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சரியான  முறையில்  வரிறசப்படுத்துக. 
1.ஆதிமனிதன்  முதல்  தற்காலமனிதன் வரை ககாடுக்கப்பட்ட  மனித  இனங்கரை வரிரைப்படுத்தவும்.                                              
          (நியாண்டர்தல் மனிதன், ஹ ாஹமா க பிலிஸ், ஹ ாஹமா எைக்டஸ், ஹ ாஹமா கைபியன்.)                                                                                                                       
விரட : ஹ ாஹ ா ஹ பிலிஸ், ஹ ாஹ ா எரக்டஸ், நியாண்டர்தால்  னிதன், ஹ ாஹ ா ஹசபியன். 

2. தாவைங்கைில்  நரடகபறும்  பாலினப்கபருக்க  நிகழ்வுகரைச்  ைரியான  முரையில் வரிரைப்படுத்துக. 
          விரத உருவாக்கம், மகைந்தச்ஹைர்க்ரக , விரத பைவுதல், கருவுறுதல். 

விரட :  கரந்தச் ஹசர்க்றக           கருவுறுதல்            விறத உருவாக்கம்            விறத பரவுதல். 

3.அ)ைிறுநீைகத்தின் அரமப்பு, கையல் அலகுகள் யாரவ ?                                                                                   
 ஆ)ைிறுநீர் கவைிஹயறும் பாரதயின் அடிப்பரடயில் மனிதகழிவு நீக்க மண்டலத்திலுள்ை பின்வரும் உறுப்புகரை   
    வரிரைப்படுத்துக. (ைிறுநீர் நாைம் , ைிறுநீர்புைவழி, ைிறுநீைகம் , ைிறுநீர்ப்ரப) 
விரட :                                                                                                                                                                          
   அ. ஹநஃப்ரான்கள்                                                                                                                                               
   ஆ. சிறுநீரகம்          சிறுநீர் நாளம்           சிறுநீர்ப்றப           சிறுநீர் புைவழி 

4.மனிதனின் ைீைண மண்டலத்தின் நீைம் என்ன? ைீைண மண்டலத்தின் பாகங்கரை உணவு கைல்லும்  அடிப்பரடயில் 
வரிரைக்கிைமமாக எழுதுக. 
விரட : ஒன்பது  ீட்டர்  .       
   வாய்       வாய்க்குழி       ஹதாண்றட      உணவுக்குழல்       இரப்றப       சிறுகுடல்      ஹபருங்குடல்       
 லக்குடல்        லவாய். 
 
5.பின்வருவனவற்ரைப் பயன்படுத்தி உணவுச் ைங்கிலிரய உருவாக்குக. பாம்பு, புல், கழுகு, தவரை, கவட்டுக்கிைி 
விரட : புல்       ஹவட்டுக்கிளி        தவறள        பாம்பு        கழுகு 
 

6.பின்வரும் உயிரிகரைக் ககாண்டு நீர்ச்சூழலில் காணப்படும் உணவுச்ைங்கிலிரய எழுதுக. 
 ( ைிைிய மீன், தாவை மிதரவ உயிரி, மீன்ககாத்தி, விலங்கு மிதரவ உயிரி) 
விரட : தாவர  ிதறவ உயிரி          விலங்கு  ிதறவ உயிரி          சிைிய   ீன்         ீன்ஹகாத்தி 

7.கீழுள்ை உணவுச் ைங்கிலிரயப் படித்து முரைப்படுத்தி, அதரன ஆற்ைல் பிைமிடாக மாற்றுக. 
    மல்கபரி → குருவி → கம்பைிப்பூச்ைி → பருந்து 
விரட :  உணவுச் சங்கிலி :     ல்ஹபரி          கம்பளிப்பூச்சி        குருவி        பருந்து    
 
 
 
 
 
 

8. அணுக்கட்டு எண் அடிப்பரடயில் வரகப்படுத்துக அ) குஹைாரின் ஆ) நியான் இ) பாஸ்பைஸ் ஈ) ஓஹைான்                                                                                                                                                           
விரட :அ. குஹளாரின் – ஈரணு மூலக்கூறு                                                                                                                              
         ஆ. நியான்    – ஓரணு மூலக்கூறு                                                                                                                             
         இ. பாஸ்பரஸ் – பல அணு மூலக்கூறு                                                                                                                                 
         ஈ. ஓஹசான்    – மூவணு மூலக்கூறு                                                                                           

9. பின்வருவனவற்ரை உற்பத்தியாைர்கள், பல வரகயான நுகர்ஹவார்கள், ைிரதப்பரவகள் என வரகப்படுத்துக 

அ) வண்ணத்துப்பூச்ைி  ஆ) கவட்டுக்கிைி   இ) ஓணான்       ஈ) பாம்புகள்      உ) கைம்பருத்தி    ஊ) ரநட்ஹைாபாக்டீரியா 
அ.வண்ணத்துப்பூச்சி முதல்நிறல நுகர்ஹவார் 
ஆ.ஹவட்டுக்கிளி          முதல்நிறல நுகர்ஹவார் 
இ.ஓணான்                இரண்டாம் நிறல நுகர்ஹவார்                                                                                                                                                    
ஈ.பாம்புகள்               மூன்ைாம் நிறல நுகர்ஹவார்.                                                                                                                     
உ.ஹசம்பருத்தி            உற்பத்தியாள்ர்கள்   
ஊ.றநட்ஹராபாக்டீரியா சிறதப்பறவகள்   
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10.பைவுதலின் அடிப்பரடயில் ஹநாய்கரை வரகப்படுத்துக.(நீரின் மூலம், காற்ைின் மூலம், பாலினகதாடர்பு மூலம் ) 
   1.காலைா  2.ரடபாய்டு 3.காைஹநாய் 4.கதாழுஹநாய் 5. ைிபிலிஸ்   6. ககாஹனரியா  7. நிஹமானியா  8. ைாதாைணச் ைைி         
   9. அமீபிக் ைீதஹபதி 10. எய்ட்ஸ்                                                                                                                                        
விரட :  
     * நீரின் மூலம் பரவும் ஹநாய்கள் : காலரா, றடபாய்டு, அ ீபிக் சதீஹபதி.                                                                      
      * காற்ைின் மூலம் பரவும் ஹநாய்கள் : காசஹநாய், ஹதாழுஹநாய், நிஹ ானியா, சாதாரணச் சளி.                                                         
      * பாலின ஹதாடர்பு மூலம் பரவும் ஹநாய்கள் : சிபிலிஸ், ஹகாஹனரியா, எய்ட்ஸ்.     .  
 
11. கீழ்க்காணும் ஹநாய்கரை வைர்ைிரத மாற்ைக் குரைபாட்டு ஹநாய் மைபியல் ஹநாய் அல்லது ைத்துக் குரைப்பட்டு ஹநாய் என்று 

வரகப்படுத்துக.     அ) தாலைீமியா       ஆ) கபரி-கபரி       இ) டயாபடிஸ் கமல்லிடஸ்     ஈ) குமிழிச் ைிறுவன் ஹநாய்    உ) ஸ்கர்வி   
                 ஊ) மைாஸ்மஸ்      எ) உடல் பருமன்     ஏ) அல்ைிமர் ஹநாய்    ஐ) நிக்ஹடாஹலாபியா   ஒ)  ஹீமாபிலியா.  

விரட : 
வளர்சிறத  ாற்ைக் குறைபாட்டு ஹநாய்  ரபியல் ஹநாய் சத்துக் குறைபாட்டு ஹநாய் 
1.டயாபடிஸ் ஹ ல்லிடஸ் 
2.உடல் பரு ன் 
3.அல்சி ர் ஹநாய் 

1.தாலச ீியா 
2.கு ிழிச் சிறுவன் ஹநாய் 
3. ஹீ ாபிலியா 

1.ஹபரி ஹபரி 
2.ஸ்கர்வி 
3. ராஸ் ஸ்   
4.நிக்ஹடாஹலாபியா 

 
ஹபாருந்தாவற்றைத் ஹதர்ந்ஹதடுத்து எழுதுக 

1.கபாருந்தாத இரணகரை கண்டைிக:  

                                                                                                                                       
விரட : 
     * ஹபாருந்தாத இறண:  இண்டர்ஹபரான்கள் -  பாக்டீரியா எதிர்ப்பு புரதம். 
 
2. கபாருந்தாவற்ரைத் ஹதர்ந்கதடுத்து எழுதுக: 
  அ) AIDS :  ரிட்ஹைா ரவைஸ், லிம்ஹபாரைட்டுகள், BCG, ELISA 
  ஆ) பாக்டீரிய ஹநாய்கள் : கவைிநாய்க்கடி, காலைா, ைாதாைணச்ைைி, இன்புளுயன்ைா. 
  இ) DPT தடுப்பூைி :கதாண்ரடஅரடப்பான், காைஹநாய், கக்குவான் இருமல், கடட்டானஸ். 
  ஈ) மனிதனில் பிைாஸ்ஹமாடியத்தின் ஹநாய் கதாற்றுநிரல : 
     ஸ்ஹபாஹைாசுவாயிட், மீஹைாஹைாயிட், ட்ஹைாஹபாஹைாயிட்,  ஹகமிட்ஹடாரைட். 
  உ) மனப்பரிமாணம் : பைபைப்பான ஹதால். நல்ல வைர்ைிரத மாற்ைச் கையல்பாடுகள், கண்கைில்   
                          கருவரையம்  அற்ைத்தன்ரம, தன் பலம் மற்றும் பலவனீத்ரத அைிந்த நிரல. 
விரட : 
  அ.BCG      ஆ. ஹவைிநாய்க்கடி,சாதாரணச்சளி,இன்புளுயன்சா.      இ.காசஹநாய்      ஈ.ஸ்ஹபாஹராஹசாயிட்  
  உ. பளபளப்பான ஹதால். நல்ல வளர்சிறத  ாற்ைச் ஹசயல்பாடுகள், கண்களில் கருவறளயம் அற்ைத்தன்ற . 
 
3.கபாருந்தாரத நீக்குக. 
அ) உயிரி-ஆல்க ால், பச்ரை டீைல், உயிரி-ஈதர், கபட்ஹைாலியம். 
ஆ) காலைா, ரடஃபாய்டு, கைாைி ைிைங்கு, ைீதஹபதி.                                                                                                                                                                         
விரட : அ. ஹபட்ஹராலியம்    ஆ. ஹசாைி சிரங்கு 
 
4.ககாடுக்கப்பட்ட ஆற்ைல் மூலங்கைின் கபயர்கைிலிருந்து கபாருந்தாதரதக் கண்டுபிடிக்க. 
      (காற்று ஆற்ைல், சூரிய ஆற்ைல், நீர்மின் ஆற்ைல்,) 
விரட : நீர் ின் ஆற்ைல்.  காரணம் : இது  ரபுசார் ஆற்ைல் மூலம்  ற்ைறவ  ரபுசாரா ஆற்ைல் மூலம். 
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ஹபாருத்துக 

1.கீழ்க்கண்டவற்றுள் தகுந்த இரணகரைப் கபாருத்துக: 
                   (மருந்துகள், எரிகபாருள், நுண்ணுயிரி, வைர்ைிரத மாற்ைம், கரிம அமிலங்கள்) 

அ) தடுப்பு மருந்து ஆ) இயற்ரக வாயு இ )ைிட்ரிக் அமிலம் ஈ) மாஹனாகுஹைானல் எதிர்ப்புப்கபாருள்உ)ரவட்டமின்கள்                                                                                                                                                                                                                     
விரட : 

அ.   தடுப்பு ருந்து                                                                                                                          நுண்ணுயிரி    
ஆ  .இயற்றகவாயு         எரிஹபாருள்                                                                                                                                 
இ.  சிட்ரிக்அ ிலம்         கரி  அ ிலங்கள்                                                                                                                                      
ஈ.   ாஹனாகுஹளானல் எதிர்ப்புப் ஹபாருள்                                                                                                ருந்துகள் 
உ.  றவட்ட ின்கள்        வளர்ச்சிறத  ாற்ைம். 

 

2. (அ) ,(ஆ) ரவ (இ) யுடன்  கபாருத்துக. 

                  
விரட :                                                                                                                                                 

றவட்ட ின்கள் குறைபாட்டு ஹநாய்கள் ஹநாய் அைிகுைிகள் 
றவட்ட ின்கள் – A நிக்ஹடாஹலாபியா  ாறலக்கண் 
றவட்ட ின்கள் - B1 ஹபரி ஹபரி நரம்புக் குறைபாடு 
றவட்ட ின்கள் – C ஸ்கர்வி பற்களில் இரத்தக்கசிவு 
றவட்ட ின்கள் – D ரிக்கட்ஸ் எலும்புகளில் கால்சியம் குறைவு 
றவட்ட ின்கள் – K இரத்தக்கசிவு இரத்தம் குறைதல் 

 

3. கபாருத்துக:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ஹநாய்கள் அைிகுைிகள் 

அ) அமீபிக் ைீதஹபதி      i) கடும் காய்ச்ைலும் பின்பு உடல் குைிர்ந்து நடுக்கமும் விட்டுவிட்டுத் கதாடரும் 
ஆ) காைஹநாய்           ii) ஹதால், நகங்கைில் அரிப்புடன் கூடிய பரட 
இ) படர்தாமரை         iii) அடிவயிற்ைில் வலியுடன் ஹகாரழ மற்றும் இைத்தத்துடன் கூடிய மலம் 
ஈ) மஹலரியா           iv) கதாடர்ச்ைியான இருமல் மற்றும் உடல் எரட குரைதல்  

விரட : 
ஹநாய்கள் அைிகுைிகள் 

அ) அ ீபிக் சதீஹபதி      iii) அடிவயிற்ைில் வலியுடன் ஹகாறழ  ற்றும் இரத்தத்துடன் கூடிய  லம் 
ஆ) காசஹநாய்           iv) ஹதாடர்ச்சியான இரு ல்  ற்றும் உடல் எறட குறைதல் 
இ) படர்தா றர         ii) ஹதால், நகங்களில் அரிப்புடன் கூடிய பறட 
ஈ)  ஹலரியா           i) கடும் காய்ச்சலும் பின்பு உடல் குளிர்ந்து நடுக்கமும் விட்டுவிட்டுத் ஹதாடரும் 

 
4. அட்டவரணயில் உள்ைவற்ரை கபாருத்துக. 

அ.ஹலப்ஹடாடின் i) உட்கருச் சவ்வு, உட்கரு  ணி  றைதல்  

ஆ.றசஹகாட்டின் ii) நுனி அறடதல்  

இ.டிப்ஹளாட்டின் iii) இறணவுறுதல், சினாப்சிஸ், இரட்றடகள் 

ஈ.றடயாறகனசிஸ் iv) குஹராஹ ாஹசாம்கள் சுருக்க றடந்து நூல் ஹபால் ஹதான்றுகின்ைன.            

விரட : 
அ.ஹலப்ஹடாடின் iv) குஹராஹ ாஹசாம்கள் சுருக்க றடந்து நூல் ஹபால் ஹதான்றுகின்ைன.            

ஆ.றசஹகாட்டின் iii) இறணவுறுதல், சினாப்சிஸ், இரட்றடகள்  

இ.டிப்ஹளாட்டின் ii) நுனி அறடதல் 

ஈ.றடயாறகனசிஸ் i) உட்கருச் சவ்வு, உட்கரு  ணி  றைதல் 
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5.   கபாருத்துக.                                                                                                                 விரட :           

 

 
6. உயிரினங்களும் அவற்ைின் இனப்கபருக்க முரைகளும் ககாடுக்கப்பட்டுள்ைன. இனப்கபருக்க முரைகரை அதற்குரிய 

உயிரினங்கஹைாடு கபாருத்துக. 

பிைத்தல் ஸ்ரபஹைாரகைா  ஈஸ்ட் 
அரும்புதல் புஹைாட்ஹடாஹைாவான்கள்  தட்ரடப்புழுக்கள் 
துண்டாதல் பிரைஹயாஃபில்லம் பாக்டீரியங்கள் 

விரட : 
பிளத்தல் புஹராட்ஹடாஹசாவான்கள் பாக்டீரியங்கள் 
அரும்புதல் பிறரஹயாஃபில்லம் ஈஸ்ட்  
துண்டாதல் ஸ்றபஹராறகரா தட்றடப்புழுக்கள் 

 
7. கனிகளும் / விரதகளும் பைவுதல் – கபாருத்துக. 
                                                    விறட : 
 
 
 
 

 
8. கீஹழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ை ஊட்ட முரைகஹைாடு, அவற்ைின் ைிைப்பு உறுப்புகரை தக்க எடுத்துக்காட்டுடன் கபாருத்துக. 
தற்ைார்பு ஊட்டமுரை ரமக்ஹகாரைைா ஹவர்கள்  கஸ்குட்டா  
ஒட்டுண்ணிகள் பச்ரையம் மாஹனாட்ஹைாப்பா 
மக்குண்ணிகள்  ாஸ்ஹடாரியங்கள் ர பிஸ்கஸ்  

விரட : 
தற்சார்பு ஊட்டமுறை பச்றசயம்  ற பிஸ்கஸ்  
ஒட்டுண்ணிகள்  ாஸ்ஹடாரியங்கள் கஸ்குட்டா  
 க்குண்ணிகள் ற க்ஹகாறரசா ஹவர்கள்   ாஹனாட்ஹராப்பா 

 

9. வாழிடத்ரதப்கபாறுத்து உயிரினங்கள் பல்ஹவறு தகவரமவுகரைப் கபற்றுள்ைன. பின்வருவனவற்ரை கபாருத்துக: 
அ.மீன்கள் இைகுகள் 
ஆ.ஒட்டகம் தடித்த ஹதால் 
இ.தவரை துடுப்பு 
ஈ.பைரவகள் விைலிரட ைவ்வுரடய பின்னங்கால்கள் 

விரட : 
அ. ீன்கள் துடுப்பு  
ஆ.ஒட்டகம் தடித்த ஹதால் 
இ.தவறள விரலிறட சவ்வுறடய பின்னங்கால்கள் 
ஈ.பைறவகள் இைகுகள்  

 
10.மாைியுள்ை, திரும்பப் கபை இயலும், திரும்பப் கபை இயலாத வைங்கரை முரையாகப் கபாருத்துக. 
திரும்பப் கபறும் வைங்கள் கரி  காற்று கபட்ஹைாலியம்  
திரும்பப் கபை இயலாத வைங்கள் ர ட்ைஜன் இயற்ரக வாயு சூரிய ஒைி ஆற்ைல் 

விரட : 
திரும்பப் ஹபறும் வளங்கள்  ற ட்ரஜன் காற்று சூரிய ஒளி ஆற்ைல் 
திரும்பப் ஹபை இயலாத வளங்கள் கரி இயற்றக வாயு ஹபட்ஹராலியம்  

அ.வாஹைாபிைஸ்ைின் ஹநாய் தடுப்பு 
ஆ.இன்சுலின் ரடயாகபடீஸ் இன்ைிபிடஸ் 
இ.ஆக்ஸிஹடாைின் ரடயாகபடீஸ் கமலிடஸ் 
ஈ.ரதஹமாைின் கருப்ரப சுருங்க, விரியச் கைய்தல் 

அ.வாஹசாபிரஸ்சின் றடயாஹபடீஸ் இன்சிபிடஸ்  
ஆ.இன்சுலின் றடயாஹபடிஸ் ஹ லிஹடஸ் 
இ.ஆக்ஸிஹடாசின் கருப்றப சுருங்க, விரிய ஹசய்தல் 
ஈ.றதஹ ாசின் ஹநாய் தடுப்பு 

அ.ஆட்ஹடாஹகாரி iv) பால்சம்  
ஆ.அனிஹ ாஹகாரி ii) டிறரடாக்ஸ் 
இ.ற டிஹராஹகாரி i) தா றர  
ஈ.சூஹகாரி iii) ஸாந்தியம் 

 

அ.ஆட்ஹடாஹகாரி i) தாமரை  
ஆ.அனிஹமாஹகாரி ii) டிரைடாக்ஸ் 
இ.ர டிஹைாஹகாரி iii) ஸாந்தியம்  
ஈ.சூஹகாரி iv) பால்ைம் 
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11. ககாடுக்கப்பட்டுள்ை அட்டவரணயின் நான்கு கதாகுதிகரையும் கதாடர்புபடுத்துக. 
ஹைர்மம் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு ஹவதிப்கபயர் பயன்கள் 

ைலரவ ஹைாடா CaOCl2  கால்ைியம் ைல்ஹபட் க மி ர ட்ஹைட்  ைிரலகள் கைய்ய  
ைரமயல் ஹைாடா Na2CO3 ஹைாடியம் ரப கார்பஹனட் கடின நீரை கமன்ரமபடுத்த  
ைலரவத்தூள் CaSO4. ½ H2O ஹைாடியம் கார்பஹனட்  ஹகக் தயாரிக்க  
பாரீஸ் ைாந்து NaHCO3 கால்ைியம் ஆக்ஸி குஹைாரைடு கவளுக்கப் பயன்படுகிைது 
விரட : 
ஹசர் ம் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு ஹவதிப்ஹபயர் பயன்கள் 

சலறவ ஹசாடா Na2CO3 ஹசாடியம் கார்பஹனட் கடின நீறர ஹ ன்ற படுத்த 

சற யல் ஹசாடா NaHCO3 ஹசாடியம் றப கார்பஹனட் ஹகக் தயாரிக்க 

சலறவத்தூள் CaOCl2 கால்சியம் ஆக்ஸி குஹளாறரடு ஹவளுக்கப் பயன்படுகிைது 

பாரீஸ் சாந்து CaSO4. ½ H2O கால்சியம் சல்ஹபட் ஹ  ி ற ட்ஹரட் சிறலகள் ஹசய்ய 

 
12. பின்வருவனவற்ரை ஒருமித்த பண்புகைின் அடிப்பரடயில் கபாருத்துக. 
உஹலாகம்  தாது ஹவதி வாய்ப்பாடு ஒடுக்க முரை 

Al ஹ மரடட் PbS ஊது உரல 

CU பாக்ரஸட் Fe2O3 கபஸ்ஸிமைாக்குதல் 
Fe காப்பர் ரபரைட் Al2O3 .2 H2O நுரைமிதப்பு முரை 
Pb கலீனா CuFeS2  ால் முரை 
விரட :                                                                                                         
உஹலாகம்  தாது ஹவதி வாய்ப்பாடு ஒடுக்க முறை 

Al பாக்றஸட்  Al2O3 .2 H2O   ால் முறை  

CU காப்பர் றபறரட் CuFeS2 ஹபஸ்ஸி ராக்குதல் 
Fe ஹ  றடட் Fe2O3 ஊது உறல  
Pb கலீனா PbS நுறர ிதப்பு முறை 
 
13. கபாருத்துக. 
இரும்பின் வரக கார்பன் ைதவதீம் பயன்கள் 
எஃகு 2 – 4.5 %       ைாக்கரட மூடிகள் மற்றும் கழிவு நீர்க் குழாய்கள் தயாரிக்க. 
ஹதனிரும்பு 0.25 – 2%       கட்டிடங்கள் கட்ட மற்றும் எந்திைங்கள் தயாரிக்க 
வார்ப்பிரும்பு < 0.25 %  மின்காந்தங்கள் தயாரிக்க 
விரட : 
இரும்பின் வறக கார்பன் சதவதீம் பயன்கள் 
எஃகு 0.25 – 2%       கட்டிடங்கள் கட்ட  ற்றும் எந்திரங்கள் தயாரிக்க 
ஹதனிரும்பு < 0.25 %  ின்காந்தங்கள் தயாரிக்க 
வார்ப்பிரும்பு 2 – 4.5 %       சாக்கறட மூடிகள்  ற்றும் கழிவு நீர்க் குழாய்கள் தயாரிக்க. 

 
14. அரடப்புக் குைிக்குள் ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கைாற்கைில் உரியனவற்ரைத் ஹதர்ந்கதடுத்து பின்வரும் அட்டவரணரய 
நிைப்புக. ( துத்தநாகம், தாமிைம், கார்பன், காரீயம், காரீய ரட ஆக்ரைடு, அலுமினியம் ) 

ஹநர்மின்வாய் காரீய அமிலச் ஹைமகலன்  
எதிர்மின்வாய் கலக்லாஞ்ைி மின்கலன்  

விரட : 
ஹநர் ின்வாய் காரீய அ ிலச் ஹச கலன் காரீய றட ஆக்றஸடு 
எதிர் ின்வாய் ஹலக்லாஞ்சி  ின்கலன் துத்தநாகம் 

 

ஆக்கம் :  ீனா.சா ிநாதன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர். இரா.நவநீதகிருஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு உயர்நிறலப் பள்ளி, பறழயவலம். 
            ீனா.ஹ கநாதன் M.Sc.,M.Phil.,B.Ed., பட்டதாரி ஆசிரியர்,  அரசு ஹ ல்நிறலப் பள்ளி, புலிவலம்.  திருவாரூர்  ாவட்டம். அறலஹபசி – 9095484620. 
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