இனாமநகம ககாண்டுள்ளார்களுக்கா
சுனாதீநா யாழ்க்மக நற்றும்
இங்மகனில் உதயி சாத கதாமில்நுட் னன்ாட்டிற்கா தமைகள்

டிசம்ர் 2020

யர்ன்ளிா : ழறகளுக்கும், சந்ழைக்கும் ஆைலானதுான ஆசி பசிபிக் சிந்ைழனக் குழு;
உள்கட்டழப்பு ககாள்ழக ற்றும் ஒழுங்கு முழமில் கலனம் கசலுத்ைல்

ங்கள் ந ாக்கம்:
"லரர்ந்து லரும் ஆசி பசுபிக் பகுைிில் அமிவு, ைகலல்
ற்றும் கைாறில்நுட்பம் நபான்மலற்மின்
பன்பாட்டின் மூயம் அலர்கரின் அாி ற்றும்
நுன்ழான உள்கட்டழப்புகரின் பன்பாட்ழட
ரிைாக்கி; க்கரின் லாழ்க்ழகழ நம்படுத்ை
ஆாய்ச்சி மூயம் ககாள்ழக ாற்மத்ழை
ஊக்கப்படுத்துைல்”

கசனல் திட்ைத்தின் சுருக்கம் (1)
• இந் ஆய்ரணது இனங்கைில் தரர்க, டரட்டம், செித்றநன் ற்றும் பதச்சு இனரகைள் உள்பர்ைபின் சுரீணரண
ரழ்க்கைகப் புரிந்து சைரள்ப பன்நது. ரட்டின் பற்கு, ஊர ற்றும் டக்கு ரைரங்ைபின் ைர்ப்புந ற்றும் ைறரப்புந இடங்ைபில்
15-65 துக்கு இகடப்தட்ட இனரகைகபக் சைரண்டுள்ப தர்ைகப ஆரய்ற்ைரை தண்தநற ஆரய்ச்ெற பகநைள் தன்தடுத்ப்தட்டண.
அர்ைள் இனக்கு ைணக் குள ைனந்துகரடல்ைள் (வ்.ஜற.டி ைள்), இனக்கு ைணம் இணப்தப்பு ிபக்ைில்ைள் (வ்.இ) ற்றும்
ஆரண பர்ைரல்ைள் (.டி. ைள்) ஆைறற்நறன் பனம் பர்ைரல் செய்ப்தட்டு அரணிக்ைப்தட்டணர். ரறங்டன் குளத்றன் ெறறு
குறுைற சரகுப்பு பைள்ித்ரள் பனம் தறனபித்ர்ைள் பர்ந்சடுக்ைப்தட்டணர். சரத்ம் 101 பதர் பர்ைரல் செய்ப்தட்டணர். அர்ைபில்

80 பதர் ைல் ற்றும் சரடர்பு சரறல்நுட்த தணர்ைள். தறனபித் சதண்ைபின் சரத் ண்ிக்கை 53 ற்றும் ஆண்ைள் 48 பதரர் .
• இனங்கைில் இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைள் ெசுரீணரை ரழ்ற்கு தங்ைபிக்கும் கைில், றநன்பதெற /ஸ்ரர்ட்
கைப்பதெறைள் ற்றும் திந ைல் ற்றும் சரடர்பு சரறல்நுட்தங்ைபின் அடிப்தகடினரண தன்தரடுைகப தனரைக் ைறகடக்ைச்
செய்பம் புத்ரக்ைச் சூல் அகப்புைகப ஊக்குிப்தப ஆரய்ச்ெறின் குநறக்பைரபரகும். குநறப்திட்ட குநறக்பைரள்ைள் ன்நகைில்
சுரீணரண ரழ்க்கைக பற்சைரள்றல் இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைள் றர்சைரள்ளும் ற்பதரக ெரல்ைகப
அகடரபம் ைரண்தது, ைல் ற்றும் சரடர்பு சரறல்நுட்த உி ரரிப்புைகபப் தன்தடுத்துறல் உள்ப இனரகைகபக்
சைரண்டுள்பர்ைபின் றர்தரர்ப்புைகபப் புரிந்துசைரள்து ற்றும் சுரீணரண ரழ்க்கைக்ைரண ீர்வுைகப உபேரக்ைல்
பதரன்நகரகும்.
• அர்ைபின் ரழ்க்கை அனுதங்ைள், சதரது இடங்ைளுக்ைரண அணுைல், ைல்ி, சரறல் திற்ெற, பகனரய்ப்பு, சதரளதுபதரக்கு ற்றும்
ெபை கனகப்புைள் தற்நற அகதங்ைறல் ைட்டகக்ைப்தட்ட ைனந்துகரடல்ைள் ஆரப்தட்டண. பலும் ைனந்துகரடல்ைள் ைல்
ற்றும் சரடர்பு சரறல்நுட்த தணர் அனுதங்ைகபச் சுற்நறப இபேந்ண.
• இனரக தற்நற ெபை ரறரிரணது ெபை ற்றும் பேத்து அம்ெங்ைள் ற்றும் சுற்றுச்சூல் ற்றும் ணிப்தட்ட ைரிைகப
உள்படக்ைறது

கசனல் திட்ைத்தின் சுருக்கம் (2)
• இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபரல் சுந்றரண ரழ்க்கைின் ட்டு பக்ைற அம்ெங்ைகப இந் ஆரய்ச்ெற அகடரபம்
ைண்டுள்பது. ஆரய்ச்ெறில் ைபேப்தடும் பன்று இனரக கைைபில் இக சதரதுரணக ன்நரலும், தல்பறு கைரண
இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபரல் இந்ச் செல்தரடுைகபச் செய்ற்கு தல்பறுதட்ட றைள் உள்பண. பலும்,
சதரபேபரர பங்ைள், ைனரச்ெர ற்றும் சதௌீைச் சூல் பதரன்ந சூழ்றகனக் ைரிைபின் அடிப்தகடில் இந்ச்
செல்தரடுைகபச் செய்ற்ைரண றபகநைள் பறுதடுரை ஆய்ில் சரிந்துள்பது.
• ணிப்தட்ட பகைகபப் பூர்த்ற செய்பம் றநன் ன்தது சுரீணரண ரழ்க்கைின் குநறப்திடத்க்ை அம்ெரகும். இறல் ணிப்தட்ட
தரதுைரப்பு, சதரதுரண பரய் டுப்பு ற்றும் ெறைறச்கெ, உடலுறுற, ெலர்ப்தடுத்துல் ற்றும் சுத்ம் ற்றும் சதரபேத்ரண ஆகட
அிிப்பு ஆைறக அடங்கும். சதரது சுைரரத்றற்ைரண அணுைல் இந் ித்றல் பக்ைறரணது.
• ட்டு
ீ
றர்ரைத்றல் ட்டுச்
ீ
சுற்றுச்சூகனப் தரரித்ல் ற்றும் இகெரை ளலும், உதைங்ைள் ற்றும் ைபேிைகபப்
தன்தடுத்துற்ைரண

றநன்ைள்

ஆைறகபம்

அடங்கும்.

தறனபித்ர்ைபில்

சதபேம்தரனரபணரர்

ட்டு
ீ

பகனைளுக்குப்

தக்ைரபணரர், பலும் அர்ைள் ற்நர்ைபின் குகநந்தட்ெ உிபடன் ட்டில்
ீ
க்ைரண பகனக செல்தடக்கூடிரய்
உள்பணர்.
• சுரீணரை உகத் ரரிக்கும் றநன் சுரீணரண ரழ்க்கைக்கு சதரிதும் உவுைறநது. உவு ரங்குல், உக
பெறத்ல், ெகத்ல், குந் உவுப் தக்ைம் ற்றும் உவு ரரிக்கும் தகுறைகபபம் தரத்றங்ைகபபம் சுத்ம் செய்ல்
ஆைறக சரடர்புகட திந செல்தரடுைபரகும். இந்ச் செல்தரடுைள் தறனபிப்தர்ைபின் ெபை-சதரபேபரரப்
தின்ணிக்கு றைவும் சதரபேத்ரணகரகும்.
• செற்கை ைபேி தன்தடுத்துபரர் ற்றும் தரர்க குகநதரடுைள் உள்பர்ைள் ஆகடைகப ரங்ைற அினரம் ண
குநறப்திட்டுள்பணர்

கசனல் திட்ைத்தின் சுருக்கம் (3)
• ங்ைறைளுக்ைரண அணுைல் ற்றும் ங்ைற ஊறர்ைளுடன் சரடர்பு சைரள்ளும் றநன் ஆைறக சுரீணத்றன் குநறப்திடத்க்ை
குநறைரட்டிைபரகும். இகற ங்ைற ெறைள் இபேந்ரலும், அத்கை சரடர்புபகநக் கூறுைள் இன்நறகரக.
• சதரதுி டங்ைபில் இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் திென்ண த்ரல், ிர்க்ை படிரல் அர்ைள் ீ ரண
அணுகுபகநக ரற்றுைறநது. ணப இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் ெபை டடிக்கைைபில் அறை ஈடுதரடு
பக. ெரகனப் தரதுைரப்பு, சதரதுப் பதரக்குத்து அணுைல் ெறைள் ற்றும் உள்ளூர் பதரகுறடத்றன் றகக் ைண்டநறல்
ஆைறக அர்ைளுக்கு உவும் ைரிைபரகும்.
• சதரளதுபதரக்கு டடிக்கைைபில் ஈடுதடும் றநன் அர்ைளுக்கு எபே சுந்றத்க அபிக்ைறநது. இந் ணிப்தட்ட அல்னது
குள டடிக்கைைள் சய்றைர் அல்னது சபிை டடிக்கைரை இபேக்ைனரம்.
• அெைரன தறனபிப்பு பெகைள், சபிபற்றும் செல்பகந ற்றும் அநறக்கைிடல் றபகநைள் தற்நற அநறவு,
அெ ைரனங்ைபில் அர்ைளுக்கு சுந்றத்க ங்குைறநது.
• றநன்பதெறைள் (ஸ்ரர்ட் கைபதெற), வு ற்றும் சன்சதரபேள் செனறைள் பதரன்நற்நறன் தன்தரடுைபின் னறவு,
இகப்பு ெறக்ைல்ைள் ற்றும் உி ெரண சரறல்நுட்தம் குநறத் குகநந் ிறப்புர்வு ஆைறக உி சரறல்நுட்த
தன்தரட்டிற்ைரண பக்ைற கடைபரகும்.

ின்ணி
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யமபயிக்கணங்கள் நற்றும் கருத்துக்கள்
குமாடு

:உடல்ன அனுதத்றன் தின்ணிில், குகநதரடு ன்தது பனும் உபில் அல்னது உடற்கூநறல் அகப்பு
அல்னது செல்தரட்டிணது இப்பு அல்னது அெரரரணது

இனாமந

:எபே உடல்ன அனுதத்றன் தின்ணிில், இனரக ன்தது எபே ணினுக்கு இல்தரை ெரரரை
ைபேப்தடும் ித்றன் ம்திற்குள் எபே செகனச் செய்பம் றநணின் குகநதரட்டின் ிகபரை ந்சரபே
ைட்டுப்தரடு அல்னது தற்நரக்குகநரகும்
ஆரம்: குகநதரடுைள், இனரகைள் ற்றும் ஊணபற்பநரர் ெர்பெ கைப்தரடு (சஜண ீர,டப்னறப.ச்.எ 1980 ற்றும் 1993)

பற்கூநற கினக்ைங்ைள் ீ ரண ிர்ெணங்ைள்: பேத்துரீறின் கரைப அறை ைணம் செலுத்துல், உடல்
ரீறரண குகநதரடுைபில் அறை ைணம் செலுத்துல், இனரகின் ெபை அம்ெங்ைளுக்கு பதரதுரண உர்றநன் இல்கன.

கசனல்ாடு, இனாமந நற்றும் சுகாதாபம் (.சி.வ்) நாதிரினின் சர்யளதச யமகப்ாடு;
இது உடல் அல்னது உபில் இப்பு அல்னது ணிதர்ைபின் இல்புக்கு ரநரணற்நறன் ீ து அல்னரல்; டடிக்கைைள்/தங்பைற்பு
றகன ற்றும் உடல் செல்தரடுைள்/உடல் அகப்பு றகன ஆைற இண்டிலும் ணி செல்தரட்டில் டுறகனரண சரடக்ைப்
புள்பிக டுக்கும். பலும் ரறரிில் தன 'நுகவுப் புள்பிைள்' உள்பண, இது இனரகின் பேத்து ற்றும் ெபை
அம்ெங்ைகபபம், சுற்றுச்சூல் ற்றும் ணிப்தட்ட ைரிைகபபம் உள்படக்ைறது.

ஆரம்: https://www.who.int/classifications/icf/en/

7

.சி.வ் நாதிரினாது நருத்துய நற்றும் சமூக நாதிரிகம எருங்கிமணக்கிது
சுகாதாப ிம

உைல் கசனல்ாடு நற்றும்

கசனல்ாடுகள்

ங்ளகற்பு

கட்ைமநப்பு

சுற்றுச்சூமல் காபணிகள்

திப்ட்ை காபணிகள்

உைல் கசனல்ாடுகள் உடல் அகப்புைபின் உடனறல் ற்றும் உபில் செல்தரடுைபரகும், உைல் கட்ைமநப்புகள் ன்தது உறுப்புைள், பட்டுைள் ற்றும்
அற்நறன் கூறுைள் பதரன்ந உடனறன் உடற்கூநறல் தரைங்ைள் ஆகும். குகநதரடுைள் ன்தது குநறப்திடத்க்ை றரிபுைள் அல்னது இப்பு பதரன்ந உடல்
செல்தரடு அல்னது ைட்டகப்தில் உள்ப ெறக்ைல்ைபரகும், கசனல்ாடு ன்தது எபே ணிதரின் தி அல்னது செகன றகநபற்றுது, ங்ளகற்து எபே
ரழ்க்கை சூழ்றகனில் ஈடுதடுரகும், செல்தரட்டு ம்புைள் செல்தரடுைகப செல்தடுத்துறல் எபே தபேக்கு ற்தடக்கூடி ெறங்ைள், தங்பைற்பு
ைட்டுப்தரடுைள் எபே தர் ரழ்க்கைச் சூழ்றகனைபில் ஈடுதடும் பதரது ற்தடும் திச்ெகணைள். சுற்றுச்சூமல் காபணிகள் க்ைள் ரளம் ற்றும் அர்ைபின்
ரழ்க்கைக டத்தும் உடல், ெபை ற்றும் ணப்தரன்க சூகன உள்படங்கும். தந் ரறுதரடு ைரரை திப்ட்ை காபணிகள் குநறப்தரை
குநறிடப்தடில்கன.
ஆரம்: https://www.who.int/classifications/icf/icfbeginnersguide.pdf

நினான்நாரிலுள் இனாமநகமக் ககாண்டுள்யர்களுைன் ர்ன்ரினாயின் ஈடுாடு
இனரகைள் ற்றும் உி ெரண சரறல்நுட்தங்ைள் குநறத் னர்ன்றரின் ஈடுதரடுைள் 2015 ஆம் ஆண்டு இனரகைகபக்
சைரண்டுள்ப தர்ைள் (தி.டப்னறப.டி) தற்நற ங்ைள் பல் ஆய்க றரன்ரரில் இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் ைல் ற்றும்
சரடர்பு சரறல்நுட்த தன்தரட்டின் அணுைல் ெரல்ைகபப் புரிந்து சைரள்ப பற்சைரண்டபதரது சரடங்ைறது. இனரகைகபக்
சைரண்டுள்பபரரின் அகப்புைளுடன் (டி.தி.ஏ ைள்), ற்றும் றரன்ரர் சுரீண ரழ்க்கைின் பன்பற்ெற (ம்..ல்.) ற்றும் றரன்ரர்
அதிிபேத்ற றறுணத்றற்ைரண ைல் ற்றும் சரடர்பு சரறல்நுட்தம் (ம்..டி.எ) ஆைறற்றுடன் இகந்து, னர்ன்றர இந்
திச்ெகணைளுக்ைரண சைரள்கை ற்றும் கடபகந ீர்வுைகப அகடரபம் ைண்டுள்பது, குநறப்தரை றரன்ரரின் ிகரண றநன்பதெற /
ஸ்ரர்ட் கைப்பதெறைள் தரகண டடிக்கைரல் செல்தடுத்ப்தட்ட ீர்வுைபரகும். இந்ப் தரிந்துகைள் றரன்ரர் என்நற
ரடரளுன்நத்கச் பெர்ந் 23 ரடரளுன்ந உறுப்திணர்ைள், ரங்கூன் திரந்ற ரடரளுன்ந உறுப்திணர்ைள் ற்றும் உள்ளூர் ஊடைங்ைளுக்கு
தனரைப் தப்தப்தட்டண.

ளாத்திலுள் இனாமநகமக் ககாண்டுள்யர்களுைன் ர்ன்ரினாயின் ஈடுாடு
ரங்ைள் பதரபத்றல், 2004 ஆம் ஆண்டு பல் ஆரய்ச்ெற, றநன்ைகப ைட்டிசளப்தி, எளங்குபகந ற்றும் சைரள்கை தரிந்துகைகப ங்ைறபள்பபரம்.
இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைளுக்கு ட்தரண சைரள்கைைள் ற்றும் ைல் ற்றும் சரடர்பு சரறல்நுட்த ீர்வுைள் குநறத் எபே தட்டகநரணது
2018 இல் டத்ப்தட்டது. இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைள் தற்நற பெற அபினரண திறறறத்து (அபநற) ைக்சைடுப்பு, இது அர்ைபின்
அனுதங்ைகப ஆரய்ந்பரடு, இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் கைைள், இனரக, கடைள் ற்றும் ைல்ி, பதரக்குத்து ற்றும்
ரழ்ரரம் சரடர்தரண திந ரநறைளுடன் ண்பிடப்தட்டது; ற்றும் பதச்சு/செித்றநன் இனரகைள் உள்பர்ைளுக்கு உக்கூடி இண்டு
கைடக்ை சன்சதரபேள் செனற தன்தரட்டுக்கு பயக்ைத்ன் தனணபித்து . தண்தநற ஆய்ரணது, 4 ரைரங்ைபில் 200 தறனபித்ர்ைளுடன்
பர்ைரல் டத்ப்தட்டது. ெட்டம் ற்றும் சரறல்நுட்த கம் ற்றும் பதரபத்றன் இகத்ப ெபைம் ஆைறற்றுடன் திபுரிபம் னர்ன்றர;
ப 2019 இல் பதரபத்றல் பக்ைற சைரள்கைப் தங்குரர்ைளுடணரண ங்ைள் ஈடுதரட்டிற்கு ஆரை ட்டு சள்கப ஆங்ைகப
சபிிடுன் பனம் இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் சுரீணரண ரழ்க்கைக பம்தடுத்துற்ைரண பி, உடணடிரை
செல்தடக்கூடி றைகப பன்சரறந்து.

இந்தினாயிலுள் இனாமநகமக் ககாண்டுள்யர்களுைன் ர்ன்ரினாயின் ஈடுாடு
இந்றரின் ிய புத்ரக்ைம் கனகப்புடன் இகந்து ைல் ற்றும் சரடர்தரடல் சரறல்நுட்தத்றணரல் (.ெற.டி) வ்ரறு
இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைளுக்கு சுரீணரண ரழ்ிற்கு றகுக்கும் ன்தக றப்திடுற்கு னர்ன்றர எபே தண்தநற
ஆரய்ச்ெறக ைபேத்துபேரக்ைறது. பதச்சு ற்றும் செித்றநன் குகநதரடுள்ப, தரர்க குகநதரடுள்ப ற்றும் டரடுல்
குகநதரடுள்ப திரிவுைள் டத்ப்தட்ட ஆரய்ச்ெறில் பெர்க்ைப்தட்டுள்பண. ிய புத்ரக்ைம் கனகப்புடன் னர்ன்றர,
இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைளுக்ைரண பக அடிப்தகடினரண ைண்டுதிடிப்புைள் ற்றும் உி ெரண சரறல்நுட்த
ீர்வுைகப செல்தடுத் 'பன்-துரிப்தடுத்ற றட்டத்க' டத்றது. இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் பகைபில்
பக்ைறரண இகடசபிைகபக் ைண்டநற ஆரய்ச்ெற படிவுைள் தன்தடுத்ப்தட்டண.

கண் இனாமநகமக் ககாண்டுள்யர்கின் ண்ணிக்மக ஆண்கம யிை அதிகநாக உள்து;
இனாமநகமக் ககாண்டுள்யர்கள் நத்தினில் தின்ளசி/ஸ்நார்ட் மகப்ளசி னன்ாடு
காது நக்கம யிை குமயாக உள்து
இங்மகனில் இனாமநகமக் ககாண்டுள் நக்கள்
•

1

ஆவ்டர் அக்ெஸ் ஆரய்ச்ெறின் தடி , இனங்கைில் 15-65 துகட இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைள் (தி.டப்னறப.டி) ண்ிக்கை சுரர் 570,000
2

ஆகும். து திரிில் இது 4% க்ைள்சரகைரகும். 2012 இனங்கை க்ைள் சரகைக் ைக்சைடுப்தின்தடி அகணத்து றணபேம் (சரத் க்ைள்
சரகைில்

8%)

இனரகைகபக்

சைரண்டுள்பர்ைபின்

ண்ிக்கை

1,617,924

ஆகும்.

செல்தரட்டு

இனரகைள்

தற்நற

ைல்ைள்

க்ைள்சரகை ைக்சைடுப்பு அநறக்கைில் ஆறு ைபங்ைபின் ைல ழ் கைப்தடுத்ப்தட்டுள்பண; அரது தரர்ப்தது, டப்தது, பைட்டல், அநறரற்நல், சுதரரிப்பு ற்றும் சரடர்தரடல். இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைள் க்ைள்சரகைில் 57% சதண்ைபரைவும் ற்றும் அர்ைபின் டரடல்
இக்ைம் ற்றும் தரர்க இனரகைள் ஆண்ைகப ிட ைிெரை அறைரகும். 453,091 இனரகைகபக்
சதரபேபரர

ங்ைறபள்பணர்.

ரீறரை

சுறுசுறுப்தரை

மகனைக்க கதாமப்ளசி
•

ஆவ்டர்

அக்ெஸ்

சரகனபதெறக

அகடரபம்

ைரப்தட்டுள்பணர்,

ற்நர்ைள்

இனரகைள்

ற்றும்

சைரண்டுள்பர்ைள்

பதுக

ைரரைச்

ட்டுப

ெரர்ந்து

உரிமநத்துயம்

சதரது ஆய்வு

1

2019 ஆம் ஆண்டின் ஆம்தத்றல் இனங்கைின் 15-65 துகட ெணத்சரகைில் 78% பதர் கைடக்ைத்

கத்றபேந்ணர்.

இந்

கைடக்ைத்

சரகனபதெறைபில்

ரற்தத்பள

ரணக
ீ

றநன்பதெற/ஸ்ரர்ட்

கைடக்ை

சரகனப்பதெறைபரகும், கணக ணிச்ெறநப்பு சரகனபதெறைள் (கறுக்ைப்தட்ட இகத் றநன்) அல்னது அடிப்தகடத் சரகனபதெறைள்
(இக ெற இல்கன).
•

2019 ஆம் ஆண்டின் ஆம்தத்றல் இனங்கைின் 15-65 துகட இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைள் 32% பதர் கைடக்ைத் சரகனபதெறக
கத்றபேந்ரை

ஆவ்டர்

அக்ெஸ்

இனரகைகபக்

சைரண்டுள்பர்ைபின்

சரகனபதெறைபில் இபேதத்கந்து ெம்
ீ
றநன்பதெற/ஸ்ரர்ட் கைடக்ை

ைக்சைடுப்தில்

இந்

சரகனப்பதெறைபரகும், கணக ணிச்ெறநப்பு

(கறுக்ைப்தட்ட இகத் றநன்) அல்னது அடிப்தகட சரகனபதெறைள் (இக ெற இல்கன).
1.
2.

சரிந்துள்பது.

https://lirneasia.net/2019/05/afteraccess-asia-report3/
https://203.94.94.89/mainsite/Population/StaticalInformation/CPH2011/CensusPopulationHousing2012-FinalReport

கைடக்ைத்

சரகனபதெறைள்

கசனல்ாட்டு இனாமநகின் அதிக யிகிதம் கண்டி நாயட்ைத்தில் தியாகிமள்து,
குமந்த யிகிதம் ககாளம்பு நாயட்ைத்தில் உள்து

நாயட்ைம்

இனாமநகமக்

ககாண்டுள்யர்கள் யிகிதம்

நாயட்ைம்

1000 ர்களுக்கு

ைண்டி

இனாமநகமக்

ககாண்டுள்யர்கள் யிகிதம்
1000 ர்களுக்கு

ரத்கப

நுசனறர

101
100

ைரனற

89
87

த்றணபுரி

100

ைளுத்துகந

87

ரழ்ப்தரம்*

96

அனுரபும்

86

றபேபைரகன

95

பல்கனத்ீ வு

86

ததுகப

94
94

ைறபிசரச்ெற

84
84

93
92

ரத்கந
ைம்தயர

சரணரைகன*

92
92

சைரளம்பு*

77
70

சதரனன்ணறுக

90

கநாத்தம்

87

குபேரைல்
யம்தரந்பரட்கட
புத்பம்
பைைரகன

வுணிர
ன்ணரர்

* வு பெைரிப்புக்கு பர்ந்சடுக்ைப்தட்ட ரட்டங்ைள்

ஆரம்: http://203.94.94.89/mainsite/Population/StaticalInformation/CPH2011/CensusPopulationHousing2012-FinalReport
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இங்மக கதாைர்ா குிப்ிட்ை ிபச்சிமகள்
•

துல்னறரண ண்ிக்கை றச்ெற்நரை இபேந்ரலும், குநறப்தரை டக்கு ற்றும் ைறக்கு திரந்றத்றல் ெறப்தர்ைள்
ைறட்டத்ட்ட 30 ஆண்டுைபரை ீடித் உள்ரட்டுப் பதரரின் ைரரை உடல் ரீறரைவும் உபில் ரீறரைவும்
இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபரை உள்பணர். பதரரிணரல் தரறக்ைப்தட்டர்ைள், ைரகடந் பதரரபிைள் ற்றும்
ைண்ிசடிரல் தரறக்ைப்தட்டர்ைளுக்கு திந்க அறர்ச்ெறைரண உர்ச்ெறைகபத் ீர்க்ை கனீடுைள் பக.

•

சதபேம்தரனரண ஆரய்ச்ெறைள் பதரபேக்குப் திந்க ல்னறக்ைம் ற்றும் அதிிபேத்ற பற்ெறைபில் இனரகைகபக்
சைரண்டுள்பர்ைள் உள்படங்ைனரண பெர்க்கைகப் புரிந்து சைரள்ப பற்ெற செய்ைறன்நண.

•

2004 இல் சுணரற பதரன்ந இற்கை பதறவுைள் பன்கரை ரட்டின் சன்ைறக்கு திரந்றத்றல் ெறப்தர்ைள் தனக
உடல் ரீறரைவும் உபில் ரீறரைவும் இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபரை ஆக்ைறது.

"இனரகைகபக் சைரண்டுள்ப உடனறன் றகனரண அகடரபம் ெபைத்றல் உள்ப சதபேம்தரனரண றநன்சைரண்டர்ைளுக்கு அநத்றற்கு

ஆரரை ரநறபள்பது , அன் பனம் அர்ைகபப் தரரிக்ை ஊக்குித்து இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் உிர்ரழ்ற்கு
பகைபரண உவு, உகட, ங்குறடம் ற்றும் தனற்கந; அபபத்றல்ணிர்ைபரை இனரகைகபக் சைரண்டுள்ப தர்ைபின் சதபேம்தரனரண
ெறில் உரிகைகப புநக்ைித்லுக்கும் குகநறப்திற்கும் உட்தடுத்துைறன்நது.. இவ்ரறு, பற்கூநற ைட்டுரணரணது இனரகைகபக்
சைரண்டுள்பபரர் ெரர்ந்து இபேப்தர்ைள் ன்ந அகடரபத்க லுப்தடுத்துைறநது…. இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைகப
ைணித்துக்சைரள்ற்ைரண ெபைப் சதரறுப்கத, சரண்டு அணுகுபகந அறைரிக்ைறநது ன்நரலும்; ைல்ி, சுைரரம், பகனரய்ப்பு ற்றும்
இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் அன்நரட ரழ்ின் தன ைபங்ைளுக்கு ெரண அணுைகன றுக்ைறநது."
– னறணபை ெற. ( உள்படங்ைல் , இனரக ற்றும் ைனரச்ெரம், உள்படங்ைனனரண ைற்நல்ற்றும் ைல்ி ெதங்கு)

இங்மகனில் சட்ைங்கள் நற்றும் ககாள்மககள்
இனாமநகமக்
ககாண்டுள்
ர்கின் அணுகல்

காது

எளங்குமும
ண். 1,

காது

ககாள்மக

இனாமந

இனாமந
உரிமநகள் நளசாதா

2006

ளதசின

2005

ளயமனாட்கள்
இமப்ீடு திருத்தம்
சட்ைம் ண். 19

2003

1999

கல்யி

ிர்யாகம்

சுற்ிக்மக

நரீதினா

சீர்திருத்தங்கள்

ண். 27/88

சட்ைம் ண். 27

1997

1996

1988

சமூக ாதுகாப்பு யாரின

சிப்பு கல்யி சமூகம்
(இமணப்பு)

1957

சட்ைம் 17,

ளயமனாட்கள்

ளதசின சுகாதாபம்

இமப்ீடு திருத்தம்

ககாள்மக,

சட்ைம் ண். 3,

ளாய்கள்

இனாமநகமக்

1956

சட்ைம் ண். 19

ககாண்டுள்யர்கள்

பணயிரு ளசமய

உரிமநகள்

சட்ைம்

ாதுகாப்பு சட்ைம்

28

இனங்கை அெரங்ைம் 2007 இல் க்ைற ரடுைபின் இனரகைளுள்ப தர்ைபின் உரிகைள் சரடர்தரண ரரட்டில் (ப.ன்.ெற.ஆர்.தி.டி) கைசரப்தறட்டது ற்றும் 2016 இல்
அங்ைல ைரிக்ைப்தட்டது. அர்ைபின் உரிகைகப ீ நறற்ைரை தரிைரம் றுக்ைப்தடும் பதரது இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் உரிகைள் தற்நற செற்குளவுடன்
சரடர்புசைரள்ற்கு ந்சரபே ணிதர் அல்னது ணிதர் குளகபம் ங்கும் ிபேப்பு சநறபகநக இன்னும் ற்ை பண்டும்.

15

இங்மகனில் சட்ைங்கள் நற்றும் ககாள்மககள்
இனாமநகள் உரிமநகள் நளசாதா (2006)

தரதட்ெறல்னர உரிகைள், படிசடுப்தறல் தங்பைற்பு, பகனரய்ப்பு, சரறல் திற்ெற ற்றும் றநன்ைள் பம்தரடு, றுக எறப்பு, ைல்ி, சுைரரம்,
ிகபரட்டு, பதரக்குத்து, ைட்டப்தட்ட சுற்றுச்சூல், டகப்பு,
ீ
ெபை தரதுைரப்பு, சரடர்தரடல் ற்றும் ைல், உி ெரணங்ைள், குடும்தம் ற்றும்
ெபை ரழ்க்கை ற்றும் குந்கைள், இகபஞர்ைள், சதண்ைள் ற்றும் இனரகைள் உள்ப பறர்ைள் பதரன்பநரரின் உரிகைள் ஆைறக அடங்கும்.

இனாமநகமக் ககாண்டுள் ர்கின் அணுகல்

அகணத்து புற ைட்டுரணங்ைள், புணகப்புைள் ற்றும் சதரது ைட்டிடங்ைபின் ரற்நங்ைள் ற்றும் பதரக்குத்து அணுைல் ன்கக்கு ற்த இக்ை

ளதசின இனாமநகள் ககாள்மக (2003)

இனரகைகபக் சைரண்டுள்ப தர்ைளுக்ைரண திரண சைரள்கை ற்றும் றைழ்ச்ெறத்றட்டங்ைள் ற்றும் குநறப்திட்ட பெகைகப உள்படக்ைறது.

பணயிரு ளசயா சட்ைம் (1999)

ைடகில் ஈடுதடும்பதரது இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபரண ஆபப்தகட ற்றும் ைரல்துகந உறுப்திணர்ைபின் தரரிப்பு ற்றும் றுரழ்வுக்ைரை

எளங்குமும ண். 01 (2006)

றைரட்டுல்ைள் ற்றும் ற்பதரதுள்ப அகணத்து சதரது ைட்டிடங்ைளும் பன்று ஆண்டுைளுக்குள் அணுைக்கூடிரை ரற்ந பண்டும்.

ங்குைறநது; அத்பரடு அர்ைகபபம் ற்றும் சைரல்னப்தட்ட அல்னது ைரரல் பதரணர்ைகப ெரர்ந்து இபேப்பதரரின் னகண பம்தடுத்துைறநது.
சிப்புக் கல்யிச் சங்கம் (எபேங்ைறகப்பு) சட்ைம் ண். 3 (1999)

இனரகைகபக் சைரண்டுள்ப தர்ைபின் றுரழ்வு, ைல்ிச் பெகைகப ங்குல் ற்றும் ெபை பெகைபில் அர்ைகப ஈடுதடுத்துல்,

ரணிங்ைள் ங்குல், இற்கை பதரிடர்ைபரல் தரறக்ைப்தட்டர்ைளுக்கு உி ற்றும் ஆவுைள் ங்குல், இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின்
உரிகைகபப் தரதுைரத்ல் ற்றும் இனரகைகபக் சைரண்டுள்ப தர்ைளுக்கு ஊட்டச்ெத்ரண உவு, பேத்து ெறைள், சரறல் திற்ெற ற்றும்
பகனரய்ப்கத ங்குல்.
காதுக் கல்யி சீர்திருத்தங்கள் (1997)

இனரகைகபக் சைரண்டுள்ப குந்கைகப ெரர குப்தகநில் உள்படங்ைனரை பெர்த்ல்.

இனாமநகமக் ககாண்டுள் உரிமநகமப்

இனங்கைில் இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் உரிகைபின் பன்பணற்நம் ற்றும் தரதுைரப்கத ஊக்குிக்ைறநது; அத்பரடு பெற ைவுன்ெறல் ற்றும்

ாதுகாத்தல் சட்ைம் ண். 28 (1996)

இனரகைகபக் சைரண்டுள்ப தர்ைபின் பெற செனைத்க ஸ்ரதித்ல்.

சமூக ாதுகாப்பு யாரின சட்ைம் 17 (1996)

ிதத்து அல்னது பதுகின் பதரது இனரகைகபக் சைரண்டுள்ப தர்ைளுக்கு ஏய்வூறம் ற்றும் ைரப்தீட்டு தனன்ைள்.

ளதசின சுகாதாபக் ககாள்மக (1996)

றுரழ்ில் இனரகைகபக் சைரண்டுள்ப குந்கைபின் ஆம்த தரடெரகனைள், ட்டுச்
ீ
ெந்றப்பு, உிச் ெரணங்ைள், சதற்பநரரின் ஆபனரெகணைள் ற்றும்

ைடுகரண ற்றும் ரள்தட்ட ண பரய்ைபிலுள்ப குந்கைளுக்ைரண ிறப்புர்வு உள்பிட்ட ரழ்க்கைத் த்க பம்தடுத்துல் ற்றும் ஆம்த குந்கப்
கதாமிார் இமப்ீ டு சட்ைம் ண். 19 (1934),
(1957 நற்றும் 2005 இல் திருத்தப்ட்ைது)

தபே பர்ச்ெறக உள்படக்கும்.

சரறற்திின் பதரது ைரகடந் சரறனரபர்ைளுக்கு இப்தீடு ங்குல்.

காது ிர்யாக சுற்ிக்மக ண். 27/88 (1988)

சதரது பெகைள் ற்றும் சதரது றறுணங்ைபில் 3% ைரனறிடங்ைள் இனரகைகபக் சைரண்டுள்ப தர்ைபரல் றப்தப்தடும்.

நளாய் சட்ைம் ண். 27 (1956)

ணனம் குன்நற தர்ைபின் ெறநந் தரரிப்பு ற்றும் தரதுைரப்பு.
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ஆபாய்ச்சி குிக்ளகாள்கள்
•

தரர்க, செித்றநன்/பதச்சு ற்றும் டரடுல் இக்ைம் குகநதரடுைள் உள்பர்ைளுக்கு சுரீணரண
ரழ்க்கை* ன்நரல் ன்ண ன்தகப் புரிந்து சைரள்பல்.

•

ைல் ற்றும் சரடர்தரடல் சரறல்நுட்தம் (.ெற.டி) ற்றும் சைரள்கைத் கனீடுைள் வ்ரறு
இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைளுக்கு சுரீணரண ரழ்க்கைகச் செல்தடுத் படிபம்
ன்தக றப்திடுங்ைள்.

*“சுரீணரண ரழ்க்கை ன்தது சுறர்ம், ெ ரய்ப்புைள் ற்றும் சுரிரகக்ைரை உகக்கும் இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் எபே

த்தும் ற்றும் இக்ைரகும். சுரீ ணரண ரழ்க்கை ன்தது இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைள் ல்னரற்கநபம் ரங்ைபரைப செய்
ிபேம்புைறநரர்ைள், அர்ைளுக்கு ரபேம் பகில்கன அல்னது அர்ைள் ணிகில் ர ிபேம்புைறநரர்ைள் ன்று அர்த்ல்ன. இனரகைகபக்
சைரண்டுள்பர்ைள் ங்ைள் அன்நரட ரழ்ில் அப ணிபேப்புைகபபம் ைட்டுப்தரட்கடபம் பைரபேைறன்நணர். இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைள்
ங்ைள் குடும்தத்துடன் பவும், அபேைறல் உள்ப தள்பிக்குச் செல்னவும், அப பதபேந்றல் ங்ைள் தக்ைத்து ட்டுக்ைரர்ைகபப்
ீ
தன்தடுத்வும், ங்ைள்
ைல்ி ற்றும் ஆர்த்றற்கு ற்ந பகனைபில் திரற்நவும், செரந்ரை குடும்தங்ைகபத் சரடங்ைவும் ிபேம்புைறநரர்ைள்" (அடரல்வ் ரட்ஸ்ைர)
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கசனல்மும
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ஆபாய்ச்சி ஆளாசம குள நற்றும் ஆபாய்ச்சி கிமுமகள் அனுநதி எப்புதல்
இனாமந ஆபாய்ச்சி ஆளாசமக் குள உறுப்ிர்கள்
• றபேற. துெறர சதபர (ிெரபர்), றகநபற்றுப் திப்தரபர், ைம்பெர ஆெற தைறர்வு பெகைள் (ைம்பெர றர பர்ட் ெர்ெஸ்)
ீ
• றபேற. ணிக் குத்ண, பைரகரபர் - ிபெட திற்ெற ற்றும் இனரக ப றகனம், இனங்கை சரறனரபர்ைள் ெம்பபணம்
• டரக்டர். அஜறத் ெற.ஸ். சதபர, இனரக உரிக ஆர்னர், றறுணர்/கனக றர்ரை அறைரரி - இறரி
• றபேற. குனரணி அசதன்ட்பரத் - டஸ், டத்க ிஞ்ஞரணி
• றபேற சிந்ரி திபத்ண, செல் றட்ட பைரகரபர், ைல் சரடர்தரடல் ற்றும் சரறல்நுட்த பைர்

ஆளாசமக் குள ஆளாசமனில் ின்யருய அைங்கும்:
•

ஆரய்ச்ெற ைபேிைபில் உள்பட்கட
ீ
ங்ைல்

•

ஆரய்ச்ெற படிவுைள் தற்நற ைபேத்துக்ைகப ங்ைல்

•

ஆரய்ச்ெற பனம் அகடரபம் ைரப்தட்ட பக்ைற திச்ெறகணைளுக்ைரண ீர்வுைகப ைறைறத்ல்

•

சைரள்கை ிபக்ைங்ைபில் உள்பட்கட
ீ
ங்ைல்

2019 ஆம் ஆண்டு செப்டம்தர் ரம் பதுைகனப் தட்டரரி பேத்து றறுணம் (சைரளம்புப் தல்ைகனக்ைைம்) சநறபகநைள்
றுஆய்வுக் குளரல் இந் ஆரய்ச்ெற செல்பகந அங்ைல ைரிக்ைப்தட்டது.
19

ஆபாய்ச்சிக் குள ட்ைம
ைபப்திில் ஈடுதட்டுள்ப அகணத்து ஊறர்ைகபபம், ைபப்திக்ைரண ரரிப்தில்
தின்பேணற்கந உறுற செய் திற்ெற தட்டகநக டரத்ப்தட்டது;

•

தந் செல் றட்ட இனக்குைளுக்கு ஆரய்ச்ெற வ்ரறு சதரபேந்தும் ன்தகப் தற்நற
புரில் இபேந்து;

•

தண்தநற ஆரய்ச்ெறக பற்சைரள்ளும்பதரது ெறநந் கடபகநைள், குநறப்தரை
சநறபகநக் ைபேத்ரய்வுைள் தற்நற அநறந்றபேந்ணர்.

திற்ெறப் தட்டகந செப்டம்தர் 2019 இல் கூட்டப்தட்டது, றைழ்ச்ெறின் பல் இண்டு ரட்ைள்
னர்ன்றர பரைத்றல் கடசதற்நது. பன்நரம் ரள், தரீட்கெ ற்றும் ிபக்ைபிக்கும்
அர்வு ஆைறக சைரளம்தில் றைவும் அணுைல் ரய்ந் இடத்றல் கடசதற்நது.
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தபவு ளசகரிப்பு கசனல்மும
•

இனங்கைின் பற்கு, த்ற ற்றும் டக்கு ரைரங்ைபில் அகந்துள்ப ைர்ப்புந ற்றும் ைறரப்புந இடங்ைபில் 15 ற்றும் 65 துக்கு இகடப்தட்ட டரடுல் இக்ைம்,
தரர்க ற்றும் செித்றநன்/பதச்சு இனரகைள் உள்பர்ைகப ஆய்வு செய் தண்தநற ஆரய்ச்ெற பகநைள் தன்தடுத்ப்தட்டண. 2019 அக்படரதர் பல் டிெம்தர் க
ைபப்திைள் டத்ப்தட்டண.

•

தறனபிப்தர்ைபின் அன்நரட ரழ்க்கைகப் புரிந்துசைரள்ற்ைரை இனக்கு ைணம் இணப்தப்பு ிபக்ைில்ைள் (வ்.இ) டத்ப்தட்டது. ஆரய்ச்ெறரபர் ட்டுச்
ீ
சுற்றுச்
சூகனக் ைணித்து, தறனபித்கப் சதரது இடத்றல் றனரை சரடர்ந்ரர். இண்டு ஈடுதரடுைபிலும், இனரகைளுள்பர்ைள் அன்நரட ரழ்ில் ெந்றக்கும் ெரல்ைகபப்
புரிந்துசைரள்ப ஆரய்ச்ெறரபர் பற்ெறத்ரர்.

•

அக-ைட்டகக்ைப்தட்ட ைனந்துகரடல் றைரட்டிகப் தன்தடுத்ற இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைளுடன் ஆரண-பர்ைரல்ைள் (.டி.) டத்ப்தட்டண.
ைனந்துகரடல்ைள் ரழ்க்கை அனுதங்ைள் ற்றும் தறனபித்ர்ைள் றர்சைரள்ளும் ெரல்ைகபச் சுற்நறப இபேந்ண. பபேக்கு-பர் ெந்றப்புைள் ஆரய்ச்ெறரபக ெறன
ைபேப்சதரபேள்ைகப ஆரை ஆர அனுறத்ண.

•

குள ைனந்துகரடல்ைபில் ரழ்க்கை அனுதங்ைள் ற்றும் சபிப்புந சூனறல் உள்ப ெரல்ைகப ஆரய்ற்ைரை அர்ைள் இனக்கு ைணக் குள
ைனந்துகரடல்ைள் (வ்.ஜற.டி) டத்ப்தட்டண. இனரக கை, ெபை-சதரபேபரர கைப்தரடு, து ற்றும் ைல் ற்றும் சரடர்பு சரறல்நுட்த தன்தரடு
ஆைறற்நறன் அடிப்தகடில் குளக்ைள் திரிக்ைப்தட்டண.

•

பர்ந்சடுக்ைப்தட்ட அசு அறைரரிைள், ஆர்னர்ைள், ைல்ிரபர்ைள் ற்றும் ணிரர் துகநப் திறறறைளுடன் பக்ைற ைனநறந் பர்ைரல்ைள் (பை..)

•

(வ்.இ), (வ்.ஜற.டி) அல்னது (.டி.) கத் ஆம்திப்தற்கு பன் அகணத்து தங்பைற்தரபர்ைபிடறபேந்தும் ளத்துப்பூர்ரை எப்புல் சதநப்தட்டது. சநறபகந அனுற

பனம் ிெரரிப்பு தகுறில் ெீ தத்ற பன்பணற்நங்ைள் ற்றும் இனரகைள் துகநில் அர்ைபின் அனுதங்ைகபப் புரிந்து சைரள்ப டத்ப்தட்டண.

ெர்ப்திப்தில் குநறப்திடப்தட்டுள்ப ஆரய்ச்ெற சநறபகநைகபப் தின்தற்றுரறு றப்தீட்டரபர்ைள் அநறவுறுத்ப்தட்டணர்.

•

அணுைல் ற்றும் செௌைரீம் பதரன்ந தறனபிப்தர்ைபின் பகைபின் அடிப்தகடில் ைனந்துகரடல் இடங்ைள் ற்றும் பங்ைள் ீர்ரணிக்ைப்தட்டண. ணப,
சதபேம்தரனரண சநறபகநைளுக்கு, றப்தீட்டரபர் ற்றும் ைப பற்தரர்கரபர்ைள் தறனபித்ர்ைபின் இபேப்திடங்ைளுக்குச் சென்நணர். அகணத்து ைனந்துகரடல்ைளும்
பர்ைரல்ைளும் ைனந்துகரடல் றைரட்டிில் குநறப்திடப்தட்டுள்ப சதபேம்தரனரண ைபேப்சதரபேள்ைகப உள்படக்ைறது.
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இைங்கள் நற்றும் நாதிரி
இமணனத்தம்

லடக்கு

நற்றும் சமூக ஊைக

ாகாணம்

கிமுமகள் திித்தயர்கள்

நாகாணம்

ளநற்கு

னர்கள்
இனக்கு ைணக் குள
ைனந்துகரடல் (வ்.ஜற.டி கள்)
ஆரண-பர்ைரல் (.டி. கள்)

ஊயா

கநாத்த

கநாத்த

யைக்கு

ண்ணிக்மக

ண்ணிக்மக

5

4

4

13

76

3

5

2

10

10

7

4

4

15

15

இனக்கு ைணம் இணப்தப்பு
ிபக்ைில்ைள் (வ்.இ)

ாிம்

#

சதண்

53

ஆண்

48
101

கநாத்தம்

இனாமந
டரடுல் இக்ைம்
தரர்க
பைட்டல்/பதச்சு
கநாத்தம்

யனது குள
நற்கு
ாகாணம்

ஊலா
ாகாணம்

15-20

#
14

21-35

33

36-45

28

46-65

26
101

கநாத்தம்
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#
30
42
29
101

தகயல் நற்றும்
கதாைர்பு கதாமில்நுட்ம்

தணர்
தன்தடுத்ரர்
கநாத்தம்

#
80
21
101

ஆய்வு ஆபாய்ச்சி இைங்கள் - ளநல் நாகாணம்
நக்கள்கதாமக பயல்

•

ாித்தின் அடிப்மைனில் நக்கள்கதாமக பயல்

சைரளம்பு, ைம்தயர ற்றும் ைளுத்துகந ரட்டங்ைகப உள்படக்ைற பல் ரைரரணது,

•

இனங்கைின் ெபை சதரபேபரர ரீறரை றைவும் அதிிபேத்றகடந் திபெரகும். இது

இயாரினாக நக்கள்கதாமகப் பயல்

ரட்டின் சரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் 38.5 ெ
ீ தங்ைபிப்கத ங்குைறநது.

•

சரத் க்ைள்சரகைில், 2,848,649 (48.7%) ஆண்ைள் ற்றும் 3,002,481 (51.3%) சதண்ைள்.

•

3

2012 க்ைள்சரகை ற்றும் ட்டுக்
ீ
ைக்சைடுப்தின்தடி , இனங்கை ெணத்சரகைில் 28.7% (5,851,130)

ரைரத்றல் சதபேம்தரன்கரண க்ைள் ெறங்ைபர்ைள் (84.2%). இண்டரது றை உர்ந்

பல் ரைரத்றல் ரழ்ந்ணர். எட்டுசரத் ரைரத்றன் க்ைள் சரகைில், 2,324,349 (39.7%)

இணக்குள

இனங்கை

பர்ஸ்/பஸ்னறம்ைள்

சைரளம்பு ரட்டத்கச் பெர்ந்ர்ைள். ைம்தயர ற்றும் ைளுத்துகந ரட்ட க்ைள் சரகை பகநப

இணக்குளக்ைள் 1.2 ெம்.
ீ

(7.9%)

றர்ைள்

(6.8%)

ற்றும்

கண

2,304,833 (39.4%) ற்றும் 1,221,948 (20.9%) ஆகும்.

நாயட்ைங்கில் இனாமநகமக் ககாண்டுள் ர்கள் யிகிதம்
கர்ப்பு-கிபாநப்பு/ாட்டுப்பு நக்கள் கதாமக பயல்

•

•

பல் ரைரத்றல் சதபேம்தரன்கரண க்ைள் ரட்டுப்புநங்ைபில் ரழ்ைறன்நணர். இபேப்தினும்,

ைளுத்துகந ரட்டத்றனறபேந்து தறரைறபள்பது, அகத் சரடர்ந்து ைம்தயர ற்றும்

ரட்டங்ைளுக்குள் தப்தபில் க்ைள்சரகைப் தனரணது பறுதட்ட டித்கக் ைரட்டுைறநது.

சைரளம்பு ரட்டங்ைள் உள்பண.

சைரளம்பு ரட்டத்றல் சதபேம்தரன்கரண க்ைள் ைர்ப்புநங்ைபில் ெறக்ைறன்நணர் அப பத்றல்

•

பல் ரைரத்றல் இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் அறை ிைறம்

ைம்தயர ற்றும் ைளுத்துகந ரட்டங்ைபில் சதபேம்தரன்கரணர்ைள் ைறர/ரட்டுப்புநங்ைபில்

ாித்தின் அடிப்மைனில் கணிி கல்யினிவு

ரழ்ைறன்நணர்.

•

ரைரத்றல் 10 து ற்றும் அற்கு பற்தட்ட க்ைபின் ைிணி ைல்ிநறவு 32.9

பல் ரைரத்றல் பரட்டத் துகந ெணத்சரகை ம்
ீ
சரத் ெணத்சரகைில் 0.8 பரகும்.
ீ

ெரை
ீ
உள்பது. ஆண்ைள் ற்றும் சதண்ைளுக்ைரண சரடர்புகட ெம்
ீ
பகநப 36.3

ைளுத்துகந ரட்டம் பரட்ட ெணத்சரகைின் அறகூடி ெத்க
ீ
(3.1%) தறவு செய்துள்பது.

ற்றும் 29.7 ெம்
ீ
ஆகும்.

ைம்தயர ரட்டத்றல் சரத் ெணத்சரகைில் 0.1 ப
ீ
பரட்டத் துகந ெணத்சரகைரகும்.

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_images/press_20190925_Provincial_Gross_Domestic_Product_-_2018_e.pdf
http://203.94.94.89/mainsite/Population/StaticalInformation/CPH2011/CensusPopulationHousing2012-FinalReport
http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/index.php?fileName=Activities/TentativelistofPublications
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ஆய்வு ஆபாய்ச்சி இைங்கள் - ஊயா நாகாணம்
நக்கள்கதாமக பயல்

ாித்தின் அடிப்மைனில் நக்கள்கதாமக பயல்

•

•

ஊர ரைரரணது ததுகப ற்றும் சரணரைகன ரட்டங்ைகபக் உள்படக்ைறது. இது 2018 இல்
ரட்டின் சரத் உள்ரட்டில் 5.7 ெ
ீ தங்ைபிப்கத அபித்து. ஆண்டுக்கு-ஆண்டு அறைரிப்பு 0.1

இயாரினாக நக்கள்கதாமகப் பயல்

ட்டுப.

•
•

சரத் க்ைள்சரகைில், 616,116 (48.6%) ஆண்ைள் ற்றும் 650,347 (51.4%) சதண்ைள்.

ரைரத்றல் சதபேம்தரன்கரண க்ைள் ெறங்ைபர்ைள் (80.8%). இண்டரது றை உர்ந்

2012 ஆம் ஆண்டு க்ைள்சரகை ற்றும் டகப்புக்
ீ
ைக்சைடுப்தின்தடி, இனங்கைின்

இணக்குளரணது றழ் (14.7%) சரடர்ந்து இனங்கை பர்ஸ்/பஸ்னறம்ைள் (4.3%) ற்றும்

ெணத்சரகைில் 6% (1,266,463) ஊர ரைரத்றல் ரழ்ந்துள்பணர். ரைரத்றன் சரத்

கண இணக்குளக்ைள் 0.3 ரகும்.
ீ

ெணத்சரகைில், 815,405 (64.38%) பதர் ததுகப ரட்டத்கச் பெர்ந்ர்ைள். சரணரைகன ரட்ட

நாயட்ைங்கில் இனாமநகமக் ககாண்டுள் ர்கள் யிகிதம்

க்ைள் சரகை 451,058 (35.62%).

•

ஊர ரைரத்றல் இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் அறை ிைறம் ததுகப

கர்ப்பு-கிபாநப்பு/ாட்டுப்பு நக்கள் கதாமக பயல்

ரட்டத்றனறபேந்து தறரைறபள்பது, அகத் சரடர்ந்து சரணரைகன ரட்டம்

•

உள்பது.

ஊர ரைரத்றல் சதபேம்தரன்கரண க்ைள் ைறர/ரட்டுப்புநங்ைபில் ரழ்ைறன்நணர், இது 77.4%
ஆகும். ததுகப ரட்டத்றல் ைர்ப்புந க்ைள் சரகை 66,405 ஆை உள்பது, சரணரைகன ரட்டத்றல்

ாித்தின் அடிப்மைனில் கணிி கல்யினிவு

ைர்ப்புந தகுறைள் இல்கன.

•

•

ரைரத்றல் 10 து ற்றும் அற்கு பற்தட்ட க்ைபின் ைிணி ைல்ிநறவு 17.6

ஊர ரைரத்றல் பரட்டத் துகந ெணத்சரகை ம்
ீ
சரத் ெணத்சரகைில் 12.8 பரகும்.
ீ

ெரை
ீ
உள்பது. ஆண்ைள் ற்றும் சதண்ைளுக்ைரண சரடர்புகட ெம்
ீ
பகநப 18.3

ததுகப ரட்டம் சதபேந்பரட்ட ெணத்சரகைின் அறகூடி ெத்க
ீ
தறவு செய்துள்பது (18.9 %).

ற்றும் 17 ெம்
ீ
ஆகும்.

சரணரைகன ரட்டத்றல், சரத் ெணத்சரகைில் பரட்டத் துகநின் ெணத்சரகை 1.9
பரகும்.
ீ

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_images/press_20190925_Provincial_Gross_Domestic_Product_-_2018_e.pdf
http://203.94.94.89/mainsite/Population/StaticalInformation/CPH2011/CensusPopulationHousing2012-FinalReport
http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/index.php?fileName=Activities/TentativelistofPublications
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ஆய்வு ஆபாய்ச்சி இைங்கள் - யைக்கு நாகாணம்
நக்கள்கதாமக பயல்

ாித்தின் அடிப்மைனில் நக்கள்கதாமக பயல்

•

•

ரழ்ப்தரம், ன்ணரர், வுணிர, பல்கனத்ீவு ற்றும் ைறபிசரச்ெற ரட்டங்ைகப
உள்படக்ைற ட ரைரரணது, இனங்கைில் 30 ஆண்டுைரன உள்ரட்டுப் பதரரல்

இயாரினாக நக்கள்கதாமகப் பயல்

தரறக்ைப்தட்ட ரைரங்ைபில் என்நரகும். பதரர் படிகடந்து தத்து ஆண்டுைளுக்குப் திநகு,

•

சரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் இது 4.1 ெத்க
ீ
ட்டுப ங்குைறநது.

•

ரைரத்றல் சதபேம்தரன்கரண க்ைள் றர்ைள் (93.8%). இண்டரது றை உர்ந்
இணக்குள இனங்கை

பர்ஸ்/பஸ்னறம்ைள் (3.1%) ற்றும் ெறங்ைபர்ைள் (3.0%) ற்றும்

கண இணக்குளக்ைள் 0.1 ெம்.
ீ

2012 க்ைள்சரகை ற்றும் ட்டுக்
ீ
ைக்சைடுப்தின்தடி, இனங்கைின் ெணத்சரகைில் 5%
(1,061,315) ட ரைரத்றல் ரழ்ந்ணர். ரைரத்றன் சரத் ெணத்சரகைில்

நாயட்ைங்கில் இனாமநகமக் ககாண்டுள் ர்கள் யிகிதம்

அகதங்ைறற்கும் பற்தட்டர்ைள் ரழ்ப்தர ரட்டத்றல் 583,882 பதர் ரழ்ைறன்நணர்.

•

இண்டரது அறைதட்ெரை வுணிர ரட்டத்றல் தறரைறபள்பது (16.2%). ைறபிசரச்ெற

இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின் அறை ிைறங்ைள் ரழ்ப்தர ரட்டத்றல்
இபேந்தும், அகத் சரடர்ந்து பல்கனத்ீவு, ைறபிசரச்ெற ற்றும் ன்ணரர்

ரட்டத்றல் (10.7%) எபே இனட்ெத்றற்கும் அறைரண ெணத்சரகை தறரைறபள்பது.

ரட்டங்ைபில் இபேந்தும் தறரைறபள்பது.

கர்ப்பு-கிபாநப்பு/ாட்டுப்பு நக்கள் கதாமக பயல்

•

சரத் க்ைள்சரகைில், 510,760 (48.1%) ஆண்ைள் ற்றும் 550,555 (51.9%) சதண்ைள்.

ாித்தின் அடிப்மைனில் கணிி கல்யினிவு

டக்கு ரைரத்றல் சதபேம்தரன்கரண க்ைள் ைறர /ரட்டுப்புநங்ைபில் ரழ்ைறன்நணர்.

•

ரழ்ப்தரம் ற்றும் வுணிர ரட்டங்ைபில் ைர்ப்புந க்ைள் சரகை ைறட்டத்ட்ட ெரை

ரைரத்றல் 10 து ற்றும் அற்கு பற்தட்ட க்ைபின் ைிணி ைல்ிநறவு 19.5
ெரை
ீ
உள்பது. ஆண்ைள் ற்றும் சதண்ைளுக்ைரண சரடர்புகட ெம்
ீ
பகநப

உள்பது (20.1% ற்றும் 20.2%). பல்கனத்ீவு ற்றும் ைறபிசரச்ெற ரட்டங்ைபில் ைறட்டத்ட்ட

20.4 ற்றும் 18.6 ெம்
ீ
ஆகும்.

அகணத்து க்ைளும் ைறரப்புநங்ைபில் ரழ்ைறன்நணர். க்ைள் சரகை ைக்சைடுப்தின்தடி,
இந் ரைரத்றல் பரட்டத் துகந இல்கன.

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_images/press_20190925_Provincial_Gross_Domestic_Product_-_2018_e.pdf
http://203.94.94.89/mainsite/Population/StaticalInformation/CPH2011/CensusPopulationHousing2012-FinalReport
http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/index.php?fileName=Activities/TentativelistofPublications
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ங்ளகற்ார்கம முன்ாய்வுத் ளதர்வு
•

குடியிபயினல் யியபக்குிப்பு
து - 15 பல் 65 து க
தரனறணம் - ஆண் (குகநந்தட்ெம் 40%), சதண் (குகநந்தட்ெம் 40%)

•

சமூக-காருாதாப யமகப்ிரிவு
கனக ஊறம் சதறுதரின் ைல்ி ற்றும் சரறனறன் அடிப்தகடில் (திரிவு – A,B,C ற்றும் D)

•

குமாடு யமக
தரர்க, செிப்புனன்/பதச்சு, டரடுல் இக்ைம் குகநதரடு

•

இனாமந ிம
தன்தடுத்ற ரறங்டன் குளத்றன் குறுைற சரகுப்பு பைள்ிைள்

•

உதயி சாத தனாரிப்புகின் னன்ாடு
தணர்ைள் ற்றும் தன்தடுத்ரர்ைள் இபேபேம் பர்ந்சடுக்ைப்தட்டணர்

•

தின்ளசி/ஸ்நார்ட் மகனைக்க கதாமப்ளசி னன்ாடு
தணர்ைள் ற்றும் தன்தடுத்ரர்ைள் இபேபேம் பர்ந்சடுக்ைப்தட்டணர்

26

கந்துமபனாைல்கில் ஆபானப்ட்ைதகயல் குதிகள்
•

இனரகைளுடன் ரழ்து - ரழ்க்கை அனுதங்ைள், அன்நரட டடிக்கைைபில் றர்சைரள்ளும் ெரல்ைள், ெரபிக்கும் றபகநைள்

•

சதரது இடங்ைளுக்கு அணுைல் ெற

•

பன்க, இகடறகன ற்றும் பன்நரம் றகனக் ைல்ி - றர்சைரள்ளும் ெரல்ைள், ஆரண சூல், செல்தடுத்துற்ைரண ைல்ி அகப்தில் ிபேம்தி ரற்நங்ைள்

•

சரறல் திற்ெற

•

ணிரர் துகந ற்றும் சதரதுத்துகநில் பகனரய்ப்பு - பகனத்ப சுற்றுச்சூல், ரய்ப்புைளுக்ைரண அணுைல், ைல் ற்றும் சரடர்பு சரறல்நுட்த தன்தரடு
ற்றும் அன் தனன்ைள்

•

சு பகனரய்ப்பு

•

ெபை கனத்பம்

•

ஏய்வு/சதரளதுபதரக்கு

•

னன் ற்றும் சதரதுச் பெக

•

ணி உரிகைள் தற்நற ிறப்புர்வு

•

ைல் ற்றும் சரடர்பு சரறல்நுட்த தணர் அனுதங்ைள் - கைடக்ை/இகத்ப சதரதுரண தன்தரடு, இனரகைள் சரடர்தரண
அணுைல்/தன்தடுத்ப்தட்ட சன்சதரபேள் செனற, ைல் ற்றும் சரடர்பு சரறல்நுட்த தன்தரட்டிற்ைரண ரக்ைத்க ற்தடுத்துதர்ைள், ைல் ற்றும் சரடர்பு
சரறல்நுட்த தன்தரட்டினறபேந்து சதநப்தட்ட ன்கைள்

•

இற்கை, ணிணரல் உபேரக்ைப்தட்ட பதரிடர்ைபின் பதரது திறதனறப்தற்கு ைல் ற்றும் சரடர்பு சரறல்நுட்த ப் தன்தடுத்துல்

•

உி ெரண ரரிப்பு தன்தரடு - சு ெரர்பு ீ ரண ரக்ைம், உி ெரண ரரிப்புைகபப் தன்தடுத்துற்ைரண ஆவு அகப்பு, ிறப்புர்வு, அணுைல் ெற,
தன்தடுத்துற்ைரண கடைள்

•

கைடக்ை சரகனப்பதெற தணர் அனுதங்ைள்

27

கண்டுிடிப்புகள்

28

இனாமநகமக் ககாண்டுள் ர்கால் சுனாதீநா யாழ்க்மக

29

சுனாதீநா யாழ்க்மகனின் அமைனாம் காணப்ட்ை அம்சங்கின் சுருக்கம்
திப்ட்ை ளதமயகம கயித்துக்ககாள்ல்

காருத்தநா ஆமைகின் னன்ாடு

•
•

ணிப்தட்ட தரதுைரப்பு

•

ஆகடைள் ரங்குல்

சதரதுரண பரய் டுப்பு ற்றும் ெறைறச்கெ

•

துிைகப பெறத்ல்

•

பை ஆபரக்ைறம்

•

துிைகப துகத்ல், இஸ்றரி செய்ல்

•

ெலர்ப்தடுத்ல் ற்றும் சுத்ம்

•

சதரபேத்ரண ஆகட அில்

எரு யட்மை
ீ
ிர்யகித்தல்
•

ட்டுச்
ீ
சுற்றுச்சூகனப் தரரித்ல்

•

ட்டுச்
ீ
சுற்றுச்சூலுக்கு ற்த ளல்

•

அடிப்தகட உதைங்ைள் ற்றும் ைபேிைகபப்
தன்தடுத்துல்

ற்றும் ெரி செய்ல்

•

உவு சைரள்பல்

•

உவு பெறப்பு

•

ெகல்

•

சதரபேத்ரண உவுப் தக்ைம்

•

•

ைறகடக்ைக்கூடி ெபை பங்ைகபப் தற்நற அநறவு

•

செல்தரடுைகபத் பர்ந்சடுத்து றட்டறடுல்

•

கூட்டரை ற்றும் ணிப்தட்ட டடிக்கைைபில்
ஈடுதடுல்

திப்ட்ை ிதி முகாமநத்துயம்
•

தத்க ண்ணுல்

சியில் ையடிக்மககில் ஈடுடுதல்

•

அடிப்தகட றற தறவுைகப கத்றபேத்ல்

•

ெறில் உரிகைள் தற்நற அநறவு

•

ங்ைற பெகைகபப் தன்தடுத்துல்

•

அெரங்ைங்ைபின் இல்புைகபப் புரிந்துசைரள்பல்

•

ஜணரை செல்தரட்டில் தங்பைற்பு

சமூக யியகாபங்கில் ஈடுடுதல்
•

உணவு தனாரித்தல்

காளதுளாக்கு யசதிகில் ஈடுடுதல்

•

அயசப ளசமயகள்

ெரகனில் தரதுைரப்பு

தல்பறு பதரக்குத்து றைகபப்

•

தன்தடுத்தும் றநன்
•

அெைரன திறதனறப்பு பெகைள் தற்நற
அநறவு

உள்ளூகச் சுற்நற றப்தரகக

•

படிக்ைண்டுதிடித்ல்

சபிபற்நம் ற்றும் அநறக்கை செய்ல்

•

ங்குறடம் ற்றும் பேத்து உிக்ைரண

•

செரந் ரைணத்க ஏட்டுல்

•

உவு ரரிக்கும் தகுற ற்றும் தரத்றங்ைகப

சுத்ம் செய்ல்

உவு ரரிக்கும் தகுற ற்றும் தரத்றங்ைகப சுத்ம்
செய்ல்
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அணுைல் ெற

திப்ட்ை ளதமயகம கயித்தல் (1)
திப்ட்ை ளதமயகள்: திப்ட்ை ாதுகாப்பு, காதுயா ளாய் தடுப்பு நற்றும் சிகிச்மச, ளதக ஆளபாக்கினம்,
சீர்ப்டுத்தல் நற்றும் சுத்தம், காருத்தநா ஆமை அணிதல்
“றணபம்

ைரகனில் ரன் உடற்திற்ெறைள் செய்ைறபநன் ற்றும் பேந்து டுத்துக்சைரள்ைறபநன், சல்னஸ்ம அகப்பு ணக்கு பரகத் டுப்தது ப்தடி ன்று ைற்றுக்

சைரடுத்து, ரன் அங்குள்ப ிகபரட்டுக் ைைத்றல் உறுப்திணரை இபேக்ைறபநன். ரன் ைரகனில் எபே குகப சந்ீகக் குடித்துிட்டு பகனக்குச் செல்ற்கு
பன் குபிக்ைறபநன்”
ஊயா_கநாபாகம_வ்.ஜி.டி_ைநாடுதல்_கண்_னர்_35-45_C&D

“ணது ட்டில்
ீ
உள்ப சுைரர ெறைகபப் தற்நற பதெறணரல், ணது ட்டில்
ீ
அணுைலுடணரண ைறப்தகந இல்னரரல் ரன் தன ெறங்ைகப றர்சைரள்ைறபநன்.”
ஊயா_கநாபாகம_வ்.ஜி.டி_ைநாடுதல்_கண்_னர்_35-45_C&D

எவ்சரபேபேம் பேத்துக ெந்றக்கும் பதரது எபேரின் உிக ரட பண்டும். பேத்துர்ைளுடன் சரடர்புசைரள்ற்கு அர்ைள் எபே குடும்த உறுப்திணர் அல்னது
கெகை சரற சரறசதர்ப்தரபகப் சதறுைறநரர்ைள். பேத்துபேடன் சரடர்பு சைரள்ப படிரரல், பேத்துர்ைபிடம் இபேந்து சதறும் பேந்து குநறத்து அர்ைளுக்கு
உறுறரை சரிில்கன.

ளநல்_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_னர்_35-45_C&D

பேத்துகப் தரர்க்கும்பதரது பம்சரற கெகை சரற அைரறக டுத்துச் செல்ைறநரர்ைள். பேத்துபேடன் சரடர்புசைரள்ற்ைரண சரடர்புகட கெகை சரறப்
தடத்கக் ைரட்டுைறநரர்ைள். ெறன பங்ைபில் பேத்துர்ைள் பரகப் தற்நற ிெரரிக்ை பைள்ிைகப ளதுைறநரர்ைள். ஆணரல் அர்ைபில் சதபேம்தரனரணர்ைளுக்கு
பேத்துர்ைள் ைடிணரண ரர்த்கைகபப் தன்தடுத்துைறநரர்ைள் ன்று கூநறணரர்ைள். அர்ைபரல் அநறகுநறைகப ிரிரை ிரிக்ை படிரது.
ளநல்_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_னர்_A&B

பேத்துச்ெற ட்டிற்கு
ீ
செல்ைறநரர், ஆணரல் அபரல் அளுடன் ெரிரை சரடர்பு சைரள்ப படிில்கன. அள் பேத்துகணில் அனுறக்ைப்தட்டபதரது, அளுடன்
ங்குற்கு பதெக்கூடி எபேக அள் அகக்ை பண்டிிபேந்து. ைன் செிப்புனணற்நர் ணப அளுடன் இபேக்ை படிில்கன.
ளநல்_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_கண்_25-45_னர்_A&B
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திப்ட்ை ளதமயகம கயித்தல் (2)
திப்ட்ை ளதமயகள்: திப்ட்ை ாதுகாப்பு, காதுயா ளாய் தடுப்பு நற்றும் சிகிச்மச, ளதக ஆளபாக்கினம்,
சீர்ப்டுத்தல் நற்றும் சுத்தம், காருத்தநா ஆமை அணிதல்
அர்ைள் ெறத்ரபனத பதரன்நற்கந பேந்ைத்றல் இபேந்து ரங்ை பண்டிிபேக்கும் பதரது, அர்ைள் அன் சதக ள பண்டும் அல்னது தன்தடுத்ற என்கநக்
ைரட்ட பண்டும். அந் ிைப்சதர்ைளுக்ைரண அகடரபக் குநறைள் உள்பண, ஆணரல் அற்கந பேந்ைங்ைபில் தன்தடுத் படிரது.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_25-45_னர்_A&B

“ரன் அறைரகனில் ளந்து ன் அத்கக்கு ெகக்ை உவுைறபநன், திநகு ன் துிைகப துகக்ைறபநன். ரன் என்று அல்னது இண்டு ித்றரனம் கனறல் செனவு

செய்ைறபநன்”

ஊயா_கநாபாகம_வ்.இ_ார்மய_கண்_னர்-அல்ாதயர்_45-65_C&D

“அந் ரட்ைபில் ரன் டிசட்றல் ஏட்டத்றற்ைரை உடற்திற்ச்ெறைத்றற்குச் (ஜறம்) செல்பன். ஆணரல் எபே ரள் டிசட்றல்னறன் பைம் அறைரித்து சரிரல் ன்ண

செய்சன்று சரிில்கன. ரன் ிளந்பன். அன் திநகு ரன் ஜறம்றற்கு செல்னில்கன”
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ார்மய_கண்_20-30_னர்_A&B

“எபே ரள் ட்கட
ீ
ிட்டு சபிப பேம் பதரது ைல ப ிளந்து ைரல் பநறந்து. ரன் தரரகட அிந்றபேந்ரல் சள்கபக் கைத்டி ரட்டிக் சைரண்டது. சள்கபக்

கைத்டிைகபப் தன்தடுத்தும்பதரது சதரபேத்ரண ஆகடைகப அி பண்டும்”.
ஊயா_கநாபாகம_.டி._ார்மய_கண்_னர்_35-45_C&D

“அந் ரட்ைபில் ரன் டிசட்றல் ஏட்டத்றற்ைரை உடற்திற்ச்ெறைத்றற்குச் (ஜறம்) செல்பன். ஆணரல் எபே ரள் டிசட்றல்னறன் பைம் அறைரித்து சரிரல் ன்ண

செய்சன்று சரிில்கன. ரன் ிளந்பன். அன் திநகு ரன் ஜறம்றற்கு செல்னில்கன”
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ார்மய_கண்_20-30_னர்_A&B

எரு யட்மை
ீ
ிர்யகித்தல்
யட்மை
ீ
ிர்யகித்தல்: யட்டுச்
ீ
சுற்றுச்சூமமப் பாநரித்தல், யட்டுச்
ீ
சுற்றுச்சூமம நாற்ினமநத்தல்,
அடிப்மை உகபணங்கள் நற்றும் கருயிகமப் னன்டுத்துதல்
“ரன் அறைரகனில் ளந்து ணது ல்னர பகனைகபபம் ணிரைச் செய்ைறபநன், ரபேகட உிகபம் ரன் றர்தரர்க்ைில்கன. ல்பனரபேக்கும் தன்தடும்

கைில் ைறற்நறல் இபேந்து ண் ீர் டுத்து பேைறபநன்”.

யைக்கு_னாழ்ப்ாணம்_வ்.இ_ார்மய_கண்_னர்-அல்ாதயர்_45-65_C&D

“தல்ைகனக்ைை ிரிவுகைபில் இபேந்து றபேம்தி திநகு, ரன் அறை பம் சரகனக்ைரட்ச்ெறகப் தரர்ப்பதன். ரன் செரந்ரை சரகனக்ைரட்ச்ெறக இக்ை படிபம்.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ார்மய_கண்_20-30_னர்_A&B

"ரன் ற்ந ல்னர சதண்ைகபபம் பதரனப ட்டில்
ீ
ல்னரற்கநபம் செய்ைறபநன், குந்கைளுக்கு ெகக்ைறபநன், ட்கட
ீ
சதபேக்குபன், ட்டின்
ீ
தின்புந ைரய்ைநற

பரட்டத்றல் பத்க செனிடுைறபநன்."

யைக்கு_னாழ்ப்ாணம்_வ்.ஜி.டி_ைநாடுதல்_கண்_45-65_னர்-அல்ாதயர்_C&D

செிப்புனணற்நர் ணப அம்ர றணபம் ைரகனில் அகப ளப்த பண்டும். அன் திநகு ெகல், சதபேக்குல் ற்றும் துகத்ல் பதரன்ந சதபேம்தரனரண
ட்டு
ீ
பகனைகப அள் செய்ைறநரள்.

யைக்கு_னாழ்ப்ாணம்_.டி._ளகட்ைல்/ளச்சு_கண்_20-30_னர்_A&B

கெகை சரற பனம் அர் சதற்பநரபேடன் சரடர்பு சைரள்ப படிபம். சதற்பநரபேம் செிப்புனணற்நர்ைள் ன்தரல் அர்ைளுக்கும் கெகை சரற சரிபம். இகப
ெபைரர் பைட்க்கும் றநன் உள்பர், ஆணரலும் அர் கெகை சரறகப் புரிந்துசைரள்ைறநரர்.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_35-45_னர்_C&D

அது கணிபம் ைரது பைபரர், ஆணரல் அர் கெகை சரறக ெரிரைக் ைற்ைில்கன. ஆம்த ரட்ைபில் அளுடன் சரடர்புசைரள்றல் ெறக்ைல்ைள் இபேந்ண.

ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_35-45_னர்_C&D

அது கணி ெரரப் தள்பிில் தடித்ரர். அளுக்கு கெகை சரற புரிில்கன, ஆம்த ரட்ைபில் அளுடன் சரடர்புசைரள்றல் சதபேம் ெறங்ைகப
றர்சைரண்டரர், ஆணரல் தடிப்தடிரை அளுக்கு கெகை சரறகக் ைற்றுக் சைரடுத்ரர்.
ஊயா_கநாபாகம_.டி._ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_35-45_னர்_C&D
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உணவு தனாரித்தல்
உணவு தனாரித்தல்: உணவு யாங்குதல், உணவு ளசநித்தல், சமநத்தல், தகுந்த உணவு மக்கம்,
உணவு தனாரிக்கும் குதி நற்றும் ாத்திபங்கம சுத்தம் கசய்தல்
“ரன் ன் அத்கக்கு ெகக்ை உிரை உபேகபக்ைறங்கு, சங்ைரத்க உரித்து, சதரபேட்ைகப அகக்ைறன்பநன். அள் ற்ந ல்னர பகனைகபபம் செய்ைறநரள்".
ஊயா_கநாபாகம_வ்.இ_ார்மய_கண்_45-65_னர்-அல்ாதயர்_C&D

“ரன்

எபே கூகடக்குத் ண் ீர் டுத்துக்சைரண்டு, தரகணைகபபம் தரத்றங்ைகபபம் ைளவுற்ைரை ெகனகநினறபேந்து சபிபறுைறபநன். தின்ணர் அம்ர

தரகணைகபபம் தரத்றங்ைகபபம் சைரண்டு பேைறநரர். ரன் ல்னர தரத்றங்ைகபபம் தரத்றங்ைகபபம் ைளவுைறபநன்.
ஊயா_கநாபாகம_வ்.ஜி.டி_ார்மய_கண்_20-35_னர்-அல்ாதயர்_C&D

அர்ைள் ைரய்ைநறைள் ற்றும் திந அன்நரட பகைகப ரங்குற்கு ண
ீ ர்த்ை ெறநப்தங்ைரடிைகப (சூப்தர் ரர்க்சைட்) ிபேம்புைறநரர்ைள், சணணில் அர்ைள்

ற்நர்ைளுடன் சரடர்பு சைரள்ப பண்டிறல்கன. சதரதுச் ெந்கில் ரங்ைறணரல், ல்னரற்கநபம் சுட்டிக்ைரட்ட பண்டும் ற்றும் அபவுைள் ளப்தட பண்டும்.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_35-45_னர்_C&D

“ரன் ெக்ை ரற்ைரனறில் சதரபேட்ைகப (ரப்திங்) ரங்ைச்செல்ைறபநன். ன்ணரல் அங்கு ள்ளுண்டிைகபப் தன்தடுத் படிரது, கூகடபடன் செல்து ைடிணம். பல்
ட்டுைகப ட்டுற்கு ணக்கு எபேரின் உி பக. ெறன பங்ைபில் ஊறர்ைள் கூட ன்கண பகநத்துப் தரர்க்ைறநரர்ைள்.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.இ_ைநாடுதல்_ஆண்_னர்_35-45_C&D
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காருத்தநா ஆமைகின் னன்ாடு
காருத்தநா ஆமைகின் னன்ாடு: துணிகம யாங்குதல், துணிகம ளசநித்தல், சமய கசய்தல்,
இஸ்திரி கசய்தல் நற்றும் சரிகசய்தல்

"ரன் துிைகப ரங்குற்கு அரிரைப செல்ைறபநன், ன் சதற்பநரர் ற்றும் உநிணர்ைபிடறபேந்து ரன் துிைகபப் தரிெரைப் சதறுைறபநன்."
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ார்மய_கண்_20-35_னர்_A&B

“ெகலுக்ைரை உி திநகு, ரன் ன் துிைகபத் துகக்ைறபநன். ரன் ல்னர சதரபேட்ைகபபம் ைறற்றுக்கு டுத்துச் சென்று அங்பை ைளவுைறபநன்.
ஊயா_கநாபாகம_வ்.இ_ார்மய_கண்_45-65_னர்-அல்ாதயர்_D

“ரன் ன் ட்டில்
ீ
ெனக இந்றத்கப் தன்தடுத்றறல்கன , அளக்குத் துிைகப குபினகநில் கத்றபேக்ைறபநன்; சதபேம்தரனரண

ெங்ைபில் ன் அம்ர ணக்ைரை அற்கநக் ைளவுரர்."
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ார்மய_ஆண்_20-35_னர்_A&B

“ன் அப்தர எளங்கும் ைறரண பகநில் துிைகப இஸ்றரி செய்து ற்றும் சரங்ைிடுைறநரர். ன்னுகட ைரல்ெட்கட, ெட்கடைள் பதரன்நக

ங்பை உள்பது ண ணக்கு ெரிரைத் சரிபம்.. ரன் தள்பிக்கூடம் தடிக்கும் பதரது அர் அகச் செய்ரர். ணது அிைனன்ைகப றணபம் எப
இடத்றல் கக்கும் தக்ைம் ணக்கு உள்பது”.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ார்மய_ஆண்_20-35_னர்_A&B
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திப்ட்ை ிதி முகாமநத்துயம் (1)
திப்ட்ை ிதிமன ிர்யகித்தல்: ணத்மத ண்ணுதல், அடிப்மை ிதிப் திவுகம மயத்திருத்தல்,
யங்கிச் ளசமயகமப் னன்டுத்துதல்
"த பரட்டுைபின் தக தறப்புைகப ரம் ெரிரை அகடரபம் ைர படிபம், ஆணரல் புறற்கந அகடரபம் ைரண்தது ைடிணம். தத்ரபிலுள்ப ப்சய்ல்
புள்பிைகபப் தடிக்ை படிரது. இது ங்ைளுக்கு ெரிரண ீர்வு அல்ன.
ஊயா_கநாபாகம_வ்.ஜி.டி_ார்மய_கண்_35-45_னர்-அல்ாதயர்_C&D

“குகநதரடு ைரரை எபே தர் ைக்கைத் றநக்ை படிரது ன்று ங்ைற கூநறது; ப்தடிிபேந்ரலும், ிண்ப்தத்க றப்த உங்ைளுக்கு எபேரின் உி

பக. ைக்கு இபேப்கதச் ெரிதரர்ப்தது ற்றும் தப் தரிரற்நம் செய்தும் ங்ைளுக்குக் ைடிணம்”.
ஊயா_கநாபாகம_வ்.ஜி.டி_ார்மய_ஆண்_35-45_னர்-அல்ாதயர்_C&D

".டி.ம் ங்ைளுக்கு பிரண தனுள்ப பகநில் இல்கன ன்தரல், தத்க டுக்ை தரதுைரப்பு அறைரரிக ரங்ைள் ரடுைறபநரம்".
ஊயா_கநாபாகம_வ்.ஜி.டி_ார்மய_கண்_45-65_னர்-அல்ாதயர்_C&D

“இப்பதரது ன்ணிடம் .டிம் அட்கட இல்கன, அக ரரது றபேடிிடுரர்ைபபர ன்ந தம் ணக்கு ப்பதரதும் உண்டு, ெறன பேடங்ைளுக்கு பன்பு எபேர்

ணது ைக்ைறல் இபேந்து 15,000 தத்க டுத்துள்பரர். 5,000 ட்டும் டுக்ைச் செரன்பணன்”.
ஊயா_கநாபாகம_.டி._ார்மய_ஆண்_35-45_னர்_A&B

"ெறன .டி.ம்ைள் சதரத்ரன்ைபில் புள்பிைகப தறத்துள்பண, ஆணரல் அக உண்கில் ப்சில் இல்கன, ங்ைறைள் ரற்றுைறன்நண".
ஊயா_கநாபாகம_.டி._ார்மய_ஆண்_35-45_னர்_A&B

"எபே ைக்கைத்

றநக்ை ரன் ன் கணிபடன் (இனரகைள் அற்நர்) ங்ைறக்குச் செல்ன பண்டிிபேந்து, அந்க் ைக்கு கூட்டுக் ைக்ைரை இபேக்ை பண்டும்".

யைக்கு_னாழ்ப்ாணம்_வ்.ஜி.டி_ார்மய_ஆண்_35_45_னர்_A&B

“ரன் ஏபவு தரர்கற்நன், ன்ணரல் .டி.ம்றல் ளத்துைகபப் தடிக்ை படிபம். ஆணரல் றகில் உள்ப ைண்க கூசும் சபிச்ெம் ன் தரர்கக
ைட்டுப்தடுத்துைறநது, திநகு ரன் பசநரபேபேகட உிக ரட பண்டும்.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ார்மய_கண்_20-30_னர்_A&B
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திப்ட்ை ிதி முகாமநத்துயம் (2)
திப்ட்ை ிதிமன ிர்யகித்தல்: ணத்மத ண்ணுதல், அடிப்மை ிதிப் திவுகம மயத்திருத்தல்,
யங்கிச் ளசமயகமப் னன்டுத்துதல்
"எபே ரள் ங்ைற ஊறர் ன் கைசரப்தம் சபிரை இல்கன ன்று ன்ணிடம் செரன்ணரர்ைள், திநகு ரன் அரிடம் அந் கைசரப்த அகடரபம் இநப்தர் பத்றக
(ஸ்டரம்ப்) இல்கன ன்று செரன்பணன்".

ஊயா_கநாபாகம_வ்.ஜி.டி_ார்மய_ஆண்-கண்_20-35_னர்-அல்ாதயர்_C&D

"ரன் ைடனுக்கு ிண்ப்தித்ரல், ஊணபற்பநரர் உிக்கு ரன் குற ீக்ைம் செய்ப்தடுபன் ன்று ங்ைறரல் ன்ணிடம் கூநப்தட்டது".
ஊயா_கநாபாகம_.டி._ைநாடுதல்_கண்_னர்_35-45_C

"ீங்ைள் ங்ைறில் உட்திபெறத்ரலும், பைப்திடங்ைள் (ைவுண்டர்ைள்) ற்றும் .டி.ம்ைள் உரய் உள்பண".
ஊயா_கநாபாகம_.டி._ைநாடுதல்_கண்_னர்_35-45_D

ங்ைறைள் ங்ைளுக்ைரண ைடகண எபேபதரதும் அனுறப்தறல்கன ன்நரர்ைள். ங்ைறைள் அர்ைகப ம்தில்கன. ங்ைறபடணரண அகணத்து சரடர்புைளுக்கும் அர்ைளுக்கு
கெகை சரற சரறசதர்ப்தரபர் பக. ங்ைற ிறபகநைபின்தடி பைட்டல் ற்றும் பதச்சு இனரகைளுக்கு ைடன் சதந குறற்நது ன்று எபேர் கூநறணரர்.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_25-45_னர்_A&B

“ரன் தடிக்கும் பதரது தரர்கற்பநரர் தரடெரகன ணக்ைரை எபே ைக்கைத் றநந்து, ணக்கு 18 து ஆணதும் ங்ைற ைக்கு கைகத் சரட படிரது ன்று ைடிம்

பனம் ணக்குத் சரிித்து, தின்ணர் ரன் அந்க் ைறகபக்குச் சென்பநன், அர்ைள் ன்கண சவ்பறு ஊர்ைபில் உள்ப சவ்பறு ைறகபைளுக்கு அனுப்திணரர்ைள். ைகடெறரை
ரன் ைக்கு றநக்ை பண்டரம் ன்று படிவு செய்பன், ன்ணரல் கைசளத்றட படிரரல், ன்கண எபே ைக்கைத் றநக்ை அனுறக்ை படிரது ன்று செரன்ணரர்ைள்".
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ார்மய_கண்_20_30_னர்_A&B

ைடன் ிண்ப்தங்ைள் ெறக்ைனரணக.
ஊயா_கநாபாகம_.டி._ளகட்ைல்/ளச்சு _ஆண்_35-45_னர்_B

37

சமூக யியகாபங்கில் ஈடுடுதல்
சமூக யியகாபங்கில் ஈடுடுதல்: சாமனில் ாதுகாப்பு, ல்ளயறு ளாக்குயபத்து யமிகமப் னன்டுத்தும் தின்,
உள்ளூமபச் சுற்ி யமிமனக் கண்ைிதல், கசாந்தநாக யாகம் ஏட்டுதல்
"றம் சல்னஸ்ம அகப்திணரல் பனும் றைழ்வுைள் ற்தரடு செய்ப்தட்டிபேந்ரல், ரன் அற்நறற்கு தங்பைற்பதன்."
ஊயா_கநாபாகம_வ்.ஜி.டி_ைநாடுதல்_கண்_னர்_35-45_C&D

அர்ைள் எளங்ைற்ந இடங்ைளுக்குப் தம் செய்பம்பதரது, அர்ைள் பெபேறடத்றன் சதக ளற கத்து; ரைண டத்துணரிடம் இடத்க ிெரரிப்தரர்ைள்.
ஊயா_கநாபாகம_.டி._ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_னர்_35-45_C

“ன்ணிடம் செல்லுதடிரகும் ஏட்டுர் உரிம் உள்பது, எவ்சரபே இண்டு பேடங்ைளுக்கும் ரன் அக புதுப்திக்ை பண்டும். ணது பச்ெக்ை ண்டி ணக்ைரைப

டிகக்ைப்தட்டுள்பது. பறு ரரலும் அக தரித்து எட்ட படிரது
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ைநாடுதல்_கண்-ஆண்_45-65_னர்-அல்ாதயர்_C&D

தறனபித்ர்ைபில் எபேரிடம் ஏட்டுர் உரிம் உள்பது, சரிந் பதரலீஸ்ைரர் எபேர் அபேக்கு உரிம் சதந உிபள்பரர்.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_கண்-ஆண்_35_45_னர்_D

அர்ைள் பரட்டரர் கெக்ைறகப ஏட்டுைறநரர்ைள், ஆணரல் ஏட்டுர் உரிம் இல்கன.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_25-45_னர்_A&B

தறனபித்ர்ைபில் எபேர் ைடந் 9 ஆண்டுைபரை பரட்படர கெக்ைறகப ஏட்டுைறநரர், பதரலீஸ் பெரகணச் ெரடிைபில் அர் இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைபின்
அகடரப அட்கடகக் ைரட்டிபள்பரர்.

யைக்கு_னாழ்ப்ாணம்_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_25-45_னர்_C

"ரன்

தன பகந பதபேந்துைபில் இபேந்து ைல ப ிளந்துிட்படன், அணரல் ரன் சபிப தம் செய் தப்தடுைறபநன்."

ஊயா_கநாபாகம_வ்.ஜி.டி_ைநாடுதல்_கண்_35-45_னர்-அல்ாதயர்_C&D

“தரடெரகனில் தடிக்கும் பதரது ண்தர்ைளுடன் ெரிரை தை படிில்கன. அர்ைளுக்கு தரர்கற்நர்ைபிடம் வ்ரறு பதசுது ணத் சரிரது”.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ார்மய_ஆண்_35-45_னர்_A

காளதுளாக்கு யசதிகில் ஈடுடுதல்
காளதுளாக்கு யசதிகில் ஈடுடுதல்: கிமைக்கக்கூடின சமூக யங்கமப் ற்ின அிவு, கசனல்ாடுகமத்
ளதர்ந்கதடுத்தல் நற்றும் திட்ைநிடுதல், கூட்ைாக நற்றும் திப்ட்ை ையடிக்மககில் ஈடுடுதல்

“ணது ர இறுற ரட்ைபில் ரன் இகெ ைற்திப்தறலும் புத்ைங்ைகபக் பைட்தறலும் செனிடுைறபநன். ரன் சைரளம்தில் 5 பேடங்ைள் ரழ்ந்துள்பபன். ரன் அங்கு

இபேந்பதரது சதபேம்தரனரண ைல் ற்றும் சரடர்பு சரறல்நுட்த ிங்ைகப ைற்றுக்சைரண்படன். ணது சதபேம்தரனரண பத்க றநன்பதெற/ஸ்ரர்ட் கைடக்ை
சரகனப்பதெற ற்றும் டிக்ைிணிில் (பனப்டரப்தில்) செனிடுைறபநன்”.
ஊயா_கநாபாகம_வ்.இ_ார்மய_ஆண்_னர்_20-35_A

“ரன் ிபேந்துதெரங்ைளுக்கு (தரர்ட்டி) செல்தும், ண்தர்ைளுடன் ைறழ்தும் திடிக்கும்; ஆணரல் ன் அம்ரவும் ல்னர ிபேந்துதெரங்ைளுக்கும் பேரர்.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.இ_ார்மய_ஆண்_20-30_னர்_B

"ரன் உட்ைரர்ந்

ண்ம் கைப்தந்ரட்டம் (சரனற தரல்) ிகபரடுைறபநன்."

ளநற்கு_ககாளம்பு_.டி._ைநாடுதல்_கண்_னர்_35-45_A

"தடகு ஏட்டுல் ணது சதரளதுபதரக்கு, இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைளுக்கு தடகுைள் உள்பண".
ளநற்கு_ககாளம்பு_.டி._ைநாடுதல்_கண்_னர்_35-45_A

"ரன் தரடெரகன ண்தர்ைளுடன் ிகபரட ிபேம்திபணன், ஆணரல் அர்ைபில் ரபேம் ன்கண அகக்ைில்கன. ரன் தரடெரகனில் ணிகப்தடுத்ப்தட்படன்.
ஊயா_கநாபாகம_ வ்.ஜி.டி_ைநாடுதல்_கண்_னர்_35-45_C&D
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சியில் ையடிக்மககில் ஈடுடுதல்
சியில் ையடிக்மககில் ஈடுடுதல்: சியில் உரிமநகள் ற்ின அிவு, அபசாங்கங்கள் தன்மநமனப்
புரிந்துககாள்ல், ஜானக கசனல்ாட்டில் ங்ளகற்பு
"சல்னஸ்ம அகப்தில் பகன செய் பத்க செனிட்படன், இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைளுக்கு றகந ிறப்புர்வு றைழ்ச்ெறைகப ரங்ைள் செய்ைறபநரம்".
ஊயா_கநாபாகம_வ்.ஜி.டி_ைநாடுதல்_கண் _னர்_35-45_C&D

அர் ங்கு சென்நரலும் கெகை சரற சதர்ப்தரபர் பக ன்நரர். ெறன பங்ைபில் அர் சதற்பநரபேடன் சரடர்புசைரள்றல் தன ெறக்ைல்ைகப றர்சைரள்ைறநரர், அர்
ணது குந்கின் ஆெறரிபேடன் சரடர்பு சைரள்ப படிில்கன. ைறரத்றல் ெபரக் கூட்டங்ைள் டக்கும் பதரது, அபேக்கு செய்றைகபப் சதற்றுக்சைரள்ப
படிில்கன.
ஊயா_கநாபாகம_.டி._ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_னர்_35-45_C

அர்ைகபப் சதரறுத்க, அசு அலுனைங்ைபில் அர்ைள் றகந ெறங்ைகப றர்சைரள்ைறன்நணர், அறைரரிைள் அர்ைபின் பேகைக்ைரண ைரத்கபம் அற்கந
ிபக்கும் ைடிங்ைகபபம் ளச் செரல்ைறநரர்ைள். அர்ைளுக்கு ளதுது ைடிணம். அறைரரிைள் இன்சணரபே ரள் ச் செரல்ைறநரர்ைள்.
யைக்கு_னாழ்ப்ாணம்_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_னர்_35-45_C

“ெறில் உரிகைள் ற்றும் அகணத்து திற்ெறத் றட்டங்ைபில் பெபேம்தடி ெறன ெங்ைபில் ரங்ைள் பைட்ைப்தடுைறபநரம், ஆணரல் அகப்தரபர்ைள் ைட்டிடத்றன் அணுைல்

ெறிகணப் தற்நற பரெறக்ைில்கன

ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ார்மய_ஆண்_35-45_னர்_A
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அயசப காங்கில் (1)
அயசப காங்கில்: அயசபகா ிபதிிப்புச் ளசமயகள், கயிளனற்ம் நற்றும் அிக்மக கசய்தல்,
தங்குநிைத்திற்கு அணுகல் யசதி நற்றும் நருத்துய உதயி ளான்மய ற்ின அிவு
அள் செிப்புனணற்நள் ன்தரல் குந்கின் அளகைக அபரல் பைட்ை படிரது. ட்டில்
ீ
அளும் குந்கபம் ட்டும் இபேக்கும்பதரது, குந்கக
ெகனகநக்கு அகத்துச் செல்ைறநரள்.

ளநற்கு_ககாளம்பு _வ்.இ_ளகட்ைல்/ளச்சு_கண்_னர்_35-45_C

பனும் ிதத்து டந்ரல், உடணடிரை உி பைட்டு ைரசரபி (டிபர
ீ
) அகப்கத பற்சைரள்ைறன்நணர்.
யைக்கு_னாழ்ப்ாணம்_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_னர்_35-45_C

“ெறன ஆண்டுைளுக்கு பன்பு ரன் பதபேந்றல் தித்பதரது, பதபேந்றல் சடிகுண்டு இபேப்தரை திைபிடம் கூநப்தட்டது. தின்ணர் தஸ் அபேைறல் உள்ப பதரலீஸ்

றகனத்றற்கு றபேப்தி ிடப்தட்டது. ரன் பதபேந்றல் இபேந்து ிகரை இநங்ை பண்டிிபேந்து, ற்நர்ைள் ள்ளும் பதரது ைல ப ிளந்பன், செல்ன பண்டி ெரிரண
றகெகக் ைண்டுதிடிப்தது ணக்கு எபே திச்ெகணரை இபேந்து. சள்கபக் கைத்டிபடன் ங்ைபரல் ஏட படிரது”.
ஊயா_கநாபாகம_.டி._ார்மய_ஆண்_35-45_னர்_A&B

“அந் ரட்ைபில் ரன் டிசட்றல் ஏட்டத்றற்ைரை உடற்திற்ச்ெறைத்றற்குச் (ஜறம்) செல்பன். ஆணரல் எபே ரள் டிசட்றல்னறன் பைம் அறைரித்து சரிரல் ன்ண

செய்சன்று சரிில்கன. ரன் ிளந்பன். அன் திநகு ரன் ஜறம்றற்கு செல்னில்கன”
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ார்மய_கண்_20-30_னர்_A&B

“எபே ரள் ட்கட
ீ
ிட்டு சபிப பேம் பதரது ைல ப ிளந்து ைரல் பநறந்து. ரன் தரரகட அிந்றபேந்ரல் சள்கபக் கைத்டி ரட்டிக் சைரண்டது. சள்கபக்

கைத்டிைகபப் தன்தடுத்தும்பதரது சதரபேத்ரண ஆகடைகப அி பண்டும்”.
ஊயா_கநாபாகம_.டி._ார்மய_கண்_னர்_35-45_C&D
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அயசப காங்கில் (2)
அயசப காங்கில்: அயசபகா ிபதிிப்புச் ளசமயகள், கயிளனற்ம் நற்றும் அிக்மக கசய்தல்,
தங்குநிைத்திற்கு அணுகல் யசதி நற்றும் நருத்துய உதயி ளான்மய ற்ின அிவு
“எபே ரள் ரன் அம்ரவுடன் இபேந்பதரது றபேடர்ைள் ன் ட்டிற்குள்
ீ
புகுந்ணர். தம் ற்றும் கைைள் ங்பை இபேந்ண ன்று ைரட்டுகத் ி; ணக்கு ன்ண செய்து
ன்று சரிில்கன."
ஊயா_கநாபாகம _வ்.ஜி.டி_ைநாடுதல்_கண் _ னர் _35-45_C&D

“சுணரற ரக்ைறபதரது ரன் பல்கனத்ீில் இபேந்பன். ணக்கு சதரிரை துவும் டக்ைில்கன. ஆணரல் அது பேம் க ங்ைளுக்குத் சரிரது, ரங்ைள் அகணபேம்
இடம்சதர்ந்பரம்".
யைக்கு_னாழ்ப்ாணம் _வ்.ஜி.டி_ ைநாடுதல்_ கண்_னர்-அல்ாதயர்_35-45_C&D

அெ ைரனங்ைபில் கூட, ைரதுபைபர பரரபிைகப ட்டும் பேத்துகணைள் அனுறப்தறல்கன. ரரது அர்ைளுடன் இபேக்ை பண்டும்.
ளநற்கு_ககாளம்பு _வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு_ஆண்_35-45_னர்_D

“ரன் அந் அச்சுக்கூடத்றல் ைரது பைபர ற்ந இண்டு ெை ஊறர்ைளுடன் பகன செய்து சைரண்டிபேந்பன். ன் ில்ைள் இந்றத்றல் ெறக்ைறக்சைரண்டண, ரன் ைத்றபணன்,
ற்நர்ைள் ரன் படிக்கைக்ைரை அர்ைபிடம் இபேந்து கநக்ை பற்ெறக்ைறபநன் ன்று றகணத்ரர்ைள்.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு _ஆண்_25-45_னர் _A&B

சள்பம் அறைரித்து பேரல் ைறர க்ைள் அகபம் கணிகபம் இில் ளப்த பன்நணர், ஆணரல் அர்ைள் பைட்ைில்கன, ைரகனில் ட்டுப அர்ைள்
ைறரம் சள்பத்றல் பழ்ைறிபேப்தக உர்ந்ரர்ைள்.
ளநற்கு_ககாளம்பு_வ்.ஜி.டி_ளகட்ைல்/ளச்சு _ஆண்_25-45_னர்_A&B
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இனாமநகமக் ககாண்டுள்யர்கள் திர்ககாள்ளும் சயால்கள்
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காது ளாக்குயபத்து னணிகள் ிபனாணம்
பதரக்குத்து பெகைபின் அணுைல் ற்றும் தன்தரடு இனரக கைைபில் இக்ைத்றற்கு பக்ைற கடரை உள்பது. ட்டிற்கு
ீ
சபிப ரழ்க்கை பதரக்குத்து பெகைபின் அணுைல் ெறி பனம் ீர்ரணிக்ைப்தடுைறநது. சதரதுப் பதரக்குத்துச் பெகைபின்
தின்பேம் றகனைபில் இனரகைகபக் சைரண்டுள்ப தர்ைள் ெரல்ைகப றர்சைரள்ைறன்நணர்.
னண

ளருந்து

முன்ளற்த்மத

ிமனத்தில்
யமிகசலுத்தல்,

முன்திவு

1

ளருந்தில்

ணினார்களுைன்

னணச்சீட்டுகள்

3

4

ளருந்து ிமனம்
அமைதல்

ைத்துருைன்

இருக்மகமனக்

ல்

கதாைர்ாைல்

2

அிதல்,
கதாைர்பு ககாள்கிது

கண்ைிதல்

5

6

னணச்சீட்டு
சரினா ளருந்மத

7

8

இமைளயமகளுக்கு
நற்றும்
ளரூந்து முிவு

அமைனாம் காணல்

ன்ால் இங்குதல்

கிமைக்கும் தகயம
அணுகல்
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9

10

இங்குதல் நற்றும்
கசல்லுநிைத்மத
அமைதல்

குமந்த இனக்கம் ககாண்ை ர்கள் காது ளாக்குயபத்மதப் னன்டுத்தும் ளாது சிபநப்டுகிார்கள்

குகநந் இக்ைம் சைரண்ட தர்ைள் - ந்சரபே உடல் இனரகைளும் அல்னது றன் ிகபரை பதரக்குத்கப்
தன்தடுத்தும் பதரது அது டரடுல் இக்ைம் குகநைறநது ற்றும் அகணத்து திைளுக்கும் ைறகடக்ைக்கூடி
பெகைபின் குநறப்திட்ட பகைளுக்கு குந் ைணம் ற்றும் ளல் பக. இது தின்பேம் கைைகப
உள்படக்ைறது:
• ெக்ை ரற்ைரனற தன்தடுத்துதர்ைள்
• குந்கைளுடன் க்ைள்
• ைணரண அல்னது சதரி ெரரன்ைகபக் சைரண்டுபேதர்ைள்
• பறர்ைள்
• ைர்ப்திி சதண்ைள்
• தரர்க குகநதரடுள்பர்ைள்
• செித்றநன் குகநதரடுள்பர்
• ெறநற உபள்ப க்ைள்
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ளாக்குயபத்து நற்றும் இனக்கத்மதப் னன்டுத்துயதில் திர்ககாள்ளும் சிக்கல்கள்
குமந்த இனக்கம் ககாண்ை ர்கம அமைனாம் காணல்
செித்றநன் இனரகைகபக் சைரண்டுள்ப தர் ைரது பைட்கும் ைபேிக அிந்றபேந்ரல் அல்னது கெகை சரறகப் தன்தடுத்ரக
ைணிக்ை படிரது.
தரர்கக் குகநதரடுள்பர்ைபில் ெறனர் சள்கபக் கைத்டி பதரன்ந உி ெரணப் சதரபேட்ைகபப் தன்தடுத்ரிட்டரல் ைணிக்ைப்தட ரட்டரர்ைள்.
ெறனர் சதரது இடங்ைபில் உி ெரண சதரபேட்ைகப தன்தடுத் ிபேம்த ரட்டரர்ைள்
கசயித்தின் நற்றும் ளச்சு குமாடு
ற்நர்ைபிடம் ைல் பைட்தறல் ெறம்
தடிப்தநறற்ந திைபரல் ெறங்கஞ அகடரப அநறிப்பு தனகைைகப தடிக்ை படிில்கன
ார்மய குமாடு
அணுைக்கூடி டித்றல் சைரடுக்ைப்தட்ட ைகன ம்திிபேக்ை பண்டும்,
றப பேம் ரைணங்ைள் தற்நற சரிரது
பதபேந்றல் ந ெரிரண ரிகெைகபக் ைண்டுதிடிக்ை படிில்கன
பதபேந்றன் இபேக்கைக அகடரபம் ைரண்தறல் ெறம் ற்றும் தச்ெல ட்கட (டிக்சைட்) ரங்ை தம்
பதபைந்றற்கும் கடதரகக்கும் இகடப உள்ப இகடசபிரல் பதபைந்றல் றுதும் இநங்குதும் ெறரை உள்பது
ைநாடுதல் இனக்கம் குமாடு
ற்றுத்டங்ைளுக்ைரண அணுைகனத் டுக்கும் கடைள்
இநங்ை பம் டுக்கும்
ெக்ை ரற்ைரனறைகபப் தன்தடுத்தும் தர்ைளுக்கு ப அட்டகைள் றை உத்றல் சரங்ைிடப்தட்டுள்பண
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கல்யி ளசமய கதாடுப்புள்ிகள்
ைல்ிச் பெகரணது ஆம்த ற்றும் உர் ைல்ிக அணுைவும் ற்றும் அகடற்ைரண றநகண உள்படக்ைறது. அகணத்து
ரர்ைளும் ைற்நல் சதரபேட்ைகப அணுைக்கூடிரபம் ற்றும் எத் ரய்ப்புைகபபம் ங்ை பண்டும். இனரகைகபக்
சைரண்டுள்ப ரர்ைள் ைல்ிச் பெகின் தின்பேம் றகனைபில் ெரல்ைகப றர்சைரள்ைறன்நணர்.
யிருப்நா
கல்யி

ணினார்களுைன்

ிறுயத்திற்கு

1

2

3

கல்யி

யகுப்மகள்,

ிறுயங்கில்

ஏய்வு அமகள் நற்றும்

ாமத யமிக்காட்டிகள்

5

6

கற்மக
காருட்களுக்கு

தங்குநிைத்திற்கா

அணுகல்

அணுகல்
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ரீட்மச

கருயிகளுக்கா அணுகல்

சுதந்திபம்

4

அணுகக்கூடின

சாதங்கள் நற்றும்

ளதர்வுச்கசய்ன

கதாைர்பு

அணுகல்

காருத்தநா

ாைங்கம

7

முமகள்

8

யகுப்மகில்
உள்ைங்கா
ஈடுாடுகள்

9

கல்யிமனத் கதாைர்யதில் திர்ககாள்ளும் சயால்கள் (1)
கசயித்தின் குமாடுமைனயர்
ஆம்தக் ைல்ிக்ைரண சதரதுப் தள்பிக்கூடங்ைபில் பெர்ரல் றர்சைரள்ளும் ெறங்ைள்

ெறன பேடங்ைள் சதரதுப் தள்பிில் தடித் திநகு ெறநப்புப் தள்பிக்கூடங்ைளுக்குச் செல்றல் உள்ப ெறங்ைள்
தள்பிக்கூடங்ைபில் றநகரண ஆெறரிர்ைள் தற்நரக்குகந: அகடரபங்ைபினறபேந்து ரக்ைறங்ைகப உபேரக்குல்
ற்றுக்சைரள்பப்தட்ட தரடத்றட்டம் பக
கெகை சரறின் ம்பு
அணுைக்கூடி டித்றல் ைற்கை சதரபேட்ைள் இல்னரது
ரர்ைளுக்குப் புரிந்துசைரள்றலும் இனக்ைத்றலும் ெறம் உள்பது (ைரனங்ைகபப் புரிந்துசைரள்து)
பர்வுத் ரள்ைபில் உள்ப அநறவுறுத்ல்ைகபப் புரிந்துசைரள்றல் ெறம் உள்பது.
ைநாடுதல் இனக்கம் குமாடு
சதரது பதரக்குத்து பனம் தள்பிக்கூடங்ைளுக்கு தம்

தள்பிக்கூடங்ைபில் இனரகைளுக்கு ற்ந குப்தகநைள் ற்றும் ஏய்வு அகநைள் இல்னரரல், ைட்டிடங்ைள் ற்றும்
ைற்கை சதரபேட்ைபின் அணுைல்ன்கின் அடிப்தகடில் ரர்ைள் தரடங்ைகப பர்வு செய் பண்டும்.
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கல்யிமனத் கதாைர்யதில் திர்ககாள்ளும் சயால்கள் (2)
ார்மய குமாடுகள்
ைல்ி றறுணங்ைள், குப்தகநைள் ற்றும் ஏய்வு அகநைளுக்கு உடல் ரீறரணஅணுைல் ெற தற்நரக்குகந
ைல்ி றறுணங்ைபில் தரக றக்ைண்டநறல் ெறம்
அணுைக்கூடி டிங்ைபில் ைற்கை சதரபேட்ைபின் தற்நரக்குகந
பர்வுத் ரள்ைள் அணுைக்கூடி டிங்ைபில் ங்ைப்தடில்கன
பர்ின் பதரது சதரபேத்ரண ளத்ரபர்ைகபக் ைண்டுதிடிப்தறல் ெறம்
பர்வுைபில் ரற்றுக் பைள்ிைள் ங்ைப்தடுறல்கன
தள்பிைபில் றநன்பதெற/ஸ்ரர்ட் கைடக்ை சரகனப்பதெறைகபப் தன்தடுத்துற்ைரண ைட்டுப்தரடுைள்
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சுகாதாப ளசமயகமப் கறுயதில் ளானாினின் னணம்
ரற்றுத்றநணரபிைள் குகநந்தட்ெம் ற்நர்ைகபப் பதரனப சதரது சுைரரத் பகைகபக் சைரண்டுள்பணர். ெறன குகநதரடுைளுக்கு
ிரிரண சுைரர தரரிப்பு பகப்தடுைறநது. குகநதரடுைள் உள்பர்ைள் சுைரர பெகைபின் தின்பேம் றகனைபில் ெரல்ைகப
றர்சைரள்ைறன்நணர்.
கட்டிைத்தில்

யமிகசலுத்தல்,

எரு சந்திப்பு

எதுக்கீ ட் மை கல்

1

நருத்தயருைன்

ணினார்களுைன்

கதாைர்பு ககாள்ல்

கதாைர்பு

2

நருத்துய
மநனத்மத அமைதல்

3

4

சரினா

நருத்துயநம

அமைனாம் காணல்,

5

நருந்துச்சீட்மை

ளநலும் யியபங்கள்
நருத்துயரிைம்
இருந்து கல்

தகயம அணுகல்
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டுத்துக்ககாள்ல்

புரிந்துக்ககாள்ல்

6

கிமைக்கப்கறும்

நருந்து

7

8

நருந்து

யாங்குதல்

9

10

நருத்துய
அிக்மககளுக்கு
அணுகல்

சுகாதாப ளசமயகமப் கறுயதில் இனாமநகமக் ககாண்டுள்யர்கள்
திர்ககாள்ளும் சயால்கள்

இனாமநகள் நற்றும் இனாமநகமக் ககாண்டுள்யர்கம கண்ைிதல்
இனரகைகபக் குநறத் ரய்ற ைல்ிின் தற்நரக்குகந
பேத்து கத்றன் ெரிரண பத்றல் கனீடுைள் ைறகடக்ைரக,
அடிட்ட சுைரர அறைரரிைபிடறபேந்து பதரதுரண ைண்ைரிப்பு இல்கன
சதரது க்ைளுக்கு ைல்ி ைற்தற்கு இனரகைளுக்ைரண சதரது சுைரர ைல்ி றட்டங்ைள் இல்னரது
தள்பிக்கூட தரடத்றட்டங்ைபில் அடிப்தகட இனரக அகடரபம் ைரணும் திற்ெற இல்னரது
பெகைகபப் சதறும் இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைகப அகடரபம் ைரண்தறல் சுைரர கங்ைபில் பதரற செல்பகந
இல்கன

ஆபம் சுகாதாப ளசமயக்கா அணுகல்
சுைரரப் தரதுைரப்பு கங்ைளுக்கு உடல் ரீறரணஅணுைல் ெற தற்நரக்குகந
சுைரரப் தரதுைரப்பு கங்ைபில் எனற/ைரசரபி சரடர்தரடல் ற்றும் கெகை சரற சரறசதர்ப்தரபர்ைள் இல்னர றகன
சுைரரப் தரதுைரப்பு கங்ைளுக்குச் செல்றல் ெறம்
அணுைக்கூடி டிங்ைபில் சுைரரத் ைல்ைள் ைறகடக்ைரக
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ிதி உள்ைக்கத்தில் திர்ககாள்ளும் சயால்கள் (1)
றற உள்படக்ைம் ன்தது பேரண ஆரங்ைள் ற்றும் றறச் பெகைகப அணுகும் றநகணக் குநறக்ைறநது. எபே
சரறகன உபேரக்குது ற்றும் றற தரிர்த்கணைகப சுரீணரை டத்துது ஆைறக இறல் அடங்கும்.
இனரகைகபக் சைரண்டுள்பர்ைள் றற உள்படங்ைனரண பெர்க்கைக்கு இகடபெநரை தின்பேம் கடைகப
றர்சைரள்ைறன்நணர்.

கசயித்தின் குமாடுமைனயர்கள்
பகநரண பகனத் துகநில் றைக் குகநரண திறறறத்தும்
அர்ைபில் சதபேம்தரபனரர் ிெரிைள் அல்னது ீன ைரனர் சரறனரபர்ைள் (ைடிண உடல் உகப்தரபிைள்)
சரறல் திற்ெறக்ைரண ரய்ப்புைள் குகநவு
ங்ைறைபில் ைல் சரடர்தரடலுக்ைரண கடைள்
அர்ைபின் குகநதரடுைள் ைரரை ங்ைறைள் ைடன் ங்ைத் ங்குைறன்நண
ங்ைற தரிர்த்கணைபின் ிறபகநைள் ற்றும் றதந்கணைகபப் புரிந்துசைரள்றல் ெறம்
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ிதி உள்ைக்கத்தில் திர்ககாள்ளும் சயால்கள் (2)
ார்மய குமாடுகள்
இகபங்ைபில் அணுை படிர பகன ரய்ப்பு அநறிப்புைள்
ங்ைறைள் ற்றும் .டி.ம் ைளுக்கு உடல் ரீறரை அணுகும் ெற தற்நரக்குகந
ங்ைறைபில் றசெலுத்துறல் ெறம்
அணுைக்கூடி டிங்ைபில் ங்ைற ஆங்ைபின் தற்நரக்குகந
தல்பறு ரத் ரள்ைகப பறுதடுத்துறல் உள்ப ெறங்ைள்
ைடவுச்செரற்ைள் ற்றும் தின்ைகபப் தன்தடுத்தும் பதரது அந்ங்ைம்/இைெறம் பதணுறல் ெறக்ைல்ைள்
தரர்கக் குகநதரடு உள்பர்ைபின் ைக்ைறல் ைடன் ங்குல் ற்றும் ங்ைறக் ைக்கு சரடங்குல் பதரன்ந பெகைகப
அணுகுறல் ெறன ங்ைற ஊறர்ைபின் க்ைம்
இனக்கம் குமாடு
இக்ைம் குகநதரடுள்ப சரறனரபர்ைளுக்கு ெறரை கூடுல் பலீடுைள் பக ன்தக பனரபிைள் அணுரணிக்ைறன்நணர்.
ங்ைறைள் ற்றும் .டி.ம் ைளுக்கு உடல் ரீறரை அணுகும் ெற தற்நரக்குகந
ெக்ை ரற்ைரனறில் திப்தர்ைளுக்கு ங்ைற பைப்திடங்ைைகப (ைவுன்டர்ைகப) அணுை படிரது
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உதயி சாத கதாமில்நுட் னன்ாட்டிற்கா தமைகள்
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தின்ளசி/ஸ்நார்ட் மகப்ளசி அடிப்மைனிா உதயி கதாமில்நுட் னன்ாட்டிற்கா தமைகள்
• தின்ளசி/ஸ்நார்ட் மகப்ளசி, தபவு நற்றும் கநன்காருள் கசனிகின் நிவு: றகனரண பேரணம் இல்னரர்ைளுக்கு,
ெரணங்ைபின் ிகன அறைம். செித்றநன் ற்றும் பதச்சு குகநதரடுள்பர்ைளுக்கு ைரசரபி அகப்திற்கும், தரர்க
குகநதரடுள்பர்ைளுக்கு றசெலுத்லுக்கும் கூடுல் இக வு பகப்தடுைறநது. வுைபின் ிகன அர்ைளுக்கு ைகன
அபிக்ைறநது. தரர்கக் குகநதரடுள்பர்ைள் கறுக்ைப்தட்ட அம்ெங்ைளுடன் தன்தரடுைபின் தரீட்கெ சன்சதரபேள்
செனறைகபப் தன்தடுத்துைறன்நணர் (தம் ைிப்தரன் ற்றும் றசெலுத்ல் சன்சதரபேள் செனறைள்).
• மகனைக்க கநன்காருள் கசனிகின் யபம்பு குமயாக உள்து:சதபேம்தரனரண தன் சன்சதரபேள் செனறைள்
உள்ளூர் சரறைபில் ைறகடக்ைரது (றசெலுத்ல் சன்சதரபேள் செனறைள்), இனங்கை கெகை சரறக்ைரண
சன்சதரபேள் செனறைள் றைக் குகநவு.
• இமணப்பு சிக்கல்கள்: றசெலுத்ல் ற்றும் ைரசரபி அகப்பு தன்தரடுைளுக்கு றகனரண இகப்பு பக.
• உதயி கதாமில்நுட்த்தில் குமந்த யிமிப்புணர்வு: பதச்சு ற்றும் செித்றநன் குகநதரடுள்பர்ைளுடன் எப்திடுகைில்,
இக்ைம் குகநதரடுள்பர்ைள் ற்றும் தரர்க குகநதரடுள்பர்ைபிகடப உி சரறல்நுட்தம் தற்நற அநறவும்
ிறப்புர்வும் அறைரை உள்பது.
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