മഽത഻ര്ന്നവരിലര഻ ല കഽസൃത഻
ന഻ങ്ങള്കുകഺ പരിചയര഻തയലാര഻ലഺ്ീകങ്കിലുമ഻ലഽുമഺ പരിചായധഺനീന്ഫകാര പരിചയഺരങളങ്ങള്ക പരിച
 പരിച
ുയഺലഽും ീയീകാരന്നഽ പരിചമറന്നഽ പരിചുയഺവഽയ, ീതയ്യഺന് പരിച
 പരിചതഽടങ്ങഽന്ന പരിചു ഺല഻യള്ക പരിച
 പരിച
മ഻കതഽും പരിചമഽഴഽമ഻ന്ഫ഻കഺനഺവഺീത പരിചവര഻യ പരിചതഽടങ്ങ഻യ
ായശ്നങ്ങളുുടഺ? ൂദനുംദ഻ന പരിചഉലാരരവഺദ഻ലാരങ്ങള്ക പരിച
 പരിചത഻കാരുയഺീട പരിച
ീതയ്തഽ പരിചത഼്കഺന് പരിചബഽദ്ധ഻മഽകാരു ുനര഻ടഺറഽുടഺ? ഉള്ള പരിചയഴ഻വഽയള്കക് പരിച
അനഽസിതമഺയ പരിചൂവദഗ്ദ്ധദ്ധങളും പരിചതീന്പ പരിചു ഺല഻യ഻് പരിച
ായയട഻ന്ഫ഻കഺനഺവഺീത വരഽന്നഽുടഺ? മഽന്ുയഺയും, എടഽലാരഽതഺകാരും,
ഇലാര഻ര഻ പരിചുനരും പരിചുയഺലഽും അടങ്ങ഻യ഻ര഻കഺന് പരിച
 പരിചയറ്റഺയ്യ പരിചതഽടങ്ങ഻യ പരിച
ദഽശ്ശ഼ലങ്ങളുുടഺ? എങ്കിലുമ഻് പരിച
 പരിചാശദ്ധ഻കഽയ പരിച- ഇന്ഫറഞ്ഞ പരിചലക്ഷണങ്ങീളല്ഺും പരിച
അഡ്റ്റ് പരിചഎഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എ പരിചറഅറ്റന്ഷന് പരിച
 പരിചീഡഫ഻സ഻റ്റ്
ൂഹന്ഫറഺക്റ്റ്റ഻വ഻റ്റ഻ പരിചഡ഻ുസഺ്ഡ്) പരിചഎന്ന പരിചഅസഽഖലാര഻ീന്പ പരിച
സാതനയളഺവഺുംഎ
എഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എയഽീട പരിചബഹ഻്്ഫഽരണങ്ങള്ക പരിച
 പരിചഒരഺളുീട പരിച
യഽകാര഻കഺലലാരഽ തീന്ന പരിചായയടമഺയ഻ലാരഽടങ്ങഺറഽട്എ പരിചഅമ഻തമഺയ പരിച
യ഻രഽയ഻രഽന്ഫ്, ഒന്ന഻ലഽും പരിചഏയഺാരത യ഻കാരഺയ്യ, എന്ത഻ലഽുമത഻ലഽമഽള്ള പരിച
അക്ഷമ പരിചഎന്ന഻വയഺണ് യഽകാര഻യള഻് പരിച
 പരിചഈ പരിചുരഺരലാര഻ീന്പ പരിചമഽഖമഽാദയള്കഎ പരിച
ബഺലങളലാര഻് പരിച
 പരിചഈ പരിചഅസഽഖും യഺണീന്ഫടഽന്നവര഻് പരിച
 പരിചഎഴഽയതഽ പരിച
ശതമഺനുലാരഺളും പരിചുയര഻് പരിച
 പരിചീയൌമഺരായഺയലാര഻ലഽും പരിചയയഽത഻ുയഺളും
ുയര഻് പരിച
 പരിചീയൌവനഺരുംഭലാര഻ലഽും പരിചായ്തഽത പരിചലക്ഷണങ്ങള്ക പരിച
 പരിച
വ഻കാരുമഺറഺീത പരിചന഻്കഺറഽട്എ വള്ന്നഽ പരിചവരഽന്നത഻നനഽസര഻.ഡി് പരിച
യ഻രഽയ഻രഽന്ഫ്, അക്ഷമ എന്ന഼ പരിചയഷ്ടതയള്ക പരിച
 പരിചായുമണ പരിച
ുന്ലാര഻ല്ഺതഺവഽയയഽും പരിചഎന്നഺ് പരിച
 പരിചഅാശദ്ധയഽും അനഽബന്ധായശ്നങ്ങളുും പരിച
ായുതങളയ഻.ഡി് പരിചമഺറ്റീമഺന്നഽമ഻ല്ഺീത പരിചതഽടരഽയയഽമഺണ് പരിചസഺധഺരണ
സുംഭവ഻കഺറഽള്ളത്എ പരിചഇത഻ീനയഺണ് അഡ്റ്റ് എഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എ പരിചഎന്നഽ പരിച
വ഻ള഻കഽന്നത്എ പരിചുലഺയ നസുംഖങളയഽീട പരിചഅഞ്ചഽ പരിചശതമഺനുലാരഺളും പരിചഈ
ുരഺരലാരഺ് പരിച
 പരിചയഷ്ടീന്ഫടഽന്നഽീടന്നഽും, എന്ന഻കാരുും പരിചഇകാകാരലാര഻് പരിച
 പരിചയലാരഽ
ശതമഺനുലാരഺളും പരിചുയ് പരിച
ുക ശര഻യഺയ പരിചുരഺരന഻്ണയലാര഻നഽള്ള പരിച
അവസരും പരിചയ഻കാരുന്നഽള്ളൂ പരിചഎന്നഽും പരിചുലഺയഺുരഺരങള
സുംഘടനയഽുടതടകമഽള്ള യഠനങ്ങള്ക പരിച
 പരിചസാത഻ന്ഫ഻കഽന്നഽഎ പരിച

യുക്ഷ പരിചയഥഺസമയലാരഽള്ള പരിചുരഺരന഻്ണയവഽും പരിചഅനഽുയഺ ങളമഺയ പരിച
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യഽടഽുംബ ഼വ഻തീലാരീലാരഺകാര് പരിചീതഺഴ഻്ക്ഷമതീയ പരിചവീര

ത഻യ഻ത്സയളുും

഼വ഻തൂശല഻യ഻് പരിച
 പരിചവരഽലാരഽന്ന പരിചതകതഺയ പരിചമഺറ്റങ്ങളുും പരിച

വഴ഻ നന്നഺയ഻ പരിചലഘായര഻കഺന് പരിച
 പരിചസഺധ഻കഺറഽട്എ അഡ്റ്റ് പരിച
എഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എയഽീട ലക്ഷണങ്ങീളയഽും പരിചയഺരണങ്ങീളയഽും പരിച
ത഻യ഻ത്സയീളയഽും പരിചയര഻തയീന്ഫടഽലാരഽയ പരിചഎന്നതഺണ് ഈ പരിച
ുലഖനലാര഻ീന്പ പരിചഉുംശുംഎ

രരഺഗം പ്രകടമഺകഽന ര഼ത഻കള്
ഒന്ന഻ലഽും പരിചുവടാത പരിചാശദ്ധ ുയാര഼യര഻കഺന് പരിച
 പരിചയഴ഻യഺീത പരിചുയഺവഽയ പരിച
എന്നതഺണ് പരിചഈ പരിചുരഺരും പരിചബഺധ഻.ഡിവ് പരിചഅനഽഭവ഻കഽന്ന ായധഺന
ൂവഷമങളുംഎ പരിചു ഺല഻യള്ക പരിച
 പരിചതകസമയലാരഽ പരിചീതയ്യഺന് പരിച
 പരിചതഽടങ്ങഺീത പരിച
ന഻രന്തരും ീവ.ഡിുതഺമസ഻ന്ഫ഻കഽയ, ീരൌരവമഽള്ള പരിചഎന്ത഻ീലങ്കിലുമ഻ലഽും പരിച
മഽഴഽയഺന് പരിചാശമ഻കഽുപഺീഴഺീക നഺലഽയഺടഽമഽള്ള അായസക്തമഺയ പരിച
യഺഴ്തയള഻ുലകഽും പരിചശന്ബങ്ങള഻ുലകഽും പരിചമന് ് പരിചവ഼ടഽും പരിചവ഼ടഽും
യഺള഻ുന്ഫഺവഽയ, ഒരഽ ു ഺല഻യഽും പരിചഅത഻ീന്പ പരിചശര഻യഺയ പരിചമഽറയ഻് പരിച
 പരിച
ീതയ്യഺന് പരിച
 പരിചസഺധ഻കഺീത പരിചവര഻യ, മറ്റുള്ളവ് പരിചയറഞ്ഞ യഺരങളങ്ങുളഺ പരിച
ന഻്ുംശങ്ങുളഺ പരിചമ്മയ഻് പരിച
 പരിചീവകഺന് പരിച
 പരിചയറ്റഺത഻ര഻കഽയ, ീതയ്യുന്ന പരിച
ായവിലാര഻യള഻ീലഺീക പരിചവളീരീന്ഫീകാരന്ന് പരിചമഽഷ഻ന്ഫനഽഭവീന്ഫടഽയ, ഒരഽ പരിച
യ്ലാരവങളും പരിചമഽഴഽമ഻കഽന്നത഻നഽ പരിചമഽുപ പരിചഅടഽലാരത഻ുലകഽ പരിച
യടകഽയ തഽടങ്ങ഻യവ ഇകാകാര് പരിച
 പരിചന഻ുതങളനീയുന്നഺണും പരിചുനര഻ടഽന്ന പരിച
വ഻ഷമതയളഺണ്എ പരിചഒരഽ പരിചയണ഻ ീതയ്തഽത഼്കഺന് പരിചഎാത പരിച
സമയീമടഽുലാരകഽും പരിചഎന്ന് പരിചമഽന്യാകാര഻ പരിചഊഹ഻കഺന് പരിച
 പരിചയഴ഻യഺീത പരിച
വര഻യ, ഉലാരരവഺദ഻ലാരങ്ങള്ക പരിച
 പരിചസമയബന്ധ഻തമഺയ഻ പരിച
ീതയ്തഽത഼്കഺനഺവഺത഻ര഻കഽയ, മറ്റുള്ളവ്കഽ പരിചീയഺടഽകഽന്ന പരിച
വഺകഽയള്ക പരിച
 പരിചസദഺ പരിചീതറ്റ഻കഽയ, ഒന്ന഻ലധ഻യും യഺരങളങ്ങള്ക പരിച
 പരിചഒരഽമ഻.ഡിു പരിച
ീതയ്യഺന് പരിച
 പരിചബഽദ്ധ഻മഽകാരു പരിചുനര഻ടഽയ, ഒരഽ പരിചയിതങളും മഽഴഽമ഻ന്ഫ഻.ഡി്
മീറ്റഺന്ന഻ുലകഽ പരിചയടകഽുപഺള്ക പരിച
 പരിചത഼ീര പരിചഏയഺാരത പരിചയ഻കാരഺത഻ര഻കഽയ,
ീതയ്യുന്ന യഺരങളങ്ങളുീട പരിചവ഻ശദഺുംശങ്ങള഻ലഽള്ള പരിച ഺാരതകഽറവഽ പരിചമാലും പരിച
യ഻ഴവഽയള്ക പരിച
 പരിചവന്നഽ ഭവ഻കഽയ, അവ഻രതമഺയ
ഺരരായതയഺവശങളീന്ഫടഽന്ന പരിചതഽമതലയള്ക പരിച
 പരിചഏീറ്റടഽകഺന് പരിച
 പരിചൂവമഽഖങളും
ായയട഻ന്ഫ഻കഽയ തഽടങ്ങ഻യ പരിചയഽഴന്ഫങ്ങളുും ഇവര഻് പരിച
 പരിചസഺധഺരണമഺണ്എ

വ഻തഺരശാനങളമഺയ഻ പരിചീയരഽമഺറഽയ, മഽന്യ഻ന് പരിച പരിച
ുനഺകഺീത പരിച
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അമ഻തമഺയ പരിചഎടഽലാരഽതഺകാരും, അക്ഷമ, ആത്മന഻യാന്തണമ഻ല്ഺയ്മ പരിച

അഭ഻ായഺയായയടനങ്ങള്ക പരിച
 പരിചനടലാരഽയ, വരഽുംവരഺയ്യയള്ക പരിച
 പരിച
യണക഻ീലടഽകഺീത പരിചഏതഽ യഺരങളലാര഻ലഽും പരിചായത഻യര഻കഽയ, തീന്പ പരിച
ഊഴീമലാരഽന്നതഽ പരിചവീര യഺലാര഻ര഻കഺന് പരിചതയ്യഺറല്ഺത഻ര഻കഽയ,
മറ്റുള്ളവരഽുടത഻ന് പരിചഇടകഽ പരിചയയറ഻ന്ഫറയഽയ, അാശദ്ധമഺയ഻ പരിച
വട഻ുയഺട഻കഽയ, വ഼ടഽവ഻തഺരമ഻ല്ഺീത പരിചയഺശഽ പരിചീതലവഴ഻കഽയ,
യഽലാരഴ഻ഞ്ഞ ൂലുംര഻യ ഼വ഻തും പരിചതഽടങ്ങ഻യ പരിചശ഼ലങ്ങള്ക പരിച
ഇവ്കഽടഺവഺുംഎ പരിചമുനഺവ഻യഺരങ്ങള഻് പരിച
 പരിചീയഺടഽന്നീനയഽും പരിച
അയഺരണമഺയഽും വങളത഻യഺനങ്ങള്ക പരിച
 പരിചദിശങളമഺവഽയ, മന് ് പരിചഎുന്ഫഺഴഽും
അസവസ്ഥമഺയ഻ര഻കഽയ, ീയീകാരന്നഽ പരിചുദഷങളും പരിചവര഻യ പരിചതഽടങ്ങ഻യ പരിച
ായശ്നങ്ങളുും പരിചഈ പരിചുരഺരലാര഻ീന്പ പരിചഭഺരമഺവഺുംഎ മിദഽവഺയ പരിച
വ഻മ്ശനങ്ങള്ക പരിച
 പരിചുയഺലഽും പരിചഉള്കീകഺള്ളഺനഺവഺത഻ര഻കഽയ, ീതറ഻യ പരിച
ായുയഺയനങ്ങളുീട ുയര഻് പരിച
 പരിചബന്ധങ്ങള഻് പരിച
 പരിചന഻ന്ന് യ഻ന്ഩഺറഽയുയഺ പരിച
ു ഺല഻ പരിചരഺ ഻ീവകഽയുയഺ പരിചീതയ്യുയ, ായധഺന പരിചത഼രഽമഺനങ്ങള്ക പരിചുയഺലഽും പരിച
സവയീമടഽകഺന് പരിച
 പരിചസഺധ഻കഺീത പരിചുയഺവഽയ, സഺമാഹങളമരങളഺദയീള പരിച
ന഻രന്തരും പരിചഅവരണ഻കഽയ എന്ന഼ പരിചസവഭഺവര഼ത഻യളുും പരിചഇവര഻് പരിച
 പരിച
സഺധഺരണമഺണ്എ
ത഻ലര഻് പരിച
 പരിചമഽത഻്ന്നഽ പരിചയഴ഻ഞ്ഞഺലഽും പരിചഅത഻രഽയവ഻ഞ്ഞ പരിചയ഻രഽയ഻രഽന്ഫ് പരിച
വ഻കാരുമഺറഺീത ന഻്കഺറഽട്എ പരിചൂയയഺലഽയള്ക പരിച
 പരിചഎുന്ഫഺഴഽും പരിചതല഻ന്ഫ഻.ഡിു പരിച
ീയഺുടയ഻ര഻കഽയ, അടങ്ങ഻യ഻ര഻ുകട പരിചസഺഹതരങളങ്ങള഻് പരിച
 പരിചുയഺലഽും
ഇളയ഻കള഻.ഡിു പരിചീയഺട഻ര഻കഽയ, ഇടമഽറ഻യഺീത പരിചസുംസഺര഻കഽയ,
ഒര഻ടലാരഽ പരിചതീന്നയ഻രഽന്നഽ ീതയ്തഽത഼്ുകട പരിചു ഺല഻യള്ക പരിച
 പരിച
ഏീറ്റടഽകഺന് പരിച
 പരിചൂവമനസങളും പരിചയഺണ഻കഽയ പരിചതഽടങ്ങ഻യ പരിചശ഼ലങ്ങള്ക പരിച
ഇലാരരകഺര഻് പരിചയടഽവരഺറഽട്എ

ഈ ലക്ഷണങ്ങളു ട അനന്തരഫലങ്ങള്
അസഺമഺനങള പരിചബഽദ്ധ഻ശക്ത഻യഽള്ള പരിചത഻ല പരിചഎഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എ പരിച
ബഺധ഻ത്ീകങ്കിലുമ഻ലഽും പരിചുമ്ന്ഫറഞ്ഞ വ഻ഷമതയീളീയഺീക പരിച
ഫലായദമഺയ഻ പരിചഅത഻ യ഻കഺന് പരിച
 പരിചയഴ഻യഺറഽട്എ എന്നഺ് പരിച
 പരിചഭാര഻യക്ഷും പരിച
ുയര഻ലഽും പരിചഈ പരിചായശ്നങ്ങള്ക പരിച
 പരിചയഺലായമലാര഻് പരിച
 പരിചീരൌരവുമറ഻യ പരിചയല
ായതങളഺഘഺതങ്ങള്കകഽും വഴ഻ീവകഽയയഺണഽ പരിചയത഻വ്എ പരിചഎല്ഺറ്റ഻ലഽും പരിച

അരക്ഷ഻തഺവസ്ഥയഽും പരിച ഼വ഻തലാര഻് പരിച
 പരിചഒന്നഽും പരിചീതയ്യഺനഺവഺീത ുയഺയ഻ പരിച
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തഺല്യരങളും പരിചനഷ്ടീന്ഫടഽയ, സമ്മ്ംങ്ങീള ഫലായദമഺയ഻ പരിചുനര഻ടഺനഽള്ള പരിച

എന്ന യഽറ്റുബഺധവഽും പരിചരായീന്ഫടഽയ പരിചതഽടങ്ങ഻യവ പരിചഉദഺഹരണങ്ങളഺണ്എ
ീതഺഴ഻ല഻ല്ഺയ്മ, സഺപലാര഻യുേശങ്ങള്ക പരിച
, പരിചവങളക്ത഻ബന്ധങ്ങള഻ീല
ീയകാരുറന്ഫ഻ല്ഺയ്മ, ദഺപതങളയലഹങ്ങള്ക പരിച
, പരിചവ഻വഺഹുമഺതനും, വ഻വ഻ധതരും
അയയടങ്ങള്ക പരിച
 പരിചതഽടങ്ങ഻യവകഽും പരിചഈ പരിചുരഺരും ന഻മ഻ലാരമഺവഺറഽട്എ പരിച
ഇവ് പരിച
 പരിചന഻യമലുംഘനങ്ങള്ക പരിച
 പരിചനടലാരഺനഽും പരിചഅറസ്റ്റു പരിചീതയ്യീന്ഫടഺനഽും
യ഻ല഻ലടകീന്ഫടഺനഽീമഺീകയഽള്ള പരിചസഺദ്ധങളതയളുും പരിചയാടഽതലഺണ്എ
തടങ്കിലുമ്ന്ഫുള്ള഻യള഻് പരിച
 പരിചയലാരഽ പരിചമഽത് പരിച
 പരിചഎഴഽയതഽ പരിചശതമഺനും പരിചവീര പരിച
ആളുയള്ക പരിച
 പരിചഈ പരിചുരഺരും ബഺധ഻.ഡി഻കാരുള്ളവരഺീണന്ന് പരിചസാതനയളുട്എ പരിച
അഡ്റ്റ് പരിചഎഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എ പരിചബഺധ഻തര഻് പരിച
 പരിചഎണ്യത് പരിചശതമഺനുലാരഺളും പരിച
ുയീര വ഻ഷഺദുരഺരും, ഉത്കണ്ഠഺ പരിചുരഺരങ്ങള്ക പരിച
, പരിചആത്മഹതങളഺായവണത,
ന഻ാദഺുരഺരങ്ങള്ക പരിച
, അമ഻തമദങളയഺനും, ലഹര഻മരഽന്നഽയളുീട ഉയുയഺരും പരിച
തഽടങ്ങ഻യ പരിചമറ്റു പരിചമഺനസ഻യഺസഽഖങ്ങളുും യ഻ട഻യാടഺറഽട് പരിച
എ
എഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എയഽീട ായഺഥമ഻യ പരിചലക്ഷണങ്ങീളകഺളുും പരിചുരഺര഻യളുീട
ൂദനുംദ഻ന പരിച ഼വ഻തീലാര പരിചവല്ഺീത പരിചതയ഻ടുംമറ഻.ഡിു പരിചയളയഺറഽള്ളത് പരിച
ഇന്ഫറഞ്ഞ അനഽബന്ധ പരിചായശ്നങ്ങളഺീണന്ന് പരിച
 പരിചയല പരിചയഠനങ്ങളുും പരിച
വങളക്തമഺക഻യ഻കാരുട്എ

അഡല്റ്റ് .എഡ഻എ..ഡി്എഡ഻എ ഉണ്ടഺകഽനത്
ീതയ്തഽത഼്കഺനഽള്ള പരിചയഺരങളങ്ങള്ക പരിച
 പരിചഎീന്തഺീകീയന്നത് പരിച
മ്ലാര഻ര഻കഺനഽും, അവയ്ക് അനഽുയഺ ങളമഺയ പരിചമഽന്രണനഺായമും
ന഻ശ്ചയ഻കഺനഽും, മുരഺന്ന഻നഽും പരിചഏയുദശും പരിചഎാത പരിച
സമയീമടഽുലാരകഺീമന്ന് പരിചശര഻യഺയ഻ ഊഹ഻കഺനഽും, മുരഺ പരിച
ഉലാരരവഺദ഻ലാരവഽും പരിചഅ്ഹ഻കഽന്ന പരിചത഻കാരുയഺീട പരിചീതയ്തഽത഼്കഺനഽും,
നഺലഽയഺടഽമഽള്ള ബഹളങ്ങള്കക഻ടയ഻ലഽും പരിചീതയ്തഽീയഺട഻ര഻കഽന്ന പരിച
യിതങളലാര഻് പരിച
 പരിചാശദ്ധ ുയാര഼യര഻കഺനഽും, ീതയ്യുന്ന പരിചായവിലാര഻യളുീട
ായതങളഺഘഺതങ്ങള്ക പരിച
 പരിചവ഻ലയ഻രഽലാരഺനഽും, ബഺഹങളുലഺയവഽമഺയഽള്ള പരിച
ഇടീയടലഽയള഻് പരിച
 പരിചുവടാത

ഺാരത പരിചയഽല്ലാരഺനഽും, മഺറഽന്ന

സഺഹതരങളങ്ങള്കകനഽസര഻.ഡി് പരിചസവയും പരിചയരഽവീന്ഫടഽലാരഺനഽീമഺീകയഽള്ള പരിച
യഴ഻വഽയള്ക പരിച
 പരിചനമഽകഽ തരഽന്നത് പരിചതലു.ഡിഺറ഻ീല ായ഼ുാഫഺട് പരിച
 പരിച

യഺര഻സ്ഥ഻ത഻യ യഺരണങ്ങുളഺ പരിചായ഼ുാഫഺട് പരിച
 പരിചുയഺ്കാരക്റ്സ഻ീന്പ പരിച
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ുയഺ്കാരക്റ്് പരിച
 പരിചഎന്ന പരിചഭഺരമഺണ്എ പരിച ന഻തയൂവയലങളങ്ങുളഺ പരിച

വള്.ഡിയ഻് പരിച
 പരിചഏ് പരിച
യ഻കഽന്ന വ഻ഘഺതങ്ങളഺണ് പരിചഎഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എക് പരിച
ുഹതഽവഺയഽന്നത്എ
ഒരഺള്കക് പരിചഎഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എ പരിചയ഻ട഻ീയടഺനഽള്ള പരിചസഺദ്ധങളതയഽീട പരിച
എഴഽയലാര഻യഺറഽ പരിചശതമഺനവഽും ന഻ശ്ചയ഻കഽന്നത് പരിചഅയഺളുീട പരിച
ന഻തയഘടനയഺണ്എ പരിചമാന്ന് പരിചഎഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എ പരിചുരഺര഻യള഻് പരിച
 പരിച
ഒരഺളുീട മഺതഺയ഻തഺകള഻ലഺ്ീകങ്കിലുമ഻ലഽും പരിചഈ പരിചഅസഽഖും പരിച
യഺണീന്ഫടഽന്നഽീടന്നഽും, ുരഺരബഺധ഻തരഽീട മകള഻് പരിച
 പരിചമാന്ന഻ീലഺരഺള്കക് പരിച
എഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എ പരിചയ഻ട഻ീയടഽന്നഽീടന്നഽമഽള്ള യീടലാരലഽയള്ക പരിച
 പരിച
ുരഺരലാര഻ീന്പ പരിചആവ഻്ഭഺവലാര഻് പരിച
 പരിച ന഻തയഘടയങ്ങള്കകഽള്ള
സവഺധ഼നലാര഻ീന്പ പരിചീതള഻വഽയളഺണ്എ എഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എകഽ പരിച
ന഻ദഺനമഺയഽന്നീതന്ന് പരിചയീടലാര഻യ഻കാരുള്ള പരിചമ഻ക പരിച ഼നഽയളുും
മ്ത഻ഷ്ക്കുയഺശങ്ങീള പരിചയര്യരും പരിചസുംവദ഻കഺന് പരിച
 പരിചസഹഺയ഻കഽന്ന പരിച
ുഡഺന്ഫമ഻ന് പരിച
, ുനഺീറന്ഫ഻ീനാഫ഻ന് പരിച
, സ഻ുറഺുകാരഺണ഻ന് പരിച
 പരിചഎന്ന഼ പരിച
നഺഡ഼രസങ്ങളുീട പരിചായവ്ലാരനവഽമഺയ഻ പരിചബന്ധീന്ഫകാരവയഺണ്എ
ുഡഺന്ഫമ഻ീന്പ പരിചസവ഼യരണ഻യളഺയ പരിചDRD4, DRD5, സ഻ുറഺുകാരഺണ഻ീന്പ പരിച
സവ഼യരണ഻യഺയ പരിചHTR1B, യഥഺായമും പരിചുഡഺന്ഫമ഻ീന്പയഽും പരിച
സ഻ുറഺുകാരഺണ഻ീന്പയഽും യഽനരഺര഻രണലാര഻് പരിച
 പരിചയങ്കിലുമഽള്ള പരിചDAT1, 5HTT,
നഺഡ഻യളുീട പരിചവള്.ഡിീയ പരിചസവഺധ഼ന഻കഽന്ന SNAP-25 പരിചഎന്ന഼ പരിച
ുായഺകാര഼നഽയളുീട പരിചഉത്യഺദനീലാര പരിചന഻യാന്ത഻കഽന്ന പരിച ഼നഽയള്കക്
എഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എയഽീട പരിചഉത്യലാര഻യ഻് പരിച
 പരിചയങ്കിലുമഽട്എ പരിച
ന഻തയവങളത഻യഺനങ്ങള്ക പരിച
 പരിചമാലും നഺഡ഼ുയഺശങ്ങള്കക഻ടയ഻ലഽള്ള പരിച
സ഻നഺപ്സഽയള്ക പരിച
 പരിചഎന്ന പരിചഇടങ്ങള഻് പരിചന഻ന്ന് പരിച
 പരിചുഡഺന്ഫമ഻നഽും
ുനഺീറന്ഫ഻ീനാഫ഻നഽും പരിചയത഻വ഻ലഽും പരിചുനരുലാര പരിചയഽനരഺര഻രണും പരിച
ീതയ്യീന്ഫകാരു ുയഺയഽന്നതഺണ് പരിചുരഺര഻യളുീട പരിചമ്മീയയഽും പരിച
ഏയഺാരതീയയഽും പരിചമറ്റുും പരിചതയ്ലാരഽ പരിചയളയഽന്നത്എ
ര്ഭഺവസ്ഥയ഻് പരിച
 പരിചയടഽലാര പരിചമഺനസ഻യസമ്മ്ംും അനഽഭവ഻കഽയുയഺ,
യഽയവല഻കഽയുയഺ, മദങളയ഻കഽയുയഺ, ത഻ല പരിചതരും പരിചമരഽന്നഽയള്ക പരിച
ഉയുയഺര഻കഽയുയഺ, ത഻ല രഺസവ഻ഷങ്ങളുമഺയ഻ പരിച
സപ്കമഽടഺവഽയുയഺ, അമ഻ത പരിചരക്തസമ്മ്ംും പരിചയ഻ട഻ീയടഽയുയഺ പരിച
ീതയ്ത ്ാത഼യള്കകഽ പരിച ന഻കഽന്ന യഽകാര഻യള഻് പരിച
 പരിചഎഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എ
യാടഽതലഺയ഻ പരിചയടഽവരഺറഽട്എ പരിചസമയും പരിചത഻യയഽന്നത഻നഽ പരിചമഽുപ പരിച
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ന഻.ഡിവ് പരിച
, പരിചായസവസമയലാര് തകതഺയ പരിചതാകമ഻ല്ഺത഻രഽന്നവ് പരിച
, പരിച

വ഻ഷയദഺ്ഥങ്ങളുമഺയ഻ പരിചഇടീയകാര഻കാരുള്ളവ് പരിച
, പരിചതലു.ഡിഺറ഻് പരിച
 പരിച
അണഽബഺധയള്ക പരിചഏറ്റ഻കാരുള്ളവ് പരിച
 പരിചതഽടങ്ങ഻യവര഻ലഽും പരിചഈ പരിചുരഺരും പരിച
വ്ദ്ധ഻.ഡി പരിചുതഺത഻് പരിചയഺണീന്ഫടഽന്നഽട്എ
യഽകാര഻കഺലലാര് പരിചഎഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എ പരിചായയടമഺകഽന്നവര഻് പരിച
 പരിചഏതഽ പരിച
വ഻ഭഺരലാര഻ലഺണ് മഽത഻്ന്നഽ പരിചയഴ഻ഞ്ഞഽും പരിചഅസഽഖും പരിചവ഻കാരുമഺറഺീത പരിച
ന഻ലന഻്കഺന് പരിച
 പരിചസഺദ്ധങളത യാടഽതലഽള്ളത് പരിചഎന്നുനവഷ഻.ഡി പരിചയഠനങ്ങള്ക പരിച
വ഻ര് പരിച
 പരിചതാടഽന്നത് പരിചയ഻രഽയ഻രഽന്ഫ്, അാശദ്ധ പരിചഎന്ന഻വ പരിചരടഽും പരിചഒുര പരിച
ത഼ാവതയ഻് പരിചയഺണീന്ഫടഽന്നവ് പരിച
, യാടഽത് പരിച
 പരിചയഠ഻നമഺയ പരിച
ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവ് പരിച
, പരിചവ഻ഷഺദുരഺരുമഺ പരിചമറ്റ് പരിചമഺനസ഻യായശ്നങ്ങുളഺ പരിച
യാട഻ യ഻ട഻ീയകാരവ് പരിച
, പരിചഎഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എ പരിചബഺധ഻തരഽള്ള പരിചയഽടഽുംബങ്ങള഻ുലഺ പരിച
മഺനസ഻യുരഺരങ്ങളുള്ള മഺതഺയ഻തഺകള്കുകഺ പരിച ന഻.ഡിവ് പരിച
, പരിച
ഹഺന഻യരമഺയ സഺമാഹങള പരിചതഽറ്റുയഺടഽയള഻് പരിച
 പരിചന഻ന്നഽള്ളവ് പരിച
 പരിച
തഽടങ്ങ഻യവര഻ുലകഺണ്എ

രരഺഗന഻ര്ന്ണയം .ങ്ങ഻ ന?
ുനരുലാര പരിചവ഻വര഻.ഡി പരിചലക്ഷണങ്ങള്ക പരിച
 പരിചമ഻കതഽും പരിച
ഒരസഽഖവഽമ഻ല്ഺലാരവര഻ലഽും ഇടീകുന്ഫഺീഴങ്കിലുമ഻ലഽീമഺീക പരിച
തലീയഺക഻ുയകഺവഽന്നവ പരിചതീന്നയഺണ്എ പരിചഎന്നഺ് പരിച
ായ്തഽത ബഽദ്ധ഻മഽകാരുയള്ക പരിച
 പരിചയാന്തടഽ പരിചവയ് ഻നഽ പരിചമഽുപ
ായതങളക്ഷീന്ഫകാര഻കാരുീടങ്കിലുമ഻ലഽും, ീതഺഴ഻് പരിച
, പരിചയഽടഽുംബ ഼വ഻തും,
സഺമാഹങളബന്ധങ്ങള്ക പരിചഎന്ന഻വയ഻് പരിച
 പരിചഏീതങ്കിലുമ഻ലഽും പരിചരടഽ പരിച
ുമഖലയള഻ീലങ്കിലുമ഻ലഽും പരിചായശ്നങ്ങള്കകഽ വഴ഻ീവകഽന്നഽീടങ്കിലുമ഻ലഽും
മഺാതമഺണ് പരിചഅഡ്റ്റ് പരിചഎഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എ പരിചന഻്ണയ഻കീന്ഫടഽയഎ
ത഻ലര഻് പരിച
 പരിചയഽകാര഻കഺലലാരഽ തീന്ന പരിചുരഺരന഻്ണയും പരിചസഺദ്ധങളമഺവഺറഽട്എ പരിച
എന്നഺ് പരിച
 പരിചയലുന്ഫഺഴഽും പരിചഇങ്ങ഻ീനീയഺരഽ ുരഺരീലാരകഽറ഻.ഡിുള്ള പരിച
അജ്ഞത പരിചമാലും പരിചീതറഽായഺയലാര഻് പരിച
 പരിചായയടമഺകഽന്ന പരിചലക്ഷണങ്ങള്ക പരിച
ബഺലങളസഹ മഺയ യഽസിത഻യളുും പരിചദഽശ്ശ഼ലങ്ങളുും പരിചമഺാതമഺയ഻ പരിച
ീതറ്റ഻ദ്ധര഻കീന്ഫകാരു പരിചുയഺയഺറഽട്എ മഽത഻്ന്നഽ വരഽന്നത഻നനഽസര഻.ഡി് പരിച
യാടഽത് പരിച
 പരിചഉലാരരവഺദ഻ലാരങ്ങള്ക പരിച
 പരിചഏീറ്റടഽുകട഻ പരിചവരഽുപഺള്ക പരിച

സുംശയ഻കീന്ഫകാരു പരിചുയഺയഽന്നത്എ
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അത഻നനഽസിതമഺയ പരിചയഺരങളായഺപ്ത഻ പരിചായയട഻ന്ഫ഻കഺത഻ര഻കഽന്നതഽ

ുരഺര഻യ഻് പരിചന഻ന്നഽും പരിചആ പരിചവങളക്ത഻ീയ പരിചയഽകാര഻കഺലും പരിചീതഺുകാര പരിച
അടഽലാരറ഻യഺവഽന്നവര഻് പരിച
 പരിചന഻ന്നഽും പരിചഅയഺള്ക പരിചുനര഻ടഽന്ന പരിച
ബഽദ്ധ഻മഽകാരുയളുീട പരിചവ഻ശദഺുംശങ്ങള്ക പരിച
 പരിചുതഺദ഻.ഡിറ഻യഽയ പരിചഎന്നതഺണ്
ുരഺരന഻്ണയലാര഻നഽള്ള പരിചായധഺന പരിചഉയഺധ഻എ പരിചുരഺരലക്ഷണങ്ങള്ക പരിച
 പരിച
ഉള്കീകഺള്ള഻.ഡി പരിചുതഺദങളഺവല഻യള്ക പരിച
, ഏായഺരത, മ്മ പരിചതഽടങ്ങ഻യവയഽീട പരിച
സാക്ഷ്മഺവുലഺയനും പരിചനടലാരഺനഽള്ള പരിചൂസുകഺള ഻ക് പരിചീടസ്റ്റുയള്ക പരിച
,
അനഽബന്ധ പരിചശഺര഼ര഻യ, മഺനസ഻യ ായശ്നങ്ങള്ക പരിച
 പരിചത഻ര഻.ഡിറ഻യഺനഽള്ള പരിച
യര഻ുശഺധനയള്ക പരിചതഽടങ്ങ഻യവയഽും പരിചുരഺരന഻്ണയലാര഻ന് പരിച
ഉയയഽക്തമഺകഺറഽട്എ പരിചായശ്നങ്ങള്ക പരിച
 പരിചഏതഽ ായഺയലാര഻് പരിചആരുംഭ഻.ഡിു,
ീതറഽന്ഫലാര഻് പരിച
 പരിചഎാതുലാരഺളും പരിചത഼ാവമഺയ഻രഽന്നഽ പരിചഎീന്നഺീക പരിച
യിതങളമഺയറ഻യഺന് പരിചയഴയ പരിച്യാള്കുരഖയള്ക പരിച
 പരിചഉയയര഻കഺറഽട്എ
എഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എകഺരഽീട പരിചായ഼ുാഫഺട് പരിച
 പരിചുയഺ്കാരക്റ്സ഻് പരിച
 പരിച
ഗ്ലൂുകഺസ഻ീന്പ പരിചതയഺയതയും (metabolism) യഽറവഺീണന്നഽും പരിചഇവരഽീട പരിച
തലു.ഡിഺറ഻ീല പരിച്ാടയഺറ്റും പരിചഎന്ന പരിചഭഺരലാര് പരിചുഡഺന്ഫമ഻ീന്പ പരിച
യഽനരഺര഻രണും നടലാരഽന്ന പരിചയപഽയളുീട പരിചസഺാരത പരിചയാടഽതലഺീണന്നഽും പരിച
ുയഺസ഻ുാടഺണ് പരിച
 പരിചഎമ഻ഷന് പരിച
 പരിചുടഺുമഺാരഫ഻, സ഻ുംര഻ള്ക പരിച
 പരിചുഫഺുകാരഺണ് പരിച
 പരിച
എമ഻ഷന് പരിച
 പരിചുടഺുമഺാരഫ഻ പരിചഎന്ന഼ പരിചയര഻ുശഺധനയള഻് പരിച
 പരിചീവള഻ീന്ഫടഺറഽട്എ
എന്നഺ് പരിച
 പരിചന഻ലവ഻ീല പരിചസഺഹതരങളലാര഻് പരിച
 പരിച
രുവഷുണഺുംശങളങ്ങള്കകല്ഺീത പരിചസഺധഺരണ പരിചുരഺര഻യളുീട യത഻വഽ പരിച
യര഻ുശഺധനക് ഉയയര഻കലാരക പരിചസഺുംരതങളും പരിചഈ പരിചീടസ്റ്റുയള്കക് പരിചഇല്എ പരിച
അുതസമയും, നഺഡ഼ുയഺശങ്ങള഻ീല വ഻ദങളഽത്ായവഺഹങ്ങളുീട പരിച
ആവിലാര഻ പരിചരണ഻ീ.ഡിടഽലാര് പരിചഅതഽവഴ഻ പരിചയഽകാര഻യള്കക് പരിച
എഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എയഽുടഺ പരിചഎന്നഽ പരിചത഻ര഻.ഡിറ഻യഺന് പരിച
 പരിചസഹഺയ഻കഽന്ന പരിച
NEBA എന്ന പരിചഒരഽ യര഻ുശഺധനക് പരിചഅുമര഻കയ഻ീല പരിചഫഽഡ് പരിചആന്ഡ് പരിച
 പരിച
ാഡഗ്ദ്ധ പരിചഅഡ്മ഻ന഻്ുാടഷന് പരിച
 പരിചഇകഴ഻ഞ്ഞ പരിച ാൂല മഺസലാര഻് പരിച
 പരിചഅനഽമത഻ പരിച
ന്യഽയയഽടഺയ഻എ
തഺന് പരിച
 പരിചഇാതയഽും പരിചയഺലും പരിചസഹ഻.ഡിു പരിചുയഺന്ന പരിചുേശങ്ങള്കകഽ പരിചയ഻ന്ന഻് പരിച
സവഭഺവദാഷങളങ്ങുളഺ വങളക്ത഻യരമഺയ പരിചനങളാനതയുളഺ പരിച
ഇച്ഛഺശക്ത഻യഽീടുയഺ പരിചയയവതയഽീടുയഺ അഭഺവുമഺ പരിചഒന്നഽും പരിച
ആയ഻രഽന്ന഻ീല്ന്നഽും, മറ഻.ഡി് പരിചബഺലങളും പരിചീതഺുകാര പരിചതീന്പ തലു.ഡിഺറ഻ീന പരിച

ആശവഺസും പരിചയയരഺറഽട്എ
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ാരസ഻.ഡി പരിചഒരഽ പരിചഅസഽഖലാര഻ീന്പ ബഹ഻്്ഫഽരണങ്ങള്ക പരിച
 പരിചമഺാതമഺയ഻രഽന്നഽ പരിച

ച഻ക഻ത്സഺര഼ത഻ക ളപ്പറ഻ ഒരല്റ്രം
മരഽന്നഽയള്ക പരിച
, പരിചൂസുകഺീതറഺന്ഫ഻, ീയൌണ്സല഻ുംഗ്ദ്ധ പരിചഎന്ന഻ങ്ങീന വ഻വ഻ധ പരിച
ത഻യ഻ത്സയള്ക പരിച
 പരിചഇന്നഽ ലഭങളമഺണ്എ പരിചനഺഡ഼രസങ്ങളുീട പരിചഅളവ഻ലഽടഺയഽന്ന പരിച
ുനരുലാര സാത഻ന്ഫ഻.ഡി പരിചവങളത഻യഺനങ്ങീള പരിചായമീന്ഫടഽലാരഺന് പരിച
 പരിച
സഹഺയ഻കഽന്ന പരിചമ഼ൂത് പരിച
 പരിചീഫന഻ുഡറ്റ്, അീറ്റുമഺക്റ്ീസറ്റ഻ന് പരിച
, പരിച
ബങളാുായഺന്ഫുയഺണ് പരിച
 പരിചതഽടങ്ങ഻യ പരിചമരഽന്നഽയളഺണ് പരിചഇവ്കഽ
ന഻്ുംശ഻കീന്ഫടഺറഽള്ളത്എ പരിചഉയുയഺര഻കഽന്നവര഻് പരിചമാന്ന഻് പരിച
 പരിചരടഽ
ുയ്കഽും പരിചഇവ പരിചായുയഺ നായദമഺവഺറഽട്എ പരിചുരഺരീലാര പരിചുവുരഺീട പരിച
യ഻ഴഽതഽ പരിചയളയഽയയല്, മറ഻.ഡി് ലക്ഷണങ്ങീള പരിചന഻യാന്തണവ഻ുധയമഺകഽയ പരിച
മഺാതമഺണ് പരിചഈ പരിചമരഽന്നഽയള്ക പരിച
 പരിചീതയ്യുന്നത് എന്നത഻നഺ് പരിച
 പരിചഇവ പരിച
ദ഼്ഘയഺലുലാരക് പരിചഉയുയഺര഻ുകട഻ പരിചവുന്നകഺുംഎ
ുയഺഗ്ന഻റ്റ഼വ് പരിചബ഻ഹഺവ഻യ് പരിച
 പരിചീതറഺന്ഫ഻ പരിചഎന്ന പരിചമനശഺ്ാതത഻യ഻ത്സ പരിച
അസ്ഥഺനലാരഽള്ള പരിചസവയുംവ഻മ്ശനും പരിചത഻ര഻.ഡിറ഻ഞ്ഞ് പരിച
 പരിചഅത഻നഽ പരിച
യാ്ണവ഻രഺമമ഻ടഺനഽും, നഷ്ടീന്ഫകാര പരിചആത്മവ഻ശവഺസും പരിചവ഼ീടടഽകഺനഽും,
അനഺവശങള പരിചഉത്കണ്ഠയള്ക പരിച
 പരിചദാര഼യര഻കഺനഽും,

഼വ഻തും യാടഽത് പരിച
 പരിച

നന്നഺയ഻ പരിചആസാാതണും പരിചീതയ്യഺനഽീമഺീക പരിചഈ പരിചുരഺര഻യീള പരിച
ായഺപ്തരഺകഽുംഎ പരിചവല഻യ പരിചവല഻യ ലക്ഷങളങ്ങീള ഉയലക്ഷങളങ്ങളഺയ഻
വ഻ഭ ഻.ഡി് പരിചഅവീയ പരിചൂയന്ഫ഻ട഻യ഻ീലഺതഽകഽന്നീതങ്ങീനീയന്നഽും,
വ഻ദാരഭഺവ഻യ഻് പരിചുനട഻ീയടഽകഺനഽള്ള യഺരങളങ്ങള്കകഽ പരിചുവട഻ പരിച
ഇുന്ഫഺുഴ പരിചായയത്ന഻കഺന് പരിച
 പരിചുവട പരിചായുതഺദനും പരിചഎങ്ങീന
യീടലാരഺീമന്നഽീമഺീക പരിചഇവീര പരിചമന് ഻ലഺക഻കഺന് പരിച
 പരിച
ീമറ്റഺുയഺഗ്ന഻റ്റ഼വ് പരിചീതറഺന്ഫ഻ ീയഺടഽ പരിചസഺധ഻കഽുംഎ അനഽുയഺ ങളമഺയ പരിച
ീതഺഴ഻ലഽയുളീതന്നഽ പരിചയീടലാരഺനഽും പരിചു ഺല഻സ്ഥലലാര് പരിച
അഭ഻മഽഖ഼യര഻ുകട഻ പരിചവരഽന്ന ൂവഷമങളങ്ങീള പരിചതരണും പരിച
ീതയ്യുന്നീതങ്ങീനീയന്ന പരിചഅറ഻വഽ പരിചുനടഺനഽീമഺീക പരിചശര഻യഺയ പരിച
ീയൌണ്സല഻ുംഗ്ദ്ധ സഹഺയ഻കഽുംഎ പരിചറ഻ലഺക്റ്ുസഷന് പരിച
 പരിചവ഻ദങളയള്ക പരിച
 പരിച
യര഻ശ഼ല഻കഽന്നത് പരിചമഺനസ഻യസമ്മ്ംീലാര ലഘായര഻കഺന് പരിച
 പരിചഉതയഽുംഎ പരിച
വങളക്ത഻ബന്ധങ്ങള഻് പരിച
 പരിചസിഷ്ട഻കീന്ഫടഽന്ന പരിചഉല.ഡി഻ലഽയള്ക പരിചയര഻ഹര഻കഺന് പരിച
ഫഺമ഻ല഻ പരിചീതറഺന്ഫ഻, മരയ഻റ്റ് പരിച
 പരിചീതറഺന്ഫ഻ പരിചഎന്ന഻വ പരിചഉയയര഻കഽുംഎ
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ദൈനംൈ഻ന ഉരരയഺഗത്ത഻ന് കഽറ.ഡിു രഺട഻ദൈകള്

അനഽുയഺ ങളമഺയ പരിചത഻ല മഽന്യരഽതലഽയള്ക പരിച
 പരിചസവ഼യര഻കഽയയഽും പരിച
ീതയ്യുന്നത് പരിചുരഺരീമഺരഽകഽന്ന പരിചായത഻ബന്ധങ്ങീള ഫലായദമഺയ഻
മറ഻യടകഺന് പരിചഎഎഡ഻എഎ.ഡി്എഡ഻എ ബഺധ഻തീര പരിചസജ്ജരഺകഽുംഎ പരിച
സ്രഺത്മയത, തഽറഽതഽറഽക്, സവതസ഻ദ്ധമഺയ പരിചത഻ന്തഺൂശല഻, തങ്ങള്കകഽ പരിച
തഺല്യരങളും പരിചുതഺന്നഽന്ന യഺരങളങ്ങുളഺടഽള്ള പരിചഅമ഻തമഺയ പരിചഅഭ഻ന഻ുവശും പരിച
തഽടങ്ങ഻യ പരിചയല പരിചനല് പരിചരഽണങ്ങളുും പരിചഇവര഻് പരിച
 പരിചയല്കഽും
ൂയമഽതലഺയഽടഺവഺറഽട്എ പരിചഇലാരരും പരിചയഴ഻വഽയളുീട പരിച
ബഽദ്ധ഻യാ്വമഺയ പരിചവ഻ന഻ുയഺരും തങ്ങളുീട പരിചുയഺരഺയ്മയീള പരിചതരണും പരിച
ീതയ്യഺന് പരിച
 പരിചഅവ്കഽ പരിചതഽണയഺയഺറഽമഽട്എ
അനഽുയഺ ങളമഺയ പരിചുഹഺബ഻യള്ക പരിച
 പരിചവള്ലാര഻ീയടഽകഽന്നത് പരിച
സന്തതസഹതഺര഻യഺയ പരിചഅമ഻ുതഺുന്ഩഷീലാര സിഷ്ട഻യരമഺയ഻ പരിച
ബഹ഻്രമ഻ന്ഫ഻കഺനഽള്ള പരിചഅവസരങ്ങള്ക പരിച
 പരിചതരഽുംഎ പരിചായുയഺയനങ്ങീളഺന്നഽും പരിച
യാടഺീത വ഻യഺരവ഻ുക്ഷഺഭങ്ങള്ക പരിച
 പരിചയടന്നഽ വരഽുപഺീഴഺീക പരിചഅവ പരിചതീന്പ
അസഽഖലാര഻ീന്പ പരിചഭഺരും പരിചമഺാതമഺീണന്നഽ പരിചത഻ര഻.ഡിറ഻യഽയയഽും, അവ പരിച
തഺ്കഺല഻യും മഺാതമഺീണന്ന് പരിചസവയും മ്മ഻ന്ഫ഻കഽയയഽും, അവയഽീട പരിച
ുയര഻് പരിചതീന്നലാരീന്നുയഺ ആ പരിചസമയലാര് പരിചയാീടയഽള്ളവീരുയഺ പരിച
യഴ഻കഺത഻ര഻കഽയയഽും, അാതയഽും പരിചുനരുലാരക് പരിചാശദ്ധ ത഻ര഻.ഡിുവ഻ടഺന് പരിച
 പരിച
തന഻ക് ആശവഺസും പരിചതരഺറഽള്ള പരിചഎീന്തങ്കിലുമ഻ലഽും പരിചായവിലാര഻യള഻് പരിച
 പരിച
ഏ്ീന്ഫടഽയയഽീമഺീക പരിചീതയ്യുന്നത് നല് നടയട഻യളഺണ്എ പരിചത഻കാരയഺയ പരിച
വങളഺയഺമും, ആവശങളലാര഻ന് പരിചഉറകും പരിചഎന്ന഻വ പരിചവ഻വ഻ധ പരിച
ുരഺരലക്ഷണങ്ങളുീട ത഼ാവത പരിചയഽറകഺന് പരിചസഹഺയ഻കഽുംഎ പരിച
ുരഺരലക്ഷണങ്ങീള പരിചവഷളഺകഽന്ന പരിചഅനഺവശങള പരിചവഺരവഺദങ്ങള്ക പരിച
, പരിച
ലഹര഻യഽയുയഺരും തഽടങ്ങ഻യ പരിചശ഼ലങ്ങള഻് പരിച
 പരിചന഻ന്ന് പരിചവ഻കാരുന഻്കഺനഽും പരിച
ാശദ്ധ഻ുകടതഺണ്എ

-------------------------------------------------------------------------------------------------രഡഺഎ ഷഺഹഽല്റ് അമ഼ന് .ംഎഡ഻എ,
ൂസയങളഺാട഻സ്റ്റ്,
ീസന്പ് പരിചുതഺമ് പരിച
 പരിചുഹഺ്യ഻റ്റ് പരിച& യഽതഽ ഼വന് പരിച
 പരിചുഹഺ്യ഻റ്റ് പരിച
,
തങ്ങനഺുശ്ശര഻
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