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ப்பபொபேளரபம் பற்றி  நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
1. ப்பபொபேலம் பொகம் பொகொகப் பகுபடும்.  

2. ப்பபொபேளிலிபேப்பதும் ளன திலயனும் இபேக்கும்.  

3. ப்பபொபேலம் ளனளலகலடன் பதொடர்பிலிபேக்கும்.  

4. ப்பபொபேலம் ளனளலகரொல் பொதிக்கப்படும்.  

5. ப்பபொபேலம் ஒல உபேவில் நிளயத்திபேக்கொது.  

6. ப்பபொபேலக்கும் பதியொக ொற்பக்களிபேக்கும்.  

7. ப்பபொபேலக்கும் பனிபேக்கும். 

 

நம்ளப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நம்ளப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. நம் பொகங்கள், 

 2. நம்மில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. நம்படன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. நம்ளப் பொதிப்பளலகள், 

 5. நம் உபேக்கள், 

 6. நக்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. நம்ொயொகும் பன்கள் (நற்பன்/தீபன்). 

நம்ளப் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ப்பபொபேளரபம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

உன்ளனப் பற்றி நொன் அறிக்கூடிபதளல? 

உன்ளனப் பற்றி நொன் அறிக்கூடிளல: 

 1. உன் பொகங்கள், 

 2. உன்னில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. உன்னுடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள்,  

 4. உன்ளனப் பொதிப்பளலகள், 

 5. உன் உபேக்கள், 

 6. உனக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள்,  

 7. உன்னொயொகும் பன்கள். 

உன்ளனப் பற்றி லலும் நொன் அறிக்கூடிபதளல? 

ன்ளனப் பற்றி நீ அறிக்கூடிபதளல? 

ன்ளனப் பற்றி நீ அறிக்கூடிளல: 

 1. ன் பொகங்கள், 

 2. ன்னில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. ன்னுடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள்,  

 4. ன்ளனப் பொதிப்பளலகள், 

 5. ன் உபேக்கள், 

 6. னக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. ன்னொயொகும் பன்கள். 

ன்ளனப் பற்றி லலும் நீ அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஒபே ஆளைப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே ஆளைப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலன் பொகங்கள், 

 2. அலனில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள்,  

 4. அலளனப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலன் உபேக்கள், 

 6. அலனுக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலனொயொகும் பன்கள். 

ஒபே ஆளைப் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே பபண்ளைப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே பபண்ளைப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

ஒபே பபண்ளைப் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இந்த ல விதிகலக்கும், ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் பபபம் 

அறிவிற்கும் உள்ர பதொடர்பு ன்ன? 

நொம் அறிக்கூடி ப்பபொபேலம் இவ்விதிகலக்குட்பட்லட 

இபேக்கும். ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல 

ன்பளத  க்கொயத்திற்கும், ப்பபொபேலக்குொன இவ்விதிகள் 

நக்கு பன்னறிவிக்கின்மன.                              [பபொபேள் ≠ விதி]  
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
தமிழ்நொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தமிழ்நொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

தமிழ்நொடு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அறிவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அறிவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

அறிவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

இந்திொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இந்திொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

இந்திொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பலங்கொம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பலங்கொம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பலங்கொம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கொதல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொதல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கொதல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திபேக்குமள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திபேக்குமள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திபேக்குமள் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கம்ப்பெட்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கம்ப்பெட்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கம்ப்பெட்டர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சிலனகொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சிலனகொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

சிலனகொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
பென்ளன பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பென்ளன பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பென்ளன பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கணிதம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கணிதம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கணிதம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கத்தரிக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கத்தரிக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கத்தரிக்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொக்பகட் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொக்பகட் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ொக்பகட் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

வீடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வீடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

வீடு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கொது பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொது பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கொது பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வலதவி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வலதவி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

வலதவி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
துள பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

துள பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

துள பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இற்பில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இற்பில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

இற்பில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

தக்கொளிக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தக்கொளிக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

தக்கொளிக்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

துப்பொக்கி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

துப்பொக்கி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

துப்பொக்கி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஒபே லகள்வி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே லகள்வி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒபே லகள்வி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பன்றி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பன்றி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பன்றி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பக்கு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பக்கு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பக்கு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொதொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொதொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

ொதொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
திபேச்சிொப்பள்ளி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திபேச்சிொப்பள்ளி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திபேச்சிொப்பள்ளி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லலதியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லலதியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லலதியில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

உபேளரக்கிறங்கு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

உபேளரக்கிறங்கு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

உபேளரக்கிறங்கு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பீங்கி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பீங்கி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பீங்கி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

நொக்கு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நொக்கு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நொக்கு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கலளத பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கலளத பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கலளத பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

தளயீல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தளயீல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

தளயீல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அம்பிகொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அம்பிகொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

அம்பிகொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
லகொம்புத்தூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லகொம்புத்தூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லகொம்புத்தூர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

உயிரில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

உயிரில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

உயிரில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

மிரகொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மிரகொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

மிரகொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அணுகுண்டு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அணுகுண்டு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

அணுகுண்டு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

இதம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இதம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

இதம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சிங்கம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சிங்கம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

சிங்கம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கல்லீல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கல்லீல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கல்லீல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அபிொமி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அபிொமி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

அபிொமி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
லலலூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லலலூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லலலூர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தொலவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தொலவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

தொலவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

புடயங்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

புடயங்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

புடயங்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கத்தி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கத்தி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கத்தி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

குடல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

குடல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

குடல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

புலி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

புலி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

புலி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

சிபநீகம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சிபநீகம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

சிபநீகம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வப்ரிொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வப்ரிொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

வப்ரிொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
லெயம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லெயம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லெயம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வியங்கில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வியங்கில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

வியங்கில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லொளறக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொளறக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லொளறக்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

விொனம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

விொனம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

விொனம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பளர பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பளர பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பளர பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கடி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கடி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கடி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

தண்டுலடம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தண்டுலடம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

தண்டுலடம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லதவிகொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லதவிகொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

லதவிகொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
ஈலொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஈலொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஈலொடு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இக்கவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இக்கவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

இக்கவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

அலளக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அலளக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

அலளக்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கப்பல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கப்பல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கப்பல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

நம்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நம்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நம்பு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லும்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லும்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லும்பு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

துபொயொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

துபொயொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

துபொயொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
திபேப்பூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திபேப்பூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திபேப்பூர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒளியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒளியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒளியில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

சுண்ளடக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சுண்ளடக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

சுண்ளடக்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ளெக்கிள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ளெக்கிள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ளெக்கிள் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பெல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பெல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பூளன பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பூளன பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பூளன பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஜீன் (gene) பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஜீன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஜீன் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இரலசி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இரலசி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

இரலசி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
திபேபநல்லலலி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திபேபநல்லலலி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திபேபநல்லலலி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒலியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒலியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒலியில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கறிலலப்பிளய பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கறிலலப்பிளய பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கறிலலப்பிளய பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொட்டொர்ளெக்கிள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொட்டொர்ளெக்கிள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லொட்டொர்ளெக்கிள் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

குலொலொலெொம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

குலொலொலெொம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

குலொலொலெொம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கூந்தல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கூந்தல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கூந்தல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெலொஜொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெலொஜொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

ெலொஜொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
கிபேஷ்ைகிரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கிபேஷ்ைகிரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கிபேஷ்ைகிரி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மின்னில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மின்னில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

மின்னில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

மிரகு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மிரகு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

மிரகு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெல்லபொன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெல்லபொன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பெல்லபொன் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

நகம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நகம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நகம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கிளி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கிளி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கிளி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

வில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

வில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பத்மினி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பத்மினி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

பத்மினி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
ல ொசூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ல ொசூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ல ொசூர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொந்தவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொந்தவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கொந்தவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பூண்டு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பூண்டு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பூண்டு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இன்படர்பநட் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இன்படர்பநட் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

இன்படர்பநட் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ளக பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ளக பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ளக பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ண்புல பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ண்புல பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ண்புல பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கொல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கொல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லணுகொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லணுகொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

லணுகொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
தர்புரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தர்புரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

தர்புரி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மின்கொந்தவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மின்கொந்தவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

மின்கொந்தவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பகொத்தல்லி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பகொத்தல்லி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பகொத்தல்லி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பிொெெர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பிொெெர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பிொெெர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொத்து பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொத்து பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லொத்து பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பதொண்ளட பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பதொண்ளட பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பதொண்ளட பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பங்கநொகி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பங்கநொகி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

பங்கநொகி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
நொக்கல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நொக்கல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நொக்கல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தண்ணுயிரில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தண்ணுயிரில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

தண்ணுயிரில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

யக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

யக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

யக்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பபன்ட்ளவ் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பபன்ட்ளவ் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பபன்ட்ளவ் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ந்திம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ந்திம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ந்திம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பகொக்கு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பகொக்கு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பகொக்கு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கலத்து பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கலத்து பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கலத்து பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெௌந்தர்நொகி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெௌந்தர்நொகி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

பெௌந்தர்நொகி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
திண்டுக்கல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திண்டுக்கல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திண்டுக்கல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பதொழில்தட்பவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பதொழில்தட்பவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பதொழில்தட்பவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பீர்க்கங்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பீர்க்கங்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பீர்க்கங்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பஸ் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பஸ் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பஸ் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பதொளட பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பதொளட பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பதொளட பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பொம்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பொம்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பொம்பு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

இடுப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இடுப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

இடுப்பு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெொக்கநொகி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெொக்கநொகி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

பெொக்கநொகி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
பறனி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பறனி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பறனி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லணிகவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லணிகவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லணிகவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஆப்பிள் பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஆப்பிள் பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஆப்பிள் பறம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

யொரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

யொரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

யொரி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பொல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பொல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பொல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மீன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மீன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

மீன் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

இத்தம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இத்தம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

இத்தம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பொர்லதி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பொர்லதி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

பொர்லதி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
பபொள்ரொச்சி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பபொள்ரொச்சி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பபொள்ரொச்சி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திட்டவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திட்டவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திட்டவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஆஞ்சு பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஆஞ்சு பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஆஞ்சு பறம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கொர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

யம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

யம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

யம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லண்டு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லண்டு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லண்டு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பத்திம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பத்திம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பத்திம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

புலலனஸ்லரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

புலலனஸ்லரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

புலலனஸ்லரி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
பொயக்கொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பொயக்கொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பொயக்கொடு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பபொபேரொதொவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பபொபேரொதொவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பபொபேரொதொவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

திொட்ளெ பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திொட்ளெ பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திொட்ளெ பறம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பக்குக்கண்ைொடி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பக்குக்கண்ைொடி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பக்குக்கண்ைொடி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லதொல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லதொல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லதொல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ளனொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ளனொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ளனொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லநொய்க்கிபேமி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லநொய்க்கிபேமி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லநொய்க்கிபேமி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஸ்லர்ைொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஸ்லர்ைொ பபண்ளைப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

ஸ்லர்ைொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
திபேச்சூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திபேச்சூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திபேச்சூர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லயொப பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லயொப பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லயொப பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ொம்பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொம்பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ொம்பறம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

டர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

இயக்கைம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இயக்கைம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

இயக்கைம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லதள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லதள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லதள் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஒபே லத்ளதப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே லத்ளதப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒபே லத்ளதப் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொலினி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொலினி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

ொலினி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
நொகர்லகொயில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நொகர்லகொயில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நொகர்லகொயில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

புவியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

புவியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

புவியில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஒபே பெொல்ளயப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே பெொல்ளயப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒபே பெொல்ளயப் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ட்பெப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ட்பெப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ட்பெப் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஒபே லொக்கித்ளதப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே லொக்கித்ளதப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒபே லொக்கித்ளதப் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பேள பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பேள பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பேள பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஒபே கட்டுள பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே கட்டுள பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒபே கட்டுள பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அபிதொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அபிதொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

அபிதொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
திபேலனந்தபும் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திபேலனந்தபும் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திபேலனந்தபும் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொனில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொனில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லொனில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லகொளலப்பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லகொளலப்பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லகொளலப்பறம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சினிொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சினிொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

சினிொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லகொவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லகொவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லகொவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ொடு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

சிளய பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சிளய பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

சிளய பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொஜவ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொஜவ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

ொஜவ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
திபேச்பெந்தூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திபேச்பெந்தூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திபேச்பெந்தூர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ண்ணில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ண்ணில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ண்ணில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லதங்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லதங்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லதங்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

படலிவிளன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

படலிவிளன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

படலிவிளன் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

புடளல பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

புடளல பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

புடளல பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஆடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஆடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஆடு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பக்குத்தி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பக்குத்தி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பக்குத்தி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

யங்கொவ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

யங்கொவ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

யங்கொவ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
ொலஸ்லம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொலஸ்லம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ொலஸ்லம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

உரவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

உரவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

உரவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

இஞ்சி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இஞ்சி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

இஞ்சி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மின்விரக்கு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மின்விரக்கு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

மின்விரக்கு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லதொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லதொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லதொடு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லண்ைத்துப் பூச்சி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லண்ைத்துப் பூச்சி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லண்ைத்துப் பூச்சி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லொதிம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொதிம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லொதிம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொலஜஸ்லரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொலஜஸ்லரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

ொலஜஸ்லரி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
ொநொதபும் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொநொதபும் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ொநொதபும் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பொலில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பொலில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பொலில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கபேம்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கபேம்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கபேம்பு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மிக்ஸி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மிக்ஸி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

மிக்ஸி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பொளம பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பொளம பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பொளம பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லகொழி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லகொழி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லகொழி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அகியொண்லடஸ்லரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அகியொண்லடஸ்லரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

அகியொண்லடஸ்லரி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
கொளக்குடி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொளக்குடி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கொளக்குடி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பூெணிக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பூெணிக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பூெணிக்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கிளண்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கிளண்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கிளண்டர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கிைப பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கிைப பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கிைப பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொளன பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொளன பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ொளன பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பரிெல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பரிெல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பரிெல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லயொலகஸ்லரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லயொலகஸ்லரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

லயொலகஸ்லரி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
புதுக்லகொட்ளட பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

புதுக்லகொட்ளட பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

புதுக்லகொட்ளட பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பரிைொவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பரிைொவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பரிைொவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

தர்பூெணிக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தர்பூெணிக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

தர்பூெணிக்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெல்லபொன் ெொர்ஜர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெல்லபொன் ெொர்ஜர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பெல்லபொன் ெொர்ஜர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

படகு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

படகு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

படகு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒட்டகம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒட்டகம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒட்டகம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

DNA பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

DNA பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

DNA பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 ொயக்ஷ்மி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 ொயக்ஷ்மி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

 ொயக்ஷ்மி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
திபேலொளனக்கொலல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திபேலொளனக்கொலல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திபேலொளனக்கொலல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பொழியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பொழியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பொழியில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பயொப்பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பயொப்பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பயொப்பறம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ATM கொர்டு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ATM கொர்டு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ATM கொர்டு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

RNA பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

RNA பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

RNA பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நரி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

புலொட்டின் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

புலொட்டின் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

புலொட்டின் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொஜயக்ஷ்மி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொஜயக்ஷ்மி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

ொஜயக்ஷ்மி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
வங்கம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வங்கம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

வங்கம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தர்க்கவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தர்க்கவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

தர்க்கவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

இயந்தப்பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இயந்தப்பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

இயந்தப்பறம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

Bank பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

Bank பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

Bank பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

நீர் பயக்கூப பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நீர் பயக்கூப பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நீர் பயக்கூப பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கீரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கீரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கீரி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கொர்பன் அணு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொர்பன் அணு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கொர்பன் அணு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கனிபொழி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கனிபொழி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

கனிபொழி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
தஞ்ெொவூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தஞ்ெொவூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

தஞ்ெொவூர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அணுவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அணுவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

அணுவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஒபே லரிளெ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே லரிளெ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒபே லரிளெ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சிகபட் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சிகபட் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

சிகபட் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஒபே நிகழ்வு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே நிகழ்வு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒபே நிகழ்வு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அணில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அணில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

அணில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கட்டில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கட்டில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கட்டில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

களயசி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

களயசி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

களயசி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
கும்பலகொைம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கும்பலகொைம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கும்பலகொைம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மின்னணுவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மின்னணுவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

மின்னணுவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பள்ரங்கி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பள்ரங்கி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பள்ரங்கி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பஜர்க்கின் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பஜர்க்கின் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பஜர்க்கின் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஒபே பெல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே பெல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒபே பெல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நத்ளத பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நத்ளத பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நத்ளத பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கொயச்ெக்கம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொயச்ெக்கம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கொயச்ெக்கம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வலள்ளி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வலள்ளி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

வலள்ளி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
நொகப்பட்டினம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நொகப்பட்டினம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நொகப்பட்டினம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லஜொதிடவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லஜொதிடவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லஜொதிடவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

அரிசி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அரிசி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

அரிசி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லலொல்ட்மீட்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லலொல்ட்மீட்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லலொல்ட்மீட்டர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பஞ்ெொங்கம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பஞ்ெொங்கம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பஞ்ெொங்கம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சிபத்ளத பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சிபத்ளத பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

சிபத்ளத பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஒபே பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒபே பூ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லதலலெனொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லதலலெனொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

லதலலெனொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
ன்னொர்குடி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ன்னொர்குடி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ன்னொர்குடி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கடலில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கடலில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கடலில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லகொதுள பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லகொதுள பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லகொதுள பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அம்மீட்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அம்மீட்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

அம்மீட்டர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

தொளப்பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தொளப்பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

தொளப்பூ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சிட்டுக்குபேவி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சிட்டுக்குபேவி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

சிட்டுக்குபேவி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ல்லிளகப்பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ல்லிளகப்பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ல்லிளகப்பூ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

விஜயக்ஷ்மி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

விஜயக்ஷ்மி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

விஜயக்ஷ்மி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
திபேலண்ைொளய பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திபேலண்ைொளய பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திபேலண்ைொளய பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மின்லலதியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மின்லலதியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

மின்லலதியில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லள்ளிக்கிறங்கு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லள்ளிக்கிறங்கு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லள்ளிக்கிறங்கு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ளக்லொஸ்லகொப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ளக்லொஸ்லகொப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ளக்லொஸ்லகொப் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லொெொப்பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொெொப்பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லொெொப்பூ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பதளய பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பதளய பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பதளய பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

அளிப்பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அளிப்பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

அளிப்பூ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெல்லொணி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெல்லொணி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

பெல்லொணி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
கொளக்கொல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொளக்கொல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கொளக்கொல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

உயிர்லலதியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

உயிர்லலதியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

உயிர்லலதியில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பனம்பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பனம்பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பனம்பறம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

படயஸ்லகொப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

படயஸ்லகொப் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

படயஸ்லகொப் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பெவ்லந்திப் பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெவ்லந்திப் பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பெவ்லந்திப் பூ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஆள பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஆள பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஆள பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ெம்பங்கி பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெம்பங்கி பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ெம்பங்கி பூ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அபேைொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அபேைொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

அபேைொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
ஊட்டி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஊட்டி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஊட்டி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பபொறியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பபொறியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பபொறியில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லபரீச்ெம் பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லபரீச்ெம் பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லபரீச்ெம் பறம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஸ்விட்ச் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஸ்விட்ச் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஸ்விட்ச் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ெொந்திப் பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெொந்திப் பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ெொந்திப் பூ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஈ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஈ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஈ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கொகிதப் பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொகிதப் பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கொகிதப் பூ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

உளொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

உளொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

உளொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
பகொளடக்கொனல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பகொளடக்கொனல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பகொளடக்கொனல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பலப்பவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பலப்பவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பலப்பவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ள்ல பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ள்ல பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ள்ல பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கிர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கிர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கிர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லொடொல்லிப் பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொடொல்லிப் பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லொடொல்லிப் பூ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லதனீ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லதனீ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லதனீ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

அல்லிப் பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அல்லிப் பூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

அல்லிப் பூ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வவித்ொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வவித்ொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

வவித்ொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
ற்கொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ற்கொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ற்கொடு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தகலலில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தகலலில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

தகலலில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பகொள்ல பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பகொள்ல பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பகொள்ல பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொலிங் பபல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொலிங் பபல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கொலிங் பபல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

நதி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நதி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நதி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பகொசு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பகொசு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பகொசு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ளய பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ளய பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ளய பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லகொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லகொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

லகொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
 ொபலிபும் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 ொபலிபும் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

 ொபலிபும் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெட்டவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெட்டவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ெட்டவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பீட்பைட் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பீட்பைட் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பீட்பைட் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கடல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கடல் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கடல் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மின்விசிறி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மின்விசிறி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

மின்விசிறி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

னம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

னம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

னம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பஜவ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பஜவ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

பஜவ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
பபங்கலபே பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பபங்கலபே பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பபங்கலபே பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

குற்மவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

குற்மவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

குற்மவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ெப்லபொட்டொப் பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெப்லபொட்டொப் பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ெப்லபொட்டொப் பறம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ர் கண்டிளனர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ர் கண்டிளனர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ர் கண்டிளனர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கனவு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கனவு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கனவு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சியந்தி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சியந்தி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

சியந்தி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கற்பளன பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கற்பளன பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கற்பளன பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெஞ்ஜீவினி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெஞ்ஜீவினி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

ெஞ்ஜீவினி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
லகொலொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லகொலொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லகொலொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சூழ்நிளயயில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சூழ்நிளயயில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

சூழ்நிளயயில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லுமிச்ெம் பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லுமிச்ெம் பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லுமிச்ெம் பறம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பப்ரிஜிலட்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பப்ரிஜிலட்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பப்ரிஜிலட்டர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கவிளத பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கவிளத பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கவிளத பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பம்பம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பம்பம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பம்பம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

இளெ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இளெ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

இளெ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஆளொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஆளொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

ஆளொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
சித்துர்கொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சித்துர்கொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

சித்துர்கொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பேந்தில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பேந்தில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பேந்தில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

துலம் பபேப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

துலம் பபேப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

துலம் பபேப்பு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ளக்லொலலவ் ஓலன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ளக்லொலலவ் ஓலன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ளக்லொலலவ் ஓலன் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

வீளை பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வீளை பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

வீளை பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சூரின் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சூரின் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

சூரின் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

மிபேதங்கம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மிபேதங்கம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

மிபேதங்கம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நிளொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நிளொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

நிளொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 



ப்பபொபேளரபம் பற்றித் தொனறிக்கூடிபதளலபன்பதறிொதலன் பன்னறிவில்யொதலன் 

                        

                                         43    

ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
தும்கூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

தும்கூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

தும்கூர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லளகப்பொட்டியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லளகப்பொட்டியில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லளகப்பொட்டில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பொசிப்பபேப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பொசிப்பபேப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பொசிப்பபேப்பு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொட்டர் ஃபில்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொட்டர் ஃபில்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லொட்டர் ஃபில்டர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பபன்சீன் பயக்கூப பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பபன்சீன் பயக்கூப பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பபன்சீன் பயக்கூப பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நியொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நியொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நியொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

அம்லொனிொ பயக்கூப பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அம்லொனிொ பயக்கூப பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

அம்லொனிொ பயக்கூப பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சுகிர்தி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சுகிர்தி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

சுகிர்தி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 



ப்பபொபேளரபம் பற்றித் தொனறிக்கூடிபதளலபன்பதறிொதலன் பன்னறிவில்யொதலன் 

                        

                                         44    

ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
திபேப்பதி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திபேப்பதி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திபேப்பதி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நம்பில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நம்பில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நம்பில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

உலந்தம் பபேப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

உலந்தம் பபேப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

உலந்தம் பபேப்பு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

டிஜிட்டல் கிரொக் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

டிஜிட்டல் கிரொக் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

டிஜிட்டல் கிரொக் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பெரிொ பயக்கூப பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெரிொ பயக்கூப பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பெரிொ பயக்கூப பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பூமி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பூமி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பூமி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

நிமமி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நிமமி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நிமமி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சீதொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சீதொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

சீதொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
கொஞ்சீபும் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொஞ்சீபும் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கொஞ்சீபும் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இதழில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

இதழில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

இதழில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

கடளயப்பபேப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கடளயப்பபேப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கடளயப்பபேப்பு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

TV ரிலொட் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

TV ரிலொட் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

TV ரிலொட் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

உப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

உப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

உப்பு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒலி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒலி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒலி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ஒபே லலதிவிளன பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே லலதிவிளன பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒபே லலதிவிளன பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கண்ைகி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கண்ைகி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

கண்ைகி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
குற்மொயம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

குற்மொயம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

குற்மொயம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெபகவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெபகவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ெபகவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ெொத்துக்குடி பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெொத்துக்குடி பறம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ெொத்துக்குடி பறம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெல்லபொன் லபட்டரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெல்லபொன் லபட்டரி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பெல்லபொன் லபட்டரி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

விளனபெக்கி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

விளனபெக்கி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

விளனபெக்கி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒளி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒளி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒளி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

விளனபடுபபொபேள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

விளனபடுபபொபேள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

விளனபடுபபொபேள் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொதவி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ொதவி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

ொதவி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
சிலகொசி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சிலகொசி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ப்பபொபேளரபம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நிளயயில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நிளயயில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நிளயயில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பபேங்ளகக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பபேங்ளகக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பபேங்ளகக்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெல்லபொன் டலர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெல்லபொன் டலர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பெல்லபொன் டலர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

விளனவிளரபபொபேள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

விளனவிளரபபொபேள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

விளனவிளரபபொபேள் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அணு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அணு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

அணு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பிபஞ்ெம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பிபஞ்ெம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பிபஞ்ெம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மீனொக்ஷி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

மீனொக்ஷி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

மீனொக்ஷி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
பதன்கொசி பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பதன்கொசி பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பதன்கொசி பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

உயிர்பதொழில்தட்பவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

உயிர்பதொழில்தட்பவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

உயிர்பதொழில்தட்பவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பலண்ளடக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பலண்ளடக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பலண்ளடக்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

T-ளர்ட் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

T-ளர்ட் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

T-ளர்ட் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

குடும்பம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

குடும்பம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

குடும்பம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

யக்ட்ொன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

யக்ட்ொன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

யக்ட்ொன் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லொழ்க்ளக பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லொழ்க்ளக பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லொழ்க்ளக பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சுசீயொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சுசீயொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

சுசீயொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
வவில்லிப்புத்தூர்  பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

வவில்லிப்புத்தூர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

வவில்லிப்புத்தூர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ளகலளகயில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ளகலளகயில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ளகலளகயில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பட்ளடலகொஸ் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பட்ளடலகொஸ் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பட்ளடலகொஸ் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொல்குலயட்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

கொல்குலயட்டர் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

கொல்குலயட்டர் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பட்ளட பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பட்ளட பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பட்ளட பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

புலொட்டொன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

புலொட்டொன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

புலொட்டொன் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பக்லகொைம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பக்லகொைம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பக்லகொைம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஷீலூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஷீலூ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

ஷீலூ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
ெங்கன்லகொவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெங்கன்லகொவில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ெங்கன்லகொவில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அசில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

அசில் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

அசில் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

பொகற்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பொகற்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பொகற்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெபேப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

பெபேப்பு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

பெபேப்பு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

லட்டம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லட்டம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லட்டம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நிபெட்ொன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

நிபெட்ொன் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

நிபெட்ொன் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ெதும் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ெதும் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ெதும் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஷீயொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஷீயொ பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அலள் பொகங்கள், 

 2. அலளில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அலலடன் பதொடர்பிலிபேப்பலர்கள், 

 4. அலளரப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அலள் உபேக்கள், 

 6. அலலக்குப் பதியொக உள்ர ொற்மொட்கள், 

 7. அலரொயொகும் பன்கள். 

ஷீயொ பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
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ப்பபொபேளரபம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 
ர்ைொகுரம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ர்ைொகுரம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ர்ைொகுரம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லகம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

லகம் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

லகம் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

சுளக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

சுளக்கொய் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

சுளக்கொய் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே புதி பபொபேள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே புதி பபொபேள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ஒபே புதி பபொபேள் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

ென்பொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

ஒபே ென்பொடு பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

ென்பொடு பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திர்பொொத ஒபே பபொபேள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

திர்பொொத ஒபே பபொபேள் பற்றி நொம் அறிக்கூடிளல: 

 1. அதன் பொகங்கள், 

 2. அதில் ட்டுல இபேப்பளலகள், 

 3. அதனுடன் பதொடர்பிலிபேப்பளலகள், 

 4. அளதப் பொதிப்பளலகள், 

 5. அதன் உபேக்கள், 

 6. அதற்குப் பதியொக உள்ர ொற்பக்கள், 

 7. அதன் பன்கள். 

திர்பொொத ஒபே பபொபேள் பற்றி லலும் நொம் அறிக்கூடிபதளல? 

 

1. பகுபடொப் பபொபேபரது? ப்பபொபேலம் பொகம் பொகொகப் பகுபடும்.  

2. ப்பபொபேளிலிபேப்பது ளன திலுமில்ளய? ப்பபொபேளிலிபேப்பதும் ளன திலயனும் இபேக்கும்.  

3. ளனளலகலடன் பதொடர்பிலில்யொப் பபொபேபரது? ப்பபொபேலம் ளனளலகலடன் பதொடர்பிலிபேக்கும்.  

4. ளனளலகரொல் பொதிக்கப்படொப் பபொபேபரது? ப்பபொபேலம் ளனளலகரொல் பொதிக்கப்படும்.  

5. ஒல உபேவில் நிளயத்திபேக்கும் பபொபேபரது? ப்பபொபேலம் ஒல உபேவில் நிளயத்திபேக்கொது.  

6. ொற்றில்யொப் பபொபேபரது? ப்பபொபேலக்கும் பதியொக ொற்பக்களிபேக்கும்.  

7. பனில்யொப் பபொபேபரது? ப்பபொபேலக்கும் பனிபேக்கும். 


