കൂടുതല് പരിഗണന അര്ഹ ഗണന അര്ഹിക്കുന്ന  കുട് ക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ പേരുവിവരങ്ങള്  യുടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4 പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sപരുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star. വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.രിഗണന അര്ഹങ്ങള്
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പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sപരിഗണന അര്ഹ
പ ത വിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4 പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sപരിഗണന അര്ഹ
പ ത വിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4 പേരുവിവരങ്ങള് 4com.s# ലിꬰӝ8耀
മ ത വിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4 പേരുവിവരങ്ങള് 4com.s# ലിꬰӝ8耀
പ്രത മ സ കുടു*ബ വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.രുമ ന*
വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.-ട്ടുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sപരിഗണന അര്ഹ
സ്ഥലിꬰӝ8耀*
കൃത3മ യ ത മസസ്ഥലിꬰӝ8耀*
ലിꬰӝ8耀 ന്7 പേരുവിവരങ്ങള് 4com.s8 ണ് നമ്പര്ഹിക്കുന്ന  കുട്
ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4മ ബൈലബല് പേരുവിവരങ്ങള് 4com.s8 ണ് നമ്പര്ഹിക്കുന്ന  കുട്
സപേരുവിവരങ്ങള് 4com.s ദരിഗണന അര്ഹങ്ങളുടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4 എണ്ണം 歟o@*
മുന്പ പഠിച്ചിരുന് ച്ചിരുന്ന സ് രുന്ന സ്കൂള്
മ ര്ഹിക്കുന്ന  കുട്C കുറവുള്ള വിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ഷയങ്ങള്

നമ്പര്ഹിക്കുന്ന  കുട്

15 Hഷനു പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sപ കുന്ന വിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ഷയങ്ങള്
16 Hഷനുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sപ കുന്ന സ്ഥലിꬰӝ8耀*
17 അസുഖങ്ങള് ഉപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sM
18 മറ്റുകാര്യങ രിഗണന അര്ഹ3ങ്ങള്
19
20 ച ര്ഹിക്കുന്ന  കുട്Rള്ള -ച്ചിരുന്ന സ്റുടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4 പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sപരിഗണന അര്ഹ
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ച ര്ഹിക്കുന്ന  കുട്Rള്ള -ച്ചിരുന്ന സ്ര്ഹിക്കുന്ന  കുട് ദ വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sസന പരിഗണന അര്ഹ പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sT ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് 4c പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sCM കാര്യങ രിഗണന അര്ഹ3ങ്ങള്
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സ്കൂളില് ല് കൃത3സമയത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  എത്തുന്നുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sM ?
ക സ ല് ബൈല * പേരുവിവരങ്ങള് 4com.s ബ ള് അനുസരിഗണന അര്ഹ ച്ചൂള്ള ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4 ക്സ്റ്റ് പുസ്തകം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ?_ പുസ്തകാര്യങ* ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4കാര്യങ ണ്ടുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.രുന്നുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sM ?
ക സ ല് ബൈല * പേരുവിവരങ്ങള് 4com.s ബ ള് അനുസരിഗണന അര്ഹ ച്ചൂള്ള പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sന ട്ടു പുസ്തകാര്യങ* ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4കാര്യങ ണ്ടുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.രുന്നുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sM ?
പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sന ട്ടിയുടെ പേരുവിവരങ്ങള്  വൃത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  യ യ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?X ക്കുന്നുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sM ?
പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sന ട്ടുപുസ്തകാര്യങത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  ല് കൃത3മ യ രിഗണന അര്ഹ-ത യ ല് ( മ ര്ഹിക്കുന്ന  കുട്# ന് , പേരുവിവരങ്ങള് 4com.s7റ്റ് , ഡേ  അടക്കം ) നോട്ട് എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ടോ ?ܿ , പേരുവിവരങ്ങള് 4com.s7 അ C* ) പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sന ട്ടിയുടെ പേരുവിവരങ്ങള് 
എഴുത എടുക്കുന്നുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sM ?
പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sന ട്ടുപുസ്തകാര്യങത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  ല് പേരുവിവരങ്ങള് 4com.s * വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ര്ഹിക്കുന്ന  കുട്C ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4ചയ്തു വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ന്ന-ട്ടുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sM ?
പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sന ട്ടുപുസ്തകാര്യങത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4ലിꬰӝ8耀 കാര്യങയ്യക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?Xരിഗണന അര്ഹ* പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sമ Tമ പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sണ ?
സ്കൂളില് ല് വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.രിഗണന അര്ഹ ത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  ദ വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.സടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4ത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sന ട്ടിയുടെ പേരുവിവരങ്ങള്  എഴുത എടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  ട്ടുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sM ?
ഉച്ചിരുന്ന സ്ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?Xണ* ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4കാര്യങ ണ്ടുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ന്ന ട്ടുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sM ?
കു ക്കുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star. നുള്ള ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ള്ള* പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.Mത്ര അളില്വിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ല് ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4കാര്യങ ണ്ടുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ന്ന ട്ടുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sM ?
ഗുണനപ്പട്ടിയുടെ പേരുവിവരങ്ങള്  കാര്യങ അറ യ പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sമ ?
ഗുണ ക്കുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star. നു* രിഗണന അര്ഹ ക്കുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star. നു* അറ യ പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sമ ?
ഇന്നടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4ത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  ദ വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.സ* ക സ ല് ആടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4രിഗണന അര്ഹങ്കിലുമായി വഴക്കുകൂടിയോ ? ലുമ യ വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ഴക്കുകൂ പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sയ ?
ഇന്നടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4ത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  ദ വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.സ* ഏടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4തങ്കിലുമായി വഴക്കുകൂടിയോ ? ലു* -ച്ചിരുന്ന സ്ര്ഹിക്കുന്ന  കുട്മ രിഗണന അര്ഹ ല് ന ന്ന വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ഴC പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sകാര്യങള്പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sCM വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ന്നുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sവിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ?
അഭ നന്ദന ര്ഹിക്കുന്ന  കുട് മ യ പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sനട്ടിയുടെ പേരുവിവരങ്ങള് * , ഇന്നടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4ത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  ദ വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.സത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  ല് ,ഏടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4തങ്കിലുമായി വഴക്കുകൂടിയോ ? ലു* കാര്യങ രിഗണന അര്ഹ3ത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  ല്
ബൈലകാര്യങവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.രിഗണന അര്ഹ ക്കുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ന് കാര്യങഴ ഞ്ഞുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sവിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ?
കാര്യങഴ ഞ്ഞ ദ വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.സ* എടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  പ ഠിച്ചിരുന്ഭ ഗങ്ങള് മുഴുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ന് പഠിച്ചിരുന് ച്ചുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.രിഗണന അര്ഹ ന് കാര്യങഴ ഞ്ഞുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sവിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ?
ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4zഷല് ക സുകാര്യങള്C മു ങ്ങുകാര്യങപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sയ പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sനരിഗണന അര്ഹ* ബൈലവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.കുകാര്യങപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sയ ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4ചയ്തുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sവിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ?
C.E വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ര്ഹിക്കുന്ന  കുട്ക്കുകാര്യങള് സമയ സമയത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4ചയ്തുകാര്യങഴ ഞ്ഞുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sവിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ?
പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sപന, ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4പന്സ ല് , റബ്ബര്ഹിക്കുന്ന  കുട് , ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4€യ ല് , Instrument Box ….തു ങ്ങ യ
പഠിച്ചിരുന്നസ മ• കാര്യങള് ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4കാര്യങ ണ്ടുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ന്ന ട്ടുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sM ?
അവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് 4c ദ വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.സങ്ങളില് ല് എത്ര സമയ* പഠിച്ചിരുന്നത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  ന വിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ന പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sയ ഗ ച്ചു ?
അവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള് 4c ദ വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.സങ്ങളില് ല് എത്ര സമയ* റ വിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ഷന ഉപപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sയ ഗ ച്ചു ?
അടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  ക സ പരിഗണന അര്ഹ-ക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?Xക്കുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.M തയ്യ ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4റടുപ്പുകാര്യങള് തു ങ്ങ പേരുവിവരങ്ങള് 4com.sയ ?
ക സ പരിഗണന അര്ഹ-ക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?Xയുടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4 ഉത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ രിഗണന അര്ഹC ലിꬰӝ8耀 സുകാര്യങള് രിഗണന അര്ഹക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?X ത വിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4ന കാര്യങ ണ ച്ചുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sവിവരങ്ങള് 4com.sun.star. ?
പഠിച്ചിരുന്നവുമ യ ബന്ധടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4പ്പട്ടിയുടെ പേരുവിവരങ്ങള് ല്ലാതെ മറ്റ് പുസ്തകങ്ങ ടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4ത മറ്റ് , ഡേ  അടക്കം ) നോട്ട് എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ടോ ?ܿ പുസ്തകാര്യങങ്ങള് ,പത്രങ്ങള് എന്ന വിവരങ്ങള് 4com.sun.star. വിവരങ്ങള് 4com.sun.star. യ ക്കുന്നുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sM ?
ഇന്നടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4ലിꬰӝ8耀 .വിവരങ്ങള് 4com.sun.star. കാര്യങ ണുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star. നു* പ ട്ടുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sകാര്യങള്ക്കുവിവരങ്ങള് 4com.sun.star. നു* എത്ര സമയ* ച ലിꬰӝ8耀വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ഴ ച്ചു?
ഇന്നടെ പേരുവിവരങ്ങള് 4ലിꬰӝ8耀 പഠിച്ചിരുന്നത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ  നുപേരുവിവരങ്ങള് 4com.sവിവരങ്ങള് 4com.sun.star.M എത്ര സമയ* ച ലിꬰӝ8耀വിവരങ്ങള് 4com.sun.star.ഴ ച്ചു?

