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தரகுற 1 கரதுககபரல: இல்பு ற்பொம் லகப்தரடுகள் 

தரட அலப்பு 

 

அநறபகம் 

குநறக்ககரள்கள் 

தறரறவு 1 புனன் குலநதரடு 

          1.1 சறநப்புக் கல்ற 

1.1.1 சறநப்புக் கல்றறன் பர்ச்சறகள் 

1.2 புனன் குலநதரட்டின் லகப்தரடுகள் 

தறரறவு 2 ககட்டல்றநணறன் இன்நறலரல 

2.1 ககட்டல்றநன் லடப்ததந அலப்ததற்ந தரகங்கள் 

2.2 ககட்டல்றநணறன் இன்நறலரல/ககட்டலின் 

       பக்கறத்தும் 

2.3 ககட்டல்றநலண அபறடுல் 

தறரறவு 3 ககட்டல்றநன் லடததபொம்பலந ற்பொம் கரதுககபரலறன் 

    லககள் 

3.1 உடலில் ககட்டல்றநன் தசல்தடும் பலந 

 3.1.1 தபறக்கரறன் தற/தங்கு 

               3.1.2 டுகரறன் தற/தங்கு 

               3.1.3 உட்கரறன் தற/தங்கு 

     3.1.4 உட்கரறல் அலப்ததற்ந ககட்டல் தரலறன்    

     தற/தங்கு 

3.2 கரதுககபரலக்கரண கரங்கள் 

3.2.1 தறநப்தற்கு பன் க்கூடி கரங்கள் 

3.2.3 தறநக்கும்பைரறல் உபைரகக்கூடி கரங்கள் 

3.2.4 தறநந் தறன் க்கூடி கரங்கள் 

3.3 கரதுககபரலறன் லககள் 

3.3.1 றலண அடிப்தலடரக 

3.3.2 கரறன் டிலப்லத அடிப்தலடரக 

3.3.3 இற்லகரகக உபைரக்குலன அடிப்தலடரக 

3.3.4 கரதுககபரலறன் அபறலண அடிப்தலடரகக்  

                      தகரண்டு ககட்டல் றநணறன் அபறலண எத்  

                      கரதுககபரல 

     3.3.5 கரகரரறங்கள் 

தறரறவு 4 கரதுககபரலக்கரண றபக்கம் ற்பொம் அன் தரடர்தரண  

          தசரற்கள் 
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தறரறவு 5 கரதுககபரலறணரல் உபைரக்கக்கூடி சரல்கள் 

5.1 கரதுககபர குந்லகபறடத்கபெள்ப ததரதுரண         

  கல்றத்தரடர்தரண கலகள் 

5.2 கரதுககபர குந்லகள் சந்றக்கக்கூடி தறச்சலணகள் 

தரகுத்நறகரம்   

கறச்சொற்கள் 

உங்கள் பன்கணற்நத்ல கசரறத்நறபெம் தறற்சறக்கரண றலடகள்   

தரறந்துலக்கப்தட்ட  தல்கள் 

 

அநறபகம் 

 

தறநக்கும் 1000 குந்லகபறல் 1 குந்லக்கு கரதுககபரல ற்தடும் 

ன்பொ அதரகறக்ப்தடுகறநது. சறன அறகரண குந்லகள் வீரறம் 

குலநந் அபவுலட கரதுககபரலபெடன் தறநக்கறன்நணர். அறகரண 

குந்லகள் ங்கபறன் சறபொறகன, கரதுககபரலறலண 

பர்த்துக்தகரள்கறன்நணர். ஆசறரறர் ஆகற லங்கள்ரன் 

குந்லறடத்து, ககட்டலில் தறச்சலணகலப கண்டநறந்து பைத்து 

ரலறரக றட்டறட்ட தறற்சறறலண ங்கறடகதரற அநறறலண லங்கள் 

ததற்நறட கண்டும். இப்தகுறறகன லங்கள் உர்ச்சறக்குலநதரடு 

ன்தற்கரண றபக்கம், ககட்டலின் இன்நறலரல, ககட்டல்றநன் 

லடததபொம்பலந, கரதுககபரல உபைரக கரங்கள் ற்பொம் 

அணறன் லககள், கரதுககபரலறணரல் சந்றக்க்கூடி சரல்கள் 

கதரன்நற்லந கற்க கதரகறன்நலர்கள். 

 

குநறக்ககரள்கள் 

லங்கள் இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லறர் ததநக்கூடி 

றநன்கள், 

 ககட்டலின் இன்நறலரலல அநறல் 

 உர்ச்சற குலநதரட்டின் லககலப றனக்குல் 

 ககட்டல்றநன் லடததபொம் றம் ற்பொம் கரதுககபரலறன் 

லகறலண றரறத்ல் 

 கரதுககபரல ன்தற்கரண றபக்கம் ற்பொம் அற்கு 

தரடர்தரண தசரற்கள் 

 கரதுககபரலறணரல் உபைரக்கக்கூடி சரல்கள் றரறரக 

றபக்குல் 
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தறரறவு 1 புனன் குலநதரட்டின் லககள் 

நக்கு ஐந்து புன்கள் உள். கண்கள், காதுகள், ாக்கு, ததால் நற்றும் 

மூக்கு யமினாக ாம் தகயல்கறப் சறுகிதாம் / புாிந்துசகாள்கிதாம். 

இந்த புன்கில் ஏற்டும் குறாடு கமெத்றத முளறநனாக 

அறடனாததற்கு யமியகுக்கிது. எடுத்துக்காட்டாக, உணர்தின் 

குறாடு என்து புன்கில் உள் குறாட்றடக் குிக்கிது. 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லறர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 ெிப்பு கல்யினின் ததாற்த்றத யியாித்தல். 

 புன் குறாடுகின் யறககற யிக்குதல். 

 

புனன் குலநதரட்டின் லகறலணப் தற்நற அநறந்து தகரள்ற்குபன், 

சறநப்புக்கல்றறலணதற்நற அநறந்துதகரள்து றக அசறரகும். 

 

1.1 சறநப்புக்கல்ற: 

சறநப்புக்கல்ற ன்தது எபை கல்ற, இக்கல்றரணது சரர 

குந்லகலபறட ரபொதட்ட றநதலட அரது 

பலபபர்ச்சறறகன, உடல்பர்ச்சறறகன அல்னது சபக பர்ச்சறறகன 

குலநதரடு உலட குந்லகபறன் கலகலப பூர்த்ற தசய்ற்கரக 

உபைரக்கப்தட்ட கல்றரகும். ரபொதட்ட றநதலட இக்குந்லகள் 

உர்ச்சறக்குலநதரடு, பலபபர்ச்சற குலநதரடு, கரதுககபரல, கதச 

இனரல, தரர்ல குலநதரடு ற்பொம் கபொ சறன குலநதரட்டிணரல் 

கஷ்டப்தடக்கூடிரகவும் அணரல் அர்கள் ங்கபறன் 

அநறவுபர்ச்சறறகன லடப்தடக்கூடி ணறதரகவும் இபைப்தர், 

சறநப்புக்கல்றத்துலந சரர்ந் தள்பறகபறகன லடபலநப்தடுத்க்கூடி 

கற்நல் கற்தறத்ல் பலநகள் சர தள்பறகபறன் கற்நல் பலநகலப 

றட பற்நறலுரக ரபொதட்டு இபைக்கும். கலும் இக்கல்ற பலநரணது 

ணறதர் சரர்ந்ரகவும் அர்கபறன் கலகள் பூர்த்ற தசய்கூடிரக 

ரற்நறலக்கப்தட்டு இபைக்கும். எபை ணறதல ததரபொத்கர, கல்ற 

தகரள்லக ற்பொம் கல்ற சட்டறட்டங்கலப ததரபொத்கர எபை 

ரணரணன் எபை ரண கல்றக்கூடி தள்பறறகன 

கசர்க்கப்தடுகறநரன் அல்னது கசர்க்கப்தடரல் இபைக்கறநரன். 

சறநப்புத்கலபெலட ரர்கலக்கு ணறரண தள்பறகர அல்னது 

ணறரண குப்தலநகர உள்பது. இபைந்கதரறலும் குலநரண 

குலநதரடு உலட சறன ரர்கள் றணந்கரபொம் டக்கும் 

தள்பறறகனர அல்னது குப்தலநறல் எபை குநறப்தறட்ட அபறகனர 

அல்னது பலகரக இபைக்க அதறக்கப்தடுகறநரர்கள். 
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சறநப்புக்குந்லகலக்கு அறக கணம் ற்பொம் தரதுகரப்பு 

அசறரகும். ஆலகரல்ரன் சறநப்புக்கல்ற ன்தறலண சறநப்புகல 

சரர்ந் கல்ற அல்னது குந்லகலக்கரண கல்ற ன்பொ 

குநறப்தறடப்தடுகறநது. 

 

ததரதுரக உள்ப தள்பறகலபப்கதரனக சறநப்புப் தள்பறறகன 

தறபுரறபெம் ஆசறரறர்கள், சறநப்பு கல்றச்சரர்ந்கல்ற தறற்சறகலப, 

ரண சறநப்புக்கல்ற தறற்சற அபறக்கும் றபொணங்கபறன் பனரக கற்பொ 

அநறரர்கள் சறநப்புக்கல்ற அபறக்கும் தள்பறகள் சறன லபலநகலப 

ற்பொம் உட்கட்டலப்புகலப கலடப்தறடிக்கப்தடுக்கறன்நணர் தணணறல் 

சறநப்புத்கலபெலட குந்லகபறன் பர்ச்சறக்கும் அர்கலக்கு 

உறடவும்  பக்கறப் தங்கு கறக்கறநது. 

 

1.1.1 சறநப்புக்கல்றறன் பர்ச்சறகள் 

பற்தகுறறகன, ஊணபற்ந குந்லகள் றக கரசரகவும் ற்பொம் 

ள்பற லக்கப்தட்டணர், இம்ரறரறரண குந்லகலப கடவுபறன் தர 

ற்பொம் ததற்கநரபைக்கு தரரரகக கபைப்தட்டணர் சறனர், ததற்கநரரல் 

தகரள்பவும்தட்டணர். 

 

இண்டரம்தகுறறகன, ஊணபற்ந குந்லகள் எபை கண் கரறப்புடன் 

கூடி தரதுகரகக்கப்தட்ட இடத்றகன ங்கலக்கப்தட்டணர், 

ணறர்கபறன் ண்ம், ஊணபற்கநரல ததரபொத்ட்டில் அர்கள் 

உதகரகற்நர்கள், ந் எபை தசலனபெம் ரணரகக  

தசய்படிரர்கள், எபை சறன தங்கலப அர்கள் உறகரடு 

இபைக்கும்லகறல் தசனறடனரம் ன்தகரகும். ஆலகரல் 

அர்கபறன் கல்ற, தறற்சற, ரழ்வு ற்பொம் பொரழ்வு ஆகற ந் 

தசலிலும் பற்சற டுக்கறல்லன. 

 

அந் தகுறறகன அர்கபறன் கல்ற பர்ச்சறறகன பற்சறதடி 

டுக்கப்தட்டது. இபைந்கதரறலும் ஊணபற்ந குந்லகள் ங்கலடன் 

தறல்தபைடன் ரபொதட்டரகக கபைப்தட்டணர். கலும் இர்கபரல் 

ததரதுரண தள்பறறகன ங்கப்தடக்கூடி கல்றறலண ததநபடிரது 

ண கபைப்தட்டணர், ஆலகரல்ரன் சறநப்புக் குந்லகலக்கரக 

பலிகன சறநப்பு தள்பறகள் ற்பொம் றபொணங்கள் தல்கபொ ரடுகபறல் 

உபைரக்கப்தட்டது, அர்கபறன் கல்றக்கும் ற்பொம் தறற்சறபறக்கவும், 

சறநப்புக் குந்லகள்கல்ற ததற்நறட அர்கள் சறநப்புப் தள்பறறகன 
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கசர்க்கப்தட்டு ங்கபறன் ததற்கநரர் ற்பொம் ங்கபறன் து எத் 

குந்லகபறடத்க இபைந்து தறரறந்து இபைந்ணர். 

 

இபைதரம் தற்நரண்டின் இண்டரம் தகுறறகன புற ண்ங்கள் 

ற்பொம் புற உர்த்ல் புற தரலரணது ஊணபற்ந குந்லறன் 

கல்ற தறறகன உபைரக்கப்தட்டது. ஆலகரல்ரன் ஊணபற்ந 

குந்லரணது எபை கபொதட்ட ணறர் அல்ன ன்தது ற்ததரலது 

உப்தடுகறநது. அன் எபை சறநப்பு கலபெலட குந்ல ண, இந் 

சபரத்றல் ரலம் ற்ந தர்கலபப்கதரனக இந் ஊணபற்கநரபைம் 

சரண கல்ற ததநவும், கலனதசய்வும், சபரத்றல் பலதுரக 

தங்குதகரள்பவும் படிபெம். றகக் குலநரண பல் டுறலனபெலட 

குலநதரடு உலடர்கள் ற்பொம் உடல் லும்பு குலநதரடு 

உலடர்கள் ததரதுரக உள்ப தள்பறகபறகன ன் து 

எத்ர்கலடன், கல்றறலண ததநனரம் ன்பொம் அக்கல்றறலண க்க 

உறபெடன்ததந கண்டும் ன்பொம் உபொறபறக்கப்தட்டுள்பது. 

இவ்ரபொ ததரதுரண தள்பறறகன ற்ந குந்லகலடன் இலந்து 

ஊணபற்ந குந்லகள் கல்ற தறல்றணரல், ததரபைபரர லகறகன 

சறரக உள்பது இவ்ரபொ அநறப்தட்டறணரல், கல்றரபர்கலம் 

உபைரக்குதர்கள் ற்பொம் ஆசறரறர்கள், எபைங்கறலந் கல்ற ன்ந 

எபை கபைத்றலண ஊணபற்கநரர்கலக்கரக உபைரக்கறணர். 

 

ஊணபற்கநரர்க்கரண சட்டம் 1995 ன்ந சட்டரணது 

ஊணபற்கநரர்க்கரண பக்கறரண கபைறரகும். (சரய்ப்பு, 

உரறலகலப தரதுகரத்ல் ற்பொம் பலதுரக தங்குதகரள்லல்). 

இச்சட்டரணது. ல லகரண  ஊணபற்கநரர்கபரக அரது தரர்ல 

குலநதரடு, குலநதரர்ல உலடர், தரலுகரய், தசறக்குலநதரடு, 

லும்பு குலநதரடு, பலப பர்ச்சற குலநதரடு ற்பொம் பலப 

சம்தந்ப்தட்ட கரறலண உலடர்கலப உள்படக்கறரகும். கலும் 

சறன ஊணபற்கநரர்கள் குநறப்தரக கற்நலில் குலநதரடு, ஆட்டிமம், 

என்பொக்கு கற்தட்ட குலநதரடு, கலும் சறன… ஆகறல அலரது. 

 

1.2 புனன் குலநதரட்டின் லகப்தரடுகள் 

உர்ச்சறக் குலநதரடு ன்தற்கரண றபக்கம். 

புனன் குலநதரடு ன்தது உங்கபறன் எபை உர்வுபூர்ரண அரது 

தரர்த்ல், ககட்டல், தகர்ல், தரடுல், சுலத்ல் ற்பொம் - அநறல், 

ஆகறற்நறல் கதம் என்பொ சரர தசல்தரட்லடக் தகரண்டு 

இபைக்கரது. 
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எபை புனன் குலநதரடு 

கரதுககபரல/தசறக்குலநதரடு: ரர் எபைல கரதுககபரர் ன்பொ 

கூபொகறநகர, அரது அன்/அள் அர்கபரல் பலதுரக 

ககட்கபடிரது, ற்பொம் அர்கபரல் றக அறகரண சப்த்ல ட்டுக 

ககட்க படிபெம். சப்ம் றலநந் கத்னரண ரர்த்லகள் அல்னது 

கதசுதரறன் பகத்றற்கு பன்தரக அர்ந்ரல் அல்னது ன்ணறடத்க 

கூநதடுகறன்ந ரhத்லறலண அகணர/அகபர கூநச் தசரல்லி 

ககட்தரர்கள். 

ஊணபற்கநரர்க்கரண சட்டம் (1995) தசறக்குலநதரடு ன்தற்கரண 

றபகக்ம் அபறத்துள்பது அது ரதணறல், ந் எபை கரதுககபரர் 

அன்/அள். கரதுககபரலறன் அபவு 60 தடசறலுக்கு ககன சறநந் 

கரறல் க்கரண அறர்தண் அபகரடு இபைக்குரறன் அக 

தசறக்குலநதரடு உலடர் ஆரர். 

 

தரர்ல குலநதரடு: ஊணபற்கநரர் சட்ட (1995) அடிப்தலடறல் 

தரர்ல இப்பு ன்தது ந் எபை ணறர் கலக குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

கதம் எபை றலனறணரல், ததபறல் 

  

I. பலதுரக தரர்லறலண இத்ல் அல்னது 

II. தரர்ல கூர்ல ன்தது 6/60 ககனபெம் அல்னது 20/200 

(ஸ்தகனன்) எபை ன்நரக தரர்க்கும் றநன் உலட கண்றல் 

சரறரணதரபை தனன்சறன் உறக்தகரண்டு கர 

படிறல்லனகர அக தரர்ல குலநதரடு உலடரக 

கபைப்தடுரர். அல்னது 

III. தரர்லறன் தப்தபவு ஆணது 20 டிகறரற குலநரக 

குலநக்கதடுரறன்,அவ்ரபொ கபைத்தடும். 

 

தற. இண்டிலந் புனன் குலநதரடு 

இண்டிலந் புனன் குலநதரடு ன்தது தசறக்குலநதரடும் தரர்ல 

குலநதரடு இலப்தட்டது ஆகும். ந் எபை தர் குலநந் வீரறரண 

தரர்லக் குலநதரடு ற்பொம் தசறக் குலநதரடும் தற்நறபைப்தரரறன் 

அல இண்டிலந் புனன் குலநதரடு அல்னது இப்பு ன்பொ 

கபைனரம். இண்டிலந் உர்வு குலநதரடு ற்பொம் தசற ற்பொம் 

தரர்ல குலநதரடு ஆகற இண்டு ரர்த்லகள் எக ததரபைள் ததரறந் 

எக ரர்த்லரக ற்பொக்தகரள்பப்தட்டுள்பது. ந் எபை தபைக்கும் 

தரர்தறலும் ற்பொம் ககட்தறலும் கடிணம்/கஷ்டம் ற்தட்டிபைந்ரல் அந் 

தல தசற ற்பொம் தரர்ல குலநதரடு உலடரக கபைப்தடுரர். 



 

8 
 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

1. சறநப்புக்கல்ற ன்நரல் ன்ண? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

2.  எபை புனன் குலநதரடு ற்பொம் இண்டிலந் குலநதரடு ஆகற  

இண்டுக்கும் இலடகபெள்ப கபொதரடுகள் ன்தணன்ண? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

தறரறவு 2  ககட்டல்றநணறன் இன்நறலரல/ககட்டலின் 

  பக்கறத்தும் 

ககட்டல் அல்னது ககட்டலன புரறந்துர்ல் ன்தது சூழ்றலன சரர்ந் 

தசய்றகலப எலிப்பு பனரக ததபொல் அரது எலிரணது கரற்பொ, லர் 

அல்னது  றனம் ரறனரக கடந்து ம்ல ந்து அலடகறன்நண. 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லறர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 தகட்டலின் முக்கினத்துயத்றத யியாித்தல். 

 காது தகட்கும் செனல்முறமடன் காதுகின் குதிகற 

யறபதல். 

 தகட்டற அயிடுயதற்கா செனல்முறறன யியாித்தல். 

 

1.1 ககட்டல்றநன் லடப்ததந அலப்ததற்ந தரகங்கள் 

ணற கரரணது, தறநக்கும்ததரலது, பலதுரக பர்ச்சற 

அலடப்ததற்கந உள்பது கலும், றக தல்லி எலிக்கும் றக அறக 

சப்ம் உலட எலில ககட்க கூடிரகக உள்பது. பன்பொ றக 

பக்கற தகுறகலப தகரண்ட ணற கரதுரணது தபறக்கரது, டுக்கரது, 

உட்கரது ண தரடர்ந்து படிறகன பலபல தசன்பொ அலடகறநது. 

அலணப்தற்நற றரறரகவும் எவ்தரபை கரறன் தறறலணப்தற்நற 1.5 

ன்ந தகுறறல் ரம் கனந்துலரடனரம். 
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   கரது தடம் 

 

2.2 ககட்டலின் பக்கறத்தும்: 

அடிப்தலடரண அநறறலண ந்து உர்வுகபறணரல்ரன் 

கற்கப்தடுகறநது. 

தரர்த்ல்-83% 

ககட்டல் – 11% 

தரடுல் - 3 ½%  

தகர்ல் - 1 ½%  

சுலத்ல் - 1% 

க்கள் ததரதுரக (ஞரதகத்றல்)ணறல் றபொத் கண்டிது/ணப்தரடம் 

தசய்கண்டிது. 

10% ரம் ன்ண தடிக்கறன்கநரகர 

20% ரம் ன்ண ககட்கறன்கநரகர 

30% ரம் ன்ண தரர்க்கறன்கநரகர 

50% ரம் ல ககட்கறன்கநரகர ற்பொம் தரர்க்கறன்கநரகர 

70% ரம் ல கதசுகறன்கநரகர ற்பொம் தசரல்லுகறன்கநரகர 

 

80-90% ரம் ன்ண ககட்டு, தரர்த்து ற்பொம் தசய்கறன்கநரகர ககட்டல் 

றநணரணது ம்ல தனப்தடுத்துதுடன், ம்பலட எவ்தரபை ரள் 

ரழ்க்லக சரர்ந் தசலன ந் எபை குலநதரடும், டங்கல,; 

ம்புகலம் இல்னரல் தசல்தடுத்றட உறடுகறன்நண. இத்றநணரணது 

ம்ல தறநபைடன் றபைம்தறப் தகுற்கும், கலன தசய்றடவும் ற்பொம் 

தரடர்புதகரள்பவும் உறபுரறகறன்நண. கலும் இத்றநணரணது தபற 
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உனகத்துடன் ம்ல இலத்து ம்ல தரதுகரப்புடன் லப்ததுடன் 

சரத்றரண ஆதத்துகபறல் ச்சரறக்லகபெம் தசய்கறநது. ணறணரன், 

ன்தலட கதச்சுதரறல, ககட்டல்றநன் ரறனரககர, 

ங்கலலட சறபொ து ரழ்க்லகறகன பர்த்துதகரள்கறன்நரன். 

தரறரணது எலிறன் தபறப்தரட்டின் ரறனரக கற்கப்தடுகறன்நது. 

குந்லரணது சூழ்றலனறல் ரன் ககட்கறன்ந ரர்த்லகபறல் இபைந்க 

கர்ந்து டுக்கறன்நணர். ஆலகரல், கற்நல் றகழ்வுக்கு ககட்டல்றநகண 

டுறலன கறக்கறன்நது. கல்றநறரணது ததரதுரக கதச்சறலண 

புரறந்துதகரள்றலண ம்தறக இபைக்கறன்நது. ஆலகரல் ககட்டல் 

ன்தது எபை லற ரர்த்லறலண தடித்து புரறந்து கற்தற்கு றக 

அசறரகும். சரர க்கலக்கு ககட்டல் எபை பறரணதும் 

அசறரணரகும். சறனசங்கபறல் சறன ரர்த்லகலப அநறறல்லன 

தணணறல், ததரதுரக ந் எபை பற்சற இன்நறபெம் எவ்தரபை ரள் 

ரழ்க்லகலபெம், ந் எபை தசனறற்நற ககட்டல்றநலணக் தகரண்கட 

தசல்தடுத்றக் தகரள்ரர்கள். ஆணரல் அக சம் கரதுககபரல 

உலடர்கலக்கு துவும் பறரக கறலடக்கரது. 

 

கரதுககபரலரணது, கரதுககபர ல தல்கபொ றரண 

அததங்கபறன் ரறனரக தல்கபொ றரண உர்ச்சறகபறன் கசரகம் 

ற்பொம் ணறலறலண, கசரர்றலண கலும் ற்நர் ன்ண 

தசரல்கறநரர்கள் ன்தறலண கணறத்து ககட்தறலும் ரறச்சல் அலடச் 

தசய் லக்கறன்நது. 

 

2.3 ககட்டல்றநலண அபறடுல் 

ரம் ககட்டல்றநலண அபவீடு தசய்ற்கும் தசறப்புனன் கூர்ல 

ற்பொம் கரதுககபரலறலண அபவீடு தசய்ற்கும் இண்டு 

தரறரங்ககப தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண. எலிஅலன ற்பொம் எலி 

அறர்வு, க்கபரணர்கள் எபை குநறப்தறட்ட அபறலுள்ப உத் எலி 

சப்ங்கலப ககட்கறன்நணர். (எலி அலன) உத் எலிரணது ‘தடசறததல்” 

ன்ந அபவீட்டின் பனம் தபறப்தடுத்ப்தடுகறநது. ந் தடசறததல் 

அபவு அறகரக உள்பது அதுக றக அகரண சப்ம் ஆகும். 125 

தடசறததல் அபறலும் அற்கு ககன உள்ப தடசறததல் அபவுக்கு 

தகரண்ட சப்ங்கள் சரர ணறங்கலக்கு லி தகரடுப்தலரக 

இபைக்கும். பல் 120 தடசறததல் லக தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண 

ககட்டல் கசரலணக்கு, தல்கபொ எலி அறர்றலண அடிப்தலடரக 

தகரண்டு. எலி அறர்றலண ‘தயர்ட்ஸ்’ ன்ந அபவீட்டின் பனம் 

அபக்கப்தடுகறன்நது, எபை றணரடி கத்றல் எலி அலனறல் ற்தடும் 
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அறர்கரகும். கனந்துலரடலுக்கரண கதச்சறல் 500 பல் 2000 

தயர்ட்ஸ் இலடப்தட்ட கதச்சுஎலிகள் அலப்ததற்பொள்ப. எலி அலன 

ற்பொம் எலி அறர்வு இண்டிலணபெம் ஆடிகரலட்டர் உறக்தகரண்டு 

அபவீடு தசய்படிபெம். 

 

ககட்டல் ன்தது றக அசறரண உர்ரகும்.  ணறர்கபரகற ரம், 

சறன சப்ங்கலப ககட்க படிரது. அரது ரய், கடல்ரழ் றனங்குகள் 

ககட்கக் கூடி சப்ங்கலப ணறணரணன் ககட்கபடிரது. ந் எபை 

சப்த்ல ரகர அல்னது கடல்ரழ் றனங்குககபர ககட்கறன்நகர அது 

அந் சப்த்றன் எலி அறர்ல அடிப்தலடரகக் தகரண்டும், சப்த்pன் 

எலி அலனல அடிப்தலடரகக் தகரண்கட ககட்கப்தடுகறநது. 

ணறணரணன், ந் சப்ங்கலப ன்நரக ககட்கறன்நரகணர அலணக 

ங்கலலட கனந்துலரடலுக்கும் தன்தடுத்துகறன்நணர். 

சறபொகுந்லரக இபைக்கும்ததரலது ககட்டல் இப்தறலண கண்டநறது 

றக கடிணரக இபைக்கறன்நது. தணணறல் அவ்றல் அர்கள் தரடர்வு 

தகரள்லம் றநலண பர்க்கரலக ஆகும். பைத்துலணல றட்டு 

தசல்ற்கு பன் தறநந் குந்லக்கு ககட்டல் இப்பு இபைக்கறன்நர 

ன்தறலண தரறகசரலண தசய்து தரர்த்றட கண்டும். சறனகங்கபறல் 

ததற்கநரர்ககப, கண்டநற பற்தடுகறன்நணர் அரது குந்லரணது 

றக அறக உத் சப்ங்கலக்கு தறனபறக்கரல் இபைந்ரல், கதச்சும் 

சப்ங்கலக்கு தறல் அபறக்கரல் ற்பொம் கதச்சறல் தறன்ங்கற 

இபைக்கறன்நணர குந்லகள், ண கண்டநற பற்தடுகறன்நணர். 

 

ககட்டல்றநன், எபைதரறன் ககட்டலின் அபறலண க்கு பைகறன்நது. 

இக்ககட்டல் கர்றலண ஆடிகர னரஸ்ட் ன்தக தசல்தடுத்றட 

படிபெம். உடல் ரலறரக தரறகசரலணதசய்பெம் பைத்துர் ன்தர் 

ககட்டலில் ற்தடும் தறச்சலணக்கு கரரண தரகங்கலப கண்டநறந்து 

ற்பொம் க்க பைந்து அபறத்து அலண குப்தடுத்துர். ஆடிகரனரஸ்ட் 

ன்தர் தல்கபொ றரண ககட்டல் தரறகசரலண கற்தகரள்ர். இது 

கரறன் ந்ப் தகுறறல் தறச்சலண உள்பது ன்தறலண ஆடிகர லட்டர் 

உறக்தகரண்டு கண்டநற உறரக உள்பது. 

 

ஆடிகரனரஸ்ட் ன்தர் தவ்கபொ எலி அறர்வு ற்பொம் எலி 

அலனறல் ககட்டல் கசரலணல டத்ற ந் எலி அலனறல் ந் எலி 

அறர்றணறல் ககட்டு தறல் அபறக்கறன்நணர். ன்தறலண கண்டநறரர் 

(டத்ல சரர்ந் ககட்டல் கசரலண). டத்ல சரர்ந் ககட்டல் 

கசரலணறகன தறல் அபறக்க தரறறல்லனதணறல் றன் உடலில் 
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சரர்ந் ககட்டல் தரறகசரலண தசய்து ககட்டல் றநலண அபவீடு தசய் 

கண்டும். (றன் உடலில் சரர் ககட்டல் தரறகசரலணக்கு 

உரம்-ஏட்கடர ஆக்குஸ்டிக் இறசன் கசரலண அல்னது OAE). 

ஆடிகரனரஸ்ட் ன்தர் ககட்டல் இப்தறலண அபவீடு தசய்து அலண 

லப்தடத்ரபறல் குநறப்தரர் இதுக (குநறப்தறடுகறன்ந லதடத்ரள்) 

ஆடிகரகறரம் ன்பொ அலக்கப்தடுகறநது. 

 

இதுக எபைதர் ந் அபறல் ககட்கறன்நரர் ன்தறலண டுத்து 

கரட்டுகறன்நது. ஆடிகரனரஸ்ட் இச்தசய்றகலப தன்தடுத்ற ற்பொம் 

கலும் தன கசரலணகலப தசல்தடுத்றக கரதுககபரலறன் 

அபறலண அநறந்தும் ற்பொம் கரது ககபரலறன் லகறலண 

கண்டநறந்து அலண  அடிப்தலடரகக் தகரண்டு கரதரலி அல்னது 

கரக்பறர இம்தபரன்கடமலண தன்தடுத்னரர ன்தறலண 

தரறந்துலப்தரர்கள். 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

3.ககட்டல் றநன் பக்கறரணது ன்? 

...................................................................................................................

....................................................................................................... 

4. ககட்டல் றநன் வ்ரபொ அபவீடு தசய்ப்தடுகறநது? 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 

தறரறவு 3 ககட்டல்றநன் லடததபொம் பலந ற்பொம் கரது 

  ககபரலறன் லககள் 

யாழ்க்றகனின் முதல் ெி ஆண்டுகள் தகட்தன் மூதந நிதர்கள் 

தச்சு சநாமிறன உமெயாக்குகிார்கள். லிகற சயிப்டுத்துயதன் 

மூம் சநாமி கற்றுக்சகாள்ப்டுகிது. குமந்றதகள் தங்கள் சூமலில் 

தகட்கும் சொற்கற எடுத்துக்சகாள்கிார்கள். எதய தகட்டல் தின் 

இந்த கற்ல் செனல்முறனின் றநனநாகும். கல்யினிவு சாதுயாக 

தச்றெப் புாிந்துசகாள்யறத ொர்ந்துள்து. எதய கற்றுக்சகாள்யதற்கு 

செயிப்புன் முக்கினநாகும். 
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இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லறர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 செயிப்புன் சாிமுறனின் உடலினல் யியாிக்கவும். 

 சயி, டுத்தப, உள் காது நற்றும் செயியமி ஆகினயற்ின் 

ங்றக யிக்குங்கள் றடாறத. 

 காது தகாறநக்கா காபணங்கள் நற்றும் காது தகாறந 

யறககற யியாிக்கவும். 

 

3.1 உடலில் ரலறரக ககட்டல்றநன் தசல்தடும் பலந 

உடலில் ன்தது சரர ரழ்க்லக ரலம் உறரறணத்றன் 

தசல்தரட்டிலண குநறக்கறன்நது அல்னது ந் லகறல் ரலம் 

உறரறணம் அல்னது அணறன் உடல் தரகங்கள் தசல்தடும் பலநறலண 

குநறப்தறடுகறன்நது. 

 

ககட்டலின் உடலில் ன்தது வ்ரபொ சப்ரணது ணற கரறல் 

அலப்ததற்ந ரன்கு றரண தவ்கபொ தகுறகபறன் ரறனரக 

கடத்ப்தட்டு தசறபுனப்தரல ண்டனத்ல கசர்த்து, சப்ம் ன்ண 

ன்தல உர்ற்கு பன்தரக லடததபொம் பலநக ககட்டலின் 

உடலில் ன்தர். தபறக்கரறல்-கரற்பொ, டுக்கரறல்-இந்றறல், 

உடலில்-றம் ற்பொம் பலபறல் லடததநக்கூடி தசல்-

ம்தறல், இலணப் தற்நற றரறரக கனந்துலரடல் தசய்கரர! 

 

3.1.1 தபறக்கரறன் தங்கு 

 தறன்ணர் ன்ந தகுறரணது சப் அலனகலப ல்னரறலசகபறலும் 

இபைந்து கசகரறத்து ற்பொம் அலண தசறறப் தரலக்கு கடத்ற 

லக்கறன்நது. 

 இப்தகுறரணது றக அறக எலி அறர்றலண உலட சறநற 

சப்த்றலண சலரக்கற பைக்கறன்நது (அரது 5000 தயர்ட்ஸ் 

ன்தறலண 7000 தயர்ட்மரக ரற்பொல்) 

 தசற றப்தரலரணது சப் அலனல தறன்ணரறல் இபைந்து 

தசறச்சவ்வுக்கு கடத் உறதசய்கறநது. இப்தகுறரணது சறன 

க்கற எலி அறர்வுகலப ததபைக்கற சப்த்றலண இற்லகரகக 

சலரக்கற பைகறன்நது. (2000 தயர்ட்ஸ் சுற்நற அலப்ததற்ந 

சப்ங்கபறன் எலி அறர்றலண இற்லகரகக சலரக்குகறன்நது 

இப்தகுற) தபறக்கரறன் தபற அலப்பு ‘ல’ 

டிலப்லததரற்நற இபைப்தரல், 

 தசற றதரதலறல் அலப்ததற்ந படிகபரணது 

தசறச்சவ்ல தரதுகரப்ததுடன், டுக்கரறதள் ந் எபை 
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கலற்ந ததரபைட்கள் ற்பொம் பூச்சறகள் புலக்கள் தூசறகள்  

கதரன்ந ததரபைட்கள் கரறதள் தசல்னரல் தரதுகரக்கறன்நது. 

 

3.1.2 டுக்கரறன் தற 

எலி அலனகபரணது தசறற தரலறன் றரக டிம்தரணறக் 

தம்தலன் (தசறச்சவ்வு) ந்லடந்து அறர்வு அலடகறன்நது. இந் 

அறர்வுகபரணது ஆஸிகுனரர் தசறணறலும், டிம்தரணறக் ததலணறலும் 

அறர்வுகலப ற்தடுத்துகறன்நது. இன் ரறனரக சப்ரணது 

டிம்தரணறக் தம்தலலண கடந்து ஆஸிகுனரர் தசறன் ரறனரகக் 

தசன்பொ தர ட்டு கலும் அறர்லடப்தட்டு உள்கரறலண தசன்பொ 

அலடகறன்நது. கற்கூநற இச்தசல் லடப்ததந டுக்கரது ஆணது எபை 

பக்கற தங்கறலண கறப்தறணரல் சப்ரணது தபறக்கரறல் இபைந்து 

உட்கரறற்கு கடத்ப்தடுகறநது. 

 

 டுக்கரது ஆணது சப்த்றலண தபறக்கரறல் இபைந்து 

உட்கரறற்கு கடத்துகறன்நது. 

 கலும் டுக்கரது ஆணது கடத்க்கூடி எபை கபைறரக 

தசல்தடுறணரல் சப்ரணது கலும் கம்தடுத்ப்தடுகறன்நது. 

தணணறல் கரற்பொ தரலறல் இபைந்து றத தரலக்கு சப்ரணது 

கடத்ப்தடும்ததரலது ந் எபை த்ன்லல இக்கரல்  

பலத்த்ன்லபெடன் கடத்ப்தடுதுடன் 27dB ஆற்நல் 

ன்லல அறகப்தடுத்றக் தகரள்கறன்நது. 

 டுக்கரரணது, உட்கரறலண இண்டு றறகன 

தரதுகரக்கறன்நது. a) உட்கரறற்கு ரண சப்த்றலண பைகறநது. 

b) றக அறக சப்ம் பைம்ததரலது உட்கரறல் அலப்ததற்ந 

ஸ்கடதறணறமம் ற்பொம் தடன்சரர் டிப்தரணறக் லசகலப 

சுபைங்கதசய்து, உட்கரறலண தறச்சறலணகபறல் இபைந்து 

தரதுகரக்கறன்நது. 

 பெகடசறன் டிமப் ஆணது டுக்கரறல் உள்ப கரற்பொ 

கட்டுதடுத்துதுடன் அலண சுற்நறபெள்ப தரகங்கபறன் 

அலத்றபெம் எலங்குப்தடுத்ற தரரறக்கறன்நது. இச்தசல் 

லடததபொறல் சப்ரணது தபறக்கரறல் இபைந்து உட்கரறற்கு 

ரணரக கடத்ப்தடுகறன்நது. தரண்லடப் தகுறறன் 

றரக டுக்கரறல் ற்தடக்கூடி தரறப்புகலபபெம் கலும் 

டுக்கரறதம் ற்தடக்கூடி கலற்ந ற 

உபைரக்கங்கலபபெம் பற்நறலுரக டுத்து றபொத் பெகடசறன் 

டிபேப் உவுகறன்நது. 
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3.1.3 உட்கரறன் தற 

டிம்தரணறக் தம்தலணறல் ற்தடக்கூடி அறர்ரணது ஆஸிகுனரர் 

தசறலண எபை அலசகரடு தசல்தடக்கூடி ததரபைபரக லப்தறணரல் 

ஸ்கடதறஸ் லும்தறல் உள்ப தரல ட்டிலண கக்கூடிரகவும் 

சூக்கூடிரகவும் தசல்தடுத்துகறன்நது. இச்தசலிணரல் ஸ்ககனர 

தஸ்டிதறபெலி றரணது இடர்தரடுகலப சந்றக்கறன்நது. இவ்ரபொ 

லடததபொறணரல் சப்ரணது, கலும் கலும்  கம்தரடு 

தசல்தடுத்ப்தட்டு கரக்பறரறலண தசன்பொ அலடகறன்நது. ஸ்ககனர 

தஸ்டிதறலிறல் ற்தடக்கூடி ரற்நரணது தஸிணர்ஸ் ற 

சவ்றலும் ரபொதரடுகலப ற்தடுத்துகறன்நது. தஸிணர்ஸ் 

றசவ்ரணது ஸ்ககனரதஸ்டிதறனர ற்பொம் ஸ்ககனர றடிர ஆகற 

இண்டிற்கும் இலடறகன அலந்துள்பது. தஸிணர்ஸ் ற சவ்ரணது 

ரபொலுக்கு உட்தடுறணரல் அது ன்கடரலிப் (endolymph) ன்ந 

றசவ்வு அறர்வு அலடகறன்நது. (தஸிணர்ஸ் 

அறர்லடப்தடுறணரல் கதஸினரர் றசவ்ரணது (தஸிணர்ஸ் 

றசவ்றலண கதரன்நதரபை எபை தரகம்) ரபொலுக்கு 

உட்தடுத்ப்தடுகறன்நது இவ்ரபொ அறர்வுகள் ரநற ரநற 

லடததபொறணரல் கதஸினரர் றசவ்றதள் அலப்ததற்ந கரர்டி 

(Corti) ன்பொ தரகத்றலும் ரபொல்கள் கடத்ப்தடுகறன்நது. 

 

ககன கலக ன்ந கதஸினரர் றச்சவ்வு அலசந்து ஆடப்தடுறணரல் 

அறல் அலப்ததற்ந றங்கலம் அலசதந்தடுறணரல் அன் 

உள்கப அலப்தட்டுள்ப படிவுகலம் அலசதந்தடுகறன்நண. 

இவ்ரபொ எபை றகழ்வு தரடர்ந்து லடப்ததநப்தட்டு அது து உடலில் 

உள்ப 8து ம்தரண ககட்டலுக்கு தன்தடும்  ம்தறதள் தசன்பொ 

அலடப்ததபொகறன்நது. தசறம்தரணது இற்லகரகக 

ஆற்நல்றக்கரகவும் அது ககட்டல் தரலகரடு தரடர்பு 

உலடரகவும் இபைக்கும். சப்ரணது ற்ந தரல றரகவும் 

அரது டுக்கரது றரக கரக கடந்து ட்ட ஜன்ணல் பனரகவும் 

உட்கரறலண ந்து அலடகறன்நது. உட்கரரணது கலக கூநப்தட்ட 

தறகலப தசய்கறன்நது. 

 உட்கரது ஆணது சப் அறர்வுகலப  இக்க அறர்வுகபரக 

ரற்பொகறன்நது. (ன்ணறல் அலப்ததற்ந படிகபறன் ரறனரக 

இச்தசலிலணக ரற்நங்கலக்கு உட்தட்ட றகழ்வு ன்பொ 

அலக்கப்தடுகறன்நது. 

 கரக்பறரறற்கு சப்ங்கபறன் அறர்றலண கக்கறட தரறபெம். 

அரது கடரகணரகடரதறக் இக்கம் அல்னது எலி அறர்றலண 

கக்கறடல் ன்பொ அலக்கப்தடுகறன்நது. 
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 உடம்தறன் றலன ற்பொம் அணறன் கபைடல் சரர்ந் தசல்கலப 

இக்க உறரறல் சரர்ந் குநறபடுகபரக ரற்நக்கூடி ன்ல 

ரய்ந்து கரக்பறர. 

 

3.1.4 ககட்டல் தரலறன் தற 

சப்ரணது இக்க அறர்கபரக படிதசல்கபறணரல் ரற்நப்தடுது 

ஆற்நல்ம் ன்பொ அலக்கப்தடுகறன்நது. இந் இக்க அறர்வுகபரணது 

பலபண்டுக்கு எலிஅறர்வு, எலிஅலன, கம்அபல ரறனரக 

தசன்பொ அலடகறன்நது. இந்றகழ்ரணது றக துல்லிரக கர்த்றரக 

லடததபொகறநது ஆடிடரற கரர்தடக்மலிலண தசன்பொ அலடபெம்ல. 

இச்தசனரணது, இடதுகரறன் தசல்தரடு னதுகரறன் ரறனரகவும், 

னதுகரறன் தசல்தரடு இடதுகரறன் ககட்டல் ரறனரகவும் 

லடததபொம். இபொறரக அலணத்து குநறபடு ஆடிடரற கரர்ததக்ஸ் 

அலடந்வுடன் அச்சப்ரணது உப்தட்டு ககட்கப்தடுகறநது. 

இவ்ரதந ககட்டல் றகழ்வு லடததபொகறன்நது. ககட்டல் தரல எபை 

தரடர் எட்டப்தரல ற்பொம் கட்டுப்தடுத்க்கூடி இக்கரக உள்பது. 

ககட்டல் ம்புகள் ற்பொம் ககட்டல் தரல ஆகற இண்டும் எபை 

தசலிலணப் தறவு தசய்ற்கும், எபை தசய்றரணது ககட்டல் 

கரர்தடக்ஸிலண அலடற்கும் றக பக்கற தங்கு அபறக்கறன்நது. 

 

3.2 கரதுககபரலக்கரண கரங்கள் 

கரதுககபரலக்கரண கரங்கலப பன்பொ லகரக 

லகப்தடுத்னரம். அலரண தறநப்தற்கு பன், தறநக்கும் பைரறல், 

தறநந் தறன்ண, 

 

3.2.1 தறநப்தற்குபன் சரர்ந் கரங்கள்: 

சறன கங்கபறல், தறநப்தறகன உபைரகக்கூடி கரதுககபரலரணது 

கர்ப்தப்லதறல் உள்ப இம்தறரறகர ற்தடக்கூடி தரறப்புகபறணரல் 

உபைரக்கப்தடுகறநது. ரரணள் கபைவுபொம்ததரலது பல் பன்பொ 

ரங்கபறல் கதம் கரய்கலக்கு உட்தடுறணரல், கரதுககபரல 

உபைரக கரரகறநது. (குநறப்தரக பலபறகனர அல்னது கபொ 

கதம் உபொப்புகபறகனர, ற்பொம் தசற உர்வுடன் தரடர்புலட 

உபொப்புகபறகனர கதம் தரறப்பு ற்தட்டரல்) கலும் கரதுககபரல 

ற்தடக் கரரண கரங்கள். 
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1. கபைவுபொம் ததண்றன் து 18 துக்கு கலரககர 35 துக்கு 

கனரககர இபைப்தறன் கரதுககபரல உலட குந்லதறநக்க 

கரம் உள்பது. 

2. தறநப்தற்கு பன்கதர, தறநக்கும் பைரறகனர அல்னது 

தறநந்தறன்கணர ஆட்கடர டரக்ஸ்ஸி சம்தந்ப்தட்ட பைந்துகலப 

அறக அபவு தன்தடுத்துறணரல் கரதுககபரல உபைரகனரம். 

கலும் கரன்ர தசப்டிக் ற்பொம் தறநப்பு சம்தந்ப்தட்ட 

பைந்துகலப உட்தகரள்றணரலும் கரதுககபரல 

தரடர்ச்சறரக ல ரய்ப்புள்பது. 

3. கபைவுற்ந கரனங்கபறல் கறர்வீச்சுக்கு அல்னது கறறல் 

சம்தந்ப்தட்ட தசலுக்ககர ரய் உட்தடும்ததரலது குநறப்தரக 

பல் சுற்சற தபைத்றல் ற்தட்டரல் ஊணம் உபைரக ரய்ப்பு 

உள்பது. 

4. இற்தறல்/உடலில் அறர்ச்சற கதரன்நல தறச கரனத்றல் 

சந்றக்க கரறட்டரல் அது கபைறலண கலனக்ககர அல்னது 

கரதுககபரல உபைரககர கரரகறநது. 

 

பல் பன்பொ ரங்கள் ன்தது றக பக்கறரணது ஆகும் அச்சத்றல் 

ரன் றக பக்கறரண உபொப்புகள் உபைரகறன்நண. அச்சத்ரல் 

கதம் கரய்கள் ரய்க்கு ற்தட்டரல் அது கபைலநறல் பபைம் 

குந்லறலண தரறப்தகரடு கரதுககபரலறலண உபைரக 

கரரகறநது. கலும் இன் கரய்கள் லஸ் அல்னது தரக்டீரறர 

பனம் உபைரகறன்நது. 

 

லஸ்கபரல் ற்தடக்கூடி கரங்கள்: 

1. பததல்னர ன்ந கரய் தஜர்ன் லமல்ஸ் ன்பொ ததரதுரகக 

அலக்கப்தடுகறநது. இது குநறப்தரக கபைவுபொம்ததண்டக்கக 

ற்தடுறணரல் என்பொக்கு கற்தட்ட ஊணம் ற்பொம் கதம் 

குலநதரடு ற்தட கரரகறநது. 

2. அம்லகரய் - வீரறறக்க தரற்பொகரய் ஆகும். இணரல்  

 றக அறகரண கரதுககபரல 

 சரறவு கட்டலப்பு தகரண்ட கரதுககபரல உபைரகனரம். 

3. ததரண்டக்கு வீங்கற 

 எபைலனப்தட்சரண றக அறகரண பல் வீரறரண 

ம்தறல் சரர்ந் கரதுககபரல 

 னட்டுத்ன்ல கதரன்நல உபைரகனரம் 

4. கலும் சறன கரய்கபரண 

 கக்குரன் இபைல் 

 தரடர் இபைல் உபைரகனரம் 
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 தரண்லட சுற்சற 

 தடட்டணஸ் 

 

தரக்டீரறரரல் தக்கூடி கரய்கள்: 

1. கரசகரய்-கரசகரய்றல் தன லகபெண்டு. ஆட்கடரடரக்ஸ் 

பைந்றலண, கரசகரய்க்கரக தன்தடுத்துறணரல் அது கரது  

ககபரல உபைரக கரரகவும் தஸ்டிபுனரர் ண்டனத்ல 

தரறக்கவும் தசய்கறநது. 

2. சறதறலிஸ்-ன்ந கரய் றக வீரறரண கரதுககபரலறலண 

கரறன் உட்தகுறறல் அலப்ததற்ந கரக்பறர தகுறறகன 

ற்தடுத்துகறநது. 

3. தணறலஜடிஸ் ன்ந கரய் பலப பர்ச்சற, தரர்லறன்ல, 

கரதுககபரல கதரன்நற்லந உபைரக்குகறநது. 

4. ன்தசப்லனடிஸ் ன்ந கரய்இநப்பு அல்னது பலபறல் உள்ப 

றசுக்கலப அறத்தும், கரதுககபரல உபைரகவும் கரரக 

உள்பது. 

 

கலும்கபைவுற்ந கரனங்கபறல் குலநரண சத்துள்ப உவுகள் ற்பொம் 

கலற்ந லிகலப குலநக்கக்கூடி பைந்துகலப 

உட்தகரள்றணரல் அது கபைப்தலத ற்பொம் குந்ல பர்ச்சற ற்பொம் 

கரதுககபரல உபைரகக் கரரகறநது. 

 

3.2.2 தறநக்கும் பைரறல் உபைரகக்கூடி கரங்கள் 

குந்ல தறநக்கும் பைரறகனர அல்னது தறநந் தறன்ணகர கதம் 

தறச்சலணகள் ற்தட்டரல் கரதுககபரல ற்தட அது கரரகறநது. 

றக அறகரண கம் தறச கலணல சந்றப்தறணரகனர, 

தரப்புள்தகரடி லனறலண சுற்நற தறநப்தறணரகனர அல்னதுல்ன எபை 

சுகரரரண இடத்றல் தறசம் லடததபொறணரகனர, ல்ன எபை 

தறற்சற ததநர பைத்துல அடகுறணரகனர குந்லரணது 

கரதுககபரலறலண ததந கரரகறநது. ததரதுரண ற்நதரபை 

பக்கற கரம்-குந்ல தறநந்தறன் பச்சு குலநறணரல் 

கஷ்டதடும்ததரலது ற்பொம் இத் எவ்ரல கரரகவும், 

குந்லரணது கரதுககபரலல ததபொகறநது. இத் எவ்ரல 

ன்தது ததற்கநரர் இபைர்க்கு இலடக இத்ம் எத்து தசல்னரது 

ஆகும். 

 

லஸ் ற்பொம் தரக்டீரறரறணரல் ற்தடக்கூடி கரய்கபறணரல் 

தறநப்தற்கு பன்கத அல்னது தறன்கதர குந்லறன் கரக்பலர 
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தகுறகபறல் உள்ப படிறசுகலப அறத்துறடுறணரல் றந்ரண 

கரதுககபரல உபைரக கரரகறநது. 

 

உர்ஆதத்து தறகடு ற்பொம் தரற்பொகரய்த்தரற்பொ: 

சறன குந்லகள் தறநக்கும்ததரலது அல்னது தறநந்தறன்ணகர 

தறச்சலணகலப சந்றக்கறன்நணர். இப்தடிப்தட்ட குந்லகலக்கு 

கரதுககபரல ற்தடகர அல்னது ஆதத்து ற்தடகர சந்ர்ப்தம் 

அறகம் உள்பது அர்கபறன் தறற்கரன ரழ்றகன. இலணக 

உர்ஆதத்து தறகபொ ன்பொ அலக்கப்தடுகறநது. இப்தறகட்டின் 

குநறப்தறடப்தடுகறன்ந குந்லகபறன் ரழ்க்லக ற்பொம் அர்கபறன் 

குடும்த உபொப்தறணர்கபறலடக கரதுககபரல ன்ந தறச்சலண 

இபைக்ககர அல்னது ற்ந உடல்கரய் இபைக்ககர ரய்ப்பு உள்பது. 

கலும் சறன கரங்கபரண. 

 

1. தறநக்கும்ததரலக பச்சு றநல்: குந்ல தறநந்வுடன், பச்சு 

றட கஷ்டப் தடுல் ‘ஆஸ்கதஸிர” ன்பொ அலக்கப்தடுகறநது. 

பச்சுறடுலில் தறச்சலணல சந்றப்தறணரல் குந்லரணது 

தறநந்வுடன் அலறல்லன. பலபதகுறறல் ஆக்ஸிஜன் 

குலநதரடு ற்தடுறணரல் இவ்ரபொ லடததபொகறநது. இணரல் 

பலபறல் றந்ரண குலநதரடு ற்தட ரய்ப்புள்பது. 

இக்குலநதரடு கலநலப தகுறறல் ககட்டல் தகுறறல் 

ற்தட்டரல் அதுக ககட்டல் குலநதரடு ற்தட கரரகறநது. 

2. குலநந் லடபெடன் தறநத்ல்: 1500 கறரம் லடக்கு குலநரக 

குந்ல தறநத்ல். 

3. உநவுபலந றபைம்: றக தபைங்கற உநவுபலநறல் 

றபைம் தசய்றணரல் உரரக, பல் லனபலந. 

4. தறநக்கும்ததரலக கரது, பக்கு ற்பொம் தரண்லட தகுறறல் 

குலநதரடு 

குந்லரணது தறநக்கும்ததரலக கரது, பக்கு ற்பொம் 

தரண்லட தகுறறல் குலநதரடுடன் தறநத்ல், கரறல் ததரதுரக 

தபறடல் இன்நற தறநத்ல் ற்பொம் உடு தறபவு 

அன்ணதறபகரடு தறநத்ல். 

5. தயதர்ததலிரற தறரறறர: குந்லறடத்க றக வீரறரண 

ஞ்சள்கரரலன தறநந்வுடகண ற்தடடரல். 

6. கரதுககபரல, குடும்த உபொதப்தறணர்கபறலடக ற்தடுல் 

(தம்தல கரதுககபர குலநதரடு) குடும்த உபொப்தறணர்கபறலடக 
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கரதுககபரல என்பொ அல்னது றலந தர்கபறலடக ற்தட்டு 

இபைத்ல். 

7. குலநதறசம்: தறச கரனத்றற்கு பன்தரகக குந்ல 

தறநத்ல். 

8. RH+ இத் எவ்ரல: ரபெக்கும் குந்லக்கும் கபொதட்ட 

இத் குல அலந்து இபைத்ல் (உரரக RH+ ற்பொம் RH-

VE) இக்கரத்றணரல் குந்ல தறநப்தற்கு பன்தரகக 

ஞ்சள்கரரலன கரரல் தரறப்பு அலடது. 

9. வீரறரண கரய்கள்: குந்ல தறநந் சறன ரங்கபறல் 

வீரறரண கரரல் தரறப்பு அலடறணரல் உரரக 

அம்ல, ததரன்தக்கு வீங்கற, பலப கரய்ச்சல் கதரன்ந தன. 

10. தறநக்கும்ததரலக லன, பகம் ற்பொம் கலத்து தகுறறல் 

குலநதரடுடன் தறநத்ல். குந்லரணது றக சறநற லனபெடன் 

(லக்கரசறதறலிஸ்) அல்னது ரபொதட்ட றகததரற லனபெடன் 

(தகரசறதறலிஸ்) தறநத்ல். 

 

தரற்பொகரய் தரற்பொ (ஸ்டரர்ச் கரய்) 

குந்லரணது தறநப்தற்கு பன்கதர, தறநக்கும் பைரறகனர சறன 

வீரறரண கரறணரல் தரறப்பு அலடறணரல் கரதுககபரலபெடன் 

தறநக்க ரய்ப்புள்பது. அலரண. 

 

 டரக்கமரதறனகசரர 

 தரக்டீரறரறணரல் உபைரக்ககூடி பலபக்கரய்ச்சல் 

 பததல்னர 

 (CMV) லசட்கடரதக்கனர லஸ் 

 தயர்தறக்ஸ் சறதறனஸ் 

 அறகரக சுக்கப்தடுகறன்ந ததலிபைதறன் 

 சறதறலிஸ் 

 

ககன குநறதப்தறடப்தட்டுள்ப கரய்கள் அலணத்தும் கரதுககபரல 

உபைரக கரரக உள்பது (உர்ஆதத்து தறகடு ற்பொம் 

தரற்பொகரய் தரற்பொ) கரதுககபரல ட்டக ககன 

குநறதப்ிடப்தட்டுள்ப கரய்கலடன் தரடர்புலட எக ஊணம் ஆகும். 

 

3.2.3 தறநந்தறன் உபைரகக்கூடி கரங்கள் 

கதம் எபை ததரபைள் தசறறதரலறலண பலதுரக அலடத்து 

தகரள்றணரல் கரதுககபரல உபைரகறநது. ததரதுரக தசறற 
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தரலறலண அலடப்தது குநறப்தரக கரது அலக்கக ஆகும். 

சறனகங்கபறல் இக்கரது அலக்கரணது தபறக்கரறல் கரய்கலப 

உபைரக்கறன்நது. கலும் சறன ததரபைட்கலம் தசறறதரலறலண 

அலடத்து கரதுககபரலறலண உபைரக்குகறன்நண. அலரண. 

 

 கலற்ந சறநற ததரபைட்கள், றசுக்கள் 

 கரங்கள் 

 தசற றப்தரலறல் உபைரகக்கூடி கலற்ந அலடபெம் 

கட்டிகள் 

 

கற்கூநற கதம் ற்பொம் அதடன் இலந்து அலக்கும் கசர்ந்து 

தசறறப்தரலறலண அலடப்தறணரல் புனன் கடத்ல் ககரபரபொ 

ற்தடுகறநது. பைத்துர், கரறல் ற்தடக்கூடி அலக்கறலண. 

டுக்கக்கூடி லகறல் டிலக்கப்தட்ட கபைறறலண தகரண்கடர 

அல்னது கரறதள் ண்லல பீய்ச்சற அடித்கர, கரறல் உள்ப 

அலக்கறலண டுப்தரர். 

 கரறல் ற்தடக்கூடி கரய்கள் 

 கரறல் சுக்கப்தடக்கூடி றம் 

 ஆட்கடரகுபரரறமஸ் 

 கட்டிகள் 

 

கரறல் ற்தடக்கூடி கரய்கள்: 

ற்கரலிகரக கரதுககபரலரணது கரறல் ற்தடக்கூடி கரறணரகன 

ற்தடுகறன்நது. டுக்கரறல் ற்தடும் கரய் ஆணது, டுக்கரறல் 

வீக்கத்றலண உபைரக்கற சலலன உபைரக்கறன்நது. இத்றரணது 

தசறச்சவ்வுக்கு தறன்புநபம், பன்பொ லக லும்புகபறலும் ரக்கத்ல 

உபைரக்குறணரல் டுகரது சரறரக தசல்தடுறகன தறச்சலணகலப 

சந்றத்து இபொறரக கரதுககபரலறலண சந்றக்கறன்நது. 

 

க்ல கரது: 

கரறல் சுக்கப்தடும் றரணது ததரதுரக குந்லறடத்க ந் 

தரறப்லதபெம் ற்தடுத்ரது. ஆணரல் ததரறர்கலக்கு தரறப்தறலண 

ற்தடுத்துகறன்நது. இலணக க்ல கரது ன்பொ அலக்கப்தடுகறநது. 

இத்றரணது ததரதுரக பெகடஸ்சறன் குரறல் ற்தடுகறன்ந 

தரறப்தறணரகன ற்தடுகறன்நது. தணணறல் பெகடஸ்சறன் குரய் ன்தது 

தரண்லடலபெம், டுக்கரறலணபெம் இலக்கும் தரனரகக 

இபைக்கறநது. 
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பேகடசறன் டிபெப் ஆணது டுக்கரறல் உள்ப கரற்பொ அலத்த்றலண 

கட்டுதடுத்துதுடன் அலண சுற்நறபெள்ப தரகங்கபறன் 

அலத்த்றலணபெம் எலங்குப்தடுத்ற தரரறக்கறன்நது. ஆலகரல் 

டுக்கரறல் கலற்ந றம் சுப்தறணரல் அது கரது 

ககபரலறலண உபைரக்குதுடன் அடிக்கடி டுக்கரறல் கரறலண 

(ஆக்கறபெம் ஆடிலடஸ் றடிர) உபைரக்குகறன்நது. 

 

ஆட்கடரகுபரரறமஸ்: 

ஆட்கடரகுபரரறமஸ் ன்ந இன்கரய் ததரதுரக, டுகரறல் 

அலப்ததற்ந பன்பொ லும்புகபறல் கதம் எபை லும்லத தரறப்பு 

அலடச் தசய்கறநது. குநறப்தரக அங்க ரடி லும்பு Stapes boues ) தறல் 

அலப்ததற்ந தரல ட்லட (Fout plate) தரறப்பு அலட தசய்கறநது. 

இப்தரறப்தறணரல் தசற சவ்றல் இபைந்து உட்கரதுக்கு, சப்ம் 

கடத்ப்தடரல் டுக்கப்தடுகறநது. இன் றலபரல் புனன் கடத்ல் 

ககரபரபொ (Conductive hearing loss ) ற்தடுகறன்நது. தம்தல 

கரரண இன்கரரணது ஆண்கலப றட ததண்கள் இடத்க 

அறகரகக் கரப்தடுகறநது. இன்கரரணது கபைப்பு இணத்ர் 

இடத்தும், ஆசற க்கபலடக குலநரகக கரப்தடுகறநது. 

ஆட்கடரகுபரரறமஸ் ஆணது ததரறர்கபறடத்க அறகரக 

கரப்தடுதுடன் வீரறரண கரதுககபரலறலண ததண் ஆணள் 

தறசறக்கும் கரனத்றல் உபைரக்குகறன்நது. 

 

கட்டிகள்: டுக்கரறல் ற்தடக்கூடி கலற்ந கட்டிகள் 

கரதுககபரலறலண உபைரக்குகறன்நது. இலணக ககன்தசரறமஸ் 

அல்னது ரன்ககன்தசரறமஸ் ன்பொ குநறப்தறடப்தடுகறநது. 

கற்கூநற கரங்ககப உட்கரறலண சரறரக தசல்தடுத் றடரல் 

டுக்கறன்நது. கலும், 

 

ஆட்கடரதசரறமஸ்: 

ஆட்கடரதசரறமஸ் ன்ந இந்கரரணரது கரக்பறர தரகத்றலண 

தரறப்தறணரல் சறன தர்கலக்கு கரதுககபரல உபைரகறன்நது. 

(இந்கரரணரது, தம்தல கரய் கரங்கபரல் டுக்கரறல் உள்ப 

றகச்சறநற லும்லத சுற்நற கலரண றம் தடிது). 

 

றஸ்டிபெனர: 

றஸ்டிபெனர ன்தது உட்கரதுக்கும், டுக்கரதுக்கும் இலடக 

கலற்ந ரபொதட்ட தரடர்தறலண உபைரக்குகறன்நது. உட்கரரணது 
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றத்ரல் அலடக்கப்தட்டும், டுக்கரது ஆணது கரற்நறணரல் 

அலடக்கப்தட்டுள்பது. எபைகலப உட்கரறல் றகசறவு ற்தட்டரல் 

அது கரதுககபரல உபைரக்க இபொற படிரகும். இவ்றரண 

கரதுககபரலறலண, அபொல சறகறச்லசபனம் றஸ்டிபெனர 

சரறதசய்றணரல் குப்தடுத்னரம். உட்கரறதள் ற கசறரணது 

அறர்ச்சறறணரல் ற்தடுகறன்நது. இவ்றர்ச்சறரணது கரறல் 

ற்தடக்கூடி கரய் அல்னது கரர்றதத்றணரல் லனறல் ற்தடக்கூடி 

கரங்கபறணரல் ற்தடுகறன்நது. இதுட்டுறன்நற, றரணங்கபறல் 

தம் தசய்றணரல் டுக்கரறல் ற்தடக்கூடி கரற்பொ அலத்ம் 

ரபொதடுல், கூர்லரண கபைறக்தகரண்டு கரறலண குலடது, அல்னது 

ததரற ததரபைள் தறன் ண்லடறல் றலந்து அதுகரறன் தரகங்கலப 

தரறப்புக்கு உள்பரக்கும்;. 

 

லனறல் ற்தடக்கூடி கரங்கள்: 

கடிரக லன ண்லடறல் ற்தடக்கூடி அறர்ச்சற, குநறப்தரக றக 

வீரறரக ற்தடக்கூடி அறர்ச்சறரணது றலணவு இக்க தசய்துடன் 

உட்கரறலண தசல் இக்க தசய்து கரதுககபரலறலண உபைரக 

கரரகறநது. 

 

தணறஜ்ரறஸ் அநறகுநறகள்: 

இந்கரய் அநறகுநறறணரல் லடபெள்ப கரதுககபரல ற்தடும். 

இணரல்கரற்பொ அலத்ம் டுகரறல்ரபொதடும் கலும் கதம் தரடர் 

சப்ம் என்கநர அல்னது இண்டு கரறலும் ககட்டு தகரண்கட இபைக்கும். 

இற்கு கரம் உட்கரறல் உள்ப டுப்தகுறல் (Scalamedia) வீக்ககர 

அல்னது றக அறகரக றம் சுப்தகரகும். 

 

சத்ம்: 

க்கள்தரலக அறகரக சப்ம் ன்தது ரழ்தரடு தரடர்புலட எபை 

தகுறரகக ஆகறறட்டது. சத்ம் எபை ததுரக றரகும். இது 

ணறணறன் அங்க தசல்தரடுகபறகன ததுரக தசலுத்ப்தடுகறநது. 

சத்ரணது, ணறணறன் உறரறல் தசல்தரட்டிகன குநறப்தரக கரறல் 

றந்ரண தரறப்லத ற்தடுத்துகறன்நது. சப்க கரதுககபரலக்கு 

றக பக்கற கரறரகும். அதரறக்கர கதரன்ந ரடுகபறல் 

தரறற்துலநறல் தறபுரறபெம் 7-10 றல்லின் க்கள் சப்த்றணரல் 

ற்தடக்கூடி கரககபரலறலண ததற்பொள்பணர். சந்கரம் ற்பொம் 

ததரலதுகதரக்கறற்கரக தன்தடுத்ப்தடும் சப்ரணது 
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கரதுககபரலறலண உபைரக்குகறன்நது. அவ்லகரண சப்ங்கள் 

கரட்டரர் லசக்கறள், அறகரக இலச சப்ம் ற்பொம் தனற்நரல் 

உபைரக்கப்தடுகறன்நது. 

சறன கங்பறல் இலசக்கபைறகலப அறகம் தன்தடுத்துறணரல் 

ககட்டல்றநன் தரறப்லத அலடகறநது. இவ்லகரண தரறப்லத 

கரறலண க்கலக்கறல் தரதுகரப்தறணரலும், கலக்கு ற்த 

இலசக்கபைறறலண தன்தடுத்துறணரலும் கட்டுப்தடுத்னரம். 

 

ம்பு தறச்சலணகள்: 

ம்பு தறச்சலணகள்கூட கரதுககபரலறலண உபைரக்கும், ததரதுரக 

கரப்தடக்கூடி கரங்கள். 

 

 ககட்டல் ம்தறல் ற்தடக்கூடி கட்டிகள் 

 என்பொக்கும் கற்தட்ட ஸ்க்கனரரறமஸ் 

 ம்தறல் தசறககபரபொ கரத்றணரல் கரதுககபரல 

 

ஆட்கடரடரக்ஸ்சறட்டி: 

குநறப்தரக சறன பைந்துகள் கரக்பற தகுறறலண தரறப்லத அலடதசய் 

கூடிரக இபைப்தரல் அது கரதுககபரலறலண உபைரக்குகறன்நது. 

அவ்லகரண பைந்றலண ஆட்கடரடரக்ஸ்சறட்டி பைந்துகள் ன்பொ 

குநறக்கப்தடுகறன்நண லும்பு உபொக்கற கரய்க்கு, உட்தகரள்லம் டரக்ஸி 

சரர்ந் பைந்ரணது கரறலண தரறக்கக்கூடி எவ்ர பைந்ரகும். 

 

துஎத் கரங்கள்: 

து ஆக ஆக, ம்தறல் சரர்ந் கரதுககபரன்ல உபைரக கரம் 

உள்பது. இலணக தறரறஸ்லதகரஸ் அல்னது ரரல் 

கரதுககபரல உபைரகும் ன்பொம் குநறக்கப்தடுகறநது. ம்தறல் சரர்ந் 

கரதுககபரல ன்தது பற றணறலலடக அறகரக 

கரப்தடுகறநது. ற்ததரலது பர்ந்து பைம் அநறறல் பர்ச்சற 

கரரக இல டுக்கப்தடுகறநது. குநறப்தரக 65 பல் 70 து எத் 

றணரறலடக கரதுககபரல 25 ப  ல கரப்தடுகறநது. 

 

3.3 கரதுககபரலறன் லககள்: 

கரதுககபரலறன் லககலப ந்து லகரக தறரறக்கனரம். 

அலரண றன் அடிப்தலடறல், கரறன் அலப்தறன் 

அடிப்தலடறல், ற்கரலிகரக ற்தடக்கூடி கரங்கபரல், 
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இற்லகரகக ற்தடக்கூடி கரதுககபரலக்கரண கரங்கள் 

ற்பொம் கரதுககபரலறன் அபறன் அடிப்தலடறல் கரனரம். 

 

3.3.1 றன் அடிப்தலடறல் 

றன் அடிப்தலடறல் உபைரகக்கூடி கரதுககபரலறன் 

லககபரண. கரதுககபரலபெடன் தறநத்ல், தம்தலரக 

கரதுககபரல ற்பொம் தறநந்தறன் கரதுககபரல ற்தடுல். 

 

a. கரதுககபரலபெடன் தறநத்ல் (Congenital Heseingloss) 

தறநப்தற்கு பன்கத கரதுககபரல குந்லறடத்து ற்தட்டு 

குந்ல கரதுககபரலபெடன் தறநக்கறநது. இற்கு கரம் 

தறச கரனத்றகன ற்தடக்கூடி கரங்ககபர அல்னது 

தம்தல கரகரகும். 

b. தம்தலரண கரதுககபரல: தம்லறல் ரபைக்ககதம் 

கரதுககபரல இபைந்ரல் அந் கரதுககபரலரணது அந் 

தம்தலறல் தறநக்கும் ந் குந்லக்ககதம் உபைரக கரம் 

உள்பது. தம்தலறல் ற்தடக்கூடி கரதுககபரலரணது 

அடுத் லனபலநக்கும் கடத்ப்தடக்கூடி அபறற்கு 

வீரறரண குரறசறம் தகரண்டரகும். 

c. தறநந்தறன் உபைரகக்கூடி கரதுககபரல: இந் ததரணது 

தறநந்தறன்ணபைம் கர ன் தசல்தரட்லட சரறரக தசல்தடுத்ற 

தகரண்டிபைக்கும் கலபறல் கர சறன கரங்கபரல் 

வீரறரண கரறணரகனர, றதத்றணரகனர கரதுககபரல 

ற்தடுகறநது. 

 

3.3.2 கரறன் அலப்தறன்அடிப்தலடறல்: 

கரறன் அலப்தறன்அடிப்தலடறல் கரதுககபரலறலண 

லகப்தடுத்னரம். அலரண, புனன்கடத்ல் ககரபரபொ, ம்தறல் 

சரர்ந் கரதுககபரல, புனன்கடத்ல் ற்பொம் ம்தறலும் இலந் 

கரதுககபரல. 

 

a.  புனன் கடத்ல் சரர்ந் கரதுககபரல: கரறன் தபற ற்பொம் 

டுகரதுகபறல் கதம் தறச்சலணகள் ற்தட்டு உட்கரது ட்டும் 

ல்ன றலனறல் இபைப்தறன் அலண புனன்கடத்ல் சரர்ந் 

(Conductive hearing loss ) கரதுககபரல ன்பொ 

குநறப்தறடப்தடுகறநது. இக்ககரபரபொ ன்தது சப்ம் ன்ண? ன்பொ 

உர்ல் ன்தல்ன, சப்ரணது கடத்லில் ற்தடக்கூடி 
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தறச்சலணகபரல் ற்தடக்கூடிரகும். புனன் கடத்ல் ககரபரபொ 

ன்தது றந்ற்நரகும். இலண குந் பைந்கர அல்னது 

அபொலசறகறச்லச பனம் குதடுத்னரம். புனன் கடத்ல் 

ககரபரபொ ன்தது தறநக்கும்ததரலது இபைந்கர அல்னது தறநந் 

ற்தடுகறன்நது. தறநந்தறன்ணர் ற்தடக்கூடி புனன்கள் ககரபரபொ 

ன்தது சப்த்றலண கடத்தும் தரகங்கபறல் 

ற்தடும்தறச்சலணகபரகன பைகறன்நது. 

 

b. ம்பு-உர்வு சரர்ந் கரதுககபரல: கரறன் உட்தகுறறகன 

அலப்ததற்ந உட்கரறன் அலப்தறகன அல்னது அணறன் 

தசல்தரட்டிகன ற்தடக்கூடி தரறப்புகபறணரல் 

உபைரகறன்நது. கலும் உட்கரறலண தரடர்ந்து 

அலப்ததற்ந ககட்டல் உர்வுசரர்ந் ம்புதரலறல் 

கதம் தரறப்புகள் ற்தட்டரல் அலணக ம்பு-உர்வு 

சரர்ந் கரதுககபரல ன்பொ குநறப்தறடப்தடுகறன்நது.  ம்பு 

உர்வு சரர்ந் கரதுககபரல ன்தது தபறக்கரதும், 

டுக்கரதும் ல்ன தசல்தரட்டுடன் தசல்தட்டு, சப்த்றலண 

உட்கரறற்கு கடத்ப்தடுகறன்நது. ஆணரல் உட்கரறல் சப்ரணது 

ன்ணகத்க ற்தட்டுள்ப தரறப்புகபறணரல் சப்த்றலண சரறரண 

றத்றல் அநறந்து புரறந்து தகரள்றல்லன. இக்கரத்றணரல் 

சப்ம் ன்ண ன்பொ புரறரல் கதரறணரல் ற்நர் ன்ண 

கதசுகறன்நரர்கள் ன்பொ அநறறகன கடிணம் அலடப்தடுகறநது. 

ம்பு-உர்ந் சரர்ந் கரதுககபரலரணது தறநக்கும்ததரலக 

உபைரகறன்நது. கலும் இது ரபரக ரபரக பர்ச்சற 

அலடகறநது. இக்குலநதரடு ன்தது றந்ரணது இற்கு எக 

லர்வு கரதரலி ததரபைத்துகரகும். 

 

c. கனந் (புனன்கடத்ல் ற்பொம் ம்பு உர்வு சரர் 

கரதுககபரல: இக்குலநதரடு ன்தது தபற, டு ற்பொம் 

உட்கரது ஆகற பன்பொ தகுறறகன ற்தடக்கூடி தரறப்பு 

அல்னதுககரபரபொ அல்னது தறச்சறலணரகும். கனந் 

கரதுககபரலறலண ததற்நர் புனன்கடத்ல் ற்பொம் ம்பு 

உர்வு சரர் கரதுககபரலக்கரண அநறகுநறகலடன் 

கரப்தடுர். இர்கலக்கரண கரதுககபரலரணது 

கரற்நறன்றரக தசல்தடும் ககட்டல்றநணறன் ரன் அறக 

தரறப்தறலணபெம் 
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d. லும்தறன் றரக தசல்தடக்கூடி ககட்டல்றநணறல் குலநந் 

தரறப்தறலணபெம் கரட்டும். றக ரணர்கலக்கு இக்குலநதரடு 

ன்தது டுக்கரறல் ற்தடும் தரறப்புகபறணரல் புனன்கடத்ல் 

ககரபரலபெம், உட்கரறல் ற்தடும் தரறப்பு ற்பொம் தசற ற 

ம்தறகன து பறர்றணரல் ற்தடக்கூடி தரறப்புகபறணரல் 

ம்பு-உர்வு சரர்ந் கரதுககபரலறலணபெம் 

குநறப்தறடுகறன்நது. இக்குலநதரடுக்கரண சறகறச்லச ன்தது 

எபைபைக்கு எபைர் ரபொதடும் அது அந் தரறன் கரது தசல்தடும் 

பலநல ததரபைத்க அலகறன்நது. கரது றபுக 

இக்குலநதரட்டிற்கரண க்க சறகறச்லசறலண அபறக்கக்கூடி 

சரறரண தர் அக படிவு டுப்தரர். இக்குலநதரடு ன்தது 

பைத்தும் அல்னது அபொலசறகறச்லச அல்னது கரதரலி 

கபைறறலண தன்தடுத்துறன் பனம் சறகறச்லச 

அபறக்கப்தடுகறநது. 

 

3.3.3 இற்லகரகக உபைரகக்கூடி கரது ககபரல: 

இற்லகறலண அடிப்தலடரக தகரண்டு கரதுககபரலறலண 

தடிப்தடிரக பக்கூடி கரதுககபரல ற்பொம் றடீதண 

உபைரகக்கூடி கரதுககபரல ண லகப்தடுத்னரம். 

 

a. தடிப்தடிரக பக்கூடி கரதுககபரல: தடிப்தடிரக 

பக்கூடி கரதுககபரல ன்தது பர்ச்சறபெலட 

கரதுககபரல ன்தம் குநறப்தறடப்தடுகறன்நது. இவ்லகரண 

குலநதரட்டிணரல், கரதுககட்கும் றநலண ததுரக 

குலநத்துதகரள்கறநது எபை குநறப்தறட்ட கரனஅபறல், இக்குலநதரடு 

ன்தது கரறல் ற்தடும் கரய் அல்னது தம்தல 

கரங்கபறணரல் க்கூடி குலநதரடு அல்னது து பறர்வு 

ஆகற கரங்கபரல் உபைரகறன்நது. புனன்கடத்ல் ககரபரபொ 

அல்னது கனந் அல்னது ம்பு உர்வு சரர்ந் 

கரதுககபரலரணது தகரஞ்சம் தகரஞ்சரக ப ஆம்தறக்கும். 

b. றடீதண ற்தடக்கூடி கரதுககபரல: இக்குலநதரடு ன்தது 

எபை கரரபறறடம் றடீதண எக இறகன கரது தசல்தரட்டில் 

சந்றக்கக்கூடி தறச்சலணகபறணரல், ஏபவு தரறப்தறலணகர 

அல்னது பலதுரண கரதுககபரலறலண என்பொ அல்னது 

இண்டு கரறலும் பற்நறலுரக சந்றப்தரர்கள். இக்குலநதரடு 

ன்தது ககட்டல்றநலண பற்நறலுரக தரறப்தறணரல் 

இக்குலநதரடு றந்ரக்கப்தடுகறநது. றடீதண ற்தடக்கூடி 
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கரதுககபரல ன்தது ப்ததரலது ம்பு உர:வு சரர்ந் 

கரதுககபரலறலண சரர்ந்ரகக அலகறன்நது. 

 

3.3.4 ககட்டல்றநணறன் அபறலண எத்கரதுககபரல: 

கரககபரல ன்தது றக பக்கறரக ககட்டல் றநணறன் அபறலண 

எத்க கக்கறடப்தடுகறநது. இவ்லகப்தரடு தறர்கடரணறன் 

சரறறகறத்ல அடிப்தலடரக தகரண்கட லடப்ததபொகறநது. 

உரரக குநறப்தரக 3 எலி அறர்வுகபரண 500Hz, 1000Hz, 2000Hz 

கதரன்நற்நறல் கக்கறடப்தடும் சரசரறரண ககட்கும் றநணறல் இபைந்க 

சரறறகறம் கண்டநறப்தடுகறநது. 

ககட்கும் றநணறன் அபறலண எத்கரது ககபரலரணது 

கலழ்கண்டரபொ லகப்தடுத்ப்தடுகறநது. 

அட்டல: கரதுககபரலறன் அபவீடுகள் 

சரசரறரண ககட்கும்றநணறன் 

அபவு (சடெிசல்) 

கரது ககபரலறன் அபவீடு 

-10 to 25 சரரரக ககட்கும்றநன்/ககட்டு 

உர்ல் 

26 to 40 றரக ககட்டல் 

குலநதரடு/கரதுககபரல 

41 to 55 டுறலனரண ககட்டல் குலநதரடு 

கரதுககபரல 

51 to 70 டுறலன-வீரறரண ககட்டல் 

குலநதரடு 

71 to 90 வீரறரண கரது ககபரல 

91 ற்பொம் அற்கு கனரக றக வீரறரண கரதுககபரல 

கற்கூநற அட்டலல குட்கன் (1965) ன்தர் ங்கறணரர். 

 

3.3.5 கர கரரறங்கபரல் ற்தடும் கரதுககபரல 

சறன கரங்கபறன் அடிப்தலடறல் கரதுககபரல ன்தது 

இக்கமரஜறணறர்ஸ் கரதுககபரல (Enogenenous Healing impairment) 

ற்பொம் இடிகரதத்றக் கரதுககபரல (idiopathic Hearing impairments) 

ன்பொ லகப்தடுத்ப்தடுகறநது. 

 

1. க்கமரஜறணறர்ஸ் கரதுககபரல: இக்குலநதரடு ன்தது 

தம்தல அல்னர ற்ந கரங்கபறணரல் உபைரகப்தடும் 

கரதுககபரலறலண குநறக்கப்தடுகறநது. இக்குலநதரட்டிற்கரண 

கரங்கபரண, தறநப்தற்குபன், தறநக்கும் பைரறல், ற்பொம் 
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தறநந்தறன் எபை குந்லக்கு கரதுககபரல ற்தட கரரண 

அலணத்துகரங்கலம் எபைலகறல் இக்குலநதரடு உபைரக 

கரறரகும். 

2. ன்கடரஜறணறர்ஸ் கரதுககபரல: இக்குலநதரடு ன்தது 

தம்தல சரர்ந் கரங்கபரல் உபைரகும் கரதுககபரலல 

ட்டுக குநறதப்ிடப்தடுகறநது. தம்தல சரர்கரது 

ககபரலரணது அடுத் லனபலநக்கு, கரதுககபரலறலண 

கடத்க்கூடி குரறசறம் தகரண்டரகும். 

3. இடிகரதத்றக் கரதுககபரல: இக்குலநதரடு ன்தது 

கரதுககபரல ந் கரத்றணரல் உபைரகறன்நது ன்தலண 

அநறக படிரது. 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

5. ககட்டல்றநணறல் தங்குதகரள்லம் தரகங்கள் ன்தணன்ண? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

6. கரறன் அலப்தறன் அடிப்தலடறல் அலப்ததற்ந 

கரதுககபரலறன் லகறலண குநறப்தறடுக. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

தறரறவு 4 கரதுககபரலக்கரண றபக்கம் ற்பொம் அற்கு தரடர்புலட  

        தசரற்கள் 

ஆடிகரனரஜறட் ன்தரல் எபைரறன் கரதுககபரலறன் 

அபறலணபெம் அரக்ள் ந் எலி அறர்றகன ககட்கறநரர்கள் ன்ததும் 

அபறடப்தடுகறநது. கரதுககபரலறன் அபரணது, றரண 

டுறலனரண, டுறலனகரடு கூடி வீரறம், வீரறரண ற்பொம் றக 

வீரறரண கரதுககபரல ன்பொ றபக்கரக தட்டிலிடப்தடுகறன்நது. 

கரதுககபரர் அல்னது ஏபவு கரதுககட்கும் றநன் தகரண்டர் ன்பொ 

அலக்கப்தடுது அரறன் கரதுககபரலறன் அபவு பைத்து 

ரறரறல தகரண்கட டிலக்கப்தடுகறநது. எவ்தரபைபைம் 

அரறன் ககட்டல்றநலண சறநப்பு கல்ற துலநறல் தறபுரறபெம் 
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தறரபர்கள் இனரல, ஊணம், குலநதரடு கதரன்ந ரர்த்லகலப 

தன்தடுத்துகறன்நணர். இவ்ரபொ தன்தடுத்துறணரல் ரபைக்கு உற 

அல்னது பொரழ்வு கல ன்தறலண படிதடுக்க றக ததள்பரக 

உள்பது. WHO (1980) ஊணம், குலநதரடு, இனரல கதரன்ந 

ரர்த்லகலக்கு றபக்கம் அபறத்துள்பது. 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லறர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 செயித்தின் இமப்தாடு சதாடர்புறடன நுட்ங்கற 

யறபனறுத்தல். 

 யறபனறகின் அடிப்றடனில் செயித்த்டின் இமப்ற 

புாிந்துசகாள்ல். 

 

இனரல: 

இனரல ன்ந ரர்த்லரணது தரறப்பு அல்னது கரசரண 

தசல்தரடு அல்னது உடல்அலப்தறகன ற்தடக்கூடி தரறப்தறலண 

குநறக்கப்தடுகறநது. இல சறன கரங்கபறணரல் உடலில் ற்தடுகறன்நது. 

அணரல் உடனரணது ணது தசல்தரட்லட தசய்படிரல் 

தரறப்புக்கு உள்பரகறநது. குநறப்தரக கரதுககபரல ன்தது அணறன் 

லகறலண ற்பொம் கரதுககபரல ன்தது அணறன் லகறலண 

ற்பொம் கரதுககபரல ன்ந தரறப்தறன் அபறணரல் ற்தடக்கூடி 

ககட்கும் றநணறன் அபறலண ததரபொத்க அலகறநது. ககட்கும் றநணறன் 

அபரணது பைத்து பலநறல் அபறடப்தடுகறநது. 

 

ஊணம்/குலநதரடு:  

ஊணம் ன்தது லணபெம் தசய் படில அல்னதுறநணறல் 

ற்தடக்கூடி குலநதரகடரகும். ரணரக எபைர் தசய்கூடி 

கலபறலண இர்கபரல் அந் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப கத்றல்தசய்து 

படிக்க படிரது. ஊணம் ன்தது இனரல ன்தற்கு பற்நறலும் 

ரபொதட்டரகும். தணணறல் இது எபைரறன் தசல்தடும் ம் ற்பொம் 

றத்றலண குநறப்தறடுரகும். ஊணம் எபைல எவ்தரபை றறலும் 

லடப்தடுத்தும். இது எபைரறன் அங்க அங்பகறல் றந்ரண 

இபைக்கக்கூடிரகும். 

 

அடிப்தலடரக தகரண்கடர அல்னது அடிப்தலடரக தகரள்பரல் 

அரறன் ணறறநன் ற்பொம் ரகரறகம் ம் தகரண்கட 

தரர்க்கப்தடுகறன்நணர். உரரக எபைர் ஏபவு ககட்கதடுரக 

இபைந்ரல் அல அர் தன்தடுத்க்கூடி தரடர்பு தகரள்லம் 
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பலந, தக்கக்கம், ணறதர் றநன்தகரண்கட கண்தடநறனரம். 

சறனசங்கபறல் கரதுககபரல, இனரல, ஊணம் கதரன்ந 

றபக்கங்கள் தன்அபறப்தறல்லன. 

 

கரதுககபரல:  

ந் எபை தர் ன்தலட ககட்டல்றநலண அடிப்தலடரக தகரண்டு 

ன்தலட தரறநறறலண கரதரலி கபைற தகரண்கடரஅல்னது 

இல்னரல் பர்க்க படிரர்ககப பலதுரக கரதுககபரர் 

ன்பொ அலக்கப்தடுர். கரக்பறர ரற்பொ அபொல சறகறச்லச 

தசய்ர்கள் பலதுரக கரதுககபரர் ன்கந இற்லகரகக 

கபைப்தடுர் இபைப்தறதம் அர்கள் ஏபவு கரதுககபரர் கதரல் 

தசல்தட்டரலும், பலதும் கரதுககபரல ன்தது எபைர் கதசுகறன்ந 

றநலண அடிப்தலடரக தகரண்கடர அல்னது எபைர் தன்தடுகறன்ந 

லசலக தரறறலண அடிப்தலடரக தகரண்டது அல்ன. 

 

ஏபவு கரதுககட்கும் றநன் தகரண்டர்: 

ஏபவு கரதுககட்கும் நறன் தகரண்டர்கள், கரதரலி கபைறக்;தகரண்டு 

ன்லண சுற்நற லப்பும் சப்ங்கலப ககட்டு உர்ந்தும் சறன தர்கள் 

லசலக தரற உறக்தகரண்டு குப்தலநறல் தகரடுக்கக்தடும் 

அநறவுலகலப அல்னது கனந்துலரடுலன புரறந்துதகரள்கறன்நணர். 

குநறப்தரக சப்ம் அறகபள்ப சூழ்றலனறலும் புரறந்துதகரள்கறன்நணர். 

 

ஊணபற்கநரர்: 

ஊணபற்கநரர்/ஊணபற்ந ன்ல ன்தது எபைபைக்கு லல 

அபறக்ககூடிரகும். இது இனரல அல்னது ஊணம் கதரன்நற்நரல் 

உபைரகற ணறணற எபைரறன் கலகலப பலதுரக லடதடுத்ற 

அரது அர்கபறன் து, இணம் ற்பொம் சபகம் ற்பொம் ரகரறகம் 

சரர் கலகலப லடப்தடுத்துகறநது. WHO (உனக சுகரர 

ிபைணம்), ஊணபற்கநரர் ன்தற்கரண றபக்கம் அபறத்துள்பது. 

அரது ஊணத்றணரல் தனலலகலப அல்னது லலசரர்ந் தசலுக்கு 

உட்தடுர்ககபரர். ஊணபற்கநரர் சரர க்கலடன் 

இலற்கு தன ரபொல்கலப ங்கலக்குள்கப உபைரக்கறதகரள்ப 

கண்டும். ஊணபற்கநரர் ன்தது சபகப்தரர்லறகன அது எபை ஊணம் 

ஆகும். 
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WHO உனகபரற லகப்தரடு - 1998 

இனரல ன்தது உடல் அங்க அங்கபறன் தசல்தரடுகபறல் சறன 

கட்டுதரட்லட உபைரக்குகறன்நது. 

 

ஊணம்/குலநதரடு ன்தது ணறதல (பர்ச்சறல) கட்டுதடுத்துகறன்நது. 

 

ஊணபற்கநரர் சபக றநணறகன கட்டுப்தடுத்ப்தடுது அல்னது எபை 

ணறதபைக்கும் சபகத்றற்கும் இலடக உள்ப உநறலண 

கட்டுதடுத்ப்தடுது. 

 

RPWD  சட்டம், 2016 ங்கற லலநகள் 

குலநதரடுகள் உள்பர்கபறன் உரறலகபறன்தடி, 2016 “கரது 

ககபரகரர்”, “ககட்க கடிணரக” ற்பொம் “கதச்சு ற்பொம் தரற 

இனரல” ஆகறற்நறன் லலநகள் தறன்பைரபொ: 

“கரது ககபரகரர்” ன்தது இபை கரதுகபறலும் கதச்சு அறர்தண்கபறல் 

70 டிதற தசறப்புனன் இப்பு உள்பர்கள் 

“ககட்க கடிணரக” ன்தது இபை கரதுகபறலும் கதச்சு அறர்தண்கபறல் 60 

டிதற பல் 70 டிதற ல தசறத்றநன் இப்பு இபைப்தலக் குநறக்கறநது 

“கதச்சு ற்பொம் தரற இனரல” ன்தது கரற அல்னது ம்தறல் 

கரங்கபரல் கதச்சு ற்பொம் தரறறன் என்பொ அல்னது அற்கு 

கற்தட்ட கூபொகலப தரறக்கும் குல்லப அல்னது அதரசறர கதரன்ந 

றலனலகபறலிபைந்து லம் றந் இனரல. 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

7.  கரதுககபரல றபக்கம் பைக. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

8. இனரல, ஊணம்/குலநதரடு, ஊணபற்கநரர் எப்தறடுக. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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தறரறவு 5 கரதுககபரலறணரல் உபைரக்கக்கூடி சரல்கள் 

இற்லகரகக லநபகரக கரப்தடுகறன்ந கரதுககபரலறலண 

இச்சபரம் சரறரக கணறக்கரல் றடுறணரலும், 

கரதுககபரலப்தற்நற தரறரரலும், அர்கபறன் கல்ற சரர்ந் 

கலகள் ற்பொம் அர்கள் சபரத்றல் தங்கு தகரள்து கதரன்ந 

கபைத்துகலக்கு தறல் இல்னரகன கதரய்றடுகறன்நண. கரதுககபரரறன் 

கல்ற தரடர்தரக தல்தபொ றரண கபைத்கள் றனற பைகறன்நது. 

எவ்தரபைபைக்கு கல்ற இன்நறலரகர கரதுககபர 

குந்லகலக்கும் அதுகதரல் கல்ற றக பக்கறரணரகும். 

 

கரதுககபரலரணது லநபகரக தரற, கல்றறநன் சரர்ந் 

தசல்கள், தசல்தரடுகள் ண ற்பொம் சபக தங்கபறப்பு கதரன்ந 

பர்ச்சறறகன தரறப்புகலப உபைரக்குகறன்நது. கரதுககபர 

குந்லரணது ன்தலட ரந்hள் பலதுரக ற்நபைடன் 

தரடர்பு தகரள்றகன றக அறக தரறப்புகலப சந்றக்கறன்நது. 

தறநப்தறகன கரதுககபரலபெடன் தறநக்கும் கரதகபர குந்ல ற்பொம் 

தம்தல கரத்ரல் கரதுககபரல ற்பொம் சறன தன கரங்கபரல் 

உபைரகறன்ந கரதுககபரலரணது குந்ல தறநப்தற்கு பன்தரகக 

அரது கபைலநறல் இபைக்கும்ததரலக குந்லரணது, 

கரதுககபரலறலண ததபொகறன்நது. 

 

5.1 கரதுககபர குந்லக்கு கலரண ததரதுரண கல்றசரர்  

     கலகள்: 

 ஊணம் ற்பொம் கல்ற தரடர்தரண ணறலனறல் ரற்நம். 

 கசலகள் உறகள், தசல்கள், தசல்தரடுகள் கதரன்நற்நறல் 

கபொதரடு தரர்க்கரல. 

 குறரண ரண கல்ற ப்தடக்கூடி சூழ்றலன, இல-

அக்குந்லறன் கரதுககட்கும் அபவு/து/கரதுககரபலறன் 

லகறலண ததரபைத்து அலகண்டும். 

 கற்நலுக்கு தன்தடக்கூடி அபறனரக சுற்பொப்புந சூழ்றலன 

 தரதுகரக்கப்தட்ட ற்பொம் தன்தடுக்கூடி அபறpனரண லம் 

உள்ப ககட்டல்றநன், 

 தரற சரர்ந்றநன்கலப கல் தரறரற்நத்றற்கரக பர்த்ல் 

 கல்ற கலனத்றட்டத்றகன ரற்நங்கலப உட்புகுத்துல் 

 கதச்சு தறற்சற, ககட்டல் தறற்சற, சரறரணதரபை கரதரலி கபைற 

ததரபைத்துல், கரதரலி கபைற தலறலண சரறதரர்த்ல், 
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கரதுஅச்சறலண உபைரக்குல், ஆகனரசலண ங்குல் கதரன்ந 

கலரண கசலகலப பலநரக ங்குல். 

 தரறசரர்ந் தறற்சறறலண ங்குல் 

 

15.2 கரதுககபர ரர்கள் சந்றக்கூடி தறச்சறலணகள் 

தரறச்சரர்ந் சரல்கள்: தறநப்தற்கு பன்தரகக 

கரலுதகபரலக்கரண கரங்கலப சந்றத்து, கரதுககபரலபெடன் 

தறநக்கும் குந்லரணது கதச்சறலணப்தற்நற புரறரலும், புரறர 

கதச்சறலண சந்றப்தறணரலும் தரற பர்ச்சறகன றகுந் தறச்சலணகலப 

சந்றக்கறன்நணர். இர்கள் ந்எபை தசலனபெம் பலதுரக 

தரர்த்ரலும் அற்கரண றபக்கத்றலண ககட்க படிரறணரல், 

அர்கபரல் அச்தசலன பலதுரக அநறந்து உர்றகன றகுந் 

கஷ்டம் அலடகறன்நண. 

 

 டத்லறல் சந்றக்கக்கூடி சரல்கள்: கரதுககபரலரணது 

லநபகரண ஊணம் அல்னது குலநதரடு ஆகும். குடும்த 

உபொப்தறணர்ககபர, குநறப்தரக ரகர அல்னது தரடர்ச்சறரக எபை 

குந்லறலண லகரள்தர்கபரல் பறரக தரடர்ச்சறரக எபை 

குந்லறலண லகரள்தர்கபரல் பறரக 

கரதுககபரலறலண கண்டநறது பறல்ன. கரதுககபர 

குந்லரணது, ற்ந குந்லல கதரனக சறரறக்கவும் ற்ந 

குந்லகலப கதரனக றலபரடவும் தசய்பெம். கரதுககபர 

குந்லரணது  2 அல்னது 4 து பைம்ததரலதுரன் 

கற்நலிலண தரர்லறநன் தறன்ங்கறக கரப்தடும். 

அப்ததரலது ன்தலட கலகலப ற்பொம் கபைத்துக்கலப 

ற்நர்கபறடத்து தசரல்ன பற்தடரது கலும் ற்நர் ன்ண 

கூபொகறணற்ணர் ன்தறலண புரறந்து தகரள்றகன சறம் 

அலடகறன்நது. இக்குலநதரடு குந்லறடத்க கரப்தடும் 

ததரலதுரன் ததற்கநரர் ற்பொம் தனர் குந்லறன் 

டத்லறலண நரக புரறந்து தகரள்கறன்நணர். ததரதுரகக 

கரதுககபர குழ்லறலண ‘றகககரக தசல்தடும்”  அல்னது 

கலழ்தடிர குந்ல ண பத்றல குத்ப்தட்டுள்பது. 

இவ்லகரண சூழ்றலனறல் பப்தடும் கரதுககபர 

குந்லரணது சந்ர்ப்தம் ற்பொம் சூழ்றலன அலபெம் 

பைத்றல் ன்தலட இனரலல ககரதரக 

தபறப்தடுத்துகறநது. இதுக கரதுககபர குந்லறடத்து 

டத்ல சரர்ந் தறச்சறலணக்கு அஸ்றரரக அலகறநது. 
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 ன்ணம்தறக்லக ற்பொம் சும்தறக்லக சரர்ந் சரல்கள்: 

கரதுககபர குந்லரணது லணரது சரறக்க 

கண்டதணறல் அது தல்கபொ கரறகலப ததரபொத்க 

அலகறன்நண. அலரண கரதுககபரலறன் 

அபவு/கரதுககபரலறன் லக/அர்கபறன் அநறவுறநணறன் 

அபவு, றட்டறட்ட தறற்சறறலண தரடங்கும் து குறரண 

கபைறறலண தன்தடுத்துல், கல்ற, உறகள், சலுலககள் 

கதரன்நற்லநக சரபைம். சறநப்பு உறறன்நற தரறலகர 

கதச்சு சரர்ந் றநன்கலப (ற ற்பொம் டுறலன தகரண்ட 

கரதுககபரர்கலப ற) பர்க்க படிரது. தரற ற்பொம் 

கதச்சு சரர்ந் றநன்கலப பர்த்து தகரள்ப படிர 

சூழ்றலனக்கு ள்பப்தடுறணரல் இக்கரதுககபர 

குந்லகபரல் ரய்தரற சரர்ந் றநன்கலப பர்க்க 

படிறல்லன ஆலகறணரல் சரர க்கறபலடக 

கல்கலப தரறரநறதகரள்ப படிறல்லன. ஆலகறணரல்ரன், 

ன் ததற்கநரர் ற்பொம் ன்தடன் தறநந்ர்கலடன் 

எபைங்கறலறல்லன. இவ்லகரண தசல்தரடரணது 

கரதுககபர குந்லறன் ன்ணம்தறக்லக ற்பொம் 

சும்தறக்லகல பற்நறலுரக தரறக்கறன்நது. 

 

றட்டறட்ட தறற்சறறட்டத்றல் சந்றக்கக்கூடி சரல்கள் 

 சரர குந்லரணது ன்தலட வீட்டுக்கு அபைகரலறல் 

உள்ப தள்பறறகன கசர்க்கப்தடுகறநது அல்னது ததற்கநரர்க்கு கபொ 

றபொணங்கலப அநறர கரத்ரகனர வீட்டுக்கு அபைகரலறல் 

உள்ப தள்பறறகன கசர்க்கப்தடுகறநது. ஆணரல் கரதுககபர 

குந்லரணது ன்குப்தறகன தறலுகறன்ந தனப்தட்ட கரதுககபர 

குந்லபெடன் தடிப்தறணரல் (கபொகநரண கரதுககபரல, 

அநறவுத்றநன், றநன்கள், என்பொக்கு கற்தட்ட ஊணம்) ன்தலட 

கலக்கு ற்நரற்கதரன்ந கல்றசரர் கலகலப ததநப்தடுறல்லன. 

 

 ணம் ற்பொம் சபக பர்ச்சற சரர்ந் சரல்கள்: சறநப்புள்பறகள் 

றக குலநந் அபறகன உள்பரல், கரதுககபர குந்லரணது 

உலநறடத்துடன் கூடி சறநப்பு தள்பறறகன கட்டரரக 

கசர்க்கப்தடுகறன்நணர். றடுறறகன ங்கறறடுறணரலும் 

றடுபலந ரட்கபறகன ட்டும் குநறப்தரக பைடத்றற்கு எபைபலந 

வீட்டுக்கு பைறணரல் இக்கரதுககபர குந்லகள் ணம் 

ற்பொம் சபக பர்ச்சறறல் றகுந் தரறப்புகலப சந்றக்கறன்நணர். 

 



 

36 
 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

9. கரதுககபர குந்லறன் கல்றசரர் கலகபறல் கதம் 

இண்டிலண குநறப்தறடுக. 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

10.கரதுககபர ரர்கள் சந்றக்கக்கூடி தறச்சலணகபறல் கதம் 

பன்நறலண குநறப்தறடுக. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

  

தரகுத்நறகரம்  

ரழ்க்லகறன் தரடக்கத்றல் புனன் குலநதரடுள்பர்கலபக் 

கண்டுதறடிப்தது தணபறக்கும் ன்பொ இப்கதரது உனகபறல் 

ற்பொக்தகரள்பப்தடுகறநது. இதுவும் உண்லக, கரதுககபரல 

கண்டுதறடிப்தறல் கரல்ற அலடந்ரல் அறகரண தரற தற்நரக்குலந 

ற்தடனரம். அது குந்லறன் ஆலல பர்ச்சறல டுக்கும். இந் 

தறரறறல் ரம் உடலில், ககட்டலின் பக்கறத்தும், கரறகள், 

லககள் ற்பொம் கரதுககபரல குலநதரடு தற்நற சரல்கள் 

ஆகறற்லநக் கற்கநரம். 

 

கலனச்தசரற்கள் 

சதாடக்க யனது - குறாடு உறுதிசெய்னப்ட்ட குிப்ிட்ட யனது. 

ஆடிரன் - தகட்கும் உணர்வு. 

ஆடிட்டாி கூர்றந - தகட்கும் தின். 

தகாக்லினா - ஏற்ிகறக் சகாண்டிமெக்கும் சுமல் அறநப்பு இனந்திப 

அறகற நின் ெநிக்றைனாக கடத்துதல். 

இணக்கம் - இபத்த உவு. 

உள் காது - காதுகின் உட்பு குதி: தகாக்லினாறயக் சகாண்டுள்து 

நற்றும் சயஸ்டிபுர் அறநப்பு. 

புண் - கானம் காபணநாக உடலின் மெ குதிக்கு ஏற்டும் தெதம் அல்து 

உடல் நின்றந. 



 

37 
 

டுக் காது - செனல்டும் தகட்கும் கமெயினின் மெ குதி. 

உள் காது - டிம்த்திலிமெந்து ஒயல் ொபத்திற்கு ஆற்ற நாற்றும் 

குதி. 

சயிப்பு காது - ின்ாயின் ின்ணி, காது கால்யாய் நற்றும் 

டிம்ம் நற்றும் இது டுத்தப காதுக்குள் லி அறகற டத்துகிது. 

ெிப்பு கல்யி – ெிப்புத் ததறயகறக் சகாண்ட குமந்றதகின் 

கல்யினில் கயம் செலுத்தும் கல்யி கிற. 

தடாக்தறாிாஸ்தநாெிஸ் - தாய்த்சதாற்ின் யிறயாக ஏற்டும் மெ 

தாய் toxoplasma gondii ட்டுண்ணி. 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறக்கும் றணரக்கலக்கரண றலடகள் 

1. சறநப்பு கல்ற ன்தது குலநதரடுகள் உள்ப குந்லகபறன் 

கலகலப புர்த்ற தசய்பெம் கல்ற. 

2. எற்லந உர்வு உர்ச்சற குலநதரடு எபை தரறப்பு தகரண்ட 

தலக் குநறக்கறநது. அகசம் உர்ச்சற குலநதரடு எபை 

தபைக்கு இண்டு குலநதரடு குநறக்கறநது. 

3. எலில தறடிறல் லக்க ககட்க்கும் றநன் பக்கற தங்கு 

குக்கறநது அல்னது சூலன தற்நற கல்கலப அநறததந 

உவுகறநது. 

4. தசநறரண ற்பொம் அறர்தண் அடிப்தலடறல் ககட்க்கும் றநன் 

அல்னது கரதுககபரல அபல அபறட படிபெம். 

5. தபறப்புந கரது, டுத்க்கரது ற்பொம் உள்கரது ஆகறற்லந 

உள்படக்கறது. புநச்தசறச்கசரலண, தபறதசறப்புன கரல்ரய், 

தசறப்தலந, சறற்தநலும்பு, த்லசுபைள் ற்பொம் தசறப்புன ம்பு. 

6. சறலவு பத்றன் அடிப்தலடறல் ககட்க்கும் இப்பு 

தறரறக்கப்தட்டுள்பது. அல கடத்தும் கரதுககபரல, உர்ச்சற 

ம்தறல் கரதுககபரல ற்பொம் கனப்பு கரதுககபரல. 

7. குலநதரடு ன்தது ந்தரபை கசம் அல்னது அலப்தறன் 

உடற்கூபொ ற்பொம் உடற்கூபொ தசல்தரடுகபறன் தனவீணபம் ண 

கூநப்தடுகறநது. கரதுககபரல ன்தது எபை லக ற்பொம். 

8. குலநதரடு உபொப்புறலன தசல்தரட்டின் குலநதரட்லடக் 

குநறக்கறநது. இனரல ணறப்தட்ட றலன ம்புகலபக் 

குநறக்கறநது. ற்பொம் ஊணபற்கநரர் ன்தது சபகத்நறன் அல்னது 

ணறணறபைக்கும் சபகத்றற்கும் இலடறல் உள்ப 

கட்டுதரட்டிலண குநறக்கறநது. 
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9. இனரல ற்பொம் கல்றக்கு ற்நர்கலலட கணரதரத்ல 

ரற்பொது அசறரணது, ற்பொம் அர்கலக்கரண 

கல்றபலநல அலக்க அரது அர்கபறன் ககட்கும் 

அபவு/து/கரதுககபரலறன் லக. 

10. கரதுககபரல குலநதரடு தகரண்ட ரர்கள் றர்தகரள்லம் 

பக்கற தறச்சலணகள் தரற, றட்டறட்ட தறற்சற ற்பொம் 

உர்ச்சற பர்ச்சற. 

 

தரறந்துலக்கப்தட்ட தல்கள் 
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 https://neupsykey.com/challenges-of-congenital-hearing-loss/ 

 https://www.livestrong.com/article/509643-characteristics-of-

hearing-impairment-and-deafness-in-children/ 

 Introduction to Speech and Speech Teaching to the Hearing 

Impaired – B.Ed.SE material by TNOU. 

 Lynas, W. (2000). Communication options. In J. Stokes (Ed), 

Hearing Impaired Infants – Support in the first eighteen months. 

London: Whurr Publishers Ltd. 

 Paul.P.V. and Quigley, S.P. (1994). Language and Deafness. 

(2nd Edition). San Diego CA: Singular Publishing Group Inc. 

 Reddy, L., Ramar, R. And Kusuma, A. (2004). Hearing 

Impairment – An Educational Consideration. New Delhi; 

discovery Publishing House. 

 Students who are Deaf or Hard of Hearing: Eligibility Criteria 

Guidelines (2003) and Assessing Students’ Needs for Assistive 

Technology (2009) by WI Department of Public Instruction. 
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தரகுற - 2 கரதுககபரலறணரல் ற்தடும் றலபவுகள் 

தரட அலப்பு 

அநறபகம் 

குநறக்ககரள்கள் 

தறரறவு 6 கரதுககபரரறன் குரறசறங்கள் ற்பொம்   

  கரதுககபரலறணரல்   ற்தடும் றலபவுகள் 

6.1 கரதுககபரலறலண கண்டநற உவும் அநறகுநறகள் 

6.2 கரதுககபரலறணரல் ற்தடும் றலபவுகள் 

தறரறவு 7 ஆம்தகரன றட்டறட்ட தறற்சறறன் கலகள் 

7.1 கரதுககபரலறணரல் தரற ற்பொ கல் தரறரற்ந  

பலநறல் ற்தடும் ரக்கங்கள். 

7.2 ஆம்தகரன றட்டறட்ட தறற்சறறன் பக்கறத்தும். 

தறரறவு 8 கரதுககபரலறலண ததரபொத்து ணறதர் கசர்ந்து டுக்கும்

  தரடர்பு தகரள்லம் பலந 

8.1 தரடர்பு தகரள்லம்பலநறன் றபக்கம் பைக. 

8.2 தரடர்பு தகரள்லம் பலநறன் அடகுபலநகள்  

     8.2.1 ரய்ற பலந 

               8.2.2 (ரய்ற அற்ந) லசலக பலந 

தறரறவு 9 கரதுககபர குந்லறடத்க கரப்தடும் கல்றநறவு சரர்ந்  

  பர்ச்சற ற்பொம் பலலரண தற்நறகள். 

தறரறவு 10 தரறற்தட்தம் சரர்ந் உறகள் ற்பொம் பெக்றகள் 

தரகுத்நறகரம்  

உங்கள் பன்கணற்நத்ல கசரறத்நறபெம் தறற்சறக்கரண றலடகள்  

தரறந்துலக்கப்தட்ட  தல்கள் 

 

அநறபகம் 

சறநப்பு குந்லகலக்கு ண சறநப்தரண கல்றத்கலகள் றகுந் 

கணத்துடன் ங்கப்தட கண்டும். ஆகக சறநப்பு குந்லகபறன் 

கலகள் பூர்த்ற ஆகறன்ந லகறல் கல்றரபர்கள் குநறக்ககரள்கலப 

அலத்றட கண்டும். சறநப்பு குந்லகபறன் கலகலப பூர்த்றரகும் 

லகறகன ஆசறரறர்கலப உபைரக்கறடுல், ரற்நங்கலக்கு 

உட்தடுத்ப்தட்ட கபைத்துகக்ப, புற கண்டுதறடிப்புகள் கதரன்நல 

சறநப்பு கல்றத்துலநறல் உபைரகறட கண்டும். ஆகக இந் 

தகுறறகன, கரதுககபரரறன் குரறசறங்கள் ற்பொம் 

கரககரலறணரல் ற்தடும் றபiவுகள், ஆம்தகரன றட்டறட்ட 

தறற்சறறன் கலகள், கரதுககபரலறலண ததரபொத்து ணறதர் 
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கர்ந்து டுக்கும் தரடர்பு தகரள்லம் பலந, கல்றநறவு சரர்ந் 

பரச்சற கதரன்நற்லந தற்நற கனந்துலரடனரம். 

 

குநறக்ககரள்கள் 

லங்கள் இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர் லவீர் ததநக்கூடி 

றநன்கள், 

 

 கரதுககபரலக்கரண அநறகுநறகள் ற்பொம் அணறன் 

றலபவுகலப புரறந்துதகரள்லல். 

 ஆம்த கரனறட்டறட்ட தறற்சறறன் கலகலப றபக்குல். 

 கரககபரலறலண ததரபொத்துணறதர் கர்ந்து டுக்கும் 

தரடர்பு தகரள்லம் பலநறலண தற்நற றரறத்ல். 

 கரதுககபரரறன் கல்றநறவு சரர் பர்ச்சறறலண 

றபக்குல். 

 கரதுககபரபைக்கு உறடும் தரறற்தட்த சரர்ந் பெத்றகலப 

தற்நற கனந்துலரடுக. 

 

தறரறவு 6 கரதுககபரரறன் குரறசறங்கள் ற்பொம்   

  கரதுககபரலறணரல் ற்தடும் றலபவுகள்  

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர் லவீர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 செயித்தின் குறாட்டின் அிகுிகற யியாித்தலும் 

யறகப்டுத்துதலும். 

 திமெக்கு செயித்தின் குறாட்டின் தாக்கத்றத குப்ாய்வு 

செய்தல். 

 

6.1 கரதுககபரலறலண கண்டநற உவும் அநறகுநறகள்: 

கரதுககபரல ன்தது தறற்தடுத்ப்தட்ட எபை குலநதரடரகும். 

கரதுககபரலறலண தன றகபறல் கபொதடுத்னரம். 

கரதுககபரலறன் அபறலண ததரபொத்கர அல்னது கரதுககபரலறன் 

வீரறத்ன்ல கதரன்நற்லந லத்து அநறந்து தகரள்பனரம். எபைர் 

எபை ரர்த்லறலண அநறந்துதகரள்றல் ற்தடும் கஷ்டம் ற்பொம் அர் 

ற்ந எபைரறடம் பறரக தரடர்பு தகரள்ப படிரல கதரன்ந 

அநறகுநறகள் பனம் கரககபரலறலண கண்டநறனரம். 

 கரதுககபர சறபொகுந்லரணர்கள் ற்நர்கள் ரய்றரக 

ன்ண தசரல்கறநரர்கள் ன்தல புரறந்துதகௌர்றகன றகுந் 

கடிணம் அலடரர்கள். 
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 ஆசறரறகர கதசுரறன் உட்டு அலசறலண றகுந் அபைகறல் 

அர்ந்து கணறப்தரர்கள். 

 கதசுதல றபைம்த றபைம்த தசரல்னச் தசரல்லுல். 

 கதசுதரறன் பகத்றலணக தரடர்ந்து தரர்த்ல். 

 சப்ம் ங்கறபைந்து பைகறன்நது ன்பொ கரதுககபர குந்லகபரல் 

கண்டநற படிரது. 

 குலநரண தசரற்கபஞ்சறத்ல தன்தடுத்துல் 

 கதச்சு எலிகலப றக கரசரக உச்சரறத்ல் 

 றக அறகரண சப்ம் ககட்டரலும் கரதுககபர குந்லகபரல் 

அற்கு (தறல் அபறக்க படிரது) தசற டுக்க படிரது. 

 கரதுககபரரறன் தறன்ணரல் றன்பொ து கதசறணரலும் 

அர்கபரல் அற்கு தறல் அபறக்கபடிரது. 

 தறன்ங்கற கதச்சு ற்பொம் தரற பர்ச்சறலண தபறதடுத்துர். 

 ரததம் ரய்றரக தரடர்புதகரண்டரல் அலண 

கணறக்கரலும், றக அலறரக இபைப்தரர்கள். 

 கடிகர அல்னது டி.ற கதரன்நற்லந றக அறக சப்த்துடன் 

தன்தடுத்துரர்கள். 

 அடிக்கடி ஜனகரம் அல்னது கரறல் தறச்சலண, கரதுலி 

கதரன்ந குலநதரடுகலப தபறப்தடுத்துர். 

 கற்நலில் குலநதரடு உலடரகவும், றக கரசரக 

தசல்தரட்டிலண ரன் தறலும் தள்பறறகன தபறப்தடுத்துர். 

 

6.2 கரதுககபரலறணரல் ற்தடும் றலபவுகள்: 

ணற கரரணது 20 பல் 20000 Hz சப்த்றலண புரறந்து தகரள்ப 

படிபெம். கரதுககபரலரணது எவ்தரபைரறன் கரது தசல்தடும் 

பலநறலண அடிப்தலடரகக தகரண்கட றர்றக்கப்தடுகறநது. அந் 

கரது ஆணது கரதுககபரலறன் அபவு, கரதுககபரலறன் லக 

ற்பொம் ந் றல் கரதுககபரல ற்தடுகறன்நது ன்தலண 

அடிப்தலடரகக் தகரண்கட அலகறநது. கரதுககபரலறன் 

கரரக ரய்றரக தரடர்புதகரள்லம் பலநறலண 

இந்துறடுகறன்நணர். சப்ம் ன்ண ன்தறலண அநறபடிர 

கரத்ரல், சுற்பொபுத்றகன றனவும் கபொதட்ட சப்ங்கலப அநறறகன 

றகுந் கடிணம் அலடர் குநறப்தரக கதச்சறலண அநறறகன றகுந் 

கடிணம் அலடகறன்நணர். சப்ங்கலப றகுந்அறகரக தகரடுப்தறணரல் 

ந் பன்கணற்நபம் தபறவும் சப்த்றல் ற்தடுறல்லன. றக 

அறகரண சப்ம், உட்கரறன் தரறப்பு சரர்ந் குரறசறம், கதரன்ந 
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கரங்கபரல் றக அறகரண சப்த்ல சகறத்து தகரள்ப றக கடிணம் 

அலடகறன்நணர். 

 

தறநந்தறன்ணகர, தறநப்தற்கு பன்கதர கரதுககபரல ற்தட்டரல் அது 

அந் கரதுககபர குந்லறன் கதச்சு ற்பொம் தரறறன் பரச்சறல 

தரறக்கறன்நது. எபை கரறல் கரதுககபரல ற்தட்டரலும்கூட, 

அர்கபரல் சப்ம் ன்ண ன்தறலண அநறறகன குடிணம் அலடர் 

கலும் கதச்சறலண றக குலநரகக அநறந்துதகரள்ர் கலும் 

இக்குலநதரடு ஆணது அர்கபறன் கல்ற, தரறஅநறவு ற்பொம் ககட்டு 

அநறபெம் பர்ச்சறறகன றகுந் கடிணம் அலடர். 

 

ததரதுரகக கரதுககபரர்கள், ககட்தறல் கதசுறல் றகுந் சறம் 

அலடகறன்நணர். கரதுககபரரக்ள் ப்ததரலது ங்கள் தரர்க்கறந எபை 

தசலன லத்க புரறந்து தகரள்கறநரர்கள் தணணறல் சப்ங்கபறன் 

உறக்தகரண்டு அச்தசலன உபடிரது அல்னர. 

 

கரதுககபரர்கபரல், றகுந் சப் இiச்சல் றலநந் இடங்கபறல் 

கதம் தசல் லடததற்நரல் அலண உ படிரது. கபைத்துக்கலப 

ற்தநரபைரறடம் தரறரநற தகரள்து ன்தது ல்கனரபைலட 

ரழ்க்லகறலும் றக பக்கறரணரகும். ஆணரல் கரதுககபரர்கபரல் 

ங்கலலட கபைத்துக்கலப ற்நர்கபறடம் தரறரநற தகரள்பபடிர 

கரத்ரல் அர்கலலட ரழ்க்லக லடபலந 

தறன்ங்கறகபெள்பது. கரதுககபரலறலண சரறரக லடதடுத்றல்லன 

ணறல் கலக ப்தட்டள்ப தறச்சலணகலப சந்றப்தரர்கள். 

 

 சகறப்புத்ன்ல இபைக்கரது, றகுந் ககரதம், லணபெம் 

றர்ரநரகக றலணப்தர். 

 ததரபொல இன்ல, தடதடப்பு, ணஅலத்ம், ணகலண 

 சபக சூழ்றலனல றர்ப்தர். 

 ரழ்வுணப்தரன்ல, சபகத்ல றட்டு றனகுல் 

 பன்ச்சரறக்லக குலநரகவும், சு தரதுகரப்புக்கரக றகுந் 

தணக்தகடுப்தர். 

 கலன தரடர்தரண தசலில் றகுந் குலநந் றநலணப் ததற்பொ  

இபைப்தரர்கள். அன் பனக தசல்தடுரர்கள். 

 ப்ததரலதும் கசரர்ரண ணறலனல ததற்பொ இபைப்தரர். 
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பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

1. கரதுககபரலறலண கண்டநற உவும் அநறகுநறகபறல் கதம்    

   இண்டிலண குநறப்தறடுக. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

2. கரதுககபரலறணரல் ற்தடும் றலபவுகபறல் கதம் பன்நறலண    

   குநறதப்தறடுக. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

தறரறவு 7 ஆம்தகரன றட்டறட்ட தறற்சறறன் கலகள் 

ற ற்பொம் டுறலன அபவுள்ப கரதுககபரலறலண ததற்பொள்ப 

குந்லகபரல், கற்நலிலும், கதச்சு ற்பொம் தரற சரர்ந் றநன்கலப 

பர்த்து தகரள்றகன றகுந் (கடிணம்) சறம் அலடறணரல் 

அர்கபரல் ங்கலலட சுசரர்ந் ம்தறக்லகலபெம், தள்பறசரர்ந் 

கலகபறலும், கலன தரடர்தரண தசல்றநன்கபறலும் றகுந் சறம் 

அலடகறன்நணர். கரதுககபரர்கபi சறபொறகன 

கண்டநறப்தடரல்றட்டரல் அது அர்கபறன் கதச்சு, கற்நல், 

சபகதரடர்பு கதரன்நற்லந தரறக்கும். குந்ல தறநந் உடகண, 

குந்லறன் ககட்டல்றநலண கண்டிப்தரக அபவீடு தசய்கண்டும். 

இவ்ரபொ அபவீடு தசய்றணரல் கரதுககபர குந்லக்கு 

குறரணதரபை ரழ்றலண ககட்டல் றபுரல் படிகறநது. 

கரதுககபரல கண்டநறப்தட்டு குந் கபைற ததரபைத்ப்தட்டு கதச்சு 

ற்பொம் தரறபர்ச்சற அலடக்கூடி லகறல் தறற்சறறலண 

றட்டறட்டு கண்டும். 

  

7.1 கரதுககபரலறணரல் தரற ற்பொ கல் தரறரற்ந பலநறல் 

ற்தடும்ரக்கங்கள் 

தரற ன்தது க்கரண பலநரக இற்கு ன்ண றபக்கம் ன்நரல் 

ண்ங்கலப அப்தடிக தரறரநறதகரள்கரகும். தரறறன் 

அலப்தறகன றறகள் உள்பண. அவ்றறகபறன் அடிப்தலடறகன எபைர் 
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அம்தரறறன் தசரற்கலப  தன்தடுத் கண்டும் எவ்தரபை 

தரறக்கும் எவ்தரபை றறகள் உள்பண. 

 

கரதுககபர குந்லரணது தரறறலண தன்தடுத்கண்டுதணறல் 

அம்தரறறல் அலப்ததற்ந றறகலப அர்கலக்கு கற்தறத்றட 

கண்டும். எபை குந்லறலண இபம் றணறகன கண்டநறப்தட்டு 

கரதுககபரலக்கு ற்ந  கரதரலி கபைறததரபைத்ற றட்டறட்ட 

தறற்சறறலண ங்கற, குறரண கதட்டரற ததரபைத்ற, கரதுஅச்சு 

ததரபைத்ற அர்கலக்கு கண்டி உறறலண தசய்றட கண்டும். 

 

தரறரற்ந பலநறலண தன்தடுத்றட கண்டுதணறல் கலக 

ப்தட்டுள்ப கரறகலப அடிப்தலடரக தகரண்கட கர்ந்தடுத்றட 

கண்டும். 

 ந் றல் கரதுககபரல  ற்தட்டது. 

 கரதுககபரலறன் லக. 

 கரதுககபரலறன் அபவு ற்பொம் லபள்ப 

ககட்புத்றநலண தன்தடுத்துல் 

 தரற சரர்ந் றநன்கள் 

 உட்டு ரசறப்பு றநன்கள் 

 ஆலல 

 அநறவுத்றநன் 

 கல்றப் தறன்ணற 

 குடும்தச் சூல் 

 ப்ததரலது ஆம்தகரன றட்டறட்ட தறற்சற 

அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. 

 வீட்டில் லகரலம் தரடர்பு தகரள்லம் பலந 

 என்பொக்கு கற்தட்ட குலநதரட்டிலண ததற்நறபைத்ல். 

 

தரறரணது தரடர்புதகரள்லம் பலநறன் பனரகக கற்கப்தட்ட 

குந்லரணது, ரணரகக தரறலண றகுந் பறல சரறரண 

சூழ்றலனறல் கற்பொதகரள்கறன்நணரர்கப. ஆகக ஆம்த தள்பறறகன 

தறபுரறபெம் கரதுககபரர்கலக்கு தறபுரறபெம் ஆம்தப்தள்பற ஆசறரறர், 

தனற சூழ்றலனகபறன் பனம் அததகல்ற றரக சரறரணதரபை 

தரறறலண ங்கறட கண்டும். தரடர்பு தகரள்லம் பலந ன்தது 

எபை சரறரண கரறரகும். தரறறலண கற்நறட ஆகக தல்கபொ 

தசல்தரடுகபறன் பனம் அச்தசல்தரடுகள் உண்லரணரகவும், 

அர்த்ம் ததரபைந்றரகவும் இபைக்கும் லகறலும், தல்கபொ 

ரய்ப்புகலப ங்கற அன்பனம் கரதுககபர குந்லரணது றக 
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பறரக ஆசறரறபைடன் தரடர்புதகரண்டு தரறறலண பர்த்றட 

கண்டும். 

 

7.2 ஆம்தகரன றட்டறட்ட தறற்சறறன் பக்கறத்தும்: 

ஆம்தகரனறட்டறட்ட தறற்சறறல் 

ங்கப்தடக்கூடி/தசல்தடுத்க்கூடி தறகபரண. 

 

 உறபுரறந்றடக்கூடி தரறற்தட்த கபைறகள் ற்பொம் தறகள்: 

கபைறகள் ற்பொம் தசல்பநலகபறன் உறபனம் குந்லறன் 

தங்கபறப்பு றநன் குநறப்தரக றலபரடுல், தரடர்புதகரள்லம் 

றநன், சரப்தறடுல் அல்னது எபை இடம்றட்டு கபைல் கதரன்ந 

தசல்கபறல் கம்தரடு தசய்ல். 

 ஆடிரனஜற: கரதுககபரலறலண கண்டநறந்து குந் 

கபைறறலண ததரபைத்ற கரதுககபரலறன் பர்ச்சறலண 

டுத்ல். 

 குடும்ததறற்சற: குந் தர்கபறன் பனம், கரதுககபர 

குந்லறன் சறநப்புத் கலகலப குடும்த உபொப்தறணர்கலக்கு 

புரறலத்து, குந்லறடத்து றநன் கம்தரடு தசய்றத்ல். 

 பைத்து உறகள்: கரதுககபரலறலண கண்டநறவும் அல்னது 

கரதுககபரலறலண அபவீடு தசய்ற்கு 

 ணனம் சரர்ந் ஆகனரசலணகள்: குந்லகள், ததற்கநரர் 

ற்பொம் குடும்த உபொப்தறணர்கலக்கு ங்குல். 

 தசறலிர் சரர்ந் கசலகள்: உடலிகன ற்தடும் தறச்சறலணகள் 

குப்தடு;த்றடவும் டுத்து றபொத்றடவும் தசறலிர் கசலல 

ங்கறடல். சறகறச்லசகள், றரணம் ற்பொம் கர்வுததற்ந 

பைத்துரறன் தசனய்றட்டங்கலப அல்தடுத்துதும் இறல் 

அடங்கும். 

 சத்துவு கசல: சத்துவு சரர் கசலகபரண தரல்குடித்ல் 

சரர் றநன்கள், தரல்குடித்லில் கதம் தறச்சலணகள், 

உவு தக்கக்கங்கள், உறலண கர்ந்தடுத்ல் கதரன்ந 

தசல்கபறகன கசல புரறந்து கரககபர குந்லக்கும் அரறன் 

ததற்கநரபைக்கும் உறதசய்றடுல். 

 தரறற்சரர்ந் றநன்ரய்ப்பு சறகறச்லச: இச்கசலறல் 

சுஉறசரர் றநன்கள், ரபொனக்கு உட்தடுத்ப்தட்ட 

டத்ல றறகள் ற்பொம் றலபரட்டு ற்பொம் உர்வு, இக்கம் 

ற்பொம் தரறற்சரர்ந் றநன்கள் உள்படக்கம் ஆகும். 
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 ததற்கநரர்க்கரண தறற்சற, ததற்கநரர்க்கரண கல்ற 

 தறசறகரததற சரர்ந் கசலகள்: இச்கசலறன் பனம் 

கபைலில் சந்றக்கக்கூடி சறங்கலபபெம், அலண டுத்றடவும் 

தசல்தரடு சரர்ந் சறங்கலபபெம் சரறதசய்கரகும். 

 ணரலறரண கசலகள்: ணறலனல ஆரக்கூடி கர்வுகள் 

டத்ற எபைரறன் ணறலனல சரறரக அபவீடு தசய்து 

அன்பனம் அக்குந்லறன் டத்ல ற்பொம் கற்நல்றநன். 

ணனம் கதரன்ந தசய்றகலப ததற்கநரபைக்கு ங்கறடவும், 

சரறரண எபை புற றட்டத்றலண குந்லறன் கம்தரடு 

றநதக்கரக உபைரக்கற தசல்தடுத்றட குந் ஆகனரசலண, 

ததற்கநரபைக்கரண தறற்சற ற்பொம் கல்றறலண ங்கறட 

கண்டும். 

 எபைங்கறலந் கசலகள்: ரர் எபைர் ததற்கநரபைடன் குந் 

எபைங்கறலப்புடன் இலந்து சரறரணதரபை உறலபெம் 

கசலலபெம் அபறத்துததற்கநரபைக்கு உற தசய்றணரல் 

ததற்கநரர் ங்கபறன் கடலபெர்ல அநறர் ங்கள் 

குந்லறன் ஆம்தகரன றட்றட்ட தறற்சறறல், 

 சபக தறசரர்ந் கசலகள்: கரதுககபர குந்லற்பொம் 

ததற்கநரரறன் சபக ற்பொம் உர்வு சரர்ந் கலகலப சரறரண 

லகறல் அபவீடு தசய்து கரதுககபரபைக்கும் அரறன் 

ததற்கநரபைக்கும் குந்ஆகனரசலணகள் ற்பொம் ரழ்க்லக சரர்ந் 

தறற்சறகலப ங்கற உறட கண்டும். இலண ணறப்தட்ட 

பலநறல் ணறரககர அல்னது குல பனரக குந் 

உறறலண கரதுககபர குந்லக்ககர அல்னது அரறன் 

ததற்கநரபைக்ககர ங்கறட கண்டும். 

 சறநப்பு அநறவுலகள்: இப்தகுறறல் இலக்கப்தடுது 

ரதணறல் குந்லக்கு வ்லகறல் கற்தறக்கனரம். ந் 

சூழ்றலனறல் கற்தறக்கனரம் ற்பொம் ன்தணன்ண தசல்கலப 

கற்தகரள்பனரம் கதரன்நல டிலக்கப்தடுகறநது. கலும் 

குடும்த உபொப்தறணர்கபரண தசய்றகள், றநன்கள் ற்பொம் 

குந்லறன் பர்ச்சறக்கு றத்றடுகறன்ந அலணத்துறரண 

தசய்றகலம் ங்கப்தடுகறநது. 

 கதச்சு-தரற பர்ச்சறரபர்: தரடர்பு தகரள்லம் றநணறகன 

றகவும் தறன்ங்கறபெள்ப குந்லகலக்கு இவ்றரண கசல 

ங்கப்தடுகறநது. அல்னது கதச்சு பர்சசறறகன றகவும் சறம் 

அலடர்கலக்கும் தறற்சற அபறக்கப்தடுகறநது. 
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 குந் சூழ்றலனறல் றட்டறட்ட ஆம்த தறற்சறகலப 

குந்லறன் றநதக்கு ற்நரபொ குந் தறற்சறததற்ந 

ஆசறரறர்கபறன் உறக்தகரண்டு ங்கப்தடுகறநது. 

 தரர்லற்கநரர்க்கரண கசல: தரர்லறகன குலநதரடு 

உலடர்கலப கண்டநறந்து அர்கலக்கு ற்ந 

கசலறலணபெம், தறற்சறறலணபெம் அபறத்றடுல். 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

3. ன், ஆம்தகரனங்கபறகனக கரதுககபரலறலண கண்டநற  

கண்டும். கரதுககபரலறலண ன் இபம்றகனக 

கண்டநற கண்டும். 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

4.  உற புரறந்றடும் தரறற்தட்த கபைறகள் ற்பொம் அணறன் 

கசலகள்-ன்தற்கரண றபக்கம் பைக. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

தறரறவு 8 கரதுககபரலறலண ததரபொத்து ணறதர் கர்தடுக்கும்

  தரடர்பு  தகரள்லம் பலந 

தகயல்சதாடர்பு என்ால் தகயல், கமெத்துக்கள் ாிநாற்ம் அல்து 

ாிநாற்ம் உணர்வுகள், கமெத்துகள் தான்றய. யிங்குகளும் 

தங்களுக்குள் சதாடர்பு சகாள்கின். ஆால் இந்த தகயல்சதாடர்பு 

ிற மறநனாது; தநலும் இது மக்கநாது, ிறறநக்கு 

குிப்ிட்டது. தநலும், ெி யறபனறுக்கப்ட்ட லிகள் அல்து ிறய 

நட்டுதந உள் ெநிக்றைகின் யறககள் - இறய குிமட்டு அல். 

 

8.1 தரடர்பு தகரள்லம் பலந – றபக்கம் 

தரடர்பு தகரள்லல் ன்நரல் எபைர் ற்நரறடம் தசய்றகள், 

உர்ச்சறகள், கபைத்துக்கள், கரசலணகலப தகறர்ந்து தகரள்ரகும். 

தரற ன்தது எபை க்கரண பலநரகும். இன்பனம் எபைர் 

ன்தலட கபைத்துக்கலப தபறப்தலடரக தரறறப்தரகும். 
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தரறறன் அலப்தறகன றறகள் உள்பண. அவ்றறகபறன் 

அடிப்தலடறகன எபைர் அம்தரறறன் தசரற்கலப தன்தடுத் 

கண்டும். கதச்சு தரறறன்நற ரம் ற்நரறடம் தரடர்பு 

தகரள்பபடிபெம். தரடுல், தரர்த்ல் கதரன்ந தசல்கபறன் பனம் ரம் 

ற்நபைடன் தரடர்பு தகரள்பனரம். 

 

றனங்குகலம் ங்கலக்கு உள்பரகவும் தரடர்பு தகரள்கறணற்ண 

ஆணரல் அற்கு ந் குநறபடுகலம் இல்லன. தரடர்புதகரள்லம் 

பலநக்கும் தரறக்கும் உள்ப கபொதரடு ரதணறல், தரடர்பு 

தகரள்லம்பலந ன்தது தசய்றகலப கடத்துது, தரற ன்தது 

அச்தசய்றகலப எபை குநறபடு தகரண்டு, குந் றறகபறல் அடிப்தலடறல் 

தசரற்கலப உபைரக்கற அந் தரறறலண தன்தடுத்துதபைக்கு 

அநறந்து புரறந்து ற்பொதகரள்லம் பலநறகன க்கரண பலநல 

உபைரக்குல் ஆகும். 

 

தரடர்புதகரள்லம் பலநறலண இண்டு லகரக தறரறக்கனரம். 

1. தரறறல் அல்னது ரய்தரற பலந 

2. தரறறல் அல்னரது அல்னது ரய்தரற பலநற்ந. 

 

ரய்தரற இம்பலநறகன தரறரணது, உண்லபெலடரகவும், 

ரணரகவும் இபைக்கறநது. தணணறல் ண்ங்கலப 

அல்னதுதசய்றகலப  றக தபறரக தரறரநறதகரள்பனரம். இவ்லக 

தரடர்பு தகரள்லம் பலநறகன, ன்நரக ககட்டல் றநன் 

உலடர்ககப தன்தடுத்துரர்கள். 

 

ரய்தரற அல்னரபலந: இம்பலநறகன, தன தசய்றகலப 

ரய்தரற இல்னரல் தரறரநற தகரள்பனரம். பகஅலசவு, லகஅலசவு, 

உடல்அலசவு, றல்தரற கதரன்நற்நறன் பனம் தசய்றகலப 

தரறரநனரம். இப்தறதம் இம்பலநறகன சரறரக தசய்றகலப தரறரநற 

தகரள்து ன்தது அவ்பவு பறரண றம் அல்ன. 

 

லசலகதரற ற்பொம் உடல் அலசவு ன்தது கரது ககபரபைக்கு 

ட்டுறன்நற சரர க்கலம் தன்தடுத்க்கூடி எபை தரறரகும். 
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8.2 தரடர்புதகரள்லம், பலநறல் அலப்ததற்ந அடகுபலநகள்: 

கரதுககபரரறன் கல்ற பர்ச்சறக்கரக தன்தடுத்ப்தடுகறன்ந 

றகபக்கற தரடர்புதகரள்லம் பலநசரர்ந் அடகுபலநகள் 1. 

ரய்றபலந, 2. ரய்ற அல்னர பலந. கரதுககபரரறன் றக 

பக்கற கலரதணறல் 

 

 இம் றல் கண்டநறல் 

 றட்டறட்ட ஆம்தகரன தறற்சறறலண ததபொல் 

 ததற்தநரபைடன் இலந்து ப்தடுகறன்ந ஆம்தகரன றட்டறட்ட 

தறற்சற 

 குறரண, ன்ணநற றலனக்கு ற்ந கரதரலி கபைற 

 பர்ச்சற றத்றடுகறணற் கசலகள். 

 

1. ரய்ற பலந 

 ககட்டல் ற்பொம் ரய்ற பலந 

 கரதுககபர குந்லரணது சப்ங்கலப ககட்டு உர்ந்து கதச 

கற்நல் 

 ரய்ற ற்பொம் ககட்டல்பலந 

 

கரதுககபர குந்லரணது உட்டு ரசறப்பு ற்நம் ககட்டலன 

தன்தடுத்ற ததச்சறன் பனம் ற்நபைடன் தரடர்பு தகரள்லல். 

ரய்கசய் தறறதலிப்புபலந ன்தது இந் பலநறலண அடிப்தலடரக 

தகரண்ட அடகுபலநரகும். ரய்கசய் தறறதலிப்பு பலநறகன, 

குந்லறடம் இபைந்து தசரற்கலப உச்சரறக்க தசய்து அலண லற 

கரண்தறத்து அர்கலப ஊக்கப்தடுத்ற அர்கபறலடக கதசும் 

ஆற்நலனபெம், லத்து ஆற்நலனபெம் பர்ப்தகரகும். 

 

2. ரய்ற அல்னர பலந: 

 குநறப்பு கதச்சு ரய்றரக ப்தடுகறன்ந தசய்றறலண 

குநறப்தரக பைல். குநறப்பு கதச்சு ன்தது எவ்தரபை லக 

அலப்புக்கும் அது லக்கும்இடத்றற்கும் குந்ரய்கதரல் 

குநறப்தறலண கதச்சு இல்னரல் பைல். இல உட்டு 

அலசறற்கு/உட்டு ரசறப்பு உடன் இலந்து. ஆணரல் 

ரபொதட்டரகும். குநப்தரக ஆங்கறன தரறறகன தன 

ரர்த்லகலப உச்சரறக்கும்ததரலது அல ல்னரம் எக 

ரறரறரகக இபைக்கும். ஆகக குநறப்பு கதச்சுதகரண்டு கதச்சு 

ற்பொம் தரறறலண இபம் றல் கரதுககபரரறடம் பறறல் 

பர்க்கனரம். 
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 லசலக தரற: கரதுககபரரக்ள் லசலகதரறலக ரங்கள் 

கலன தரறரநற தகரள்ப கர்ந்து டுப்தரர்கள். தணணறல் 

 உட்டு ரசறப்தறலண தன்தடுத்துரல் கசரர்வும், குப்தபம் 

அலடரர்கள். தணணறல் எவ்தரபைரறன் உட்டு அலசவு 

ரபொதடும். 

 தகு சறனக தபறரக கதச கற்பொ தகரள்ரர்கள். அர்கள் 

தரற பர்ச்சற அலடற்கு பன்கத கரதுககபரலறலண 

ததற்நரக இபைந்ரல் 

 கதசக்கூடி எவ்தரபை ரர்த்லக்கு ஊக்கரக்கூடிரக 

லசலக தரற இபைப்தரல். 

 லசலக ட்டுல்ன, அச்லசலக தசய்பெம் இடம், லக அலப்பு, 

லக கபைம் றம், பக அலசவு ஆகறற்லநக் தகரண்டு பறறல் 

கற்நல். 

 தரற கண்கள் லசலகரகும். 

 

லசலக தரறரணது தரடர்ந்து, கரதுககபரர்கபறன் தரற ண 

தரறந்துலக்கப்தடுகறநது. தறரறடிஸ் லசலக தரற (BSL) அதரறக்கன் 

லசலக தரற (ASL) ஆஸ்றரறகலின் லசலகதரறற்பொம் இந்றன் 

லசலக தரற (ISL) ஆக தல்கபொ லகரண லசலகதரற உள்பது. 

 

 றல் லத்து 

எவ்தரபை சப்ம் அல்னது லத்து கதச்சுக்கரண டி அலப்தறலண லக 

அலப்பு அல்னது றல் அலப்தறன் பனம் குநறறடுரகும். கதப்தரறல் 

லதுற்கு தறனரக கரற்நறகன றல்கலப தகரண்டும் தல்கபொ லக 

அலப்பு தகரண்டும் அந் குநறப்தறட்ட லத்றலண (தசய்து கரட்டுது) 

லறகரட்டுது, எபை ரர்த்ல இபைப்தறன் அறல் உள்ப எவ்தரபை 

லத்றலண ன்கு அநறந்ரகன அரல் அந் ரர்த்லறலண றல் 

லத்துதகரண்டு உபைரக்க படிபெம்.  

 

இந்றரறகன இண்டு லககலப தகரண்டு தசய்ப்தடுகறன்நண (BSL) 

தறரறடிஸ் லசலக தரறக அறகரக குந்லகலம் ததரறர்கலம் 

தன்தடுத்துகறநரர்கள். தடித்து புரறந்து தகரள்லறட றல் 

லத்துக்கபறன் பனம் பறறல் புரறந்துதகரள்பனரம். 

 

இந்றன் லத்துக்கலக்கரண லககடு 

50 கதச்சு எலிகலக்கரக றல் லத்துக்கள் (உறர் லத்துக்கள், 

உறர்தய் லத்துக்கள் உபைரக்கப்தட்டுள்பண. இல ரவும் 
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எவ்தரபை லத்துக்கரகவும் எவ்தரபை லக அலப்பும் அல்னது றல் 

அலப்கதர உபைரக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 பலலரண தரடர்புதகரள்லம் பலந: 

பலலரண தரடர்பு தகரள்லம் பலநறலண ரய் ஏல்ககரம் 

ன்தர் 1967ம் ஆண்டு உபைரக்கறணரர். இது எபை பலநல்ன 

த்துரகும். இம்பலநறகன குந்லறலண பலதுரக 

ற்பொதகரள்பப்தட்டு அதலட ஊணபற்நத்ன்லலபெம் 

ற்பொதகரள்பப்தட்டு, அக்குந்லறன் கலறலண புபேர்த்ற 

தசய்பெம் லகறகன கல் தரறரற்ந பலநறலண உபைரக்க 

கண்டும். இம்பலநறகன ரய்ற ற்பொம் ரய்ற அல்னர 

லசலகதரற ஆகற இண்டும் கனந்து ஆகும். றக பக்கற 

கரக்கம் ரதணறல் இம்பலநறகன குந்லரணது 

ல்னததரபைள்சரர்ந் ண்த்ல தரறறலண கற்பொ ன்லண 

ஊக்கப்தடுத்ற தகரண்டு ரன் சரர் கபைத்துக்கலப தபறரக, 

சரறரண றறகபறன் அடிப்தலடறல் றபக்குல். 

 

கரதுககபர குந்லகலக்கு கல்ற அபறப்தறன் றக பக்கற கரக்கம் 

ரதணறல் ல்னதரபை தரடர்பு தகரள்லம் பலநறலண சபகம் சரர்ந் 

றநன்கள் அன்பனம் ரலபெம் சரரல் ரணரகக ன்தலட 

றநலணதகரண்டு சரறப்தக ஆகும். 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

5.  தரடர்பு தகரள்லம் பலந ற்பொம் தரறக்கும் இலடகரண     

 கபொதரட்டிலண லதுக. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

6.  கரதுககபர குந்லறடத்க அணறன் கல்றல பர்க்க 

தரடர்புதகரள்லம் பலநறன் அடகுபலநல குநறப்தறடுக. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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தறரறவு 9 கரதுககபர ரர்கபறன் கல்றநறவு பர்ச்சறபெம்

  ற்பொம்  கல்றநறவு கசரலணகலம் 

இந்றரறல் கரதுககபர குந்லகபறன்கல்ற எபை தற்நரண்டுக்கும் 

கனரணது, பன் பனரக சறநப்புப் தள்பறரக தரம்கத தள்பற இபைந்து, 

1882ஆம் ஆண்டில் கரதுககபர ற்பொம் ரய்கதச இனர 

குந்லகலக்கு துங்கப்தட்டது. இன்லந கல்ற ற்பொ 

தரறல்தட்தத்துடன் கல்ற  அபறன் ம் ககரக ரபொம். 

கரதுககபர குந்லகபறன் கல்றல பொரழ்வுக்கு எத்ரக 

கூநப்தடுகறநது ற்பொம் தனபகத்ன்லரக ரநற ரக்குகறநது. 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லறர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 செயித்தின் குறாடுள் குமந்றதகின் எளத்திவு 

தநம்ாட்றட யியாித்தல். 

 செயித்தின் குறாடுள் குமந்றதகின் அிவுொர் அறடறய 

யியாித்தல். 

 

2011ஆம் ஆண்டு க்கள் தரலக கக்தகடுப்தறல், இந்றரறல் 20 

சவீம் இக்கத்றல் குலநதரடு உலடர், 19 சவீம் தரர்ப்தறல் 

குலநதரடு உலடர், 19 சவீம் ககட்தறல்குலநதரடு உலடர் 

ற்பொம் 8 சவீம் தனக்குலநதரடு உலடர். 

 

10-19 து உலடர்கள்ரன் அறகதடிரக குலநதரடு 

உலடர்கள் (46.2 னட்சம்) 17 சவீம் 10-19 துலட தர்கள் 

குலநதரடு உள்பர்கள் ற்பொம் 16%  20-29 துலட தர்கள் 

குலநதரடு உலடகரர். 

2011ஆம் ஆண்டு க்கள் தரலக கக்தகடுப்தறல் ஊணபற்நர்கள் 

பல தரறறல் இப்கதரது தடித்ர்கள். ஊணபற்ந தடித்ர்கபறன் 

ண்றக்லக 49.3%  2011இல் இபைந்து 2011-இல் 54.5%  அக உர்வு. 

ணறதம் இல பல க்கள் தரலக ண்றக்லகறல் தரறரகும் 

அரது 74% . 

 

கறர ற்பொம் க தகுறகபறல் 4% ஊணபற்ந தடித்ர்கபறன் 

ண்றக்லக உர்வு. த்றறல் கப்புநத்றல் 68%  கல்றநறவு 

ததற்நர்கள் ஆறதம் கறரபுநத்றல் 49%  கல்றநறவு ததற்நர்கள். 

 



 

53 
 

கல்றநறவு ததற்ந கறரப்புந ஆண்கள்- ததண்கள் இலடறல் தந் 

இலடதபற உள்பது. அரது 72%   ஊணபற்ந ஆண்கள் ற்பொம் 61%  

ஊணபற் ததண்கள் கப்புநத்றல் கல்றநறவு ததற்நர்கள். தரத் 9%  

இலடதபற ஆணரல் கறரப்புநத்றல் 20%  இலடதபற உள்பது. 

அரது 58%  ஊணபற்ந ஆண்கள் ற்பொம் 38% ஊணபற்ந  ததண்கள் 

கல்றநறவு ததற்நர்கள். 

 

கபைத்றல் தகரள்ப கண்டில, இந்றரறல் தரத்ம் 45%  

கல்றநறவு ததநரரக்ள். 2011ஆம் ஆண்டில் 26% இந்றர்கலப 

எப்தறடும்கதரது. 59% ஊணபற்கநரர் தத்ரம் குப்லத படித்ர்கள். 

69% சரர க்ககபரடு எப்தறடுலகறல் ரர்ர அதறரன் 

(அலணத்து இக்கங்கலக்குரண கல்ற) பனம் கல்றக்கரண 

உனகபரற அடகல் ன்ந உபொறதரறலப் ததற்ந கதரறலும், ஆல 

பல் தறணரன்கு து லறனரண அலணத்து குந்லகலக்கும் 

இனச ற்பொம் கட்டர கல்ற ஊக்குறக்கறநது. சறநப்பு சறகள் 

கலப்தடும் குந்லகலக்கு இந்றர. இந்றரறல் றலந ஆம்த 

தள்பற இபைக்லகறல் தரத் 600000 (28%) சறநப்பு கல உலட 6 

பல் 13 து உலட குந்லகலக்கு கல்ற அபறக்கப்தடுகறநது. 

 

சறநப்புத் கலகள் உலட குந்லகபறல், 44%  எபை குலநதரடு உள்ப 

குந்லகள் கல்ற ததநறல்லன ற்பொம் ணன குலநதரடு (36%) 

ற்பொம் கதச்சுக்குலநதரடு (35%) உள்ப குந்லகலம் கல்ற 

ததநறல்லன. ற்ந குலநதரடு உலட குந்லகலப எப்தறடுலகறல். 

க்கற ரடுகள் கல்ற அநறறல் ற்பொம் கனரச்சர அலப்பு 

அநறக்லகறன்தடி கரதுககபர, லும்தறல்/இக்கத்றல் குலநதரடு 

உலட குந்லகள் தள்பறக்கு தசல்கறன்நணர் 20%  குந்லகள் ட்டும் 

தள்பறக்கு தசல்னறல்லன. 

 

ககட்கும் இப்பு தகரண்ட தறள்லபகள் அரக்பறன் பக்கறரக 

கரனக்கட்டத்றல் லற அநறவுபொத்னரண லனபடு கல ற்பொம் 

தரறல பபைம் ற்பொம் ரசறப்பு றநன்கலப பர்க்கவும், அர்கபது 

ததற்கநரர்கலம் வீட்டில் இற்லகரண ததரறல பர்ப்தற்கு 

அறகரம் ததற்நறபைக்க கண்டும். இவ்ரபொ தசய்ரறடில் குந்லகள் 

தடிப்தறல் தறன்ங்குர். தரறல புரறந்து தடிக்க இனரர். சரர 

ஆசறரறர்கள் ஊணபற்ந குந்லகலக்கு தரற அலடரபம் ற்பொம் 

கல்றசரர் லல்கலபபெம் கற்பொத் கண்டும். ஊபரய் தசல்லும் 
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சறநப்பு ஆசறரறர் ர் றக்ஷர அதறரணறன் தடி எபை குலநதரடு உள்ப 

குந்லகலக்கு கற்பொத் தறற்சற கற்தகரண்டிப்தர் ஆணரல் 

அர்கபரல் றறரண தரடர்புகலப ற்பொம் கல்றலபெம் கற்பொத் 

இனரர்கள். இலக கரதுககபர குந்லகலப சரர 

தள்பறறல் தடிக்க லக்க கண்டும் அன்தடி, பொசலலக்கப்தட்ட 

தரடத்றட்ட கட்டலப்தறன் பனம் 2015இன் பொரழ்வுக் கவுன்சறல் 

பனம், ரர்கபறன் ஆசறரறர்கலக்கு கற்தறத்ல் றநன்கலப 

உள்ரங்கும் தள்பறகபறல், அர்கபது ததபைம்தரன்ல ஊணபற்ந 

தள்பறகள் ற்பொம் தறந ஊணபற்ந தள்பறகபறல் தறற்பொறத்ல். 

 

இந்றரறல் உள்ப ததபைம்தரனரண சறநப்பு தள்பறகபறல் ஆம்த கல்றல 

ட்டுக பைகறன்நணர். ஆலகரல் அர்கபறன் கற்தடிப்புக்கு கல்ற 

றட்டங்கள் பனம் அரது ஆம்தக்கல்ற, இண்டரம் கல்ற ற்பொம் 

கல்ற கல்றல கற்கனரம். 

 

கரதுககபர குந்லகபறன் கல்ற பொரழ்வு தற்நறறல் அர்கபறன் 

ததற்கநரர்க்கும் பக்கற தங்கு உள்பது. இந் றட்டங்கபறன் 

பக்கறத்தும் ற்நம் இபைப்பு, ததரபைத்ரணறட்டங்கலப ற்பொக் 

தகரள்ற்கரண றசரலக் குலநதரடு உள்ப குந்லகலக்கு 

உரறது. இந்றர, கல்றநறவு ற்பொம் லற ததற்கநரர் கதரன்ந எபை 

ரட்டில், ங்கள் தறள்லபகலக்கு இபைக்கும் சரர்புக் குலநதரடகலபக் 

கபைத்றல் தகரண்டு லடரக தசல்தடுகறநரர்கள். ததற்கநரர்கலக்கு 

கல் கறலடக்கரரல், இந்றரறல் உள்ப ததபைம்தரனரண 

ரறனங்கபறல் உள்ப லடகலப இந் றபொணங்கலப ங்கள் 

றபொணங்கபறல் டத்துற்கு அன் தசரந் குநறப்தறடுட்ட தரறலப் 

தறன்தற்பொகறநது. 

 

 பன்ணரல் குநறப்தறட்டதடி, எவ்தரபை ரறனத்றலும் இந் 

றட்டங்கள் தற்நறகரக இங்கறனலன. ணக. எபை 

ரறனத்றல் உள்ப எபை றசரலக் கக ரர், அந் அசு 

றபொணங்கபரல் ங்கப்தட்ட றட்டங்கள் துரக றபைப்ற 

தகரள்ப கண்டும். தறரந்ற தரறகபறல் கற்நல்/கற்தறத்ல் 

கதரன்ந தடிப்புகலக்கு ற்கணக ற்கதரது 

கதரட்டிறட்டுள்பர்கள், ற்கதரது உபகபரற சரல்கலப 

சந்றக்க உரது. இந்றரறல் உள்ப சறநப்புப் தள்பறகபறல். 

 ததபைம்தரன்லரணர்கள் சறபொர்கலபக் கல்றறல் 

குலநதரடுகலக்குக் கற்தறப்தற்கரக எபை ரய்வீச்சரல் ரய்ற 
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அக த்துத்ல ம்புகறன்நணர். இந்த்தும் சறநந்து சறன 

சவீ குந்லகலக்கு ற்நரக இபைக்கும் ணக் 

கபைப்தடுரல், குந்லகபறன் தரத் க்கட்தரகுப்தறன் 

கல்றநறவு குலநதரடு தகரண்ட கல்றக்கரண சறநந் பக்கரடு 

பலநரக இது கபைப்தடபடிரது. பொபுநத்றல், இந் 

றபலநறன் தற்நறல ஆம்த இப்பு, இப்புகபறன் லறம், 

ததரபைத்ரண உநறஞ்சுல், ததரபைத்ரண லனபடு ற்பொம் 

உள்கட்டலப்பு கதரன்ந பக்கறரண கரறகபரல் 

லர்ரணறக்கப்தடுகறநது. 

 சலதத்ற கதரக்கு, கண்டுதன்கந அல்னதுறட்டறட்டரலும், 

ககட்கும் தனவீணரண குந்லகள் தனர் கதரதுரண ரரறப்பு 

இல்னரல் க்கரண தள்பறகபறல் லக்கப்தடுகறநரர்கள். இந் 

க்கரண தள்பறகள் ததபைம்தரனரண உள்கட்டலப்பு ற்பொம் 

தறற்சற ஊறர்கள் அடிப்தலடறல் இந் றத்றரசரக படிந் 

குந்லகள் ங்கள் கலகலப புபேர்த்ற தசய் குற இல்லன 

ன்பொ அநறகறநது. குநறப்தரக கறரப்புநங்கபறல், அகக 

தறள்லபகள் க்கரண தள்பறகபறல் அதறக்கப்தடுறல்லன. 

தணணறல் சறநப்பு தள்பறகள் அபைகறல் இல்லன. 

 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

7. 2011-ம் ஆண்டு கக்தகடுப்தறன்தடி இந்றரறல் றசரலக் 

ககத்றன் சவீம் ன்ண? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

8.  தள்பறறல் இபைந்து கதச்சுப் தறச்சறலணகலப றர்தகரள்லம் 

குந்லகபறன் சவீம் ன்ண? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
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தறரறவு 10 தரறல்தட்தம் ற்பொம் தரறல்தட்த ஆவு 

 

கரதுககபர குந்லகபறன் கல்ற ஆழ்ந் கபன்நற னரபொ, 

தங்கரன ரட்கபறல், குந்லகலக்கு ககட்கும் குலநதரடு ணக் 

கபைப்தடுகறநது. அர்கள் சபகத்றல் இபைந்து ணறலப்தடுத்ப்தட்டு, 

ங்கள் உரறலகலப பொத்ணர். அர்கலக்கு கல்ற கற்தற்கரக ந் 

சறநப்பு பற்சறபெம் டுக்கப்தடறல்லன.  

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லறர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 செயித்தின் குறாடுள் குமந்றதகின் கல்யிக்கா 

சதாமில்நுட்ங்கற செய்துகாட்டல். 

 செயித்தின் குறாடுள்யர்களுக்கா கல்யி தநம்ாட்றட 

யிக்குதல். 

 

18ஆம் தற்நரண்டின் தரடக்கத்றல் தறரன்சறல் பல் தள்பற 

துங்கறது. கரதுககபரகரர் ற்பொம் றபேட்ஸ் 1884இல் 

இந்றரறல்பனரக தம்தரய் இன்ஸ்டிட்பேட் ஆப் இல் றபொப்தட்டது. 

1883ம்ஆண்டில் றபை.இ.இ.டி. டிட்டரல் தகரல்கத்ர தடட் அண்ட் டம்ப் 

ஸ்கூல் றபை.கஜ.ன். தன்ணலர்ஜற ஆகறகரர் 1883ம் ஆண்டில் 

றழ்ரட்டிலுள்ப தரலபங்ககரட்லட கரறல் றபைற ப்கபரன்ஸ் 

ஸ்தய்சன் றபொணத்ரல் றபொப்தட்டணர். ஆம்த பைடங்கபறல், து 

ந்கரபைக்கரண ததரபைத்ரண கல்ற றட்டங்கள் குந்லகலக்கு 

கறலடக்கறல்லன ஆம்தத்றல் அலடரபம் ற்பொம் லனபடு, 

அநறரற்நல் உள்ப குந்ல பர்ச்சற ற்பொம் அநறவு அநறறல் ற்பொம் 

தரறல்தட்த பன்கணற்நங்கள் உள்பது. 

 எவ்தரபை குந்லக்கும் கல்றத் கலகலப புபேர்த்ற தசய் 

துந்கரபைக்கு ததரபைத்ரண கல்றத் றட்டங்கலப 

கம்தடுத்துல் ற்பொம் தசல்தடுத்ப்தடுல், ததற்கநரர் 

குந்ல றட்டம் (தறதற), பன்-தள்பற றட்டம். பன்ல, 

இண்டரம் றலன ற்பொம் கல்லூரற கல்ற 

எபைங்கறலந்/ணறதடுத்ப்தட்ட தசட்அப்ஸ். சலதத்ற கதரக்கு 

‘கசர்த்துக் தகரள்ல” கரக்கற, அலதரட்டி ஊணபற்ந 

குந்லல அரக்பறன் சறநப்பு கலகலபத் ட்டச்சு தசய் 

சூலன ற்தடுத்துல். 

 பந்ல கரனங்கபறல், குப்தலந லடபலந பலநகள் 

இற்லகரகக இபைந்ண. இபைப்தறதம். கரதுககபரர் 
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அல்னது ஊல அல்ன ன்ந உண்லல றபொவுன் பனம், 

றநந் ணப்தரன்லபெடன் கதசற தரற கதசும் கதச்சு ற்பொம் 

பர்ச்சற கணம் ததற்நது. ய்ட்ஸ் ற்பொம் உதகங்கள் உள்ப 

ஆரய்ச்சறகள் குப்தலந லடபலநகபறல் ரற்நம் றகுந் 

தங்கபறப்லத அபறத்ண. 

 றக உர்;ந் லகரண ககட்டல் ய்ட்ஸ் கரரக, 

கரதுககபர குந்லகபறன் ரய்தரற தரடர்தரடல் 

றநன்கலப கம்தடுத்துற்கரண சலதத்ற ஆய்ரபர் 

ரய்தரற சறகறச்லசபெம், றக்லக பலநகலம் இன்பொ 

சரத்றரகும். 

 சுண் லதுககரல் ற்பொம் கதச்சு பலநலப் கதரன்ந 

தரம்தரற லது றபலநகள், றட்டபலநகள், ணறப்தட்ட 

கல்ற, தண்நறவு பலிற்லநப் தன்தடுத்ற, கல் 

தரடர்பு கம்பெபேணறககன் தடக்ணறக்கல் டி.சற.டி. 

தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 

 குந்லகபறன் கல்றநறவு குலநதரட்லட தகரண்டிபைக்கும் 

குப்தலநறல் இன்தம் அறகரண கற்தறத்ல் கற்தறக்கும் 

ததரபைள்கலபக் தகரண்டுந்துள்பது. கலடறல் இபைந்து 

ககட்கும் குலநதரடுள்ப குந்லகலக்கு, லககலபப் 

தன்தடுத்ற, றல்தடுத்க்கூடி ககட்கக்கூடி ய்ட்ஸ் 

உதகரகறப்தற்கரண எலில சறநந் கற்புக்கரக, ததபைக்கற 

சரணங்கள் லண்ட தூத்றற்கு ந்துள்பண. 

 கதசும் குரய்கள், கதசும் தகரம்பு ற்பொம் கணரண சறக்கனரண 

றசரல ய்ட்ஸ் றகவும் அறவீண எபற லட வீட்டு 

அகுடன் ககட்டுக்தகரள்கறநரர் ற்பொம் உர்ரண ம் 

ய்ட்ஸ். 

 றஞ்ஞரணபம் தரறல்தட்தபம் றசரலக் குலநதரடுகபறன் 

ஆம்தக் கண்டநறலுக்கரக சரணங்கபறன் புனத்றல் ஊடுபைறண. 

எபைரம் றல் இபம் றணரக இபைக்கும் குந்லகள் 

இப்கதரது எபை கரது ககபரலக்கரக றலறடப்தடனரம். 

 கதச்சு ற்பொம் தரடர்தரடல் றநன்கலபப் புரறந்து தகரள்லக் 

குலநப்தற்கரக குந்லகலக்கு உற தசய்ற்கு 

உறபுரறபெம் ற்தநரபை பற்கதரக்கு தடிபலந ஆகும். 

 குப்தலந ததபைக்கம் சரணங்கள் குந்லகபறன் 

ஆசறரறர்கலக்குக் ககட்கம் குலநதரட்டுடன் ததபைம் உறரக 

இபைக்கும். ற்கதரது கறலடக்ககண்டி லூப் தூண்டுல் 

அலப்பு ற்பொம் அறர்தண் ஆகறல ஆசறரறர்கள் ற்பொம் 

ரர்கபறன் இல்தரண ன்லல ரற்நறலக்கப்தட்ட 
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றசரல கபைறகபரல் கடுலரகக் குலநத்து, கல்றச் 

தசல்பலநல அததறக்க அததரக ரற்நற பைகறன்நண. 

 ககள்ற குலநதரடு தகரண்ட தறள்லபகபறன் கல்ற ஆசறரறர்கபறன் 

ம் ற்பொம் கற்தலணரல் தரறக்கப்தடுகறநது. 1986ல் 

இந்றரறன் புணர்ரழ்வுக் கவுன்சறலின் றபொப்தட்டது. 

ணறப கம்தரட்டின் னரற்நறல் ற்தநரபை இடரக 

இபைந்து. ஆர்.சற.., 1992ம் ஆண்டில், தரறல்சரர் கல்றத் 

குறகலப அங்கலகரறத்து, ஆசறரறர் தறற்சறத் றட்டத்ல ங்கும் 

றபொணங்கபறன் ங்கலப எலங்குதடுத்துற்கரண 

தரக்கத்துடன் றலநகற்நப்தட்டது. 

 

இந்றரறல், றசரலக் குலநதரடு தகரண்ட குந்லகலக்கரண 

தல்கபொ கல்றத் றட்டங்கள் பலநரண ற்பொம் பலநற்ந 

அலப்புபலநகபறல் டிலக்கப்தட்டு 

லடபலநப்தடுத்ப்தடுகறன்நண. இந் றகழ்ச்சறகபறல் சறன இற்லகறல் 

தறரறத்தடுக்கப்தடுகறன்நண. சறன எபைங்கறலந்ல ற்பொம் கர்புந 

தகுறகபறல் ட்டுக உள்பண. கல்றக்கரண உனகபரறரக்கல் 

இனக்லக அலட கறரப்புநங்கபறல் இந் றட்டங்கலப றரறவுதடுத் 

லற பற்சறகள் கற்தகரள்பப்தடுகறன்நண. 

 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

9. பல் கரது ககபரகரர் தள்பற றபொப்தட்டது ப்கதரது? 

...................................................................................................................

........................................................................................................ 

10.  றஞ்ஞரணம் ற்பொம் தரறல்தட்தத்றன் தங்கபறப்பு ன்ண? 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

தரகுத்நறகரம்  

சறநப்பு ஆசறரறர்கலக்கரண சகறப்புத் ன்லபெம், சரனரண கலனபெம் 

குந்லகலக்கு ககட்கும் றநலண ப தசய்கறநது. கடந் சறன 
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சந்ர்ப்தங்கபறல், கரதுககபர குந்லகபறன் கல்ற எபை குநறப்தறடத்க்க, 

கர்லரண ரற்நத்றற்கு உட்தட்டுள்பது. அலடரபம் ற்பொம் 

லனபட்டில் தன லல்கற்கள் உள்பண. 

 

கலனச்தசரற்கள் 

ண்புக்கூறு - குிப்ிடப்ட்ட யிரனத்தால் ஏற்ட்டிமெக்காம். 

சதாடர்பு - தகயல்கறப் கிர்தல் அல்து கமெத்துக்கள் நற்றும் 

உணர்வுகள் ாிநாிக்சகாள்ளும் செனல். 

ியி – ிப்ால். 

உள்டக்கல் - ட்டுசநாத்தநாக மெ குதினாக எடுக்கும் செனல். 

இறடமடு - நாற்ினறநக்கும் தாக்கத்துடன் குறுக்கிடும் செனல் 

யிறவு. 

எாிச்ெல் - கிர்ச்ெினின் உணர்வு. 

சதாமில்ொர் ெிகிச்றெ - உடல், உணர்ச்ெி அல்து அியாற்ல் 

ெிக்கல்கில் இமெந்து நீண்டும் சுதந்திபம் சறுயதற்கா ெிகிச்றெ முற. 

ிெிதனாசதபி - உடல் ெிக்கற நீட்டறநக்க, உடல் செனல்ாடு நற்றும் 

இனக்கத்றத பாநாிக்கவும் தீர்க்கவும் ெிகிச்றெ முற. 

சுனநாினாறத - தன்றப் ற்ின உணறய உணமெதல். 

அிகுி - உங்கள் உடலில் ஏற்டும் நாற்ம் தானின் அிகுினாகும். 

 

உங்கள் பன்கணற்நத்ல கசரறத்நறபெம் தறற்சறக்கரண றலடகள்  

1. கரதுககபர குந்லறணரல், ரய்றரக கற்தறக்கப்தடுறலண 

புரறந்துதகரள்றகன லகுந் சறம் ஆகக அணறன்  கதச்சு ற்பொம் 

தரற பர்ச்சற தறன்ங்கற றலனறகன இபைக்கும். 

 

2. சபக சூழ்றலனகபறல் இபைந்து ள்பற இபைத்ல், றனகுல், 

கற்நல்சரர்ந் தசல்கபறல் றகுந் சறம், சகறப்புத் ன்லற்ந, 

றர்லநரண ண்ம், ககரதம். 

 

3. சறபொறகனக கரதுககபரலறலண கண்டநறப்தடரறடின், அது 

குந்லறன் கற்நல்,கதசுல், சபகத்தரடர்பு அலணத்லபெம் 

ரற்நறறடும். 

 

4. உற புரறந்றடக்கூடி தரறற்தட்தகபைறகள் ற்பொம் 

தசல்பலநகபறன் உறபனம் குந்லகபறன் தங்கபறப்பு றநன் 



 

60 
 

குநறப்தரக றலபரடுல், தரடர்புதகரள்லம் றநன், சரப்தறடுல் 

அல்னது எபை இடம் றட்டு கபைல் கதரன்ந தசல்கபறல் கம்தரடு 

தசய்ல். 

 

5. தரடர்பு தகரள்லம் பலநக்கும் தரறக்கும் இலடகரண 

கபொதரடு ரதணறல் தரடர்பு தகரள்லம் பலந ன்நரல் எபைர் 

ற்நரறடம் தசய்றகலப, கபைத்துக்கலப தகறர்ந்துதகரள்லல், தரற 

ன்தது எபை க்கரண பலநரகும். இன்பனம் எபைர் ன்தலட 

கபைத்துக்கலப தபறப்தலடரக க்கறறகபறன் அடிப்தலடப் 

தன்தடுத்ற, தசய்றகலப உபைரக்கற ற்நர் ற்பொ புரறந்துதகரள்லம் 

லகறல் டுத்து இம்புரகும். 

 

6. கல்றக்கரக கரதுககபர குந்லகள் தன்தடுத்க்கூடி 

பக்கறரண தரடர்புதகரள்லம் பலந சரர்ந் அடகுபலநகள் 1. 

ரய்றபலந, 2. ரய்ற அல்னர பலந. 

 

7. 19 சவீம் 

 

8. 35 சவீம் 

 

9. பன்பலிகன கரதுககபரர்க்கரண சறநப்பு தள்பற தம்தரறல் ‘கரது 

ற்பொம் ரய்கதசரகரர்க்கரண றபொணம் 1884ல் றபொப்தட்டது. 

 

10. இபம் றகனக கரதுககபரல கண்டநற புற அநறறல் 

ற்பொம் தரறற்தட்த கபைறகள் கண்டுதறடிக்கப்தட்டண. 

 

தரறந்துலக்கப்தட்ட  தல்கள் 

 

 Davis, H. & Silverman, S. R. (1970). Hearing and Deafness - Part 

I. Holt, London: Rinehart & Winston. 

 https://scroll.in/article/833784/why-12-1-million-45-indians-with-

special-needs-are-illiterate 

 http://uis.unesco.org/ 
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  “National Sample Survey of Estimation of Out-of-School 

Children in the Age 6-13 in India” by Social and Rural Research 

institute, 2014 

 Nerbonne, M. A., & Schow, R.L. (2002). Introduction to 

Audiologic Rehabilitation.Boston: Allyn and Bacon. 

  Nerbonne, M. A., & Schow, R.L. (2013). Introduction to 

Audiologic Rehabilitation.6th ed. Boston: Pearson Education. 

 Tucker, I., & Nolan, M. (1984).Educational Audiology. London: 

Croom Helm. 

 Yoshinaga-itano, C.Sedey, A.L., Coulter, D.K. and Mehl, A.L 

(1998). Language of Early and Later Identified children with 

Hearing Loss, Pediatrics, 102, 1161-1171. 
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தரகுற 3 தரர்ல குலநதரடு இற்லக ற்பொம் றப்தறடல் 

தரட அலப்பு 

அநறபகம் 

குநறக்ககரள்கள் 

தறரறவு 11 தரர்லத்றநன் தசல்தடும் றம் ற்பொம் கண்றல் ற்தடும் 

11.1 கண்றன் அலப்பு 

11.2 தரர்லத்றநன் தசல்தடும் றம் 

11.3 தரர்ல குலநதரடு ற்தடுற்கரண கரங்கள் ற்பொம்  

      ததரதுரக கண்றல் ற்தடும் கரய்கள் 

                11.3.1 ததரதுரக கண்றல் ற்தடும் கரய்கள் 

                11.3.2 கண்றல் ற்தடும் தறச்சறலணகள் 

                11.3.3 கண் தரர்க்கும் புனத்றல் இப்பு 

                11.3.4 தட சரர்ந் கரங்கள் 

11.4 கண் தரதுகரப்பு 

தறரறவு 12 தரர்ல இப்பு ற்பொம் ஏபவு தரர்லறநன் உலடர்கள்  

           (குலநதரர்ல) 

  12.1  தரர்ல குலநதரட்டிற்கரண அநறகுநறகள் 

  12.2 தரர்ல இப்பு ற்பொம் ஏபவு தரர்லறநன் 

 உலடர்கள் (குலநதரர்ல) 

                  12.2.1 தரர்ல இப்பு 

                  12.2.2 ஏபவு தரர்லறநன் உலடர்கள் (குலநதரர்ல) 

தறரறவு 13 தரர்ல குலநதரடு உலடர் - க்கள்தரலக சரர்ந்  

    தசய்றகள் 

 13.1 கரய்ரக்கம் ற்பொம் றகழ்வு 

 13.2 இனரல லக பனம் ஊணபற்ந க்கள்தலக 

 13.3 அந்ந் து குலக்கபறல் ஊணபற்ந க்கள் 

 13.4 சபக குலக்கபறல் ஊணபற்ந க்கள் 

தறரறவு 14 ஆம்தகா அலடரபம்காணல் ற்பொம் லனபடு 

  14.1 ஆம்த அலடரபம் 

  14.2 ஆம்தகரன லனபட்டின் பக்கறதும் 

  14.3 ஆம்த கரனத் லனபடுகபறன் லககள் 

14.3.1 வீட்டிலண கரல் 

14.3.2 வீட்டிற்கு பைலக ற்பொம் குந்லத் லனபடு  

ஆகறற்லந எபைங்கறலத்ல்                                                                                                                                                                                                                                 

14.3.3 சபகத் லனபடுகள் 

14.3.4 என்பொக்கு கற்தட்ட லனபடுகள் 
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14.3.5 ஆம்தகரன கல்றறட்டம் ற்பொம் குந்ல  

  கணறப்பு. 

14.3.6 ததற்கநரர் கல்ற ற்பொம் தறற்சற றகழ்வுகள்  

தறரறவு 15 தசல்தரட்டு றப்பீடு தசல்பலந 

  15.1 பர்ச்சற ற்கற்கள் 

  15.2 தரர்ல குலநதரடு றப்பீடு தசய் ததரதுரக  

        தன்தடுத்ப்தடும் லனரண கசரலணகள் 

தரகுத்நறகரம்  

கலனச்தசரற்கள் 

உங்கள் பன்கணற்நத்ல கசரறத்நறபெம் தறற்சறக்கரண றலடகள்  

தரறந்துலக்கப்தட்ட  தல்கள் 

 

அநறபகம் 

கண் எபை பக்கற உர்வு உபொப்தரகும். இது றகவும் 

உர்வுபுபேர்ரண உபொப்பு து உடலிகன ஆகக இலண றக 

கணரக தரதுகரக்க கண்டும். குநறப்தரக 85% சவீம் தசய்றகள் 

ரவும் கண்கபறன் பனரகக கசகரறக்கப்தடுகறநது. கண்கபறன் 

பனரகக எபை ததரபைபறன் டிம், அபவு, றநம் கதரன்ந கபைத்துக்கள் 

பலபக்கு கடத்ப்தட்டு அல புரறந்து உப்தடுகறன்நது. 

பலபரணது ணக்கு பைம் தசய்றகலப சரறரக புரறந்து 

உப்தடுகறநகர அலணக தரர்ல ன்பொ அலக்கப்தடுகறநது. 

தரர்ல இப்பு ற்தட்டரல் அது ம்பலட அன்நரட கலனகலப 

கண்டிப்தரக தரறக்கும். ஆகக இந் தகுறறல் தரர்ல குலநதரடு 

உலடர்கலக்கு கண் ற்பொம் கண் தரதுகரப்பு, றப்பீடு, இபம் 

றல் க்கறட்டறட்ட தறற்சற அபறத்ல் கதரன்நற்லந அநறகரரக. 

 

குநறக்ககரள்கள் 

லங்கள் இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர் லவீர் ததநக்கூடி 

றநன்கள், 

 தரர்லத்றநன் லடததபொம் றம் ற்பொம் ததரதுரக கண்றல் 

ற்தடும் குலநதரடு 

 தரர்ல குலநதரடு ற்பொம் குலநதரடு உலடரறன் 

குரறசறங்கள் 

 ற்ததரலது உள்ப கக்தகடுப்புப்தடி க்கள்தரலக தற்நற 

தசய்றகள் 

 இபம் றல் கண்டுதறடித்ல் ற்பொம் ஆம்தகரன றட்டறட்ட 

தறற்சறறன் பக்கறத்துத்றலண சுபைக்கற லல் 

 தரர்லறநன் தசல்தரட்டுத்றநன் சரர்ந் றப்பீடு தற்நற 

கனந்துலரடுல் 
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தறரறவு 11 தரர்லத்றநன் தசல்தடும்றம் ற்பொம் ததரதுரக கண்றல்  

         ற்தடும் குலநதரடுகள் 

எல்ா புன்கிலும் கண்கள் முக்கினநாறய. கண்கள் நற்றும் ார்றய 

இல்ாநல், அவு, யடியம் நற்றும் யண்ணம் குித்த தகயல்கற 

எங்கால் ச முடினயில்ற. அயமெறடன அகு, ீங்கள் கண்ணின் 

அறநப்பு, ார்க்கும் செனல்முற, காபணங்கள் ற்ி அிந்து 

சகாள்வீர்கள் ார்றயக் குறாடு நற்றும் கண் பாநாிப்பு செனல்முற. 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர் லவீர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 கண்ணின் அறநப்ற யறபந்து ாகங்கறக் குித்தல். 

 

11.1 கண்றன் அலப்பு 

கண்ரணது ண்லட லும்புகூட்டில் றக தரதுகரப்தரக 

அலப்தட்டுள்பது. அலணக ஆர்றட் ன்பொ அலக்கப்தடுகறநது. 

கல சுற்நறலும் றசுக்கள், தகரலப்புகள் ற்பொம் லசகள் 

அலப்ததற்ந அல கண்ல றதத்துகபறல் இபைந்து 

தரதுகரக்கறன்நது. கலும் கண்றன் கலும் கலலம் அலப்ததற்ந றற 

டல் ந் தநக்கும் பூச்சறகள் கண்டக்குள் தசல்னரல்படி 

தகரள்கறன்நண. கண்றல் இபைந்துபைம் லரணது கண்ல சுத்ரக 

லக்க தன்தடுகறநது. இவ்லரணது தரற்பொகரய்கபறல் இபைந்தும் 

கண்ல தரதுகரக்கறன்நண. 

 

1. Muscles to move eye – கண்கலப கர்த்தும் லசகள் 

2. Lens – தனன்ஸ் 

3. Pupil –தரப்தர 

4. Iris -  கபைறறப் தடனம் 

5. Cornea – கபைறற 

6. Optic herve to brain - பலபக்கு தசல்லும் தரர்ல ம்பு 

7. Blind spot – குபைட்டுப் புள்பற 

8. Muscles to adjust lens – தனன்லம சரறதசய் உவும் லசகள் 

9. Fovea -  றகண்டு 

10. Refina – றறத்றல 

 

கண்றற 23-24ற.ல. லபம் தகரண்டல. இது பன்பொ ககரட்டுகள் 

உலடது. அல தபறப்புந ககரட் (றற), டுத் ரஸ்குனர் ககரட் 
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(உதல் தரல) ற்பொம் உள் ம்பு ககரட் (றறத்றல). அல கலக 

றபக்கப்தட்டுள்பண. 

 

அ) தபறப்புந ககரட்:- 

கண்றன் தபறப்புந தகுற றறரகும். பன்ணரல் இபைந்து தரர்க்கும் 

கண் தகுறறன் தள்லப தகுறரணது றறறன் எபை தகுறரகும். இது 

கண்கபறன் தபறப்புந தகுறறல் 5/6து தகுறல உபைரக்குகறநது. 

லபள்ப 1/6து தகுறறல் றறக்கு பன்ணரல் கபைறற உள்பது. இது 

தபறப்தலடரணது ற்பொம் எபை கண்கரறப்பு கண்ரடி கதரன்பொ றற 

லது அர்ந்துள்பது. றற-கபைறற ரர்க் ன்தது லிம்ஸ் ன்பொ 

அலக்கப்தடும் கபைறற றறல தரடர்கறநது. றறறன் பன்புந 

தகுறரணது தண்தடனம் ன்நலக்ப்தடும் எபை சபற படிறபைக்கும். 

றறறன் உட்புந கற்தப்பு தலப்பு றற டுப்தடனத்றன் அடிறல் 

தரடர்தறல் உள்பது. 

 

ஆ) டுப்புந ரஸ்குனர் ககரட்: 

 இது உதல் தரல ன்பொம் அலக்கப்தடும். இது கபைறறப் 

தடனம், தறசறர்ப்ததரபைள் ற்பொம் றறடுப்தடனம் தகரண்டல. 

 

தனன்ஸில் உள்ப கபைறறறன் பந்ல தகுற. கபைறறறன் 

தசங்குத்ரண தகுறறன ாப்ா (pupil) ன்பொ அலப்தர். அதுக 

கண்கலக்கு தசல்லும் தபறச்சத்ல எலங்குதடுத்துகறநது. 

 டுப்தந தகுறல தறசறர்ப்ததரபைள் ன்நலக்கப்தடனரம். அது 

றற தண்தடன லசகள் ற்பொம் றறதண்தடன 

தசய்பலநகலப தகரண்டல. றற தண்தடன லசகள் 

றடுறக்கு ததரபொப்பு. ற்பொம் றற தண்தடன தசய்பலநகள் 

சுக்கறன்ந அக்வுஸ் ஹ்பேர்க்கு ததரபொப்பு. 

 தறன்புந தரகம் டுப்தடனம் ன்நலக்கப்தடும். ஆது றறறன் 

உள்புநத்றல் உள்பது. றற டுப்தடனத்றன் தசல்தரடு 

றறத்றலக்கு ஊட்டச்சத்து ங்குரகும். 

 

இ) உள் ம்பு ககரட்: 

உள்ம்பு ககரட் றறத்றல ன்பொ அலக்கப்தடும். இது எபை 

ககரரறன் தடம் கதரன தசல்தடுகறநது. றறத்றல றல்லின் 

கக்கரண றநற தசல்கள் தகரண்டல. இந் தசல்கள் எபற ததபொம் 
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தசல்கள் உள்பண ண்டுகள் ற்பொம் கூம்புகள் ன்பொ 

அலக்கப்தடுகறன்நண. 

 

றறறல் இபைந்து லம் ம்பு இலகள் தறன்தக்க  தந்து தரர்ல ம்லத 

உபைரக்குகறநது. 

 

ஈ) அலநகள்: 

கபைறற பன்புந அலநறல் ற்பொம் கண்பன்ணரல் உள்ப தறன்புந 

அலநக்கு இலடறல் அர்ந்துள்பது. இந் அலநகபறல் அக்பேஸ் ஹ்பேர் 

ன்பொ அநறப்தடும். எபை லர்த் றத்லக் தகரண்டிபைக்கறன்நண. இது 

தரடர்ந்து ரரறக்கப்தடுகறநது (தறசறர்ப்ததரபைபரல்) ற்பொம் 

டிகட்டிபெள்பது. தனன்ஸ் ற்பொம் ககரறரல ஊட்டபறக்க அக்ஸ் 

ஹ்பேர் பக்கறரணது. 

 

11.2 தரர்ல தசல்: 

தரர்ல லத்றன் கூபொகள் கண், பலப (கரட்சற லம்) ற்பொம் கரட்சற 

லத்றற்கு கண் இலக்கும் தரர்ல ம்பு ஆகறல அடங்கும். 

தபறச்சம் இபைந்ரல் ட்டுக தரர்ல சரத்றரகும். கண்பனம் 

ததநப்தட்ட எபற கறர்கள் றன்சர தூண்டுல்கபரக ரற்நப்தட்டு 

பலபறல் றபக்கப்தடுகறன்நண. சுற்பொச்சூலில் இபைந்து எபறக்குரய்கள் 

கண்டக்கு றரக கண்கலப கரக்கற தசல்கறன்நண. றறறன் 

தபறப்புந படி கபைறறரகும். ற்பொம் எபற பன்ணறலனறல் அது கரட்சற 

தூண்டுலன தறறதலிக்கறநது. இந் தறறதலித் எபற கறர்கள் ாப்ா  

பனம் கடந்து அதுக கபைறறறன் தரடக்கம். எபற தலபெம் கண் 

அபல ாப்ா கட்டுப்தடுத்துகறநது. தனன்ஸ் எபற கறர்கலப ங்கள் 

றலசல ரற்பொன் பனம் கணத்றல் தகரள்கறநது. இணரல் அல 

றறறலல கடிரக ரக்குகறன்நண. எபை ககரறல் உள்ப 

தனன்லம கதரனக, கண்கபறல் இபைக்கும் தனன்ஸ் தடத்ல லனகலரக 

ரற்பொம். றறத்றல  எபற உர்வு  தசல் அரது ண்டுகள் ற்பொம் 

கூம்புகள் தரர்ல ம்பு பனம் பலபக்கு தசலுத்துகறன்நது. றறறல் 

உள்ப லனகலரண தடங்கலப மூலபறன் கரட்சற சுண்டி இலக்கப்தடும். 

இக தரர்க்கும் தசனரகும். 
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11.3 தரர்ல குலநதரடு ற்பொம் ததரதுரண கண் கரய்கலக்கரண 

கரங்கள்: 

சறநப்பு ற்பொம் ததற்ந ஆகற இபை கரங்கலம் தபைக்கு கரட்சற 

குலநதரடுகள் ததந தசய்பெம். சறகறச்லச அபறக்கப்தடர கண்கள் 

ததபைம்தரலும் தரர்ல குலநதரடுக்கு றகுக்கறணற்ண. தரர்ல 

குலநதரட்லட றர்க்க தரதுகரக்கரக இபைப்தது அசறம். தன கண் 

கரய்கலப அபொலச் சறகறச்லச பனம் சரறதசய்னரம். சறன பக்கறரண 

கரய்கள் ற்பொம் அல ற்தடுத்தும் குபைட்டுத்ன்ல அல்னது தரர்ல 

குலநதரட்லட தறன்பைகறன்நண. 

 

11.3.3 ததரதுரண கண் கரய்கள்: 

குபைட்டுத்ன்லக்கரண ததரதுரண கரங்கள் புலக்கண், 

க்பரக்ககரர, து தரடர்புலட லசச் சலறவு, றறதண்தடன 

புண், றறத்றலறல் லரறறவு, குந்லப் தபைத்றல் குபைட்டுத்ன்ல, 

தஜஸ்ரல்றர, தண்தடன ற்பொம் என்தகரசறர்கறரசறஸ் கலக 

றபக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 புலக்கண்: 

கடந் தத்து ஆண்டுகபறல் கண்புல அபொல சறகறச்லசறல் (47.9%) 

உனகறன் அலணத்துப் தகுறகபறலும் தரர்ல குநiதரட்டிற்கரண பக்கற 

கரறரக உள்பது. பர்ந் ரடுகள் ற, பபைம் ரடுகபறல் 

புலக்கண் ரன்ததரதுரண கண் கரய். இது ரண தசல்பலந 

கரரண குலநதரடு ற்பொம் ‘45-குலநதரடு” 

 

இந்றரறல் கக்குகள் 50% - 80% ல  றர்க்கக்கூடி 

குபைட்டுத்ன்லல கண்புல. கண்புலகள் இற்லகறல் 

தபறப்தலடரண தனன்ஸ் எபற லநவு ற்பொம் எபற கறர்கள் 

உநறஞ்சப்தடுறல்லன. குலநதரடுள்ப தனன்ஸ் அகற்நப்தட்ட தறநகு, 

சரறரண சரணங்கலடன் எபை தரறன் தரர்லல லட்தடடுக்க படிபெம். 

இது தனன்ஸ் லதுள்ப அடுக்கு பர்ச்சற அல்ன. அது பல தனன்ஸ் 

லதுள்ப எபறர்வு ஆகும். இது ததரதுரக பர்த்து பைம் தர்கபறல் 

கரப்தடும் எபை ததரதுரண கண் கரய் ன்நரலும், சறன கங்கபறல் 

குந்லகள் தறநறக்குரற கண்புலரல் தரறக்கப்தடுகறன்நண. 

கர்தத்றன் பல் பன்பொ ரங்கபறல் தஜர்ன் சறபொலக அல்னது 
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பததல்னர தரறக்கப்தட்ட கர்ப்தறற ரய்ரர்கள், தறநறக்குரற கண்புல 

தகரண்ட குந்லகலப ததற்தநடுத்ணர். 

 

க்பரக்ககரர: 

பன்லரண க்பரக்ககரரறன் றலபரக குபைடரக றப்தறடப்தட்ட 

தர்கபறன் ண்றக்லக 4.5 றல்லிணரகும். இது தரத் உனகபரற 

குபைட்டுத்ன்லறன் தன்ணறண்டு சவீத்றற்கும் அறகரக உள்பது. 

1997ஆம் ஆண்டில் இந்றரறல் சுகரர குநறத் சுரலண 

ஆலக்குலறன்தடி, க்பரக்ககரர 2% ததரறர்கள் கரட்சற குலநதரடு 

ற்பொம் 0.5% தரத் க்கள்தரலகறல் குபைட்டு தர்கள். க்பரக்ககரர 

பலபக்கு தசல்லும் கரட்சற கலனக் தகரண்டிபைக்கும் தரர்ல 

ம்புக்கு கசத்ல றலபறக்கும் எபை கண்சறகறச்லச றலனலல 

குநறக்கறநது. ததபைம்தரனரண சந்ர்ப்தங்கபறல் அறக அலத்ம் கரரக 

கண்கபறல் தரர்ல ம்பு கசரகறநது. அல உள்றற அலத்ம் ன்பொ 

அலக்கப்தடுகறநது. 

 

உள்றற அலத்ம் ன்தது கண் ற்பொம் லரறல் தபறகற்நத்றற்கு 

றர்ப்பு ஆகறற்நறன் இலடத றகறத்றன் தசல்தரடு ஆகும். 

தரர்லறல் க்பரக்ககரர லனபட்டின் அபவு சறநறது ங்கனரரல் 

குட்டு றலநந்ரக ரபொகறநது. தறநறறல் க்பரக்ககரர குந்லகபறல் 

கரப்தடுகறநது அல, இற்லகறல் தடரல் தரறக்கப்தட்டது. 

இண்டரம் றலன க்பரக்ககரர பைந்துகள் (கரர்ட்டிககர ஸ்டீரய்டுகள்) 

ற்பொம் கண்கரய்கள் ஆகறற்நரல் ற்தடுகறநது. 

 

து தரடர்புலட லசச் சலரறறவு: 

து தரடர்புலட லசச் சலரறறவு ன்தது கண்றன்லசறல் எபை 

சரறவு அல்னது பநறவு ஆகும். லசறன் றறத்றல எபை சறநற தகுற கண் 

தறன் புநச்தசநறந் எபற உர்றநன் றசு. லச றறத்றலறன் எபை தகுற 

ஆகும் ற்பொம் இது லப் தர்லக்கு ததரபொப்தரகும். இது ன்நரக 

தரர்க்க அதறக்கறநது. லசச் சலறண எபை அநறகுநற லக் 

கண்கரட்டத்றல் இண்ட தகுறரகும். றறத்றல கலழ் டிரன்ஸ் 

ன்பொ அலக்கப்தடும் லப்பு உபைரதும், சறன சங்கபறல், 

றறத்றல கலழ் அசரர இத் ரபங்கள் பர்தும் து 

தரடர்புலட லசச் சலரறறறன் கரங்கள் தரர்ல இப்புக்கு லசச் 

சலரறறவு றகுக்கும்கதரது, அதுததரதுரக எபை கண்றல் 

தரடங்குகறநது.  
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றற தண்தடன புண்: 

எபை தபறரட்டு உடல் றகவும் ததரதுரண கறபைறகபரல் ற்தடும் 

அநறகுநறகள் ஆகும் ற்பொம் புண்கள் ததபைம்தரலும் றறதண்தடன 

சரய்வு அல்னது தபறப்ததரபைள் சறக்கல்கபரக ற்தடுகறன்நண. 

தபறப்ததரபைள் கபைறறறல் இபைக்கும்கதரது, அது புண்கலக்கு 

றகுக்கனரம். ததபைம்தரலும் இது தரர்ல குலநறலிபைந்து குபைட்டு 

ன்லக்கு றகுக்கனரம். கலும் இல றர்க்க, கண்கலப சுத்ரண 

லரறல் கலகண்டும் ந்க் கரத்ரலும் கண் கய்கக்ப்தடக்கூடரது. 

தரக்டீரறர, லஸ் தரற்பொ, புஞ்லச, உர்ந் உர்றநன் 

றர்றலணகள், லட்டறன் தற்நரக்குலந கதரன்ந கரங்கபரல் 

கபைறறறல் புண் ற்தடுகறன்நது. 

 

றறத்றல லரறறவு: 

றறத்றல லரறறவு றகவும் ததரதுரண கண் லரறறவு கரய் ஆகும். 

றறத்றல இத் ரபங்கபறல் ற்தடும் ரற்நங்கபரல் இது 

ற்தடுகறநது. றறத்றல லரறறவுலட தரறன் இத் ரபங்கள் றம்தற 

டிபெம் அல்னது கசறவு ற்தடனரம். ற்நர்கள், அசரர புற இத் 

ரபங்கள் கற்தப்தறல் பபைம் றறத்றல பலில் எபை தபைக்கு 

றறத்றல லரறறவு இபைந்ரல், அர்/அள் ணது தரர்லக்கு 

ரற்நங்கலப கணறக்கக்கூடரது. ஆணரல் கரனப்கதரக்கறல், றறத்றல 

லரறறவு கரசரகற, தரர்ல இப்பு ற்தடனரம். இது ததரதுரக இபை 

கண்கலபபெம் தரறக்கறநது. 

 

குந்ல தபைத்றல் கரட்சற குலநதரடு:  

குல கரய்கள் ற்பொம் றலனலகள் குந்ல தபைத்றல் அல்னது ஆம்த 

தபைத்றல் றகலம் இல குந்ல தபைத்றல் ற்தடும் கரட்சற 

குலநதரடு ஆகும். ற்பொம் இல சரறதசய்றல்லன ன்நரல் கரட்சற 

குலநதரடு அல்னது கடுலரண குபைட்டுத்ன்லல ற்தடுத்தும் 

ரழ்க்லகறல் தறன்ணர் சரறதசய் இனரது. குந்லகபறல் 

குபைட்டுத்ன்லக்கு பக்கற கரங்கள் லட்டறன்  குலநதரடு, 

சறபொலகத்றலிபைந்து கரறசலணரண டுக்கள், ற்பொம் புறரக தறநந் 

தண்தடனம் தறநப்புநப்லத கண்புல ற்பொம் தறற்கதரக்குத்ன்லறன் 

லரறறவு தறற்கதரக்குத்ன்லறன் லரறறவு ன்தது பர்ந் ரடுகபறல் எபை 

றபொப்தட்ட தறச்சலணரக இபைக்கறநது. தணணறன,; குலநந் ற்பொம் 

குலநந் தறநப்பு லட தகரண்ட குந்லகபறன் அறகரறத்துபைம் உறர் 

தறலப்பு றகறம். அக கரத்றற்கரக உனகபரற ததரபைபரர 

பர்ச்சறறல் குநறப்தரக கர்ப்புந அலப்புகபறல் அது எபை தறச்சறலணரக 
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உபைரகறநது. சறபொது குபைட்டுத்ன்லக்கரண 40% கரங்கள் 

டுக்கக்கூடில அல்னது சறகறச்லசபறக்கப்தடுகறன்நண.  

 

ஸிகரப்ரல்றர: 

லட்டறன் A குலநதரடு கரய்க்கு தன்தடுத்ப்தடும் எபை ததரதுரண 

தசரல் ஸிகரப்ரல்றர. இந் கரய்க்கரண ஆம்த அநறகுநறரக இவு 

குபைட்டுத்ன்ல உள்பது. ஆம்தத்றல்  தண்தடனம் ற்பொம் கபைறற 

அற்நறன் சரர எபறல இந்து நண்டு ற்பொம் டிணரகறறடும். 

தகர்கடரனரசற ன்தது ஸிகரப்ரல்றர கடுலரண டிரகும். 

ஆம்தகரன கரநறல் ற்பொம் சறகறச்லச இந் குலநதரட்லட கசரறக்க 

சறநந் ற இபைக்கும். கண்டக்கு தரறர றலன கபைறறறலும், 

றர்லறலும், டுகலக்கு றகுக்கனரம். இணரல் கண் 

பலலரக தரர்லக்குரறது. இந்றரறல் குபைட்டுத்ன்லக்கு 

கரம் லட்டறன் A குலநதரடு இல எபை ததரற அபறற்கு 

கட்டுப்தடு;த்ப்தட்டுள்பது. 

 

தண்தடனம் (Xerophthalmia): 

தண்தடனம் தரக்டீரறர, லஸ்தரற்பொ, எவ்ரல றலனலகள் 

கதரன்நற்நரல் ற்தடும் ததரதுரண கண்கரய் ஆகம். கண்கபறல் 

ற்தடும் வீக்கம்ரன் ஆம்த அநறகுநறரகும். இந் குலநதரடு 

ததரதுரக தரக்டீரறர றர்ப்பு பகர் உறபெடன் எபை குபொகற 

கரனத்றற்குள் அறக்கப்தடும். இந் கரய்கலக்கு கூடுனரக 

அறக்கப்தடும். இந் கரய்கலக்கு கூடுனரக, லரறறவு ற்பொம் உர் 

இத் அலத்ம் ஆகறல கண்கலக்கு கடுலரண கசம் ற்தடனரம். 

 

கன்ஜன்க்டியிடிஸ் (Conjunctivitis): 

கன்ஜன்க்டியிடிஸ் குபைட்டத்ன்ல தரற்பொக்கு கரம். இது 

ததபைம்தரலும் ஆற்நறன் குபைட்டுத்ன்ல ன்பொ அலக்கப்தடுரல், 

அன் றகவும் லறரண தபறப்தரடு ற்பொம் ஆபொகள் தகுறகபறல் 

உள்ப கரய்கலபக் கடந்து தசல்லும் கபைப்பு-ஈக்கள், இலகள் ககரக 

தரபெம் ண்லரறல்ரன் இணப்ததபைக்கம் ஆகும். ஆப்தறரறக்கரறல், அது 

சபக-ததரபைபரர பர்சசறக்கரண கடுலரண லடரக உள்பது. 78 

றல்லின் க்கள் அதரத்றல் இபைப்தரக றப்தறடப்தட்டுள்பது. 

3,00,000 கதர் குபைடரக உள்பணர். 
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11.3.2 தறந கண் கரய்கள்: 

தரர்லக் குலநதரடு ற்ந கண் குலநதரடுகபரல் ற்தடனரம். அற்பொள் 

சறன தறன்பைரபொ தட்டிலிடப்தட்டுள்பண. றபறத்றல தற்நறன்ல 

தறன்ணரல் உள்ப எபற-உர்றநன் சவ்வு தறரறறலணறலுள்ப 

றறறலறல் தற்நறன்ல லகப்தறடி ன்தது அன் ஆரரண அடுக்கு 

கண் (றறத்றல)உடலில் அநறகுநறகள் றறத்றலறல் தற்நறன்லக்கு 

தபறப்தலடரக இல்லன. லரறறவு ற்பொம் க்க றலன கதரன்ந 

இண்டரம் றலன றலபவுகலம் றறப்புர்ல ற்தடுத்தும். லனறல் 

எபை லற அடிரகவும் சறன கங்கபறல் றறத்றல றனகலன அன் 

றலனப்தரட்டிலிபைந்து தறரறத்தடுக்கக்கூடும். 

 

அல்தறணறசம்:  

அல்றணறசம் ன்தது தனணறன் உற்தத்றறன் குலநதரடு ஆகும். 

இதுகரல், படி ற்பொம் கண்கள் ஆகறற்நறல் சறநற அல்னது ண் 

றநறகபரல் றலபறல்லன. 

 

கபைறறறல் றநற இல்னரரல், கரல் ற்பொம் தரறக்கப்தட்ட 

குந்லகள் கரசரண தரர்லக் குலநதரடு குநறத்து அநறக்லக 

தசய்கறன்நணர், ததபைம்தரலும் குலநதரடு எபறறனகல் தறலகள் பனம் 

ற்தடுகறநது. அல்தறகணர குந்லகள் தபறச்சத்றற்கு றகவும் 

உர்றநன் உலடர் இபைண்ட சன்கறபரஸ் இந் குந்லகள் எபற 

லறம் கட்டுப்தடுத் தரறந்துலக்கப்தடுகறநது. 

 

சறநல் தரர்ல: 

இந் எபற ரபொதடும் எபற கறர்கள் றறத்றல லது எபை கணம் பைம் 

இபைந்து எபறறனகல் தறல கண் தல்கபொ ஆர்னர்கள் உள்ப 

தறறதலிப்பு தல்கபொ டிகறரற கரரக எபை லக கரட்சற  குலநதரடு 

ஆகும். சறநல் தரர்ல ன்தது இல்தரண ற்பொம் ததரதுரக 

ங்கனரண அல்னது றரறக்கப்தட்ட தரர்லக்கும் கரரகும். தரறர 

எபை சரறரண கரம். ணறதம், இது கண்கண்ரடிகள், தரடர்பு 

தனன்ஸ்கள், அல்னது அபொல சறகறச்லச பனம் பறறல் சரற 

தசய்ப்தடுகறநது. 

 

றற டுக்கம்: 

றற டுக்கம் ன்தது ககரக, கட்டுப்தடுத் படிர கண்கள் எபை 

தக்கத்றல் இபைந்து பொதக்கம் (கறலடட்ட றற டுக்கம்) ககன ற்பொம் 
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கலக (தசங்குத்து றற டுக்கம்) அல்னது கரட்டரற (பபொக்கம் றற 

டுக்கம்) கரத்ல ததரபொத்து, இந் இக்கங்கள் இண்டு 

கண்கபறகனர அல்னது எபை கண் ன்கநர இபைக்கனரம். பலபறன் 

இல்தரண கண் இக்கங்கள் கண்படி கட்டுப்தடுத்தும் பலபறன் 

தகுறகபறல் அசரரரண தசல்தரடுகபரல் ற்தடுகறன்நண. 

 

தரர்ல தசல்லிவு: 

தரர்ல தசல் லிவு ன்தது எபை றலன, அல தரர்ல ம்லத 

தரறக்கும், அதுக கண்கபறல் இபைந்து தூண்டுல்கலப பலபக்கு 

டுத்துதசல்லும். தரர்ல தசல் லிவு ன்தது எபை கரய் அல்ன, 

ரநரக எபை ஆதத்ரண ச்சுத்ன்லறன் எபை அநறகுநறரகும். தன 

லகரண கரய்கபறலிபைந்து தரர்ல ம்புக்கு கசம் றலபறக்கும். 

இந் றலனறல் தரர்லக்கு தறச்சறலணகள் ற்தடனரம். குபைட்டுத்ன்ல 

உட்தட. 

 

கண்கரய்: 

கண்கரய் ன்தது எபை குநறப்தறட்ட லஸ் (க்தபறலிர 

ட்கரககரடிமட) தகரண்ட கண் தரற்பொ கரரகும். கரய்த்ரக்கம் 

தபைக்கு தக்கு தர் தவுகறநது. சறகறச்லச அபறக்கரல் றட்டுறட்டரல், 

தரற்பொகரரணது இபொறறல் தசய் படிர ற்நம் கரர்ணறரறன் 

கடுலரண டுல ற்தடுத்துகறநது. இது இபொறறல் 30 பல் 40 

றற்குட்தட்ட துலடகரர்க்கு குபைட்டுத்ன்லல 

றகுக்கறநது. 

 

11.3.3  கரட்சற தப்தறல் உள்ப இப்பு: 

கரய்கலக்கு கூடுனரக, புனன் தரர்ல இப்பு கரரக ற்தடும் 

சறன குலநதரடுகள் உள்பண, இந் குலநதரடுகள் குபைட்டுப் தகுறகள் 

அல்னது தரர்லத் துலநறல் ங்கும் அடக்கப்தட்ட தகுறகள். 

குநறப்தறடத்க்க கரட்சற இப்பு தகரண்டர்கள் அநறபகறல்னர 

இடங்கபறல் ச்சரறக்லகபெடன் கர்கறன்நணர். 

 

கரட்சற துலநறல் உள்ப குலநதரடு: 

கரட்சற துலந ன்தது பல றனப்தகுறபெம் றற ரற்நரல் தரர்க்க படிபெம் 

ண லபொக்கப்தடுகறநது. துலநறல் குலநதரடு உள்ப ணறப்தட்ட 

கண் எபை குநறப்தறட்ட தகுறறல் தரர்க்க படிரது. தரர்ல குலநதரடுள்ப 
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தர்கபறல், தரர்ல துலநறல் குநறப்பு எபை ஊணபற்ந றலன 

கபைப்தடுகறநது. 

 

புந தரர்லறல் இப்பு: 

இந் றலனறல் ணற தரறன் ல தரர்ல அப்தடிக உள்பது. ஆணரல் 

அது பற்நறலுரக எடுக்கப்தட்ட புந றறத்றல பனம் சூப்தட்டுள்பது. 

எடுக்கப்தட்ட றறத்றல கரரக, லதரர்ல புனத்றல் எபை 

குபைட்டுப் தகுற உபைரகறநது. இந் இப்பு கரற்நத்ரல் தரறக்கப்தட்ட 

ணறதர் கரசரக குநறப்தரக ல தபறச்சத்றல் தறக்கறன்நது. 

குரய் கரற்நம் ன்தது புந தரர்ல இப்புக்கரண எபை றதந்லண. 

 

11.3.4 தட கரங்கள் 

ணற றரறகபறல் நக்குலந தரறக்கும் தட 

அடிப்தலடறனரணது. இறல் 20%  இ தசலிப்பு, 25% 

கபைச்சறலவுகள், 50% கபைக்கனப்பு ற்பொம் 67% ண அலத்ம் ஆகறல 

அடங்கும். தறல் துலநறல் பன்கணற்நங்கள் புறரக இபைக்கும் 

கறட்டத்ட்ட 4000 கரய்கலப அலடரபம் கர உறது. 

குலநந்தட்சம் 35% கபைத்ரய்கலக்கு லங்கு றலபறக்கும் 

குகரகரகசரம் இல்புகள் இபைப்தலப் புரறந்து தகரள்பனரம். இது 20%  

ன்ணறச்லசரண கபைக்கனப்பு, 11% ஆண் னச்சறக்கல் ற்பொம் 6% 

ணறலன குலநதரடுள்ப ணறர்கள். ஆகறற்லநக் தகரண்டுள்ப 

குகரகரகசரரல் தரறப்புகபறல் ததபைம்தரனரணல குப்தடுத் 

படிரல. தபொங்கற உநறணர்கலக்கறலடறல் ற்தரடு 

தசய்ப்தடும் றபைங்கலக்கு குந்லறன் தரறப்புக்கு கரம் 

ன்பொ ஆரய்ச்சற தரறறக்கறநது. சறன சங்கபறல் ணறலன தரறப்பு 

ற்பொம் கற்நல் குலநதரடுகலக்கு றகுக்கும் புனடணர்வு சரர்ந் 

தசல்தரடுகள் உள்பண. சறன சந்ர்ப்தங்கபறல்  இனரல உர்றல் 

உர்ச்சற இபைக்கனரம் ஆலகரல் தரர்ல குலநதரடு தகரண்ட தறள்லப 

ததபொற்கரண அதரத்ல குலநப்தற்கரக றபைத்றல் தபைங்கற 

இத் உநலத் றர்க்க ப்கதரதும் சறநந்து. ககன கூநப்தட்ட 

கரங்கள் ற. சறன றட்டறட்ட கரங்கள் குபைட்டுத் ன்லக்கு 

ததரபொப்தரகும். லரறறவு ற்பொம் உர் இத் அலத்ம் கதரன்ந 

பர்சறல ரற்ந கரறகபறன் கரரக றர்கரனத்றன் 

குபைட்டுத்ன்ல கரரக இபைக்கனரம் ன்பொ கபைதுககரள் உள்பது. 

இல பன்லரண கரங்கள் அல்ன ன்நரலும், இந் இண்டரம் 
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கரறகபறன் சரறரண கணறப்பு ததரறர்கள் த்றறல் சரத்றரண 

குபைட்டுத்ன்லலத் டுக்கக்கூடும்.  

 

11.4 கண்தரரறப்பு 

கண் தரரறப்பு ன்தது து ஆகரக்கற பன்கணரக்கறல் 

பன்தரறலஅபறக்கப்தட கண்டும் கண் சுகரர ற்பொம் 

சுகரரறன்நறத் தரறரரல், கண் தரர்ல இப்புக்கு றகுக்கும். 

கண் கரய்கலபக் கண்டநறற்கு குந்லகள் அறக ரய்ப்புள்பது. 

அர்கள் உடல் ரலறரக குலநதரடுள்ப தரர்லரல் 

தரறக்கப்தடுகறன்நணர். அர்கள் அன்நரட டடிக்லககலப தசய் 

படிரது. சறனர் ங்கள் தரர்ல பலலபெம் இக்ககர அல்னது 

குலநக்ககர படிரது. அர்கள் உர்ச்சற ரலறனரண ண அலத்த்ல 

றர்தகரள்ப கடுலரண கண் தறச்சறலணகள் உள்ப குந்லகள் ணற 

ணற இல்புகலப றர்தகரள்கறநரர்ள். இது ணறல ற்பொம் ணத் 

பர்ச்சறக்கு றகுக்கும். இந்த் ரறபு ண்தர்கள் ற்பொம் குடுப்ங்கலப 

தரறக்கறநது. அர்கள் றணபம் கம் அல்னது சறநப்பு றகழ்வுகலப 

அததறக்க படிரது. கண் தறச்சறலணகள் ணறதர்கலக்கு றக 

றலனபெர்ந்லரக இபைக்கனரம். கண் உலடகள், கண் 

அபொலசறகறச்லச, ற்பொம் தறந கலகலப அசறம் எபை தல அல்னது 

எபை குடும்தத்ல ததரறதும் தரறக்கனரம். கண் கரய்கள் ற்பொம் 

அர்கலக்கு தரடர்தரண தறச்சறலணகள் டுக்க அணலபைக்கும் 

டுக்கும் தன தடிகள் உள்பண. கண் ஆகரக்கறரண ற்பொம் ல்ன 

றகரட்டுல்கலபக் கலடப்தறடித்து அல்னது ல்ன கண் 

ஆகரக்கறத்ல தரரறப்தது தற்நற அநறவுடன் தரடங்குகறநது. தன 

கண் கரய்கபறன் பன்கணற்நம் பலநரண பன்தணச்சரறக்லககள் ற்பொம் 

ஆகரக்கறரண உவு ஆகறற்லநக் குலநக்கனரம். லட்டறன்கள் 

A, E, C   ற்பொம் சறன துத்ரகம் ற்பொம் தசலிணறம் றலந சரப்தறடுது 

கண்கலப தரறக்கும் தன கரய்கலபத் டுக்க உவும் சறன கரகள் 

உடல் தபைலண, லரறறவு, புந ஊர எபறறன் தபறப்தரடு, 

புலகப்தறடித்ல், ஸ்தடரய்டுகள் தன கரறகள் கதரன்ந தன 

கரங்கபரல் இபைக்கனரம். கண் தறச்சறலணறன் ந் அநறகுநறகலம் 

தரடர்ந்து இபைந்ரல், கண்சறகறச்லச உடணடிரக ஆகனரசலண தசய் 

கண்டும் ன்தது அநறவுபொத்ப்தடுகறநது. உடல் தபைன் தகரண்டர்கள் 

அல்னது லரறறவு கரரல் தரறக்கப்தடுதர்கள் இன்தம் சறன 

க்கரண கரரபறகபரக இபைக்க கண்டும். 
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தணணறல் அல சறன கண் கரய்கலப உபைரக்கும் ரய்ப்பு அறகம். 

புந ஊரக்கறர் எபறக்கு அறக தபறப்தரட்லடத் டுப்தற்கரக தகல் 

கத்றல் சன்கறபரஸ்கள் அல்னது கண்கண்ரடிகள் தன்தடுத்னரம். 

சறன பைந்துலகலப புலகக்க அல்னது டுத்துக்தகரள்லம் தர்கள் ங்கள் 

பைத்துரறடம் ககலங்கள் ன்நரல் குடும்த தறன்ணறறல் கண் கரய்கள் 

அறகரக இபைந்ரல் 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

1. கரட்சற அலப்புகபறன் இற்தறல் கூபொகள் ன்ண? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

2. தரர்ல இப்புக்கு பக்கற கரம் ன்ண? 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

தறரறவு 12 குபைட்டுத்ன்ல ற்பொம் தரர்ல  குலநவு 

துல்லிரண ற்பொம் குலநரண தரர்ல குலநதரடுகள் கறக 

குநறதப்தறடப்தட்டுள்பண. ஆணரல் பலலரண பைத்து கசரலண 

ற்பொம் தசல்தரடு றப்பீடு இபைக்க கண்டும். ணறல், என்பொ அல்னது 

படக்கப்தட்டரக தரறந்துலக்க படிரது. 

 

12.1 தரர்லக்குரற அநறகுநறகள்: 

ததரபைள்கள் ற்பொம் புத்கங்கள் றக தபைக்கரக அல்னது றகவும் 

தரலனறல் உள்பண. 

 அடிக்கடி கண்கலப கய்ப்தர் அல்னது ண்லர் கண்கள். 

 கபைம்தனலகறல் இபைந்து தரர்த்து ல சக ரரறன் உறல 

றர்தரர்ப்தது. 

 அடிக்கடி கண்கலப சறறட்டுது அல்னது க்கரண லனலி. 

 தரறந்துலக்கப்தட்ட இடம்/ரறறல் ல படிரது 

 தூத்றல் உள்ப ததரபைட்கலப/க்கலப அலடரபம் கரண்தது 

கடிணம். 

 கபைம் ததரபைட்கலப தறன்தற்ந படிறல்லன. 
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 குலநரண கண்-லக எபைங்கறலப்பு. 

 ரய்ற கல்கபறல் அறகரக அறகரறப்தது 

 றநங்கலப அலடரபம் கர படிறல்லன/படிரது. 

 தசனய்கள் ற்பொம் பகதரங்கலப அலடரபம் 

கரபடிறல்லன. 

 குலநந் எபறறல் தடிக்க படிரது. 

 

12.2 தரர்லற்தநரபைக்கரண குலநதரடுகள் ற்பொம் குலநரண 

தரர்ல: 

குபைட்டுத்ன்ல: 

தரர்லற்கநரபைக்கரண குபைட்டுத்ன்ல ததபைம்தரலும் லபள்ப 

தரர்லபெடன் கடுலரண தரர்ல குலநதரட்லட றரறக்க 

தன்தடுத்ப்தடுகறநது. இபைண்ட இபைந் எபற ற்பொம் எபை எபற பனத்றன் 

ததரது றலசல தசரல்லும் றநலணக் கரட்டிலும் எபற உர்ல் 

இபைப்தது ட்டுக றரறத்துள்பணர். குபைட்டுத்ன்ல ததரதுரக 

கண்டக்கு தரறர தரர்ல இல்லன ணக் குநறப்தறடப்தடுகறநது. 

 

12.1 குபைட்டுத்ன்லக்கரண லலந: 

குலநதரடுகள் தகரண்ட தர்கபறன்தடி (1995) குபைட்டுத்ன்லல 

கலழ்க்கண்ட றதந்லணகபறல் இபைந்து எபை தர் தரறக்கப்தடுகறநது எபை 

றதந்லண, அரது 

 

i. தரர்ல இல்னர ிற 

ii. தனன்ஸ்கள் பனம் சரறதசய்ப்தட்ட றலனறல் 6/60 அல்னது 

20/200க்கு கனரண தரர்லறன்ல 

iii. 20டிகறரற  அல்னது கரசரண ககரத்லப்ததரபொத்து தரர்லத் 

துலநறல் ம்புகள் 

 

குபைட்டுத்ன்லறன் லகதரடு: 

குபைட்டுத்ன்லரணது இண்டு தந் லககபரகப் 

தறரறக்கப்தட்டுள்பது. அரது தறநக்லகறல் குபைட்டுத்ன்ல: 

தறநக்கும்கதரக தரர்லறல் குலநதரடுடன் தறநப்தது. இலக்கப்தட்ட 

குபைட்டுத்ன்ல: தறநந் தறநகு சறன பைடம் தரர்ல உடன் இபைந்து தறநகு 

தரர்ல கதரகும். 
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தரர்ல குலநவு: 

குலநரண தரர்ல றணசரற தறகலப கடிணரக்குகறநது. குலநரண 

தரர்ல தகரண்ட தர் ரசறப்தது, லதுல், ரப்தறங்க, 

தரலனக்கரட்சற தரர்ப்தது கதரன்ந தசல்கலபச் தசய் கடிணரக 

அல்னது சரத்றற்நரக கரனரம். குலநந் தரர்ல ன்தது 

கண்கபறல் தரர்ல லபள்ப எபை றதந்லண. 

 

12.2.2 குலநந் தரர்ல லலந: 

உனகபரற தரர்லக்குத் ரறன்நற குலநரண தரர்ல தகரண்ட 

அந் தல WHO (1992) லபொக்கறநது ற்பொம்/ றலனறபொத்ற்ந 

எபறவுலநறன் றபைத்ம் ற்பொம் 6/18க்கு குலநரண எபற உர்றநன் 

அல்னது கனனரண தரர்ல தறநகு 10 டிகறரற தறவுகள் இபைந்து டிகறரற, 

ஆணரல் ரர் தன்தடுத்துகறநது/சரத்றரண தரர்ல/எபை றட்டத்ல 

றட்டறடல் தசல்தடுத் தன்தடும் படிபெம். 

 

தரர்ல குலநவுக்கரண டிகறரற: 

 சரர தரர்ல  - 6/6-6/18 

 தரர்லக் குலநவு  - 6/18-6/60 

குபைட்டு   - 6/60-3/60 

குபைட்டு   - 3/60-1/60 

குபைட்டுத்ன்ல  - 1/60-PL 

குபைட்டுத்ன்ல  - NPL 

 

RPWD சட்டம், 2016 ங்கற லலநகள் 

ரற்பொத்றநணரபறகபறன் உரறலகள் சட்டம், 2016 இன் தடி 

லலநகள் ற்பொம் லகப்தரடுகள் தறன்பைரபொ: 

அ) “குபைட்டுத்ன்ல” ன்தது சறநந் றபைத்ம் தசய்தறன், எபை தபைக்கு 

தறன்பைம் றதந்லணகபறல் கதம் எபை றலன உள்பது. 

1. தரர்ல இல்னரது; அல்னது 

2. சறநந் றபைத்ம் தகரண்ட சறநந் கண்றல் 3/60 க்கும் குலநரக 

அல்னது 10/200 (ஸ்தணல்தனன்) க்கும் குலநரண தரர்லக் கூர்iம் 

அல்னது 

3. 10 டிகறரறக்கு குலநரண ககரத்றற்கு உட்தட்ட தரர்லத் துலநறன் 

ம்பு 
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டி) “குலநந் தரர்ல” ன்தது எபை தபைக்கு தறன்பைம் றதந்லணகபறல் 

கதம் எபை றலன உள்பது, அரது 

1. தரர்லக் கூர்ல 6/18 த் ரண்டக்கூடரது அல்னது 3/60 ல 20/60 

க்கும் குலநரக அல்னது 10/200 ல (ஸ்தணல்தனன்) சறநந் கண்றல் 

சறநந் றபைத்ங்கலடன்; அல்னது 

2. 40 டிகறரறக்கு குலநரண ககரத்ல 10 டிகறரற ல உட்தடுத்தும் 

தரர்லத் துலநறன் ம்புகள் 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

3. தரர்ல குலநதரட்டில் லகதம் 3 அநறகுநறகலப குநறறடுக. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

4. குலநந் தரர்ல லபொக்கவும். 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

தறரறவு 13  க்கள் தரலக கல்கள் 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லறர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 தாக்கம் நற்றும் பயற தயறுடுத்துதல். 

 குறாடு யறக, யனது நற்றும் ெமூகக் குளக்கள் அடிப்றடனில் 

நாற்றுத்திாிகற யியாித்தல். 

 

 

13.1 கரய்ரக்கம் ற்பொம் றகழ்வு: 

ததரதுரக, கக்தகடுப்பு ன்ந கபைத்றல் இபை அபவு றகழ்வுகள் ற்பொம் 

தவுல் ஆகறல தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண. கரய் தரறப்பு 

ற்தடுற்கரண அதரத்லப் தற்நற கல் தரறறக்கறநது, கரய் 

தனரக ப்தடி தவுகறநது ன்தலக் குநறப்தறடுகறநது. கரய்க்கரண 

புற (அல்னது புறரக கண்டநறப்தட்ட) றகழ்வுகபறன் றகறம். இது 

ததரதுரக எபை குநறப்தறட்ட கரனத்றற்குள் றகலம் புற றகழ்வுகபறன் 

ண்றக்லக (.கர. எபை ரத்றற்கு எபை பைடத்றற்கு) ண ததரரக 
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கூநப்தடுகறநது. றகழ்கரனம் வீம் கரய் (.கர. 100000 அல்னது எபை 

றல்லின் க்கள்) ப ஆதத்து க்கள் தரலக எபை தகுறரக 

அநறறக்கப்தட்டகதரது இது றகவும் அர்த்பள்பரக உள்பது. 

கரய்கபரல் தரறக்கப்தடுர்கலள் எபை குநறதப்தறட்ட கரனப்தகுறறல் 

(குநறப்ப்தறட்ட கரன இலடதபறறல்) அல்னது எபை  குநறப்தறட்ட கறறல் 

(புள்பற றதம்) தரறக்கப்தடும். கரன அபவு தரறக்கப்தடுரல், 

கரய்த்ரக்கத்றன் சறநந் அபலக் தகரடுக்கறநது ன்தரல், இது 

அலணத்து புற றகழ்வுகலபபெம், இண்டு கறகலக்கு இலடறல் 

உள்ப அலணத்து இநப்புக்கலபபெம் உள்படக்கற இபைப்தரல், எபை 

குநறப்தறட்ட ரபறல் உறபைடன் இபைப்தல புள்பறறதம் கக்கறடுகறநது. 

தரர்லக் குலநப்புத் வு தகரண்ட தர்கபறடம் பைரல், 

றகழ்வுகபறன் ண்றக்லக குலநரககர அல்னது கக்கறல் 

டுத்துக்தகரள்பப்தடுற்கு பன்கத 365 ரட்கபறல் 100000. க்கலக்கு 

தரறப்பு ற்தட்டுள்ப தர்கபறன் ண்றக்லகலக் குநறக்கறநது. 

தனரணது, கக்கறன் கறக ல 100000 க்கலக்கு தரர்ல 

குலநதரடு தகரண்ட தர்கபறன் ண்றக்லக அல்னது தரர்ல 

குலநதரடு உலடரக உள்பது. 

 

கசற ரறரற ஆய்வு றபைணம் (NSSO) ற்பொம் க்கள்தரலக 

கக்தகடுப்பு ஆகறற்நறலிபைந்து கறலடத் கல்கள் 

தரறப்புக்குரறல அல்ன. 

 

13.2 இனரல லக பனம் ஊணபற்ந க்கள்தரலக: 

அட்டல:1 

இந்றரறல் உள்ப இனரல லக பனம் ஊணபற்ந க்கள்தரலக: 

இனரலறன் 

லக 

தர்கள் ஆண்கள் ததண்கள் 

தரத்ம் 26,810,557 14,986,202 11,824,355 

தரர்ப்தறல் 5,032,463 

(18.8%) 

2,638,516 

(17.6%) 

2,393,947 

(20.7%) 

ககட்தறல் 5071,007 

(18.9%) 

2,677,544 

(17.9%) 

2,393,463 

(20.2%) 

கதச்சறல் 1,998,535 

(7.5%) 

1,122,896 

(7.5%) 

875,639 (7.4%) 

இக்கத்றல் 5,436,604 

(20.3%) 

3,370,374 

(22.5%) 

2,066,230 

(17.5%) 
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ண அலத்ம் 1,505,624 

(5.6%) 

870,708 (5.8%) 634,916 (5.4%) 

ணகரய் 7,22,826 

(2.7%) 

415,732 (2.8%) 307,094 (2.6%) 

ற்நல 4,927,011 

(18.4%) 

2,727,828 

(18.2%) 

2,199,183 

(18.6%) 

தனலகரண 

இனரல 
2,116,487 

(7.9%) 

1,162,604 

(7.8%) 

953,883 (8.1%) 

 

ஆரம்: C-தரடர், அட்டல C-20, இந்றரறன் க்கள் தரலக 

கக்தகடுப்பு, 2011. 

 

ஊணபற்ந க்கலக்கு இலடறல் இந்றரறல் இனரல றகறத்றல் 

தரர்ல குலநதரடு 3து இடத்றல் உள்பது ன்தது தபறரகறநது. 

ததண் தரர்ல குலநதரடு ஆண் தரர்ல குலநதரட்லட றட அறகரக 

உள்பது. 

 

13.3 அந்ந் துக் குலக்கபறல் ஊணபற்ந க்கள். 

இந்றரறல் அந்ந் துக் குலக்கபறல் ஊணபற்ந க்கபறன் றகறம்: 

2011 

து தர்கள் ஆண்கள் ததண்கள் 

அலணத்து 

றணர் 
2.21 2.41 2.01 

0-4 1.14 1.18 1.11 

5-9 1.54 1.63 1.44 

10-19 1.82 1.96 1.67 

20-29 1.97 2.22 1.70 

30-39 2.09 2.41 1.77 

40-49 2.31 2.66 1.94 

50-59 2.83 3.16 2.47 

60-69 4.15 4.41 3.89 

70-79 6.22 6.26 6.19 

80-89 8.41 8.33 8.48 

90+ 8.40 7.88 8.85 

து 

குநறப்தறடறல்லன 
3.07 3.21 2.91 
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ஆரம்: C-தரடர், அட்டல C-20. இந்ற க்கள் தரலக 

கக்தகடுப்பு, 2011. 

 

ககன உள்ப அட்டலறல் இபைந்து இனரல தகரண்ட ஆண் 

க்கள் சரசரறரக ஊணபற்ந க்கள்தரலக ற்பொம் ததண் 

படக்கப்தடுதர்கபறன் ண்றக்லகலக்கரட்டிலும் ததரறரக 

இபைப்தரகத் தரறகறநது. இது குலநதரடுகள் உள்ப குந்லகபறன் 

ண்றக்லக ற்பொம் இனரல குந்லகபறன் டடிக்லககலப 

டுப்தற்கரண அசத் கல அல்னது ஊணபற்கநரர் ற்பொம் 

தறநப்புக்கு பந்ல பர்ச்சற ற்பொம் தறநப்பு சரர்ந் குலநதரட்லட 

குலநப்தற்கரண அநறகுநறகள் ஆகறற்லநக் குநறக்கறநது. 

 

13.4 சபக குலக்கபறல் ஊணபற்ந க்கள் 

இந்றரறல் சபக குலக்கபறல் ஊணபற்ந க்கபறன் றகறம்: 2011 

சபக குலக்கள் தர்கள் ஆண்கள் ததண்கள் 

தரத்ம் 2.21 2.41 2.01 

அட்டலப்தடுத்ப்தட்ட 

சரறகள் 
2.45 2.68 2.20 

அட்டலப்தடுத்ப்தட்ட 

தங்குடிறணர் 
2.05 2.18 1.92 

ற்பொம் தறந. 2.18 2.37 1.98 

 

ஆரம்: C-தரடர், அட்டல C-20, இந்றரறல் க்கள் தரலக 

கக்தகடுப்பு, 2011. 

 

இந்றரறல் உள்ப தல்கபொ சபக குலக்கபரல் எட்டுதரத் ஊணபற்ந 

க்கலப கற்கூநற அட்டல சுட்டிக்கரட்டுகறநது. அலணத்து 

சபகங்கலக்கறலடறல், அட்டலப்தடுத்ப்தட்ட சரறகபரணது (SC) 

ற்ந சபகங்கலக்கும் ற்பொம் தங்குடிறணலக் கரட்டிலும் ததபைம் 

ஊணபற்கநரலக் தகரண்டிபைக்கறநது. அலணத்து சபகத்றலும், ஆண் 

ஊணபற்கநரர் ததண் ஊணபற்கநரலக் கரட்டிலும் அறகம் உள்பது. 

 

தரர்ல குலநதரடு உலட தர்கலப உக்கறடுல் தங்குடிறண 

சபர க்கள், தறன்பைம் அட்டலறன்தடி, றட்டறடப்தட்ட 

சரறகபறன் குலநதரடுலட தர்கலப றட அறகம். 
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சபக குலக்கபறல் இனரல லக பனம் ஊணபற்கநரரறன் சவீ 

தங்கு. இந்றர, 2011. 

இனரல 

லக 

தரத்ம் றட்டறடப்தட்ட 

சரறகள் 

தங்குடிறணர்  

தரத்ம் 100.00 100.00 100.00 100.00 

தரர்ப்தறல் 18.8 19.1 20.0 18.6 

ககட்தறல் 18.9 17.4 19.3 19.2 

உலறல் 7.5 5.2 5.3 8.3 

இக்கத்றல் 20.3 20.5 22.5 20.0 

ண 

அலத்ம் 
5.6 5.1 4.9 5.8 

ணகரய் 2.7 2.4 2.6 2.8 

ற்பொம் 

கபொதறந 
18.4 22.9 16.5 17.4 

தனலக 

இனரல 
7.9 7.3 8.9 7.9 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

5. றகழ்வு ற்பொம் கரய்த்ரக்கம் இற்நறற்கறலடக உள்ப 

கபொதரடுகள் ரல? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

6. தரர்ல குலநதரடு தகரண்ட ஊணபற்கநரரறன் சவீம் ன்ண? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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தறரறவு 14 ஆம்தகா அலடரபம்காணல் ற்பொம் லனபடு 

ஆபம்கா தறமடு என்து குமந்றதகளுக்கு உதவும் தெறயகின் 

அறநப்பு நற்றும் யர்ச்ெி தாநதங்கறக் சகாண்ட குமந்றதகள் அல்து 

உடல் நற்றும் நிற சகாண்ட குமந்றதகள் குறாடுகள். 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லறர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 ஆபம்கா அறடனாம்காணற யியாித்தல். 

 ஆபம்கா அறடனாம்காணலின் முக்கினத்துயத்றத 

யியாதித்தல். 

 ஆபம்கா அறடனாம்காணலின் யறககற தக்க 

உதாபணங்களுடன் யிக்குதல். 

 

14.1 ஆம்த அலடரபம்: 

ஆம்தக்கரன லனபடு ன்தம் அலப்பு குந்லகள் ற்நம் 

குந்லகலக்கு கம்தரட்டு ரங்கள் அல்னது உடல் ற்பொம் ண 

குலநதரடுகள் உள்பர்கலக்கு உவுகறநது. ஆம்தக்கரன லனபட்டின் 

கரக்கரது பர்சசற ரரண குந்லகலக்கு உவுது ற்பொம் 

குந்லகபக்கு ரழ்க்லகறன் பல் ஆபொ ஆண்டுகபறல் ததரதுரக 

பபைம் அடிப்தலட ற்பொம் புற றநன்கலப கற்பொத் பைல். 

அத்லகல: 

0-2 ஆண்டுகள் 

 இக்க பர்ச்சற (இனக்லக அலடல், உபைட்டுல், ஊர்ந்து 

தசல்லுல், ற்பொம் லடதறற்சற) 

 அநறரற்நல் (சறந்லண, கற்நல், தறச்சறலணகலபத் லர்ப்தது) 

 தரடர்பு (கதசுல், ககட்தது, புரறல்) 

 சபக/உர்வு (றலபரடுல், தரதுகரப்தரண உர்வு, ற்பொம் 

கறழ்ச்சற) ற்பொம் 

 சு உற (உவு. உலட) 

 

2-6 ஆண்டுகள் 

 தரடர்பு 

 தன்லரண டடிக்லககள் 

 ணறப்தட்ட அன்நரட தசல்கள் 

 வீட்டு ரழ்க்லக 

 சபக உநவுகள் 

 சபக தன்தரடு 

 சு றலச 
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 ஆகரக்ம் ற்பொம் தரதுகரப்பு 

 தடித்ல் ற்பொம் லதுல் 

 ண்கள் 

 ஏய்வு ற்பொம் கலன 

 

குந்ல தபைத்றல் ற்தடும் குலநதரடுகள் அல்னது பர்ச்சறரல் 

பறர்ச்சறலடர தசல்பலநக்கு பந்றரக கபைப்தட கண்டும். 

ஆம்தகரனத் லனபட்டின் தசல்தரட்டின் பக்கறத்துத்ல எபை 

தரறன் பர்ச்சறறல் குந்ல தபைம் பக்கறரண கரனங்கபரக 

இபைக்கறன்நண. 

 

ஆம்தகரன லனபடு தசல்பலந: 

1. ஆம்த அநறகுநற அரது கர்ப்த கரனத்றல் ற்தடும் ஆதத்துக் 

கரறகலபக் கண்டநற படிபெரணரல் 

2. குந்லகபறன் கற்நல் கரனத்றல் அறகதட்ச பர்ச்சறல 

ஊக்குறப்தற்கரக சறகறச்லச பலநகள் ற்பொம் லற தூண்டுல். 

3. தரடர்ந்து றப்பீடு தசய்ல் ற்பொம் கலரண 

ரற்நங்கலபச் தசய்ல் ற்பொம் தசல்தரட்டு சுந்றத்றற்கு 

கலரண கல்கலப ங்குல். 

 

14.2 ஆம்தகரன லனபட்டின் பக்கறத்தும்: 

அ) தரனர் குந்ல பர்ச்சறறன் வீம் றகுந் றலரணது, குந்லக்கு 

அறக கற்நல் அததங்கலப ங்க படிபெம். 

 

ஆ) குந்லகபறன் இல்பு றகவும் தகறழ்ரண ற்பொம் அர்கபறன் 

பர்ச்சற ற்பொம் பர்ச்சற றலசகபறல் தல்கபொ றரறரக ரற்ந படிபெம். 

 

இ) றடத்துலனப் ததபொரல் ததற்கநரர் ங்கள் குந்லக்கு எபை 

ஆம்தகரன லனபட்டில் இபைந்து தணலடனரம். 

 

ஈ) குந்லக்கு சறன லகரண இனரல இபைப்தரல் குநறப்தரக 

ற்கரலிக லனபடு ன்தது தறன்பைணற்நறல் இப்பீட்டு அல்னது 

சரறதசய்ல் லனபடு அநறபகப்தடுத்துல றட றகவும் ததள்பரக 

இபைக்கும். 
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உ) இது குந்லகபறன் உறரறல், உடல், உர்ச்சற, சபகம் ற்பொம் 

அநறவுசரர்ந் பர்சசறல ஊக்குறக்கறநது. கனம் இறல் குந்ல 

உறர்தறக்கப்தடும் சூலில் ஊக்குறக்கறநது. 

 

14.3 ஆம்தகரனத் லனபடுகபறன் லககள்: 

 

14.3.1 வீட்டு றஜம்/வீட்டிலண கரல் 

வீட்டில் பைலகரணது ததபைம்தரலும் தரறக்கப்தடும் ரய்ரர்கள்ற்பொம் 

கர்ப்தறற ததண்கள் லது கணம் தசலுத்துகறநது. இது குடும்த உநவு 

பனம் பநiசரர சபக ஆவு இபைந்து ம்புகள், குநறதப்தறட்ட 

ததற்கநரபைக்குரற றநன்கள் தகறர்ந்து அல்னது பலநரண 

ததற்கநரபைக்குரற றட்டங்கள் ங்கும். இந் கசலறன் சறநந்ல, 

தபறரண இனக்குகள், றபொண ஆவு ற்பொம் கதரதுரண பங்கள், 

 

கலற்ந க்கலக்கு இனக்கரகறன்நண, கனரச்சர ரலறரக 

ததரபைத்ரணல, ரடிக்கiரபர்கபறன் கலகலப றலநகற்ந 

டிலக்கப்தட்டுள்பண. ததற்கநரர்கள் ற்பொம் குந்லகபறன் 

கலகலப சறலனறல் லக்க கண்டும். 

 

றட்ட டிலப்பு தடி ங்கப்தடும். ஆணரல், குடும்தத்றன் 

கலகலக்கு ற்த தகறழ்ரண, சறக்கல்கலப றர்தகரள்ப, குநறப்தறட்ட 

தசல் றட்டங்கலப குடும்த தசல்தரடு, தசல்தரட்லடப் தரறக்கும் 

றட்டத்றற்கு தபறக, தரறல்சரர் அல்னது ன்கு கண்கரறக்கப்தட்ட 

சதரறல்பலந ஆரறக்கப்தடுகறநது. 

 

14.3.2 வீட்டிற்கு பைலக ற்பொம் குந்லத் லனபடு ஆகறற்லந 

எபைங்கறலத்ல்: 

ததரதுரக இந் லக ததற்கநரர் ற்பொம் லம் சரர் குந்ல தபை 

கலனத் றட்டத்றற்கரண ததற்கநரரறடபம், இபம்குந்லகபறடத்றலும் 

கல்றல குநறக்கறநது இது து ந்கரர் கல்ற அல்னது  கலன 

றநன்கள்/கலனரய்ப்பு கூபொகலப உள்படக்கறரக இபைக்கனரம். 

ததற்கநரர்கள் ண்றக்லக அறகரக இபைக்கும்ததரது சறநந் லறம் 

ற்பொம் லண்ட கரன, ன்கு தறற்சற  ததற்ந தறரபர்கள் அல்னது 

தரறல்பலந சறநந்ரக இபைக்கும். 
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14.3.3 சபகத் லனபடுகள் 

இந் லக ததரதுரக குடும்தங்கலப இனக்கரகக் குநறக்கறன்நது. இது 

ததற்கநரர்கலக்கும் குந்லகலக்கும் லம் சரர்ந் குல 

றட்டங்கலக்கு பைலகபைம் வீடரகும். தறரண கசலகள் ம்தர 

குடும்தங்கலக்கு இன்தம் கனரச்சர ரலறரகவும், கலும் 

ற்பொக்தகரள்பக் கூடிரகவும் இபைக்க படிபெம். றறகரகத்றன் ம் 

ரபொதடும் ற்பொம் அல ததரதுரக ததபொம் றட சபக கசலகலக்கு 

அறக ஆவு ற்பொம் கற்தரர்ல கலப்தடனரம். 

 

14.3.4 தன லனபடுகள் அல்னது தந் அடிப்தலட குடும்த ஆவு: 

ததரதுரக ததபைம்தரலும் இது அறக ஆதத்றல் இபைப்தரக அலடரபம்  

கரப்தட்ட  குடும்தங்கலக்கு இனக்கரக இபைக்கும். தல்கபொ கபங்கபறல் 

தல்கபொ ஆதத்து கரறகலபக் குலநப்தறல் கணம் தசலுத்துது. 

குடும்தம், தள்பறகள், ஆசறரறர்கள், ததரதுக்கள் ற்பொம் சுற்பொச்சூல். 

 

14.3.5 பன்குந்லப்தபை கணறப்பு ற்பொம் கல்ற 

இது குந்லகபறன் கல்ற ற்பொம் கணறப்பு ங்குற்கு 0-6 துக்கு 

இலடப்தட்ட குந்லகலக்கரணரகும். அர்கலலட றட்டங்கள் 

ததள்பரக இபைக்கும் உர்த்றல் கண்டும். 

 

14.3.6 ததற்கநரர் கல்ற ற்பொம் தறற்சற றகழ்வுகள். 

இது ததரதுரக குலநதரடுலட இபம் குந்லகபறன் பர்ச்சறல 

குநறத்து ததற்கநரர்கபறன் இனக்கு. ததற்கநரர் அல்னது 

தரரறப்தரபர்கலடன் தகரள்பப்தடும் றட்டங்கலபத் தபறரகத் 

றட்டறட்டு டடிக்லககலப கற்தகரள்ப கண்டும். இந் றட்டம் 

வீடுகள், கறபறக்குகள் ற்பொம் சபக அலப்புகபறல் லடததபொகறநது. 

ததற்கநரர் கசலறன் எபை கர்வு றகவும் உறரக இபைக்கும். ஆணரல் 

ததற்கநரர் ற்பொம் றட்டத்றற்கரண இலடறனரண உநவு பக்கறரணது. 

றக உர்ந் ட்டத்றல் இபைக்க கண்டும் ற்பொம் தங்கு ற்பொம் 

ததரபைத்ரண றலுக்கரண உள்படக்கத்றற்கு  ஊக்கங்கள் தண்டும். 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 
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7. ஆம்த கரன லனபடு ன்நரல் ன்ண? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

8. ன் ஆம்தகரன லனபட்டில் வீட்டுக்கு பைது பக்கறம்? 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

தறரறவு 15 தசல்தரட்டு றப்பீட்டு தசல்பலநகள் 

எவ்தரபை குந்ல ணறத்துரணது. பர்ச்சற ற்பொம் பர்ச்சற அது 

தசரந் றகறத்றல் உள்பது. எக றல் குந்லகலக்கு இலடக 

கநதரடகள் இபைப்தல தற்நற கலனப்தட என்பொறல்லன. ஆணரல் எபை 

குந்லக்கு பர்ச்சற ரம் தரடர்தறல் 10 கபொதரடுகள் இபைக்க 

படிபெம். றலறல் இந் ரங்கள் அலடரபம் கரப்தடுகறன்நண. 

சுபொசுபொப்தரண குந்லகள் ங்கள் சக ண்தர்கலபப் தறடிக்க படிபெம். 

 

15.1 பர்ச்சற லல்கற்கள்: 

ததரற பன்கணற்ந லல்கற்கலப அலடற்கரண சரசரற து 

(ற்பொக்தகரள்பப்தட்ட தடிம், ககப்பேட் 1991) 

 

தரத் கரட்டரர்: 

 1 ரம்: லன தூக்குது 

 4-6 ரங்கள்: ததரபைலப அலடல், தரறரற்நம். 

 10-12 ரங்கள்: ரணரகக ததரபைலப றடுற ததன்சறல் 

கரகறத்றல் றப்ததண்கள் 

 24 ரங்கள்: லகரலல் கரட்டுகறநது 

 36 ரங்கள்: லப்தட்ட ட்டங்கள் ற்பொம் க்கபறன் 

அடிப்தலட தடங்கள். 

 

கரட்சற ற்பொம் சறக்கல் லர்த்ல்: 

  1 ரம்: தரர்ல ச்சரறக்லக கரன்பொகறநது. சுபைக்கரண 

பகங்கள்/ததரபைட்கலப சரறதசய்கறநது, தசங்குத்ரண கண்கள் 

கர்கறநது. 

 2 ரங்கள்: சறன எபைங்கறலந் லன ற்பொம் கண் 

இக்கத்லக் கரட்டுகறநது. தரர்ல கபைம் ததரபைள்கள் 

தறன்பைரபொ. 
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 3 ரங்கள்: ல்ன எபைங்கறலந் கண் இக்கபம் லன சுலும் 

தகரண்டிபைக்கும். சறன லக-கண் எபைங்கறலப்பு கரண்தறக்கும். 

கரட்சறஅ ச்சுபொத்லுக்கு றலணபுரறகறநது. 

 7-8 ரங்கள்: ஆய்வு. 

 9-12 ரங்கள்: ததரபைட்கலப வீசுது, என்நரக இண்டு 

அல்னது அற்கு கற்தட்ட ததரபைள்கலப தன்தடுத்துது. 

 16-18  ரங்கள்: கரகற லது லத்துக்கள். 

 

தபறப்தரட்டு தரற: 

 1-3 ரங்கள்: கூல் 

 4-6 ரங்கள்: யர-கூல் 

 6-10 ரங்கள்: லத்துக்கள்: குநறப்தறடர தன்தரடு ‘ரத்ர” 

ற்பொம் ‘ரர” 

 11-14 ரங்கள்: பல் பன்பொ ரர்த்லகலப கூபொகறநரர். 

குநறப்தறட்டல தன்தடுத்துது ‘ரத்ர” ற்பொம் ‘ரர” 

பறர்ச்சறலடர சட்டங்கள். 

 15 ரங்கள்: ரன்கு பல் ஆபொ ரர்த்ல தன்தடுத்ல். 

 16-18 ரங்கள்: பறர்ச்சறபெலட சட்டங்கலப தன்தடுத்ல். 7 

பல் 20 ல உள்ப ரர்த்லகலப தன்தடுத்ல். 

 19-21 ரங்கள்: 2 கசர்க்லக ரர்த்லகலப தன்தடுத்ல். 50 

ரர்த்ல தசரல்னகரற. 

 36 ரங்கள்: 250 ரர்த்லகலபப் தன்தடுத்ல். 

 3 ரக்கறங்கலப கசர்த்ல். 3 இனக்கங்கள். து, தரலிணம் 

ற்பொம் ததர் தகரடுப்தது. 

 

கற்பொக்தகரள்லம் தரற: 

 0-2 ரங்கள்: சறன எலிகலக்கு ச்சரறக்லககள். 

 2-4 ரங்கள்: குல்கள் 

 4-8 ரங்கள்: குல்கள், ற சத்ம் ற்பொம் தறந எலிகலக்கு 

தறனபறத்ல் 

 9-10 ரங்கள்: புரறல் ‘இல்லன” லசலக. 

 11 ரங்கள்: லசலககள் தகரண்ட கட்டலபல தறன்தற்நல் 

 14 ரங்கள்: லசலககள் இல்னரல் கட்டலபல தறன்தற்நல் 

 15-18 ரங்கள்: புள்பற தடங்கள், 5-10 உடல் தரகங்கலப 

அங்கலகரறக்கரறக்கறநது. 
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 24 ரங்கள்: இண்டரம்தடி கட்டலபல தறன்தற்நல் 

 36 ரங்கள்: றநங்கலப அலடரபம் அநறல். 

 54 ரங்கள்: பன்நரம் தடி கட்டலபல தறன்தற்நல். 

 

சபகம்/கலனலப்பு: 

 4-6 ரங்கள்: சபகத்றல் புன்ணலக 

 7 ரங்கபறல் றல்கபறல் சுரக உபறக்கநறது. 

 12 ரங்கள்: சுரக ஆலட உடுத்ல். 

 12-18 ரங்கள்: கறப்தலந தறற்சற ற்பொம் சுல் கட்டுதரட்டு 

அநறல்: குலப ற்பொம் கக்கண்டிலப் தன்தடுத்ல் 

 24 ரங்கள்: இல ரடகத்றல் ஈடுதடுல், சறன துண்டு 

துலபெம். 

 30 ரங்கள்: பள்கத்ற தன்தடுத்ல் 

 36 ரங்கள்: குல ரடகத்றல் ஈடுதடுல், பற்நறலும் சுரக 

இபைத்ல். 

 48 ரங்கள்: ஆலட சுரக உடுத்ல். 

 60-72 ரங்கள்: கத்றல தன்தடுத்ல், கரனற தன்தடுத்ல் 

 

15.2 தரர்ல குலநதரடு றப்பீடு தசய் ததரதுரக தன்தடுத்ப்தடும் 

லனரண கசரலணகள்: 

1. தரலனதூ தரர்லறன் தடக்கம் தரறகசரறத்ல்: 

பல் தடி தரலனவு தரர்லல கசரறப்தக ஆகும். ஈ கசரலண 

அட்லடலப் தன்தடுத்ற இந் றப்பீட்லட எபை தர் ரசறக்க 

படிறட்டரல் அது கலறல்லன. 

 

தரலனவு தரர்லக்கு 6 லட்டர் (20 அடி) தூத்றலிபைக்கும் கடித்றன் 

றலசறன்தடி அர் ணது றல்கலபக் கரட்டனரம். தர் 

றப்பீட்டரபரறடறபைந்து 6 லட்டரறல் றற்க கண்டும். அபறடும் 

கடப்லதப் தன்தடுத்ற ஆபொ லட்டர் தூத்ல அபறட கண்டும். கடப் 

அபல கறலடக்கறல்லன றநத்றல் பன்தரறல தகரண்ட எபை ஆபொ 

லட்டர் துறல தன்தடுத்னரம். (அல்னது) றப்பீட்டரபர் ண்ல 

அபறடனரம். (அ) ண்னரம், (அ) ஆபொ லட்டபைக்கு சரண தடிகபறன் 

ண்றக்லக ண்ப்தடனரம். 
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றபக்கப்தடம் குந்லறலிபைந்து 6 லட்டர் தூத்றல் லக்கப்தட 

கண்டும். த றபக்கப்தடம் சுரறல் அல்னதுதரட்டிறல் 

தரங்கறடப்தடும். அது தரங்கறகர அல்னது லககபறல் 

லக்கப்தட்டிபைந்ரல் அது குந்ல/கடக்கரலின் கண் ட்டத்றல் 

இபைக்க கண்டு. இந் கடிம் த ன் கங்கள்  தவ்கபொ றலசகபறல் 

இக்கப்தட்டிபைப்தரக குந்ல றபக்கப்தட கண்டும். இலப 

தறள்லபகலக்கு, கபொப்பு அட்லடல ரரறக்கும்கதரது லகறல் 

றலசகலப கரட்ட அர்கள் லககபறல் தகரடுக்கப்தடனரம். 

 

றகச்சறநற சறன்ணத்ல (றலசகபறல்) அலடரபம் கரடன் 5னம் 

கரட்சற சுல் றப்பீட்லடத் தரடங்கனரம். ஆணரல், லபொக்கப்தட்ட 

கரட்சற றநன் கரரக இது றபக்கப்தடத்றல்கல் ரறலசபெடன் 

தரடங்கற குந்லறண ம்லத கலழ்கரக்கற தரடனரம். 

றபக்கப்தடத்றல் எபற இல்னரல் எபற எபற கண்டும். அலநறன் 

தபறச்சம் குந்லறன் கண்கபறல் எபற தபறச்சம் இல்னரல் இபைக்க 

கண்டும். 

2. தரர்லக்கு அபைகக தரறகசரலண: 

தரர்லக்கு அபைகறல் உள்ப கசரலண ன்தது கசரலண 

கரக்கத்றற்கரக குந்ல ரசறப்தலப் கதரன்நது அல்னது குந்ல 

அல்னது அசறரண சுலில் ரநற்ங்கள் அல்னது ரற்நங்கள் 

ஆகறற்லந தசய் கண்டிது ன்ணதன்பொ லர்ரணறக்கறநர! 

ன்தலத் லர்ரணறக்கும். அபைகறல் உள்ப தரர்ல படிவு உடலில் 

இபைந்து லக தூம் உள்ப தபைங்கற ததரபைட்கலப றங்கலப தரர்க்க 

குந்லறன் றநலண கரட்ட அபைகறலுள்ப தறகபறல் உவு. 

ணறப்தட்ட கணறப்பு ற்பொம் சுகரரம், ஏய்வு க டடிக்லககள், 

லல் ற்பொம் அபைகறல் உள்ப தரலனதூ தரர்லகலப ரசறப்தது 

கதரன்ந சறன தறப் தறகள் அலணத்து கண் றலனலகபறலும் எக 

அபவுக்கு  ப்கதரதும் தரறக்கப்தடுறல்லன. தரர்லக்கு அபைகறலுள்ப 

குந்லகபறல், தரலனதூ தரர்லக்கு கடுலரக 

தரறக்கப்தடுறல்லன. 

 

அபைகறல் உள்ப தரர்ல தடஸ்ட் கரர்டு Es பன்பொ ஆபொ உள்பது. தப ன் 

சறநற அபவு N8, இது டுத்ப் தள்பற ட்டத்றல் து ந்கரரறன் 

அல்னது குந்லகபறன் அச்சறட அபவுக்கு எத்ரகும். டுத் ஆநறல் 

ண்கள் N20 ஆகும். இல றலனறல் குந்லகபறன் அச்சு அபவு 

புத்கங்கள் கதரனக உள்பண. 
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1. றகப்ததரற N48 ன்தது புத்கங்கள் ற்பொம் தசய்றத்ரள்கபறல் 

உள்ப லனப்புகள் கதரன்நது. 

 

3. கரட்சறப் புனத்ல கர்வு தசய்ல்: 

சறன குலநரக தரர்ல தக்கங்கலக்கு ததரபைலபக் கண்டநறல், கண் 

ட்டத்றற்கு ககன அல்னதுலறல் சறக்கல் இபைக்கனரம். தறள்லபகள் 

ததரபைள்கலபப் ததுக்கற அல்னது லறல் தம் தசய்னரம். குந்ல 

ந்ரண எபறறலும், இவு கத்றலும் கஷ்டரக இபைக்கனரம். 

 

8 றற்கும் குலநரண குந்லகபறன் கரட்சறத் துலநகள் கசரறக்க 

கடிணரக உள்பது. தணணறல் அல அநறவுபொத்ல்கலபக் கணறக்கவும், 

தறன்தற்நவும் படிரது. றப்பீட்டரபரறடம் கடிரக தரர்க்க குந்ல, 

ரடிக்லகரபல அநறவுபொத்துங்கள். 

 

றப்பீட்டரபர் தர் றர் றற்கும்  அல்னது 2 லட்டர் உட்கரனரம். 

ணக தகரடுக்கப்தட்ட றபலநகலப சரறதரர்க்க படிபெம். 

 

குந்ல கசரலணகதரது கரக ககன தரர்த்து லத்றபைக்கறநது 

ன்தல உபொறப்தடுத்வும். 

 

கண் தரர்லல குப்தடுத் படிபெர? ன்தலக் கரண்தற்கு 

குலநந்தரர்ல அல்னது குபைடரண தல அலடரபம் கரவும், 

பைத்து தரறகசரலணலத் தரறந்து தகரள்பவும் கரட்சற தசனவு ற்பொம் 

கரட்சற புனத்றன் கசரலணகள் தன்தடுத்ப்தடனரம். 

 

தரர்ல புனத்றன் அபவீடு: 

லிஸ்டரறன் சுற்நபவு ற்பொம் ப்ககம் ஸ்கறரலன் ஆகறல தரர்லத் 

துலநறல் றப்பீடு தசய் ததரதுரக தன்தடுத்ப்தடும் கசரலணகள். 

 

தரர்லறன் அபல றப்தறடுற்கு கரட்சற புனப் தரறகசரலண றகவும் 

பக்கறம். தபறப்புந புனப் தரறகசரலண ற்பொம் த்ற புன 

தரறகசரலண பனம் அல றப்பீடு தசய்னரம். உதகங்கலப 

தன்தடுத்ற கரட்சற துலநறல் றட்டறட படிபெம். 
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பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

9. தரலனதூ கரட்சற கசரலணல தரறகசரறப்தறல் உள்ப தூம் 

ன்ண? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

10. தரர்ல அபல றப்பீடுற்கு ன்ண அபக்க கண்டும்? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

தரகுத்நறகரம்  

தரர்ல ன்தது ன்ண டக்கறநது ன்தலக் கணறத்து அநறந்து 

தகரள்ப உவுகறநது. தரர்ல குலநதரடு எபை குந்லறன் கல்ற 

தசல்றநலண தரறக்கும். சரரரண அனனது அபைகறல் ள்ப சரர 

தரர்ல தகரண்ட க்கலப இறல் கசர்க்க படிரது. ஆணரல், குலநந் 

தரர்ல தசல்தரட்டுடன் கூடி க்கள், அக கதரல் எபற உர்றநன் 

தகரண்டர்கள் அல்னது தரர்ல உர்வு இனனரல் பற்நறலும் 

இல்னரர்கள் ஆகறல இறல் அடங்கும். 

 

கலனச்தசரற்கள் 

குமெட்டுத்தன்றந - ி உட்ட எறதமம் ார்க்க இனாறந. 

நக்கள்சதாறக - நக்கள்சதாறக அறநப்பு சதாடர்ாது. 

நபணு - நபணுக்கின் அடிப்றடனில் நபணுக்கின் ஆய்வு. 

ிகழ்வு - ிகழ்வு அல்து செல்யாக்கின் வீதம். 

பு – சயிப்பு. 

பயல் - றடமுறனில் இமெப்தன் உண்றந அல்து ிற; 

சாதுயா தன்றந. 

கட்டறநப்பு - ன்தாசடான்று சதாடர்புறடன கூறுகின் ஏற்ாடு 

நற்றும் அறநப்பு. 

குமந்றதகள் - மெ இம் குமந்றத. 

டிபாக்தகாநா - கிநிடினா டிபாக்தகாநாடிஸ் என் ாக்டீாினத்தால் 

ஏற்டும் சதாற்று தாய். 
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யாஸ்குர் - உடலின் ாங்கள் சதாடர்ாது. 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறக்கும் றணரக்கலக்கரண றலடகள் 

1. தரர்ல லத்றன் தரர்லக் கூபொகள் கண், பலப (கரட்சற 

லம்) ற்பொம் கரட்சற லத்றற்கு கண் இலக்கும் தரர்ல 

அலப்பு ஆகறல அடங்கும். 

2. கண் சுகரர ற்பொம் ஆகரக்கறம் தற்நற றறப்புர்வு 

இல்னரரல், தரர்ல இப்புக்கு றகுக்கும் கண் கரய்கலப 

க்கள் சந்றக்க கரறடனரம். 

3. ததரபைள்கலப ற்பொம் புத்கங்கலப றக தபைக்கரககர 

அல்னது றகுறரககர, குலநரண கண்றல 

எபைங்கறலப்புடன் டத்துகறநது. 

4. WHO (1992) குலநந் தரர்ல தகரண்ட எபை தர் சறகறச்லச 

ற்பொம்/அல்னது றலனரண எபறறனகல் றபைத்ம் தறநகு கூட 

கரட்சற தசல்தரட்டின் குலநதரடு உள்பது ன்பொ 

லபொக்கறநது. ற்பொம் 6/18 குலநரண எபற தரர்ல அல்னது 

கரட்சறப் புனத்றல் 10 டிகறரற தறவுகள் குலநரக இபைந்து ஆணரல் 

அந் தரல் றநலண எபை றட்டறடல் அல்னது 

றலநகற்பொற்கு தரர்ல தன்தடுத் படிபெம். 

5. கரய்த்ரக்கம் வ்ரபொ தவுகறநது ன்தலபெம் கரய் 

தவுல வ்ரபொ தரறக்கறன்நது ன்தலபெம் கல் தரடர்பு 

தரறறக்கறநது. 

6. தரத் ஊணபற்ந க்கள் தரலகறல் 18.8% கதர் தரர்ல 

குலநதரட்டிலும்,17.6% ஆண்கள் ற்பொம் 20.2% ததண்கலம் 

உள்பணர். 

7. ஆம்த லனபடு அலப்பு ன்தது குந்லகள் ற்பொம் 

குந்லகபறன் பர்ச்சற ரங்கள் அல்னது உடல் ற்பொம் ண 

குலநதரடுகள் தகரண்ட குந்லகலக்கு உவுகறநது. 

8. வீட்டு பைலக ததபைம்தரலும் தரறக்கப்தடும், ரய்ரர்கலக்கும், 

கர்ப்தறற ததண்கலக்கும் தசலுத்துகறநது. இது பலநசரர சபக 

ஆறலிபைந்து குடும்தத்ல ட்புடன், குநறப்தறட்ட 

ததற்கநரபைக்குரற றட்டங்கலப ங்குல் ஆகும். 

9. தரலனதூத்றற்கு 6 லட்டர் (20அடி) கசரலண தரலனவு 

உள்பது. தர் றப்பீட்டரபரறடறபைந்து 6 லட்டரறல் றற்க 

கண்டும். 
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10. தரர்லறன் அபல றப்தறடுற்கு கரட்சறப்புன தரறகசரலண 

றகவும் பக்கறம். 

 

தரறந்துலக்கப்தட்ட  தல்கள் 

 Introduction to the education of children with visual impairment  

 National Institute for the Visually Handicapped (2015). Information 

Booklet on Visual Impairment in India, Dehradun: Government of 

India 

 Pooja Nirman. (2007). Encyclopaedia of Special Education. Anmol 

Publications Pvt.Ltd., New Delhi. 

 Scholl, G.T. (1986). Foundations of Education for Blind and Visually 

Handicapped Children and Youth. New York: American Foundation 

for the BLind. 

 Warren, D.H. (1994). Blindness and Children: An Individual 

Differences Approach. New York: Cambridge University Press.  

***** 
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தரகுற 4 கண்தரர்லறன்ல : கல்றறல் ற்தடுத்தும் 

ரக்கங்கள் 

தரட அலப்பு 

அநறபகம் 

குநறக்ககரள்கள் 

தறரறவு 16 தரர்லறன்லறன் தரறப்புகள் 

16.1 தரர்லறன்லபெள்ப குந்லகபறன் குரறங்கள்   

       தண்புகள் 

       16.1.1 பன்றலன தண்புகள் 

       16.1.2 இண்டரம் றலன தண்புகள் 

16.2 தரர்லகுலநதரடுள்ப தறன்தபைத்றணரறன் தறச்சலணகள் 

தறரறவு 17 தரர்லகுலநபெள்கபரபைக்கரண சறநப்பு/ணற கல்ற 

பன்தணடுப்புகள்    

           / ற்தரடுகள் 

  17.1 தறதய்ல் 

                 17.1.1 தறதய்ல் ரசறத்ல் 

         17.1.2 தறதய்ல் லதுல் 

 17.2 கல்றச்கசலகள் 

         17.2.1 ககஸ்கரட் பலந (தல்அடுக்கு பலந தல்ரறலச) 

         17.2.2 பைத்துப் தள்பறகள் 

         17.2.3 சறநப்புப் தள்பறகள் 

         17.2.4 எபைங்கறலந்க் கல்ற 

         17.2.5 உள்படக்கற கல்ற 

தறரறவு 18 கற்தறத்ல் ககரட்தரடுகள்; 

   18.1 கற்தறத்ல் ககரட்தரடுகள் 

   18.2 தற்நறகரண எபைங்கறலந், உள்படக்கற தட்தங்கள்  

  18.2.1 ததரதுக்கல்றறல் றநன் கட்டலப்பு 

  18.2.2 கல அடிப்தலட கற்தறத்ல் தட்தங்கள்  

தசல்தடுத்துல் 

தறரறவு 19 றரறரண / ல கலனத்றட்டம் 

19.1 ல கலனத்றட்டம் - கபைத்றல் 

19.2 ல கலனத்றட்டம் - தகுறகலபச் தசல்தடுத்துல் 

19.2.1 பலலரண தரர்லற்கநரர் பல் கடுலரண   

         குலநந் தரர்லபெள்கபரபைக்கரண தரடப்தகுறகள் 

19.2.2 குலநந் தரர்லபெள்ப குந்லகலக்கரண  

         தரடப்தகுறகள் 
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தறரறவு 20 வீண துல கபைறகள் 

      20.1 கல்றதறன உவும் கபைறகள் / உதகங்கள் 

          20.1.1 தறதய்ல் தனலககள் ற்பொம் லத்துதனலககள் 

          20.1.2 லதும் கபைறகள் 

   20.1.3 கதசும் தரடதல்கள் ற்பொம் எலிப்தறவு கபைறகள் 

   20.1.4 ரசறக்க உவும் இந்றம்  

   20.1.5 தறதய்ல் கறணறகள் 

   20.1.6 கற உதகங்கள் 

   20.1.7 புனன்சரர் உதகங்கள் 

   20.1.8 புறறல் உதகங்கள் 

 20.2 உடல் இக்க உதகங்கள் 

   20.2.1 தரறல்சரர் உதகங்கள் 

   20.2.2 அன்நரட ரழ்றற்கரண உதகங்கள் 

 20.3 குலநதரண தரர்லக்கு துலபுரறபெம் உதகங்கள் 

தரகுத்நறகரம்  

கலனச்தசரற்கள் 

பன்கணற்நத்லச் கசரறக்கும் றணரக்கலக்கரண றலடகள் 

தரறந்துலகள் தல்கள் 

 

அநறபகம் 

இந்றரறலுள்ப அலணத்து குடிக்கலம் சபகம், ததரபைபரரம் 

அசறல், சபக லறறல் சத்துபம் சரய்ப்பும் கறலடக்கும்தடி இந்ற 

அசறனலப்பு சட்டம் றலக தசய்கறநது. இந்ற அசறலப்பு 

சட்டம் 45ன்தடி, 14 றற்குட்தட்ட குந்ல அலணபைக்கும். கட்டர 

இனசக்கல்ற ங்கறட உபொற தசய்கறநது. 1995 ஆம் ஆண்டில் 

றலநகற்நப்தட்ட குலநதரடுள்கபரபைக்கரண கூட்டம் 18 

றற்குட்தட்ட குந்லகலக்கு இனசக்கல்ற ங்கறட றலக 

தசய்கறநது. இவ்ரபொ தல்லக குலநதரடுள்ப குந்லகபறன் 

கல்றக்கரண அலணத்தும் சட்டம் ரறனரக அங்கலகரறக்கப்தட்டு 

ங்கப்தடுகறநது. 

 

இப்தரடப்தறரறறல் தரர்லறன்லறதம் ற்தடும் தரறப்புகள், சறநப்பு 

கல்றக்கரண பன்தணடுப்தறன் கலகள், கற்தறத்ல் ககரட்தரடுகள், 

ல கலனத்றட்டம், வீண கல்ற உதகங்கள் கதரன்ந 

தரடப்தகுறகள் றரறக்கப்தட்டுள்பண. 
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குநறக்ககரள்கள் 

லங்கள் இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர் லவீர் ததநக்கூடி 

றநன்கள், 

 தரர்லறன்ல ற்தடுத்தும் தரறப்புகள் குநறத்து புரறந்து 

தகரள்வீர்கள் 

 கர்ந்தடுக்கப்தட்ட கல்ற ற்தரடுகள் குநறத்து றரறப்பீர்கள் 

 கற்தறத்ல் ககரட்தரடுகள் குநறத்து றபக்குவீர்கள் 

 தரர்லறன்ல குலநதரடுகலப பன்கூட்டிக கண்டநறபெம் 

பலநகள் ற்பொம் சறகறச்லச பலநகபறன் பக்கறத்தும் குநறத்து 

றரறப்பீர்கள். 

 றரறரண ல கலனத்றட்டம் குநறத்து றரறப்பீர்கள். 

 

தறரறவு 16 தரர்லறன்லறன் தரறப்புகள் 

தறநறறகன தரர்லறன்ல ற்தட்டுள்ப குந்லகள் ரழ்ரபறல் 

தறன்ரட்கபறல் தரர்லறன்ல ற்தடும் குந்லகலப றட அறக 

தரறப்புகலப அததறக்கறன்நணர். தரர்ல இப்பு எபை குந்லறன் 

அலணத்து பர்ச்சறகலபபெம் தரறப்புகலப ற்தடுத்துகறநது. 

 

16.1 தரர்லறன்லபெள்ப குந்லகபறன் தண்புகள் 

குந்ல தறநந் எபை பைடத்றற்குள் தரர்ல குலநதரடுகலபக் 

கண்டநற கண்டும். ஆணரல் லடபலநறல் தன ஆண்டுகபரக 

ததரதுரண தரர்லக்கு புனப்தடுறல்லன. கலழ்கண்ட சறன 

அநறகுநறகலபக் தகரண்டு கண்டநற இலும். 

 

16.1.1 பன்ல தண்புகள் / அநறகுநறகள் 

அ. டத்லகள்: 

  கண்கலப அறகரக கசக்குரர்கள் 

  எபை கண்கலப படி லனல பன்கணரக்கற தரர்ப்தரர் 

  கண்கலக்கு அபைகக தல் / ததரபைட்கள் லத்து தரர்ப்தரர் 

  கபைம்தனலகறல் லறறபைப்தது ன்ண? ண சக ரல 

ககட்தரர் 

  அடிக்கடி கண்கலப சறறட்டுரர் 

  கண் இலகலப சுபைக்குரர் 

  ததரபைட்கள், ஆட்கள் லது கரறறடுரர் 

  தூப்தரர்ல தரடர்தரண றலபரட்டுகபறல் தங்ககற்கரட்டரர் 

  ஏபறலக்கண்டு கண் கூசுரர்கள் 

ஆ. கரற்நம்: 

  குபொக்கு டி கண்கள் 

  சறப்பு  கண் இல, வீங்கற கண் இல 
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  லச்சறப்பு அல்னது லர்ககரர்த் கண்கள் 

 

இ. தரறப்புகள் 

  கண்கபறல் அரறப்பு, தசரதசரப்பு 

  ன்நரக தரர்க்க இனரது 

  லனசுற்நல், லனலி, ரந்ற ற்தடனரம் 

 

ஈ) ங்கனரண அல்னது இட்லட தரர்ல: 

ஸ்தணல்னன் லதட அட்லட ரறனரக கண்கபறன் தரர்ல 

குலநதரட்லட கண்டநற இலும். தணணறல் பற, குலநந் 

தசனறனரண, அலணபைக்கும் தன்தடக்கூடி பலந இதுக ஆகும். 
 

16.1.2 இண்டரம் றலன தண்புகள் / அநறகுநறகள் 

இண்டரம் றலன தண்புகள் ரதணறல், தரர்ல குலநதரடுகள், எபை 

குந்லறன் தண்நறவுத்றநன்கள், டத்ல ற்பொம் சபக பர்ச்சறல 

தரறக்கறநது. 

 

அ. அநறவு: தரர்ல குலநதரடுள்ப ரர் அசறம் அநறறலிரக 

இபைக்க கண்டி அசறறல்லன. ஆணரல் ததரதுரண 

ப்தடுத்ப்தட்ட தண்நறவு கசரலணகள் படிவுகபறன்தடி குலநரண 

/ றரண தண்நறவும், கற்கும் றநன் உள்பர்கபரகக உள்பணர். 

இர்கபறன் கபைம் இக்கம் குலநரக இபைக்கறநது. தல்கபொ தரடக் 

கபைத்றல்கலப புரறந்து தகரள்றல் தறச்சலண ற்தடுகறநது. 

 

ஆ. உபறல்: தரர்லற்கநரபைக்கு குலநந் ன்ணம்தறக்லக, 

ஆலலத்றநன், அலடவுத்றநன் இபைக்கறநது. 

 

இ. அலடவுத்றநன்: சரர குந்லகலபப்கதரனக ததரதுரண 

அடிப்தலட கற்நல் பலந தறன்தற்நப்தடும்கதரது ததரதுரண 

தறச்சலணகள் ற்தடுறல்லன, ரநரக கபொதரடரண தறச்சலணகள் 

லனடுக்கறன்நண. தரர்லற்கநரரறன் தரர்லத்றநன் து 

அறகரறக்க அலடவுத்கர்வு றப்ததண்கள் தடிப்தடிரக குலநகறன்நண. 

 

ஈ. உடல் இக்க பர்ச்சற: தரர்ல குலநதரடு இபைப்தரல், உடல் 

இக்கம் குலநரகக உள்பது. கலும் உடல் இக்கத்றலண 
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லடதசய்கறநது. அநறவுசரர் பர்ச்சறக்கு உடல் இக்கம், இடப்ததர்ச்சற 

பக்கறரணரக கபைப்தடுகறநது. 

 

உ. உடல்சரர் பர்ச்சற: சரர குந்லகள் எப்தறடும் கதரது உம், 

லட, கரற்நத்றல் கபொதரடுகள் இல்லன. தரர்லற்கநரர் 

தரர்லக்குலநதரடுள்கபரர் உடல் இக்க றநன்கபறன் ம் 

குலநகரடு, எக ரறரறரண தண்புகபரகற றலனரக இபைத்ல், 

லனஆட்டுல், லனல சுற்பொல் தன்தடுகறன்நண. 

 

ஊ. டத்லகள்: தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்தகண ணற சபக-

உர்வு/புனன்கள் தண்புகள் உள்பண. ரர்த்லறல்னர கல் 

தரடர்புபலந, உடல் தரற அலசவுகலபப் புரறந்து தகரள்ப இனரது. 

 

. தரற: க்ககபரடு சுற்பொச்சூகனரடு சறநப்தரண தரடர்பு தகரள்ப 

தரற கலப்தடுகறநது. அற்கு தரர்ல குலநதரடுகள் தரறப்புகலப 

ற்தடுத்துகறநது. 

 

. கல்தரடர்பு: சரர குந்லகலக்கும் தரர்லகுலநதரடுள்ப 

குந்லகலக்கும் கல் தரடர்பு றநன்கபறல் கபொதரடு இல்லன. 

தரர்லற்கநரரறன் ரசறத்ல் புரறந்து தகரள்ல், உடல்தரறலசவுகள் 

புரறந்து தகரள்றல் கடிணத்ல / சறத்ல உர்கறன்நணர். 

 

. சபக பர்ச்சற: தரர்ல குலநதரடுள்கபரரல் ரர்த்லறல்னர 

தசய்லக கல்தரடர்புகலப புரறந்து தகரள்ப இனறல்லன அல்னது 

கண் அலசவுகலபப் புரறந்துதகரள்ப படிரது. ஆகக அர்கபறன் சபக 

உநவு பலந/ தரடர்புகள் குலநரக உள்பது. 

 

எ. அன்நரட ரழ்றல் சுரண டடிக்லககபறல் கரன ரம் 

ற்தடுகரடு, உற்பொ கரக்கல் றநன் குலநரகக உள்பது. இன் 

றலபரக கற்நலின் துலறன்நற, ணறலல உர்கறன்நணர். 

 

16.2 தரர்ல குலநதரடுகலள்ப தறன் தபைத்றணரறன் தறச்சறலணகள்: 

எவ்தரபைரறன் ரழ்க்லகறன் பர்ச்சற, கம்தரட்டிற்கரண தபைம் 

தறன்தபைம் ஆகும். ததரதுரக ண்தர்கலடன் கறழ்ச்சறறபைக்கும் 

கரனம் ஆகும். ஆணரல் தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு ண்தர்கலடன் 
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தகுறல் சறம் ற்தடுகறநது. எவ்தரபைபைம் தறன்தபைம் 

பைம்கதரது ததரதுரண தறச்சறலணகலபச் சந்றக்கறன்நணர். கசரல்டன் 

(1958) கூற்பொப்தடி தரர்லற்ந ஆண், ததண், இலபஞர்கள் 

தறச்சலணகலப றர்தகரள்கறன்நணர். ததரதுரக ஆண்கள், 

ததண்கலபக் கபைறல் உடல் ரலறரண றத்றல் சறம் 

ற்தடுகறநது. றர்தரலிணத்ல கபைல், க்கம், தரலிண உநவுகபறல் 

அறக இடர்தரடுகள் உள்பண. ததற்கநரரறடறபைந்து சுகந்றரக, 

ன்ணறச்லசரக தசல்தட இனறல்லன. கலும் ங்கலப 

தபறப்தடுத்றக்தகரள்றல் அறக தறச்சலணகலப றர்தகரள்கறன்நணர். 

 

சு-தகௌம் ற்பொம் அலடரபம்: 

தரர்லகுலநதரடுள்ப/தரர்லற்ந இலபஞர்கள் சுந்றரக 

தசல்தடுறல் சறம் உள்பது. அர்கள் ரலகதம் சரர்ந்து 

அன்நரட டடிக்லககபறல் ஈடுதட கண்டிபெள்பது. னன்தல்டு 

(1971). இவ்ரபொ தரர்ல குலநதரடுள்கபரர் உபைம் சறங்கள், 

அர்கபது சுதகௌம் / ணப்தரன்லல தறநபைடன் ல்லுநவு 

தகரள்லம் தரறக்கறநது. தரர்லகுலநதரடுள்கபரர் ங்கலப சுகந்ரக 

றலணத்து தசல்தட்டரல்ரன், சுதகௌம், அலடரபம் 

உப்தடுகறநது. இப்தண்புகள் உள்பர்கபரல் ட்டுக 

சுற்பொச்சூலுக்கு ற்த கலத்துக் தகரண்டு தசல்தட இலும். 

ஆகக, தரர்ல குலநதரடுகலப தச்சறபங்குந்ல தபைத்றகன 

கண்டநறது லிபெபொத்ப்தடுகறநது. இவ்லக குந்லகலடன் சறநந் 

பலநறல் ல்லுநவு தகரண்டரல், அணரல் அர்கபறன் பர்ச்சற 

கம்தரடு அலடகறநது. 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

        ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

1. தரர்ல இப்தறணரல் ற்தடும் உபறல் பர்ச்சறறல் ற்தடும் 

தரறப்புகள் / ரக்கங்கள் ரல? 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 
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2. தரர்லற்ந இலபஞர்கலக்கு ங்கக்கூடி சறநப்பு 

பன்கணற்தரடுகள் லதுக? 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

தறரறவு 17 சறநப்பு கல்ற ற்தரடுகள்/பன்தணடுப்புகள் 

தண்லட கரனம் பல் டப்பு கரனம் ப தரர்ல 

குலநதரடுள்கபரபைக்கு ங்கப்தடும் கல்ற ற்தரடுகபறல் தரறர 

பர்ச்சறலடந்துள்பது. தரர்ல குலநதரடுள்கபரர் லரண றர்ப்பு, 

ற்புலடல, ணறத்து தறரறத்ல், குலநந்து எபைங்கறலப்பு 

ற்தட்டுள்பது. தறதய்ல் லத்து பலந கண்டநறபெம் ல தரர்ல 

குலநதரடுள்கபரபைக்கு அலப்தரண, பலநரண கல்ற ற்தரடுகள் 

இல்லன. 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லறர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 ாடப்குதிகற ிசபய்ல் யடியில் நாற்றுதல். 

 ிசபய்ல் யாெித்தல் நற்றும் எளதுதற னிற்ச்ெி செய்தல். 

 கல்யி தெறயகற யியாித்தல். 

 ார்றயக் குறாடுள் குமந்றதகளுக்கா கல்யி ஏற்ாடுகற 

யிக்குதல். 

 

17.1 தறதய்ல் பலந: 

17.1.1தறதய்ல் தடிக்கும் பலந: 

தரர்ல குலநதரடுள்கபரரறன் றல் தணறறலுள்ப சறநப்பு உர்வு 

ம்புதணறகள் உள்பண, அற்லந தரட்டு உர்ன் பனம் தடிக்கும் 

பலநக தறதய்ல் ஆகும். தறதய்ல் பலநறல் லத்துகள் இனகுரண 

அலத்ங்கலபக் தகரண்டு தடிக்க இலுகறநது. தறதஞ்ச் ரட்லடச் 

கசர்ந் லூறஸ் தறதய்ல் ன்தர் கண்டநறந் பலந அர் ததலக் 

தகரண்டு அலக்கப்தடுகறநது. 1824 ஆம் ஆண்டு, 15 ரக இபைக்கும் 

கதரது தறதய்ல் பலநலக் கண்டநறந்ரர்கள். இப்தனலகறலுள்ப 

சதுடி கட்டங்கள் தசல்கள் ன்கறகநரம். அற்பொள் தரட்டு டி 

லட்சறகள் உள்பண. அல எவ்தரன்பொம் எபை லத்துக்கலப குநறக்கறநது.  

ஆங்கறன 26 லத்துக்கபறன் ரறலசபெம் 10 ரறலச ண்கள். 
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Derivation of the 26 letters of the alphabet from the 

10 numeric digits (black) 

          

a/1 b/2 c/3 d/4 e/5 f/6 g/7 h/8 i/9 j/0 

          

k l m n o p q r s t 

       

u v x y z w 

 

ாபதின ிசபய்ல் என்து இந்தின சநாமி யடியங்கற எளத 

னன்டுத்தப்டும் யடிவ்நாகும். 

 

 

(ாபதின ிசபய்ல் டம்) 

 

தறதய்ல் லத்துடிங்கள் தரடுன் ரறனரக லத்துக்கலபக் 

கூட்டி கற்பொதகரள்ப படிகறநது. (.கர) ‘a’  தம் லத்து புள்பற 1-ண 

குநறக்கப்தடுகறநது. அதுகதரன b,c,g,k,l,m,p,u,v,x ஆகற லத்துகள் கபொ 

குநறபடுகபரக உள்பண. இடது லக றல்கள் லத்துக்கலப 

அலடரபம் கரவும், னது லகறல்கள் பன் தசல்- அலத்வும் 
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தன்தடுகறநது. இவ்ரபொ னது, இடது லகறல்கள் எபைங்கறலந்து 

தறதய்ல் பலந லத்துக்கலப கற்பொக்தகரள்ப இலும். தறதய்ல் 

பலநறல் தடுக்குசரக லப்தட்டு புரறந்து தகரள்பப்தடுகறநது. 

 

17.2 கல்றச்கசலகள் 

17.2.1 ககஸ்ககட் (தல்அடுக்கு) பலந: 

தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு கல்ற ற்தரடுகள், கசலகள் ங்க 

ககஸ்கரட் தம் தல்அடுக்கு ரறரற சறநப்புகல்ற பலந லடபலநறல் 

உள்பது. தடிப்பு ற்தரடுகள் ரறலசக்கறரக தள்பற பல் 

பைத்துலண ல ங்கப்தடுகறநது. பன்பனரக 1962 ஆம் 

ஆண்டு லணரல்டு அலத் தரடர்ந்து.1970 ஆம் ஆண்டு  டிகணரவும் 

ககஸ்கரட் பலநல றதரறந்ணர். தரர்ல குலநதரடுள்ப 

ரர்கபறன் ணறதர் கலகலக்கு ற்த சறகறச்லச பலந 

ங்கப்தட்டு, அர்கலப எத் ரர்கள் குலவுடன் இலந்து 

தறன றலக தசய்கறநது. 

கற்தறத்ல் ககஸ்ககட் பலநறன் கலழ் ஆம்தம் ற்பொம் சறநந் கல்ற 

கசலகள் ங்கப்தடுகறன்நண. தரர்ல குலநதரடுள்கபரர் 

கல்றதறலும் கரங்கலக்கரக சறப்தட்டு இடம் ததர்கறன்நணர். 

 

ககஸ்ககட் பலந லதடம்: 

தரர்ல குலநதரடுள்ப குந்லறன் ன்லக்கு ற்த கல்ற கசலகள் 

ங்கப்தட்டு, ததரதுப்தள்பற ரர்கலடன் தறன படிகறநது. எபை 

குந்ல றகவும் இபொக்கரண சூலுக்கு ள்பப்தட்டு கட்டரப்தடுத்ற 

கல்ற கற்கச்தசய்ல், குரண தறன்ணர், ததரது தள்பறறல் கசர்க்க 

இலும். 

ககஸ்ககட் பலந லதடம் 

ககஸ்ககட் பலந ரறனரக கல்ற கசலகலப தரர்ல குலநதரட்டிற்கு 

ற்த ங்கப்தடுகறநது. 

 

ககஸ்ககட் பலந றபக்கப்தடம்: 

     றணசரற குப்தலந 

      

  சறநப்பு ஆசறரறரறன் க்கரண குப்தலந 

 

  குப்பு ஆசறரறர்கள் க்கரண குப்தலந 
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  சறநப்பு பபள்ப க்கரண குப்தலந 

         

  தகுறக சறநப்பு குப்தலந 

         

  பலக சறநப்பு குப்தலந 

 

          சறநப்பு தகல் தள்பற    

     

           உண்டி உலநறட தள்பற  

    

 பைத்துலண தள்பறகள் (வீட்டுபலநசரர் தரடங்கள்) 

                   உண்டி உலநறட பைத்துலண       

   

தரர்ல குலநதரடுகள் குலநந்து பைரல் ததரது தள்பறறல் ரய்ப்பு 

ங்கப்தடுகறநது 

தரர்ல குலநதரட்டுடன் கபொ கதம்  குலநதரடு இலந்து 

இபைப்தறன் ததரதுரக தரறபவு கற்தடி றரக தடிக்க 

இலுகறநது. ஆணரல் தபொம் தரர்ல குலநதரடு உள்கபரர் 

எபைங்கறலந் கல்ற பலநறல் ன்கு தறலும் ரய்ப்பு 

ங்கப்தடுகறநது. 

 

17.2.2 பைத்து தள்பறகள் 

பைத்து தள்பறகபறல் பைத்து சறகறச்லசகலடன் கல்ற கசலகலம் 

தரர்ல குலநதரடுள்பர்கலக்கு ங்கப்தடுகறநது. இலண வீட்டு 

அடிப்தலட தரடபலந ன்கறகநரம். தணணறல் கடுலரண, 

பலலரண தரர்லகுலநதரடுள்கனரரல் இடப்ததர்ச்சற இனர 

கரரறம் ஆனரல், தள்பற வீட்டுபலநப்தடி, பைத்து லணறல் 

டத்ப்தடுகறநது. 

 

தரர்ல குலநதரட்டுகல்றறல் சறநப்பு தறற்சற ததற்ந ஆசறரறர்கபரல் 

கற்தடி ரர்கலக்கு கல்ற கசல ங்கப்தடுகறநது. சறநப்பு 

ஆசறரறரறன் பக்கற ததரபொப்பு ரதணறல், ததரதுரண குப்பு 

ஆசறரறபைடன் இலந்து கற்தறத்ல் தரடத்றட்டங்கள் ரரறத்ல், 

றகரட்டு பலநகலப லபொத்து ணறப்தறற்சற ங்கப்தடுகறநது. 

இம்பலந ரறனரக ரரறன் அடிப்தலட உடல்றநன், உர்வு 

கலகலக்கு ற்த கல்ற கசல ங்கறட இலுகறநது. ஆணரல் 

இந்ற சூலில் பைத்து தள்பறகள் அரறரக 

லடபலநதடுத்ப்தடுகறநது. 
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17.2.3 சறநப்பு தள்பறகள்: 

சறநப்பு தள்பறகபறல் தரர்ல குலநதரடுள்ப ரர்கள் கசர்க்கப்தட்டு, 

தறந தரர்ல குலநதரடுகள் ரர்கலக்கு குலரக கல்ற 

கற்தறக்கப்தடுகறநது. சறநப்பு தள்பறகள் இபைலகப்தடும். உண்டி 

உலறடப்தள்பறகள், சறநப்பு தகல் க தள்பறகள். ஆணரல் சறன 

தள்பறகலடன் பைத்துலண இலக்கப்தட்டிபைக்கனரம். 

உண்டி உலநறடதள்பற: தரர்ல குலநதரடுள்ப ரர்கள் ட்டும் 

தறனக்கூடி பலக உண்டி உலநறட தள்பறறல் தரடம் 

தறலுகறன்நணர். கலன ரடுகபறல் அறக ண்றக்லகறல் இவ்லக 

தள்பறகள் தரர்ல குலநதரடுள்ப ரர்கலக்கு கசல 

ங்கப்தடுகறநது. இங்கு ததரது தள்பறகலபப் கதரன ஆசறரறர்கள் 

தல்கபொ தரடங்கலப கற்தறக்கறன்நணர். 

இந்றரறல் எக ரறரறரண கலனத்றட்டம் தறன்தற்நப்தடுகறநது. 

ததபைம்தரனரண இவ்லக ரர்கள் கறம், அநறறல் தரடங்கலப 

தறன பன்தரறல பைறல்லன. ரநரக கலன, இனக்கறம், இலச , 

ததரலதுகதரக்கு றநன்கபறல் தறற்சறபறத்து, சுரக கலனரய்ப்பு. 

பைரணம்  றலக தசய்ப்தடுகறநது. கர்புந உண்டி உலநறட 

தள்பறகபறல் தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு நரல் ரய்ப்பு ங்கறட 

கண்டும். 

சறநப்பு தகல் க தள்பறகள்: தரர்ல குலநதரடுள்ப ரர்கள் 

தகல்க சறநப்பு தள்பறறல் கல்ற தறலுகறன்நணர்.  இல  தள்பறகள் 

பலகதள்பறகள், தகுற கப்தள்பறகள் ண இபை லகப்தடும். 

தகுறக தள்பறறல் கல்ற தறலும் கம்கதரக எபைங்கறலந் 

தரறற்கல்ற றநன்கள் கற்தறக்கப்தடுகறன்நண. இந்றரறல் 

எபைங்கறலந் கல்ற பலநரன் பக்கற தங்கரற்பொகறநது. இவ்ரபொ 

எபைங்கறலந், சறநப்பு கல்ற பலநகள் தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு 

ப்தறசரரக இபைக்கறன்நண. 

 

17.2.4 எபைங்கறலந் கல்ற: 

எபைங்கறலந் கல்ற ன்தது கல்றலபெம், ரழ்றலனபெம் தரர்ல 

குலநதரடுள்ப ரர்கலக்கு கற்தறத்ல் பலநலக் குநறக்கறநது. 

இம்பலநறன் கலழ் தரர்லபெள்ப ரர்கலடன் எபைங்கறலந்து 

கல்ற புகட்டப்தடுகறநது. ததரதுதள்பறகபறல் சறநப்பு ஆசறரறர்கபறன் 

துல தகரண்டு சறநப்பு ரர்கலக்கு பலகம் கல்ற 

கற்தறக்கப்தடுகறநது. இத்றட்டத்றன் ‘தகல் பல க சறநப்பு 

ஆசறரறர்கலபக் தகரண்ட பரண குப்தலந” ணனரம். சறன 
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தள்பறகபறல் ‘தகல் தகுற க சறநப்பு ஆசறரறர்கலபக் தகரண்ட பரண 

குப்தலந” றட்டம் லடபலநப்தடுத்ப்தடுகறநது. அக கலபறல் 

சறன தள்பறகபறல் ‘தகல் பலக சறநப்பு ப ஆசறரறர்கள்” றட்டம் 

லடபலநப்தடுத்ப்தடுகறநது. 

எபைங்கறலந் கல்ற பலநறன் பக்கற குநறக்ககரள்கள் தறன்பைரபொ: 

 தரர்லபெள்ப ரர்கலக்கு கறலடக்கும் கல்ற ரய்ப்புகள், 

அததங்கலப தரர்ல குலநதரடுள்ப ரர்கலக்கும் 

ங்கறட கண்டும். 

 தரர்ல குலநதரடுள்கபரர் ங்கபது குடும்தம், சுற்நம் சூல், 

ண்தர்கள் குலவுடன் இல்தரக தகரய்ப்பு அபறக்கப்தடுகறநது. 

 தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு பன்றலனபெம், தறந 

குலநதரடுள்கபரல அடுத் றலனறலும் தரர்க்கும் எக 

ரறரறரண ணப்தரன்ல ரற்நறலக்கப்தட கண்டும். 

 சபகத்றலுள்ப அலணத்து தங்கரபர்கலம் தறந ரர்கலபப் 

கதரன தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு ஆலல பர்க்கும் 

சறத்ல டுக்க கண்டும். 

தற்நறகரண எபைங்கறலப்லத றர்றக்கும் கரறகள்: 

பக்கற கரறகள் தறன்பைரபொ: 

 சறநப்பு ஆசறரறhர்கலபக் தகரண்டு சறநந் பங்கள் தல்கபொ 

றலனகபறல் ங்குல். 

 சரறரக தரடதல்கள், கர்ந்தடுக்கப்தட்ட சறநப்பு 

உதகங்கள் ற்பொம் கபைறகலப ங்குல் / 

தன்தடுத்துல். 

 தள்பற றர்ரகம், குடும்தங்கள், உள்லர் பைத்துலணகள், 

ததரது தள்பறகள் ரறனரக தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு 

கற்தறக்கும் ஆசறரறர்கலக்கு ஆகனரசலணகள் ங்கறட 

கண்டும் ற்பொம் ன்ணரர் தரண்டு றபொணங்கள், சறநப்பு 

ஆகனசகர்கலபக் தகரண்டு பலலரண உள்லர் 

ணங்கலப தன்தடுத்வும் தகரண்டு பலலரண உள்லர் 

ணங்கலப தன்தடுத்வும் கல்ற கசலகள், கற்தறத்ல் 

உதகங்கலப ரரறக்கவும் கண்டும். 

 

17.2.5 உள்படக்கற கல்ற 

ககஸ்ககட் தம் தல்அடுக்கு கற்தறக்கும் பலநறல் அன்நரட 

குப்தலநக கற்தறத்ல் றறன் பல் கல்தடிரகும். இம்பலநறல் 

கலழ் தரர்லகுலநதரடுள்ப ரர்கள் ததரதுதள்பறகபறல் ததரது 

ஆசறரறரல் அம்ரர்கபறன் கற்நல் கல பூர்த்ற தசய்ப்தடுகறநது. 
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இலண உள்படக்கற கல்ற ணனரம். 1994 ஆம் ஆண்டு சரனரன்கர 

தறகடணத்றற்கு தறநகு உள்படக்கற கல்றபலந தனரக லட 

பலநப்தடுத்ப்தட்டது. ததரது ஆசறரறர்கள் தரர்ல குலநதரடுள்கபரர் 

இலந்து கற்தறக்கறன்நணர். 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

     ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

3. தறதய்ல் லதுல் ற்பொம் ரசறத்ல் பலநல வ்ரபொ 

தசல்தடுகறநது? 

...................................................................................................................

..................................................................................................... 

4. ககஸ்ககட் ரறரற ன்தன் ததரபைள் ரல? 

...................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

தறரறவு 18 கற்தறத்ல் ககரட்தரடுகள் 

கற்ித்தல் என்து மெ ெிக்கா, ன்முக செனல்ாடு. இந்த ணிறன 

தநலும் செய்ன னனுள் நற்றும் திறநனா ெி சகாள்றககள் 

னனுள்தாக இமெக்கும். 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லறர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 கற்ித்தல் சகாள்றககற யிக்குக. 

 சயற்ிகபநா மெங்கிறணத்தல் நற்றும் உள்டக்குதலுக்கா 

உத்திகற யியாித்தல். 

 கற்ித்தல் உத்திகறத் ததறயக்தகற் நற்ினறநத்தலும் 

தகயறநத்தலும். 

 

18.1 கற்தறத்ல் ககரட்தரடுகள்: 

தரர்லற்கநரர் / தரர்ல குலநதரடுள்ப ரர்கபறன் கற்நல் 

தரர்ல பனம் றகழ்கறநது. தரர்லபனம் கல்கலப புரறந்து 

தகரள்பவும், கற்நலில் ஈடுதடவும் படிகறநது. தரர்லறல் ந் அபறற்கு 

குலநதரடுள்பகர, அவ்பவு கற்நல் குலநக்கப்தடுகறநது. ஆணரல் 
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இர்கள் தறந புனன்கiள்க தகரண்டு, அரது ககள்ற ஞரணம் பனம் 

கற்நல் றகழ்கறநது. 

1. கபைத்துபைரக்கம்: 

எபை கபைத்து ன்தது பலபறல் உபைரகும் எபை தறம்தம், இன் 

தபறப்தரகட கபைத்றல் ஆகும். தரர்ல குலநதரடுள்கபரர் தறநரறன் 

கூற்லநக் தகரண்டு தபறரக கபைத்துக்கலப 

உபைகப்தடுத்துகறன்நணர். ஆகக, தரர்ல குலநதரடுலடகரர் 

தறநர் துலபெடன் சரறரண கபைத்துக்ககட்டு புரறந்து தகரள்கறன்நரர். 

இர்கபரல் கரட்சற கற்நல் இனரது, தறன்பைம் உத்றகள் 

லகரப்தடுகறநது. 

 

I. கற்கும் பன் ரர்த்ல பனம் றபக்கம், தல்-புனன் 

அடகுபலந கலடதறடிக்கப்தடுகறநது. 

II. றபைம்த றபைம்த கபைத்துகள், தசரற்கலபக் தகரண்டு 

புரறபெம் லக்கப்தடுகறநது. 

III. தல்கபொ சூலில் தறற்சற பனம் எக கபைத்து புரற 

லக்கப்தடுகறநது. 

IV. தரர்லகுலநறடுள்கபரரறன் கபைத்துபைரக்கம் 

பலந தறன்பைரபொ: 

தரர்லகுலநதரடுள்கபரரறன் கபைத்துபைரக்கம் பலந தறன்பைரபொ: 

 அபவு, டிம், ததரபைட்கபறன் தசல்பலந – ததரபைள்கள் 

றபக்கப்தடுகறநது. 

 ததரபைபறன் கடிணம், றண்ல உப்தடுகறநது. 

 கம், தூம், தப்தறலன, அபவு ற்பொம் லட – தரடர்பு 

அபறடப்தடுகறநது. 

 உடல் தரகங்கள் அலடரபம் கண்டு, அலசவுகலப 

அபறடப்தடுகறநது. 

 உட்புநம், தபறப்புந சுற்பொச்சூல் கபைத்துக்கள் 

அபறடப்தடுகறநது. 

 உர்வுகள், புனன்கள் அபறடப்தடுகறநது. 

 உடல்தரற அபறடப்தடுகறநது. 

எபை பலந தரர்ல குலநதரடுள்கபரர் எபை கபைத்றலண தபறரக புரறந்து 

தகரண்ட தறன்ணர் கல் தரடர்பு பனம் தபறவுதடுத்ப்தடுகறநது. 

சுற்பொச்சூலில் இபைந்து தல்கபொ புனன்கலபக் தகரண்டு தனரறன் 

துலபெடன் கற்கறன்கநரம். 
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2. ககட்கும் றநன்கள் உபைரக்கம்: 

தரர்லக்குலநதரடுள்கபரரறன் தசறப்புனன் பனம் கற்நல் ற்பொம் 

தண்நறவு பர்க்கப்தடுகறநது. ககள்றறநன் பர்க்க, கம்தடுத் 

கறழ்கண்ட றநன்கலப கலப்தடுகறன்நண. 

 தசறத்றநன் ககட்டல் 

 எலி கபொதரடு அபறல் 

 எலி உற்தத்றரகும் இடம் 

 எலிக்கும் உபைரக்கும் கபைறக்கும் தரடர்பு 

 தசறப்புனன் கல்கலப புரறந்துதகரள்பல் 

 புரறந்து தகரண்டற்லந ரறலசப்தடுத்துல் 

 ககள்ற புனன்கலப றரறரக்குல் 

 புற தசரற்கலப கற்நல் 

 புரறந்து தகரள்பவும் குநறப்புகலப தறன்தரடர்ல் 

 ----------------------- குலநத்ல் 

 கணறக்கவும் புரறந்து தகரள்லல் 

 

3. ரசறத்ல் றநன்கள் உபைரக்கம்: 

தரர்லகுலநதரடுள்கபரர் ரசறத்லில் சறம் 

அததறக்கறன்நணர். இணரல் கண்கலக்கு றகுந் சறம் 

தகரடுத்து லத்துக்கூட்டி ரசறத்து றநம்தட புரறந்து தகரள்றல் 

கரனரம் ற்தடுகறநது. பலதும் தரர்லறந்ர்கள் 

தறதய்ல் பலநலத்ரன் லகரப கண்டிபெள்பது. தரர்ல 

குலநதரடுள்கபரர் றநம்தட ரசறக்க கலழ்கண்டற்லந 

கலடதறடிக்க கண்டும். 

 

 தல்புனன் அடகுபலந தகரண்டு ரசறத்ல் சறநப்புநனரம். 

 ரசறத்ல் அபறலண கரட்ட இலும் 

 ரசறத்ல் அபறலண எலிரடக்கள் தகரண்டு 

அறகரறக்கனரம் 

 ரசறக்கும்கதரது ககரடு குநறபட்டு பலநல 

தறன்தற்நனரம் 

 அறபக்கற கல்கலக்கு பக்கற குநறபடு இடனரம் 

 கண்கலக்கு அபைகறல் லத்து தபறரக பறரக தரர்க்க 

இலும் 

 ரசறக்கும் கதரது கண்கலக்கு அடிக்கடி ஏய்வு டுக்கனரம் 

 ததரற லத்து, அறக அலத்ரண லத்துக்கள் 

ரறனரக பறறல் ரசறக்கனரம். 

தரர்லகுலநதரடுள்கபரபைக்கு தறதய்ல் ரசறத்ல் றநன்கலப 

பர்த்றடகண்டும். தறதய்ல் பலநறல் 6 உர் புள்பறகள் 63 
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இலப்புகள் ரறனரக லத்துக்கள் ண்கலப தரடு புனன்கலபக் 

தகரண்டு ரசறக்க படிகறநது. 

4. லதுல் றநன்கள் உபைரக்கம்: 

தரர்லகுலநதரடுள்கபரர் குலநந் தரர்ல உள்பரல், ரசறத்ல் 

சறங்கள் அததறக்கறன்நணர். தறதய்ல் லத்துத்றநன்கலப 

பலலரக கற்நநறந்றபைந்ரல்ரன் தறதய்ல் பலந லல் இனகுரக 

இபைக்கும். இற்தகண தறத்றகக / ணறப்தறற்சற ங்கறட கண்டும். 

கலழ்கண்ட டடிக்லககபறல் கணம் தசலுத் கண்டும். 

 ரசறக்கும்தடிரண ததரற லத்துக்கபறல் லடப் தசய் கண்டும். 

 டிம், ரசறத்ல் ககத்ல றட தபறறன் லது கணம் தசலுத் 

கண்டும். 

 எபறபைம் கதரணர, கடுதள்பபள்ப கதப்தர், பன்ல ததன்சறல் 

தன்தடுத் கண்டும். 

18.2 தற்நறகரண எபைங்கறலந், உள்படக்கற தட்தங்கள் 

18.2.1 ததரதுக்கல்றறல் றநன் கட்டலப்பு 

உள்படக்கற கல்றல றநம்தட லடபலநப்தடுத்றட அலணத்து 

குப்பு ஆசறரறர்கலக்கு அடிப்தலட தறற்சற கலப்தடுகறநது. பன் 

ஆசறரறர் தறற்சறறல் சறநப்புக்கல்ற இலத்து கற்தறக்கப்தட கண்டும் 

ண கசற ஆசறரறர் கல்ற ககம் தரறந்துலக்கறநது. இன் றலபரக 

ததரது ஆசறரறர்கள் சறநப்பு ரர்கள் ணறப்தட்ட கற்நல்கலகலப 

உர்ந்து பூர்த்ற தசய்கறன்நணர். ததரதுப்தள்பற குப்தரசறரறர்கலடன் 

சறநப்தரசறரறர்கள் இலந்து ரர்கபறன் கற்நல் கலகலப 

குநறப்தநறந்து லடபலநப்தடுத்ப்தடுகறநது. 

 

5-10 ரட்கள் பன் ஆசறரறர் தறற்சறறல் கலழ்கண்ட தறற்சற 

ங்கப்தடுகறநது: 

 தரர்லகுலநதரடு லலந 

 தரர்லகுலநதரடு உள்கபரரறன் உபறல் தரறப்புகள் 

 தரர்லகுலநதரடு உள்கபரரறன் கற்நல் டத்லகள் 

 கலனத்றட்ட டடிக்லககபறல் ஈடுதடுல் 

 துல கபைறகள் 

 கற்தறத்ல், கற்நல் கபைறகள் ரரறத்ல் 

 கறலடக்கக்கூடி கற்தறத்ல் கபைறகள் தன்தடுத்துல் 

 கற்தறத்ல் பலநகள் 

 றப்தறடுல் 

எவ்தரபை தள்பறறலும் எபை சறநப்பு ஆசறரறர் தறந ததரது ஆசறரறர்கலக்கு 

தறற்சறபறக்க கண்டும். உள்படக்கற கல்ற பலநறல் றநன் 

கம்தரட்டு தறற்சறரக கண்டும். 
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18.2.2 கல அடிப்தலடறனரண கற்தறத்ல் தட்தங்கலப 

தசல்தடுத்துல்: 

உள்படக்கற கல்ற ன்தது தரர்ல குலநதரடுள்பர்கலப 

ததரதுப்தள்பறறல் கசர்ப்தக படிறல்லன. உள்படக்கற கல்ற 

பலநறல் ரர் ல அடகுபலநக கரனச்சறநந்ரகும். 

உள்படக்கற கல்ற தறலும் குந்லகலப கலழ்கண்டரபொ 

லகப்தடுத்னரம். 

அ. குலநந்தட்ச தரர்ல குலநதரடுள்கபரர் ததரது 

குப்தலநறல் குலநந்தட்ச தறற்சற  

     ங்கறடுல், கதரதுரணது. 

ஆ. டுத் தரர்ல குலநதரடுலடகரபைக்கு றகரட்டுல் / 

ஆற்நல்தடுத்ல்  

     கலப்தடுகறநது. 

இ. டுத்/கடுலரண தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு 

சலலப்பு உதகங்கள் தரடர்  

    ஆகனரசலணகள் கலப்தடுகறநது. 

ஈ. கடுலரண குலநதரடுள்கபரர் கடி சறநப்பு ஆசறரறர்கள் 

கண்கரறப்பும் துலபெம் கலப்தடுகறநது. 

 

கல அடிப்தலடறல் கற்தறத்ல் தட்தங்கலபக் தகரண்டு உள்படக்கற 

கல்ற சறநப்புந லடபலநப்தடுத் படிகறநது. குந்லகபறன் 

கலகலக்கு ற்த கல்ற கற்தறக்க தட்தங்கலப தன்தடுத்ற 

தற்நறகரக லடபலநப்தடுத்ப்தடுகறநது. 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

     ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

 

5. தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கரண கபைத்துரக்கம் வ்ரபொ 

றகழ்கறநது? 

...................................................................................................................

...................................................................................................... 

6. கல அடிப்தலடறனரண கற்நல் தட்தங்கபறன் பக்கறத்தும் 

ரல? 
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...................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

தறரறவு 19 றரறரண ல கலனத்றட்டம் 

1952-53 ஆம் ஆண்டு தள்பறக் கல்ற கறசன், ரறனரக 

தரர்லகுலநதரடுள்கபரபைக்கரண கலனத்றட்டம் 

லடபலநப்தடுத்ப்தடுகறநது. குப்தலந, தனகம், ஆய்கம், 

தறற்சறதட்டலந, றலபரட்டு லரணம் ஆகற இடங்கள் கறலடக்கும் 

ரய்ப்புகலப புகள் தசல்தரடுகலப டத்ற, கல்ற கற்நறட 

கண்டும். 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லறர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 றநன கறத்திட்டத்றத யியாதித்தல். 

 முள நற்றும் குதி ார்றயனிமப்புள் குமந்றதகளுக்கா றநன 

கறத்திட்ட தகயறநத்தற தயறுடுத்துதல். 

 

19.1 ல கலனத்றட்டம் -கபைத்றல் 

கலனத்றட்டத்றன் பக்கற உட்கபை ன்தது ரய்ப்புக்கள், அததங்கள். 

பலில் குலநதரடுள்ப ரர்கலக்கும் ரய்ப்பு ங்க கண்டும்;. 

தரர்லகுலநதரடுள்கபரர் தரடங்கபறல் எக பலநறல் பலலரகக் 

கற்பொக்தகரள்ப இனரது. ஆகக, தரர்ல புனன்கலக்கு தறனரக கபொ 

புனன்கபறன் ரறனரக தரடங்கலப / கபைத்துக்கலப  ஆசறரறர்கள் புரற 

லக்க கண்டும். ல அடிப்தலட கலனத்றட்டம் ன்தது ஆர 

பக்கற தரடக்கபைத்துக்கலப பலநரக கற்தறக்கப்தடுகறநது. கறம், 

அநறறல், ஆங்கறனம், னரபொ, புறறல் ஆகறல (.கர) ஆகும். 

19.2 ல கலனத்றட்டத்ல தசல்தடுத்துல் 

19.2.1 பலலரண தரர்லற்கநரர் பல் கடுலரண குலந 

தரர்லபெள்கபரபைக்கரண தரடப்தகுற / கலனத்றட்டம்: 

ததரதுப்தள்பறகள் கற்கூநற குலநதரடுள்ப ரர்கலக்கு கல்ற 

புகட்ட கலனத்றட்டத்றல் தசய் கண்டி / கலடதறடிக்க கண்டில 

தறன்பைரபொ: 

1. தறதய்ல் கற்பொக்தகரள்ல்: 

ததரதுரக தள்பற கலனத்றட்டத்றல் தரற அடிப்தலட 

தரடரகத் றகழ்கறநது. இவ்லக கலநதரடுள்கபரர் தறதய்ல் 

பலநறல் ரசறக்கவும், லவும், தறற்பொதரற, தரடர்பு 
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தரறரக தறதய்ல் தரறக்கு தறற்சறரக்க கண்டும். தறதய்ல் 

கற்க துலபுரறல். 

2. தறதய்ல் கற்ந துலபுரறல்: 

தரடதல்கள், துலப்தரட தல்கள் தறதய்ல் பலநறல் தரற 

ததர்க்கப்தட்டு தன்தடுத் கண்டும். தல்கபொ தரறப்தரட 

தசல்தரடுகபரகற கல கூபொல், தரடல்கள், கதரனச் தசய்ல் 

பனம் தரறத்றநன் புரறந்துதகரள்பப்தட்டு, பர்ச்சறலடச் 

தசய் தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு உனக அததங்கள் 

குலநரக இபைப்தரல், அறக / கூடுல் கற்நல் 

தசல்தரடுகபரகற சறபொ சுற்பொனர, தரர்லறடல்,றரங்கள், 

ரதணரலி ரடகங்கள், ரடகங்கள். கர்கரல் பனம் சறநந் 

தரட அநறவும், அததங்கலபபெம் ங்கறட இலும். 

தடங்கலபபெம் றபக்கங்கலபபெம் தறதய்ல் பனம் கற்தறத்ல், 

சறநந் கற்நல் றலபவுகலப ற்தடுத் இலும். 

 

 

3. கறம்:  

கலனத்றட்டத்றல் கறம் றக பக்கறரண தரடரகும். டிம், 

அபவு, றநம் ஆகற கற தரடப்ததரபைட்கள் கண்டநறந்து, 

புரறந்துதகரள்ப சறம்/கடிணம் ற்தடுற்கு தரர்ல 

குலநதரகட கரரகும். ஆகக ஆசறரறர் ததரம்லகள், 

கக்கறடும் கபைறகள், தடங்கள், லதடங்கள் ரறனரக 

ரர்கலப தரடு உர்வு பனம் கற்கச் தசய் கண்டும். 

கலும் அன்நரட ரழ்க்லக அததங்கபறன் தகரண்டு கற 

தரடங்கள் கற்தறத்ல், பறறல் புரறபெம். லடனர் தனலக, அதரகஸ் 

கபைறகள் ரறனரக கக்கறடும் பலந 

பறலப்தடுத்ப்தடுகறநது. கரல்குகனட்டர் கபைறல 

தன்தடுத்தும் பலந குநறத்து ரர்கலக்கு 

கற்தறக்கப்தடுகறநது. புள்பறறல், லதடம், ஜறகரதட்ரறக் 

தரடங்கள் லதடங்கலப டிங்கலபக் தகரண்டு பறறல் 

கற்தறக்க இலும். 

 

4. சபக அநறறல்: 

தறதய்ல் பலந கச லதடங்கள், தடங்கலபக் தகரண்டு சபக 

அநறறல் தரடங்கள் புரற லக்க படிபெம். உண்லர 

ததரபைட்கள், ரறரற ததரபைட்கலபக் தகரண்டு தரடங்கள் 
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றபக்கறடவும், றலணறல் தறவு தசய்னரம். கங்கள், 

கண்கரட்சறகள், ததரபைட்கரட்சறகள், றணரடிறணர, கதரனச்தசய்து 

டித்து கரட்டுல் கதரன்ந டடிக்லககள் ரறனரக 

குந்லகள் கற்கும் ஆர்த்றலண அறகரறத்து அணதங்கள் 

ங்கற, சபக றறப்புர்வு ற்தடுத் இலும். சபகத்றலுள்ப 

பங்கபரகற தல்கபொ துலந றபொணங்கபறன் ததரற 

கதரஸ்டர்கலப ததற்பொ தரடம் டத் இலும். 

 

5. உறரறறல்: 

உறரறறல் கற்தன் றலபரக குந்லகள் ரலம் 

உறரறணங்கலப அலணத்லபெம் கற்நல் சூலனபெம் புரறந்து 

தகரள்ப படிகறநது. இற்லகறன் ஏலசகள்,தரடுல், தகர்ல் 

ரறனரக தூண்டப்தட்டு புரறல் றகழ்கறநது. உண்லரண 

ததரபைட்கள், ரலம் உறரறணங்கலப கரறல் தரர்த்தும் 

ததரய்ரண ரறரறகள், தடங்கள் ரறனரக தரடக் கபைத்துக்கலப 

புரறந்து தகரள்கறன்நணர். கல்ற சுற்பொனர, தரர்லறடல், 

உற்பொகரக்கல், வு கசகரறத்ல் ரறனரக ரர்கபறன் 

கற்நல் ஆர்ம் அறகரறத்து இற்லக லரண கர்லந 

ணப்தரன்ல பர்க்கப்தடுகறநது. 

 

6. கறணற லத்நறவு: 

தரர்ல குலநதரடுள்கபரர் கறணறறன் தன்தடுத்தும்கதரது, 

றலறல் கரட்சற கரடறல் தறச்சறலணபெம், தறரறண்ட் டுத்து 

தரர்ப்தறல் தறச்சறலணபெம் ற்தடுகறநது. கலும் உள்பலடுகலப 

கறணறறல் தறறடுறல் சறம் ற்தடுகறநது. ஆகக 

தள்பறக்கல்றறல் கறணற றறப்புர்வு, அடிப்தலட அநறவு 

குநறத் கூடுல் கம் தரடங்கள் கசர்க்கப்தட கண்டும். எதுக்கற 

ணறப்தறற்சற அபறக்ககண்டும். 

 

7. இலச: 

இலசக்கபைறகலப ரசறத்ல், தரடுல், இலச ககட்டல், 

கற்தலணத் றநன் தசல்தரடுகள் ரறனரக றபைப்றபெம் 

கறழ்ச்சறபெம் ற்தடுகறநது. குந்லறன் உடல்சரர் றறப்புர்வு, 

தரதுகரப்பு உர்வும் லுப்ததபொகறன்நண. இலச ஆசறரறர்கள் 

பனம் தரடுல், இலச ககட்டல் ரறனரக கற்நலில் சறநந் 

றலனல அலட இலும். 
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8. உடற்கல்ற: 

தள்பற கலனத்றட்டத்றல் உடற்கல்ற ல கபைறரக 

அலகறநது. ஏவ்தரபை உடல் இக்க றநன்கள் கம்தரடு / 

தறற்சறரறனரக ததந இலும். ஏடுல், பீன் கதக், ரறதந்து 

கதரன்ந றலபரட்டுகள் பனம் சறநந் உற்தறற்சறறல் ஈடுதட்டு, 

உடல் னம் கத படிபெம். உள் அங்க றலபரட்டு, தபறப்புந 

றலபரட்டுகபறல் ஆசறரறர் தரதுகரப்புகலப கத கண்டும். 

 

9. கல் தரடர்பு ற்பொம் சபக றநன்கள் தறற்சற: 

தரர்லகுலநதரடுள்கபரபைக்கு சபக ல்லுநறற்கரண கதரற 

ரய்ப்புகலபபெம் ததரது அநறறலணம் ங்கறட கண்டும். 

சறநந் ஆலல, சறநந் உடல் தரற, பலநரண / சலரண லட 

கதரன்நற்நறல் தறற்சறபறக்க கண்டும். இர்கள் சரறரண 

கத்றல் சரறரண தரற லடறல், சரறரண பகதரலணபெடன் 

சபகத்றல் இக்கரக தகறட ஆசறரறர் தறற்பொறக்க 

கண்டும். 

 

10. சு – கணறப்பு றநன்கபறல் தறற்சற: 

உற்பொ கரக்கல், றணசரற ரழ்க்லக றநன்கபறல் சரற தரர்ல 

குலநவுலடகரர் இபைப்தறல்லன. உவு உண்டல், உலட 

உடுத்துல், கறலந தன்தரடு, சு சுத்ம் - சுகரரம், 

சலத்ல் கதரன்ந அன்நரட அசற தசல்தரடுகலக்கரண 

றநன்கபறல் தறற்சறபறக்க கண்டும். ஆம்தக்கல்றறல் இபைந்து 

தடிப்தடிரக கற்தடி றநன்கபரல் தரடரக தசய்பலநரக 

கற்தறக்க கண்டும். 

 

19.2.2 தரர்ல குலநரக உள்ப குந்லகலக்கரண கலனத்றட்டம்  

        தசனரக்கம்: 

தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு துல கபைறகலபக் தகரண்டு கற்நலன 

சறநப்புநச் தசய் இலும். ததரறரக லத்துக்கள் உள்ப தல்கலப 

கண்டும் அல்னது தனன்ஸ் தகரண்டு தறலுற்கு துல தசய் 

கண்டும். ஊஊ வு ற்பொம் தறந னக்ரணறக் கபைறகள் தகரண்டு 

குலநந் தரர்லபெற்கநரர் கற்க இலும். 
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பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

     ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

 

7. ன் கலனத்றட்டம் லடபலநதடுத்ப்தட கண்டும்? 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

.......................................... 

8. தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு வ்ரபொ சு-தரரறப்பு றநன்கலப 

கற்பொத் படிபெம்? 

...................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

தறரறவு 20 வீண துலக் கபைறகள் 

தரர்ல குலநதரடுள்ப குந்ல இபைலகப்தடுகறன்நணர்.  

அ. தகுற தரர்லபெள்கபரர், ல லத்துக்கலப தரர்க்க, தடிக்க இலும் 

ஆ. தரர்லற்கநரர், தரர்ல புனன் பனம் கல்ற கற்க இனரது. 

வீண துலக்கபைறகலப கலழ்கண்டரபொ லகப்தடுத்னரம். 

1. கல்றகள் உதகங்கள் / கபைறகள் 

2. இடப்ததர்ச்சற உதகங்கள் / கபைறகள் 

3. தரறற்தறற்சற 

4. றணசரற/ அன்நரட தசல்தரட்டு உதகங்கள் / கபைறகள் 

5. குலநரண தரர்லல சரறதசய்பெம் உதகங்கள் / கபைறகள் 

 

20.1 கல்றசரர் கபைறகள்:  

கல்றசரர் கபைறகள் கலழ்கண்டரபொ லகப்தடுத்ப்தடுகறன்நண. 

20.1.1 தறதய்ல் டூப்பறககட் டர்கள் ற்பொம் லதுரன்கள் 

“இன்பொ--------” ன்தது தகுற ரணறங்கற தறதய்ல் டூப்பறககட்டர் கபைற 

ஆகும். தறதய்ல் பலநறல் தல்கபொ தறறகலப டுக்கப்தன்தடுகறநது. 

இக்கபைற தற்நறடம். உர் தப்தறலன ககரட்தரடுகள் தகரண்டு 

இங்குகறநது. தறதய்ல் லதுரன் கபைற கல்கரக்கற தறதய்ல் 

பலநறல் லதும் கபைறரகும். இறல் 9 தட்டன்கள், 3 றலசகள், 6 
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பலநகள் ரறனரக  தல்கபொ இலப்பு கட்டலபகலபப் தன்தடுத்ற, 

தறதய்ல் பலநறல் லடப் தசய்ப்தடுகறநது. இன்பொ லடபலநறல் அற 

தன்தரட்டிலுள்பது. ஸ்தடன்லத தறதய்ல் லதுரன் ததர்கறன்ஸ் 

தறதய்ல் லதுரன் ஆகும். 

 

20.1.2 லது கபைறகள்: 

அ. இண்டர்லனன் தறதய்ல் சட்டகம் இச்சட்டகத்றல் ப்தனலக, 

உகனரக டி, கதப்தர் தறடிப்தரhன், டிலப்தரன் உள்பண. தறடிப்தரன் 

தகரண்டு தறதய்ல் கதப்தர் தடிக்கப்தட்டு, லத்து டிங்கள் 

துலபறடப்தட்டு பல ரபறல் லற தறநகு றலநலடகறநது. கதப்தர் 

எங்கள் ரணறங்கற பலநறல் லதண்டிங் தசய்ப்தடுகறன்நண. 

ஆ. லடனர் தரல் அட்லட சட்டகம்: சறநற தரல் அட்லட டிறல் லடப் 

தசய் இச்சட்டகம் தன்தடுகறநது. பலனகபறலுள்ப தறன்கள் துல 

தகரண்டு, கல்தகுறல உர்த்தும் தறதய்ல் லடல் தசய்ப்தடுகறநது. 

இ. தரக்கட் தறதய்ல் சட்டகம்: ரன்கு ரறகலப ட்டும் லடப் 

தசய்ப்தன்தடுகறநது. சறபொ குநறப்புகலப எபைதக்கத்றல் லடப் 

தசய்ப்தன்தடுகறநது. 

ஈ. ஸ்லடலி: ணறதர் கலகலக்கு ற்த தல்கபொ டிங்கபறல் லடப் 

தசய்து தகரள்பனரம். கதப்தபைக்கு தறனரக சறல்ர் கட்டின் லது தறதய்ல் 

லத்து லப்தடுகறன்நண. இன் லகப்தறடி கடிணரண கதக்கலனட் 

தசற்லக ததரபைட்கபரல் ஆணல. 

உ. தறதய்ல் ததட்டி: தக்ஸின் சுற்நப்தட்ட ப்ததட்டி. இதள் 

கலழ்கண்ட ததரபைட்கள் உள்பண. 

 தறதய்ல் லதும் சட்டகம் 

 தறதய்ல் லதும் தரக்தகட் சட்டகம் 

 ப்தர் சலட் 

 அடிப்தகுற அபவுககரல் 

 கரம்தஸ் தசட் 

 கடர ஸ்லடலி 

 அதரகஸ், குச்சற 

 சறக்கணச்சர் லகடு 

 

20.1.3 கதசும் தரட தல்கள் ற்பொம் எலி ரடர கபைறகள் 

தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு ககள்றபுனன் பனம் ரன் ரற்பொ 

கல்றதறற்பொ றல ங்கறட கண்டும். ணக எலிப்தறவு கபைறகள் 

தனரக தன்தடுத்ப்தடுகறநது. தறதய்ல் தல்கள் கணரக இபைப்தரல் 

அலணத்து இடங்கலக்கும் பறறல் டுத்துச் தசல்ன இனரது இற்கு 
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ரற்நரக கதசும் தரடதல்கள் சறநந்ரக தன்தடுகறநது. இன் தடி 

60/90 றறட ககசட்டுகள் தன்தரட்டில் உள்பண. 

20.1.4 ரசறக்கும் இந்றம் 

அ. குர்ஸ்தல் ரசறக்கும் இந்றம்: லகடக்க எபறலக் தகரண்டு 

இங்கக்கூடி லடப் அடித்து, அலண கதச்சரக ரற்பொம் கபைறரகும். 

இன் ன்லகள் தறன்பைரபொ: 

 உள்பலடு தக்கங்கள் தறறடும் ததரற றலணகம்  

 ரணறங்கற கட்டுப்தரடு  

 டிலக்கும் தகுப்தரய்வு கபைறகள் 

 தல்-தரறல தடித்து ரசறக்கும் தகுற  

 உள்பலடுகலபப் ததற்பொ கல்தரடர்பு பனம் ரசறத்து கரட்டும் 

தகுற 

ஆ. ஆப்தறகரன்: 

எபை சறநற தல்டி றன்ணட கபைம் ககர ஆகும். தரக்கட் கத்ற 

அபவு றல என்பொ கர்ந்து / உள்பலடுகலப அச்சுடி கக்கறடுகறநது. 

ரசறப்தரன் அச்சு டி தரடங்கள் லது இடது தக்கம் இபைந்து கபைம் 

கதரது, னது லக ஆள் கரட்டி றலிணரல் அறர்ல உ படிகறநது. 

ன்கு தறற்சற ததற்நர் எபை றறடத்றல் 90 ரர்த்லகள் தடிக்க 

இலுகறநது. 

 

20.1.5 தறதய்ல் கறணற 

i. தறதய்ல் றண்கடரஸ்: இலண அலணத்துலக IBM ணறதர் 

கறணறபெடன் இலக்கனரம். 

ii. ததரத்ரன் எலி: எவ்தரபை பலந உள்பலடு தசய்பெம்கதரதும் 

கறணற, அன் தசல்தரட்டிலண கதசுகறநது. 

iii. EHG- BW/-PIEZO : றலபெம், கலகதரர்டு/ட்டச்சு ரறனரக 

தபறபடுகலப தறதய்ல் பலநறல் தபறப்தடுத்துகறநது. 

iv. ககனக்ஸி தறரகஜர: சறநப்பு கறணற பனம் தரர்லற்கநரர் 

தன்தடுத்னரம், புள்பற டிங்கலபக் தகரண்டு தறன இலும். 

v. ககனக்சற ககம்: சறநப்பு கறணற பனம் எலிரக / கதச்சரக 

தபறபடு அநற படிகறநது. 

vi. தறதய்ல் கதச்சு: இது எபை தரக்கட் குநறப்பு டுப்தரன். இன் 

கர்டு புரசசர், கரல்குகனட்டர், கடிகரம், கரனண்டர் கதரன்ந 

தன்தரட்டிற்கு துல புரறகறநது. இதள் 200 தக்கங்கள் 

கசறக்க இலும். 
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vii. தர்கர-தறதய்ல் II+: இது அலணபைக்கும் இக்கரண தறதய்ல் 

தசனரக்க பலநரகும். இணரல் டிட்டிங், புகரகறரறங், 

கர்டு புரசசறங் தசய்வும் படிபெம். உள்பலடுகள் 6 கல-கலப 

தகரண்டும் தபறபடுகள் உர்/புலடப்தரண புள்பறகலபக் 

தகரண்டு அநற, புரற படிகறநது. 

viii. இன்தடக்ஸ் தறதய்ல்: சுவீடன் ரட்டு ணறரர் கம்ததணறறன் 

ர்த்க ரலறரண பலநரகும். இபைதக்க தறதய்ல் ம்கதரசர் 

பலந ‘இன்தடக்ஸ் தஸ்ட்” ண அலக்கப்தடுகறநது. 

சந்லறல் அலணபைக்கும் இக்கரண, தன்தரடுள்ப 

ம்கதரசர்கலப உபைரக்கறபெள்பது. 

ix. கதச்சு உபைரக்கறகள்: உலலட தகுறகலப கறணற கதசும் 

தரற ரற்நற தபறப்தடுத்துகறநது. இது எபை ன்ததரபைள் 

கபைறரகும். 

x. தபறப்புந உதகங்கள்: கறணறல எலி ததபைக்கற, 

தயட்கதரன்கள், ற்ந தறந கபைறகலடன் இக்கனரம். 

xi. உள்புநஉதகங்கள்: றண்ட சுற்பொகள் / சறநப்புகள் 

ணறத்ணறக எலிததபைக்கற, தயட்கதரன்கள் / ற்த 

கட்டலக்கப்தட்டுள்பண. இலகள் தபறப்புந கபைறகலபறட 

ககரகச் தசல்தடுகறன்நண. 

xii. தன்ததரபைள் தகரண்டு இங்கும் கபைறகள்: கறணறறலிபைந்து 

தபறப்தடும் கதச்சு, அற்கரண தன்ததரபைள் தகரண்டு 

இங்குகறநது. லக்கர சரப்ட் ரய்ஸ் தம் தன்ததரபைள் 

ரசறக்கவும், கட்டலபறடவும் தன்தடும் தல்லூடக தரகுப்பு 

ஆகும். 

xiii. தரறக்கரண தன்ததரபைள்: தசன்லணறலுள்ப இந்ற 

தரறல்தட்த றபொணம் தறதய்ல் தன்ததரபைள் தரறக்கரண 

தன்ததரபைள் ரரறத்து தபறறட்டுள்பது. இணரல் இந்ற 

தரறகபறல் தறதய்ல் டி தரறததர்ப்புகலப ததந இலும். 

 

20.1.6 கற கபைறகள்: 

i. லடனர் ண்றல் சட்டகம்: அலுறணற சட்டகத்றல் ட்சத்ற 

டிறல் துலபகள் 8 ககரங்கள் உள்பண. இற்பொள் இபை துலப 

உகனரக லக தகுறகள் உள்பண. இலணக் கக்கறட்டு 

ண்றல் கற்பொக்தகரள்கறன்நணர். 
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ii. ண்றல் ற்பொம் தறதய்ல் லத்துப் தனலக: எபை தகுறறல் 

ண்றல் கக்கலட்டு தனலகபெம், பொதக்கம் லதும் தகுறரக 

உள்பது. இதள் றபைம்பும் லக தறடிப்தரன், 2 ககரடுள்ப 

உகனரக சட்டகம் உள்பது. 

iii. அதரகஸ்: ண்றல் கக்கறடும் பற கபைறரகும். இறல் 33 

தடுக்கு சட்டகம். கல்-கலழ் இங்கும் றகள் உள்பண. 

எவ்தரபை சட்டகபம் எபை ச இனக்கறத்லக் குநறக்கறநது. 

iv. கதசும் கரல்குகனட்டர்: கக்கு றலடகலப தசற்லகரக எலி 

எலிக்கறநது. கக்கறடவும், கடிகரம், அனரம், கரனண்டர் 

கதரன்ந தறகலபச் தசய்பெம் ண்ம் ஜப்தரன் றபொணம் 

ககசறகர, சரர்ப் றபொணம் ரரறத்து ங்கற பைகறநது. 

v. மதர் சக்கம்: உகனரகத்றணரல் ஆண சூலும் சக்கம் ஆகும். 

கதப்தரறன் பொதக்கத்றல் ககரடுகள் ரறனரக கக்கறட இலும். 

vi. கரம்தஸ் கபைற: இறல் அடி அபவுககரல், புகரட்டர், லனரன் 

சதுங்கள் ஸ்தர் சக்க உள்பண. அடி அபவுககரல், தசட் சதும் 

பனம் கக்கறட இலும் கரம்தஸ் கபைற தரகத்றன் தற்கள் உள்ப 

சக்கத்றல் ததரபைத்ற, புள்பறகபரல் ஆண ககரடுகலப தறதய்ல் 

கதப்தரறல் லந்து தகரள்ப படிபெம். 

vii. ஜறரதட்டிரறக் கட்: ஸ்தர் சக்கத்றற்கும் தறதய்ல் கதப்தபைக்கும் 

இலப்தரக ப்தர் கட் இதுரன். இன் துலபெடன் 

ஜறகரதட்டிரறக் லதடங்கள் லப்தடுகறன்நண. 

viii. ஆப்ககரலட்டர்: எவ்தரபை பலநபெம் ற எலிக்கும் கதரது 1 ல 

கபைகறநது இன்தடி கறம் தறற்சற டுத்துக் தகரள்ப இலும். 

 

20.1.7 அநறறல் கபைறகள்: 

i. றன்கடத்ற கபைற: கரப்தர், இபைம்பு இலடக றன் கடத்ல் 

றகழ்து தரறகசரறக்கப்தடுகறநது. இறல்  ஸ்கடட்-ம் 

தடுக்லக ச தப்ததடுத்தும் கம்தறபெம் உள்பண. 

ii. பப்தரறர தறபரஸ்டிக் சுர் தடங்கள் / றபக்கப்தடங்கள்: PVC 

அட்லட, தல்றந அச்சறடப்தட்ட அட்லட உள்பண. கலும் 

அதள் உள்பல தறன்பைரபொ: 

அ. ரறல் ததரது றங்கள்;: எபை ரறரற ரதசல், 

ரசறஸ், லட்டரசறஸ் தசல்தறபவு ரறரற, ரறகதர-லபேக்பறக் 

அறனம், கதக்டீரறர டிங்கள், ஸ்லதகர லகர, 

தங்லககணரறர. 
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ஆ. ரறல் வீண ரறரறகள்: இணப்ததபைக்கம், இபைத்றலன, 

இலன டிம், ண்டு டிம், ர பர்ச்சற ரறரறகள். 

இ. றனங்கறல்: பதுதகலும்புள்பல, பதுதகலும்தற்நல 

ரறரறகள். 

ஈ. பணற உடற்கூபொ இல் ற்பொம் ணற உடல்தரகங்கள்: ணற 

லும்பு ண்டனம், இத் ஏட்ட ண்டனம், இம், ம்பு 

ண்டனம், பலப தரகங்கள், லனலககள், சல ண்டனம், 

கரது, பக்கு, கண். 

20.1.8 புறறல் கபைறகள்: 

தசன்சரற குறல் (சரய்வு தனலக): லவும், தடம் லவும் தன்தடும் 

சரய்வு தனலக ஆகும். இன் உம், ககரடு அபவு ரற்நற அலத்துக் 

தகரள்பனரம். லகதலத்து றநன்கள், கறம், அநறறல், ஏறம், 

லத்துதறல கற்நல் - கதரன்நலகபறல் தறன, தறற்சற டுக்க 

தன்தடுகறநது. 

i. லதடங்கள், உனக உபைண்லடகள்:  

      அ.  உர்ப்தட்ட தறபரஸ்டிக் கப்/லதடங்கள்: தற்நறட 

த்துத்றன்தடி பப்தரறரத்றன் பனம் றகள், லனகள், 

றனப்தப்புகள், தபறரக கடு-தள்பங்கலபக் தகரண்டு தரர்த்து, 

தரட்டு கற்பொக் தகரள்ப இலும். கலும் சுற்பொப் தப்தபல 

அலத்ரண கனரண / டிப்தரண ககரடுகள் றர்றக்கறன்நண. 

இந்றரறல் அசறல், புறறல் தப்தபவு பறறல் கண்டநற 

இலும். இதுகதரன தல்கபொ உடல் ண்டனங்கள், 

உள்அலப்புகள், உடற்கூபொஇல் தடங்கலப ரரறத்து 

தரர்லக்குலநதரடுள்ப ரர்கலக்கு ங்கப்தடுகறநது. 

 

ஆ. உனக உபைண்லட - பப்தரறரடிம்: தல்கபொ 

றனப்தப்புகள் தல் ண்ங்கபறல் கரட்டப்தடுகறன்நண. டிலணக் 

தகரண்டு ககரடுகபரகவும் ஆபொகள், ரறகள் கரட்டப்தடுகறன்நண. 

தறகசங்கள், தகுறகள், ஆர்டிக் - அண்டரர்டிக் ட்டங்கள் 

புள்பறகபரக தபறப்தடுகறன்நண. கடல்கள் லப்தகுறகள் 

அலணத்தும் தறதய்ல் பலநறல் லப்தட்டுள்பண. லஸ்கரம் -ன் 

உனக ரறரறறன்தடி அலணத்து டிங்கலம் டின்கள் 

தறன்தற்நப்தடுகறன்நண. இதடன் எலி ரடர ககசட் பனம் 

றபக்கங்கள் தகரடுக்கப்தட்டு, பலலரண கற்நலுக்கு துல 

புரறகறன்நண. 
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20.2 உடலிக்க கபைறகள் 

குச்சறகள்: 

i. குநறபட்டு குச்சறகள்: 

இலகள் இனகுரண / லடகுலநந் தட்டல் குரய்கள் ததபைம்தரலும் 

அலுறணறம் அல்னது கனப்பு உகனரகங்கபரல் ஆணல. இலண டக்கற 

தரக்கட்டில் லத்துக் தகரள்ப இலும். கலப்தடும் கதரது கல் 

தணறல தறடித்து பர்த்றணரல் ரணரக குச்சற லட்சற அலடபெம். தரர்ல 

குலநதரடுள்கபரபைக்கு குநறபட்டு (ட்க்கு) குச்சறலக் தகரண்டு 

உடலிக்கம் சறநப்தரக லடததபொகறநது. 

 

ii. றகரட்டும் குச்சறகள்; 

இவ்லக குச்சறறல் ரன்கு தகுறகள் உள்பண, ரறப்கள்/ரறகள் உள்ப 

தறபரஸ்டிக் லககள் இலக்கப்தட்டு, டுறல் னரஸ்டிக் ன்லபெள்ப 

குச்சற என்பொம், அலண லனரன் படிபெள்பது. 

 

iii. லண்ட குச்சறகள்: 

எபை ம் அல்னது அலுறணற குச்சறறன் லபம் 85-90 தச.ல. ஆக உள்பது. 

இன் ரறரற லககள் தறன்பைரபொ: 

 கடிணரண தகுற தகரண்ட 

 கலழ்தகுற ற்பொம் 

 ரன்கு தகுறகலபக் தகரண்டது 

அலுறணறக் குச்சறல PVC  தறபரஸ்டிக் ததரபைபரல் படப்தட்டு ப்தர் 

தறடிப்தரன், தணறறல் லகதறடிக்க சறரண தள்பங்கள் உள்பண. 

 

iv. றன்ணட கதரக்குத்து கபைறகள் 

இவ்லக குச்சறரணது சறஞ்லசகலப சுற்பொச்சூல்/தரலறன் லது 

அதப்தற, அன் தறறதலிப்லத உர்ந்து அற்ககற்த தம் 

கற்தகரள்ப படிபெம். இது எபை எபைங்கறலந் சர்கறபேட் ற்பொம் எலி 

லப்பும் கபைறரக இபைக்கறநது. 

ETA கபைறரணது இந்றரறல் கறலடக்கப்தறல்லன. இதள் கலழ்கண்ட 

தன்கலக்கரண தசல்தடுகறன்நண. 

 லிண்ட்கச பசல் ரறரற 

 C5 கனசர் குச்சற 

 அல்ட்ர கசரணறக் டரர்ச் 

 கசரணறக் லகடு 

 லனட் குறழ்கள் 

 கரரட் கசரணரர் தசன்சரர் 
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 கரட்டிங்கரம் அப்ஸ்டகறங் தசன்சரர் 

 னட்கர-கரர்டிகரல் புகரஸ்றசங் 

 னக்ட்கர கரப்கரம் 

 AFB – கறணற த கபைற 

 கதரனரரய்டு அல்ட்ரய்டு த கபைற 

 

இடப்ததர்ச்சற கரர்டு: 

தரர்ல குலநதரடுள்கபரர் எபை தறபரஸ்டிக் கரர்டு துல தகரண்டு தஸ், 

கரடு, டரக்சற ஆகறற்நறல் தம் தசய் இலும்.  

 

றணற பீப்தர்: 

கதட்டரறல் இங்கும், லகக்கு அடக்கரண னக்ட்ரணறக் கபைறரகும். 

இடப்ததர்ச்சற, றலபரட்டு, ததரலதுகதரக்கறற்கு இக்கபைற 

தன்தடுகறநது. 

 

20.2.1 தரறல்சரர் கபைற: 

 கலழ்கண்ட தரறல்சரர் கபைறகள் தன்தரட்டில் உள்பண. 

 தரர்லகுலநதரடுள்பகபரர் கட்டரம் தரறல் தட்த 

தசல்தரட்டில்  

றநன்கள் ததற்நறபைக்க கண்டும். 

 இனகுரண தரறல்தட்தம்சரர் கலன ற்நரகும். 

 பலதும் தரதுகரப்தரண கலன ட்டுக உகந்து 

 தரடுல், தரர்த்ல், ககட்டல் - புனன்கள் தரதுகரக்க / கசறக்க  

தரற கண்டும். 

 தரறல் உற்தத்றல றச்சம் ததபைக்குரர்கள்  

 உர் ததரபைட்கள் உற்தத்ற ததபைக்குரர்கள் 

 சுசரர்பு தகரள்லககள் தறன்தற்பொரர்கள் 

 

20.2.2 அன்நரட ரழ்றற்கரண உதகங்கள் 

கரய்கணரலட்டர்: 

இவ்லக கபைற ரறனரக உடல் ககரங்கலபக் கண்டநறந்து, 

தணபறக்க இலும்.  

 

கனத் - உடன் இலப்பு: 

தரர்ல குலநதரடுள்கபரரல் ககப்ஸ்டன், ல கனத்- இக்க 

படிபெம். தறணறலுள்ப அலசவும் கபைறல எபை குநறப்தறட்ட லபத்றற்கு 

இக்க கண்டும். 
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இப்ததரலது அவ்ரபொ கபைறல இக்கும் கதரது எபை குநறப்தறட்ட தூம் 

ந்வுடன் எலி லப்தப்தடுகறநது. இவ்ரபொ பன் ற்தரடு தசய்ப்தட்டு 

கபைற/இந்றத்ல இக்கச் தசரன்ணரல் தரர்ல 

குலநதரடுள்கபரர்கபரல் றச்சம் படிபெம். 

 

கண்டிணறவ்டி தடஸ்டர்:  

குலநந் றன் சர்கறபேட், லண்டிங் தசய் தன்தடுகறநது. எபற 

சறஞ்லசக்கு தறனரக எலி சறஞ்லசரக ரற்நப்தடுகறநது. 

 

தறதய்ல் லக்கரலட்டர்: 

உறர் பைத்து ததரநறறல் லம், இந்ற தரறல் தட்த றபொணம், 

புது தடல்லி இலந்து புற தறதய்ல் லக்ககர லட்டர் -  

கண்டநறந்துள்பது. இன் துல தகரண்டு தரர்ல குலநதரடுள்கபரர் 

பறறல் தன்தடுத் இலும். 

 

20.3 குலநதரர்லபெள்கபரபைக்கரண கபைறகள்: 

குலநதரர்லபெள்கபரபைக்கரண கபைறகள் தரர்க்கும் தரடதல்கள் ததரற 

லத்றல் இபைக்க கண்டும் அல்னது தனன்சு தகரண்டு ததரறரக்கற தடிக்க 

கண்டும். 

கரத்கரடு க டிபேப் றரக தரடங்கள் கரட்டப்தடும் கதரது, அபவு 

ததரறது தடுத்ப்தடுரல் தரர்ல குலநவுற்கநரர் பறறல் தடிக்க 

இலும் தரடப்ததரபைபறன் அபவு, தறம்தத்ற;ண எபறத்ன்ல, தபறச்சறடும் 

ன்ல ஆகறற்லந ரரறன் கலக்ககற்த சரறதசய் இலும். 

இணரல் அறக தல்கலப பறறல் கற்க படிகறநது. 

 

 தச்லச சரக்பீஸ் தகரண்டு லறணரல் தரறரன் தபறரகத் 

தரறபெம். கூடுல் எபறல தரடத்றன் லது தரய்ச்சற தபறரக 

தரர்த்து, தடித்து, புரறந்து தகரள்ப படிபெம். 

 தரர்லற்கநரபைக்கரண கற்தறத்ல் பலந எலி, தசறப்புனன் 

உறரக புரறந்து தகரள்து அறகம் கற்நன றலபவுகலப 

ற்தடுத்துகறநது. 

 ததரதுப்தள்பற ரர்கலக்கு தன்தடும் எலி ரடரக்கபறலடக 

குலநரண தரர்லபெலடகரபைக்கும் தன்தடுத்னரம். 

ரர்கபறன் றபைப்தத்றற்கு ற்த எலி ரடரக்கள் கர்வு தசய்து, 

தன்தடுத்றணரல் சறநந் கற்நல் றலபவுகலப ற்தடுத்னரம். 
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 தறதய்ல் கறணற ரறனரக ரர்கபறன் கற்நல் பறறல் 

லடததபொகறநது. கூடுனரக தசறச் தசய்ற றரக றகச்சறநந் 

கற்நல் றகழ்கறநது. 

 கதசும் இந்றம் பனம் தரர்லற்கநரரல் 300 – 400 

ரர்த்லகள் உர்ந்து, றல்கபரல் கற்பொக் தகரள்கறநரர்கள். 

 கற தரடக்கபைத்துக்கலப தரர்லற்கநரர் புரறந்து தகரள்றல் 

றகச் கடிணத்ல உபைகறன்நணர். அல்ஜலப்ர, ஜறரதட்ரற 

தரடங்கலப தரடுல், எலிககட்டல் ரறனரக கற்க படிகறநது. 

ததபைக்கல் தனலக ரறனரக கல்கள் 

தபறப்தடுத்ப்தடுகறன்நண. கலும் சறநந் கற்நலுக்கு பப்தரறரண 

டிங்கள், ரறரறகள் தகரண்டு கற்நல் அலடவுகலப கூட்ட 

படிகறநது. 

 லடப்லட்டரறல் லடப் தசய்பெம் கதரது கதசறக் தகரண்கட 

றகழ்ரல், தறதய்ல் லரன் சறநந் கற்நலன றகழ்கறநது. 

 தரர்லற்கநரர் பலதும் தகர்புனன்கலப ம்தற ததரபைட்கலப 

கபொதடுத்ற கற்பொக் தகரள்கறன்நணர். இற்கரண தறற்சறகலப 

சறநப்பு, குப்தரசறரறர்கள் அபறக்க கண்டும். 

 தறதய்ல்கறணற தன டிங்கள், அபவு றநங்கபறல் கறலடக்கறநது. 

இன் ததரத்ரன்கலபக் தகரண்டு தல்கபொ கற்நல் 

தசல்தரடுகலக்கு தன்தடுத் இலும். 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

     ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

 

9. தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு ங்கப்தடும் துல கபைறகலப 

லகப்தடுத்துக? 

...................................................................................................................

..................................................................................................... 

10. ETA ன்நரல் ன்ண? 

...................................................................................................................

...................................................................................................... 
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தரகுத்நறகரம்    

தரர்ல குலநதரடுள்கபரரறன் கல்றரணது பொலிப்பு –ற்தறன்ல-

ணறல-தபொப்பு-உள்படக்கம் தம் பலநகலப தறன்தற்ந கண்டும். 

தறதய்ல் லத்து பலந கண்டுதறடித் தறநகு ரன் தரர்ல 

குலநதரடுள்கபரர் ரழ்வு எபறரணது. றரறரக்கப்தட்ட கல்ற 

றட்டத்றன் ரறனரக ரர் ல கற்தறத்ல் பலந தறன்தற்ந 

கண்டும். உடல் இக்க குலநதரடுகலப சலர்தசய் தல்கபொ 

உதகங்கலம் அன்நரட ரழ்றலுக்குத் கலரண அநறறல் - 

தரறல் தட்தங்கள் தன்தடுகறன்நண. 

 

கலனச்தசரற்கள் 

குநபப்மெயம் - யர்ச்ெி ாட் யர்ச்ெினின் இறடிற கட்டம் குமந்றத 

மெயத்திற்கும் முதிர்மெயத்திற்கும் இறடனில் உள் யர்ச்ெி ிற. 

உதயி ொதங்கள் - செனல்ாட்றட தநம்டுத்த உதவும் கமெயிகள். 

நங்காது - சயிப்பும் அல்து ததாற்த்தில் சதியற் நற்றும் 

நங்காதாக ததான்றுதல். 

ிசபய்ல் – ார்றயனற்தாமெக்கா உகயில் ஏற்றுக்சகாள்ப்ட்ட 

எளத்து முற. 

ார்றயனற் ர்கள் நற்றும் மெ குிமட்றடக் சகாண்டயர்கள் 

அியாற்ல் - ெிந்தற அல்து யா நிறமடன் 

இறணக்கப்ட்டுள்து செனல்முறகள். 

மெங்கிறணந்த - தித்தி கூறுகற இறணத்தல் அல்து 

மெங்கிறணத்தல். 

மெ இணக்கநா, ன்தாசடான்று சதாடர்புறடன அறத்றதமம் 

யமங்க. 

தநாட்டார் யர்ச்ெி - எலும்புகள், தறெகள் நற்றும் தின் ஆகினயற்ின் 

யர்ச்ெி சுற்ி செல். 

முதன்றந அம்ெங்கள் - முதல் நற்றும் முக்கின அம்ெங்கள். 

சுனநாினாறத - திாின் அகிற நதிப்பீடு நதிப்பு. 

கற்ித்தல் சகாள்றககள் - கற்ிப்தற்குப் னன்டுத்தப்டும் னனுள் 

நற்றும் திறநனா சகாள்றககள். 
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பன்கணற்நத்லச் கசரறக்கும் றணரக்கலக்கரண றலடகள் 

 

1. தரர்ல குலநதரடுள்ப ரர் அசறம் அநறறலிரக இபைக்க 

கண்டி அசறறல்லன. ஆணரல் ததரதுரண 

ப்தடுத்ப்தட்ட தண்நறவு கசரலணகள் படிவுகபறன்தடி 

குலநரண / றரண தண்நறவும், கற்கும் றநன் 

உள்பர்கபரகக உள்பணர். இர்கபறன் கபைம் இக்கம் 

குலநரக இபைக்கறநது. தல்கபொ தரடக் கபைத்றல்கலப புரறந்து 

தகரள்றல் தறச்சலண ற்தடுகறநது. 

 

2.  ததரதுரக ஆண்கள், ததண்கலபக் கபைறல் உடல் ரலறரண 

றத்றல் சறம் ற்தடுகறநது. றர்தரலிணத்ல கபைல், 

க்கம், தரலிண உநவுகபறல் அறக இடர்தரடுகள் உள்பண. 

ததற்கநரரறடறபைந்து சுகந்றரக, ன்ணறச்லசரக தசல்தட 

இனறல்லன. கலும் ங்கலப தபறப்தடுத்றக்தகரள்றல் 

அறக தறச்சலணகலப றர்தகரள்கறன்நணர். 

 

3. தறதஞ்ச் ரட்லடச் கசர்ந் லூறஸ் தறதய்ல் ன்தர் கண்டநறந் 

பலந அர் ததலக் தகரண்டு அலக்கப்தடுகறநது. 1824 ஆம் 

ஆண்டு, 15 ரக இபைக்கும் கதரது தறதய்ல் பலநலக் 

கண்டநறந்ரர்கள். இப்தனலகறலுள்ப சதுடி கட்டங்கள் 

தசல்கள் ன்கறகநரம். அற்பொள் தரட்டு டி லட்சறகள் 

உள்பண. அல எவ்தரன்பொம் எபை லத்துக்கலப குநறக்கறநது. 

 

4.   தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு கல்ற ற்தரடுகள், கசலகள் 

ங்க ககஸ்கரட் தம் தல்அடுக்கு ரறரற சறநப்புகல்ற பலந 

லடபலநறல் உள்பது. தடிப்பு ற்தரடுகள் ரறலசக்கறரக 

தள்பற பல் பைத்துலண ல ங்கப்தடுகறநது. 

5. தரர்லகுலநதரடுள்கபரரறன் கபைத்துபைரக்கம் பலந 

தறன்பைரபொ: 

 அபவு, டிம், ததரபைட்கபறன் தசல்பலந – ததரபைள்கள் 

றபக்கப்தடுகறநது. 

 ததரபைபறன் கடிணம், றண்ல உப்தடுகறநது. 

 கம், தூம், தப்தறலன, அபவு ற்பொம் லட – தரடர்பு 

அபறடப்தடுகறநது. 



 

128 
 

 உடல் தரகங்கள் அலடரபம் கண்டு, அலசவுகலப 

அபறடப்தடுகறநது. 

 உட்புநம், தபறப்புந சுற்பொச்சூல் கபைத்துக்கள் 

அபறடப்தடுகறநது. 

 உர்வுகள், புனன்கள் அபறடப்தடுகறநது. 

 உடல்தரற அபறடப்தடுகறநது. 

6. கல அடிப்தலடறல் கற்தறத்ல் தட்தங்கலபக் தகரண்டு 

உள்படக்கற கல்ற சறநப்புந லடபலநப்தடுத் படிகறநது. 

குந்லகபறன் கலகலக்கு ற்த கல்ற கற்தறக்க தட்தங்கலப 

தன்தடுத்ற தற்நறகரக லடபலநப்தடுத்ப்தடுகறநது. 

 

7. தரர்லகுலநதரடுள்கபரபைக்கு சபக ல்லுநறற்கரண கதரற 

ரய்ப்புகலபபெம் ததரது அநறறலணம் ங்கறட கண்டும். 

சறநந் ஆலல, சறநந் உடல் தரற, பலநரண / சலரண லட 

கதரன்நற்நறல் தறற்சறபறக்க கண்டும் 

 

8. உற்பொ கரக்கல், றணசரற ரழ்க்லக றநன்கபறல் சரற தரர்ல 

குலநவுலடகரர் இபைப்தறல்லன. 

 

9. வீண துலக்கபைறகலப கலழ்கண்டரபொ லகப்தடுத்னரம். 

1. கல்றகள் உதகங்கள் / கபைறகள் 

2. இடப்ததர்ச்சற உதகங்கள் / கபைறகள் 

3. தரறற்தறற்சற 

4. றணசரற/ அன்நரட தசல்தரட்டு உதகங்கள் / 

கபைறகள் 

5. குலநரண தரர்லல சரறதசய்பெம் உதகங்கள் /  

கபைறகள் 

10. றன்ணட கதரக்குத்து கபைறகள் 

இவ்லக குச்சறரணது சறஞ்லசகலப சுற்பொச்சூல்/தரலறன் 

லது அதப்தற, அன் தறறதலிப்லத உர்ந்து அற்ககற்த 

தம் கற்தகரள்ப படிபெம். இது எபை எபைங்கறலந் சர்கறபேட் 

ற்பொம் எலி லப்பும் கபைறரக இபைக்கறநது. 
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education for students with vision impairments. Sydney: North 

Rocks Press. 

 Lowenfeld, B. (1973). Visually Handicapped Child in School and 
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 Pooja Nirman (2007) Encyclopaedia of Special Education, Anmol 

Publications PVT.LTD 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 
 

தரகுற - 5 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு 

தரட அலப்பு 

 

அநறபகம் 

குநறக்ககரள்கள் 

தறரறவு 21 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு 

    கபைத்ரக்கம் 

  21.1 லலநகள் 

  21.2 றலபவுகள் 

  21.3 லகப்தரடு 

  21.4 தண்புகள் / குங்கள் 

  21.5 டப்பு றலன 

தறரறவு 22 தசறட்டு - குபைட்டுத்ன்லறன் றலபவுகலம் தரறப்புகலம் 

   22.1 கல்ற தசல்தரடுகள் 

   22.2 கல்ற ககரட்தரடுகள் 

   22.3 கல்ற லடபலநகள் 

   22.4 உர்கல்ற   

தறரறவு 23 தசறட்டு – குபைட்டுத்ன்ல சறகறச்லச பலநகள் அபறடுல் 

   23.1 தரர்லத்றநன் அபறடுல் 

   23.2 ககட்புத்றநன்  அபறடுல் 

23.2.1 தரற புசரர், புசரர தரறகசரலணகள் 

 பலநகள்   

23.3 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி  

 தரர்லறப்லத  தகுப்தரய்வு கசலகள் 

 23.4 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்லத 

பன்கூட்டிக கண்டநறல், டுப்புபலநகள் 

தறரறவு 24 பன்தபை கல் தரடர்பு பர்ச்சறல கம்தடுத்துல் 

  24.1 தசறட்டு - குபைட்டுத்ன்ல ற்பொம் கல் தரடர்பு  

  24.2 கல்தரடர்பு றநன்கலப கற்தறத்ல் - ரர்த்ல ற,  

ரர்த்லறல்னர பலந 

  24.3 ரற்பொற, குபொக்குற கல் தரடர்பு 

தறரறவு 25 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்தறன்  

கல்றத்கலகள் - புத்ரக்கப்தறற்சற ற்பொம் இடப்ததர்ச்சற

  

            25.1 புத்ரக்கப்தறற்சற ற்பொம் இடப்ததர்ச்சற ரபைக்கு கல? 

            25.2 இடப்ததர்ச்சற உதகங்கள் 
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            25.3 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்புள்ப

   குந்லகலக்கரண  கல்ற தறற்பொறக்கும் ககரட்தரடுகள் 

            25.4 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்புள்ப

   குந்லகலக்கரண  சறநந் கல்ற தறற்சறபலநகள் 

தரகுத்நறகரம்  

கலனச்தசரற்கள் 

பன்கணற்நத்லச் கசரறக்கும் றணரக்கலக்கரண றலடகள் 

தரறந்துலகள் தல்கள் 

 

அநறபகம் 

ததபைம்தரலும் 95% கற்நல் தூப்தரர்ல, ககட்டல் றலபரகக 

றகழ்கறநது. தசறட்டு-குபைட்ன்லபெள்பர்கபரல் இவ்லக கற்நல் 

றக ரய்தறல்லன. 2012 ஆம் ஆண்டு கக்தகடுப்தறன்தடி 4,85,000 

க்கள் ணற ப கசலகலப றர்கரக்கறபெள்பணர். தரத்  

க்கட்தரலகறல் 0.04% குந்லகள் தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் 

கூடி தரர்லறப்புடன் உள்பணர். இப்தரடப்தறரறறல் தசறத்றநன் 

குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு , அன் ரக்கங்கள், அபவீடு 

ற்பொம் பன்கூட்டிக கண்டநறல், டுப்பு தறற்சறபறத்ல், 

இடப்ததர்ச்சற ற்பொம் கல்ற கலகலபப் பூர்த்ற தசய்ல் குநறத்து 

இப்தரடப்தறரறவு றபக்குகறநது. 

 

குநறக்ககரள்கள் 

லங்கள் இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லவீர் ததநக்கூடி 

றநன்கள், 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  குநறத்து 

லலந, க்கம் அபறப்பீர்கள் 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  கல்ற 

கசலகள் றலபவுகலப றரறப்பீர்கள் 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்புகலப  

கண்டநறந்து அபறடும் பலநகள் சறகறச்லச பலந தட்தங்கலப 

றபக்குவீர்கள். 

 பன் கூட்டிக தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி 

தரர்லறப்லதக் கண்டநறபெம் றபலநகலப 

தட்டிலிடுவீர்கள் 

 தசறட்டு குபைட்டுத் ன்லபெள்கபரரறன் கல்ற கலப் பூர்த்ற 

தசய் தறற்சற ற்பொம் இப்ததர்ச்சற பலநகலப றபக்குவீர்கள். 
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தறரறவு 21 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  –

கபைத்ரக்கம் 

 

‘தசறட்டு-குபைடு” அல்னது “தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி 

தரர்லறப்பு” தம் தசரற்கள் தன்தடுத்ப்தட்டண. கசறட்டு, 

குபைட்டுத்ன்லபெள்கபரபைக்கு கல்ற புகட்ட தல்அடுக்கு பலநலப் 

தறன்தற்ந கண்டும். அட்கறன் 2000, தறநகு தசறட்டு குபைடு ண 

அலக்கப்தடுகறநது. 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லவீர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்லத 

லபொத்ல். 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்தறன் 

கரறகலப றபக்குல். 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்தறன் 

தண்புகலப றரறத்ல். 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்தறன் தலன 

உர்ல். 

 

21.1 லலநகள் 

தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  ன்தது ககட்டல் 

ற்பொம் தரர்ல றநன் குலநதரடுள்பரல் கடுலரண கல் தரடர்பு, 

பர்ச்சற, கல்ற கற்நலில் சறம் ற்தடுகறநது. 1975 ஆம் ஆண்டு 

அலணத்து குலநதரடுககபரடுள்ப குந்லகள் சட்டத்றன்தடி 

தசறட்டுத்ன்ல அல்னது குபைட்டுத்ன்லக்கரண சலலப்பு 

கல்றபலந தறன்தற்நப்தடுகறநது. 

 

குபைட்டுத்ன்லரல் குந்லகள் சுற்பொச்சூலிபைந்து  றனகவும், 

தசறட்டுத்ன்ல றலபரக க்கபறடம் இபைந்து றனகச் தசய்கறநது. 

தசறட்டுத்ன்லறன் றலபரக கல் தரடர்பு, இடப்ததர்ச்சற, 

புத்ரக்கதறற்சறறல் சறம் ற்தடுகறநது(ரதறன்சன்ஸ், 1983). 

 

ரதர்ட் ஸ்சுறத்ரஸ், கூற்பொப்தடி, தப்தநறவு, அநறவு, அததம் 

சுபைங்கறறடுகறநது. தணணறல் சுல, தரடுல், தகர்ல் புனன்கள் பனம் 

ட்டுக ஆர்த்துடன் கற்ந படிபெம். சறன கலபகபறல் இர்கலக்கு 

சறம் ற்தடுரல், றக்ற ற்தடுகறநது. 
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21.2 றலபவுகள் 

எபை புனன் குலநதரடுள்கபரலப் கதரனக தசறட்டு-குபைட்டு குலநதரடு 

றலபவுகலப ற்தடுத்துகறநது. சறன றலபவுகள் தறன்பைரபொ: உர் 

குலநதரடு, கரன்ஜணறட்டல் பததல்னர குலநதரடு, CHARGE கூட்டு 

ற்பொம் பதுல கபொ தன தறந றலபவுகள் தறன்பைரபொ: கடுலரண 

லனக்கரம், உறபைக்கு ஆதத்ரண றதத்துகள், தரலில் கரய்கள் - 

சறப்லிஸ், AIDS, அறக பைந்து தறகரகம், நரண  பைந்து 

உட்தகரள்ல், சு பைத்து கனரண்ல. கற்கூநற அலணத்றன் 

றலபரக அர்கபறன் அன்நரட ரழ்க்லக றச்சம் தரறக்கப்தடுகறநது. 

தரர்ல ற்பொம் ககட்புத்றநன் இப்தறணரல் ற்தடும் 4 பக்கற 

றலபவுகள்: 

 தம்தல /குகரகரகசரம்கள் சலரறன்ல 

 கர்ப்த கரன லஸ் / தரக்டீரறர கரய் அல்னது லல 

ற்தடுத்தும் இரசங்கள் 

 தறநக்கும்கதரக ற்தடும் தறச்சலணகள் 

தசறட்டு குபைட்டு குலநதரடு ற்தடுற்கு எபை கரம் ட்டும் இல்லன. 

தறநக்கும் கதரது, தம்தல குலநதரடு, றதத்து கதரன்ந கரங்கபரல் 

கற்தடி குலநதரடு ற்தடனரம். ததநப்தட்ட குலநதரடு ன்தது தறநந்து, 

பர்த் தறன்ணர், தறற்கரனத்றல் இக்குலநதரடு தல்ன தரற 

ஆம்தறக்கும். (.கர) றதத்துக்கள் பதுல, கபொதன கரங்கள். 

 

பபைம் ரடுகபறல் ரய்ரர்கள் பததல்னர கரய் ற்தட்டரல் தறநக்கும் 

குந்ல தசறட்டு – குபைட்டு குலநதரடு ற்தடனரம். குலநதறசம், 

தறச றதத்துக்கள், தல்கபொ குலநதரடுகபரல் கூட கற்தடி 

குலநதரடுகள் ற்தடும். தசறட்டு – குபைட்டுத்ன்ல ற்தடனரம். 

 

தசறடு – குபைடுதறநறகலக்கு தரர்லத்றநன் குலநரக உள்பது. 

உஷ்ர் குலநதரடு ரன் தரர்ல குலநதரடு, தறன்ணர் தசறத்றநன் 

குலநதரடு ற்தடக் கரரக அலகறநது. கண்புல, கண் அலத்ம், 

றதத்து, ஆதத்து கரரகக் கூட இக்குலநதரடு ற்தடனரம்.  

 

தறநற குபைடரகப்தறநந்ர்கள் தடிப்தடிரக கரய்கள், றதத்துகள் 

கரரக ககட்கும் றநன் இப்பு ற்தடனரம். 
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ரழ்ரபறல் அலணபைம் பப்பு ய்வுடன் தடிப்தடிரண தசறத்றநன் 

குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு ற்தடும் ரய்ப்புண்டு. 

 

21.3 லகப்தரடு 

தசறத்றநன் குலநதரட்டின் லகப்தரடு தறன்பைரபொ: 

 பல தசறடு ற்பொம் குபைடு 

 பல தசறத்றநன் குலநதரடு ற்பொம் தகுற குபைடு 

 பல குபைடு ற்பொம் தகுற தசறத்றநன் குலநதரடு 

 தகுற குபைடு ற்பொம் தகுற தசறத்றநன் குலநதரடு 

 

21.4 தசறடு குபைட்டு ன்லறன் தண்புகள் / குங்கள் தறன்பைரபொ 

 எக கத்றல் தரர்ல ற்பொம் ககட்பு குலநதரடு தல்கபொ  

அபவுகபறல் ற்தடனரம். 

 தரத்ப்தரர்ல, ககட்புத்றநன் இப்பு எக கத்றல்  

ற்தடுறல்லன. 

 கல் தரடர்பு கடுலரக தரறக்கப்தடுகறநது. 

 ணறதர் தறற்சற அசறம் கலப்தடுகறநது. 

 கடிரக கதச்சுப்தப்பு, ககட்புப்தப்பு தரறக்கப்தடுகறநது. 

 எபைங்கறலந் பைத்து கசலகலபக் தகரண்டு, ககட்பு –  

 தரர்லறநன் இப்லத டுக்க படிகறநது. 

 

21.5 டப்பு றலன 

ரட்டில் தசறட்டு – குபைட்டுத்ன்லறன் பலலரண புள்பற 

றங்கள் இல்லன. தரத்த்றல் 10% க்கட் தரலகறணர் 

ககட்புத்றநன் குலநரகவும் 1%  குபைடு ஆகவும் உள்பணர். சபக 

அடிப்தலட தசல்றட்டங்கள், பனம் 400,000 தசறடு – குபைடு 

குந்லகள் தலணடந்துள்பணர். எட்டு தரத்ரக 0.04% . 

ததரதுக்கபறல் தசறடு – குபைடு குந்லகள் 

தணலடந்துள்பணர்.  

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

     ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

1. தசறடு-குபைட்டுத்ன்ல ன்நரல் ன்ண? 
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...................................................................................................................

...................................................................................................................

......................................... 

2. தசறடு-குபைட்டுத்ன்ல லகப்தரட்டிலண லதுக? 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

......................................... 

 

தறரறவு 22 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்தறறன் 

றலபவுகலம் தரறப்புகலம் 

 

எல்ா புன்களும், மெ யமினில் அல்து நற்சாமெ யமினில் தகயல் 

சறுயதில் முக்கினநாகும். இபண்டு முக்கின புன்கறமம் 

காணயில்ற என்து மெக்கு அதிக தாக்கத்றத காட்டுகிது. 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லவீர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்தறற்கரண 

கல்ற ற்தரடுகலப றபக்குல். 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்தறற்கரண 

கல்றக் தகரள்லககலப றரறத்ல். 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்தறற்கரண 

கல்ற லடபலநகலபக் கூபொல். 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்தறற்கரண 

உர்கல்றல அடரணறத்ல். 

 

குந்லறன் ரழ்க்லகறல் அர்கபறன் கண்கள், கரதுகள் 

தகட்டுறட்டரல் கல்கள் ததநகர, புரறந்து தகரள்பகர இனரது. 

 

 ககட்புத்றநன் குலநதரடுள்ப குந்லகள் தல்கபொ கலப்பு 

கபைறகபரல் தன்தடுத்துகறன்நணர். கரதுககட்கும் கபைற, கண் 

கண்ரடிகள் லகத்டிகலபப் தன்தடுத்துகறன்நணர். இர்கள் 

கல்ற தறன தரடதல்கலப ட்டுக ம்தறறபைக்க 

கண்டிபெள்பது. ஆசறரறர்கள், ததற்கநரர்கள் அலணபைம் 

இலந்து கற்தடி துல கபைறகலபப் தன்தடுத் தறற்சற 

அபறக்க கண்டும். 
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 கல் தரடர்தறல் ககட்தத்றநன் குலநரக உள்பரல், 

ரற்நரக சறஞ்லசகள், தறதய்ல், லசலகதரற ஆகறற்லந 

தன்தடுத்துகறன்நணர். தறதய்ல் பலந கண்டநறப்தட்ட தறன்ணர் 

தரர்ல குலநதரடு ஏபறற்கு சரறதசய்ப்தடுகறநது. பன் - 

ஆசறரறர் தறற்சறறன் கதரக கற்தடி குந்லக்தகண கல்ற 

தறலும் பலந குநறத்து தறற்;சறபறக்க கண்டும். 

 ரழ்ரள் பலதும் துல / ஊக்கம் / உற்சரகம் 

கலப்தடுகறநது. இர்கள் கல்ற தறன தறநர் துலல ரடி 

கடி ததற்பொக்தகரள்ப கண்டும். 

 

22.1 கல்ற பன்தணடுப்புகள்: 

தசறத்றநன் குலநதரடுள்ப குந்லகள் அல்னது இலபஞர்கலக்கு 

ணறதர் கற்நல் பலந தறன்தற்நப்தட கண்டும். இர்கபறன் கற்நல் 

அலடறலண அபறடுல் றகவும் சறம் ஆகும்.  

 இந்றரறலுள்ப 100 ததரதுப்தள்பறகபறல் ட்டுக தசறத்றநன் 

குலநதரடுள்ப குந்லகள் கல்ற தறலுகறன்நணர். ததபைம்தரனரண 

ரறனங்கபறல் தள்பறகலக்கு தபறக இபைந்து சறநப்பு ஆசறரறர்கள் 

ந்து தறபுரறகறன்நணர். 

 இந்றரறல் 43,000 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி 

தரர்லறப்பு குந்லகள் கல்றச் கசலகலபப் ததபொகறன்நணர் 

(2010- ஆண்டநறக்லக – தன்ணரட்டு புனன்கள் இந்றர) அர்கலள் 

11,000 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  

குந்லகள்ரன் கடிரக ஆலபெம் தறநர் லநபக 

கசலகலப SSA  பனம் ததபொகறன்நணர். 

 

22.2 கல்றசரர் ககரட்தரடுகள் 

தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  குந்லகலக்கரண 

கல்றச்கசல ங்கும்கதரது கணறக்க கண்டில: 

எவ்தரபைரறன் கலகள், றநன்கள், து, தசறத்றநன்குலநதரடு, 

தரர்லத்றநன் குலநதரடுகலக்கு ற்த கல்தரடர்பு, அநறவு 

புகட்டுல் லடததந கண்டும். 

 

 தசறடு-குபைட்டுத்ன்ல ரர்கள் லகரலம் தறற்சற 

ததற்கநரர் எபைங்கறலந் கற்தறத்ல் றட்டத்றன்தடி தசல்தட 

கண்டும். 
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 கல்தரடர்பு உத்றகலப கலனத்றட்டத்றல் 

லடபலநப்தடுத் கண்டும். 

 கல்ற ற்பொம் துல கசலகலப ரர்கபறன் றற்ககற்த 

ங்கறட கண்டும். 

 அபறடுல், கடி கற்தறத்ல், குல கற்தறத்ல் ரறனரக சறநப்பு 

றபுர்கலபக் தகரண்டு கற்தறக்கனரம். 

 

22.3 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  ன்லபெள்ப 

ரர்கலக்கரண சறநந் தறற்சற பலநகள்: 

 கற்தடி குலநதரடுள்ப குந்லகலப றக்க கண்டும். 

 ஆசறரறரறன் பைலகக்கு சறநந் கற்நல் றலபவுகலப ற்தடுத் 

கண்டும். 

 ப்கதரதும் ஊக்கப்தடுத்வும், தூண்டவும் கண்டும். 

 இற்லகரண ரர்த்லகள், தரறகலப தன்தடுத் 

கண்டும். 

 கலக்ககற்த உபொதுல ங்கறட கண்டும். 

 அலணத்து டடிக்லககலபபெம் பலநரக தரறறக்க கண்டும். 

 றற்ககற்ந சரறரண கலனத்றட்டம், தசல்தரடுகலக்கு 

றட்டறட கண்டும். 

 கல்ற பலநறல் ததற்கநரர்கபறன் தங்கபறப்லத உபொற தசய் 

கண்டும். 

 பர்ச்சறக்கரண றட்டறடல் கண்டும். 

 சபர ஆரக்கற்தறத்ல் பலந, வீட்டு கற்தறத்ல் பலந, தள்பற 

கற்தறத்ல் பலந ஆகறற்லந புகுத் கண்டும். 

 தறதய்ல் பலந குநறத்து பலநரக கற்பொக்தகரள்ப கண்டும். 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  

ரர்கலக்கரண லத்து பலநல தன்தடுத் கண்டும். 

 அறர்வுகலப ற்தடுத்தும் கபைறகள் ரறனரக கரதுககபரகரர் 

கற்க படிபெம். 

 

22.4 உர்கல்ற 

தயனன் தகல்னர் கரதுககபரகரர் தள்பறறல் கசற றநந் றலன 

தள்பறறல் (NIOS) 10 குப்பு கல்ற தறன்கநரர், ற்சம் 12 ஆம் 

குப்பு தறன்பொ பைகறன்நணர். தரறல் தட்தங்கள், கறணற கல்ற 

ரறனரக கல்ற கற்கவும், கர்வு லவும் சறம் இல்லன. 



 

138 
 

தரர்லற்கநரர் தள்பற அனயரதரத், கரதுககபரகரர் கறபரர்க் தள்பற, 

தசன்சரறல் தறன்நர் 10 குப்பு கர்ச்சறலடந்து. இந்ற 

குடிலத்கர்றல் தற்நற ததற்பொள்பரர். 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

     ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

3. தசறடு-குபைட்டுத்ன்லறன் றலபரக ப்தகுற லுரக 

தரறக்கப்தடுகறநது? 

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

4. இந்றரறல் தசறடு - குபைடு குந்லகபறன் சரசரற ண்றக்லக 

ன்ண? 

...................................................................................................................

........................................................................................................ 

 

தறரறவு 23 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்லத

  அபறடுல் , பைத்துசறகறச்லச ங்குல் 

தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  உள்கபரபைக்கு 

தரர்லத்றநன், தசறத்றநன் குலநதரடு ற்தட்டுள்பது. ஆகக 

குபைட்டுத்ன்ல, தசறட்டுத்ன்லகலப புரறந்து தகரண்டு, அபறடுல் 

கண்டும். 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லவீர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்லத 

தரர்லக்குலநதரடு ற்பொம் தசறத்றநன் குலநதரடு 

அடிப்தலடறல் அபறடல். 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்தறற்கரண 

குலநலர் கசலகலப றபக்குல். 

 ஆம்தகரன கண்டநறல் ற்பொம் டுத்லன கதரற்பொல். 

 

23.1 தரர்ல குலநதரட்லட அபறடுல் 

தரர்ல: 
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 எபைகண்தரர்ல, இபை கண் தரர்ல குலநதரடு, சரறதசய்க்கூடி 

அல்னது சரறதசய் இனர தரர்ல 

றநம்: 

 ி குபைடு 

 

தபறவு:  

 அறகம் அல்னது குலநவு தபறவு தூம்   

 கறட்டப்தரர்ல, தூப்தரர்ல தரர்லத்றநன், தரர்ல 

தசல்தரடுகலப அபறடுல் 

 

அ. தரர்ல தசல்தரடு: 

 குந்லக்கு இபைகண், எபைகண், தரற கண் தரறகறநர? ண 

அபறட கண்டும். 

 சறநப்பு / ணற லன ஆட்டம் 

 சூரற எபற லது கூச்சம் 

 கண்கலக்கு பன் றடீதண லககலப ஆட்டி தரறகசரறத்ல் 

 குந்ல கண் கண்ரடி தன்தடத்துல ககட்டு அநற 

கண்டும் 

 அபறடும் கதரது குந்ல கண் கண்ரடி தன்தடத்துல 

ககட்டு அநற கண்டும் 

 

ஆ. கண் அலசவு – லஸ்கடஸ், ஸ்டரஸ்ஸ், கண் அலசறல் சலரறன்ல, 

எபை தக்கம் சரய்ந் தரர்ல. 

 

இ. தரர்ல கணம்: எபற, எபறபைம்ததரபைள், தபறவு, பக.; 

 

ஈ. இட அலப்பு, ததரபொத்துல்: எபை ததரபைபறன் அபவு, தூம் லபத்றற்கு 

ற்த ததரபொத் கண்டும். 

 

உ. கபைம் ததரபைட்கள் - டுக்ககரட்டின் லது கண் லத்து. 

  

ஊ. அபைகறலுள்பற்லந ஸ்ககன் தசய்ல் - என்பொ, இண்டுக்கு 

கற்தட்ட  

     ததரபைட்கலப தரர்லரல் அபறடுல். 

 

. கண் /  லக எபைங்கறலப்பு  

 லகரல் தசல்கலப தசய்பெம்கதரது கணறத்ல் 
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 ன்கு கணறத்து, கண் கட்டுப்தரட்டில் தசல்தடுல் 

 தரர்ல அல்னது டரர்ச் தகரண்டு ததரபைட்கலப கடுல் 

 

. அங்கலகரம் / கண்டநறல் 

 தடங்கள், புலகப்தடங்கள், உண்லரண ததரபைட்கலப 

கண்டநறல் 

 டிறல் அபவுகள், தடங்கபறல் ஆண கறரப், குநறபடுகபறல் 

ணறத்ணறரக கண்டநறல் 

 அபறடுலன தகரண்டு அபவு, தபறவு, தூத்லக் தகரண்டு 

ததரபைட்கலபக் கண்டநறல் 

 அலணத்து உற்பொகரக்கல்கள், படிவுலகள், தரறந்துலகலபக் 

தகரண்டு தரர்ல, ககட்பு, தரடு உர்வு பனம் அபறட 

இலும். 

ததற்கநரர்கள் தூண்டுலுக்கு ற்த தரர்லத்றநன், இக்கறநன், 

சுற்பொச்சூல் கலப்பு, சறநப்பு கபைறகள், உதகங்கலப 

லகரலல் சரற றக கண்டும். 

 

23.2 ககட்புத்றநன் / தசறத்றநலண அபறடுல்: 

கதச்சு ற்பொம் ரர்த்ல ரன் கல் தரடர்தறற்கு அடிப்தலட 

ஆரரகத் றகழ்கறநது. ககட்டல் றநன்ரன் கற்நலின் பல் தடிறலன 

ஆகும். ஆகக ககட்டல்/ தசறத்றநன் குலநதரடுகள் ஆம்த றலனறகன 

கண்டநற கண்டும். அவ்ரபொ கண்நறப்தடின், தசறத்றநன் 

சரறதசய்ப்தட்டரல், ரர்கபறன் கற்நல் அலடறன் ததந படிபெம். 

 

கண்டநறபெம் பலந: 

அ. டத்லகலப உற்பொகரக்குல்: ரர்கபறன் டத்லகலப, 

உடல் அலசவுகலப தூக்கும்கதரது அல்னது இங்கும்கதரது உற்பொ 

கரக்கற அபறடப்தடுகறநது. 

 

ஆ. கறரறப்கதரகறரம் தட்தம்: குந்லகபறன் ககட்டல் றநலண 

ஆம்தகட்ட றலனறகன கண்டநறபெம் கபைறரகும். ஏலில இபை 

எலிப்தரன் றரக தசலுத்ப்தட்டு, அலண குந்ல வ்ரபொ ககட்டு, 

றர்றலணரற்பொகறநது ன்தலண அபறட இலும். எலிக்ககற்த 

குந்லறன் அலசவு தறறடப்தடுகறநது. 
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இ. ததரபைட்கலபக்தகரண்டு அபறடுல்: தறலன்ஸ்தசம் ககட்பு 

துனங்கலபக் தகரண்டு குந்லறன் ககட்புத்றநன் ‘னக்ட்கர ன் 

தசய்கனர கறரம்” தறவு தகரண்டு அபறடப்தடுகறநது. ககட்புத்றநன் 

குலநதரட்டின் அபவு-குலநவு, டுத்ம், கடுல ண 

லகப்தடுத்ப்தடுகறநது. 

 

ஈ. ஆடிகரதட்டிரற: சரசரற ககட்பு குலநதரடுகலப அபறட இக்கபைற 

தன்தடுகறநது. 

 

23.2.1 தரற புசரர், புசரர தரறகசரலணகள் பலநகள்: 

குந்லகலக்கு கரனர கதச்சு, ன்தது தம்தல ற்பொம் சுற்பொச் 

சூல் ற்தடுரல், தரறத்றநன் அபறடப்தட கண்டும். இன் 

ரறனரக தரற கற்நல்சரர்பு தறச்சறலணகலப சரற தசய் இலும். 

 

1. புசரர கசரலண: 

அ. ரய்தரற கசரலண: குந்லறன் ஆம்தறலன கதச்சு 

ரலல தடம் கரட்டி கசரலண தசய் இலும். இணரல் 

குந்லகபறன் கதச்சு, லத்துத் றநன்கலபபெம் கண்டநறந்து தசரற்றநன், 

எலி உச்சரறப்புத்றநன்சரர் தறச்சலணகலபத் லர்க்க இலும். 

 

ஆ. கதரக்கு: ஆசறரறர் ரர்த்லகள், தசரற்தநரடர்கலப உச்சரறத்து 

றபக்குகறன்நணர்;. ஏவ்தரபை குந்லறன் உச்சரறப்பு, எலிலக் 

தகரண்டு லத்துப்தறலறன்ல றநன் கண்டநறப்தடுகறநது.  

 

2. புசரர் கசரலணகள்;: 

தரற ற்பொம் கல் தரடர்தறற்கரண தரறகசரலண பலநரக 

அநறறல் ரலறரக கலழ்கண்ட பலநறல் தசய்னரம். 

 கணறக்கும் கசரலண: உறர்லத்துக்கள், தய் லத்துக்கள், 

எக ரறரற ரர்த்லகள் கதரன்நற்லநபெம், ரர்த்லச் 

கசரலணகலம் டத்ப்தடுகறன்நண. 

 றலடக்கரண ரபறல் தடங்கள் உள்பண. அற்நiக் தகரண்டு 

ரர்த்லகலபக் கண்டநறச் தசய்து அபறடப்தடுகறநது. 

 இனக்க அலப்பு கசரறத்றடப்தடுகறநது. 

 எபை பலநறலிபைந்து ற்தநரபை பலநக்கு ரற்நப்தடுகறநது. 

 எபை பலரக்கறம் பொதடி ரற்நற அலத்து அபறடப்தடுகறநது. 
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23.3 தசறட்டு-குபைட்டு ன்லக்கரண தகுப்தரய்வு கசலகள் 

பைத்துரலறறல் தசறட்டு – குபைட்டு ன்லல பன் கூட்டிக 

கண்டநற கண்டும். கண் துலந பைத்துர், தசறத்றநன் கண்டநறபெம் 

பைத்து உறரபர்கலபக் தகரண்டு தறநறறல் ற்தடும் கற்தடி 

குலநதரட்லடக் கண்டநற இலும். அடுத்து தள்பறகபறல் அககதரல் 

பைத்து தரறகசரலணகள் கற்தகரள்பப்தட்டு, பன் கூட்டிக 

குலநதரடுகள் கண்டநற படிபெம். அனயரதரத்றலுள்ப தரர்லற்கநரர் 

கூட்டலப்பு, பம்லதறலுள்ப தயனன் தகல்னர் றபொணம், 

தசன்லணறலுள்ப கறபரர்க் தசறடர் தள்பற, தடல்லிறலுள்ப 

தரர்லற்கநரர் கூட்டலப்பு, தசன்லணறலுள்ப ஸ்தரஸ்டிக் சங்கம், 

பம்லதறலுள்ப அலி ரர் ஜங் தசறத்றநன் குலநதரடுள்கபரபைக்கரண 

றபொணம், தசன்லணறலுள்ப தல்குலநதரடு – ல அசு றபொணம், 

றபைச்சற கயரலிகறரஸ் கல்லூரற – கதரன்ந றபொணங்கள் தசறட்டு 

ன்லபெள்ப குந்லகலபக் கண்டநற படிகறநது. 

 

23.4 பன்கூட்டிக கண்டநறல் ற்பொம் டுப்பு பலநகள் 

குடும்தங்கலப, சபகத்றல் தசறட்டுத்ன்லல பன்கூட்டிக 

கண்டநறந்து டுப்பு பலநகலபப் தறன்தற்ந கண்டும். சறனபைக்கு 

தறநறறகன குலநதரடு ற்தட்டரல், அற்ககற்த சரறரண பைத்து 

சறகறச்லசகள், ஆகனரசலணகள் ங்கறட கண்டும்.  

கற்தடி குலநகலப சரற தசய்ரறடில், குந்லகபறன் பர்ச்சற 

லடதடுகறநது. பைபன் கரப்கதரம் தம் த்துத்றற்கு ற்த சரறரண 

கத்றல் பைத்து சறகறச்லச ங்கறட கண்டும். 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

     ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

5. எபைரறன் ககட்டல் ற்பொம் கதச்சுக்கு இலடறனரண தரடர்பு ன்ண? 

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

6. தசறட்டுத்ன்லல கண்டநறபெம் புகழ்ரய்ந் 2 றபொணங்கலப 

கூபொக? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

தறரறவு 24 பன்தபை கல் தரடர்பு பர்ச்சறல கம்தடுத்துல் 

கூட்டு குல் கசரலண, தரர்ல கசரலண அபறடுகள் ரறனரக 

குலநதரடுகலப பன்கூட்டிக கண்டநறந்து, அற்கரண பைத்து 

சறகறச்லச பலநகள் கலடதறடிக்கப்தட கண்டும். தசறட்டு ன்லக்கு 

பன்தரகக குந்லறன் குபைட்டுத்ன்லலக் கண்டநற இலும். 

ஆணரல் ஆம்த றலனறகன கண்டநறந்து கண்ரடி, தசறட்டு றறன்கள் 

ததரபைத்றணரல், இல்தரக குந்லறன் கல் தரடர்பு சலர் 

தசய்ப்தட்டு, கல்ற கற்நல் சரற தசய்ப்தடுகறநது. 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லவீர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு ற்பொம் 

கல்தரடர்லத றபக்குல். 

 தரற ற ற்பொம் தரறற்ந றறல் கல் தரடர்பு 

றநன்கள் கற்தறத்லன ததரதுலப்தடுத்துல். 

 AAC நற்றும் தரர்லக்குலநதரட்டுடன் கூடி தசறத்றநன் 

குலநதரட்லட றரறத்ல். 

 

24.1 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு ற்பொம் கல் 

தரடர்பு. 

தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்புடன்  இபைக்கும் 

குந்லக்கு கண் கண்ரடி அறந்து சரற தசய் படிபெம். கரதுகபறல் 

இலச்சல், குலநரண தரர்ல, துல்லிறன்ல, கபைறகள் தன்தடுத் 

தரறரல ஆகற தறச்சறலணகலக்கு றறப்புர்வு ங்க கண்டும். 

தறநற தசறத்றநன் குலநதரடு அல்னது இலடறல் ற்தட்ட தசறத்றநன் 

குலநதரடு குந்லகள் குநறபட்டு தரறகலபக ம்தறபெள்பணர், 

கலும் உள்பங்லகறல் தரடு உர்லக் தகரண்டும் 

எலிததபைக்கறகலபக் தகரண்டு தரடங்கலப கற்பொக்தகரள்கறன்நணர். 

தறதய்ல் லத்துக்கள் அலணத்தும் ததரற Bold லத்துக்கபரக 

இபைந்ரல், தரட்டுப்தரர்த்து தடிக்க இனகுரக அலபெம். குறக்கச் 

பலந ன்தது ‘தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  

ரர்கள் தறலும் உறர் லத்துக்கள்” ரறனரக றல்கலபக் 

தகரண்டு உள்பங்லகல தரட்டு லத்துக்கலப புரற லக்கறன்நணர். 

(.கர) ‘A” லத்ல குநறறட கட்லடறலன தறடிக்க கண்டும். 
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தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்புள்ப  ரர்கள் 

கலழ்கண்ட கல் தரடர்பு றகலபப் தறன்தற்ந கண்டும். 

 சறன ககட்கும் றநன் குலநதரடுள்ப ரர்கள் சறஞ்லச தரற, 

றல்கபறணரல் தரடு உர்வு ரறனரக தரறல கற்பொக் 

தகரள்கறன்நணர். 

 தறரறட்டீஷ் லக சறஞ்லச தரறலப்தன்தடுத்ற சறநறது கம் 

சறநற தரடப்தகுறல ட்டுக கற்தறக்க இலும். 

 தறதய்ல் றல கல் தரடர்பு கபைற (SBC) சறநற, லகக்கு அடக்க 

கபைறரகும். இறல் Qwerty ட்டச்சும், LCD றலபெம், 8 தசல் 

கதட்டரறரல் இங்கக் கூடிது. இணரல் கறட்டப்தரர்ல 

ககரபரபொ உள்ப குந்லகலக்கு கட்டரம் கண்ரடி அற 

கண்டும். 

 Cap tel  தம் கபைறலக்தகரண்டு, தரலனகதசற உலரடலன 

பறறல் ககட்க படிபெம். அககதரன கரது ககபரகரர் ரங்கள் 

ககட்கும் குல் றலறல் தரர்த்து புரறந்து தகரள்கறன்நணர். அற்லந 

றநம், அபவு, லத்து அபவுகலப ரற்நற பறறல் 

புரறச்தசய்னரம். 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்புள்ப  

ரர்கள் தறதய்ல் குநறப்பு டுப்தரன் பனம் கல் தரடர்பு 

தகரள்ப இலும். இக்கபைறல ணறதர் ண்றல் 

துலக்கபைறபெடன் இலந்து அன்நரட ததரது/க்கரண 

தறகலப பறறல் கற்தகரள்ப படிபெம். 

 

24.2 கல் தரடர்பு றநன்கலப கற்தறத்ல் - ரய்தரற, 

ரய்தரறற்ந பலந 

குந்லறன் தசரல்பத்றலண தறற்சற பனம் கம்தடுத் இலும். 

பலில் இனக்கம், றலணச்தசரல் - கற்பொக் தகரள்ப கண்டும். ஆகக 

ததரதுரக ரய்தரற கற்தறத்கன தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி 

தரர்லறப்பு குலநதரடுள்கபரபைக்கரண சறநந் பலநக ஆகும். 

1. தரடல்கலப தரடுங்கள்: தறரறட்டிஷ் சறஞ்லச தரறலப் 

தன்தடுத்ற லககலப ஆட்டி, றகச்சரறரக கல்தரடர்பு தகரள்ப 

கண்டும். 

 

2. சறஞ்லச தரற: கரதுககபரகரபைக்கு சறஞ்லச தரறரன் 

ப்தறசரம் ஆகும். ததரதுரக லக, றல்கலப கரட்டி கல் 

தரடர்பு தகரள்ல றட கற்கதரரறன் உள்பங்லகல தரட்டு 
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உர்த்துது சரனச்சறநந்ரகும். கலும் தரற தறற்சற டுக்கும் 

கதரது எலிததபைக்கறல தன்தடுத்னரம். 

3. தரத் கல் தரடர்பு: எட்டு தரத் கல் தரடர்பு ன்தது 

ரய்தரற, லத்து, லல், ஊலச்சரலட, டணம், ரடகம் 

கதரன்ந அலணத்லபெம் உள்படக்கறது. அலணத்து கல் 

தரடர்பும் அநறரர்ந் பர்ச்சறறல் படி கண்டும். 

ணறணறணறன் லக, றல் அலசவு, ரய்தரற ற ----- 

கற்நலன சறநப்தரக லகரண்டரல்ரன் சறநந் அலடறலணப் 

ததநபடிபெம். 

 

தரத் கல் தரடர்தறற்கு தசய் கண்டில: 

 லக, றல்கள், பகம், உடு – அலசவுகலபக் தகரண்டு 

பலலரக கல் தரடர்புகலப புரறந்துதகரண்டு, கற்க 

படிபெம். 

 கதச்சு/ரய்தரற பனம் கற்பொக்தகரள்ல றட லககள், பகம், 

உடுகள் அலசவுகள் கூடுல் றலபவுகலப ற்தடும். 

 கதசும் கதரது தபறரகவும், சத்ரகவும் கதச கண்டும். 

அற்ககற்த உடல் தரறல அலத்துக் தகரள்ப கண்டும். 

கூடுல் உடல்தரறகலப றர்க்க கண்டும். 

 ததரபொலபெடன் புரறந்து தகரள்லம் ல கற்தறக்க கண்டும். 

 கர்லந கதச்சு ட்டும் கதச கண்டும். 

 ததரபைட்கள், ரறரறகள், தடங்கள் கபொதன ததரபைட்கலபக் 

தகரண்டு குநறபடுகபரக கற்பொக் தகரள்ப இலும். 

 றலபரட்டு பலநறன்தடி கற்தறத்ல் சறநப்தரக அலபெம். 

 குந்லறன் உடுகள், ரக்கு, ரய் அலசவுகலபக் தகரண்டு 

தரடங்கலபக் கற்தறக்க கண்டும். 

 அன்நரட டடிக்லககபரகற உவு அபைந்துல், குபறத்ல், 

றலபரடுல் ஆகறற்லந ரறல் தசரல்லி தகரண்கட தசய் 

கண்டும். குடும்த உபொப்தறணர்கலக்கு சறஞ்லச தரறகற்பொக் 

தகரடுத்து, இலந்து கல் தரடர்பு தகரள்ப ற்தரடு தசய் 

கண்டும். 

 

24.3 (AAC)  ன்தது குந்லறன் ரற்பொ ற, குபொக்கு ற கல்  

தரடர்பு ற்பொம் தசறடு-குபைட்டுத்ன்ல 
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கல, றபைப்தம், கபைத்றற்கு ற்த லடததபொம் அலணத்து றபலந 

கல்தரடர்தறலணக் குநறக்கறநது. பகதரலண, தசய்லககள், குநறபடு 

தடங்கலப தன்தடுத்துல், லதுல் ஆகறற்லந தன்தடுத் 

கண்டும். 

இன் லககள் தறன்பைரபொ: 

 ததரபைட்கள் குநறபடு, ரக்கு குநறபடுகள், ததரபைட்கள் த---------------, 

ககரடிட்டு கரட்டும் ததரபைட்கள் உள்பண. அலணத்து லக கல் 

தரடர்புகள் துல்லிரக, சரறரக இபைக்க கண்டும். 

 

 தடங்கள், புலகப்தடங்கள் ரறனரக பற பலநறல் தசய்றகலப 

புரற லக்க படிபெம். தல்கபொ புலகப்தடங்கலப இலத்து எபை 

தசய்றல, எபை ரக்கறத்ல கூந படிபெம். எபைரறன் றபைப்தத்றற்கு 

ற்த றநம், தபறவு, அபவுகபறல் தடங்கலபத் ரரறத்து 

தன்தடுத்னரம்.  

 

 கல் தரடர்பு கபைறகள், கதச்சு உற்தத்ற தசய்பெம் கபைறகள், 

எலில ததபைக்கற கரட்டும் கபைறகள் கதரன்ந அலணத்து றன்ணட 

சரணங்கள் ரறனரக பற பலநறல் தசறத்றநன் 

குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  குந்லகலப பலலரக 

கற்நலில் ஈடுதட லக்க இலும். 

 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

     ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

7. தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  

குலநதரடுள்கபரரறன் இபைலகரண கல் தரடர்தறலண கூபொக? 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ரற்பொற, குபொக்கு ற கல் தரடர்பு ன்நரல் ன்ண 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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தறரறவு 25 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்தறறன் 

கல்றத்கலகள்- புத்ரக்கப்தறற்சற ற்பொம் இடப்ததர்ச்சற 

புத்ரக்கப்தறற்சற ற்பொம் இடப்ததர்ச்சற பலந கற்தறத்ல் பனம் ரன் 

குலநதரடுள்ப ரர்கலக்கு அடிப்தலட றநன்கலப தரர்ல, 

தசறப்புனன்கள் ரறனரக கற்க படிபெம். புனன்சரர் கல்கள், கல் 

தரடர்பு ரறனரக ரய்ப்புக்கலப ங்கற றநன்கலபக் தகரண்டு, 

ரர்கலக்கு றறப்புர்வு ற்தடுத்ப்தடுகறநது. 

 

சுற்பொச்சூலிலுள்ப க்கள், ததரபைட்கள், அபவு, தூம் அலணத்றன் 

ரறனரக கரது, கண் புனன்கலபப்ததற்பொ கற்க படிபெம். தரர்ல, 

தசறத்றநன்கலபக் தகரண்டு தரடங்கலப புரறந்து தகரண்டு கற்நல் 

ரய்ப்புகலப ற்தடுத்ற கண்டும். 

 

இப்தரடப் தறரறலப் தறன்ந தறன்ணர், லவீர் ததநக்கூடி றநன்கள், 

 புத்ரக்கப்தறற்சற ற்பொம் இடப்ததர்ச்சறறன் பக்கறத்துத்ல 

றரறத்ல். 

 இடம்தத உவும் கபைறகலப ரறலசப்தடுத்துல். 

 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்தறற்கரண 

கல்றத் றட்டங்கபறன் தகரள்லககலப றபக்குல். 

 

25.1 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  

குந்லகலக்கரண புத்ரக்கப்தறற்சற ற்நம் இடப்ததர்ச்சற புத்ரக்கப் 

தறற்சறறன் கரக்கங்கள், கசலகள் தறன்பைரபொ: 

 கல் தரடர்புரன் றகச்சறநந் கற்நல் பலநரகக் 

கபைப்தடுகறநது. பன்லரக தரறத்றநன் கற்தறக்க சறஞ்லச 

தரறல தறன்தற்ந கண்டும். கற்தடி குலநதரடுள்கபரபைக்கு 

அதரறக்கர சறஞ்லச தரறலப் தன்தடுத்ற கதச்சு, லசலக, 

றல் அலசவு, குபொக்கு ற, தடங்கள், ததரபைட்கள், உடல் தரற, 

டத்ல, பகதரலண தகரண்டு தரடங்கள் கற்தறக்கப்தடுகறன்நண. 

 உடல் இக்க பர்ச்சற ன்தது உடல் இக்க ஆற்நலன 

பர்ப்தரகும். டத்ல், எடுல், உடற்தறற்சற கதரன்நல பனம் 

உடலன பர்க்க இலும். 

 கபைத்துபைரக்கம் ரன் அநறவு பர்ச்சறக்கு அடிப்தலடரகத் 

றகழ்கறநது. 

 புனன்கள் பர்ச்சறரல் ரன் ரர்கபறன் தரர்ல, ககட்டல் 

றநன் பர்ச்சறலடகறநது. எபை குந்லறன் தகர்ல், பைசறத்ல் 

தரடுல் உர்வுகலப கற்தறத்கனரடு இலத்து றகழ்த்றணரல் 
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சறநந் தலண அலட இலும். கற்தடி குலநதரடுள்ப 

குந்லகலக்கரண கல்கள் தரடப்ததரபைள்கள் புனன்கலப 

அடிப்தலடரகக் தகரண்டு அலக்கப்தட கண்டும். கலும் லக, 

றல்கள், லன அலசவுகபறன் துலல கற்நலுக்கு தன்தடுத் 

கண்டும். 

 புனன்கள் தறற்சறறல் புத்ரக்கம் ங்கறட கண்டும். சுற்பொச்சூலில் 

இபைந்து எலி, தகர்வு, தரர்ல அல கதரன்ந புனன்கலபப் ததற்பொ 

கல்கபரக ரற்நறக் தகரள்ப கண்டும். அடுப்தலநறல் உள்ப 

ததரபைட்கலப புனன்கலப தகரண்டு, வீட்டிகன கற்நலன துக்க 

கண்டும். 

 உடல் இக்க றநன்கள் தரதுகரப்புடன் இனகுரக தசய் தறற்சற 

பனம் கற்பொக் தகரள்ப கண்டும். லடப்தறற்சற, சு தரதுகரப்பு 

றநன்கலப பக்கறம் பர்த்துக் தகரள்ப கண்டும். எவ்தரபை 

உடல் இக்கபம் அசறம் கபைற கற்தகரள்ப தகறட கண்டும். 

 றகரட்டி கதரக்குத்து: குலநதரடுள்பர்கபறன் 

இடப்ததர்ச்சறக்கு துலரக இபைப்தர்க்கு ‘தரர்ல 

கதரக்குத்து றகரட்டி” தகரண்டு லடததநனரம். சுற்பொச் 

சூலிபைந்து றலனரண தறடிப்தறலண ம்தறக்லகலப் ததற்பொ 

தரடர்ந்து தசல்தட கண்டும். 

 ததற்கநரர்கபறன் ஈடுதரடு: ததற்கநரர்கள், குடும்த உபொப்தறணர்கள் 

ரன் தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  

குந்லகபறன் கல்ற பர்ச்சறறல் பக்கற தங்கரற்பொகறன்நணர். 

இர்கள் குந்லகலக்கு தல்கபொ ரய்ப்புகலப ங்கற, 

கற்நலனத்ரண்டி பர்ச்சறலடச் தசய்கறன்நணர். அவ்ரபொ 

பலலரண பர்ச்சறக்கு ததற்கநரர்கள் ங்கள் கடலரற்ந 

கண்டும். 

 

25.2 உடலிக்க / இடப்ததர்ச்சற கபைறகள்: 

தல்கபொ உடலிக்க/இடப்ததர்ச்சற கபைறகள் உள்பண. அற்பொள் 

சரறரணற்லந கர்ந்தடுத்து சுகந்றரக / ரணரக, தரதுகரப்தரக, 

றநன்தட தன்தடுத்றட கண்டும். 

 ததபைம்தரனரண உடலிக்க கபைறகபறல் அறகம் 

தன்தடக்கூடில தள்லபறந தறம்புக்குச்சறகள் ஆகும். 

குலநதரடுள்கபரபைக்கு லகரக, றனரக, ஊன்பொககரனரக 

இக்குச்சறகள் தன்தடுகறன்நண. சந்லறல் கறலடக்கும் தல்கபொ 

கபைறகபறல் என்லந கர்வு தசய் கண்டும் ண அடிப்தலட 
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அநறவு, றறப்புர்வும் ஆசறரறர்கபரல் ரர்கலக்கு ற்தடுத் 

கண்டும். 

 ரய் றகரட்டிகள்: தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு குச்சறக்கு 

தறனரக ரய்கலபத் துலரக தன்தடுத்னரம். ஆகக, 

ரய்க்கும், தன்தடுத்துகரபைக்கும் பலநரண தறற்சறபறக்க 

கண்டும். 

 றன்ணட கதரக்குத்து துல கபைறகள்: ETA ன்தது 

இக்கபைறகபறலிபைந்து தபறப்தடும் கசரனரர் அல்னது கனசர் 

சறஞ்லசகள் ததரபைள் லது தட்டு, றல எலிரக்கரட்டுகறன்நண. 

இக்கபைறல லககள், தஞ்சு, லன, சக்க ரற்கரலி, குச்சறறல் 

ததரபைத்றக் தகரள்பனரம். 

 அன்நரட ரழ்றல் டடிக்லககபறல் ரர்கள்/குந்லகள் 

குடும்த உபொப்தறணர்கலடன் கனந்து / இலந்து ர கண்டும். 

ததரம்லகள், கபொ றலபரட்டுப் ததரபைட்கலப ங்கள் 

ஆர்த்றற்கு ற்த கர்ந்தடுக்க தறற்சறபறக்க கண்டும். 

 தரர்லகுலநதரடுள்ப குந்லகபறன் இபைப்தறடத்ல ப்கதரதும் 

எபறபெடன் லத்றபைக்க கண்டும். தல்கபொ எபறபைம் ன்ல, 

சபக்கரபம் தகரண்டு படி தன அலநகலப 

கபொதடுத்றக்கரட்டனரம். 

 

25.3 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்புள்ப  

குந்லகலக்கரண கல்றதறற்பொறக்கும் ககரட்தரடுகள் 

 

 தசறடு குபைட்டுத்ன்லபெள்ப குந்லகலக்கு ற்தடும் 

புனன்கபறல் குலநதரடுகலபக் பன்கூட்டிக கண்டநறந்து, சலர் 

தசய் கண்டும். 

 இவ்லக குலநதரடுள்ப ரர்கபறன் கல்ற றட்டத்றல் / 

தசல்தரட்டில் கல் தரடர்பு பக்கறரக தசல்தடுகறநது. 

 ணறதர் றநன்கள் கலகலக்கு ற்த கல்ற பன்கணற்தரடுகள் 

தசய் கண்டும். 

 கரது, கண் குலநதரடுகபறன் அபறற்கு ற்த ரர்கலக்கு 

கல்தரடர்பு பலந, அநறவு கதரறத்ல், கூடுல் குலநதரடு 

இபைப்தறன், அற்ககற்த கல்றல றட்டறட்டு தசல்தடுத் 

கண்டும். 
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 சறநப்பு தறற்சற ததற்ந ஆசறரறர்கள், எபைங்கறலந் கற்தறத்ல் 

பலநபெடன் தசற, கண் ண இட்லட புனன்சரர் கதரறத்ல் லட 

ததந கண்டும். 

 குந்லகள், இலபஞர்கலக்கு ண ணறத்ணற. தவ்கநரண 

சரறரக/உகந் கல்ற றட்டங்கலப தசல்தடுத்றட கண்டும். 

 கல்ற தசல்றட்டம் சபக ரழ்க்லகபெடன் இலத்து தசனரற்ந 

கண்டும். கல் தரடர்பு, சபகம், ததரலது கதரக்கு சு உற, 

ரழ்றல் றநன்கலப, புத்ரக்கப்தறற்சற ஆகறற்லந கணறக்க 

கண்டும். 

 தற்நறகரண கல்ற தசல்தரட்டு றட்டங்கலக்கு சரறரண, 

துல கசலகலப எபைங்கறலத்து தன்தடுத் கண்டும். 

 சறநப்பு ல்லுர்கபறன் அபறடுல், கடி கற்தறத்ல், 

ஆகனரசறத்லில் ஈடுதட கண்டும். 

 

25.4 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்புள்ப 

ரர்கலக்கு ங்கப்தடும் சறநந்கல்ற தறற்சறகள்: 

கல்ற தறற்சறகள் தறன்பைரபொ: 

 

 உங்கபது இபைப்லத கரட்டிக் தகரள்லங்கள் 

 குந்லகலப கடிரக தரடர்பு தகரள்லங்கள் 

 ப்கதரதும் ஊக்கபம் உற்சரகபம் அபறபெங்கள் 

 சபரம் ஆர கற்தறத்ல் அபறபெங்கள் 

 அலணத்லபெம் ரய்தரறபனம் றபக்கம் அபறபெங்கள் 

 தசல்தடக்கூடி சரறரண கலனத்றட்டம் தன்தடுத்துங்கள் 

 ததரதுரண/இல்தரண ரர்கலடன் எபைங்கறலப்பு    

ற்தடுத்துங்கள் 

 எபைங்கறலந் ங்கல் கசல அடகுபலநகலப  

ற்தடுத்துங்கள் 

 கர்லந ணப்தரன்ல, ததரபொலல கலடதறடிபெங்கள் 

 டத்லல சரறரக கனரண்ல தசய் கண்டும். 

 தசறடு குபைட்டு குந்லகலக்கு உற தசய் கண்டும் 

 ததற்கநரர்கபறன் பல ஈடுதரடு 

 இவ்லக குந்லகலப றபெங்கள் 

 இற்லகரண, இல்தரண ரர்த்லகலப தன்தடுத்துங்கள் 

 

 

 

 



 

151 
 

பன்கணற்நத்லச் கசரறத்நறக. 

குநறப்புகள்: அ. உது தறலனக் கலக தகரடுக்கப்தட்டுள்ப கரலி இடத்றல்  

                   லதுக.  

     ஆ. உது தறலனப் தரட இபொறறல் தகரடுக்கப்தட்டுள்ப  

                  தறகனரடு எப்தறட்டு அநறக. 

9. தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  

குந்லகலக்கரண புத்ரக்கம் தறற்சற ற்பொம் இடப்ததர்ச்சற 

பக்கறத்தும் ரல? 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. தசறட்டு ன்லபெள்கபரபைக்கரண இண்டு இடப்ததர்ச்சற 

கபைறகலப லதுக 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

தரகுத்நறகரம்  

தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  இண்டு 

குலநதரடுள்ப குந்லகள் கல்ற கற்தறல் அறகம் சறம் 

கற்தகரள்கறன்நணர். இர்கலக்கு புனன்சரர் கற்தறத்ல் பலநகலப 

ணறதர் கலகலக்கு ற்த தன்தடுத் கண்டும். இர்கலக்கு 

பர்ச்சறறல் ரம், அநறவுசரர் பர்ச்சற தரறப்பு, சபக பர்ச்சற 

தரறப்பு, கல் தரடர்பு சறம், தரறத்றநன் ததபொலில் ரம், 

இல அலணத்லபெம் சரறதசய் புத்ரக்க தறற்சறபறக்க கண்டும். 

தசறடு குபைட்டு ன்லக்கரண சறநப்புகல்ற கரதுககபரகரர் அல்னது 

தரர்ல குலநதரடுள்கபரபைக்கு ஆண கல்ற இல்லன. ஆணரல் இண்டும் 

இலந் கல்ற பலநக ஆகும். 

 

கலனச்தசரற்கள் 

ஆடிதனாசநட்ாி - ல்தயறு அதிர்சயண்கில் செயிப்புன் 

உணர்திற தொதிக்கும் கமெயி. 

சமெக்குதல் – உமெய அவு உள்ிட்ட ி ண்புகில் தீயிபத்றத 

சயிப்டுத்த உதவும் சொல். 

காது தகாறந - ார்றய நற்றும் செயிப்புன் இமப்றக் குிக்கிது 

தகட்டல் நதிப்பீடு - தகட்கும் திற நதிப்ிடுதல். 
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உள்ளூர்நனநாக்கல் - எறதனாயது உள்ளூர் தன்றநறன உமெயாக்கும் 

செனல்முற அல்து மெ குிப்ிட்ட இடத்திற்கு அறத 

கட்டுப்டுத்துகிது. 

இனக்கம் - சநாறல் அல்து கபக்கூடின ிற. 

தாக்குிற - னாறபனாயது அல்து சதாடர்புறடன ன்ற 

தாக்குிறப்டுத்தும் செனல், மெ திறெகாட்டி அல்து ி குிப்ிட்ட 

ிறகின் புள்ிகள். 

றெறக சநாமி - குிகறப் னன்டுத்தி சதாடர்புசகாள்யது. 

நாற்ம் - செனல்முற அல்து மெ நாித்திலிமெந்து நாறுடும் காம் 

அல்து நற்சாமெ ிறக்கு ிந்தற 

 

 

பன்கணற்நத்ல கசரறக்கும் றணரக்கலக்கரண றலடகள் 

 

1. தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு ன்தது ககட்டல் 

ற்பொம் தரர்ல றநன் குலநதரடுள்பரல் கடுலரண கல் 

தரடர்த, பர்ச்சற, கல்ற கற்நலில் சறம் ற்தடுகறநது. 1975 ஆம் 

ஆண்டு அலணத்து குலநதரடுககபரடுள்ப குந்லகள் சட்டத்றன்தடி 

தசறட்டுத்ன்ல அல்னது குபைட்டுத்ன்லக்கரண சலலப்பு 

கல்றபலந தறன்தற்நப்தடுகறநது. 

 

2. தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்தறன் லகப்தரடு 

தறன்பைரபொ: 

 பல தசறடு ற்பொம் குபைடு 

 பல தசறத்றநன் குலநதரடு ற்பொம் தகுற குபைடு 

 பல குபைடு ற்பொம் தகுற தசறத்றநன் குலநதரடு 

 தகுற குபைடு ற்பொம் தகுற தசறத்றநன் குலநதரடு 

 

3. கல் தரடர்தறல் ககட்புத்றநன் குலநரக உள்பரல், ரற்நரக 

சறஞ்லசகள், தறதய்ல், லசலகதரற ஆகறற்லந 

தன்தடுத்துகறன்நணர். தறதய்ல் பலந கண்டநறப்தட்ட தறன்ணர் 

தரர்ல குலநதரடு ஏபறற்கு சரறதசய்ப்தடுகறநது. 

 

4. இந்றரறல் 43,000 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி 

தரர்லறப்பு குந்லகள் கல்றச் கசலகலபப் ததபொகறன்நணர் 

(2010- ஆண்டநறக்லக – தன்ணரட்டு புனன்கள் இந்றர) அர்கலள் 

11,000 தசறத்றநன் குலநதரட்டுடன் கூடி தரர்லறப்பு  



 

153 
 

குந்லகள்ரன் கடிரக ஆலபெம் தறநர் லநபக 

கசலகலப  SSA  பனம் ததபொகறன்நணர். 

 

5. கதச்சு ற்பொம் ரர்த்ல ரன் கல் தரடர்தறற்கு அடிப்தலட 

ஆரரகத் றகழ்கறநது. ககட்டல் றநன்ரன் கற்நலின் பல் 

தடிறலன ஆகும். ஆகக ககட்டல்/ தசறத்றநன் குலநதரடுகள் 

ஆம்த றலனறகன கண்டநற கண்டும். அவ்ரபொ கண்நறப்தடின், 

தசறத்றநன் சரறதசய்ப்தட்டரல், ரர்கபறன் கற்நல் அலடறன் 

ததந படிபெம். 

 

6. பம்லதறலுள்ப தயனன் தகல்னர் றபொணம், தசன்லணறலுள்ப 

கறபரர்க் தசறடர் தள்பற, தடல்லிறலுள்ப தரர்லற்கநரர் 

கூட்டலப்பு, தசன்லணறலுள்ப ஸ்தரஸ்டிக் சங்கம். 

 

7. லகறல் சறஞ்லச கரட்டுல், சறஞ்லச தரற. 

 

8. (AAC)  ன்தது குந்லறன் ரற்பொ ற, குபொக்கு ற கல் 

தரடர்பு ற்பொம் தசறடு-குபைட்டுத்ன்ல கல, றபைப்தம், 

கபைத்றற்கு ற்த லடததபொம் அலணத்து றபலந 

கல்தரடர்தறலணக் குநறக்கறநது. பகதரலண, தசய்லககள், 

குநறபடு தடங்கலப தன்தடுத்துல், லதுல் ஆகறற்லந 

தன்தடுத் கண்டும். 

 

9. புத்ரக்கப்தறற்சற ற்பொம் இடப்ததர்ச்சற பலந கற்தறத்ல் பனம் 

ரன் குலநதரடுள்ப ரர்கலக்கு அடிப்தலட றநன்கலப 

தரர்ல, தசறப்புனன்கள் ரறனரக கற்க படிபெம். புனன்சரர் 

கல்கள், கல் தரடர்பு ரறனரக ரய்ப்புக்கலப ங்கற 

றநன்கலபக் தகரண்டு, ரர்கலக்கு றறப்புர்வு 

ற்தடுத்ப்தடுகறநது. 

 

10. றன்ணட கதரக்குத்து துலக்கபைறகள், ரய் பனம் 

றகரட்டுல் 
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