണീറ
40. കരിളത്തില് നിന്ന ല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ല യി  updated on 13-3-2013                        റ്റ്  ന്റെ പേര്ക ണ്ടുള്ള ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inx ഒരു മPറ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യി  updated on 13-3-2013                        തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ല യി  updated on 13-3-2013                         ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨
പ്രാ യി  updated on 13-3-2013                         ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംന്റെ പേര്പ്പാടുത്തു~ ല്ലിന്
41.ഭൂമ യുന്റെ പേര്ട അകവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ശ ഉരുക യി  updated on 13-3-2013                         ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ Ž തീകങ ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യു~തീകങ
42.ഭൂമ യുന്റെ പേര്ട അക ഇ പ്പാ ഴു ഉരുക യി  updated on 13-3-2013                         അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Žയി  updated on 13-3-2013                         ല ണീറ . ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലയി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള ഈ മ ഗ
കടുപ്പാ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ ഭി ഗങ്ങള ലൂന്റെ പേര്ട ക റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 നു പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ത്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രു . ഇത്തില് നിന്നരി Žലങ്ങള ണീറ ഹായി  updated on 13-3-2013                     ട്ട് ഡയഗ്
സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാക ട്ടുകള്ക്കും നിര
43. കരിളത്തില് നിന്ന ല് ജ്  യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്തീകങര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inമല് Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in പ്ല ന്റുകള്ക്കും നിര സ ധBമല്ലിന് എന്നു Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യു~തീകങ ന്റെ പേര്T ക രിണീറ
കരിളത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്ല ഭൂമ ക്ക് ട യി  updated on 13-3-2013                         ല് ഹായി  updated on 13-3-2013                     ട്ട് ഡയഗ്സ U ട്ട് ഡയഗ് ഇല്ലിന് ത്തില് നിന്നതീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല ണീറ
44.ആ റ്റ്  മ ക ഭി രി കൂട യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        സ്സുകന്റെ പേര്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംo ¤ ണ് ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ x ഭി രി €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        സ്സുകള യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഘട ~ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ ണീറ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഫി ഷന്
45.ഐന്സ്റ്റPന്റെ പേര്T E = mc2 എ~ സമവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     കBമനുസരി x , Uരി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യു~ ദ്രവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Bത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T
മ സ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യി  updated on 13-3-2013                         രു~ ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ക്ക് ന്റെ പേര്പ്പാടു~ ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T അളവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     കൂടുതീകങല യി  updated on 13-3-2013                         രി
46.ആ റ്റ്  മ ക ഭി രി €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        സ്സുകന്റെ പേര്ള യി  updated on 13-3-2013                         ജ്  പ്പാ x മ സ കൂട യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        സ്സിന് ക്ക്  മ റ്റു~
പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ ണീറ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഫി ഷന്
47.നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഫി ഷനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ്ന്റെ പേര്പ്പാടു~ ദ്രവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    B ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨മ യി  updated on 13-3-2013                         മ റുന്നു

Physics Vidyalayam
48.സൂരിBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില

റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങള ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഫിoഷന് X ഖം  ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംയി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ¨ ല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംട ~തീകങ
49.നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഫിoഷന്റെ പേര്T അട Ž നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന ല ണീറ ›ഹായി  updated on 13-3-2013                    ½ജ് ന് ബ ബ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in… x രി ~തീകങ
50.നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഫി ഷന് , നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഫിoഷന് എ~P മ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഗ്ഗിലെ എര്ത്ത്ങ്ങള്ക്കും നിര X ഖം  ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        സ്സിന് ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ ഊ¨
ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ക്ക് 
51.ഫി ഷന് പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        ന്ത്ര x ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡ തീകങ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inജ് ജ്  ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ~ Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in സ്റ്റഷനുകള ണീറ
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in സ്റ്റഷനുകള്ക്കും നിര
52.Uരിമ്പരി ഗതീകങമ യി  updated on 13-3-2013                         ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ച്ചു U രു~ ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Ô തീകങസ്സുകന്റെ പേര്ള U രിമ്പരിB
ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Ô തീകങസ്സുകള്ക്കും നിര എന്നു Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു
53.Uരിമ്പരി ഗതീകങമ യി  updated on 13-3-2013                         ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ച്ചു U രി ത്തില് നിന്ന ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Ô തീകങസ്സുകന്റെ പേര്ള U രിമ്പ രിBതീകങരി
ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Ô തീകങസ്സുകള്ക്കും നിര എന്നു Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു
54.ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ആവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ശBകതീകങയി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംവു ലഭിBതീകങയി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വുമ ണീറ
ഊ¨പ്രാതീകങ സന്ധിതമായ ച
55.ചിത്രം 8ല
ചുരുള്ക്കും നിര ›മ ക്ര ഫി ണീറ ല് ശ ബ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡ തീകങ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨മ യി  updated on 13-3-2013                         മ റുന്നു
56.ചിത്രം 8ല
ചുരുള്ക്കും നിര ന്റെ പേര്ലÀഡ സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകPക്ക് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡ തീകങ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ ശ ബ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨മ യി  updated on 13-3-2013                         മ റുന്നു
57.»ക്സ് വ രിഖം  ക†ന്റെ പേര്ട ദ്യാലയം )@ ശ ഫിPല്ഡ ക ന്തികപ്രേരണത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ഉത്തില് നിന്നരി ധ്രുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ത്തില് നിന്ന ല്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ ദ്യാലയം )@ക്ഷ ണീറ
ധ്രുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ത്തില് നിന്ന ലക്ക്  ണീറ
58.ഫിPല്ഡ ക ന്തികപ്രേരണമ ണീറ ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് ക ന്തികപ്രേരണ ക »ക്സ് വ സൃഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ് ~തീകങ
59.ഒരു Ux രുമ്പു ക റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് കവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ചിത്രം 8 തീകങമ യി  updated on 13-3-2013                         ചിത്രം 8 ലകകമ്പ ചുറ്റ്  ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                        ടുത്തില് നിന്ന ക്രമPകരിണീറമ ണീറ ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മxര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
60.ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മxര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ന്റെ പേര്ടര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inമ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലക†മ യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ളക്ക്  xര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന പൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ളയി  updated on 13-3-2013                        ങ്ങള ണീറ സ്ല U റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 സ
61.ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്ല സ്ല U റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 സുമ യി  updated on 13-3-2013                         സദ്യാലയം )@ സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inശ ~ ക്രമPകരിണീറമ ണീറ ºഷ . ഇതീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്
ബ ഹായി  updated on 13-3-2013                    Bസര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inക്ക് Pട്ട് ഡയഗ് ലക്ക്  ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഹായി  updated on 13-3-2013                     ന്നു
62.ഒരു ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്ല ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മxര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in 0 ഡ ഗ് , 180 ഡ ഗ് , 360 ഡ ഗ് , എ~P ക ണുകള ല്
എത്തു മ്പ ള്ക്കും നിര ക ന്തികപ്രേരണ ക »ക്സ് വ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ദ്യാലയം )@ ക്ക്  ത്തില് നിന്നതീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മxര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ക യി  updated on 13-3-2013                         ല ന്റെ പേര്ല ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ
പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                     പൂജ് Bമ ണീറ
63.ഒരു ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്ല ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മxര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in 90 ഡ ഗ് , 270 ഡ ഗ് ,എ~P ക ണുകള ല് എത്തു മ്പ ള്ക്കും നിര
ക ന്തികപ്രേരണ ക »ക്സ് വ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഏറ്റ് വു കൂടുതീകങല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ദ്യാലയം )@ ~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മxര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ക യി  updated on 13-3-2013                         ല ന്റെ പേര്ല
›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                     Uരിമ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ധ ആയി  updated on 13-3-2013                         രി
64.ന്റെ പേര്സല്ഫി ഇന്ഡക്ഷന് മൂല രൂUന്റെ പേര്പ്പാടു~ emf ന്റെ പേര്T ദ്യാലയം )@ ശ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                    ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T
ദ്യാലയം )@ ശക്ക്  എതീകങ രി യി  updated on 13-3-2013                         തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് ആ emf ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ബ ക്ക്  emf എന്നുUറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു
65.DC മ ട്ട് ഡയഗ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡ തീകങ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ യി  updated on 13-3-2013                         ന്ത്ര ക ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨മ യി  updated on 13-3-2013                         മ റുന്നു
66.DC ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് യി  updated on 13-3-2013                         ന്ത്ര ക ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡ തീകങ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨മ യി  updated on 13-3-2013                         മ റുന്നു
67.ഒരു ¤ ന്സ ഫി മറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്ല ›പ്രാമറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ലയു ന്റെ പേര്സക്ക് ന്ഡറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ലയു Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in തുലBമ യി  updated on 13-3-2013                         രി
68.ഒരു ¤ ന്സ ഫി മറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്ല ന്റെ പേര്സക്ക് ന്ഡറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിരട്ട് ഡയഗ്തീകങ ›പ്രാമറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല്€~
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിരട്ട് ഡയഗ്തീകങ യി  updated on 13-3-2013                        യു ›പ്രാമറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ലയു ന്റെ പേര്സക്ക് ന്ഡറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ലയു ചുറ്റുക†ന്റെ പേര്ട എeത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T
അനുU തീകങ ത്തില് നിന്നയു ആശ്രയി  updated on 13-3-2013                         x രി ന്നു
69. ക പ്പാര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in സള്ക്കും നിര ഫിറ്റ്  ല യി  updated on 13-3-2013                        നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                         ല് Cu2 + , SO42- , H + , OH – എ~P അ യി  updated on 13-3-2013                         ണുകള്ക്കും നിര ഉ˜
70.›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഹായി  updated on 13-3-2013                    
മ്പ ള്ക്കും നിര U സറ്റ് Pവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     അ യി  updated on 13-3-2013                         ണുകള്ക്കും നിര ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഗറ്റ് Pവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഇലക ¤ ഡ ല
ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഗറ്റ് Pവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     അ യി  updated on 13-3-2013                         ണുകള്ക്കും നിര U സറ്റ് Pവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഇലക ¤ ഡ ല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPങ്ങുന്നു
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71.ല

റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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യി  updated on 13-3-2013                        നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ല U സറ്റ് Pവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     അ യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രു~ ല ഹായി  updated on 13-3-2013                     തീകങന്റെ പേര്~യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ഇലക ¤ ഡ യി  updated on 13-3-2013                        
ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ~ന്റെ പേര്തീകങങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ല് അതീകങ അ യി  updated on 13-3-2013                         ണീറPകരി x ല യി  updated on 13-3-2013                        നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                         ല് കലരു~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല്
ല യി  updated on 13-3-2013                        നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ല ല ഹായി  updated on 13-3-2013                    അ യി  updated on 13-3-2013                         ണുക†ന്റെ പേര്ട ഗ ഡതീകങക്ക്  മ റ്റ് X˜ €~ ല്ലിന്
72.ഏന്റെ പേര്തീകങ രു ല ഹായി  updated on 13-3-2013                     ന്റെ പേര്ക ˜ ണീറ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ലUനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്ചിത്രം 8 ˜തീകങ ആ ല ഹായി  updated on 13-3-2013                     U സറ്റ് Pവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    
ഇലക ¤ ഡ യു ആ ല ഹായി  updated on 13-3-2013                    ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ലവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ണീറല യി  updated on 13-3-2013                        നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഇലക ¤ ›ലറ്റ്  യു
ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ക്ക് ണീറ
73.ഏന്റെ പേര്തീകങ രു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല ണീറ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ലUനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംട ത്തില് നിന്ന˜തീകങ ആ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തു ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഗറ്റ് Pവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഇലക ¤ ഡ
ആയി  updated on 13-3-2013                         രി ക്ക് ണീറ
74.ഗ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഹായി  updated on 13-3-2013                     ക സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ന്റെ പേര്ല ന്റെ പേര്സക്ഷന് ഫിoസ ലൂന്റെ പേര്ട 5 A ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഹായി  updated on 13-3-2013                     ക്ക് ത്തില് നിന്നക്ക്  രിPതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ല ണീറ
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ഗ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഹായി  updated on 13-3-2013                     x രി ~തീകങ
75.ഫിoസ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും തീകങ ങ്ങ ന് കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് യൂ~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ക്  ള്ക്കും നിര കൂടുതീകങല് കറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013T സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ല്
ഒഴുക ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                        ത്തില് നിന്ന യി  updated on 13-3-2013                         ല് ഫിoസ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഉരു€കയു സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ലൂന്റെ പേര്ടയുള്ള ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങപ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                    
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല കയു ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യുന്നു
76.ഒരു ചിത്രം 8 ലകത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPള , ചിത്രം 8ദ്യാലയം )@തീകങലവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സ്തPര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ine , തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     മ റു~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംനുസരി x
പ്രാതീകങ രി ധ മ റുന്റെ പേര്മങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013സ സ്റ്റ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     റ്റ്  മ റു~ ല്ലിന്
77.ഒരു Uദ്യാലയം )@ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in•ന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന സ ബന്ധിതമായ ച x ട ത്തില് നിന്ന ള റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013സ സ്റ്റ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     റ്റ്  Ž രി ങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  ,മ ണീറ
78.ഫ്ലൂറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്സT ല മ്പ ന്റെ പേര്ല ടoബ നുള്ള ന്റെ പേര്ല ഫ്ലൂറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്സT Uദ്യാലയം )@ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in• അള്ക്കും നിര¤ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ലറ്റ്  രിâ കന്റെ പേര്ള
ആഗ രിണീറ ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്ത് തരംഗദൈര്ഘ്യം കൂടിയ പ്രകാശമാക്കി മാറ് ദൃശBപ്രാക ശമ ക്ക്  മ റ്റുന്നു
79.›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ക്ക് ˜ സ ഹായി  updated on 13-3-2013                    ചിത്രം 8രിBങ്ങള്ക്കും നിര ഉ˜ € മ്പ ള്ക്കും നിര Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inക ട്ട് ഡയഗ് ല ഡ
ഷ
ങ്ങ ഏര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inന്റെ പേര്പ്പാടുത്തുന്നു
80.ഓ രി Ž Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന നു നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ശ്ച തീകങ ക ലയി  updated on 13-3-2013                        ളവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ലക്ക്  യി  updated on 13-3-2013                         അനുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@ ക്ക് ന്റെ പേര്പ്പാട്ട് ഡയഗ്
›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡ തീകങ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T അളവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല് €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രുത്തു~തീകങ ണീറ Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in കട്ട് ഡയഗ്
81.€റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ അളവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല് ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ക്ക്  ന് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inബന്ധിതമായ ച തീകങമ € മ്പ ള്ക്കും നിര ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ~
›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ എല്ലിന് യി  updated on 13-3-2013                         ടത്തു ഒരു U ന്റെ പേര്ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങരിണീറ ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്ത് തരംഗദൈര്ഘ്യം കൂടിയ പ്രകാശമാക്കി മാറ് ല് എല്ലിന് യി  updated on 13-3-2013                         ടത്തു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിര ട്ട് ഡയഗ്ജ്  ½ പ്പാ
ഉ˜ € . ഇതീകങ ഒഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക്ക്  ന് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ x ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         യുക് സഹായി  updated on 13-3-2013                    മ യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങരിണീറ
ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യുന്നു.ചിത്രം 8 ല പ്രാ ദ്യാലയം )@ശങ്ങള ല ള്ള ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങരിണീറ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ച്ചു സമയി  updated on 13-3-2013                         ത്തില് നിന്നക്ക് 
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റുത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്നു.തീകങന്മൂല മറ്റ്  പ്രാ ദ്യാലയം )@ശങ്ങള ല് ആവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ശBമ യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിര ട്ട് ഡയഗ്ജ്  ലഭിBമ €ന്നു.നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ശ്ച തീകങ
സമയി  updated on 13-3-2013                         കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് യു മ്പ ള്ക്കും നിര മറ്റ്  എവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്ടന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                        ങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില ഉള്ള സ›പ്ല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റുത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    x വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങരിണീറ തുടരുന്നു.
ഇതീകങ ണീറ ല ഡ ന്റെ പേര്ഷ ഗ
82.സ ങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ള്ക്കും നിര ഫിസ ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് ഒരു ന്റെ പേര്സറ്റ്  ക ന്തികപ്രേരണ ക ധ്രുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ങ്ങള്ക്കും നിരക്ക്  ടയി  updated on 13-3-2013                         ല് ഒരു ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മxര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
ക യി  updated on 13-3-2013                         ല് മ ത്രം 8 മ ഉ˜ യി  updated on 13-3-2013                         രി കയുള
83.ത്രം 8P ഫിസ ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ത്തില് നിന്ന വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രു~ മൂ~ ഫിസ ›ലനുകള ല രി ~ Tയു
ഓ രി അഗ്ങ്ങള്ക്കും നിര ക്രമമ യി  updated on 13-3-2013                         കൂട്ട് ഡയഗ് യി  updated on 13-3-2013                         ജ്  പ്പാ x രി ~ ബ ന്ദുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ണീറ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംo¤ല് .ഇവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്ട ന്റെ പേര്തീകങ ടു~
ആള്ക്കും നിരക്ക്  ഷ ക്ക്  ഏല് കയി  updated on 13-3-2013                         ല്ലിന്. ക രിണീറ , ഈ ബ ന്ദുവു ഭൂമ യു തീകങ… ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള ന്റെ പേര്U ന്റെ പേര്ട്ട് ഡയഗ്ന്ഷBല്
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സ പൂജ് B ആണീറ . ഈ ബ ന്ദു എര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്ത് തരംഗദൈര്ഘ്യം കൂടിയ പ്രകാശമാക്കി മാറ് രി ന്നു
84.ഇന്തികപ്രേരണBയി  updated on 13-3-2013                         ല് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ~ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ യുന്റെ പേര്ട ആവൃത്തില് നിന്ന 50 ന്റെ പേര്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inട്ട് ഡയഗ്സ ആണീറ
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റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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9. Uഠനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 പ്പുകള്ക്കും നിര U ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inട്ട് ഡയഗ് : 4
പ്രാധ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംന്റെ പേര്പ്പാട്ട് ഡയഗ് പ്രാസ്ത വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംകള്ക്കും നിര
1.തീകങറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംo¤ല് ›ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില ന്റെ പേര്തീകങ ട ന്റെ പേര്തീകങ ഒരു ഫിസ ›ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് മ ത്രം 8 ന്റെ പേര്തീകങ ടു~ ആള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഷ ക്ക് 
ഏല്ക്ക്  ല്ലിന്. എ~ ല് ഇതീകങ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിര ട്ട് ഡയഗ്ജ്  ല് മ ത്രം 8 മ സ ഭിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     കയുള.ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിരട്ട് ഡയഗ്തീകങയി  updated on 13-3-2013                         ല് കബ ള നു ചുറ്റു ശക് യി  updated on 13-3-2013                        റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ക ന്തികപ്രേരണ ക ക്ഷത്രം 8 ഉള്ളതുന്റെ പേര്ക ˜ അതീകങ ല്
ന്റെ പേര്തീകങ ടു~ ആള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും അടുത്തില് നിന്ന ഫിസുമ യി  updated on 13-3-2013                         സമ്പര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inക്ക്  വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രി നുള്ള സ ധBതീകങ യി  updated on 13-3-2013                        റുന്നു.
2.നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംo¤ല് ›ലനു ഭൂമ യു തീകങ… ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള ന്റെ പേര്U ന്റെ പേര്ട്ട് ഡയഗ്ന്ഷBല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സ പൂജ് Bമ ണീറ . നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംo¤ല് ›ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്T
ന്റെ പേര്U ന്റെ പേര്ട്ട് ഡയഗ്ന്ഷBല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സ പൂജ് Bമ യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ˜ യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംo¤ല് ›ലന് ഇടക്ക്  ന്റെ പേര്ട
എര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യു~തീകങ
3.ഒരു ¤ ന്സ ഫി മറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്T വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങരിണീറ ›ലനുകള ല് ( മൂന്നു ഫിസു ഒരു നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും¡¤ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില ) ഓ രി
ഫിസ ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില ഒ രി അളവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല് ല ഡും അള്ട്രകള്ക്കും നിര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ~ ന്റെ പേര്ല്ലിന്ങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ല് മൂന്നു ഫിസുകള ന്റെ പേര്ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിരട്ട് ഡയഗ്തീകങയി  updated on 13-3-2013                         ല്
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രി ന് സ ദ്ധ്യാBതീകങയു˜ . അങ്ങന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും സ ഭിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     x ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും¡¤ല് U യി  updated on 13-3-2013                         T ല് ഒരു ന്റെ പേര്ചിത്രം 8റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                        
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിരട്ട് ഡയഗ്ന്റെ പേര്തീകങ സൃഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ് ക്ക് ന്റെ പേര്പ്പാട ന് ഇടയു˜ . ഇതീകങ ഒഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക്ക്  നു കൂട യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംo¤ല് ›ലന്
ഇടക്ക്  ന്റെ പേര്ട എര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യു~തീകങ
4.ഗ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഹായി  updated on 13-3-2013                     ക വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങരിണീറത്തില് നിന്ന നു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ˜ യുള്ള ¤ ന്സ ഫി ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inമര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ന്റെ പേര്സ്റ്റU ന്റെ പേര്ഡÀണ് ¤ ന്സ ഫി ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inമര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
ആണീറ
5.ഗൃഹായി  updated on 13-3-2013                    ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ല് സˆ ച്ചുകള്ക്കും നിര , ഫിoസുകള്ക്കും നിര , MCB ഇവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഫിസ ›ലനുകള ല ണീറ
ഘട പ്പാ ~തീകങ
6. ഫിസ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംരി ട്ട് ഡയഗ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംo¤ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലമ യി  updated on 13-3-2013                         സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inശ ക്ക്  ന് ഇടവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ~ ല് ഫിസ ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംo¤ല ലക്ക് 
ഒഴു€കയു അതീകങ പ്രാതീകങ രി ധ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ U തീകങയി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                        തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് ഫിoസ ഉരുക സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ്
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ചിത്രം 8ദ്യാലയം )@ കയു ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യുന്നു
7.›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാതീകങ രി ധ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ U തീകങയി  updated on 13-3-2013                         ലൂന്റെ പേര്ട ഒഴു€ന്നു . ഇതീകങ ണീറ ലഘുU•നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
8.എര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന U ~ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും മറ്റ്  രിണ്ടു U ന്നുകന്റെ പേര്ള അ Uക്ഷ x നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPള കൂടുതീകങല യി  updated on 13-3-2013                        തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് ത്രം 8P U ന്
സ ക്ക് റ്റ്  ലക്ക്  ഘട പ്പാ മ്പ ള്ക്കും നിര എര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന U ന് സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ടുമ യി  updated on 13-3-2013                         അദ്യാലയം )@B
സമ്പര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inക്ക് ത്തില് നിന്ന ല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രി കയു , ത്രം 8P U ന് സ ക്ക് റ്റ്  ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ ഊരു മ്പ ള്ക്കും നിര എര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന U ന്
അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും സമ്പര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inക്ക്  വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ദ്യാലയം )@ കയു ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യു~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ല് അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന്റെ പേര്രിയു
സുരിക്ഷ തീകങത്തില് നിന്നˆ ഉറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013പ്പുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രുത്തുന്നു.
9.U ന്നുക†ന്റെ പേര്ട മദ്ധ്യാBഭി ഗ
ദ്യാലയം )@ x രി ~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സ ക്ക് റ്റ്  ല് കയി  updated on 13-3-2013                        റ്റു മ്പ ള്ക്കും നിര അതീകങ നുള്ള ല്
Xറുക യി  updated on 13-3-2013                         രി ന്നു
10.എര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ›ലന് സ ക്ക് റ്റ്  ന്റെ പേര്ല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംo¤ല് ›ലനുമ യി  updated on 13-3-2013                         ഫിസ ›ലനുമ യി  updated on 13-3-2013                         സമ്പര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inക്ക് ത്തില് നിന്ന ല്
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രി ന്റെ പേര്തീകങ സൂക്ഷ ~തീകങ നുള്ള ക്രമPകരിണീറമ യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ എര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന U ന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    e കൂട്ട് ഡയഗ്
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in… x രി ~തീകങ
11.എര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         കനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും കൂട യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ചിത്രം 8മ്പുകമ്പ ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് പ്രാതീകങ രി ധ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ U തീകങ
സൃഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ് ക്ക് ന്റെ പേര്പ്പാടുന്നു. ഇതീകങ ല്ക്കൂട ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ എ†പ്പാത്തില് നിന്ന ല് ഭൂമ യി  updated on 13-3-2013                         ലക്ക്  ഒഴുക ന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         ന്നു.
12.ഉപ്പു ചിത്രം 8 രിട്ട് ഡയഗ്ക്ക് രി യു ചിത്രം 8ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ മ ശ്ര തീകങത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഈര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inപ്പാ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് യു~തുന്റെ പേര്ക ˜
എര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ›Uപ്പാ നു ചുറ്റു ഈ മ ശ്ര തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013x നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംച്ചൂന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്നു.
13.ഒരു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും സˆതീകങന്ത്രമ യി  updated on 13-3-2013                         കമ്പനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് അനുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@ x ല് അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട സˆ ഭി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക
ആവൃത്തില് നിന്ന യി  updated on 13-3-2013                         ല യി  updated on 13-3-2013                         രി അതീകങ കമ്പനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യുക
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റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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14.ശബ്ത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ശൂനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംBതീകങയി  updated on 13-3-2013                         ലൂന്റെ പേര്ട സഞ്ചം 8녰രി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് സ ധBമല്ലിന്
15.മ ധBമങ്ങള ലൂന്റെ പേര്ട ശബ് പ്രാഷണീറ ന്റെ പേര്ചിത്രം 8 ന്റെ പേര്പ്പാടു~തീകങ അനു›ദ്യാലയം )@ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഘBതീകങരി ഗരൂUത്തില് നിന്ന ല ണീറ
16.കമ്പനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ആയി  updated on 13-3-2013                        തീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ x ല് ശ ബ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ
17.സ ധ രിണീറഗതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ല് ഉxതീകങയു തീകങPവതീകങയു ഒന്നുതീകങന്റെ പേര്~യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ണീറ~ തീകങ ~ന്റെ പേര്മങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില
കള്ക്കും നിരവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക്ക്  രിന്റെ പേര്T കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സമ ണീറ അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങBസ്തമ ~തീകങ
18.ഉxതീകങ എ~തീകങ ഒരു അനുഭിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    വുമ യി  updated on 13-3-2013                         ബന്ധിതമായ ചന്റെ പേര്പ്പാട്ട് ഡയഗ്തു ശ രിPരി കപ്രാതീകങ ഭി സവുമ ണീറ അതീകങ
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Bക് Uരിവുമ ണീറ
19.തീകങPവതീകങ ഒരു ന്റെ പേര്ഭിÀതീകങ ക അളവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ണീറ . അതീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Bക് Uരിമല്ലിന്
20.ഉ ത്തില് നിന്നജ്  പ്പാ x ടoണീറ ഗ ഫി ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inക്ക്  ന്റെ പേര്T തീകങ˜ ഡ_ ല് ന്റെ പേര്തീകങ ടുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     മ്പ ള്ക്കും നിര €ടുതീകങല് ഉxതീകങയി  updated on 13-3-2013                         ല്
ശബ് കള്ക്കും നിര ~തീകങ നു ക രിണീറ പ്രാ ണീറ ദ്യാലയം )@ തീകങ കമ്പനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ ണീറ .ഇവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്ട ശബ്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ഉxതീകങ
കമ്പനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യു~ പ്രാതീകങലത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സ്തPര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന അശ്രയി  updated on 13-3-2013                         x രി ന്നു
21.ഒരു ശബ് Ô തീകങസ്സിന് ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ ശ്ര തീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     അകലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില മ്പ ള്ക്കും നിര ഉxതീകങ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രുന്നു
22.ശബ് Ô തീകങസ്സിന് ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്നു അകലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില തീകങ റു ആയി  updated on 13-3-2013                        തീകങ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രുന്നു
23.ശബ് Ô തീകങസ്സിന് ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്നു അകലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില തീകങ റു ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രുന്നു
24.കമ്പനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യൂ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്T ആയി  updated on 13-3-2013                        തീകങ യൂന്റെ പേര്ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഗ്ഗിലെ എര്ത്ത്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in അനുU തീകങത്തില് നിന്ന ല യി  updated on 13-3-2013                         രി
ഉxതീകങ
25.ഉxതീകങ പ്രാതീകങലവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സ്തPര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in അനുU തീകങത്തില് നിന്ന ല യി  updated on 13-3-2013                         രി
26.ഒ രി ആവൃത്തില് നിന്ന യി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള ടoണീറ ഗ ഫി ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in കള ല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലതീകങ കൂടുതീകങല് ഉxതീകങയി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള ശബ്X˜
27. Ô തീകങസ്സു ശ്ര തീകങ വു തീകങ… ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള അകലത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഗ്ഗിലെ എര്ത്ത്ത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     UരിPതീകങ
അനുU തീകങത്തില് നിന്ന ല യി  updated on 13-3-2013                         രി ശബ്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ഉxതീകങ
28.മ ദ്ധ്യാBമത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T സ ന്ദ്രതീകങ കൂടുതീകങല ന്റെ പേര്ണീറങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ല് ഉxതീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ
29.ശബ്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T അ തീകങ ദ്യാലയം )@ ശയി  updated on 13-3-2013                         ല ണീറ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യു പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                    ന്റെ പേര്മങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ല് ഉxതീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ . എതീകങ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
ദ്യാലയം )@ ശയി  updated on 13-3-2013                         ല ന്റെ പേര്ണീറങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ല് €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യു
30.ശബ്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ആവൃത്തില് നിന്ന യുമ യി  updated on 13-3-2013                         ബന്ധിതമായ ചന്റെ പേര്പ്പാട്ട് ഡയഗ് ഒരു ശ്രവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ണീറ നുഭിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    മ ണീറ ശ്രുതീകങ ഇതീകങ
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Bക് Uരിമ ണീറ
31.ആവൃത്തില് നിന്ന കൂട യി  updated on 13-3-2013                         ശബ് ന്റെ പേര്ചിത്രം 8വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യി  updated on 13-3-2013                         ല് തീകങട്ടു മ്പ ള്ക്കും നിര കൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in…തീകങ കൂടുതീകങല് തീകങ ന്നു
32.വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുക്ക് †ന്റെ പേര്ട കമ്പനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വൃത്തില് നിന്ന വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ x ല് ശബ്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ശ്രുതീകങ കൂടുന്നു
33.ഇട Xഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്ക്ക്  തീകങ ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്~ ശ്രുതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള ശബ്മ ണീറ
34.ഒരു പ്രാ തീകങBക ആള ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും തീകങ രി xറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         ~തീകങ ശബ്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ഗുണീറ എ~
പ്രാ തീകങBകതീകങയി  updated on 13-3-2013                         ണീറ
35.ഒരു ന്റെ പേര്മഗ ഫി ണീറ ല് ശബ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലU ടു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    B U ക്ക്  ന് അനുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@ ക്ക്  ന്റെ പേര്തീകങ ആവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും പ്രാതീകങ Uതീകങനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
മൂല ഒ രി ദ്യാലയം )@ ശയി  updated on 13-3-2013                         ല ക്ക്  മ റ്റുന്നു
36.ന്റെ പേര്സ്റ്റതീകങ _ പ്പാ ല് , ശബ് അ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക പ്രാതീകങ Uതീകങനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ധയി  updated on 13-3-2013                        മ യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ളഞ്ഞ €ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്ല ലൂന്റെ പേര്ട
സഞ്ചം 8녰രി x ന്റെ പേര്ചിത്രം 8വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യി  updated on 13-3-2013                         ല് എത്തു~തീകങ
37.ആശുUത്രം 8 , ക ടതീകങP എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട Uരി സരിത്തില് നിന്ന ണീറ ഹായി  updated on 13-3-2013                     ണ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും രി ധ ച്ചുന്റെ പേര്ക ണ്ടുള്ള
ബ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഡും അള്ട്രകള്ക്കും നിര ഉ˜ ക റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013
38.മനുഷBന്റെ പേര്T ശ്രവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ണീറUരി ധ 20 ന്റെ പേര്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inട്ട് ഡയഗ്സ Xതീകങല് 20,000 ന്റെ പേര്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inട്ട് ഡയഗ്സ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന്റെ പേര്രിയി  updated on 13-3-2013                         ണീറ
39.പ്രാതീകങ ധˆനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും അനുഭിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന്റെ പേര്പ്പാടണീറന്റെ പേര്മങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ല് അദ്യാലയം )@Bശബ് ശ്രവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     x 1/10 ന്റെ പേര്സക്ക് ന്ഡ നു ശഷ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pണ്ടു
അ തീകങ ശബ് ന്റെ പേര്ചിത്രം 8വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യി  updated on 13-3-2013                         ല് Uതീകങ ക്ക് ണീറ
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40.പ്രാ സത്തില് നിന്ന ല്ക്കൂട ലസര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ബP കടന്നു U € മ്പ ള്ക്കും നിര അതീകങ ന്റെ പേര്T ദ്യാലയം )@ ശ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Bതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും U ദ്യാലയം )@ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ശ ത്തില് നിന്നക്ക്  ണീറ
41. ലസര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ബP ഒ രി തീകങരി ഗ›ദ്യാലയം )@ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഘBXള്ള പ്രാക ശമ ണീറ
42. ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സ്ക്രീനിPനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില , സ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും മ തീകങ യി  updated on 13-3-2013                        റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില ചിത്രം 8 ത്രം 8ങ്ങള്ക്കും നിര തുടര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inxയി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                         മ റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ചിത്രം 8ല ~തീകങ യി  updated on 13-3-2013                        
തീകങ ന്നു~തീകങ കe ന്റെ പേര്T ന്റെ പേര്Uഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്സ സ്റ്റന്സ ഓഫി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് എ~ പ്രാതീകങ ഭി സ മൂലമ ണീറ
43.ഫി ന് കറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ങ്ങു മ്പ ള്ക്കും നിര ദ്യാലയം )@ളങ്ങ†ന്റെ പേര്ട ഭി ഗങ്ങള്ക്കും നിര പൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineമ യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ രി ~തു U ന്റെ പേര്ല
തീകങ ന്നു~തീകങ കe ന്റെ പേര്T ന്റെ പേര്Uഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്സ സ്റ്റന്സ ഓഫി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് എ~ പ്രാതീകങ ഭി സ മൂലമ ണീറ
44.സള്ക്കും നിരഫിoറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ക ആഡ ഡ ഒഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്
മ്പ ള്ക്കും നിര U ത്രം 8ത്തില് നിന്ന നുള്ള ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    B U ~തീകങ നു ക രിണീറ
സ ഡ യി  updated on 13-3-2013                         തീകങ യി  updated on 13-3-2013                         സള്ക്കും നിര ഫിറ്റ്  ആസ ഡും അള്ട്രമ യി  updated on 13-3-2013                         പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ച്ചു˜ €~ അതീകങ സൂക്ഷ്മമ യി  updated on 13-3-2013                         ,
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഗ്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്രം 8ങ്ങള്ക്കും നിര ന്റെ പേര്ക ണ്ടു ക ണീറ ന് Uറ്റ്  ത്തില് നിന്ന സള്ക്കും നിരഫിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in കണീറ കകള ല് പ്രാക ശത്തില് നിന്ന നു
സ ഭിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സരിണീറമ ണീറ
45.വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ദൂരി സ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന നു ഒ രി Žലന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 x സൂക്ഷ്മമ യി  updated on 13-3-2013                         Uഠ ~തീകങ നു ഒ രി സമയി  updated on 13-3-2013                        
ഭൂമ യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ല ക ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Ž Ž തീകങ മനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംസ്സിന് ല ~തീകങ നു U ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ങ്ങള്ക്കും നിര
ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ന്നു
46. U ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ങ്ങള്ക്കും നിര ഒ രി Ž നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന Ž രിമ യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല്ക്ക്  ത്തില് നിന്നതീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല്
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും മയി  updated on 13-3-2013                        ത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ~ ല്ലിന്
47. സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in U നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല ല് പ്രാക ശ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡ തീകങ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨മ യി  updated on 13-3-2013                         മ റുന്നു
48.വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക രിണീറതീകങ U ആഗ രിണീറ ന്റെ പേര്ചിത്രം 8 ന് Uറ്റ്  യി  updated on 13-3-2013                         പ്രാതീകങലങ്ങള്ക്കും നിര കറുത്തില് നിന്നതു UരുUരുത്തില് നിന്നതു
ആയി  updated on 13-3-2013                        തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല ണീറ സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ട്ട് ഡയഗ്ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഹായി  updated on 13-3-2013                    Pറ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്ല ന്റെ പേര്ചിത്രം 8മ്പു ›Uപ്പുകള്ക്കും നിര കറുത്തില് നിന്നതു UരുUരുത്തില് നിന്നതു
ആക്ക്  യി  updated on 13-3-2013                         രി ~തീകങ
49.തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല ഉയി  updated on 13-3-2013                        രു മ്പ ള്ക്കും നിര ജ് ലത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T സ ന്ദ്രതീകങ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു
50.തീകങ രുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങ രി ò റ്റു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ല മ ഥുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും മ സത്തില് നിന്ന ല ണീറ
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10 .തീകങ ന്റെ പേര്ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യു~വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട ഗ് ഫി ക ചിത്രം 8 ത്രം 8 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രി ക
1.A.C ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്നുള്ള ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ
2.DC ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്നുള്ള ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ
3.ബ റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്നുള്ള ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ
4.ഹായി  updated on 13-3-2013                     ഫി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ക്ട ഫിയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്നുള്ള ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ
5.ഫുള്ക്കും നിര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ക്ട ഫിയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്നുള്ള ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ
6.ഇതീകങ ല് ഏതീകങ ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്~ ന്റെ പേര്ക്ക് യുള്ള ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ യുന്റെ പേര്ട ഗ് ഫി ണീറ ഒ രി U ന്റെ പേര്ല തീകങ ന്നു~തീകങ ?
( ഉത്തില് നിന്നരി : U ഠപുസ്തക Uജ്  : 83 ,138 ,140 )
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റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013

11. തീകങ ന്റെ പേര്ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യു~വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട പ്രാതീകങPക ചിത്രം 8 ത്രം 8Pകരി ക
1.റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013സ സ്റ്റര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
2. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രി യി  updated on 13-3-2013                        ബ ള്ക്കും നിര റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013സ സ്റ്റര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
3.ഫി ക്സ് വഡ ഇന്ഡക്ടര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
4. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രി യി  updated on 13-3-2013                        ബ ള്ക്കും നിര ഇന്ഡക്ടര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
5.ഫി ക സഡ കപ്പാ സ റ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
6. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രി യി  updated on 13-3-2013                        ബ ള്ക്കും നിര കപ്പാ സ റ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
7.ഡ യി  updated on 13-3-2013                         ഡ
8.LED
9.ന്റെ പേര്സല്
10.pnp ¤ ന്സ സ്റ്റര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
11.npn ¤ ന്സ സ്റ്റര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
( ഉത്തില് നിന്നരി : U ഠപുസ്തക Uജ്  : 135 )
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12. തീകങ ന്റെ പേര്ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യു~വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ഡയി  updated on 13-3-2013                        ഗ് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രി ക
1.ബ റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 , ഡ യി  updated on 13-3-2013                         ഡ , ബള്ക്കും നിരബ , സ x എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     അടങ്ങു~ സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ; ഇതീകങ ല് ഡ യി  updated on 13-3-2013                         ഡ
ഫി ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഡ ബയി  updated on 13-3-2013                        സ ല് ഉള്ളതീകങ
2.ബ റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 , ഡ യി  updated on 13-3-2013                         ഡ , ബള്ക്കും നിരബ , സ x എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     അടങ്ങു~ സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ; ഇതീകങ ല് ഡ യി  updated on 13-3-2013                         ഡ
റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്സ ബയി  updated on 13-3-2013                        സ ല് ഉള്ളതീകങ
3.ഒരു ഹായി  updated on 13-3-2013                     ഫി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ക്ട ഫിയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ്
4.ഒരു ഫുള്ക്കും നിര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ക്ട ഫിയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ്
5.സ്റ്റ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in കണീറക്ഷന്
6.മൂ~ സˆ ച്ചുക† മൂ~ ബള്ക്കും നിരബുക† ബ റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യു ചിത്രം 8ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inന്നുള്ള ശ്രണീറPരിPതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ്
7.മൂ~ സˆ ച്ചുക† മൂ~ ബള്ക്കും നിരബുക† ബ റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യു ചിത്രം 8ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inന്നുള്ള സമ ന്തികപ്രേരണരിരിPതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ്
8.ഗൃഹായി  updated on 13-3-2013                    ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങPകരിണീറ സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ്
9.›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങരിണീറത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ധഘട്ട് ഡയഗ്ങ്ങള്ക്കും നിര
10.സ x , സ ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        ഡ , അ…Pറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in , ബള്ക്കും നിരബ , എ സ Ô തീകങസ എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     അടങ്ങു~ (
ന്റെ പേര്സല്ഫി ഇന്ഡക്ഷന് UരിPക്ഷണീറ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംടത്തുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംതീകങ നുള്ള ) സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ്
11.സ x , ›Uമറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ക യി  updated on 13-3-2013                         ല് , ന്റെ പേര്സക്ക് ന്ഡറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ക യി  updated on 13-3-2013                         ല് , Ux രുമ്പു ക ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in , ഗ ല്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും മPറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in , എ
സ Ô തീകങസ എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     അടങ്ങു~ ( മ¡xല് ഇന്ഡക്ഷന് UരിPക്ഷണീറ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംടത്തുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംതീകങ നുള്ള )
സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ്
12. ക പ്പാര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in സള്ക്കും നിര ഫിറ്റ്  ല യി  updated on 13-3-2013                        നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യുന്റെ പേര്ട ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     Åഷണീറ
( ഉത്തില് നിന്നരി : U ഠപുസ്തക Uജ്  : 137 , 138, 139 , 94 ,95 , 93 , 86 , 84 , 67 )
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13. തീകങ ന്റെ പേര്ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യു~വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട ചിത്രം 8 ത്രം 8 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രിx ഭി ഗങ്ങള്ക്കും നിര അടയി  updated on 13-3-2013                         ളന്റെ പേര്പ്പാടുത്തുക
1.ഒരു ക ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inബണ് ദ്യാലയം )@ണ്ഡ ല് ന്റെ പേര്ചിത്രം 8മ്പു പൂശു~തീകങ
2.ഒരു ഇരുമ്പു കപ്പാ ല് ന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ള്ള പൂശു~തീകങ
3.അലൂമ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                         സ്പൂണീറ ല് സˆര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ine പൂശു~തീകങ
4.ഇരുമ്പു കമ്പ യി  updated on 13-3-2013                         ല് ക്ര മ യി  updated on 13-3-2013                         പൂശു~തീകങ
5.ഫ്ലൂറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്സT ല മ്പ
6.എ സ ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
7.ഡ സ ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
8.ചിത്രം 8ല ചുരുള്ക്കും നിര ›മ ക്ര ഫി ണ്
9.ന്റെ പേര്സ്റ്റU അU ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
10.ന്റെ പേര്സ്റ്റU ന്റെ പേര്ഡÀണ് ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
11.ഫിന്റെ പേര്ളമ ഗ ന്റെ പേര്T ഇടതു›ക നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        മ
12.ഡ സ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ മ ട്ട് ഡയഗ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
13.ചിത്രം 8ല ചുരുള്ക്കും നിര ന്റെ പേര്ലÀഡ സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകPക്ക് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
14.ത്രം 8P U ന് പ്ലഗ്ഗിലെ എര്ത്ത് ന്റെ പേര്T ഉള്ക്കും നിരഭി ഗ
15.Uതുന്റെ പേര്ക്ക്  ന്റെ പേര്ക ട്ടു മ്പ ഴു ശക് യി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ക ട്ടു മ്പ ഴു ഉ˜ €~ ശബ്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ആയി  updated on 13-3-2013                        തീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സ
16. Ô തീകങസ്സിന് ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്നു അകന്നു U € തീകങ റു ശബ്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ആയി  updated on 13-3-2013                        തീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രു~ മ റ്റ് 
17.അനുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ദ്യാലയം )@ പ്രാദ്യാലയം )@ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inശ പ്പാ ~തീകങ നുള്ള UരിPക്ഷണീറ
18.ഒരു ത്രം 8 ക ണീറ പ്രാ സത്തില് നിന്ന ല്ക്കൂട ലസര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in രിâ കടന്നു U €~തീകങ ന്റെ പേര്T ചിത്രം 8 ത്രം 8
19.തീകങലതീകങ രി ച്ചുന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    x ത്രം 8 ക ണീറ പ്രാ സത്തില് നിന്ന ല്ക്കൂട ലസര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ബP കടന്നു U €~തീകങ ന്റെ പേര്T ചിത്രം 8 ത്രം 8
20.ഒരു ത്രം 8 ക ണീറ പ്രാ സത്തില് നിന്ന ല്ക്കൂട സൂരിBപ്രാക ശ കടന്നു U €~തീകങ ന്റെ പേര്T ചിത്രം 8 ത്രം 8
21.പ്രാക ശത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ജ് ലത്തില് നിന്ന ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില പ്രാകPര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും സ ഭിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്നു˜ എന്നു ന്റെ പേര്തീകങള യി  updated on 13-3-2013                         ~
UരിPക്ഷണീറത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ചിത്രം 8 ത്രം 8
22.ഒരു ജ് ലകണീറ കയി  updated on 13-3-2013                         ല് പ്രാക ശത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും സ ഭിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ~ പ്രാകPര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ചിത്രം 8 ത്രം 8
23.മഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല്ലു ദൃഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ് രിഖം  യു വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Bക്മ ~ ചിത്രം 8 ത്രം 8
24.രിണ്ടുപ്രാ സങ്ങള്ക്കും നിര ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ x ധവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ള പ്രാക ശ പുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in… ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ധ
25.പ്രാ •മ ക വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineങ്ങ†ന്റെ പേര്ട സ യി  updated on 13-3-2013                         ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
26.കപ്പാ സ റ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
27.സൂരിBന്റെ പേര്T ഘടനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
( ഉത്തില് നിന്നരി : U ഠപുസ്തക Uജ്  : 67 ,74 ,79,82, 85, 87 ,88, 89 , 96, 103, 104, 107, 119 ,120 ,
121, 122, 123, 125, 127, 136 , 148)
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14. സ ധ രിണീറ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രി റുള്ള മ തൃക പ്രാശ്നങ്ങള്ക്കും നിര
1.ഒരു ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ഹായി  updated on 13-3-2013                    Pറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ~ തീകങ U ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ കണ്ടുU ട ക്ക്  ന്
2.›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ഉUകരിണീറത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in കണ്ടുU ട ക്ക്  ന്
3. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിര ട്ട് ഡയഗ്ജ്  €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യു മ്പ ള്ക്കും നിര ബള്ക്കും നിരബ ന്റെ പേര്T Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in എത്രം 8ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                        ~ കണ്ടുU ട ക്ക്  ന്
4.ന്റെ പേര്സക്ക് ന്ഡറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള്ക്കും നിര ട്ട് ഡയഗ്ജ്  കണ്ടുU ട ക്ക്  ന്
5.›പ്രാമറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ല കറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013T കണ്ടുU ട ക്ക്  ന്
6.വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pട്ട് ഡയഗ് ല് ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ x ഒരു മ സന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ഉU ഭി ഗ കണ്ടുU ട ക്ക്  ന്
7.ഇതുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pട്ട് ഡയഗ് ല് ഒരു മ സ അട ക്ക് ˜ കറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റുബ ല് കണീറക്ക്  വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്
8.30 ദ്യാലയം )@ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സവു , 31 ദ്യാലയം )@ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സവു ഉള്ള മ സങ്ങള ന്റെ പേര്ല കറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013T ചിത്രം 8 ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ കന്റെ പേര്˜ത്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്
9.›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ഉU ഭി ഗവു മPറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013Pഡ ഗുമ യുള്ള വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സ കന്റെ പേര്˜ത്തില് നിന്ന ന്
10.ചിത്രം 8 ല ബള്ക്കും നിരബുകള്ക്കും നിര സ എഫി എല് ആക്ക്  യി  updated on 13-3-2013                         ല് എന്തുമ ത്രം 8 ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ഒരു മ സത്തില് നിന്ന ല്
ല ഭി ക്ക്  ന്റെ പേര്മ~ കന്റെ പേര്˜ത്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്
11.ശബ് Ô തീകങസ്സിന് എത്രം 8 അകന്റെ പേര്ലന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                        ~ കന്റെ പേര്˜ത്തില് നിന്ന ന്
12.മറ്റ്  Uദ്യാലയം )@ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in•ങ്ങള ന്റെ പേര്ല ശബ്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T പ്രാ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഗ കന്റെ പേര്˜ത്തില് നിന്ന ന്
13.പ്രാതീകങ ധˆനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യുമ യി  updated on 13-3-2013                         ബന്ധിതമായ ചന്റെ പേര്പ്പാടുത്തില് നിന്ന ശബ് സഞ്ചം 8녰രി x ദൂരി എത്രം 8ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                        ~ കണീറക്ക്  വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്
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15. ക്രമത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്ലഴുതുക
1.സുരിBന്റെ പേര്T ഘടനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
ക ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ---> വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക രിണീറ മഖം  ല ----> സ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഹായി  updated on 13-3-2013                    നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും മഖം  ല -----> ഫി ട്ട് ഡയഗ് സഫി യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ---->
ക്ര മ സഫി യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in -----> ന്റെ പേര്ക റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ണീറ ( ഉള്ള ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ത്തില് നിന്നക്ക്  )
2.നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങള ന്റെ പേര്ല തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലയു നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ങ്ങ†
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPല ---> ന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ള്ള ----> മഞ്ഞ ----> ഓറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ചം 8녰 -----> ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    പ്പാ ( കൂട യി  updated on 13-3-2013                        തീകങ ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രു~
ക്രമത്തില് നിന്ന ല് )
3.സൂരിBസമ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങ†ന്റെ പേര്ട Uരി ണീറ മ
ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംബുല ----> പ്രാ ഗ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8 ----> Xഖം  Bധ രി നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8 ----> ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ~ ഭിPമന് ---->
ന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ള്ള ള്ളന് ----> കറുത്തില് നിന്ന €ള്ളന്
4.സൂരിB നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ക്  ള്ക്കും നിര മ സ കൂട യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8ങ്ങ†ന്റെ പേര്ട Uരി ണീറ മ
ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംബുല ----> പ്രാ ഗ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8 ----> Xഖം  Bധ രി നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷത്രം 8 ----> ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ~ ഭിPമന് ---->
സൂപ്പാര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ----> മ സ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ----> നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംo ¤ ണ് സ്റ്റ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
-----> മ സ കൂട യി  updated on 13-3-2013                        വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ----> ക്ക്  ഹായി  updated on 13-3-2013                     ള്ക്കും നിര
5.›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങരിണീറത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ധ ഘട്ട് ഡയഗ്ങ്ങള്ക്കും നിര
Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in സ്റ്റഷനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്ല ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in -----> 1 220 kv ന്റെ പേര്സ്റ്റU അU ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ------>
66 kv / 33 kv ന്റെ പേര്സ്റ്റU ന്റെ പേര്ഡÀണ് ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Bവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ യി  updated on 13-3-2013                         ശ ലകള്ക്കും നിരക്ക്  ) ----> 11 kv
ന്റെ പേര്സ്റ്റU ന്റെ പേര്ഡÀണ് ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( ന്റെ പേര്ചിത്രം 8റുക ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Bവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ യി  updated on 13-3-2013                         ശ ലകള്ക്കും നിര ) ----> 230 kv ന്റെ പേര്സ്റ്റU
ന്റെ പേര്ഡÀണ് ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങരിണീറ ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in )
6.ഗൃഹായി  updated on 13-3-2013                    ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങPകരിണീറ സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ്
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ട്ട് ഡയഗ് ഔവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മPറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ----> ന്റെ പേര്മയി  updated on 13-3-2013                         ന് ഫിoസ ----> ന്റെ പേര്മയി  updated on 13-3-2013                         ന് സˆ x ----> ന്റെ പേര്മയി  updated on 13-3-2013                         ന് ഫിoസ ബ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഡ
----> മറ്റ്  ഉUകരിണീറങ്ങള ല ള്ള വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങരിണീറ ›ലന്
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റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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16. Uഠനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 പ്പുകള്ക്കും നിര U ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inട്ട് ഡയഗ് : 5
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

ലഘു ചിത്രം 8 ദ്യാലയം )@Bങ്ങള്ക്കും നിര
›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ലUനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്ക ണ്ടുള്ള ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗങ്ങള്ക്കും നിര ഏവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?
1. ക ണീറ നുള്ള ഭി ഗ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ ന്നു
2. ല ഹായി  updated on 13-3-2013                    നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ശനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും തീകങടയുന്നു
›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                     മൂല ചിത്രം 8 ലകത്തില് നിന്ന ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില˜ €~ തീകങ Uന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന സˆ ധPനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ~ ഘടകങ്ങള്ക്കും നിര
ഏന്റെ പേര്തീകങ ന്റെ പേര്ക്ക്  ?
1. കറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013T ( ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                     തീകങPവതീകങ )
2. ചിത്രം 8 ലകത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T പ്രാതീകങ രി ധ
3. ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഹായി  updated on 13-3-2013                     ~ സമയി  updated on 13-3-2013                        
›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ യുന്റെ പേര്ട തീകങ Uഫില ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗന്റെ പേര്പ്പാടുത്തു~ ഉUകരിണീറങ്ങള്ക്കും നിര ഏന്റെ പേര്തീകങല്ലിന് ?
1. ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ഹായി  updated on 13-3-2013                    Pറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
2. ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ഇസ്ത രി ന്റെ പേര്പ്പാട്ട് ഡയഗ്
3. ഇ മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഷന് ഹായി  updated on 13-3-2013                    Pറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക്ര മ ന്റെ പേര്T ഏന്റെ പേര്തീകങ ന്റെ പേര്ക്ക്  സവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ശഷതീകങകള ണീറ അതീകങ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഉUകരിണീറങ്ങള ന്റെ പേര്ല
ഹായി  updated on 13-3-2013                    Pറ്റ്  ഗ ക യി  updated on 13-3-2013                         ല് ഉ˜ ക്ക്  ന് യി  updated on 13-3-2013                         ഗBമ ~തീകങ ?
1. ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ ദ്രവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ണീറ ങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  ,
2. ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ പ്രാതീകങ രി ധ
3. ചുട്ടുUഴുത്തില് നിന്ന അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Žയി  updated on 13-3-2013                         ല് ദ്യാലയം )@Pര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഘ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംരി നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല്ക്ക്  നുള്ള കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    
ടങ്സ്റ്റണ് 6com.sun.star.document.XEmbeസ്റ്റണീറ ന്റെ പേര്T ഏന്റെ പേര്തീകങല്ലിന് പ്രാ തീകങBകതീകങകള ണീറ അതീകങ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ബള്ക്കും നിരബ ന്റെ പേര്T ഫി ലന്റെ പേര്മT യി  updated on 13-3-2013                        
ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ക്ക്  ന് യി  updated on 13-3-2013                         ഗBമ €~തീകങ ?
1. ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ ദ്രവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ണീറ ങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  ,
2. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംരി യി  updated on 13-3-2013                         കമ്പ യി  updated on 13-3-2013                         ക്ക്  മ റ്റ്  നുള്ള സ ധBതീകങ ( ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ ഡക്ട ല റ്റ്  )
3. ചുട്ടുUഴുത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    †ത്തില് നിന്ന അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Žയി  updated on 13-3-2013                         ല് ദ്യാലയം )@Pര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഘ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംരി നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല്ക്ക്  നുള്ള കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    
4. തീകങ രിതീകങ മBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013സ സ്റ്റ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     റ്റ് 
ഇന്ക ന്ഡന്റെ പേര്സT ല മ്പ നുള്ള ല് അലസവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങകങ്ങള്ക്കും നിര നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ~തുന്റെ പേര്ക ണ്ടുള്ള മന്മാര്8കള്ക്കും നിര
ഏവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?
1. ഫി ലന്റെ പേര്മT ന്റെ പേര്T ബ ഷ്പീകരണം കുറക്കുനPകരിണീറ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്നു
2. ബള്ക്കും നിരബ ന്റെ പേര്T ആയുസ്സു ക്ഷമതീകങയു കൂടുന്നു
3. ബള്ക്കും നിരബ കറുത്തു U €~ ല്ലിന്
4. ബള്ക്കും നിരബ നുള്ള ന്റെ പേര്ല തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല ഒരു Uരി ധ ക്ക്  അപ്പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 കൂട ന്റെ പേര്തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ന്
സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         ന്നു
ഇന്ക ന്ഡന്റെ പേര്സT ല മ്പ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും അ Uക്ഷ x ഫ്ലൂറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്സT ല മ്പ നുള്ള മന്മാര്8കള്ക്കും നിര എഴുതുക
1. ഇന്ക ന്ഡന്റെ പേര്സT ല മ്പ ന്റെ പേര്T ഏക ദ്യാലയം )@ശ 5 മടങ്ങ ണീറ ഫ്ലൂറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്സT
ല മ്പ ന്റെ പേര്T ആയുസ്സിന്
2. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല്€~ ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ഭൂരി ഭി ഗവു പ്രാക ശമ ക്ക്  മ റ്റുന്നു
3. ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ് €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    
4. തുലBUവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഉള്ള ഫി ലന്റെ പേര്മT ല മ്പ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല്€~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ക്  ള്ക്കും നിര കൂടുതീകങല് പ്രാക ശ
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8.

9.

10.

11.

റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല്€ന്നു
5. തുലB Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഉള്ള ഫി ലന്റെ പേര്മT ല മ്പ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല്€~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ക്  ള്ക്കും നിര 5 മടങ്ങ പ്രാക ശ
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല്€ന്നു
സ എഫി എല് ന്റെ പേര്T മന്മാര്8കള്ക്കും നിര ഏവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?
1. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ള രി €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         €
2. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല്€~ ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ഭൂരി ഭി ഗവു പ്രാക ശ ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨മ യി  updated on 13-3-2013                         മ റുന്നു
3. ഫി ലന്റെ പേര്മT ല മ്പ ന്റെ പേര്T 5 മടങ്ങ ആയുസ്സിന് ഉ˜
4. തീകങPവതീകങ കൂട യി  updated on 13-3-2013                         അളവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ല് പ്രാക ശ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല്€ന്നു
സ എഫി എല് ന്റെ പേര്T പ്രാശ്നങ്ങള്ക്കും നിര
1. പ്രാ രി ഭിന്റെ പേര്ചിത്രം 8ലവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     കൂടുതീകങല്
2. U ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് €~ ടoബ നുള്ള ല് ഉള്ള ന്റെ പേര്മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 , ഫ്ലൂറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്സT Uദ്യാലയം )@ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in•ങ്ങള്ക്കും നിര
എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     മ ല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംBങ്ങള യി  updated on 13-3-2013                         Uരി Ž തീകങ ക്ക്  ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തു~ ഭിPഷണീറP
3. ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗB ശൂനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംBമ യി  updated on 13-3-2013                         ഫ്ലൂറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്സT ടoബുകള്ക്കും നിര മ ല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംBക്കൂമ്പ രിമ യി  updated on 13-3-2013                         മ റുന്നു
D.C ആവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ശBമ യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രു~ സന്ദര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഭിങ്ങള്ക്കും നിര ഏവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?
1. ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     Åഷണീറ പ്രാക്ര യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് ല ഹായി  updated on 13-3-2013                     വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inതീകങ രി ന്റെ പേര്xടു ~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
2. ല ഹായി  updated on 13-3-2013                    സ _രിണീറ
3. ആ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ›ഡസ ഗ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
4. ഇലക ¤ ണീറ ക ഉUകരിണീറങ്ങള്ക്കും നിര പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന പ്പാ ~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
5. ഇലക ¤ ക ന്റെ പേര്¤യി  updated on 13-3-2013                         നുകള്ക്കും നിര പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന പ്പാ ~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
AC ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 Tയു DC ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 Tയു പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള സ മBതീകങക†
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സങ്ങ† എഴുതുക
സ മBതീകങകള്ക്കും നിര
1. ഫിPല്ഡ ക ന്തികപ്രേരണ , ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മxര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in , ºഷുകള്ക്കും നിര എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     രി˜ ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില ന്റെ പേര്U തു
ഘടകങ്ങള ണീറ
2. ഫിPല്ഡ ക ന്തികപ്രേരണത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ധ്രുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ങ്ങള്ക്കും നിരക്ക്  ടയി  updated on 13-3-2013                         ല് ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മxര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in കറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ങ്ങുന്നു
3. ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മxര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ക യി  updated on 13-3-2013                         ല നുള്ള ല് എല്ലിന് യി  updated on 13-3-2013                         പ്പാ ഴു ദ്യാലയം )@ ശമ റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്ക്ക്  ˜ രി ~
›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ~തീകങ
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സങ്ങള്ക്കും നിര
1. AC ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മxറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്T അഗ്ങ്ങള്ക്കും നിര സ്ല പ്പാ റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ഗുക†മ യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ
ഘട പ്പാ x രി ~തീകങ എ~ ല് DC ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in മxറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്ല അഗ്ങ്ങന്റെ പേര്ള
'പ്പാê റ്റ്  റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ഗുക†മ യി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ഘട പ്പാ x രി ~തീകങ
2. AC ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് പൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ളയി  updated on 13-3-2013                        ങ്ങള്ക്കും നിര ºഷുമ യി  updated on 13-3-2013                         ഉരിസ ബ ഹായി  updated on 13-3-2013                    Bസര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inക്ക് Pട്ട് ഡയഗ് ല്
ബന്ധിതമായ ച Ž U ന്നു.എ~ ല് DC ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് അര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ളയി  updated on 13-3-2013                        ങ്ങള്ക്കും നിര
ºഷുമ യി  updated on 13-3-2013                         ഉരിസ ബ ഹായി  updated on 13-3-2013                    Bസര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inക്ക് Pട്ടുമ യി  updated on 13-3-2013                         ബന്ധിതമായ ച Ž U ന്നു.
3. AC ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് പൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ളയി  updated on 13-3-2013                        ങ്ങള്ക്കും നിര ഓ രി ന്നു എല്ലിന് യി  updated on 13-3-2013                         പ്പാ ഴു ഒ രി ºഷ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
തീകങന്റെ പേര്~ സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inശ ച്ചു കറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ങ്ങുന്നു . DC ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് ഓ രി അര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാഭ്രമണീറ
പൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന യി  updated on 13-3-2013                        
മ്പ ഴു അര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ളയി  updated on 13-3-2013                        ങ്ങ† ºഷുക† തീകങ… ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള ബന്ധിതമായ ച മ റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013
മ റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രുന്നു.
4. AC ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് ബ ഹായി  updated on 13-3-2013                    Bസര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inക്ക് Pട്ട് ഡയഗ് ല് ദ്യാലയം )@ ശമ റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്ക്ക്  ˜ രി ~ ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ
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റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഹായി  updated on 13-3-2013                     ന്നു . DC ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് ബ ഹായി  updated on 13-3-2013                    Bസര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inക്ക് Pട്ട് ഡയഗ് ല് ഒ രി ദ്യാലയം )@ ശയി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള
›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഹായി  updated on 13-3-2013                     ന്നു.
12. ന്റെ പേര്സ്റ്റU അU ¤ ന്സ ഫി മറു ന്റെ പേര്സ്റ്റU ന്റെ പേര്ഡÀണ് ¤ ന്സ ഫി മറു തീകങ… ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    BതീകങB സങ്ങള്ക്കും നിര ഏവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?

ന്റെ പേര്സ്റ്റU അU ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in

ന്റെ പേര്സ്റ്റU ന്റെ പേര്ഡÀണ് ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in

›പ്രാമറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ല് തീകങ രിതീകങ മBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    e കൂട യി  updated on 13-3-2013                         കമ്പ
ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ x രി ന്നു.
›പ്രാമറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ല് ചുരു†ക†ന്റെ പേര്ട എe
€റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യി  updated on 13-3-2013                         രി
ന്റെ പേര്സക്ക് ന്ഡറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ല് ചുരു†ക†ന്റെ പേര്ട എe
കൂടുതീകങല യി  updated on 13-3-2013                         രി
ന്റെ പേര്സക്ക് ന്ഡറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ല് തീകങ രിതീകങ മBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    e
€റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ കമ്പ ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ന്നു

›പ്രാമറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ല് തീകങ രിതീകങ മBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    e €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ
കമ്പ ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ x രി ന്നു.
›പ്രാമറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ല് ചുരു†ക†ന്റെ പേര്ട എe
കൂടുതീകങല യി  updated on 13-3-2013                         രി
ന്റെ പേര്സക്ക് ന്ഡറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ല് ചുരു†ക†ന്റെ പേര്ട എe
€റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യി  updated on 13-3-2013                         രി
ന്റെ പേര്സക്ക് ന്ഡറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ല് തീകങ രിതീകങ മBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    e കൂട യി  updated on 13-3-2013                        
കമ്പ ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ന്നു

13. ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്ല ഫിPല്ഡ ക ന്തികപ്രേരണ Ž രിക ന്തികപ്രേരണമ ക്ക്  മ റ്റ്  യി  updated on 13-3-2013                         ല് ഉ˜ €~ പ്രാശ്നങ്ങള്ക്കും നിര
എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണല്ലിന് ?
1. ശക്മ യി  updated on 13-3-2013                         ക ന്തികപ്രേരണ ഉ˜ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നുള്ള Uരി മ തീകങ
2. ഫിPല്ഡ ക ന്തികപ്രേരണത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ശക് കൂട്ട് ഡയഗ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ക്ക്  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് യി  updated on 13-3-2013                         ല്ലിന്
3. ക ന്തികപ്രേരണ ശഷ € റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്(യി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ്ന്റെ പേര്പ്പാടു മ്പ ള്ക്കും നിര ഒ രി രിPതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ല് »ക്സ് വ
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ന് കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് യി  updated on 13-3-2013                         ല്ലിന്.
14. ഒരു കമ്പ യുന്റെ പേര്ട കമ്പനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വൃത്തില് നിന്ന ഏന്റെ പേര്തീകങല്ലിന് ഘടകങ്ങന്റെ പേര്ളയി  updated on 13-3-2013                         ണീറ ആശ്രയി  updated on 13-3-2013                         x രി ~തീകങ ?
1. കമ്പ ഉ˜ ~ Uദ്യാലയം )@ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in•ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T സˆഭി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    
2. കമ്പ യുന്റെ പേര്ട
ദ്യാലയം )@തീകങലവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സ്തPര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ine അ•വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    e
3. കമ്പ യുന്റെ പേര്ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    
4. കമ്പ യുന്റെ പേര്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPള
15. ഹായി  updated on 13-3-2013                     †കള ല് ശബ് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Bക്മ യി  updated on 13-3-2013                         കള്ക്കും നിരക്ക്  ന് ന്റെ പേര്ചിത്രം 8 വു~ ക രിBങ്ങള്ക്കും നിര എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണല്ലിന് ?
1. കട്ട് ഡയഗ് യുള്ള കര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inട്ട് ഡയഗ്നുകള്ക്കും നിര ഇടുക
2. Uരുക്ക് ന് തുണീറ തൂക്ക്  യി  updated on 13-3-2013                         ടുക
3. ഹായി  updated on 13-3-2013                     ള നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംകത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         ശ്ര തീകങ ക്ക് ള്ക്കും നിര ഉ˜ വുക
4. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ളഞ്ഞ ചുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രുകള്ക്കും നിര ഒഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക
5. സPറ്റുകള ല് €ഷBനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ടുക
6. ചുമരുകള്ക്കും നിര Uരുക്ക് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക
16. ശബ്മല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPകരിണീറ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നുള്ള മ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഗ്ഗിലെ എര്ത്ത്ങ്ങള്ക്കും നിര ഏവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?
1. റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ഡരുക ല് മരി ന്റെ പേര്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ച്ചുU ട പ്പാ ക
2. ശബ്മല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPകരിണീറവുമ യി  updated on 13-3-2013                         ബന്ധിതമായ ചന്റെ പേര്പ്പാട്ട് ഡയഗ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        മങ്ങള്ക്കും നിര കര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inശനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ യി  updated on 13-3-2013                        
അനുസരി കയു അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     Uരി U ല ക്ക് ന്റെ പേര്പ്പാടുന്നു ˜ എ~ Uരി ശ ധ കയു
ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യുക
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റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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3. എയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഹായി  updated on 13-3-2013                     ണ് , ഹായി  updated on 13-3-2013                     ണ് ›ടപ്പാ ന്റെ പേര്ലÀഡ സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകPക്ക് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഒഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക
4. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                    നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംങ്ങള്ക്കും നിര യി  updated on 13-3-2013                        • സമയി  updated on 13-3-2013                         സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inവ്വാലിനും അള്ടPസ ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യുക
17. അള്ക്കും നിര¤ സ ണീറ ക ശബ്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗങ്ങള്ക്കും നിര എഴുതുക
1. ഹൃദ്യാലയം )@യി  updated on 13-3-2013                        ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ചിത്രം 8 ത്രം 8ന്റെ പേര്മടുക്ക്  ന്
2. കര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inള്ക്കും നിര , ക ഡനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും , ഗര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഭിU ത്രം 8 തുടങ്ങ യി  updated on 13-3-2013                         ആന്തികപ്രേരണരി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ങ്ങന്റെ പേര്ള റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 x Uഠ ക്ക്  ന്
3. ക ഡനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില˜ €~ ന്റെ പേര്ചിത്രം 8റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         കല്ലുകള്ക്കും നിര ന്റെ പേര്U ട ച്ചൂകളയി  updated on 13-3-2013                         ന്
4. സXദ്രത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ആഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് മനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംസ്സിന് ല ക്ക്  ന്
18. ഇന്ഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം  D20000 ഹെട്സിലും ഉയര് ന്റെ പേര്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഡ , അള്ക്കും നിര¤ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ലറ്റ്  എ~P വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ക രിണീറങ്ങ†ന്റെ പേര്ട പ്രാ തീകങBകതീകങകള്ക്കും നിര എഴുതുക

ഇന്ഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം  D20000 ഹെട്സിലും ഉയര് ന്റെ പേര്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഡ
ട യി  updated on 13-3-2013                         ക റുകള്ക്കും നിര നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        ന്ത്ര ~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന പ്പാ ~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും

ഇലക ¤ ണീറ ക സ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ധ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന ല്
പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങ ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലകള്ക്കും നിര തുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 കയു
അട കയു ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യു~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ങ്ങള്ക്കും നിര നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        ന്ത്ര ~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
അദൃശB ക രിണീറ
വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ദൂരിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുക്ക് †ന്റെ പേര്ട ഫി ട്ട് ഡയഗ് എടുക്ക്  ന്

അള്ക്കും നിര¤ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യി  updated on 13-3-2013                        ലറ്റ് 
ഫി ട്ട് ഡയഗ് ഗ് ഫി ക ഫി ല മ ന്റെ പേര്ല സ ല്വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in
º ›മഡ ല് രി സമ റ്റ്  വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രുത്തുന്നു.
ശരിPരിത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്ല തീകങˆക്ക്  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംട യി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള ന്റെ പേര്മല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്
എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    സ്തുവുമ യി  updated on 13-3-2013                         പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന x വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     റ്റ്  മ ന്
ഡ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ന്നു.
ഫ്ലൂറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്സT Uദ്യാലയം )@ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in•ത്തില് നിന്ന ല് Uതീകങ മ്പ ള്ക്കും നിര
ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ്ന്റെ പേര്പ്പാട്ട് ഡയഗ് തീകങരി ഗ›ദ്യാലയം )@ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഘB കൂട യി  updated on 13-3-2013                        
ദൃശBപ്രാക ശമ യി  updated on 13-3-2013                         മ റുന്നു
അമ തീകങമ യി  updated on 13-3-2013                         Uതീകങ x ല് _ ന് ക ന്സറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
ക രിണീറമ €
അദൃശB ക രിണീറ

19. ഇT ഗ്റ്റ് ഡ സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inകoട്ട് ഡയഗ് ന്റെ പേര്T മന്മാര്8കള്ക്കും നിര ഏവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?
1. ഉUകരിണീറങ്ങ†ന്റെ പേര്ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ല പ്പാവു ഭി രിവു ഗണീറBമ യി  updated on 13-3-2013                         €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു
2. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന് തീകങ തീകങ ല് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@ പ്പാ ~തുന്റെ പേര്ക ˜ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് 11Kv യില് ദ്യാലയം )@നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംന്റെ പേര്xലവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ണീറ
3. യി  updated on 13-3-2013                         ന്ത്ര ക ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ തീകങകരി റുകള്ക്കും നിര €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    
4. €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഞ്ഞ ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                         ഗ
5. ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക്ഷമതീകങ
6. ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ഗതീകങ
7. ദ്യാലയം )@Pര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഘക ല പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന ന്നു
8. സ ധ രിണീറ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലയി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ള തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Bതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന
ബ ധ ~ ല്ലിന്
20. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും രിPക്ഷണീറ ന്റെ പേര്ക ണ്ടുള്ള പ്രാ യി  updated on 13-3-2013                         ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംങ്ങള്ക്കും നിര എവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?
1. ദ്യാലയം )@ ശ അറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 യി  updated on 13-3-2013                         ന്
2. ഭൂമ യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ല ഒരു പ്രാ ദ്യാലയം )@ശത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T Ž നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineയി  updated on 13-3-2013                        ത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
3. ക ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Ž Xന്കൂട്ട് ഡയഗ് പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ചിത്രം 8 ക്ക്  ന്
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റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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4. ക ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഷ കവൃത്തില് നിന്ന മറ്റുXള്ള ഒരുക്ക് ങ്ങള്ക്കും നിര ന്റെ പേര്ചിത്രം 8 ന്
5. ഭൂമ യുന്റെ പേര്ട Uരി ധ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineയി  updated on 13-3-2013                         ക്ക്  ന്
6. U˜ ക ലത്തില് നിന്ന മരുഭൂമ യി  updated on 13-3-2013                         ലൂന്റെ പേര്ടയു കടല ലൂന്റെ പേര്ടയുXള്ള യി  updated on 13-3-2013                         ത്രം 8കള്ക്കും നിര ആസൂത്രം 8ണീറ
ന്റെ പേര്ചിത്രം 8 ന്
7. ഭൂമ യുന്റെ പേര്ട ഗ ള കതീകങ , ന്റെ പേര്ചിത്രം 8രി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     , അയി  updated on 13-3-2013                        നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ചിത്രം 8ലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     മനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംസ്സിന് ല ക്ക്  ന്
21. കത്രം 8 മ Uഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ങ്ങള്ക്കും നിര ന്റെ പേര്ക ണ്ടുള്ള പ്രാ യി  updated on 13-3-2013                         ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംങ്ങള്ക്കും നിര ഏവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?
1. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്ന വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും മയി  updated on 13-3-2013                        ത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
2. ക ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Ž പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ചിത്രം 8നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
3. ഭൂമ യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്ല ധ തു സമ്പത്തില് നിന്ന കന്റെ പേര്˜ത്തു~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
4. കഷ മത്സ്യബന്ധനത്Bബന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന നു സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                        ത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
5. ›സനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക Uരിമ യി  updated on 13-3-2013                         ആവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ശBങ്ങള്ക്കും നിരക്ക് 
22. ഗലPല യി  updated on 13-3-2013                         യുന്റെ പേര്ട കന്റെ പേര്˜ത്തില് നിന്നലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലകള്ക്കും നിര എഴുതുക ?
1. ഭൂമ ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         പ്പാ ന്റെ പേര്ല വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന്റെ പേര്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യു ഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ങ്ങള്ക്കും നിര ഉ˜
2. അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ങ്ങള്ക്കും നിര ഉ˜
3. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    B ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ഉUഗ്ഹായി  updated on 13-3-2013                    ങ്ങള്ക്കും നിര
4. ശനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യുന്റെ പേര്ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ലയി  updated on 13-3-2013                        ങ്ങള്ക്കും നിര
5.
ശുക്രന്റെ പേര്T വൃദ്ധ്യാ ക്ഷയി  updated on 13-3-2013                        ങ്ങള്ക്കും നിര
23. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ധ ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംങ്ങ†ന്റെ പേര്ട പൂര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ine ജ് ˆലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന നുള്ള സ ഹായി  updated on 13-3-2013                    ചിത്രം 8രിBങ്ങള്ക്കും നിര എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണല്ലിന് ?
1. ഉണീറങ്ങ യി  updated on 13-3-2013                        തീകങ ( വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013€ U ന്റെ പേര്ലയുള്ള ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംങ്ങള്ക്കും നിര ആന്റെ പേര്ണീറങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ല് മ ത്രം 8 )
2. ആവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ശBത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ഓക്സ് വ ജ് ന്
3. ജ് ˆലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഫിലമ യു˜ €~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങകങ്ങള്ക്കും നിരക്ക്  പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ത്തു U ക നുള്ള ന്റെ പേര്സÀകരിB
24. ഭി ഗ ക ജ് ˆലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്റെ പേര്ക ണ്ടുള്ള ദ്യാലയം )@ ഷങ്ങള്ക്കും നിര എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണല്ലിന് ?
1. ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ്
2. സമയി  updated on 13-3-2013                        നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ്
3. ധനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ്
4. അന്തികപ്രേരണരിPക്ഷമല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPകരിണീറ
5. പുക കൂടുന്നു
6. ക ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inബണ് , ക ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inബണ് മ ണീറ ›ക്സ് വഡ എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട അള്ക്കും നിരവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     കൂടുന്നു.
25. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pടുകള ല് പുകശലBമ ല്ലിന് ത്തില് നിന്ന അടുപ്പുകള്ക്കും നിര ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ~തുന്റെ പേര്ക ണ്ടുള്ള ന്റെ പേര്മxങ്ങള്ക്കും നിര
എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണല്ലിന് ?
1. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pട വൃത്തില് നിന്ന യി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                         രി
2. ശˆ സ ക ശ രി ഗങ്ങള്ക്കും നിര €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യുന്നു
3. രിക്ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ഓക്സ് വ ജ് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                     ശഷ ന്റെ പേര്യി  updated on 13-3-2013                         ബ ധ ~ ല്ലിന്
4. ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഷ്ടം കൂടാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആവശ് €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യു
5. സമയി  updated on 13-3-2013                        ല ഭി ഉ˜ €ന്നു.
26. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല്ലിന് ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംത്തില് നിന്ന നു˜ യി  updated on 13-3-2013                         രി ക്ക് ˜ ഗുണീറങ്ങള്ക്കും നിര ഏവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?
1. കൂട യി  updated on 13-3-2013                         ലഭിBതീകങ
2. ന്റെ പേര്ചിത്രം 8ലവു €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യി  updated on 13-3-2013                         രി ക്ക് ണീറ
3. അന്തികപ്രേരണരിPക്ഷമല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPകരിണീറ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യി  updated on 13-3-2013                         രി ക്ക് ണീറ
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4. ദ്ര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ക വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Žയി  updated on 13-3-2013                         ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലള്ളവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സ ധ രിണീറ തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലയി  updated on 13-3-2013                         ല് ബ ഷ്പീകരണം കുറക്കുനPകരി ക്ക് രുതീകങ
5. ജ് ˆലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംതീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യി  updated on 13-3-2013                         രി ക്ക് ണീറ
6. ന്റെ പേര്ക ണ്ടുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംടക്ക്  നു സൂക്ഷ ക്ക്  നു കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് യു~തീകങ യി  updated on 13-3-2013                         രി ക്ക് ണീറ
27. ബ യി  updated on 13-3-2013                         മ സ ന്റെ പേര്T ജ് ˆലനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും മൂല ഉ˜ €~ പ്രാശ്നങ്ങള്ക്കും നിര എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണല്ലിന് ?
1. പുക ഉ˜ €ന്നു
2. ദര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഗന്ധിതമായ ച ഉ˜ €ന്നു
3. ക ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inബണ് മ ണീറ ›ക്സ് വഡ ഉ˜ €ന്നു
4.
സര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഫിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ›ഡ ഓ›ക്സ് വഡ U ന്റെ പേര്ലയുള്ള വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങകങ്ങള്ക്കും നിര ഉ˜ €ന്നു
28. ഖം  രി മ ല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംBങ്ങള്ക്കും നിര കൂട്ട് ഡയഗ് യി  updated on 13-3-2013                         ട്ട് ഡയഗ് ല് ഉ˜ വു~ പ്രാശ്നങ്ങള്ക്കും നിര എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണല്ലിന് ?
1. മPന്റെ പേര്•യി  updated on 13-3-2013                         ന് , ›ഹായി  updated on 13-3-2013                    ½ജ് ന് സള്ക്കും നിര›ഫിഡ തുടങ്ങ യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങകങ്ങള്ക്കും നിര പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ത്തുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    രുന്നു
2. അന്തികപ്രേരണരിPക്ഷമല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPകരിണീറ ഉ˜ ന്നു
3. അന്തികപ്രേരണരിPക്ഷ തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല ഉയി  updated on 13-3-2013                        രുന്നു
4. ശˆ സ ക ശ രി ഗങ്ങള്ക്കും നിര ഉ˜ €ന്നു
29. ›ജ് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     മ ല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംBങ്ങള്ക്കും നിര കൂട്ട് ഡയഗ് യി  updated on 13-3-2013                         ടു~തുമൂലXള്ള പ്രാശ്നങ്ങള്ക്കും നിര എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണല്ലിന് ?
1. എല കള്ക്കും നിര ന്റെ പേര്Uരു€ന്നു
2. എല പ്പാനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും , ക ളറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 തുടങ്ങ യി  updated on 13-3-2013                         സ ക്രമ ക രി ഗങ്ങള്ക്കും നിര ഉ˜ വുന്നു
3. ന്റെ പേര്ക തുക , ഈx എ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്Uരു€ന്നു
30. ›ജ് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    മ ല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംBങ്ങള്ക്കും നിര ബ യി  updated on 13-3-2013                         ഗB സ പ്ല T ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ക്ഷU x ല് ഉള്ള ഗുണീറങ്ങള്ക്കും നിര എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണല്ലിന്
1. അന്തികപ്രേരണരിPക്ഷ മല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPകരിണീറ ഉ˜ വു~ ല്ലിന്
2. സ ക്രമ ക രി ഗങ്ങള്ക്കും നിര Uടരു~ ല്ലിന്
3. ഈx , എല Xതീകങല യി  updated on 13-3-2013                        വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്Uരു€~ ല്ലിന്
4. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല്ലിന് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     തീകങക ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ യി  updated on 13-3-2013                         ബ യി  updated on 13-3-2013                         ഗB സ ലഭി
5. അവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ശഷ ~ ന്റെ പേര്സ്ലറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ളമ യി  updated on 13-3-2013                         ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ക്ക് 
31. U രിമ്പരിB ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Ô തീകങസ്സുകള്ക്കും നിര U രിമ്പ രിBതീകങരി ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Ô തീകങസ്സുകള്ക്കും നിര
ഉദ്യാലയം )@ ഹായി  updated on 13-3-2013                    രിണീറങ്ങള്ക്കും നിര എഴുതുക

U രിമ്പരിB
ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Ô തീകങസ്സുകള്ക്കും നിര
ഫി സ ല് ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംങ്ങള്ക്കും നിര
ബ യി  updated on 13-3-2013                         മ സ
›ഹായി  updated on 13-3-2013                     ½ ഇലക ¤ ക Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in

U രിമ്പ രിBതീകങരി
ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Ô തീകങസ്സുകള്ക്കും നിര
സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in എനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inജ് 
ന്റെ പേര്റ്റ് ഡല് എനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inജ് 
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoക്ലാസിലെ കുട്ടികള്ക്കുമുന്നില് പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ് യി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in എനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inജ് 
ബ യി  updated on 13-3-2013                         ഗB സ
ജ്  യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്തീകങര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inമല് എനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inജ് 

32. സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in €ക്ക് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്T മന്മാര്8കള്ക്കും നിര എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണല്ലിന് ?
1. അന്തികപ്രേരണരിPക്ഷമല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPകരിണീറ ഉ˜ €~ ല്ലിന്
2. ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംക്ഷ മ ഒരു Uരി ധ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ന്റെ പേര്രി Uരി ഹായി  updated on 13-3-2013                    രി ക്ക് 
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റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013
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3. ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ സുലഭിമ ണീറ
33. സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in €ക്ക് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ന്റെ പേര്T Uരി മ തീകങ കള്ക്കും നിര എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണല്ലിന് ?
1. ഉയി  updated on 13-3-2013                        ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in~ തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല ലഭി ക്ക്  ത്തില് നിന്നതീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ല് വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    റുക്ക്  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും , ന്റെ പേര്U രി ക്ക്  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും , ചിത്രം 8പ്പാ ത്തില് നിന്ന
ചുട നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും സ ദ്ധ്യാBമല്ലിന്
2. രി ത്രം 8 യി  updated on 13-3-2013                         ല് ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ക്ക്  ന് സ ദ്ധ്യാBമല്ലിന്
34. ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ആവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ശBകതീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ ക ന് ഇടയി  updated on 13-3-2013                         ക്ക്  യി  updated on 13-3-2013                         സ ഹായി  updated on 13-3-2013                    ചിത്രം 8രിBങ്ങള്ക്കും നിര ഏവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?
1. ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംസ ഖം  B വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    
2. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംഗരിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ല്ക്ക് രിണീറ
3. യി  updated on 13-3-2013                         ത്രം 8 ന്റെ പേര്സÀകരിBങ്ങ†ന്റെ പേര്ട വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    
35. ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംസ ഖം  B വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     മൂല ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T ഉU ഭി ഗ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inദ്ധ്യാ ക്ക്  നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ടയി  updated on 13-3-2013                         ക്ക്  യി  updated on 13-3-2013                        
സ ഹായി  updated on 13-3-2013                    ചിത്രം 8രിBങ്ങള്ക്കും നിര ഏവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?
1. U ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inപ്പാ ടനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in… ണീറ
2. സുഖം  ന്റെ പേര്സÀകരിBങ്ങള്ക്കും നിര
3. ഭിക്ഷണീറ
4. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                    നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
5. മരുന്നുകള്ക്കും നിര
6. ആതുരി സവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
36. ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨പ്രാതീകങ സന്ധിതമായ ച Uരി ഹായി  updated on 13-3-2013                    രി ക്ക്  നുള്ള മ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഗ്ഗിലെ എര്ത്ത്ങ്ങള്ക്കും നിര ഏവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?
1. ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ഉU ഭി ഗത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും പുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും Ž U ക്ക്  ന് കഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് യു~ ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Ô തീകങസ്സുകന്റെ പേര്ള മ ത്രം 8
ആശ്രയി  updated on 13-3-2013                         ക
2. ഫി സ ല് ഇന്ധിതമായ ചനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംങ്ങള്ക്കും നിര യുക് സഹായി  updated on 13-3-2013                    മ യി  updated on 13-3-2013                        P വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ക
3. പുതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Ô തീകങസ്സുകള്ക്കും നിര കന്റെ പേര്˜ത്തുക
4. ന്റെ പേര്സÀ രി ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ Uരിമ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ധ പ്രാ യി  updated on 13-3-2013                         ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംന്റെ പേര്പ്പാടുത്തുക
5. ബ യി  updated on 13-3-2013                         ഗB സ പ്ല ന്റുകള്ക്കും നിര ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ക
37. ഊര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ഉU ഭി ഗ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ക്ക്  ന് സˆPകരി ക്ക്  വു~ മ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഗ്ഗിലെ എര്ത്ത്ങ്ങള്ക്കും നിര ഏവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ?
1. ന്റെ പേര്U തു യി  updated on 13-3-2013                         ത്രം 8 ന്റെ പേര്സÀകരിBങ്ങള്ക്കും നിര Uരിമ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ധ ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ക
2. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pടുക† റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ഡും അള്ട്രക† മ ട U ട പ്പാ ~തു പുതുതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in… ~തു
ശ സ്ത്രPയി  updated on 13-3-2013                        മ യി  updated on 13-3-2013                         ക ഴ്ചപ്പാ ട ടുകൂട യി  updated on 13-3-2013                        തീകങ യി  updated on 13-3-2013                         രി ക്ക് ണീറ
3. ന്റെ പേര്തീകങരുവുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ള കള്ക്കും നിര എല് ഡ ആര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ x നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        ന്ത്ര ക
4. യി  updated on 13-3-2013                        ന്ത്രങ്ങള്ക്കും നിര യി  updated on 13-3-2013                        • സമയി  updated on 13-3-2013                        ങ്ങള ല് അറ്റ് €റ്റ് പ്പാണീറ കള്ക്കും നിര ന്റെ പേര്ചിത്രം 8യ്യുക
5. പുതീകങ യി  updated on 13-3-2013                         വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pടുകള്ക്കും നിര നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in… മ്പ ള്ക്കും നിര അതീകങ ന്റെ പേര്T വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലപ്പാ Uരി മ തീകങന്റെ പേര്പ്പാടുത്തുക
6. ക്ഷമതീകങകൂട യി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                        ന്ത്രങ്ങള്ക്കും നിര ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ക
7. U ചിത്രം 8കത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                         റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം  D20000 ഹെട്സിലും ഉയര് ജ്  റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 ല് സൂക്ഷ ~ ഭിക്ഷണീറUദ്യാലയം )@ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in•ങ്ങള്ക്കും നിര
പുറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്ത്തില് നിന്നടുത്തില് നിന്ന അന്തികപ്രേരണരിPക്ഷ തീകങ Uനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലയി  updated on 13-3-2013                         ല് എത്തില് നിന്ന യി  updated on 13-3-2013                        തീകങ നു ശഷ ചൂട ക
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റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013                     യി  updated on 13-3-2013                         updated on 13-3-2013

17. തീകങ ന്റെ പേര്ഴ്ത്തുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ട്രാന് Uറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013യു~വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    യുന്റെ പേര്ട പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inത്തില് നിന്നനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ശദ്യാലയം )@മ
1. സുരിക്ഷ ഫിoസ ( Uജ്  72)
2. ഇന്ക ന്ഡന്റെ പേര്സT ല മ്പ ( Uജ്  73)
3. ഫ്ലൂറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ന്റെ പേര്സT ല മ്പ ( Uജ്  74)
4. സ എഫി എല് ( Uജ്  75)
5. എല് ഇ ഡ ല മ്പുകള്ക്കും നിര ( Uജ്  76)
6. എ സ ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( Uജ്  79)
7. ഡ സ ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( Uജ്  82)
8. ചിത്രം 8ല ചുരുള്ക്കും നിര ›മ ക്ര ഫി ണ് ( Uജ്  83)
9. ന്റെ പേര്സ്റ്റU അU ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( Uജ്  85)
10. ന്റെ പേര്സ്റ്റU ന്റെ പേര്ഡÀണ് ¤ ന്സ ഫി മര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( Uജ്  85)
11. ന്റെ പേര്»മ ഗ ന്റെ പേര്T ഇടതു›കനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        മ ( Uജ്  87)
12. ഡ സ മ ട്ട് ഡയഗ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( Uജ്  88)
13. ചിത്രം 8ല ചുരുള്ക്കും നിര ന്റെ പേര്ലÀഡ സ്പീക്കര് എന്നിവ മോട്ടോര് തത്ത്വം അടിസ്ഥാനമാകPക്ക് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( Uജ്  89)
14. ത്രം 8P ഫിസ ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013റ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( Uജ്  92)
15. അനുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ദ്യാലയം )@ ( Uജ്  107)
16. ബPറ്റുകള്ക്കും നിര ( Uജ്  107)
17. ഹായി  updated on 13-3-2013                     ണുകള്ക്കും നിര ( Uജ്  109)
18. ന്റെ പേര്സ്റ്റതീകങ _ പ്പാ ( Uജ്  109)
19. നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoട്ട് ഡയഗ്ന്റെ പേര്T വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ine Uമ്പരി ( Uജ്  125)
20. ഹായി  updated on 13-3-2013                     ഫി വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ക്ട ഫി ക്ക് ഷന് ( Uജ്  138)
21. ഫുള്ക്കും നിര വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്റെ പേര്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ക്ട ഫി ക്ക് ഷന് ( Uജ്  139)
22. ബ യി  updated on 13-3-2013                         ഗB സ പ്ല T ( Uജ്  160)
23. സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in U നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംല് ( Uജ്  162)
24. സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ട്ട് ഡയഗ്ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ഹായി  updated on 13-3-2013                    Pറ്റ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( Uജ്  162)
25. സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in €ക്ക് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ( Uജ്  163)
26. സ ള ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in ന്റെ പേര്തീകങര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inമല് Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in പ്ല T ( Uജ്  163)
27. ക റ്റ്  ട കള്ക്കും നിര ( Uജ്  164)
28. ജ്  യി  updated on 13-3-2013                         ന്റെ പേര്തീകങര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inമല് Uവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in പ്ല T ( Uജ്  165)
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ചിത്രം 8ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inx ബന്ധിതമായ ച തീകങമ യി  updated on 13-3-2013                         ചിത്രം 8 ദ്യാലയം )@Bങ്ങള്ക്കും നിര :
1. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pട്ട് ഡയഗ് ല് ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ സുരിക്ഷ ഉറിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013പ്പാ ~തീകങ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണല്ലിന് Xന്കരുതീകങലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലകള്ക്കും നിര
എടുത്തില് നിന്ന രി ക്ക് ണീറ ?
2. ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങക്ഷ മ രൂക്ഷമ യി  updated on 13-3-2013                         കരിളത്തില് നിന്ന ല് ആണീറവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ലയി  updated on 13-3-2013                         Ž U ~തീകങ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും
സ ബന്ധിതമായ ച x അനുകൂലവു പ്രാതീകങ കൂലവുമ യി  updated on 13-3-2013                         അഭി പ്രാ യി  updated on 13-3-2013                        ങ്ങള്ക്കും നിര എഴുതുക?
3. സ ധ രിണീറയി  updated on 13-3-2013                         യി  updated on 13-3-2013                         ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ യുന്റെ പേര്ട ദരുU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ഏന്റെ പേര്തീകങല്ലിന് രിPതീകങ കള ല ണീറ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pടുകള ല്
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംട ~തീകങ ? ഇതീകങ തീകങടയുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ങ്ങള്ക്കും നിര നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in !ശ ~ മ ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും inഗ്ഗിലെ എര്ത്ത്ങ്ങള്ക്കും നിര എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണ ന്റെ പേര്ക്ക്  ?
4. ന്റെ പേര്സÀ രി ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in¨ U നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസിലകള്ക്കും നിര ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ x ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ഉ˜ ~തീകങ ന്റെ പേര്നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 x നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ങ്ങ†ന്റെ പേര്ട
അഭി പ്രാ യി  updated on 13-3-2013                        ന്റെ പേര്മന്തികപ്രേരണ ?
5. ശബ്മല നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംPകരിണീറന്റെ പേര്ത്തില് നിന്ന റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013 x നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംമ്മുന്റെ പേര്ട സമൂഹായി  updated on 13-3-2013                     വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ˜ത്രം 8 ബ ധവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ന്മാര്8 രി ണീറ ? അതീകങ
ഉ˜ ~ പ്രാശ്നങ്ങള്ക്കും നിര എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണ ന്റെ പേര്ക്ക്  ? Uരി ഹായി  updated on 13-3-2013                     രിങ്ങള്ക്കും നിര എന്റെ പേര്ന്തികപ്രേരണ ന്റെ പേര്ക്ക്  ?
6. വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    Pടുകള ന്റെ പേര്ല ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ഉU ഭി ഗ €റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ക്ക്  ന് സ എഫി എല് ഉU യി  updated on 13-3-2013                         ഗ ക്ക്  ന്റെ പേര്മങ്കിലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ലും  ,ഇതിലെ വസ്തുതകള്  , ക്ലാസില
അതീകങ നു പ്രാശ്നങ്ങള്ക്കും നിര ഉ˜ . നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ങ്ങ†ന്റെ പേര്ട അഭി പ്രാ യി  updated on 13-3-2013                        ന്റെ പേര്മന്തികപ്രേരണ ?

UരിPക്ഷണീറങ്ങള ല് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ന്നുള്ള ചിത്രം 8 ദ്യാലയം )@Bങ്ങള്ക്കും നിര
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ക പ്പാര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in സള്ക്കും നിര ഫിറ്റ്  ല യി  updated on 13-3-2013                        നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യുന്റെ പേര്ട ›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     Åഷണീറ ( Uജ്  67)
›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ പ്രാവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ഹായി  updated on 13-3-2013                    ത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T തീകങ Uഫില ( Uജ്  69)
›വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ദ്യാലയം )@¡തീകങ ക ന്തികപ്രേരണ ക പ്രാരിണീറ ( Uജ്  78)
ന്റെ പേര്സല്ഫി ഇന്ഡക്ഷന് ( Uജ്  86)
മ ട്ട് ഡയഗ് ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in തീകങത്തില് നിന്നˆ ( Uജ്  87)
ഇടതു›കനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും യി  updated on 13-3-2013                        മ ( Uജ്  87)
ശബ്ത്തില് നിന്ന നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും സഞ്ചം 8녰രി ക്ക്  ന് മ ധBമ ആവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ശBമ ണീറ ( Uജ്  101)
അനുനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ദ്യാലയം )@ ( Uജ്  106) ,( Uജ്  107)
ബPറ്റുകള്ക്കും നിര ( Uജ്  107)
പ്രാക ശത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T പ്രാകPര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും -ഗ്ലാസിലൂടെ (പേജ് 120) സ ലൂന്റെ പേര്ട ( Uജ്  120)
പ്രാക ശത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T പ്രാകPര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും -വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     യുവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ലൂന്റെ പേര്ട ( Uജ്  121)
രിണ്ടുപ്രാ സങ്ങള്ക്കും നിര സ യി  updated on 13-3-2013                         ജ്  പ്പാ x ധവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ളപ്രാ ക ശ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും in… ~ വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     ധ ( Uജ്  125)
നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കുംoട്ട് ഡയഗ്ന്റെ പേര്T വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ine Uമ്പരി ( Uജ്  125)
പ്രാ •മ ക വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineങ്ങ†ന്റെ പേര്ട സ യി  updated on 13-3-2013                         ജ് നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ( Uജ്  127)
പൂരികവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013    ര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കും ineങ്ങള്ക്കും നിര ( Uജ്  127)
പ്രാക ശത്തില് നിന്ന ന്റെ പേര്T വിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013     സരിണീറ ( Uജ്  129)
ന്റെ പേര്റിവിഷന് സഹായി  updated on 13-3-2013ക്ട ഫി ക്ക് ഷന് ( Uജ്  138)

Std:10 Physics യണ റ :4 , ഗഹവ ദ തകരണ

ര" ഷ റ

1.ഒര ഗഹവ ദ തകരണ സരക(ട ന+ ശ-ഖയ-ണ ത-ന0നക-ടത ര കന ച തത ല
ക-ണ ച ര കനത .അത ന: ഏനതങ ല രണ നതറകള കനണതക ?

2.ഒര ഗഹവ ദ തകരണ സരക(ട ന+ ശ-ഖയനE ച തമ-ണ ത-ന0 നക-ടത ര കനത .

a) തന ര കന സരക(ട ല P,Q,R,S,T എന അഞ സ-നങള ല ഫ(സ ഘE പ ക -ന
ഏറവ അനയയ-ജZമ-യ സ-ന ഏത ? ആ സ-ന നതരന\ടക -നള ക-രണ
എന ?
b)സ` ച യഫസ വ:ന :-യണ- ന(ടല വ:ന :-യണ- ഘE പ യ"ണത ? എനനക-ണ ?

3.ത-ന0 നക-ടത ടള രണ ച തങള ന: നതറകള കനണതക

ച ത :1

ചത : 2

4.ന ങളനE E യന-E യചരന ഒര മറ പണ യന. ആ മറ യ ല രണ വ:റ ഒര ഫ-ന ഒര
പഗ ഘE പ "-നള സരക(ട ന+ ച ത രകക?

Answers
ഉതര :1
1.ഫ(സ ന(ടല വ:ന :-ണ ഘE പ ച ര കനത . യഫസ വ:ന :-ണ യ ണത
2.സ` ച ന(ടല വ:ന :-ണ ഘE പ ച ര കനത . യഫസ വ:ന :-ണ യ ണത
3.യഫസ എരത പ ന ല കണക നചയ ര കന
4.എരത യഫസ പ ന ല കണക നചയ ര കന
5.യസ-"റ ന: എരത ന+ സഷ രത ന ലപ കടതല യ ണ .
ശര യ-യ രച ച ത ത-ന0 .

ഉതര : 2
a) P യ ല
P യനE സ-ന നമയ ന സ` ച നടത-ണ . മ-തവമല അത സ ത നചയനത യഫസ
വ:ന ലമ-ണ .
b) സ` ച ഘE പ യ"ണത യഫസ വ:ന ല അനലങ ല ഉപകരണത ല വ ദ ത ഉണ-ക
ഉതര : 3
1.ആദZ ച തത ല ഉപകരണങള യzണ യ :-ണ ഘE പ ച ര കനത .തന: സരക(ട ന:
ആനക പത യര-ധ കടന.ഉപകരണങള മങ യയ പക-ശ ക. മ-തമല ഓയര-ന ന പയതZക
ന യനണ സ ധ-ന ഇല-തതനക-ണ ആദZനത രണ ഉപകരണങള പ രത പ ച-ല
മ-തയമ മന-മനത ഉപകരണ പ രത പ "-ന സ-ധ കകയള.ഈ ക-രണങള-ല
ഉപകരണങള സമ-നരമ-യ-ണ ഘE പ കനത
2.രണ-മനത ച തത ല സ` ച ഘE പ ച ര കനത ന(ടല വ:ന :-ണ .ന യനണ
സ ധ-ന എയപ-ഴ യഫസ വ:ന :-ണ ഘE പ യ"ണത . ക-രണ സ` ച
ഓഫ-" "0 \-ല ഉപകരണത ന+ അനരˆ-ഗങള ല നത-ട-ല യഷ-യ"ല"-ന പ-E ല.
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യണ റ :5 വവദ#ത പവ ഹത ഭ& ഫലങള

1.

ഒര 25 W വ ട ബള2 100 W ബള2 ശ4ണ ര ത യ ല 230 v വലന ല
ഘട പ ച ര കന . ഏത ബളബ ല ണ പക ശ കടതല ? ഓശര ബളബ ല
അന വഭപടന ഭJ ഭടനഷLല വLതL സ , കറ& , പത ശര ധ , Jവര എന വ
എതയ യ ര ക ? ന ങളഭട ഉതര സ ധകര കക?

2. ഒര 40 W

വ ട ബള2 100 W ബള2 ശ4ണ ര ത യ ല ശ4ണ ര ത യ ല 230 v

വലന ല ഘട പ ച ര കന. ഏത ബളബ ല ണ പക ശ കടതല ? ഓശര ബളബ ല
അന വഭപടന ഭJ ഭടനഷLല വLതL സ , കറ& , പത ശര ധ , Jവര എന വ
എതയ യ ര ക ? ന ങളഭട ഉതര സ ധകര കക?

3. ഒര 60 W

വ ട ബള2 100 W ബള2 ശ4ണ ര ത യ ല ശ4ണ ര ത യ ല 230 v

വലന ല ഘട പ ച ര കന. ഏത ബളബ ല ണ പക ശ കടതല ? ഓശര ബളബ ല
അന വഭപടന ഭJ ഭടനഷLല വLതL സ , കറ& , പത ശര ധ , Jവര എന വ
എതയ യ ര ക ? ന ങളഭട ഉതര സ ധകര കക?

4. ഒര 40 W

വ ട ബള2 60 W ബള2 ശ4ണ ര ത യ ല ശ4ണ ര ത യ ല 230 v

വലന ല ഘട പ ച ര കന. ഏത ബളബ ല ണ പക ശ കടതല ? ഓശര ബളബ ല
അന വഭപടന ഭJ ഭടനഷLല വLതL സ , കറ& , പത ശര ധ , Jവര എന വ
എതയ യ ര ക ? ന ങളഭട ഉതര സ ധകര കക?
ഉതരങള

1.

ശ4ണ ര ത യ ലള ഒര ഭസരകYട ല കറ& ( വവദ#ത പവ ഹ ത വത I ) എല
പത ശര ധകത ല തലLമ യ ര ക . എന ല ശവ ളടത ( ഭJ ഭടനഷLല വLതL സ V)
ഓശര പത ശര ധകത ഭ& അഗത ല വLതLസമ യ ര ക .
ഇവ ഭട ഒന മഭത ബളബ ഭ& Jവര P1 ഉ രണ മഭത ബളബ ഭ& Jവര P2 വ
ആയ സങല കക.
ഇവ ഭട ഒന മഭത ബളബ ഭ& പത ശര ധ R1 ഉ രണ മഭത ബളബ ഭ&
പത ശര ധ R2 വ ആയ സങല കക.

Jവര P1 =25 W , Jവര P2 =100 W
2

2

2

2

Jവര P1 = V / R1 , R1 = V / P1 = 230 x 230 /25 = 2116 ഓ
Jവര P2= V / R2 , R2 = V / P2 = 230 x 230 /100 = 529 ഓ
സരകYട ഭല കറ& കണJ ട

ന

ഭസരകYട ശ4ണ ര ത യ ലളത ന ല , ആഭക പത ശര ധ R =R1 +R2
=2116 ഓ +529 ഓ = 2645 ഓ
ആഭക ശവ ളടത = 230 ശവ ളട
കറ& I = V / R = 230 / 2645 = 0.087 A
സരകYട ഭല ശവ ളശടജ കണJ ട

ന

സരകYട ശ4ണ ര ത യ ല യത ന ല ഓശര പത ശര ധകത ഭ& അഗത ല
ശവ ളശടജ വLതLസമ യ ര ക .
ശവ ളശടജ V1 = I x R1 = 0.087 x 2116 =184.1
ശവ ളശടജ V2= I x R2 = 0.087 x 529 = 46.02
( ഉതര ശര യ ശണ എനറ യവ ന ആഭക ശവ ളശടജ കണ ല മത . അത യത
ആഭക ശവ ളശടജ V =V1 +V1 = 184.1 +46.02 = 230.12 ശവ ളട )
ശ4ണ ര ത യ ല ഒശര ബളബ ശ&യ Jവര കണJ ട കവ ന
Jവര P1 = V1 x I =184.1 x 0.087 = 16.02 W
Jവര P2 = V2 x I =46.02 x 0.087 = 4.003 W
അത യത P1 Jവര ഉള ബളബ ( 25 W ) കടതല യ പക ശ ക .
2

( ഇത P= I R എന സമവ കL ഉJശയ ഗ ച കണJ ട

.

2

അത യത P1 = I R1 = 0.087 x 0.087 x 2116 = 16.02 W
2

P2 = I R2 = 0.087 x 0.087 x 529 = 4.004 W )
ഒശര ബളബ ല ഉള കറ& കണJ ട കവ ന
കറ& I1 = V1 / R1 = 184.1 / 2116 = 0.087 A
കറ& I2 = V2 / R2 = 46.02 / 529 = 0.087 A
അത യത രണ ബളബ ലwട യ ഒശര അളവ ലള വവദ#ത യ ണ പവഹ കനത .
ഈ ര ത യ ല മറ ശz ദLങളഭട ഉതരങള കഭണതക

