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நன்றிகள்  

WIFI ெயிற்சி ப ாடியூல்கலை உருவாக்கிய அெிவிருத்திக்கான ஆசிய, ெசுெிக் தகவல், 

பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெப் ெயிற்சி நிலையத்திற்கு (Asian and Pacific Training 

Centre for Information and Communication Technology for Development - UN-

APCICT) விபசட ான நன்றிகலைத் பதாிவித்துக் பகாள்கிபறாம்; இந்த ப ாடியூல்கபை 

இவ் ஆவணத்திற்கான அடிப்ெலடயாக அல ந்தன.  APCICT நிலையம் ஐக்கிய 

நாடுகள் அல ப்ெின் ஆசிய ெசுெிக் ெிராந்தியத்திற்கான பொருைாதார, சமூக 

ஆலணக்குழுவின் (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - 

ESCAP) ெிராந்திய நிறுவனப ான்றாகும். இந்தப் ெயிற்சிக் லகநூல், 

வியாொரங்கலைத் திட்ட ிடுவதிலும் முகால  பசய்வதிலும் தகவல், பதாடர்ொடல் 

பதாழில்நுட்ெத்லதப் ெிரபயாகிப்ெதற்கான ஆற்றலை விருத்தி பசய்வதன் மூைம் 

பெண்கைின் முயற்சியாண்ல க்கு உதவும் பநாக்கில் சுஹுருைிய (Suhuruliya) என்ற 

பெயாில் இைங்லகயில் நலடமுலறப்ெடுத்தப்ெடும் Women and ICT Frontier Initiative 

(WIFI) நிகழ்ச்சியின் ஒரு ெகுதியாகும். 
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1. அெிவிருத்தியில் தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெம் 

கடந்த தசாப்தங்கைில் அெிவிருத்தியலடந்துவரும் நாடுகைில் சமூக, பொருைாதார, 

அரசியல் அெிவிருத்திலய ஏற்ெடுத்துவதில் தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெம் 

ொாியைவிைான முக்கியத்துவத்லதக் பகாண்டுள்ைதாகக் கருதப்ெடுகின்றது. 

இத்பதாழில்நுட்ெப் புரட்சியின் காரண ாக, சமூக பொருைாதார, அரசியல் 

அெிவிருத்தியானது விலனத்திறனும் ெயனுறுதியும் பகாண்டதாக 

முன்பனற்ற லடந்துள்ைது. ப லும், தகவல், பதாடர்ொடல், பதாழில்நுட்ெ ானது 

அதிகைவிைான விடயப்ெரப்புக்கைில் ஒரு முக்கிய ான அெிவிருத்திக் கருவியாக 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைது. அது சமுதாயங்கள் தகவல்கலைப் பெறுவதற்கான 

அணுகல் வசதிகலை அதிகாிப்ெதுடன் அவர்களுக்கு கிலடக்கக்கூடிய 

வாய்ப்புக்கலையும் விாிவுெடுத்துகின்றது.  

இைங்லக உட்ெட அெிவிருத்தியலடந்துவரும் நாடுகள் அலனத்திலும் 

அெிவிருத்திலயச் சாத்தியப்ெடுத்துவதில் தகவல், பதாடர்ொடல், பதாழில்நுட்ெத்தின் 

ொாியைவிைான இயலுல கைின் உந்துதைால் தான் அெிவிருத்திக்கான தகவல், 

பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெச் பசயற்திட்டங்கள் ஆரம்ெிக்கப்ெட்டன. இவ் 

அெிவிருத்திச் பசயற்திட்டங்கலை நீண்ட நிலைத்திருக்கச் பசய்ய பவண்டு ாயின், 

இச்பசயற்திட்டங்கைின் வடிவல ப்ொைர்கள் ொலினப் ெங்பகற்புடன் கூடிய, 

அலனவலரயும் உள்ைடக்கிய அெிவிருத்தி பதாடர்ெில் விபசட ாகக் கவனம் 

பசலுத்துவது அத்தியவசிய ானதாகவுள்ைது.   

 

2. பெண்களுக்குத் பதாழில்நுட்ெ அறிவு இல்லையா?  

ொலினச் ச த்துவத்லத ஊக்குவித்து பெண்களுக்கு வலுவூட்டுவதற்கான ஒரு கருவியாக 

தகவல், பதாடர்ொடல் 

பதாழில்நுட்ெம் அல ய முடியும் 

என்று அலடயாைம் 

காணப்ெட்டுள்ை அபதபவலை, 

ஆண்களுடன் ஒப்ெிடுலகயில் 

பெண்கைில்  ிகக் குலறந்த 

பதாலகயினபர தகவல், 

பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெத்லத அணுகிப் ெயன்ெடுத்துகின்ற “ொலினப் ெிைவு” 

நிலைபயான்று காணப்ெடுகின்றல யும் அலடயாைம் காணப்ெட்டுள்ைது. இப்ொலினப் 

ெிைலவ நிவர்த்தி பசய்வதற்கு விபசட ாக நடவடிக்லககள் எடுக்கப்ெடாதவிடத்து, தகவல், 

பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெ ானது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இலடயில் தற்பொது 

நிைவும் ச னற்ற தன்ல கலை ப லும் ப ாச ாக்கி புதிய ச னற்ற தன்ல கலை உருவாக்கும் 

அொய நிலை காணப்ெடுகின்றது.  

  

“நான் எனது  கன் ாலர பநசிக்கிபறன். எனது 

 கள் சிறந்த கல்விலயப் பெற பவண்டும் 

என்று விரும்புகின்பறன். அப்பொது தான் 

எனது ெரம்ெினர் அனுெவிப்ெவற்லற அவள் 

அனுெவிக்காதிருக்க முடியும்” 
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அத்துடன் தகவல் பதாழில்நுட்ெ ானது பெண்கைின் விபசட ான சூழ்நிலைகளுக்கான 

தீர்வுகலை வழங்கவில்லை என்றும் நம்ெப்ெடுகின்றது.   

பெண்கள் குறிப்ொக கிரா ியப் பெண்கள் லகயடக்கத் பதாலைபெசிகள், கணினிகள் 

பொன்ற பதாடர்ொடல் சாதனங்கலைச் பசாந்த ாக லவத்திருப்ெதற்கான சாத்தியங்கள் 

குலறவாகபவ காணப்ெடுகின்றன. 

ப லும், பெண்கைின் தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெ அணுகல்  ற்றும் 

ெயன்ொடு. பதாழில்நுட்ெ உட்கட்டல ப்புப் ெிரச்சிலனகளுக்கு அப்ொற்ெட்ட 

காரணிகைாலும்  ட்டுப்ெடுத்தப்ெடுகின்றது. சமூக ாீதியாக உருவாக்கப்ெட்டுள்ை 

ொலின வகிொகங்களும் உறவுமுலறகளும், தகவல் சமுதாயத்தில் ச த்துவ 

அடிப்ெலடயில் ெங்பகற்ெதற்கான ஆண்கைதும் பெண்கைதும் ஆற்றலைத் 

தீர் ானிப்ெதில் முக்கிய வகிொகத்லதக் பகாண்டுள்ைன.  

இைங்லகச் சூழ்நிலைலயக் கவனத்திற் பகாண்டு பநாக்குலகயில் தகவல், 

பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெத்திற்கான அணுகலில் குறிப்ெிடத்தக்க அைவில் ொலின 

டிஜிட்டல் ெிைவு காணப்ெடுவதுடன் ஆண்கைின் தகவல் பதாழில்நுட்ெ அறிவு, 

பெண்கைின் தகவல் பதாழில்நுட்ெ அறிலவ விட ஒப்பீட்டைவில் அதிகாித்துக் 

காணப்ெடுகின்றது.  இைங்லக உட்ெட அதிக ான நாடுகைில், இலணயத்லதப் 

ெயன்ெடுத்தும் பெண்கைின் எண்ணிக்லக, கல்விகற்ற நகரப்புற உயர் வகுப்ெினலரச் 

பசர்ந்த ஒரு சிறு குழுவிற்கு  ாத்திரம் வலரயறுக்கப்ெட்டதாகக் காணப்ெடுகின்றது.  

இவ்வாறு அணுகலைக் பகாண்டுள்ை குழுக்கள்  த்தியிலும், இலணயம்  ற்றும் ஈ-

ப யிலுக்கான அணுகலைக் பகாண்டுள்ை பெண்கைின் எண்ணிக்லக ஆண்கலைவிடக் 

குலறவாகபவ காணப்ெடுகின்றது. இந்நிலை இலணயம்  ற்றும் ஈப யிலுக்கு 

 ாத்திரம் உாியதன்று. ஏலனய பதாழில்நுட்ெ முன்பனற்றங்கள், பெண்கலை விட 

ஆண்கைினாபைபய அதிகைவில் ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன.    
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2.1 பெண்கைின் தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெப் ெயன்ொட்டுகள் தலடயாக 

உள்ை காரணிகள் எலவ?  

 வறுல  

 வீட்டு முன்னுாில கள்  

 கல்வியறிவின்ல  

 ப ாழிாீதியான தலடகள் 

 அணுகலுடன் பதாடர்புலடய சவால்கள் 

 பதாடர்ெற்ற ெிரபயாகங்கள்  ற்றும் பதாடர்புலடய உள்ைடக்கங்கள் 

காணப்ெடால  

 இலணயவழி/இலணயத் பதாடர்ெிைா ொதிப்புக்கள் 

 சமூக கைாசாரத் தலடகள்   

 ெயிற்சியின்ல  

 நம்ெிக்லகயின்ல  

                                           

 

பெண்கள் தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெத்லதப் ெயன்ெடுத்துவதிலுள்ை 

தலடகலை பவற்றிபகாள்வதற்கு, பெண்களுக்கு வலுவூட்டுதலை ஒரு அறிவுபூர்வ ான 

தீர்வாகக் கருத முடியும். பெண்களுக்கு வலுவூட்டுவதற்கு, முயற்சியாண்ல   ற்றும் 

தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெம் ஒருங்கிலணக்கப்ெட்ட முயற்சியாண்ல  

என்ெவற்லற உொய ாகப் ெயன்ெடுத்த முடியும். பெண்கள் தகவல், பதாடர்ொடல் 

பதாழில்நுட்ெத்திலும் அதனுடன் பதாடர்புலடய கருவிகைிலும் ஈடுொடு காட்டும் 

பொது, இலணயத் பதாடர்ெிைா ொதிப்புக்கள் ஓரைவுக்கு குலறவலடவதற்கான 

சாத்தியங்களும் காணப்ெடுகின்றன. 

உதாரண ாக: பெண் இலணயத் பதாழில்முயற்சியாைர்களும் இலணயவழியில் 

பவலைபசய்யும் பெண்களும் தங்கலைத் தவறாகப் ெயன்ெடுத்தக் கூடிய தனிப்ெட்ட 

ஆட்களுடன் பகாடுக்கல் வாங்கல் பசய்வதனால் ொதிப்புறுவதற்கான வாய்ப்பு 

குலறவலடயும்.   

ப லும், பெண்கள்  ீது சு த்தப்ெட்டுள்ை தலடகலை இல்ைாபதாழிப்ெதற்கு, பொருத்த ான 

பகாள்லககள் உருவாக்கப்ெடுவதும் முக்கிய ானதாகும். 
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3. பெண்களுக்கான வலுவூட்டல்  

வலுவூட்டல் என்ெதற்கு, பதாிவுகலை (வைங்கலை) அதிகாிக்கின்றதும், ஒருவர் தனக்கும் 

பொதுவாக பநாக்குலகயில் சமூகத்திற்கும் ெயனுள்ை பதாிவுகலைச் பசய்வதற்கான ஆற்றலை 

ப ம்ெடுத்தும் ஒரு  ாற்றற் பசயன்முலற என்று பொதுவாக வலரவிைக்கணம் 

கூறப்ெடுகின்றது.  

பெண்களுக்கு வலுவூட்டல் என்ெது அவர்கள் சமூக, பொருைாதார  ற்றும் அரசியல் 

வாழ்வில் முழுல யாகப் ெங்பகற்கக் கூடிய நிலைலய உறுதிபசய்வதாகும். 

  

பெண் என்ெவள் ஒரு முழுமையான வட்டம் பொன்றவள். ெமடப்ெதற்கான, 

ஊட்டைளிப்ெதற்கான, ைாற்றியமைப்ெதற்கான ஆற்றல் அவளுக்குள் 

பொதிந்துள்ளது. – டியானி பைரிமைல்ட் 
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தனிப்ெட்ட ஆட்கள் தங்களுலடய வாழ்க்லகயில் உொயமுலறத் பதாிவுகலைச் 

பசய்வதற்கான சிறப்ொன ஆற்றலைப் பெறுகின்ற பொது, அது அவர்களுலடய 

பொருைாதார, சமூக நல்வாழ்வில் நல்ை விலைவுகலை ஏற்ெடுத்தும். வலுவூட்டப்ெட்ட 

பெண்கள், அெிவிருத்தியலடந்த சமுதாயப ான்றின் தவிர்க்க முடியாத ஓர் அங்க ாக 

விைங்குவார்கள். உண்ல யில், அெிவிருத்திக்கும் பெண்கைின் வலுவூட்டலுக்கும் 

இலடயில் இரு வழித் பதாடர்பொன்று காணப்ெடுகின்றது. பெண்கள் சுகாதார 

ெரா ாிப்பு, கல்வி, வாழ்வாதாரம், அரசியல் ெங்பகற்பு என்ெவற்றுக்கான சிறந்த 

அணுகலைப் பெறுகின்ற பொது, தாங்கள் அதிகம் வலுவூட்டப்ெட்டிருப்ெதாக அவர்கள் 

உணர்வார்கள். அதன் விலைவாக, அவர்கள் சமூக, பொருைாதார அெிவிருத்திக்குக்கு 

சிறப்ொகப் ெங்கைிப்புச் பசய்யக்கூடிய ஆற்றலைப் பெறுவர்.  
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3.1 ெயனுறுதி வாய்ந்த வலுவூட்டல் பெண்கைின் 

வாழ்வில் ெல்பவறுெட்ட சாதக ான 

தாக்கங்கலை ஏற்ெடுத்தும். அது பெண்களுக்குப் 

ெின்வரும் நன்ல கலைப் பெற்றுக் பகாடுக்கும்:  

 வன்முலறயிலிருந்து ொதுகாப்புப் பெறுதல்  

 தங்கைது ொலியல்  ற்றும் இனப்பெருக்க 

உாில கள்  ீது கட்டுொட்லடக் 

பகாண்டிருத்தல் 

 தங்கைது கருத்துக்கள் பகட்கப்ெடுதல்  

 சமூக  ற்றும் பொருைாதார நகர்வு 

காணப்ெடுதல்  

 நிதிச் பசாத்துக்கலைச் பசாந்த ாக 

லவத்திருப்ெதற்கும் 

கட்டுப்ெடுத்துவதற்கு ான ஆற்றல் 

காணப்ெடுதல்  

 

3.2  கைிர் வலுவூட்டலில் தகவல் பதாடர்ொடல் 

பதாழில்நுட்ெத்லத எவ்வாறு ெயன்ெடுத்த 

முடியும்  

 கைிர் வலுவூட்டல் முயற்சிகளுக்கான வசதிகலை 

வழங்கக் கூடிய முக்கிய ான உந்து சக்திகைில் 

ஒன்றாக தகவல் பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெம் 

விைங்குகின்றது. புதிய பதாழில்நுட்ெத்தின் 

முன்பனற்றம், அெிவிருத்தியலடந்த  ற்றும் 

அெிவிருத்தியலடந்துவரும் நாடுகைில் 

லகயடக்கத் பதாலைபெசிகைினதும் சமுக 

வலையல ப்புச் பசலவகைினதும் 

ெரந்தைவிைான ெயன்ொடு என்ெவற்லறத் 

பதாடர்ந்து, பெண்கள் தங்கைது வாழ்வில் 

எதிர்பநாக்குகின்ற தலடகலை பவற்றிபகாண்டு 

ஆக்கத்திறனும் புத்தாக்க உணர்வும் 

பகாண்டவர்கைாக  ாறுவதற்கு உதவும் 

முக்கிய ான சாத்தியப்ெடுத்தற் காரணியாக 

தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெம் 

விைங்குகின்றது. ப லும், பெண்கள், குறிப்ொக 

அெிவிருத்தியலடந்துவரும் நாடுகைில் கல்வி 

அறிவு குலறந்த, ஓரங்கட்டப்ெட் குழுவாக 

 

ஜபயா ி பைாகுலியன, இைங்லகயின் 

லகயடக்கத் பதாலைபெசிச் 

சந்லதப்ெடுத்தல் பதாழில்துலறயில் 

புரட்சிகர ான  ாற்றங்கலை 

ஏற்ெடுத்திய, இைங்லகயின் 

லகயடக்கத் பதாலைபெசிச் 

சந்லதப்ெடுத்தல் முன்பனாடியான, 

zMessenger கம்ெனியின் ச  

ஸ்தாெகரும் ெிரத  நிலறபவற்று 

அதிகாாியு ாவார். 

அவர் தனது கலதலயக் கூறுலகயில்,    

“ெத்து வருடங்களுக்கு முன்னர், நான் 

எனது பதாழிலை விட்டு விைகி, நான் 

இப்பொது திரு ணம் பசய்துள்ை 

எனது துலணவருடன் இலணந்து 

பகாண்படன். புதிய 

கம்ெனிபயான்லற ஆரம்ெிக்க 

பவண்டும் என்ெது அவருலடய 

கருத்தாக இருந்தது. ஆரம்ெத்தில் சிை 

வருடங்கைாக கடுல யான நிதி 

பநருக்கடிலய எதிர்பகாண்படாம், 

லகயடக்கத் பதாலைபெசித் 

பதாழில்நுட்ெத் தீர்வுகளுக்கு நல்ை 

எதிர்காைம் இருப்ெலத 

அறிந்திருந்ததனால் நாங்கள் அந்த 

இழப்புச் சாத்தியத்லத எதிர்பகாள்ைத் 

தயாராக இருந்பதாம். 

சந்லதப்ெடுத்தல் பதாழிற்ொடுகள் 

அலனத்லதயும் நான் கவனித்பதன், 

பதாழில்நுட்ெத் தீர்வுகள் 
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இருப்ெதன் காரண ாக, அதன் மூைம் தகவல்கலையும் அறிலவயும் பெறுவதற்கான 

பெண்கைின் அணுகலை ப ம்ெடுத்தவும் முடியும்,  சாதனங்கலை அல்ைது புதிய 

பதாழில்நுட்ெத்லதச் பசாந்த ாக லவத்திருப்ெது இைம் பெண்கைின் அந்தஸ்லதயும் 

சக்திலயயும் அதிகாிக்கச் பசய்வதுடன் முன் ாதிாியான பெண்கள் என்ற வலகயில் 

சமுதாயத்தில் வித்தியாச ான, முக்கிய வகிொகங்கலை நிலறபவற்றுவலதயும் 

சாத்தியப்ெடுத்தும்.  
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3.3  கைிர் வலுவூட்டலும் நிலைபெறான அெிவிருத்தி இைக்குகளும் 

உைகைாவிய ொலின இலடபவைி அறிக்லக 2015 இற்கு இணங்க, 2006 ஆம் ஆண்டு 

பதாடக்கம், கால் ெில்லியன் பெண்கள் ஊழியப் ெலடயில் இலணந்துள்ை பொதிலும் 

ெத்து வருடங்களுக்கு முன்பு ஆண்கள் உலழத்த பதாலகக்குச் ச னான பதாலகபய 

தற்பொது அவர்களுக்கான வருடாந்த ஊதிய ாகச் பசலுத்தப்ெடுகின்றது. வறுல ப் 

ெிரச்சிலனகளுக்குத் தீர்வு கண்டு எந்தபவாரு ஆளும் புறக்கணிக்கப்ெடாத விதத்தில் 

அலனவலரயும் உள்ைடக்கிய அெிவிருத்தியின் நிலைபெறான தன்ல லய 

உருவாக்குவதற்கான அதிகாரங்களுடன் நிலைபெறான அெிவிருத்தி இைக்குகள் 

பதாடர்ந்தும் பசயற்ெட்டு வருகின்றன. 

சட்டவாக்கம், சமூக  ற்றும் கைாசார பநறிமுலறகைிலும் பொருைாதார  ற்றும் 

அரசியல் நலடமுலறகைிலும் ெல்பவறு  ாற்றங்கள் பசய்யப்ெட்டுள்ைல யினால் 

ொலினச் ச த்துவத்திலும் வலுவூட்டலிலும் அர்ப்ெணிப்புடன் கூடிய கவனம் 

பசலுத்தப்ெட பவண்டியுள்ைது. நாடுகைின் பசயற்ொடுகளுக்கு வழிகாட்டுவலதயும், 

பெண்களுக்கான வலுவூட்டலை ஊக்குவித்து 2030 ஆம் ஆண்டில் ொலினச் 

ச த்துவத்லத அலடவதற்கான ஆரம்ெப் புள்ைிகலை வழங்கும் பநாக்கத்திற்காக 

இைக்குகள் உருவாக்கப்ெட்டுள்ைன. அபத பநரம், நிலைபெறான அெிவிருத்தி 

இைக்குகள் பதாடர்ொன உைகைாவிய உடன்ெடிக்லகயானது, அலனத்து 

இைக்குகளுக்கும் ஏற்புலடயதாகும் ஒரு பகாட்ொடாக அலனவலரயும் 

உள்ைடக்குவலத ஏற்றுள்ைது. அதனால் பெண்களுக்கான வலுவூட்டைானது 

முக்கிய ான குறிக்பகாள்கைில் ஒன்றாகவும் ஒட்டுப ாத்தத் தீர்வின் ஒரு முக்கிய ான 

ெகுதியாகவும் விைங்குகின்றது. 
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3.4 நிலைபெறான அெிவிருத்தி இைக்கு 5 – ொல் ச த்துவத்லத அலடதலும் 

அலனத்துப் பெண்களுக்கும் சிறு ிகளுக்கும் வலுவூட்டதலும் 

  

நிலைபேறான 

அபிவிருத்தி 

இைக்கு 5 

பெண்களுக்கு பொருளாதார 

வளங்கமளயும் பெறுவதற்கான 

ைை உரிமைகமளயும் 

பைாத்துரிமைமயப் 

பெறுவதற்கான அணுகமையும் 

வழங்குவதற்கான 

ைறுசீரமைப்புக்கமள 

பைற்பகாள்ளுதல்  

பெண்களுக்கான வலுவூட்டமை 

ஊக்குவிப்ெதற்காகச் 

ைாத்தியப்ெடுத்தும் 

பதாழில்நுட்ெத்தின் 

ெயன்ொட்மட பைம்ெடுத்துதல் 

ொல் ைைத்துவத்மத 

ஊக்குவிப்ெதற்கான சிறந்த 

பகாள்மககமளயும் அமுைாக்க 

முடியுைான ைட்டவாக்கங்கமள 

உருவாக்கிப் ெைப்ெடுத்துதல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பெண்களுக்கு எதிரான 

அமனத்து வமகயான 

ொகுொடுகளுக்கும் முடிவு 

கட்டுதல்  

பெண்களுக்கு எதிரான 

அமனத்து வமகயான 

வன்முமறகமளயும் ஒழித்தல்  

சிறுவர், இளவயது ைற்றும் 

நிர்ப்ெந்தத் திருைணங்கள் 

ைற்றும் பெண் பிறப்புறுப்புச் 

சிமதப்பு என்ென பொன்ற 

தீய நமடமுமறகமள 

முற்றாக ஒழித்தல் 

ைம்ெளைற்ற ெராைரிப்பு 

ைற்றும் வீட்டு பவமைகமள 

அமடயாளம் கண்டு 

பெறுைதி ைதித்தல் 

பெண்களின் 

முழுமையானதும் ெயனுறுதி 

வாய்ந்த ெங்பகற்மெ 

உறுதிப்ெடுத்துதல் 

ொலியல் ைற்றும் 

இனப்பெருக்கச் 

சுகாதாரத்திற்கும் 

இனப்பெருக்க 

உரிமைகளுக்குைான 

உைகளாவிய அணுகமை 

உறுதிப்ெடுத்துதல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 முயற்சியாண்ல  என்றால் என்ன? 

முயற்சியாண்ல  என்ெது, வியாொரப ான்லற உருவாக்கி இைாெ ீட்டும் விதத்தில் அதலன 

முகால  பசய்வதற்கான ஆற்றலையும் விருப்ெத்லதயும் குறிக்கின்ற ஒரு கூட்டு 

எண்ணக்கருவாகும். முயற்சியாண்ல  என்ெது நிதி ாீதியான  ற்றும் சிை பொது, சமூக 

ாீதியான ெயன்கலைத் தரக்கூடிய இறுதி இைக்குடன் இலணந்த வலகயில், இழப்புச் 

சாத்தியங்கலை எதிர்பகாள்ளுதல், வாய்ப்புக்கள்  ற்றும் சவால்கள் பதாடர்ொன 

ொாியைவிைான காட்சிலயெ புாிந்து பகாள்ைல், புதிய விடயங்கலை உருவாக்குதல், 

சிை ெலழல யான எண்ணக்கருக்கலை  ீைக் கண்டுெிடித்தல் என்ெவற்லறக் குறிக்கும். 

ஓரங்கட்டப்ெட்டவர்களுக்கு வலுவூட்டி, எந்தபவாரு நாட்டிலும் அல்ைது 

ெிராந்தியத்திலும் ஸ்திரத்தன்ல லயயும் பசழிப்லெயும் ஏற்ெடுத்துவதில், 

தனிநெர்கைினதும் சமுதாயத்தினதும் அெிவிருத்திக்குச் சாதக ான முலறயில் 

ங்கைிப்புச் பசய்யும் ஆற்றலை, முயற்சியாண்ல  பகாண்டுள்ைல லயச் சான்றுகள் 

நிரூெிக்கின்றன. 

   

தகவல், பதாடர்ொடல் 

பதாழில்நுட்ெத்மதயும் 

முயற்சியாண்மைமயயும் 

அல்ைது 

முயற்சியாண்மையுடன் 

ஒருங்கிமணந்த தகவல், 

பதாடர்ொடல் 

பதாழில்நுட்ெத்மதப் 

பெண்களுக்கு 

வலுவூட்டுவதற்குப் 

ெயன்ெடுத்த முடியும். 
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4.1 பதாழில்முயற்சியாைர் என்ெவர் யார்? 

பதாழில்முயற்சியாைர் என்ெவர்  ாற்றத்லத ஏற்ெடுத்துகின்ற முகவராவார். 

பொருைாதார, சமூக, அல்ைது அரசியல் பெறு ானங்லை உருவாக்கி 

அவ்வாறானவற்லற உருவாக்குவதற்காக புதிய அல ப்பொன்லற உருவாக்கும் 

பநாக்கத்திற்காக புதிய எண்ணக்கருக்கலை அல்ைது வாய்ப்புக்கலை 

உருவாக்குெவராக கண்டுெிடிப்ெவராக விைங்குகின்றார். ஒரு பதாழில்முயற்சியாைாின் 

முக்கிய ெண்புகைில் ெின்வருவன உள்ைடங்கும்: சுய ாக ஆரம்ெித்தல், 

பெறு ானங்கலை உருவாக்குதல், புதிய வாய்ப்புக்கலை இனங்காணுதல்  ற்றும் 

கண்டுெிடித்தல், வைங்கைின் குலறவாக இருந்த பொதிலும் சாதிப்ெதற்கான 

வழிவலககலைக் கண்டுெிடித்தல்  ற்றும் இழப்புச் சாத்தியங்கலை பொறுப்பெற்றல். 

 

  

சுஜாதா, போலைத்தீவு என்ற மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலுள்ள மிகவும் பின்தங்கிய ஒரு 

கிைாமத்தில் ஒரு ஏலை விதலவயாக வாழ்ந்து வந்தாள். அவருக்கு ஒரு நாள், 

அப்பிைபதசத்தில் பவலை சசய்யும் அைச சார்ேற்ற நிறுவனசமான்றுடன் இலைந்து 

பிைபதச சசயைத்தினால் நடாத்தப்ேட்ட சசயைமர்சவான்றில் ேங்பகற்ேதற்கான 

வாய்ப்பு கிலடத்தது. அதில் அவர், உள்ளூரில் கிலடக்கக்கூடிய மூைப் சோருட்கலளப் 

ேயன்ேடுத்தி இனிப்புப் ேண்டங்கள் சசய்யும் முலறலயக் கற்றுக் சகாண்டார்.  

சுஜாதா கூறுகிறார் “எனக்கு நான்கு பிள்லளகள் இருக்கிறார்கள். எனது கைவர் 

என்னிடமிருந்து பிரிந்துவிட்டார். எனது கைவர் பிரிந்து சசன்றதன் பின்னர், சிை சிறிய 

வியாோைங்கலளச் சசய்து வந்பதன். உதவி அைசாங்க அதிேர் அலுவைகத்தினாலும் அைச 

சார்ேற்ற நிறுவனசமான்றினாலும் நடாத்தப்ேட்ட ேயிற்சி நிகழ்ச்சிசயான்றில் 

ேங்பகற்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிலடத்தது. இப்ேயிற்சியில் கற்றுக்சகாண்ட அறிலவப் 

ேயன்ேடுத்தி, இனிப்புப் ேண்டங்கள் சசய்யும் சிறிய வியாோைசமான்லற எனது வீட்டில் 

ஆைம்பித்பதன். இப்போது நான் விற்ேலன சசய்வதற்காக இனிப்புப் ேண்டங்கள், 

கடலை மற்றும் ேனம் ோணி என்ேவற்லறச் சசய்கின்பறன். 

இந்த வியாோைத்லத ஆைம்பித்த போது, நான் சோருளாதாை ரீதியில் மிகவும் ஏலையாக 

இருந்பதன். ஆைம்ேத்தில் உைலையும் உைக்லகலயயும் ேயன்ேடுத்தி லகயினால் 

சோருட்கலளத் தயாரித்பதன். பின்னர் நாங்கள் இயந்திைங்கலளப் ேயன்ேடுத்த 

ஆைம்பித்ததுடன் இனிப்புப் ேண்டங்கலள அருகிலுள்ள கலடகளுக்கு விற்ேலன 

சசய்பதாம். அபதபநைம் நான் எனது வியாோைத்லத “ைக்ஷமி சுவீட் சசனறர்” என்ற 

சேயரில் 2010 ஆம் ஆண்டில் ேதிவு சசய்பதன்.  

அவர் இப்போது வர்த்தகச் சம்பமளனத்துடன் பநைடியான சதாடர்புகலளக் 

சகாண்டுள்ளதுடன் ஏலைக் குடும்ேங்கலளச் பசர்ந்த ேை சேண் பிள்லளகளுக்குத் 

சதாழில் வாய்ப்புக்கலள வைங்குகின்றார். 
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4.2 பவற்றிகர ான பதாழில்முயற்சியாைர்கைின் இயல்புகள்: 

  

 

 

 தீவிை ஆர்வம் மற்றும் 

ஆக்கத்திறன் 

 

தன்னம்பிக்லக 

 

தலைலமத்துவம் 

 

 

இைப்புச் 

சாத்தியங்கலளப் 

சோறுப்பேற்கத் 

தயாைாக இருத்தல் 

 

ேயனுறுதி வாய்ந்த 

சதாடர்ோடல் திறன் 

வாழ்க்லக முழுவதிலும் 

நீடிக்கும் கற்றலுக்குரிய 

திறந்த மனப்ோன்லம 

 

கூட்டாகச் 

சசயற்ேடுவதிலும் 

ஒத்துமழப்ெதிலும் 

ஆர்வம் காட்டுதல் 

 

வாய்ப்புக்கலள 

அலடயாளம் 

காைக்கூடிய ஆற்றல்            

புத்தாக்க மனப்ோங்கு 

 

தலடகலள 

சவற்றிசகாள்ள 

பவண்டும் என்ற 

உறுதியான எண்ைம் 

 

 

பவற்றியில் 

கவனத்மதக் 

குவிப்பொம் 
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 4.3 இைங்லகயிலுள்ை பவற்றிகர ான பெண் பதாழில்முயற்சியாைர்கள்   

 

4.3.1 ஆலடக் லகத்பதாழில் துலறயிலுள்ை பெண் பதாழில்முயற்சியாைர்கள் 

சந்ரா வதுராகை 1991 ஆம் ஆண்டில் பவறு பன 15 பெண்களுடன் கிரா த்தில் தனது 

வியாொரத்லத ஆரம்ெித்தார். இன்று சு ார் 1000 அங்கத்தவர்கலைக் பகாண்டதாக 

இந்த வியாெரம் வைர்ச்சியலடந்துள்ைதுடன், நாடு முழுவதிலும் உள்ை 

பநசவாைர்களுக்கு, குறிப்ொகப் பெண்களுக்கு நிலைபெறான பதாழில்கலைத் 

பதாடர்ச்சியாக உருவாக்கி வருகின்றது. “வியாொரத்தில் ொல்பவறுொட்டுக்கு 

முன்னுாில  வழங்கப்ெடுவதாக நான் நிலனக்கவில்லை- வியாொரம் என்ெது 

வியாொரம் தான், அதன் உாில யாைர் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக 

இருந்தாலும் சாிபய” எனபவ அது ஒரு ச நிலையாக்கியாக உள்ைது. 

பெண்கள் தங்களுலடய ெிரச்சிலனகள் பதாடர்ெில் கைந்துலரயாடி பகாள்லக 

 ட்டத்திைான தீர்வுகலைப் பெறக்கூடிய  ன்றங்கலை உருவாக்குவது  ிகவும் 

முக்கிய ானதாகும் என்று அவர் கருதுகின்றார். ொராளு ன்றத்தில் பெண்களுக்குப் 

பொதியைவு ெிரதிநிதித்துவம் காணப்ெடவில்லை என்றும் ஒன்றுப  இல்ைாத 

நிலையிலிருந்து ஆரம்ெிக்க விரும்புகின்ற பெண்களுக்கு அடி  ட்டத்தில் உதவிகலை 

வழங்கக் கூடிய முலறபயான்று எ க்குத் பதலவப்ெடுகின்றது என்றும் அவர் 

நம்புகின்றார். 
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4.3.2 சல யல் பதாழில் துலறயிலுள்ை பெண் பதாழில்முயற்சியாைர்கள்  

 

தஷ்யா டி சில்வா, இைங்லகயில் “பராஸ்ட் ொண்” என 

அலழக்கப்ெடும் ொரம்ொிய ொண் பதாடர்ெில் புதிய 

கண்பணாட்டப ான்லற உருவாக்கிய ஓர் உயிர்த்துடிப்புள்ை இைம் 

இைங்லகப் பெண்ணாவார். “பராஸ்ட் ொண் அண்ல க்காை ாக 

 க்கள்  த்தியில் பதாடர்ச்சியாகப் ெிரெை லடந்து வருகின்றது. 

அதலன நான் எனது ஆக்கத்திறன்  ிக்க பசர்க்லககள் மூைம்  ாற்றியல த்துள்பைன்” 

என்று தஷ்யா கூறுகின்றார்.  

  

 

தாஷ்யா Facebook இல் தனது வியாொரத்மதச் 

பைய்து வருகின்றார். அவருக்கு இதுவமரயில் 

ொரிய எண்ணிக்மகமயக் பகாண்ட 

இமணயவழி வாடிக்மகயாளர்கள் 

கிமடத்துள்ளார்கள்.   
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உண்ல யான பசாக்பைட் கெிைங்கைின் 

 ீதான ஒரு பெண்ணின் ஆர்வம், அவரது 

தனித்துவ ான ஆக்கத்தின் மூைம் 

பசாந்த ாக ஒரு பதாலக கெிை வலககலை 

உற்ெத்திபசய்யும் நிலைக்கு பகாண்டு வந்து 

பசர்த்துள்ைது. அவருலடய பெயர் ப ாஹ ட் அன்ொஸ். அவர் பசாக்பைட் 

கெிைங்லகைத் தயாாிக்கும் treats n Stuff நிறுவனத்தின் உாில யாைர் உள்ைார்.  தான் 

 பைசியாவில் பசாக்பைட் கெிைங்கலைச் சுலவத்த பொது உண்ல யான 

கெிைங்கலைத் தயாாிக்க பவண்டும் என்ற எண்ணம் தனக்குத் பதான்றியதாக அவர் 

குறிப்ெிடுகின்றார். அவர் கூறுகிறார், “நான் பசாக்பைட் கெிைங்கலை விரும்புகிபறன். 

உண்ல யான பசாக்பைட் கெிைங்கள் உள்ை இடங்கலை இைங்லகயில் பதடிப் 

ொர்த்பதன். ஆனால் அத்தலகய இடப ான்லற என்னால் கண்டுபகாள்ை 

முடியவில்லை.” 

 

 

இப்பொதுTreats N Stuff வீட்டு பெக்கர்  ாறியுள்ைது. ெயன்ொட்டு ப ன்பொருள் 

ஒன்றின் ஊடாக கெிைங்களுக்கான உங்கள் பகாள்வனவுக் கட்டலைலய அனுப்ெ 

முடியும். அதலன இப்பொது Android  ற்றும் iOS சாதனங்கைில் ெயன்ெடுத்த முடியும். 

அபதபநரம் Facebook இல் பெருந்பதாலகயானவர்கள் (20,000 ப ற்ெட்டவர்கள்) 

ெின்ெற்றுகிறார்கள். 

  

“எனக்கு ஒரு ைாதத்துக்கு 20 டசின் 

பகாள்வனவுக் கட்டமளகள் கிமடத்துக் 

பகாண்டிருந்தன.” இன்று அது ஒரு 

ைாதத்துக்கு 40 டசின்கள் என்ற நிமைக்கு 

வளர்ச்சியமடந்துள்ளது. 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=treats.encyteus.com
https://itunes.apple.com/lk/app/treats-n-stuff/id959812504?mt=8
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5.0 முயற்சியாண்ல யின் நன்ல கள் 

 

5.1 பெண்களுக்கான பொருைாதார வலுவூட்டல்  ற்றும் முயற்சியாண்ல  

வறுல லயக் குலறத்து பொருைாதார வைர்ச்சிலய ஏற்ெடுத்துவதன் ெின்னால் உள்ை 

முக்கிய ான உந்து சக்திகைில் ஒன்றாக பெண்களுக்கான பொருைாதார வலுவூட்டலை 

ஊக்குவித்தல் பநாக்கப்ெடுகின்றது. பெண்கள், ஆண்களுக்கு  ாற்ற ாக, 

குடும்ெத்தவர்கைின் கல்வி  ற்றும் சுகாதார ெரா ாிப்பு பொன்ற ஆக்கபூர்வ ான சமூகச் 

பசயற்ொடுகைில் முதலீடு பசய்யக்கூடியவர்கைாக உள்ைனர் என்று ஆய்வாைர்கள் 

கண்டறிந்துள்ைனர். பதாழில் வாய்ப்பு ஒரு உைகைாவிய சவாைாக இருப்ெதன் 

காரண ாக, பொருைாதார வைர்ச்சி  ற்றும் அெிவிருத்திக்கான ஒரு முக்கிய ான உந்து 

சக்தியாகத் முயற்சியாண்ல யும் ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெட்டுள்ைது. அதனால், உைகைாவிய 

சனத்பதாலகயில் அலரப் ெகுதியினராக உள்ை பெண்கலை, அவர்களுலடய 

நாடுகைின் பொருைாதாரச் பசயற்ொடுகைில் ஆக்கபூர்வ ான முலறயில் ெங்பகற்கச் 

பசய்வதற்காக, அவர்களுக்கு வலுவூட்டுவதும் முயற்சியாண்ல லய 

பவற்றியைிக்கக்கூடிய பதாழில் பதாிவாகக் கவனத்திற் பகாள்வதும் 

இன்றியல யாதாகும். 

                    

 

5.2 பெண்கைின் முயற்சியாண்ல ல யும் சமுதாயமும்  

பெண்கள் தாம் சார்ந்துள்ை சமுதாயத்துக்கு ப ன்ப லும் 

ெங்கைிப்புச் பசய்வதற்கு முயற்சியாண்ல யினால் உதவ முடியும். 

ெல்பவறுெட்ட சமூகச் சவால்கலைத் தீர்ப்ெதில் பநர்ச் 

சிந்தலன பகாண்டவர்கைாக இருப்ெதற்கு உதவுவதுடன், 

அது கூட்டாக வைர்ச்சியலடவதற்கான வாய்ப்புக்கைிலிருந்து 

ெயனலடவதற்கான இயங்குதைத்லத அவர்களுக்கு 

ஏற்ெடுத்திக் பகாடுக்கின்றது, இலவ எல்ைாவற்றுக்கும் 

ப ைாக அவர்களுலடய காிசலணகலை பவைிப்ெடுத்துவதற்கான சந்தர்ப்ெத்லதயும் 

அச்சவால்கலை தீர்ப்ெதற்கான ஆற்றலையும் வழங்குகின்றது. 

பெண்கைின் விருப்புாில கள் ெறிக்கப்ெட்டுள்ை சமுதாயங்கைில், வியாொரப ான்றின் 

ஓர் அங்க ாக இருப்ெதற்குச் சந்தர்ப்ெம் கிலடப்ெது அல்ைது புத்தாக்கப ான்லற 

உருவாக்கக் கிலடப்ெது, எல்லையற்ற சாத்தியங்களுக்கான வரவபவற்கத்தக்க ஒரு 

உைகளாவிய பவமைப் ெமடயில் 40% பெண்களாவர் 

உைகம் முழுவதிலுமுள்ள 

ெதிவுபைய்யெப்ட்ட சிறிய வியாொரங்களில் 

38% பெண்களுக்குச் பைாந்தைானமவயாகும் 
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அலடயாை ாக அல ய முடியும். பெண்கலைப் பொறுத்தவலரயில், முயற்சியாண்ல  

என்ெது சமூக ஏணியில் ஏறுவதற்கான, தங்களுலடய ஆற்றல்கலைக் 

கண்டுெிடிப்ெதற்கான, தங்கைது உாில கை வலியுறுத்த ஆரம்ெிப்ெதற்கான, இறுதியல் 

தங்கள் பசாந்தக் குடும்ெங்கைின், சமுதாயங்கைின், சமூகங்கைின் உள்பை தீர் ானம் 

எடுக்கும் பசயன்முலறயின் ஒரு ெங்காைராகுவதற்கான ஒரு வாய்ப்ொகும்.   
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 5.3 முயற்சியாண்ல  தலைல த்துவத்லத ஊக்குவிக்கும் 

முயற்சியாண்ல யானது பெண்கள் எழுச்சி பெறுவலதயும் பசயலூக்க ிக்க தீர் ானம் 

எடுத்தலுக்குத் தலைல  தாங்குவலதயும் சாத்திய ாக்கும். ஆசிய ெசுெிக் ெிராந்தியத்லதப் 

பொறுத்தவலரயில் அதிக ான பெண்கள் ஜீவபனாொயத்திற்காகவும் தங்கைது 

குடும்ெங் களுக்கு உதவி பசய்வதற்காகவுப  பதாழில் முயற்சியாைர்கைாக 

உருவாகின்றனர். இலவ தவிர, ொரம்ொிய பவலைப் ெரப்புக்கைில் காணப்ெடும் 

தலடகள், குடும்ெத்தின் அடிப்ெலடப் ெரா ாிப்ொைராக இருக்க பவண்டும் என்ற சமூக 

எதிர்ொர்ப்பு, சிறந்த நிலைக்குப் ெங்கைிப்புச் பசய்ய பவண்டிய உள்ைார்ந்த பதலவ 

என்ென பெண்கைின் முயற்சியாண்ல க்குப் ெின்னாலுள்ை உலழப்ெதற்குத் 

தூண்டுகின்ற “பதலவப்ொடுகைாக” விைங்குகின்றன. ெிலழப்புக்காகவும் 

வைம்பெறுவதற்காகவும் தங்கைது குடும்ெங்கைினதும் சமுதாயங்கைினதும் சமூக 

பொருைாதாரப் ொதுகாப்லெ உறுதிப்ெடுத்துவதற்காகவும் வியாொரத்திலுள்ை 

பெண்கள் புத்தாக்க எண்ணக்கருக்கலை பவைிக்பகாண்டு வருகின்றனர். 
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6.0 முயற்சியாண்ல க்கு தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெம் எவ்வாறு உதவ 

முடியும் 

பொதுவாகத் பதாழில்முயற்சியாைர்கள், குறிப்ொகப் பெண் பதாழில்முயற்சியாைர்கள்,  

தங்கைது வியாொரங்கைில், முக்கிய ாக பதாடர்ொடல்களுடனும் வியாொர 

அெிவிருத்தியுடனும், நிதி, சுகாதாரம்  ற்றும் கல்வி என்ெவற்றுக்கான அணுகலுடனும் 

பதாடர்புலடய விடயங்கைில், தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெத்லத ஒரு உதவிச் 

சாதன ாக அல்ைது இயங்குதை ாகப் ெயன்ெடுத்துவதன் மூைம் குறிப்ெிடத்தக்கைவில் 

ெயனலடய முடியும். பெண்கள் தங்கைது வியாொரங்கலை இலணயவழி 

இயங்குதைங்கைின் ஊடாக உைகைாவிய  ட்டத்திற்கு விாிவுெடுத்த முடியும். 

 

 

6.1 நிதிக்கான தகவல், பதாடர்ொடல் 

பதாழில்நுட்ெ அணுகல் 

 

6.1.1 லகயடக்க வங்கிச் பசலவ 

முயற்சியாண்ல த் துலறயில் நிதிக்கான சிறந்த 

அணுகலை உறுதிபசய்வதற்கான ஒரு உதவு கருவி 

என்ற வலகயில், தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெ ானது சிற்றினம்  ற்றும் பெரண்டம் 

ஆகிய இரண்டு  ட்டங்கைிலும்  தனது ெயனுறுதித் தன்ல லய பவைிப்ெடுத்தியுள்ைது. பெண் 

பதாழில்முயற்சியாைர்கள் வியாொரங்கலைக் பகாண்டு நடாத்துகின்ற பொது, 

பொதுவான  ற்றும் ொலினம் சார்ந்த சவால்களுக்கு முகங்பகாடுக்கின்றனர். தகவல், 

பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெ ானது சிை முன்னுதாரண ான நிலை ாற்ற 

வாய்ப்புக்கலை ஏற்ெடுத்திக் பகாடுத்துள்ைது. லகயடக்கத் பதாலைபெசிகளுக்கான 

அணுகலில் ொாியைவிைான வைர்ச்சி ஏற்ெட்டலதத் பதாடர்ந்து, ெணத்லத லவப்புச் 

பசய்தல்,  ீைப் பெறுதல், அணுப்புதல், விலைப்ெட்டியல்கலைச் பசலுத்துதல் 

என்ெவற்லற உள்ைடக்கியதாக வழங்கப்ெடும் லகயடக்க வங்கிச் பசலவயானது 

லகயடக்கத் பதாலைபெசிகலை அடிப்ெலடயாகக் பகாண்டு வழங்கப்ெடும் 

நிலை ாற்றச் பசலவகைில் ஒன்றாக விைங்குகின்றது. 
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6.1.2 சமுதாய நிதிபசகாிப்பு 

சமுதாய நிதிபசகாிப்ொனது, பெண் 

பதாழில்முயற்சியாைர்கைின்  சமூக 

பொருைாதாரப் ெின்னணிகலையும் 

புவியியல் அல விடங்கலையும் 

பொருட்ெடுத்தாது, அவர்களுக்கான ஒரு 

முக்கிய திருப்புமுலனயாக 

அல ந்துள்ைது. தற்பொலதய தகவல் 

 ற்றும் இலணப்பு யுகத்தில், சமுதாய 

நிதியிடல் அதிகைவில் அணுகக்கூடியதாகவும் ெிரெை ானதாகவும் உள்ைது. 

இலணயவழியிைான ெல்பவறுெட்ட சமுதாய நிதிபசகாிப்புத் தைங்கைின் ஊடாகத் 

பதாழில்முயற்சியாைர்கள் த து முயற்சியாண்ல  எண்ணக்கருக்கலை உைகைாவிய 

இலணயவழிச் சமுதாயத்திடம் முன்லவத்து அவ் எண்ணக்கருக்கலை 

நலடமுலறப்ெடுத்துவதற்கு அவர்கைது நிதிப் ெங்கைிப்புக்கலைக் பகார முடியும். 

சமுதாய நிதிபசகாிப்ொனது, உாில யாைர்கள், உறவினர்கள்  ற்றும் கூட்டுத் 

பதாழில்முயற்சி மூைதனவாைர்கள் என்ற ொரம்ொிய வட்டத்திற்கு அப்ொல் 

முதலீட்டாைர்கள் குழுலவ விாிவுெடுத்துவதன் மூைம் முயற்சியாண்ல  

அதிகாிக்கக்கூடிய சாத்தியத்லதக் பகாண்டுள்ைது. 

 

6.2. வியாொரத் பதாடர்ொடலுக்கான தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெம் 

ெல்பவறுெட்ட தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெச் சாதனங்கள் 

 ற்றும் தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெத்லத 

அடிப்ெலடயாகக் பகாண்ட தீர்வுகைில், பெண் 

ொவலனயாைர்கள்  த்தியில், குறிப்ொகத் 

பதாழில்முயற்சியாைர்கள்  த்தியில்  ிகவும் ெிரெை ான 

பதாடர்ொடல் சாதன ாகக் லகயடக்கத் பதாலைபெசி 

உள்ைது. உைகைாவிய  ட்டத்திலும், நிலையான 

இலணயத்லதப் ெயன்ெடுத்தும் பெண்கலை விட 

அதிக ான பெண்கள் லகயடக்கத் பதாலைபெசிகலைப் 

ெயன்ெடுத்துகின்றனர். தங்கைது பசலவகலை 

ப ன்ப லும் இலடத்பதாடர்பு பகாண்டதாகவும் 

தங்களுலடய வியாொர உொயங்கலை ப லும் 

சுறுசுறுப்ொனதாகவும் ெயனைிக்கக்கூடியதாகவும் 

 ாற்றியல ப்ெதில் பெண்களுக்கு தகவல் பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெம் உதவ 

முடியும். பெண் பதாழில்முயற்சியாைர்கள் தங்கைது சமுதாய மூைதனத்லதயும் 

பதாழில்சார் ஆற்றல்கலையும், திறன்கலையும் இலணயம், சமூக ஊடகங்கள், 

வியாொர துாித அலழப்புச் பசலவகள்  ற்றும் தகவல் ொி ாற்றம், வழிகாட்டல்  ற்றும் 
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வலையல ப்பு வாய்ப்பு என்ெவற்லற வழங்கக்கூடிய ஏலனய கூட்டு இயங்குதைங்கள் 

என்ெவற்றின் ஊடாகச் சிறப்ொக அெிவிருத்தி பசய்து பகாள்ை முடியும்.  

 

7.0 பெண்கைின் வலுவூட்டலுக்கான தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெ 

வாய்ப்புக்கள்  

பமம்ேடுத்தப்ேட்ட சதாடர்ோடல்கள் மற்றும் 

தகவல்களுக்கான அணுகல் 

பெண்கள் தங்களது குடும்ெத்தவர்களுடனும் 

நண்ெர்களுடனும், வியாொர 

வாடிக்மகயாளர்களுடனும் வழங்குநர்களுடனும் 

பதாடர்ொடமைக் கட்டிபயழுப்பிப் பெணி 

வருவதற்கான பைைவு குமறந்த வழிமுமறபயான்மற 

தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெம் 

வழங்குகின்றது. 

 

சோதுச் பசலவகளுக்கான அணுகல்  

தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெைானது பநரம், தூரம் 

என்ெவற்மறப் பொருட்ெடுத்தாது தகவல்கமள 

வழங்குவமதச் ைாத்தியப்ெடுத்துவதனால், 

அத்தியவசியைான பொதுச் பைமவகமள பநரடியாக, 

இைகுவாக அணுக முடியாதவர்களுக்கு இமணயவழி 

அல்ைது மகயடக்க ஊடகங்களின் ஊடாக வழங்குவதன் 

மூைம் அவர்களது வாழ்மவ  இைகுெடுத்த முடியும் 

 சமூக சோருளாதாைப் ேங்பகற்புக்கான வாய்ப்புக்கள் 

இமணயப் ெயன்ொடு பெண்களின் வருைானத்மத 

அதிகரிப்ெதற்கு உதவும் ைாத்தியங்கள் காணப்ெடுகின்றன. 

அண்மைக்காைத்தில் இன்பரல் நிறுவனத்தினால் 

நடாத்தப்ெட்ட ெை நாடுகமள உள்ளடக்கிய ஆய்வு ஒன்றில், 

பெண்களில் சுைார் அமரவாசிப் ெகுதியினர் பதாழில் 

பதடலுக்காக இமணயத்மதப் ெயன்ெடுத்துவதாகவும் பெண் 

இமணயப் ொவமனயாளர்களில் சுைார் 30 ைதவீதைானவர்கள் 

பைைதிக வருைானத்மத உமழப்ெதற்கான இமணயவழி 

சமூக சோருளாதாைப் ேங்பகற்புக்கான வாய்ப்புக்கள் 

இமணயப் ெயன்ொடு பெண்களின் வருைானத்மத அதிகரிப்ெதற்கு 

உதவும் ைாத்தியங்கள் காணப்ெடுகின்றன. அண்மைக்காைத்தில் 

இன்பரல் நிறுவனத்தினால் நடாத்தப்ெட்ட ெை நாடுகமள உள்ளடக்கிய 

ஆய்வு ஒன்றில், பெண்களில் சுைார் அமரவாசிப் ெகுதியினர் பதாழில் 

பதடலுக்காக இமணயத்மதப் ெயன்ெடுத்துவதாகவும் பெண் 

இமணயப் ொவமனயாளர்களில் சுைார் 30 ைதவீதைானவர்கள் பைைதிக 

வருைானத்மத உமழப்ெதற்கான இமணயவழி வளங்கமளக் 

கண்டுபிடிப்ெதாகவும் கூறப்ெட்டுள்ளது. 
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8.0 பெண்கள் தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெத்லதப் 

ெயன்ொடுெடுத்துவதிலுள்ை சவால்கள்  

தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெத்தின் சக்திலய அணுகுவதிலும் ெயன்ெடுத்துவதிலும் 

பெண்கள் ெின்தங்கியவர்கைாகபவ உள்ைனர்.  

பொதுவாக பநாக்குலகயில், ஆண்கலைவிட சு ார் 25 சதவீதம் குலறவான பெண்கபை 

இலணயத்லதப் ெயன்ெடுத்துகின்றனர்.  

 

டிஜிட்டல் ெிைவு என்ெது தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெம் இயங்குகின்ற  

ெயன்ொடுகைினதும் தீர்வுகைினதும் (அதாவது, பதாலைபெசி, தனிப்ெட்ட கணினிகள், 

இலணயம்  ற்றம் ஏலனய டிஜிட்டல் புத்தாக்கங்ள்) கிலடக்கக்கூடியதன்ல , 

அணுகக்கூடியதன்ல , இயலு ான விலை, ெயன்ொடு என்ெவற்றின் விடயத்தில் 

வித்தியாச ான சனத்பதாலகக் குழுக்களுக்கிலடயில் நிைவும் இலடபவைிலயக் 

குறிக்கின்றது.  

 

இலணயவழியில் பெண்களுக்கு எதிராகச் பசய்யப்ெடும் வன்முலறகள் உைகம் முழுவதிலும் 

அதிகாித்து வருவதுடன்  ிகப் பொியபதாரு சவாைாகவும் கருதப்ெடுகின்றது. இலணயவழித் 

துன்புறுத்தல்கள்,  ிரட்டல்கள், ெழிதீர்க்கும் ஆொசங்கள், பதாடர்ச்சியான 

இலணயவழி அச்சுறுத்தல்கள், உடல்  ற்றும் உை ாீதியான ொதிப்புக்கலை 

ஏற்ெடுத்தும் இலணயவழிச் பசயற்ொடுகள் என்ெவற்றினால்   அெிவிருத்தியலடந்த 

நாடுகைிலும் அெிவிருத்தியலடந்துவரும் நாடுகைிலும் உள்ை பெண்கள் ஒபர விதத்தில் 

ொதிக்கப்ெடுகின்றனர். சாதாரண  க்கள்  த்தியில் இவற்லறத் தடுப்ெதற்கான அல்ைது 

அறிவிப்ெதற்கான வழிமுலறகள் பதாடர்ெில் விழிப்புணர்வு காணப்ெடால , 

அத்தலகய நிகழ்வுகைின் தாக்கங்கலை ப லும் ப ாச ாக்குகின்றன. பெண்களுக்கு 

எதிரான இலணயவழி வன்முலறகளும் குற்றங்களும், பெண்கைின் தனிப்ெட்ட 

ொதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தைாக அல ந்துள்ைதுடன் தகவல், பதாடர்ொடல் 

பதாழில்நுட்ெத்தினால் இயலு ாக்கப்ெட்ட பதாிவுகலைப் ெயன்ெடுத்தி பெண்களுக்கு 

வலுவூட்டலை அலடயும் பசயன்முலறக்குத் தலடயாக அல ந்துள்ைது.  

 

 

இலணயவழிப் ெயன்ொட்டுக் பகாள்லககைினதும், தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெக் 

பகாள்லககைினதும்,  இலணயச் சட்டங்கைினதும் விலனத்திறனற்ற அமுைாக்கம், தகவல், 

பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெத் தலையீடுகலையும் இலணயத் பதாகுதிலயப் பெண்களுக்குப் 

ொதுகாப்ெற்றதாக  ாற்றியுள்ைன. இத்திட்டங்கள் பெரும்ொலும் ொலினத்துடன் 

பதாடர்புலடய சவால்களுடன், அதாவது, பொது இலணயத்தைங்களுக்கான 

ொதுகாப்பு அணுகல், தைங்கைில் பெண்களும் பெண் ெிள்லைகளும் பகைரவ ாக 

ெிரதிநிதித்துவம் பசய்யப்ெடுதல் என்ெவற்றுடன் பதாடர்ெற்ற விதத்தில் 
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வடிவல க்கப்ெட்டுள்ைன. விலனத்திறனற்ற பகாள்லக உருவாக்கத்திற்கும் 

அமுைாக்கத்திற்கும் ெின்னாலுள்ை அடிப்ெலடக் காரணங்கைில் சிறந்த தரவுகள் 

காணப்ெடால யும் ஒன்றாக உள்ைது. ப லும் குறிப்ொக, பதாழில்நுட்ெப் ெயன்ொடு 

பதாடர்ொன இற்லறப்ெடுத்தப்ெட்டதும் ொல் அடிப்ெலடயில் 

ெரம்ெைாக்கப்ெட்டது ான தரவுகளுக்கான அணுகல் அரசாங்கங்களுக்குத் 

பதலவப்ெடுகின்றது. இந்த ஆழ ான தரவுகள் அவர்களுக்கு கைத்திலுள்ை 

நிைவரங்லகைச் சிறப்ொகப் ெகுப்ொய்வு பசய்து அதற்கிணங்கச் பசயற்ெடுவதற்கு 

உதவியாக அல ய முடியும். சிை சந்தர்ப்ெங்கைில்,அெிவிருத்தியலடந்த நாடுகைில் 

கூட,  தற்பொது நலடமுலறயிலுள்ை சட்டங்கள், ெழிதீர்க்கும் ஆொசங்கள், 

இலணயவழி  ிரட்டல்கள்  ற்றும் பதாடர்புலடய ஏலனய குற்றங்கள் என்ெவற்றின் 

ெின்னாலுள்ை குற்றவாைிகளுக்கு எதிராக வழக்குத் பதாடர்வதில் 

ெயனுறுதியற்றலவயாக உள்ைன.  
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பெண்கைின் வலுவூட்டலுக்கு  தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெத்தின் மூைம் 

கிலடக்கும் நிரூெிக்கப்ெப்ெட்ட ெயன்கள் காணப்ெட்ட பொதிலும், பெண்கள் தங்கைது 

வாழ்லவச் வை ாக்கிக் பகாள்வதற்காக தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெத்லதப் 

ெயன்ெடுத்துவதில் இன்னும் சிை தலடகள் காணப்ெடுகின்றன. இலணயவழிப் 

ொதுகாப்பு பதாடர்ெிலும் ொதுகாப்ொன நிலையில் இருந்தவாறு தங்களுலடய 

வாழ்லவ வை ாக்கிக் பகாள்வதற்கு தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெச் 

சாதனங்கலைப் ெயன்ெடுத்தும் முலறகள் பதாடர்ெிலும் பெண்களுக்கு ஆழ ான 

வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்ெட பவண்டும். 

  

 

9.0 சவால்கலை பவற்றிபகாள்வதில் பெண்களுக்கான இலணயவழிப் ொதுகாப்பு  

 

 

 

நான் அவமன இமணயவழியில் ைந்தித்பதன்; அப்பொது தான் அவன்  A/L 

முடித்திருந்தான். அதனால் ஒவ்பவாரு நாளும் என்னுடன் கமதப்ெதற்கு அவனுக்கு 

இருந்தது. நான் ொடைாமை விட்டு வீட்டுக்கு வந்தவுடன், அவன் என்னுடன் ைணிக் 

கணக்கில் இமணயத்தில் அரட்மட அடிப்ொன், அவன் ஒவ்பவாரு நாள் இரவும் நான் 

தூங்கி விழும் வமர என்னுடன் பதாமைபெசியில் கமதப்ொன். அவன் ைந்தித்த மிகவும் 

அழகான பெண் என என்மனப் ெற்றி நிமனத்திருந்தான். அவன் எனக்குப் ெை 

ெரிசுகமள அனுப்பினான். அவற்றிை சிை அழகான உமடகளாக இருந்தன. அவன் 

அனுப்பும் ெரிசுகமள நான் விரும்புகிபறன் என்ெமத அவனுக்கு உணர்த்துவதற்காக, 

நான் அவற்மற அணிந்து பகாண்டு ெடங்கள் எடுத்து அனுப்பிபனன். நாங்கள் 

ஒருபொதும் ைந்தித்திராத பொதிலும், நான் அவமனப் ெற்றிய அமனத்மதயும் 

அறிந்திருந்பதன்: அவன் தன்னுமடய புமகப்ெடங்கள் சிைவற்மற எனக்கு 

அனுப்பியிருந்தான். அவன் மிகவும் அழகானவனாக இருந்தான். சிை ைாதங்களின் 

பின்னர், தனது உற்ற நண்ெர்கள் இருவருடன் என்மனச் ைந்திக்க விரும்புவதாகக் 

கூறினான். அவன் ஒரு சிறிய அழகுைாதன ப ாட்டலில் ைந்திப்பொம் என்றான். நான் 

முதலில் தயங்கிபனன். பின்னர் நான் அவமனப் ொர்க்காவிட்டால் அவன் தற்பகாமை 

பைய்து பகாள்வதாக என்மன அச்சுறுத்தினான். எனபவ நான் உடன்ெட்படன். 

நான்அங்கு பைன்பறன். என்னால் அவமனக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்மை. நான் 

அவனுக்கு அமழப்மெ ஏற்ெடுத்திபனன். அப்பொது அவனுமடய பதாமைபெசி 

ஒலிப்ெது எனக்கு பகட்டது. நான் அவமனக் கண்படன். நான் நிமனத்தமதப் பொன்று 

அவன் இருக்கவில்மை. அவனுக்கு வயது 43 ஆக இருந்தது. பெண் பிள்மளகமள 
மிரட்டி அவர்கமளக் கடத்தி அவர்களுமடய குடும்ெங்களிடமிருந்து பெருந் பதாமகப் 
ெணத்மத கப்ெைாகக் பகட்கின்ற ஒழுங்குெடுத்தப்ெட்ட குழுபவான்றின் 

அங்கத்தவனாக அவன் இருந்தான். எங்கள் ைந்திப்பு ைந்பதகத்திற்கு இடைானதாக 

இருந்ததனால் அந்த ப ாட்டலில் இருந்த ஆட்கள் 119 மூைம் பொலிைாருக்கு 

அறிவித்ததனால் நான் அதிஷ்டவைைாகக் காப்ொற்றப்ெட்படன்.  
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9.1 இலணயபவைித் பதால்லை நிகழு ிடத்து உடனடியாகத் பதாடர்பு பகாள்ைவும்  

 

 

  

[உங்கள் வாசகாின் கவனத்லத ஈர்ப்ெதற்காக ஆவணத்திலிருந்து ஒரு 

முக்கிய ான கூற்லற ப ற்பகாள்காட்டவும் அல்ைது ஒரு முக்கிய ான கருத்லத 

வலியுறுத்துவதற்கு இவ் இலடபவைிலயப் ெயன்ெடுத்தவும். இந்த உலரப் 

பெட்டிலய பவறு எங்காவது லவக்க பவண்டு ாயின், பவறு பன இழுக்கவும்.] 
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இலையவழிச் சமுதாயத்தில் யாருடன் இலடத்சதாடர்லே ஏற்ேடுத்திக் 

சகாள்கிபறாம் என்ேதில் அலனத்துப் சேண்களும் விழிப்புைர்வுடனும் 

எச்சரிக்லகயாகவும் இருப்ேது அவசியமாகும் 

சோது மக்களால் அணுகக்கூடியதாக உங்களால் இலையவழியில் 

ேதிபவற்றப்ேடுேலவ சதாடர்பில் எப்போதும் எச்சரிக்லக உைர்வுடனும் 

உைர்திறனுடனும் இருங்கள் 

உங்கள் இைத்திைனியல் சாதனங்களுக்குத் பதலவயான ோதுகாப்பு 

சமன்சோருட்கள் அலனத்லதயும் சகாள்வனவு சசய்யுங்கள்.  அவற்லற 

இற்லறப்ேடுத்தி லவத்திருங்கள், அவற்லற முலறயாகப் ேயன்ேடுத்துங்கள் 

இலையவழியில் சந்தித்த ஒருவலை பநைடியாகத் தனிப்ேட்ட முலறயில் 

சந்திக்க பவண்டாம்.  ஆட்களின் உண்லமத் தன்லமலய எப்போதும் 

சவளித் பதாற்றத்தின் மூைம் அறிய முடியாது என்ேலத ஞாேகத்தில் 

லவத்திருங்கள்.  

உங்கள் லகயடக்கச் சாதனங்களின் சிறப்ேம்ங்கலள மீளாய்வு 

சசய்யுங்கள்.  உங்கள் லகயடக்கத் சதாழில்நுட்ேம் எவ்வாறு உங்கலள 

சகாடூைமானவர்களுக்கு இலையாக்க முடியும் என்ேலத 

அறிந்துசகாள்ளுங்கள் (GPS கண்காணிப்பு) 
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10.0 பெண்களுக்கு வசதி ஏற்ொடுகள் பசய்து பகாடுப்ெதற்கான பகாள்லக  ற்றும் 

ஒழுங்குெடுத்தற் சூழல்  

 

10.1 பகாள்லக இைக்குகலை முன்னுாில ப்ெடுத்துதலும் உருவாக்குதலும் 

பெண்கைின் முயற்சியாண்ல க்கான ெயனுறுதி வாய்ந்த பகாள்லக இைக்குகலை 

உருவாக்குவதற்காக, பகாள்லக வகுப்ொைர்கள், முயற்சியாண்ல  பதாடர்ொன நாட்டின் 

பதசிய உொயங்கலையும், பெண்கைின் நிலைலயயும், தகவல், பதாடர்ொடல் பதாழில்நுட்ெ 

உட்கட்டல ப்பு அெிவிருத்திலயயும் சந்லதத் தாராை ய ாக்கல் பசயன்முலறலயயும் 

ெகுப்ொய்வு பசய்வது அவசிய ாகும். பெண்கைின் முயற்சியாண்ல த் பதலவகள் 

நாட்டின் பதசிய அெிவிருத்திக் பகாள்லக, திட்ட ிடற் பசயன்முலறமுலற 

என்ெவற்றினுள் உள்வாங்கப்ெட பவண்டும். 
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10.2 ொல்-நட்புறவான பொதுக் பகாள்லககள்  ற்றும் ஒழுங்குெடுத்தல் கட்டல ப்பு 

ESCAP தனது ஆசிய-ெசுெிக் ெிராந்தியத்திலுள்ை பெண்கைின் முயற்சியாண்ல  

பதாடர்ொன ெை நாடுகலை உள்ைடக்கிய ஆய்வில், ொலின நட்புறவான, நியாய ான, 

நிலறவான பகாள்லக  ற்று  ஒழுங்குெடுத்தல் கட்டல ப்பொன்லற 

உறுதிப்ெடுத்துவதற்காகப் ெின்வரும் நடவடிக்லககள் எடுக்கப்ெட பவண்டும் என்று 

சிொாிசு பசய்கின்றது: 

 » அரசாங்கத்தின் அனுசரலணயுடான நிதி நிகழ்ச்சிகளுக்கான ச  

அணுகலை உறுதிப்ெடுத்துகின்ற ொலினத்துக்கு ஏற்ெத் துைங்கக்கூடிய 

வரவு பசைவுத் திட்டம் தயாாித்தலுக்கான இைக்குகளுடன் கூடிய 

பசயற்ொட்டுத் திட்டங்கலை உருவாக்குதல். 

» பெண் பதாழில்முயற்சியாைர்கலை இைக்காகக் பகாண்டுள்ை கடனுதவித் 

திட்டங்கைின் காணப்ெடும் அைவு, நிதியிடல்  ட்டங்கள், அணுகக்கூடிய 

தன்ல  என்ெவற்லற ொலினத்திற்கு ஏற்ெத் துைங்கக்கூடிய வரவு பசைவுத் 

திட்டத் திட்ட ிடலுக்கு இணங்க  திப்பீடு பசய்து சீராக்கம் பசய்தல்.  

 » பதாழிற்ொட்டு மூைதனம், நவீன ய ாக்கல்  ற்றும் பதாழில்நுட்ெ 

ப ம்ொடுகள், வியாொரக் லகயகப்ெடுத்தல்  ற்றும் விாிவாக்கங்கள் 

என்ெவற்றுக்கான நிதிகள் அடங்கைாக வியாொர அெிவிருத்தியின் அலனத்துக் 

கட்டங்கைிலும்  ீள்முதலீட்டுு்க்கான நிதி கிலடக்கக்கூடியதாக இருப்ெலத 

உறுதிப்ெடுத்துதல். 

 » பெற்றுக்பகாள்ை முடியு ான கடன் அலனத்லதயும் ெற்றிய தகைவ்கலையும் 

அவற்றுக்கான அணுகல் வசதிலயயும் வழங்கக்கூடிய “ஒபர கூலர”யின் கீழான கடன் 

நிலையங்கலை உருவாக்குதல்.  

» பெண் கடன் விண்ணப்ெதாரர்கள் நீதியாகவும் நியாய ாகவும் 

நடாத்தப்ெடுவதற்கான அெிவிருத்தி நிய ங்கலை உருவாக்குவதற்காக நிதி 

நிறுவனங்களுடன் இலணந்து பசயற்ெடுதல்.  

» கிலடக்கக்கூடியதாகவுள்ை நிதியியல் உற்ெத்திகலையும் உதவி 

வாய்ப்புக்கலையும் சீரானதும் ச நிலையானது ான புவியியல் தழுவல் அைவில், 

பெண்கைால் அணுக முடியு ான அஞ்சல் அலுவைகங்கள், வாபனாலி, இலணயவழி 

நுலழவாயில்கள்  ற்றும் சமூக ஊடகங்கள் பொன்ற ெல்பவறுெட்ட 

அலைவாிலசகைின் ஊடாகப் ெல்பவறு ஊடக வடிவங்கைில் ெிரசாரம் பசய்வதன் 

மூைம் ஒழுங்குெடுத்தப்ெட்ட முலறயில் ஊக்குவிப்ெதற்கான பொறிமுலறகலை 

உருவாக்குதல்.  
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» பெண்கைின் முயற்சியாண்ல க்கு அதிகாித்த நிதிகலை வழங்கும் நிதி 

நிறுவனங்களுக்கான வாி ஊக்குவிப்புக்கலை உருவாக்குதல். 

» பெண்கள் கடன்கலைச் சுயாதீன ாகவன்றி கூட்டாக எடுப்ெதற்கு 

நிர்ப்ெந்திக்கின்ற இலணக் லகபயாப்ெத் பதலவப்ொடுகலையும் ஏலனய 

ஒழுங்குவிதிகலையும் நீக்குதல்.   

» கூட்டு உத்தரவாதத் திட்டங்களுக்கான வசதி ஏற்ொடுகலைச் பசய்து பகாடுத்து, 

பூச்சிய-ஈட்டுக் கடன்கலை ஊக்குவித்தலும் ஆெரணங்கள்  ற்றும் ஏலனய தனிப்ெட்ட 

பெறு தி வாய்ந்த பொருட்கள் பொன்ற பசாத்துக்கலை உள்ைடக்கக்கூடிய வலகயில் 

ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெட்ட ஈட்டுப்பொருட்கைின் வகுதிகலை விாிவுெடுத்துதலும் 
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