
“ahsp” 

‘ahsp’ vd;gJ 16-m+k; Ehw;whz;by; fhzg;gl;l mupatif 

typik kpFe;j tpyq;fhFk;. ahspapd; cUtkhdJ xU gFjp 

ahidahfTk;, xU gFjp rpq;fkhfTk;, xU gFjp FjpiuahfTk; 

Njhw;wk; nfhz;bUe;jJ. ,J NkYk; rpq;f Kfj;Jld; rpk;k 

ahspahfTk;, ahid Kfj;Jld; ahid ahspahfTk;, m+l;bd; 

Kfj;Jld; kfu ahspahfTk; cUtk; nfhz;bUe;jJ. 

,jd; Njhw;wkhdJ gyj;jpy; ahid NghyTk; fk;gPuj;jpy; 

fu;[pf;Fk; rpq;fk; NghyTk; Ntfj;jpy; Fjpiu NghyTk; xU rf;jp 

tha;e;j Nghh; tPudhf fhl;lg;gl;lJ.  

 ahspapd; cUtkhdJ Guhzf; fhyq;fspy; fl;lg;gl;l 

Nfhtpy; Jhz;fspy; rpj;jhpf;fg;gl;bUf;Fk;. gpw typik kpf;f 

tpyq;Ffistpl ahsp, gy klq;F typik kpFe;j caphpdkhFk;. 

M+jyhy; ahsp kd;dh;fshy; Nghh;f;fsq;fspy; %h;f;fj;jdk; 

nfhz;l Nghh; tPudhf gad;gLj;jg;gl;lJ. 

 ahspiag; Nghd;W ,e;j tpopg;Gzh;T ifNalhdJ 

rKjhaj;jpy; fhzg;gLk; khw;Wj; jpwdhsp Foe;ijfspd; gpwg;G 

tpfpjj;ij Fiwf;Fk; xU rf;jp tha;e;j Nghh; tPudhf tpsq;Fk;. 

 



Kd;Diu 
 

nghjpif kiyr;rhuypy; ,aw;if vopy; nfhQ;Rk; mofpa Ma;f;Fbapy; 

mike;Js;sJ mkh;; Nrth rq;fk;. jpU. S.,uhkfpU\;zd; (jiyth;)> jpU. 

S.rq;fuuhkd; (nrayh;) MfpNahhpd; jd;dk;gpf;if kw;Wk; mauhj ciog;ghy; 

Mykuk; Nghy; Xq;fp tsh;e;Js;sJ mkH Nrth rq;fk;. 

me;j Mykuj;jpd; kpfg; ngUk; tpOjha; mike;Js;sJ fpuhkk; rhHe;j 

kWtho;T ikak;. ,t;tikg;ghdJ khw;Wj;jpwdhspfspd; tho;f;ifj;juj;ij 

Nkk;gLj;j Njitahd gy;NtW tsHr;rpj; jpl;lq;fis nray;gLj;jp tUfpwJ. 

,t;tsHr;rpg; gzpfspd; xU gFjpahf mkH Nrth rq;fg; gzpahsHfs; 

khw;Wj;jpwdhsp Foe;ijfspd; ,y;yk; Njb te;J mf;Foe;ijfSf;Fj; Njitahd 

gapw;rpfis mspj;J tUfpwhHfs;.  



vspa tpsf;fq;fs; kw;Wk; glq;fSld; mike;Js;s ,f;ifNaL 

Foe;ijfspd; Kd;Ndw;wj;jpw;F cjtpahf ,Uf;Fk; vd;gjpy; vt;tpj IaKk; 

,y;iy. gapw;rp Kiwfisg;gw;wp vOk; Iaq;fis mkH Nrth rq;fg; 

gzpahsHfsplk; Nfl;L njspTgLj;jpf; nfhs;sTk;. 

mkH Nrth rq;fj;jpd; gq;fspg;G! 

khw;Wj;jpwdhsp Foe;ijfis 

guhkhpj;J topelj;jp 

khw;wq;fs; fhz – ngw;NwhHfs; 

kdjpy; tplhKaw;rp – kw;Wk; 

jd;dk;gpf;if Ntz;Lk;! 

ehisa jPgk; - cq;fs; ifapy; !     

- ftpQH khhpak;khs; 

 



rhjidahsHfs; 

 
 

Ma;f;Fb mkh; Nrth rq;fkhdJ 1981-m+k; m+z;by; 

jpU.S.,uhkfpU\;zd; mth;fshy; epWtg;gl;lJ. ,tuJ 4-tJ 

Mz;L nghwpapay; gl;lg;gbg;gpd; nghOJ fg;gw;gil 

Neh;Kfj;Njh;tpy; jtwp tpOe;J KJFj; jz;Ltlg; ghjpg;Gf;F 

cs;shdhH. MdhYk; kdk; jsuhky; jd;Dila mauhj 

ciog;G kw;Wk; jd;dk;gpf;ifahy; jdf;F rpfpr;ir mspj;j 

VHkhH\y; jpU.mkh;[pj;rpq; rh`y; mtHfis epidT $Wk; 

tifapy; mtuJ ngauhy; mkH Nrth rq;fj;ij epWtp 

mUk;gzp Mw;wp tUfpwhH. xU rpd;dQ;rpW mikg;ghf 

tPl;Lj;jpz;izapy; Muk;gpf;fg;gl;l ,e;j epWtdk; 36 

Mz;Lfspy; tphpe;J gue;J epw;fpwJ. 

 

 

 



 

 

 

   nrd;idapy; gpwe;J jir rpijT Nehahy; ghjpf;fg;gl;l jpU. 

S.rq;fuuhkd; mtHfs; jd;    cly; jpwd;fis ,oe;J gpwF efu 

Kbahj epiyf;F Mshf;fg;gl;L tpl;ltH. Mdhy; cliyj;jhd; 

,e;j Neha; Klf;fpg; Nghl Kbe;jJ. mstpy; mlq;fhj MHtk;> 

Gj;jp; $Hik> kdj;jplk; Mfpa rf;jpfis ,e;j Nehahy; xd;Wk; 

nra;a ,aytpy;iy. gs;sp nrd;W gbf;f ,ayhJ rf;fu 

ehw;fhypapy; Klf;fg;gl;l ,tH jdJ jPtpu clw;FiwAlNdNa 

cioj;J jdpg;gl;l Kiwapy; midtUk; mjprapf;Fk; tz;zk; 

Mbl;lH NjHtpy; ntw;wp ngw;whH. khw;Wj;jpwdhspfspd; eyd; 

kw;Wk; kWtho;Tg; gzpfSf;fhf jPtpukhf cioj;jhH. mkH Nrth rq;fj;jpd; 

nray;ghLfshYk; jiytH jpU.S.,uhkfpU\;zd; mtHfspd; Nritg;gz;GfshYk; nghpJk; 

ftug;gl;l ,tH jd;id mr;rq;fj;NjhL ,izj;Jf; nfhz;lhH.  



 

mkH Nrth rq;fk; 

mkH Nrth rq;fk; gjpT nra;ag;gl;l muR tpjpKiwfSf;F cl;gl;L 

khw;Wj;jpwdhspfspd; eyDf;fhfTk; kWtho;Tg;gzpfSf;fhfTk; Nrit nra;J tUk; 

mikg;G> ,r;rq;fkhdJ Kw;wpYk; ed;nfhilfs; %yk; ,aq;fp tUfpwJ>  

fPo;f;fz;l mikg;Gfs; mkH Nrth rq;fj;jpy; ,aq;fp tUfpd;wd. 

 fpuhkk; rhHe;j kWtho;T ikak;  

 Muk;gfhy gapw;rp ikak; 

 KJFj; jz;Ltl rpfpr;ir ikak; 

 rq;fkk; rpwg;Gg; gs;sp  

 ,ad;Kiw kUj;Jtg; gphpT 

 njhopw; gapw;rp ikak;  

 khw;Wj;jpwdhspfSf;fhd tpLjp 

 khw;Wj;jpwdhspfSf;fhd cgfuzq;fs; jahhpf;Fk; gphpT 



 
fpuhkk; rhHe;j kWtho;T ikak; : 

fpuhk kWtho;T gzpahsHfs;> ,ad;Kiw kUj;JtH> Ngr;Rg; gapw;rpahsH> rpwg;G 

MrphpaH MfpNahH Foe;ijfspd; tPL Njb te;J gzpahw;WfpwhHfs.; jpq;fs; fpoik NjhWk; 

fpuhkq;fspy; tpopg;GzHT epfo;r;rpfs; elj;JfpwhHfs;. Gjd; fpoik NjhWk; Muk;g Rfhjhu 

epiyak;> mq;fd; thbfSf;F nrd;W Foe;ijfspd; tsHr;rpg; gbepiyfisg; gw;wp Ma;T 

nra;fpwhh;fs;. kw;w ehl;fspy; kWtho;Tg; gzpahsHfSld; xU rpwg;G ty;YeH nrd;W 

gapw;rp mspf;fpwh;. 

 

ed;nfhilahsHfs ; 
 

`hz;bNfH ,d;lHNe\dy; fdlh : (Handi – Care Internationl) 

`hz;bNfH ,d;lHNe\dypd; Kf;fpa jpl;lq;fs; fpuhd;l; NryQ;r]; fdlhTld; 

,ize;J nraw;gLj;jg;gLfpwJ. `hz;bNfH ,d;lHNe\dy; ,e;jpahtpy; cs;s mkH Nrth 

rq;fj;Jld; ,ize;J Ma;f;Fb kw;Wk; mijr; Rw;wpAs;s gFjpiar; NrHe;j cly; kw;Wk; 

cs;sk; tsHr;rpapy; jhkjk;> %is Klf;Fthjk; nfhz;l Foe;ijfSf;F ,ad;Kiw 



kUj;Jth;> njhopy; rhHe;j kUj;JtH> Ngr;Rg;gapw;rp epGzH> rpwg;Gf; fy;tpahsH %yk; gapw;rp 

mspj;J tUfpwJ. fdlh murhq;fk; ,j;jpl;lj;jpw;F epjpAjtp mspj;J tUfpwJ. ,e;jpah 

kw;Wk; fdlh gy;fiyf;fofq;fspy; cs;s Muha;r;rpahsHfspd; xj;Jiog;NghL rpwe;j 

Muha;r;rpj; jpl;lkhf khw;wpAs;sJ. 

`hz;bNfH ,d;lHNe\dy; %yk; mkH Nrth rq;fj;jpy; Muk;g fhy gapw;rp ikak; 

xd;W 2012-m+k; m+z;by; Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,k;ikaj;jpy; GyDWg;G xUq;fpizg;G miw 

xd;W rpwg;ghf mikf;fg;gl;L nray;gl;L tUfpwJ. fle;j ,uz;L tUlq;fspy; fpuhd;l; 

NryQ;r]; fdlh kw;Wk; ed;nfhilahsHfs; %yk; ngwg;gl;l epjpapd; %yk; 448 

Foe;ijfspd; kWtho;Tg; gzpf;fhd jpl;lq;fs; nray;gLj;jg;gl;Ls;sd.  

fpuhd;l; NryQ;r]; fdlh : (Grand challenges Canada) 

fpuhd;l; NryQ;r]; fdlh jq;fsJ epWtdk; %yk; rKjhaj;jpy; rpwe;j khw;wj;ij 

nfhz;L te;Js;sJ. fdlh muR kw;Wk; mtHfisr; rhHe;j epWtdq;fshy; jpul;lg;gl;l 

epjpapd; %yk; Fiwe;j> eLj;ju tUtha; nfhz;l ehLfspy; eilngWk; Gjpa 



fz;Lgpbg;GfSf;F epjp cjtp mspj;J tUfpwJ. fpuhd;l; NryQ;r]; %yk; mwptpay;> 

njhopy;El;gk;> r%fk;> tzpfk; rhHe;j Gjpa fz;Lgpbg;Gfis Cf;Ftpj;J tUfpwJ.  

jq;fs; epWtdk; topahf 1.3 kpy;ypad; kf;fspd; tho;f;if juj;ij 

caHj;jpAs;shHfs;. 800 –f;Fk; Nkw;gl;l Gjpa fz;Lgpbg;Gfis Cf;Ftpj;Js;shHfs;. 80 –

f;Fk; Nkw;gl;l ehLfspy; jq;fspd; gzpfis nra;J tUfpwhHfs;. 

NthlNghd; : (Vodafone)  
 

fle;j ,Ugj;J Ie;J Mz;Lfspy; NthlNghd; epWtdk; NthlNghdpd; mDgtj;ij 

cyfpd; r%f eyDf;fhf njhz;L epWtdj;Jld; ,izg;gjpy; ftdk; nrYj;jp tUfpwJ. 

B[pl;ly; ,e;jpah vd;w ,e;jpa jpl;lj;jpd; fPo; ,ize;J ehl;bd; tsHr;rpf;fhd 

gzpfspy; njhopy; El;gj;ij ,izj;J nray;gLfpNwhk;. NthlNghd; epWtdkhdJ 

,e;jpahtpd; Kf;fpa %d;W gFjpfshd ngz; rkchpik> fy;tp kw;Wk; tptrhak; 

Mfpatw;wpy; KjyPL nra;J tUfpwJ. 

,Ugj;J VO ehLfspy; NthlNghd; epWtdk; r%f tsHr;rpj; jpl;lq;fspy; jdp 

Kj;jpiu gjpj;Js;sJ> ,e;j jpl;lq;fshdJ Neubahf NthlNghd; epWtdj;jpd; mikg;G 



cWg;gpdHfshy; NjHe;njLf;fg;gLfpwJ. kw;Wk; epjpAjtpahdJ tisFlh ehLfspypUe;Jk;> 

kw;w NthlNghd; epWtdq;fspypUe;jk; ngwg;gLfpwJ. 

eh];fhk; : (NASSCOM) 

eh];fhk; epWtdj;jpd; njhiyNehf;F ghHitahdJ tho;f;ifj;juj;ij njhopy; 

El;gj;jpd; %yk; caHj;JtJ MFk;. Jfty; njhlHG kw;Wk; njhopy; El;gj;jpd; %yk; 

r%fj;jpy; NeHkiwahd jhf;fj;ij Vw;gLj;Jk; Gjpa jpl;lq;fSf;F MjuT mspf;Fk; 

tpjj;jpy; eh];fhk; Nrhrpay; ,d;NdhNtrd; /Nghuk; (NSIF) tpUJfis toq;FfpwJ. 

NSIF MdJ fy;tp> jpwd; Nkk;ghL> cly;eyk;> NghplH Nkyhz;ik> 

khw;Wj;jpwdhspfSf;fhd cgfuzq;fs; Mfpatw;wpy; jPHT fhZk; Nehf;fj;Jld; nray;gl;L 

tUfpwJ. 

fpuhd;l; j;uhd;lhd; :  (Grant Thronton) 

fpuhd;l; j;uhd;lhd; MdJ fpuhd;l; j;uhd;lhd; ,d;lHNerdy; ypkpnll;by; cWg;gpduhf 

cs;sJ. nkl;Nuh efuq;fspd; 13 ,lq;fspy; %thapuk; kf;fSld; nray;gLfpwJ. fpuhd;l; 

j;uhd;lhd; epWtdkhdJ kw;w tsUk; cyfshtpa epWtdq;fSld; ,ize;J tYthd 



Nehf;fj;Jld; nray;gLfpwJ. ,e;jf; FOthdJ jdJ gq;F jhuHfSld; ,ize;J 

kf;fshy; gl;bayplg;gl;l gpur;ridfSf;F kf;fspd; fUj;J %yk; jPHT fhz;fpd;wJ. 

nef;];l;n[d; : (Nextgen) 

nef;];l; n[d; ,e;jpahtpd; Kf;fpa fhHg;Nul; epWtdq;fspd; fPo; nray;gLk; r%f 

gq;fspg;G epWtdq;fspy; xd;whFk;. E}W fhHg;Nul; epWtdq;fSld; ,ize;J tUlj;jpw;F 

Mapuk; Nfhb &gha; r%f gq;fspg;gpw;fhf toq;fp tUfpwJ. 

,e;j epWtdj;jhy; fz;lwpag;gl;l P3 vDk; njhopy; El;gj;jpd; %yk; midj;J r%f 

gq;fspg;G epWtdq;fspd; Ma;twpf;ifAk; fz;fhzpf;fg;gLfpwJ. ,e;j P3 njhopy; 

El;gkhdJ mbg;gil jfty;fis Nrfhpj;jy;> kjpg;gPL nra;jy;> Ma;twpf;if tbtikg;G> 

kWMa;T nra;jy;> mwpf;if rkHg;gpj;jy; Mfpatw;wpw;F gad;gLfpwJ. 

rpl;b A+dpad; tq;fp: 

  rpl;b A+dpad; tq;fp 1904 m+k; m+z;L jQ;rhT+u; khtl;lj;jpy; m+uk;gpf;fg;gl;lJ. 

fhHg;Nul; r%f gq;fspg;G rl;lj;Jld; ,ize;J r%f NritfSf;F jdJ m+z;L 

tUkhdj;jpy; ,uz;L rjtpfpj;ij r%f gq;fspg;gpw;fhf toq;fp tUfpwJ.  



r%f Kd;Ndw;wj;jpw;F jd;id gpd;tUk; Nritg; gzpfspy;  ,izj;J nray;gLfpwJ. 

mit, 

 fy;tp, rpwg;G fy;tp, Ntiytha;g;G, njhopw;fy;tp m+fpatw;iw Foe;ijfs;, ngz;fs;, 

KjpNahh;fs; m+fpNahh;f;F toq;Fk; m+a;twpf;ifapy; gq;Nfw;wy;.  

 ngz;fs; Kd;Ndw;wk;, m+z,; ngz; rkchpik ngz;fSf;fhd tpLjpfs; kw;Wk; ,y;yk; 

mikj;jy;; 

 fpuhkj;jpy; Njrpa mstpshd tpisahl;L gapw;rpfs; mspj;J xypk;gpf; kw;Wk; ghuh 

xypk;gpf; m+fpatw;wpf;F jahu; nra;jy;.  

 fpuhk Kd;Ndw;w m+a;twpf;ifapy; gq;Nfw;wy;. 

 goq;Fbapdu;, rpWghd;ikapdu; kw;Wk; gpw;gLj;jg;gl;Nlhu;, ngz;fs; m+fpNahh;f;F  gpujk 

ke;jpup jpl;lj;jpd; fPo; tUk; midj;J epjpAjtpfSk; ngw;WjUjy;. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ngz;fSf;fhd 
tpopg;Gzu;T



1.Cdk; vd;why; vd;d? 

xU nraiy mjw;fhd cly; cWg;Gfs; KOikahfNth my;yJ 

Xustpw;Nfh nra;a ,ayhikNa Cdk; vd;gjhFk;. 

2.Cdj;jpd; tiffs; 

  m) Gw cyf rpe;jid ,y;yhik 

  M) %is Klf;Fthjk; 

  ,) nrtpj;jpwd; FiwT 

  <) fz;ghh;itf; FiwT 

  c) kd tsh;r;rp FiwT 

  C) gy;tif Cdk ;  

 

 

 

 
 
 
 



CdKw;w Foe;ijfs; gpwf;f fhuzq;fs;:  

 18 tajpw;F Kd;G clystpYk; kdjstpYk; KjpHr;rp mile;jpUf;f 

khl;lhHfs;   

 35 tajpw;F Nky; ngz;fSf;F mjpfg;gbahd KjpHr;rpAk; XH fhuzkhFk;   

 fUj;jhpg;gpy; VNjDk; rpukNkh mLj;jLj;J fUf;fiyg;Ngh Vw;gLkhdhy;,  

clk;gpy; rHf;fiu Neha; ,Uf;Fkhdhy;, guk;giuahf typg;G Neha; 

,Uf;Fkhdhy;, cq;fSila ,uj;jj;jpy; RH (+)  ,Uf;Fkhdhy; 

fUj;jhpg;gjw;F Kd;G kUj;Jtuplk; MNyhrid ngWtJ mtrpak.; 

 ];Nfd;> vf;];Nu Nghd;w fjpu;tPr;;R jhf;fj;jpdhy; fUtpy; cs;s Foe;ij 

ghjpf;Fk;. 

 jha; rj;Js;s czTfis cl;nfhs;shj fhuzj;jpdhy; jha; Nra;  

,UtUk; ghjpf;fg;glyhk;.  

 

 

 



fPo;fz;l czTfis cz;Zjy;: 

t. 
vz; 

itl;lkpd;fs; nghUl;fs; Fiwtpdhy; 
Vw;gLk; Neha;fs; 

1 V 
kPd;> ntz;iz, Nful;> khk;gok; 

gg;ghsp> Kl;il> 
khiyf;fz; 

2 gp1 
jhdpaq;fs;> ,iwr;rp;> Kl;il> 

jpuhl;ir 
ngupngup 

3 gp2 
cUisfpoq;F> fPiufs;> Kl;il> 

ghy;>Nful;> jhdpaq;fs; jilgl;l tsu;r;rp 

4 Gp12 
kf;fhr;Nrhsk;. gPd;];> ,iwr;rp;> 

Kl;il> jpuhl;ir> Nful; ,uj;jNrhif 

5 rp 
vYkpr;ir> MuQ;R> ju;G+rzp> 

mz;zhr;rp 
];fu;tp 

6 B kPd;> ghy;> #upa xsp>; ,iwr;rp; upf;fl;]; 

7 Nf 
fhspgpstu;> gPd;];> jf;fhsp> 

Kl;ilNfh]; 
,uj;jk; 
;ciwahik 

8 , fPiufs;> goq;fs;> vz;nza;fs; Qhgf kwjp 

 



fh;;g;g;fhy epfo;Tfs; 

 



1. Kjy; khjk;; (fUj;jhpj;jy;) 

khjtpyf;F te;j ehspy; ,Ue;J Kjy; khjk; njhlq;FfpwJ. 15, 16 tJ  

ehl;fspy; ngz;zpd; rpidg;igapy; ,Ue;J Kl;il ntspNa te;J ngNyhgpad; 

bA+g; %ykhf Mzpd; tpe;J mZTld; NrUk; epfo;r;rp  fUj;jupg;G vdg;gLk;. 

clypy; Vw;gLk; khw;wq;fs;: 

     1. rpWePu; mbf;fb fopf;Fk; czu;T Vw;gLk; 

    2. tapw;wpy; xUtpj mOj;jk; czug;gLk; 

    3. Fkl;ly;, the;jp kw;Wk; cly; Nrhu;T Vw;gLk;. 

nra;af;$bait: 

kUj;Jtu; MNyhrid ngw;W ky;b tpl;lkpd; khj;jpiufs; kw;Wk; Nghypf; 

mkpy khj;jpiufs; vLj;J nfhs;s Ntz;Lk;. 

    ijuha;L, ,jaNeha; kw;Wk; NtW gpw Neha;fs; ,Ug;gpd; kUj;Jtu;   ; 

MNyhridngw;W njhlu; rpfpr;ir ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;. 

nra;af;$lhjit: 

    Fkl;ly;, the;jp, jiytyp kw;Wk; cly; Nrhu;tpw;F Ra kUj;Jtk; nra;tij 

jtpu;f;f Ntz;Lk;. 



 



2.,uz;lhtJ khjk;: 

1. Foe;ijapd; ,uj;j Xl;l kz;lyk; tsh;r;rp milAk;. 
2. ,jaj;Jbg;G Muk;gpf;Fk; 

3. %is kw;Wk; KJF vYk;G tsh;r;rpaila Muk;gpf;Fk; 

4. fz;, jiy, fhJ cUthf Muk;gpf;Fk;. 

  5. if, fhy; mUk;ghFk; 

6. MwhtJ thuj;jpy; fy;yPuy;, rpWePufk;, EiuaPuy; tsu;r;rpailAk;. 

   7. ,jaj;Jbg;G epkplj;jpw;F 80 f;F Nky; Jbf;Fk;. 

clypy; Vw;gLk; khw;wq;fs;:   

    1. ,uj;j msT mjpfhpf;Fk; 

    2. Nrhh;T, Fkl;ly;, kyr;rpf;fy;, thAj;njhy;iy, neQ;R vhpr;ry; , czT 

kPjhd ntWg;G kw;Wk; jiytyp Vw;gLk; 

nra;af;$bait: 

    1. ed;F Xa;T vLf;f Ntz;Lk; 



    2. the;jp ,Ug;gpd; 2kzp Neuj;jpw;F xU Kiw czT rpwpJrpwpjhf 

vLj;Jf;nfhs;sTk; 

    3. gpbj;jkhd czit vLj;Jf; nfhs;sTk;. 

 



3. %d;whtJ khjk;: 

    1. Foe;ijapd; tsh;r;rpapy; Kfj;jpy; %f;F, fhJ, cjL, ehf;F, cUthf 

Muk;gpf;Fk;. <WfSf;F mbapy; gy; Kisf;f Muk;gpf;Fk;. mirTk; Muk;gpf;Fk;. 

2. Foe;ijapd; ,jaj;Jbg;ig czu KbAk;. 

    3. Foe;ijapd; vil 30 fpuhk;, cauk; 3’’ ,Uf;Fk;. 

jhapd; clypy; Vw;gLk; khw;wq;fs;: 

1. 2 fpNyh mjpfhpf;Fk;  

2. rpyUf;F cly; vil FiwaTk; tha;g;Gz;L 

3. Kfj;jpy; kfpo;r;rp rhh;e;j  xU nghypT, trPfuk; mjpfhpf;Fk;. 

nra;a Ntz;bait: 

   1.fhy;rpak; rhh;e;j czTfis mjpfkhf vLj;Jf;nfhs;sTk;. ,J 

Foe;ijapd; vYk;G tsh;r;rpf;F cjTk;. 

    2. 13 tJ thuj;jpy; kuG mZrhh;e;j Nrhjidia kUj;Jth; MNyhridg;gb 

nra;J nfhs;s Ntz;Lk;. 

   3.tapW, ,Lg;G gFjpfs; nghpJ MFk;(gUkdhFk;) vd;gjhy; jsh;thd 

Milfis mzpa Ntz;Lk; (gUj;jp Milfis mzptJ ey;yJ). 



 



4. ehd;fhtJ khjk;: 

Foe;ijapd; eQ;Rf;nfhb kw;Wk; midj;J cWg;GfSk; Njhd;wpapUf;Fk;. 

ghypd cWg;Gfs; tsu Muk;gpf;Fk;. gdpf;Fl ePUf;Fs; J}q;FtJk,; tpopg;gJk; 

eilngWk;. ntsp;g;Gw rj;jj;ij Nfl;Fk;.  

Foe;ijapd; cauk; 5 my;yJ 6 ,Q;r; ,Uf;Fk;. vil 110 fpuhk; Kjy; 120 

fpuhk; tiu ,Uf;Fk;. 

jhapd; clypy; Vw;gLk; khw;wq;fs;: 

rpR mirtpid czuyhk;.  

tapW nghpjhf Muk;gpf;Fk;. ,uj;j Foha;fs; mjpfstpy; ,Uf;Fk;. Kfk; 

fWg;gilAk;. ,ja Jbg;G mjpfstpy; ,Uf;Fk;. 

nra;a Ntz;bait: 

   1. clw;gapw;rp nra;a Muk;gpf;fyhk;. ,jdhy; jha; Nra;f;F MNuhf;fpak; 

fpilf;Fk;. 

    2. Rpe;jidia Jhz;Lk; ey;y Gj;jfq;fis thrpj;jy; 

    3. Neuk; jtwhky; rhg;gpl Ntz;Lk; 

    4. ,dpikahd ghly;fis Nfl;fyhk;. 



 



5. Ie;jhtJ khjk;: 

         Foe;ijf;F fz;, ,ik, Kb tsu  Muk;gpf;Fk;;. ,jaj;Jbg;ig   

];nlj];Nfhg; %yk; Nfl;f KbAk;. vYk;Gfs; tYtila Muk;gpf;Fk;;. ,uj;j 

rptg;gZf;fspd; vz;zpf;if mjpfkhf ,Uf;Fk;. rpWePufk; mjpf Mw;wYld; 

nray;gLk;. Foe;ijapd; tsh;r;rp 8 Kjy; 12 ,Q;r; cauKk; vil ½ fpNyhTk; 

,Uf;Fk;. 

clypy; Vw;gLk; khw;wk;: 

   1. 5-tJ khjk; fhh;g;gfhyj;jpd; ikag;gFjp. mjdhy; the;jp> Fkl;ly; 

FiwAk;. rhg;gpl;lTld; neQ;rp vhpr;ry;, nrhpkhdk; rpPuhFk;.. 

2. ,Lg;G typ> kyr;rpf;fy; Vw;gLk;. ,Lg;G vYk;G jsh;thf ,Ug;gjhy; typ 
,Uf;Fk;. 
   3. typ mjpfkhf ,Ue;jhy; kUj;Jtiu mZfTk;;. ghy; Rug;gpy;  khw;wk; 
Vw;gLk;. 

nra;a Ntz;bait: 

1. Foe;ijapd; cs;SWg;Gfspy; FiwghL VJk; cs;sjh vd;W fz;lwpa 

Ntz;Lk;.  

2. uj;jk;, rpWePh; ghpNrhjid nra;a Ntz;Lk;. 



3. ehh;rj;J cs;s goq;fs;> fha;fwpfs; cz;z Ntz;Lk;. ,jdhy; 

kyr;rpf;fiy jtph;f;fyhk.; 

4. njhlh;e;J clw;gapw;;rp nra;a Ntz;Lk;. 

 

 



6-tJ khjk; Foe;ijapd; tsh;r;rp: 

1. Foe;ijf;F Rit> njhL czh;T Njhd;Wk;. 

2. Rw;Wg;Gwj;jpy; cs;s xypf;F Vw;g miraj; Njhd;Wk;. 

3. fz;, ,ik mirT Njhd;Wk; Foe;ijapd; vil 400-650 fpuhk; tiu 

,Uf;Fk;. cauk; 11-14  ,Q;r; Mf ,Uf;Fk;. 

clypy; Vw;gLk; khw;wq;fs:; 

1. fh;g;gg;ig nghpjhf ,Uf;Fk; NghJ ,Lg;G vYk;gpy; mOj;jk; Vw;gLk;. 

2. Foe;ijapd; mirTfis czuKbAk.; jhapd; vil mjpfhpf;Fk;. 

3. KJFtyp> neQ;R vhpr;ry; Vw;gLk;. 

ftdj;jpy:;  

1. 36 tJ thuj;jpw;F Kd; gpurtk; Vw;gl;lhy; Fiw gpurtk; vdg;gLk;. ,e;j 

khjj;jpy; Fiw gpurtk; Vw;gl mjpf tha;g;G cs;sJ. 

 

 

 



 

 



7-tJ khjk; Foe;ijapd; tsh;r;rp: 

%is tsh;r;rp Ntfkhf ,Uf;Fk;> ,Us; ntspr;rj;ij rpR czUk;> 

fy;yPuYk;> EiuaPuYk; tsh;r;rp mile;J nfhz;Nl ,Uf;Fk;. 

Neha; vjph;g;G kz;lyk; Nkk;gLk;. Foe;ijapd; ehf;fpy; Rit mUk;Gfs; 

Njhd;Wk;. Foe;ijapd; cauk; 15-17,Qr;; ,Uf;Fk;. vil 1.3fpNyh vil ,Uf;Fk.;  

clypy; Vw;gLk; khw;wq;fs; 

1. Jhf;fkpd;ik> %r;Rj; jpzwy;> fhy; typ ,Uf;Fk;. 

2. fh;g;gig nghpjhtjhy; tapw;W gFjp tpuptila Jtq;Fk;. ,jdhy; 

mbf;fb rpWePh; fopj;jy; Vw;gLk;. 

3. KJFtyp> kyr;rpf;fy; Vw;gLk;. 

nra;a Ntz;bait: 

1.gpurtk; gw;wpa tpopg;Gzh;T Ntz;Lk;. 

2.ey;y Gj;jfq;fs; thrpj;jy; Ntz;Lk;. 

3.kdjpy; gpurtk; gw;wp;a gak; ,Uj;jy; $lhJ. 



 

 



8-tJ khjk; Foe;ijapd; tsh;r;rp:  

1. Foe;ijapd; %is kw;Wk; euk;G kz;lyk; tsh;r;rp milAk;. 

;   2. Ik;Gyd;fSk; tsu;r;rp milAk;. tapw;wpd; Nky; Njhy; topahf CLUTk; 

ntspr;rj;ij Foe;ij czu KbAk;. 

   3. jpdKk; Foe;ij ,uitAk, ; gfiyAk; czu KbAk;. 

   4. Foe;ijapd; vil 2.5 fp.fp  cauk; 45 nr.kP Mf ,Uf;Fk;. 

clypy; Vw;gLk; khw;wq;fs;: 

  1. ngha;ahd gpurt typ Vw;gLk; Foe;ijapd; Row;rp; czu KbAk;  

   2. Nrhh;T, neQ;R vhpr;ry;, kyr;rpf;fy;, fhy;typ, Jhf;fkpd;ik Vw;gLk;.  

   3. ngha;ahd gpurt typ Vw;gLk; NghJ ( ghl;b ) itj;jpak; nra;ayhk;. 

nra;a Ntz;bait: 

   ,uj;jj;jpy; rpWePu;, ,uj;j rptg;gZ Nrhjid nra;a Ntz;Lk;. gpuj;jpNaf 

clw;gapw;rp, rpWrpW tPl;L Ntiy, eilgapw;rp nra;tJ gpurtj;ij vspjhf;Fk;. 
 



 



9. xd;gjhtJ khjk; Foe;ijapd; tsh;r;rp: 

   Foe;ijapd; tsu;r;rp 46 nr.kP cauKk;,  2.700 fp.fp vilAk; ,Uf;Fk;. 37tJ 

thuj;jpy; EiuaPuy; KO tsu;r;rp mile;jpUf;Fk;;;;. 

Foe;ijapd; Njhiy Rw;wp nky;ypa Nuhkk; kiwe;JtpLk;  40 tJ thuj;jpy; 

Foe;ij ntspNa tu Muk;gpf;Fk;   

gpurtyp   

fUg;igapy; jirfs; ,WFk;, jir ePbj;J typ fLikahfTk; ,Uf;Fk;. 

KJfpd; fPo;g;gFjp typ Vw;gLk.;  gpwg;G cWg;gpy; uj;jfrpTld; $ba jputk; 

ntspg;gLk;;;;, gdpf;Flk; cila Muk;gpf;Fk;.  typ Vw;gl;lTld; kUj;Jtkiz 

nry;tjhy; gpurt Neu mtru epiyiaj; jtph;f;f KbAk;  



 
 



Cdj;ij fz;lwpAk; Kiwfs; 

1. ghu;itapy; tpj;jpahrk; ,Ue;jy; 

2. Nfl;Fk; jpwd; ,y;yhky; ,Ue;jy.;  

3. NgRk; jpwdpy; Vw;gLk; khw;wk;.  

4. cly; cWg;Gfs; ,aw;if mikg;gpy; ,Ue;J khWgl;L ,Ue;jy;. 

5. tajpw;F Vw;w kdtsu;r;rp ,y;yhky; ,Ue;jy;. 

Cdj;ij jLf;Fk; nghJthd Kiwfs; 

1. kuG rhu;ghd Cdq;fs; Vw;glhky; jLf;f> 

khkd; kfd;> mj;ij kfs;> jha;khkh vd;gJ Nghd;w neUq;fpa ,uj;j 

cwtpy; jpUkzk; nra;tJ. 

kJghdk; mUe;JtJ jtpu;f;f Ntz;Lk;. 

   18 tajpw;F Kd;Gk;> 35 tajpw;F gpd;Gk;> jpUkzk; nra;tij jtpu;f;f 

Ntz;Lk;. 

fh;g;gfhyj;jpy; jtph;f;fNtz;bait  

1.fhg;;,igd; (rpfnul;, fhgp, B, kJghdk; , Gifapiy cgNahfpj;jy;)  

2. njUNthu czTfis cz;Zjy;  



3. fdkhd Rikfis Jhf;Fjy; , tOf;fyhd ,lq;fspy; elj;jy; 

4. ehw;fhypapd; kPJ VWjy;. 

5. Fsph;ghdk; mUe;Jjy;  

6. ,Wf;fkhd Milfs; mzpjy.; 
rKjha tpopg;Gzu;T 

khw;Wj;jpwdhspfspd; cupikfs; 

1. jpUkzk;  

2;. fy;tp  

3. Ntiy 

4. nrhj;Jhpik 

5. nghJ ,lq;fspy; khw;Wj;jpwdhspfs; nrd;Wtu Nghjpa ,ltrjp nra;jy;. 

6. r%f gq;Nfw;G: Kd;Dhpik mspj;jy;  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



ஒருங்கிணைந்த கல்வி 

ஒருங்கிணைந்த கல்வி என்பது மாற்றுத் திறன் ககாை்ட குழந்ணதணை இனம், 

கமாழி, அறிவு திறன் என எவ்வித பாகுபாடின்றி அணனவரும் கல்வி கற்க வழிவகுக்கும் 

முணறயை ஆகும்.  

 மாற்றுத் திறனாளி குழந்ணதகளுக்கு ஏற்றவாறு வகுப்பணறணை வழிவணக 

கெை்தல் யவை்டும்.  

 பிற குழந்ணதகணள மாற்றுத் திறனாளி குழந்ணதகளுடன் கலந்துணைைாடல் 

யவை்டும். 

 கற்றலில் சிைமம் இருந்தால் அவைக்ளின் அறிவுத் திறனுக்கு ஏற்றவாறு கற்பித்தல் 

யவை்டும். 

 பிற குழந்ணதகள் விணளைாடும் யபாது மாற்றுத் திறனாளி குழந்ணதகணள 

ஒருங்கிணைத்து விணளைாடுதல்.   

 பள்ளியில் நணடகபறும் அணனத்து நிகழ்ெச்ிகளிலும் மாற்றுத் திறனாளி 

குழந்ணதகணள பங்யகற்கெ ்கெை்தல். 

 
 



 

நல்ல பழக்கவழக்கங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



அதிகாணலயில் எழுதலும், உடற்பயிற்சி செய்தலும்: 

 

 யொம்யபறித்தனம் நீங்கும். 

 உடல் மற்றும் மனம் நாள்முழுவதும் புத்துைைெ்ச்ிைாக இருக்க உதவுகிறது. 

 இைத்த ஓடட்ம் சீைாக இருக்க உதவுகிறது. 

 உள்ளுறுப்புகள் சீைாக இைங்க உதவுகிறது. 

 தூக்கமின்ணமணைப் யபாக்குகிறது.   

 

 



 

 

 



பல் துலக்கும் முணறகள் மற்றும் அதன்  நன்ணமகள்: 

 ஒருநாணளக்கு இைை்டுமுணற பல் துலக்க யவை்டும். 

 பல் கபாடி உபயைாகித்து பல் துலக்குதல் மிகவும் நன்று. 

 வாைம் இருமுணற யவப்பq; குெச்ிணைக்ககாை்டு பல் துலக்க யவை்டும். 

 கால்சிைம் நிணறந்த உைவுகணள அதிகம் ொப்பிட யவை்டும். 

எவ்வாறு பல் துலக்க வவை்டும் ? 

 

 

 



பற்பணெணய எவ்வாறு வதர்ந்சதடுக்க வவை்டும் ? 

  இயற்ணக + மருந்து 

  இயற்ணக 

  இயற்ணக + இரொயனம் 

                               இரொயனம் 

              

 

 

 



பற்கள் மற்றும் ஈறுகணள பாதுகாக்கும் வழிமுணறகள்: 

 தினமும் காணலயில் பல் துலக்கிைதும் அணைவாை் நிணறயும் அளவு 

நல்கலை்கைை் விடட்ு ககாை்டு 10-15 நிமிடங்கள் ணவத்திருந்து பிறகு துப்ப 

யவை்டும். அவ்வாறு கெை்யும் கபாழுது பற்கள் யதை்ணவ அணடைாமலும், 

ஈறுகளும், யவைக்ளும் உறுதி அணடகின்றன.  

 இைவில் பல் யதை்த்த பிறகு கால்சிைம் ெத்து நிணறந்த பால், பழைெங்கணள 

உடக்காள்ள கூடாது. அவ்வாறு கெை்யும் கபாழுது ெத்துக்கள் பற்களில் படிந்து 

பலவிதமான பல் யநாை்கள் ஏற்பட வாை்ப்புள்ளது. 

 கூைண்மைான கபாருள்கணள  பற்களில் உபயைாகிக்ககூடாது. 

 பல் கிளிப்கள் அைிவணத தவிைத்்தல் யவை்டும். இணவ முகத்தில் அணமந்துள்ள 

நைம்புகளிலும் மற்றும் இைத்தக்குழாை்களில் அழுத்தத்ணத ஏற்படுத்தி பக்க 

விணளவுகணள உை்டாக்ககூடும். 

 

 

 

 

 



ணக கழுவும் முணறகள்: 

 

 



உைவு உட்சகாள்ளுதல்: 

            “காணல உைணவ அதிகம் எடு 

            மதிைம் உைணவ மிதமாக எடு 

            இைவு உைணவ குணறவாக எடு” 

 அறுசுணவ மற்றும் ெைிவிகித உைணவ உடக்காள்ள யவை்டும். 

 காை்கறிகள் மற்றும் பெண்ெக்காை்கறிகணள அதிகமாக யெைத்்துக்ககாள்ளுதல் 

அவசிைம். 

 முணள கடட்ிை தானிைங்கணள காணல உைவில் அதிகம் யெைப்்பது நல்லது. 

 பசித்தபின் உைவு உை்ையவை்டும். 

 ொப்பிடுவதற்கு அணைமைியநைம் முன் மற்றும் ொப்பிடட் பின் அணை மைியநைம் 

கழித்து தை்ைீை ்அருந்த யவை்டும். 

 



 

 



 



ணவட்டமின் குணறபாடு:  

 



 



தூய்ணம 

தன் தூய்ணம: 

தினம் இைை்டு 

வாைம் இைை்டு 

வருடம் இைை்டு 

 வீடும் அதன் சுற்றுப்புறமும் தூை்ணமைாக இருந்தால் தான் நாம் ஆயைாக்கிைமாக 

வாழமுடியும்.  

 துணவத்த ஆணடகணள அைிை யவை்டும். 

 வாைம் ஒருமுணற நகம் கவட்ட யவை்டும்.  

 கவளியை கெல்லும் யபாதும், கழிவணற கெல்லும் யபாதும் காலைிகணள அைிை 

யவை்டும்.  

 பிறைின் ஆணடகணள அைிைக் கூடாது. 

 கழிவணறக்குெ ் கென்றுவந்த பின், விணளைாடிை பின், ொப்பிடும் முன் ணக, 

கால்கணள சுத்தமாக யொப்பு யபாடட்ு கழுவ யவை்டும். 

 நகம் கடித்தல் கூடாது. 

 யைாடட்ு ஓைங்களில் யதங்கிநிற்கும் கழிவு நீைக்ளில் விணளைாடக் கூடாது. 

 உைவு கபாருள்கணள மூடிணவத்து பைன்படுத்த யவை்டும். 



 



சுற்றுப்புறத் தூய்ணம: 

 அசுத்தமான சுற்றுெ ் சூழலினால் காற்று, நீை,் உைவு, ககாசுக்கள், ஈக்கள் 

ஆகிைணவகளினால் பைவக் கூடிை யநாை்கள் நம்ணமத் தாக்க அதிக வாை்ப்புகள் 

உை்டு. 

 கபாது இடங்களில் மலஜலம் கழிப்பதினால் ஈக்களினால் மற்றும் நீைினால் 

பைவக்கூடிை கதாற்றுயநாை்கள் பைவும் வாை்ப்புக்கள் உள்ளது.  

 ஒவ்கவாரு வீடட்ிலும் சுகாதாைக் கழிவணற அணமப்பதின் மூலம் குடும்பத்தில் 

உள்ள அணனவரும் யநாயின்றி ஆயைாக்கிைமாக வாழ வழிவகுக்கலாம்.    

 திறந்த கவளியில் எெச்ில் துப்பf; கூடாது. 

 கபாது இடங்களில் புணக பிடிக்க கூடாது. 

 குடிநீைத்் கதாடட்ிகணள மூடிணவத்து சுத்தமாக பைன்படுத்த யவை்டும். 





பாதுகாப்பு 

ொணல ஓர பாதுகாப்பு: 

 ொணலணை கடக்கும் யபாது இருபுறங்களிலும் பாைத்்து ொணலணை கடக்க 

யவை்டும். 

 ொணல விதிமுணறகணள கணடப்பிடிக்க யவை்டும்.  

 ொணலகளில் விணளைாடுவணதத் தவிைக்்க யவை்டும்.  

 மித யவகம் மிக நன்று 



 



விணளயாடும் வபாது நிணனவில் சகாள்ளவவை்டியணவ: 

 விணளைாடும் யபாது அதற்குத் தகுந்த ஆணடகணள அைிை யவை்டும். 

 விணளைாடும் யபாது கை்ைாடி வணளைல், கத்தி, யபான்ற ஆபத்தான 

கபாருள்கணள ணவத்து விணளைாட கூடாது.  

 மின் கம்பம், ஒைை ்ஆகிைவற்றின் அருகில் விணளைாடும் யபாது கவனம் யதணவ.   

 எளிதில் தீ பற்றக் கூடிை கபாருள்கணள ணவத்து விணளைாட கூடாது. 

 ஆள்நடமாடட்ம் இல்லாத பகுதியில் விணளைாடக் கூடாது. 

 நின்றுககாை்டிருக்கும் வாகனங்களில் விணளைாடுவணதத் தவிைக்்க யவை்டும். 

 உைைமான பகுதியில் இருந்து விணளைாடுவது கூடாது.  



 
   



சுய பாதுகாப்பு: 

 கபற்யறாை,் ஆசிைிைைின் கதாணலயபசி எை் மற்றும் தன் வீட்டின் முகவைிணை 

அறிந்து ணவத்திருப்பது அவசிைம். 

 முகம் கதைிைாத நபைக்ளிடம் பழகும் யபாது கவனமாக இருக்க யவை்டும்.  

 அறிமுகம் இல்லாத நபைக்ளிடம் உைவுப் கபாருள்கணள வாங்கி உடக்காள்ளக் 

கூடாது.  

 தன்னிடம் தகாத முணறயில் பழகும் நபணைப் பற்றி கபற்யறாைிடம் கதைிவித்தல் 

யவை்டும். 

 குட் டெ,் யபட் டெ ்கை்டறிதல் யவை்டும்.  

 வாகனங்களில் கெல்லும் யபாது  சீட் கபல்ட் அைிவது அவசிைம்.  

 அைியும் ஆணடகளில் கவனம் யதணவ.  



 



செய்யf; கூடியணவ: 

 பிறருக்கு உதவி கெை்தல் யவை்டும். 

 கதை்வ வழிபாடு 

 வைதில் மூத்யதாைக்்கு கீழ்ப்படிதல். 

 யெமிப்பு தன்ணமணை வளைத்்துக் ககாள்தல். 

 ஒருவைின் அனுமதி யகடட்ு அவைது கபாருணள எடுக்க யவை்டும். 

 எடுத்த கபாருணள எடுத்த இடத்தில் ணவக்க பழகுதல்,தன் யதணவகணள தாயன 

பூைத்்தி கெை்தல்.  

 

  



 



செய்யக் கூடாதணவ: 

 மற்றவை ்மனம் புை்படும்படி யபொதிருத்தல். 

 மற்றவைக்ணள காைப்படுத்தாமல் இருத்தல். 

 திருடட்ுப் பழக்கம் கூடாது. 

 கமாணபல் யபான், வீடியைா யகம், யலப்டாப் ஆகிைவற்ணற தவிைத்்தல் யவை்டும்.  

 அதிகயநைம் கதாணலக்காடச்ி பாைப்்பணத தவிைத்்தல். 

 ஆயைாக்கிைம் இல்லாத உைவுப் பை்டங்கணள தவிைத்்தல். 

 குளிைப்ானங்கள் அருந்துவணத தவிைத்்தல். 

 யபாணத பழக்கவழக்கங்கணள தவிைத்்தல். 

 தீை கொற்கணள பைன்படுத்தாமல் இருத்தல். 

 



 



 
 
 

 
 
 



 



 

ஊனத்தின் வணகப்பாடு 

தடுப்பு முணறகள் 

ஆைம்பகால கை்டறிதல் 

 

 



 

    



ஊனத்ணதg; பற்றி புரிந்து சகாள்ளுதல்: 

 ஊனம் என்பது பாதிப்பு மற்றும் இைலாணமயின் கதாடை ்நிணலயை ஆகும். 

 உடல் ைீதிைாகயவா அல்லது மனைீதிைாகயவா குணறந்தது 40 ெதவிகிதம் அல்லது 

அதற்கு யமல் ஒருவை ் பாதிப்பணடந்திருந்தால் அவணை மாற்றுத்திறனாளி அல்லது 

மாற்றுத்திறன் நபை ்என்று அணழக்கப்படுவை.் 

 



 



உடல் இயக்கf; குணறபாடு / பாதிப்பு: 

 உடல் இைக்கக் குணறபாடு / பாதிப்பு என்பது எலும்பு, நைம்பு மற்றும் தணெகளின் 

இைலாநிணலயினால் இைக்கத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பு. 

 இைக்கக் குணறபாட்டினால் பாதிக்க படட்வருக்கு உடல் இைக்க அணெவுகளில் 

குணறபாயடா / சிைமங்கயளா இருக்குயம தவிை, கபரும்பாலும் அவைக்ளின் அறிவு 

திறன் இைல்பாக இருக்கும். 

 உடல் இைக்கக் குணறபாடு என்பது ஒருவருக்கு பிறவியியலா, கைப்்ப காலத்தியலா, 

பிைெவத்தின் யபாயதா, வளரும் பருவத்தியலா, விபத்து மற்றும் காைம் யபான்ற 

கவளிப்புறக் காைைிகளால் ஏற்படுகிறது. 

 அைொங்க யவணல வாை்ப்பில் உடல் இைக்க குணறபாடுணடை நபருக்கு 1% இட 

ஒதுக்கீடு கெை்ைப்படட்ுள்ளது. 

 மருத்துவத்ணத கதாடைந்்த மறுவாழ்வு சீைணமப்பு / அறுணவ சிகிெண்ெ, கதாடை ்

மறுவாழ்வு யெணவ மற்றும் முணறைான உதவி உபகைைங்கள் வழங்குவதின் 

மூலம் அவைக்ணள சுை ொைப்ு பணடத்தவைக்ளாக மhற்ற முடியும். 

 
 
 



 
 

 

 

 

 



முழுணமயான பாரண்வ இழப்பு / குணறந்த பாரண்வ: 

 முழுணமைான பாைண்வ இழப்பு என்பது பாைண்வ முழுவதிலும் இல்லாத நிணல 

ஆகும். 

 குணறந்த பாைண்வத் திறன் என்பது 6 மி.மீ. கபாருணள 4 அடி தூைத்தில் கதளிவாக 

பாைக்்க முடிைாத நிணலயை ஆகும். 

 பாைண்வத் திறன் பாதிப்பு பிறவியியலா, கைப்்பக் காலத்தியலா, பிைெவத்தியலா, 

வளரும் பருவத்தியலா அல்லது விபத்து, கதாற்று யநாை், காைங்கள் யபான்ற 

கவளிப்புறக் காைைங்களால் ஏற்படுகின்றது. 

 யகடட்லின் திறணன வளைத்்தல், மிஞ்சிை பாைண்வ தன்ணமணை அதிகமாக 

பைன்படுத்தெ ்கெை்தல், பிகையில் முணறணை கற்பித்தல், நணட பயிற்சி, மறுவாழ்வு 

பயிற்சி மற்றும் சிறப்பு உதவி உபகைைங்கள் வழங்குவதன் மூலம் அவைக்ணள 

தன்னம்பிக்ணக மற்றும் சுை ொைப்ு உணடைவைக்ளாக்கலாம். 

 அைொங்க யவணல வாை்ப்பில் பாைண்வ இழந்த மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 1% இட 

ஒதுக்கீடு கெை்ைப்படட்ுள்ளது. 

 ஒரு கை் பாைண்வ இழந்த நபை ்மாற்றுத் திறனாளி அல்ல.  

 கை்புணை யநாணை கதாடை ்மருத்துவ சிகிெண்ெயின் மூலம் குைப்படுத்தலாம். 



 ணவட்டமின் - A குணறபாட்டினால் ஏற்படும் பாைண்வ இழப்ணப, ெைிவிகித உைவு 

உடக்காள்ளுவதின் மூலம் ெைி கெை்து ககாள்ளலாம். 

 ஆைம்ப கால கை்டறிதல் மற்றும் பயிற்சியின் மூலம் பாதிப்பின் தன்ணமணை 

குணறக்கலாம். 



        



வகட்டல் மற்றும் வபெச்ுத்திறன் குணறபாடு: 

 யகடட்ல் திறன் குணறபாடு இரு வணகயில் ஏற்படுகிறது. ஒலி கடத்தல் இழப்பு / 

புலன், நைம்பு இழப்பு அல்லது இைை்டும் கலந்த நிணலயில் காைப்படும்.  

 யகடட்ல் மற்றும் யபெச்ுத்திறன் குணறபாடு பிறவியியலா அல்லது கைப்்பக் 

காலத்தியலா, பிைெவத்தியலா, வளை ்இளம் பருவத்தியலா ஏற்படலாம்.  

 யநாைால் பாதிப்பணடதல், காதில் சீழ் வடிதல், காைங்கள் யபான்றணவ ஒருவைின் 

யகடட்ல் திறணன இழக்கெ ்கெை்கிறது. 

 கெவிப்புலனில் ஏதாவது பழுது ஏற்படட்ாயலா, கவளியிலிருந்து வரும் ஒலி 

அணலகள் மூணளக்கு எடுத்து கெல்லும் பாணதயில் பழுது ஏற்படட்ாயலா யகடக்ும் 

திறன் பாதிக்கப்படுகிறது. 

 ஆைம்ப கால கை்டறிதல் மற்றும் பயிற்சி, காகதாலி கருவி, யகடட்ல் மற்றும் யபெச்ு 

பயிற்சி, ணெணக கமாழி பயிற்சி யபான்ற பயிற்சியின் மூலம் இவைக்ணள சுை 

ொைப்ுணடை நபைாக மற்ற இைலும். 

 இவ்வணகைான குணறபாடு, உறவு முணற திருமைத்தால் ஏற்பட அதிக வாை்ப்புகள் 

உள்ளது. 

 அைொங்க யவணல வாை்ப்பில் யகடட்ல் குணறபாடுணடை நபருக்கு 1% இட ஒதுக்கீடு 

கெை்ைப்படட்ுள்ளது.    

 



            

 

 

 

 

 

 



மனவளரெ்ச்ி குணறபாடு: 

 மனவைெ்ச்ி குணறபாடு என்பது ஒரு நபை ் தன் வைதிற்யகற்ப அறிவு திறன் 

கெைல்பாடுகளில், புைிந்து ககாள்வதில், தன் வைகதாத்த குழந்ணதகணள விட 

தாமதமாக கெை்யும் நிணலயை ஆகும். 

 மனவளைெ்ச்ி குணறபாடு, பிறவியியலா, கைப்்பக் காலத்தியலா, குழந்ணத 

பிறக்கும்யபாயத, ஆைம்ப வளை ் பருவத்தியலா அல்லது யவறு ஏயதனும் கவளிப்புற 

காைைிகளால் ஏற்படுகிறது. 

 மனவளைெ்ச்ி குன்றிை நபணை அறிவு திறன், வைது மற்றும் சூழ்நிணலக்கு ஏற்ப 

நடவடிக்ணககளின்படி யலொன, மிதமான மற்றும் கடுணமைான மனவளைெ்ச்ிக் 

குன்றியைாை ்என வணகப்படுத்தலாம்.  

 கெைணல கற்றுக் ககாள்ளும் முணற, அடுத்தடுத்த கெைல்பாடு, கற்றுக் ககாள்ள 

குறியீடு / குறிப்பு வழங்குதல், கவகுமதி / பாைாடட்ு / ஊக்குவித்தல் யபான்றணவ 

மூலம் இவ்வணகைான குழந்ணதகளின் மறுவாழ்விற்கு உதவ முடியும்.  

 ஆைம்ப கால கை்டறிதல் மற்றும் கதாடை ் பயிற்சி மூலம் மனவளைெ்ச்ி 

குணறபாடட்ு தன்ணமணை குணறக்கலாம்.  



 யதசிை அறக்கட்டணள ெட்டத்தின் கீழ் 18 வைதிற்கு யமல் மனவளைெ்ச்ி குணறபாடு 

உணடை நபருக்கு பாதுகாவலை ்ொன்றிதழ் அளிக்கப்படுகிறது. 

                
 
 
 
 
 
 



மனநல பாதிப்பு: 

 மனநல பாதிப்பு என்பது உளவிைல் மற்றும் ெமூக காைைிகளால் ஏற்படுகிறது. 

 மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நபை ் மற்றவணைப்யபால் உடல் வளைெ்ச்ியில் இைல்பாக 

இருந்தாலும் சுை சுகாதாைம், சூழ்நிணலக்யகற்ற நடத்ணத யபான்ற 

கெைல்பாடுகளில் ஈடுபாடின்றி இருப்பை.்  

 மனநல பாதிப்பு ஏயதனும் இருவணகயில் இருக்கலாம்.  

- மனத்தளைெ்ச்ி (பைம், நடுக்கம், மனைீதிைாக ஓை்வின்றிஇருத்தல்), 

- முதிை ் மனயநாை் (தனக்குத்தாயன யபசிக்ககாள்ளுதல், சிைித்தல், அன்றாட 

யதணவகளில் ஈடுபாடின்றி இருத்தல்). 

 மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நபணை ஆைம்பத்தில் கை்டறிதல் மற்றும் முணறைான / 

கதாடை ்மருத்துவ சிகிெண்ெ மூலம் முழுணமைாக குைப்படுத்தலாம். 

 மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நபணை புறக்கைிக்காமல் அவைக்ணளயும், ெமூகத் 

திறன்கணளயும் யமம்படுத்தும் அணமப்புகளில் யெை வழிவணக கெை்ை யவை்டும்.  

 மனவளைெ்ச்ி குணறபாடு மற்றும் மனநலம் பாதிப்பு இணவ இைை்டும் 

கவவ்யவறானணவ.   



       
 

 

 



மூணளவாதம் /  மூணள முடக்கு வாதம்: 

 மூணள வாதம் என்பது உடல் இைக்கங்கணள / அணெவுகணள  கெைல்படுத்தும் 

மூணளயின் ஒரு பகுதியின் பாதிப்யப ஆகும் 

 இப்பாதிப்புகள் குழந்ணத கருவில் இருக்கும் யபாயதா அலலது பிறந்த சில 

வருடங்களில் ஏற்படும். 

 மூணள முடக்கு வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவணை பாதிப்பின் தன்ணமக்கு ஏற்றவாறு 

ஸ்பாஸ்டிக், அத்திட்டாை்டு, அடாக்ஸிக், ஏயடானிக் என வணகப்படுத்தலாம். 

 மூணள முடக்கு வாதத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்ணதகணள ஆைம்ப காலத்தியல 

கை்டறிந்து முழு முணறைான இைன்முணற மருத்துவம், மறுவாழ்வு பயிற்சிகள் 

மற்றும் முணறைான உதவி உபகைைங்கள், கதாடை ் மருத்துவ மறுசீைணமக்கும் 

சிகிெண்ெ மூலம் மறுவாழ்வு அளிக்கலாம்.  

 யதசிை அறக்கட்டணள ெடட்த்தின் கீழ் மூணளவாதத்தில் பாதிக்கப்படட் 18 

வைதிற்குயமல் உள்ள நபருக்கு பாதுகாவலை ்ொன்றிதழ் அளிக்கப்படுகிறது. 

 பிறந்தவுடன் குழந்ணத அழாவிட்டால் அல்லது அதிக அளவில் மஞ்ெள் 

காமாணலைால் பாதிக்கப்பட்டால் இவ்வணகைான பாதிப்பு ஏற்பட வாை்ப்புள்ளது. 



 கடுணமைான மனவளைெ்ச்ி குன்றிை நபருக்கு,  பாைண்வ இழப்பு, புற உலகு  

சிந்தணன, யகட்டலில் குணறபாடு, வலிப்பு, துறு துறுகவன்றிருத்தல் யபான்ற 

கூடுதலான பாதிப்பு இருக்கும். 

 

 

 
 
 
 
 





புற உலகு சிந்தணனயற்வறார் / தற்புணனயாள்வு: 

 புற உலகு சிந்தணனைற்ற குழந்ணதகள் ெமூக பழக்க வழக்கங்களில் பின்னணடவு, 

கெை்த யவணலணை திரும்பத் திரும்பெ ் கெை்தல், மற்றவைின் முகத்ணத யநைாக 

பாைப்்பணதத் தவிைத்்தல், மற்றவணை கபாருடப்டுத்தாதிருத்தல் யபான்ற 

நிணலகளில் இருப்பை.் 

 ஒரு நிணலப்பட்ட கவனக்குணறவு, கவனெ ் சிதறல், எதிை ் பாைத யகாபம், 

உை்ணமைான அபாைங்களுக்குத் யதணவைான பைத்ணத கபற்றிருப்பதில்ணல. 

 இவ்வணகைான பாதிப்பு கைப்்ப காலத்தியலா, குழந்ணத பிறக்கும்யபாயதா, ஆைம்ப 

வளை ்பருவத்தியலா அல்லது ஆைம்ப கால வளைெ்ச்ி காலத்தியலா ஏற்படும். 

 புற உலக சிந்தணனைால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்ணதகணள ஆைம்ப காலத்தில் 

கை்டறிந்து முழுணமைான அணுகுமுணற ககாை்ட மறுவாழ்வு யெணவகள், 

தினவாழ்வு திறன் பயிற்சிகள், ெமூக கதாடைப்ு மற்றும் திறன் வளைப்்பு யபான்ற 

மறுவாழ்வு பயிற்சிகள் வழங்கலாம். 

 யதசிை அறக்கட்டணள ெடட்த்தின் கீழ் 18 வைதிற்கு யமல் உள்ள புற உலகு 

சிந்தணனைற்ற நபைக்ளுக்கு பாதுகாவலை ்ொன்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. 



         

 

 

 



ஒன்றிற்கு வமற்பட்ட ஊனம்: 

 ஒன்றிற்கு யமற்படட் ஊனம் என்பது ஒரு நபருக்கு ஒன்றிற்கு கூடுதலான 

புலன்களில் ஏற்படும் பாதிப்யபா அல்லது ஒன்றிற்கு யமற்படட் இைலா நிணலயை 

ஆகும். 

 இவ்வணகைான நபைக்ளுக்கு முழு அணுகுமுணறயைாடு ககாை்ட அணனத்து 

மறுவாழ்வு வல்லுனைக்ளின் மருத்துவம் மற்றும் மறுவாழ்வு பயிற்சிகள்  

யதணவப்படுகிறது. 

 முணறைான உதவி உபகைைங்கள், கதாடை ்மருத்துவம், மறுசீைணமக்கும் சிகிெண்ெ 

மூலம் மறுவாழ்வு அளிக்கலாம். 

 இவ்வணகைான குழந்ணதகள் சுை ொைப்ு உணடைவைக்ளாக கெைல்படுவதற்கு 

கபற்யறாைக்ளுக்கு பயிற்சி அளித்தல், வீடு ொைந்்த பயிற்சிகள் அவசிைம் ஆகிறது.  

 யதசிை அறக்கட்டணள ெடட்த்தின் கீழ் 18 வைதிற்கு யமல் உள்ள புற உலகு 

சிந்தணனைற்ற நபைக்ளுக்கு பாதுகாவலை ்ொன்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. 

 ஆைம்ப கால கை்டறிதல் மற்றும் பயிற்சியின் மூலம் இவ்வணகைான 

குழந்ணதகளின் திறன்கணள யமன்படுத்தி சுை ொைப்ு உணடைவைக்ளாக 

மாற்றமுடியும். 



 
 
 

ஊனத்திற்கான 

காைைங்கள் 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



உறவு முணற திருமைத்ணத தவிரத்்தல்: 

 மைபு ைீதிைான ஊனம், உறவு முணற திருமைத்தால் ஏற்படுவதற்கு அதிக 

வாை்ப்புகள் உள்ளன.  

 80% யபெச்ு மற்றும் யகட்டல் குணறபாடுகள் மற்றும் பிறவி ஊனமுணடை 

குழந்ணதகள் பிறக்க வாை்ப்புள்ளது. 

 உறவு முணற திருமைத்ணத தவிைக்்க முடிைாத சூழலில், மருத்துவைின் ஆயலாெணன 

மற்றும் பைிந்துணையின் அடிப்பணடயில் திருமைம் கெை்து ககாள்ளலாம்.

          

 

 



 இளம் வயது திருமைம் மற்றும் கர்ப்பம்: 

 ெடட் ைீதிைாக ஆை்களின் திருமை வைது 25, கபை்களின் திருமை வைது 21. 

இவ்வைதில் திருமைம் கெை்வயத இருபாலருக்கும் நல்லது. 

 18 வைதிற்கு முன் கைப்்பமணடதல், கருவிலுள்ள குழந்ணதயின் வளைெ்ச்ி மற்றும் 

தாயின் உடல் நலத்ணத பாதிக்கும்.  

 கரு வளைெ்ச்ியின் முதல் ஆறு மாதங்கள் மிகவும் முக்கிைமானது. இளம் 

கைப்்பிைிகள் (18 வைதிற்குள்) அதிகமான கவனமும், மருத்துவ ஆயலாெணனகளும் 

கபற யவை்டும். 

 



             



சுயமாக மருத்துவ / மாத்திணரகள் உட்சகாள்ளல்: 

 கைப்்ப காலத்தில் தாயன மருந்துகணள உடக்காள்ளுவது, கருவிலுள்ள 

குழந்ணதயின் வளைெ்ச்ி மற்றும் தாயின் உடல் நலத்ணதயும் பாதிக்கும்.  

 கிைாமத்தில் பாைம்பைிைமாக கெை்யும் மருத்துவம் (அ) கஷாைம் யபான்றணவ 

கருவிலுள்ள குழந்ணத மற்றும் தாணை பாதிக்கலாம். 

 பிைெவித்தப் பிறகு முணறைற்ற மருந்துகணள உடக்காள்ளுவதினால் குழந்ணதயின் 

உடலுக்கும் / உயிருக்கும் யமாெமான நிணல ஏற்பட வாை்ப்புள்ளது. 

 கருணவக் கணலக்கும் மாத்திணைகணள தாயன உடக்காள்ளுவணதத் தவிைக்்க 

யவை்டும்.  

 தாை்ப்பால் ககாடுக்கும் யபாது சுைமாக மருந்துகணள உை்ைக்கூடாது. 



     



கர்ப்பக் காலத்தில் எக்ஸ் கதிர் வீெச்ுகணள தவிரத்்தல்: 

 எக்ஸ்யை மற்றும் கதிை ் அணலகள் குழந்ணதயின் வளைெ்ச்ிக்கு எதிைம்ணறைான 

விணளவுகணள ஏற்படுத்த வாை்ப்புள்ளது. 

 ொைத் கதாழிற்ொணல, சிகமை்ட் கதாழிற்ொணல, படட்ாசுத் கதாழிற்ொணல, உைத் 

கதாழிற்ொணல யபான்ற இடங்களின் பைிபுைியும் கைப்்பிைி கபை்கள் 

பாதுகாப்பாகவும் அவ்வப்யபாது மருத்துவ பைியொதணனயும் கெை்து ககாள்வது 

அவசிைமானது. 

 ஊறுவிணளவிக்கும் உயலாகங்கள் (துத்தநாகம், யுயைனிைம்) யபான்ற 

சூழல்களிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருக்க யவை்டும். 

 எல்லா மருத்துவப் பைியொதணனயும் ஸ்யகன் கெை்து பாைத்்து ககாள்ளலாம். 



  



கர்ப்பக் கால பாதுகாப்பு: 

 கைப்்பக் காலத்தில் கீயழ விழுவது, கதரு, படிக்கடட்ுகள், கழிவணற 

பைன்படுத்துவது யபான்றவற்றில் கவனமாக இருக்க யவை்டும். 

 கனமான கபாருள்கணள சுமத்தல், அதிக யவணல கெை்தல் யபான்றணவ 

குழந்ணதயின் வளைெ்ச்ிணை பாதிக்கும். 

 கைப்்பக் காலத்தில் இைத்தப் யபாக்கு / பனிக்குடம் உணடந்தால் உடனடிைாக 

மருத்துவணை அணுக யவை்டும். 

 புணக பிடித்தல், மது அருந்துபவை ்அருகில் இருப்பணத தவிைக்்க யவை்டும். 

 கதாற்று  யநாை்கள் வைாமல் கைப்்பிைிகள் தங்கணள காத்துக்ககாள்ள யவை்டும். 

 கைப்்பக் காலத்தில் யபாதிை ஓை்வு, மனணத இலகுவாக ணவத்துக் ககாள்ள 

யவை்டும். 



       

      



ெரிவிகித உைவு உை்ை வவை்டும்: 

 அதிகமாக தை்ைீை ் மற்றும் நாைெ்ெ்த்துள்ள உைணவ எடுத்துக்ககாள்ளுவதின் 

மூலம் மலெச்ிக்கணல தவிைக்்கலாம். 

 கருத்தைித்த நாள் முதல் பிைெவிக்கும் வணை ெைிவிகித உைவு கடட்ாைமாக 

உை்ை யவை்டும். 

 இைற்ணக உைவு வணககள், காை்கறிகள், பழங்கள், தானிைங்கள், பால் மற்றும் 

இணறெச்ி யபான்ற உைணவ உை்ை யவை்டும். 

 எல்லா உைவுகணளயும் பாகுபாடின்றி உை்ை யவை்டும். 

 கைப்்பக் காலத்தில் தாை்மாைக்ள் 10 கியலா எணட அதிகைிக்க யவை்டும்.  

 ணவடட்மின் - பி, இரும்பு ெத்து மாத்திணை, யபாலிக் திைவ மாத்திணைகள் எடுத்து 

ககாள்ள யவை்டும். 

 
 



 
 



மருத்துவமணனயில் பிரெவித்தல்: 

 கைப்்பிைிகள் மருத்துவ,மணனயில் மருத்துவப் பைியொதணனணை கெை்ை 

யவை்டும். 

 தைமான பயிற்சி கபற்ற மருத்துவைின் பைிந்துணையின் யபைில் மருந்து / 

மாத்திணைகணள உடக்காள்ள யவை்டும். 

 தணலப் பிைெவம், குள்ளமான கைப்்பிைிகள், இைடண்ட குழந்ணத தைித்தவை,் அதிக 

கவனிப்புடன் இருந்து மருத்துவமணனயில் பிைெவம் பாைக்்க யவை்டும். 



 



முணறயான மருத்துவ சிகிெண்ெ மற்றும் தடுப்பூசி: 

 ஒவ்கவாரு 3 மாதத்திற்கும் தடுப்பூசி யபாடப்பட யவை்டும். 

 ஒவ்கவாரு முணறயும் தடுப்பூசி யபாடும் யபாதும் கடட்ாைமாக எணட பாைக்்க 

யவை்டும். 

 குழந்ணதயின் வளைெ்ச்ி மற்றும் அணெவுகணள ஒவ்கவாரு மருத்துவ 

ஆயலாெணனயின் யபாதும் பைியொதிக்க யவை்டும். 

 இைத்த அழுத்தம், இைத்தத்தில் ெைக்்கணையின் அளணவ அவ்வப்யபாது பைியொதிக்க 

யவை்டும்.  



 



கர்ப்பக் கால இணடசவளி: 

 குணறந்தது 2-3 வருடங்கள் இணடகவளி ஒரு குழந்ணதக்கும், அடுத்த குழந்ணதக்கும் 

இருக்க யவை்டும்.  

 முதல் குழந்ணத பிறந்தவுடன், உடனடிைாக மறு கருத்தைித்தல், குழந்ணதயின் 

தாணையும் பாதிக்கும். 

 கருத்தணட மாத்திணை மற்றும் கருத்தணட ொதனங்கணள உபயைாகப் படுத்த 

கை்டிப்பாக மருத்துவைின் ஆயலாெணனப் கபறயவை்டும். கை்டிப்பாக சுை 

மருத்துவம் கூடாது. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



வளரெ்ச்ிப் படிநிணலகள் 

 



0 – 6 மாதம்  

உடல் வளரெ்ச்ி  அறிவுத்திறன் வளரெ்ச்ி, மனவளரெ்ச்ி 

0-4 வாரம்: 

 கபாருளுக்கு ஏற்ப கை்கணள 

அணெத்தல். 

 ணக, கால்கணள உணதத்தல். 

3-4 மாதம்: 

 தணல நிற்றல். 

 குப்புற விழுந்து தணலணை தூக்கி 

பாைத்்தல். 

 பக்கவாடட்ில் திரும்புதல். 

 கபாருள்கணள இறுக்கமாக பிடித்து 

ககாள்ளுதல். 

5-6 மாதம்: 

 முன்பக்கம், பக்கவாடட்ில் நகைந்்து 

கென்று கபாருள்கணள எடுக்க 

0-4 வாரம்: 

 தாயின் முகம் மற்றும் சிைிப்ணப 

உைைத்ல். 

 அதிக ெத்தத்ணத யகடட்ு பைப்படுதல் 

மற்றும் அழுதல். 

3-6 மாதம்: 

 மழணல ெப்தமிடுதல். 

 சிைித்தல். 



முற்படுதல். 

 சுழல்தல். 

 கபாருணள எடுத்து வாயில் ணவத்தல். 

6 – 12 மாதம் 

6-9 மாதம்: 

 தவழ்தல். 

 தானாக உடக்ாருதல். 

 உதவியுடன் எழுந்து நிற்றல். 

 கபாருள்கணள ஒரு ணகயில் இருந்து 

மற்கறாரு ணகக்கு மாற்றுதல். 

 கபாருள்கணள வாயில் ணவத்து கடித்தல். 

6-9 மாதம்   

 கை்ைாடி பாைத்்து சிைித்தல். 

 மா மா, டா டா வாைத்்ணதகணள 

உெெ்ைித்தல். 

 தணலணை அணெத்து நிைாகைித்தல். 

 கபைை ் கொல்லி அணழத்தால் திரும்பிப் 

பாைத்்தல். 

 அறிமுகம் இல்லாதவைக்ளிடம் யபாக 

மறுத்தல். 

9-12 மாதம்: 

 குடும்ப உறுப்பினைக்ளின் ெப்தத்ணத 

அறிதல். 



 வித்திைாெமான அழுணகயின் மூலம் 

கஷ்டத்ணத கவளிப்படுத்துதல். 

12 - 18 மாதம் 

 தனிைாக நடத்தல். 

 உடக்ாைந்்து எந்திைித்தல்  

 உதவியுடன் படிக்கடட்ில் ஏறுதல், 

குதித்தல். 

 கபாருள்கணள ஒன்றின் யமல் ஒன்றாக 

அடுக்குதல். 

 டம்பளை ்பிடித்து தானாக நீை ்அருந்துதல். 

 கிறுக்குதல். 

 ஷூ, ொக்ஸ் கழற்றுதல். 

 புத்தகங்கத்தின் பக்கங்கணள திருப்பிப் 

பாைத்்தல். 

 கதைிந்த கபாருள்கணள யகடக்ும்யபாது 

ககாடுத்தல். 

 கொல்வணத புைிந்துககாள்தல் மற்றும் 

கெை்தல். 

 யகடக்ும் கபாருள்கணள சுட்டி கடட்ுதல். 

 யகடட் கபாருள்கணள தருதல். 

 கபைிைவைக்ளின் கெை்ணககணள 

திரும்பெ ்கெை்தல். 

 தன்வைது குழந்ணதகளுடன் 

விணளைாட துவங்குதல். 

 இரு கொற்கள் உெெ்ைித்தல். 

 



 தானாக உைவு உை்ணுதல். 

 

18 - 24 மாதம் 

 ஓடுதல், குதித்தல், கபாருள்கணள எைிதல், 

கபைிை கபாருள்கணள ணகயில் 

எடுத்துக்ககாை்டு நடத்தல். 

 காகிதத்ணத மடித்தல். 

 ஸ்விெ ்யபாைட்ில் விணளைாடுதல். 

 பிடித்த கபாருள்கணள யகட்டல். 

 அடம்பிடித்தல். 

 கணத கூற கொல்லுதல். 

 யகாைண்வைாக யபசுதல். 

 தன் கபைை ்கொல்லுதல். 
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