
 

இலங்கையில் தற்கைொகல தடுப்பு : பொதிக்ைப்படக்கூடிய மக்ைளுக்ைொன ஆதரவு 

டாக். துலீகா நைப், பேராசிரியர்.க்றிஸ் மெட்காப், பேராசிரியர்.மெலன் லம்ேர்ட், பேராசிரியர்.படவிட் 

கன்மெல் (ப்ரிஸ்டல் ேல்கநலக்கழகம்) டாக்.ஷாலுக ஜயென்ெ(களனி ேல்கநலக்கழகம்), டாக். திலினி 

ராஜேக்ஷ(பேராதநெ ேல்கநலக்கழகம்), திருெதி. ஜிமெல் தாஸ் ( தீம் நிருவணம்) 

கடந்த 20 வருடங்களில் தற்மகாநல விகிதத்நத 

குநைப்ேதில் இலங்நக குறிப்பிடத்தக்க 

முன்பெற்ைத்நத அநடந்துள்ளது. ஆயினும், உயர் 

வருொெமுநடய ைாடுகளுடன் ோர்க்கும் போது 

இநளஞர் ெத்தியில் தற்மகாநல விகிதம் இப்போதும் 

இரு ெடங்காகபவ காணப்ேடுகிைது இலங்நகயில் 

தற்மகாநல விகிதத்நத குநைப்ேதற்கு ஓர் 

குறுக்குத்துநை அணுகுமுநை (cross-sectoral approach) 

அவெர பதநவயாக அநெந்துள்ளது. 

பின்னனி (Background) 

1990 ம் ஆண்டளவில் இலங்நக  உலகில் அதிகொெ 

தற்மகாநல விகிதத்நத மகாண்ட ைாடுகளில் ஒன்ைாக 

இருந்தது. கடந்த 20 ஆண்டுகளாக  மிகவும் ைச்சுத்தன்நெயாெ பூச்சுக்மகால்லிநய ( ெமீேொெ ஆண்டுகளில் 

மிகவும் மோதுவாெ தற்மகாநல முநை) அகற்றுவதன் மூலம் தற்மகாநல விகிதத்நத குநைப்ேதில் இலங்நக 

குறிப்பிடத்தக்க முன்பெற்ைத்நதக் காண்பித்துள்ளது. எவ்வாைாயினும் 15 முதல் 29 வயநதச் பெர்ந்தவர்களின் 

உயிரிழப்பிற்கு தற்மகாநலயாெது இன்னும் ஓர் முக்கியொெ காரணொக அநெந்துள்ளது.. கூடுதலாெ 

தற்மகாநலச் ெம்ேவங்கள் கிராெத்துப்புரங்களில் ைநடப்மேறுவதுடன் இளம் மேண்களிநடயிலும் 

முதுநெயாெ ஆண்களிநடயிலும் அதிகொெ விகிதம் காணப்ேடுகிைது. 

தற்மகாநலயில் ெமூக காரணிகள் முக்கியொெ இடத்நத வகிக்கின்ைெ. ஆயினும் இதில் அவற்றின் ேங்கு 

மதளிவுேடுத்தப்ேடவில்நல. தற்மகாநலத் தடுப்பு முயற்ச்சிகழுக்கு அறிவிப்ேதற்காக ஓர் ைல்ல புரிந்துணர்வு 

பதநவ. தற்மகாநல விகிதத்நதக் குநைப்ேது  UN SDG யின் (Sustainable Development Goal- நிலயாெ வளர்ச்சி இலக்கு) 

குறிக்காடி ெற்றும் WHO ெணைல ைடவடிக்நகத் திட்டத்தின் ஓர் இலக்கு ஆகும் 

 இந்த ஆராய்ச்சி, வடெத்திய ொகாணத்தில் உள்ள  ஓர் மேரிய கிராெப்புர ெக்கள் ெெத்மதாநகயிள் வறுநெ 

ெற்றும் தற்மகாநல முயற்ச்சிக்காெ அோயம் போன்ை ெமூகக் காரணிகளிநடபய உள்ள மதாடர்பு ேற்றி 

ஆராய்ந்துள்ளது. 54,000 குடும்ேங்களில்  150,000 பேரிடம் எடுக்கப்ேட்ட கதவு தட்டல் கணக்மகடுப்புடன், 

ெருத்துவெநெயிலிருந்து மேைப்ேட்ட தற்மகாநல முயற்ச்சிகள் ேற்றிய தகவல்களும் இநணக்கப்ேட்டது.  

அப்ேகுதியிலிருந்த அநெத்து தகுதிப்மேற்ை குடும்ேங்களும் அணுகப்ேட்டெ, அதில் 95% கணக்மகடுப்பிற்கு 

ேதிலளித்தெர். 

 இந்த ேகுப்ோய்வு கண்டுபிடுப்புகள் ோதிக்கப்ேடக்கூடிய ைான்கு ெக்கள் மதாநககநள கண்டறிந்துள்ளது. 1) 

விவொயிகள் 2) திெெரி கூலித்மதாழிலாளிகள் 3) மேண் தநலநெ வகிக்கும் குடும்ேங்கள் 4) மவளிைாடு 

மென்றுள்ளவர்கநளக் மகாண்டுள்ள குடும்ேங்கள். 

இக் மகாள்நகயறிக்நக ேங்குதாரர் ேட்டநைகளில் ேரிந்துநைக்கப்ேட்ட முன்முயற்ச்சிகநள வழங்குகிைது. 

தவைாெ ெதுோவநெநய குநைப்ேது முதல் உைவுகள் ெற்றும் மதாழில்த்துநை திைன்கநள பெம்ேடுத்துதல், 

அத்துடன் பெம்ேட்ட ெெைல பெநவ  வழங்கள் ெற்றும் விழிப்புணர்வு ேற்றி இங்கு உத்திகள் 

ேரிந்துநைக்கப்ேட்டுள்ளெ. 

ஆரொய்ச்சி சுருக்ைம் (Research Summary) 

 வடெத்திய ொகாணத்தில் ராஜாங்க, தம்புட்படகெ, மைாச்சியாகெ, தளாவ, கல்பெவ, இப்பலாகெ போன்ை 

இடங்களில் 54,000 குடும்ேங்களிலிருந்து மேைப்ேட்ட கணக்கீட்டு ெற்றும் ெருத்துவெநெத் தரவுகநளயும் 

ைாங்கள் ஆராய்ந்து ோர்த்பதாம். அதன் மூலம் தற்மகாநல முயற்ச்சிக்காண அதிக அோயங்கநளக் மகாண்ட, 

ோதிக்கப்ேடக்கூடிய ைான்கு ெக்கட்மதாகுதிகநள கண்டறிந்பதாம். அோயங்கள் விவொயிகளிடம் இரு ெடங்காக 

காணப்ேட்டதுடன்  திெெரி கூலித்மதாழிலாளிகளிடமும், மேண் தநலநெ வகிக்கும் குடும்ேங்களிலும், 

மவளிைாடு மென்றுள்ளவர்கநளக் மகாண்டுள்ள குடும்ேங்களிலும்  கணிெொெ உயர்நவக் காட்டுகிைது. 

  



 

கணக்கீட்டு ேகுப்ோய்நவத் மதாடர்ந்து, ைாம் இந்த கண்டுபிடிப்புக்கநள ேகிர்ந்து மகாள்வதற்காக 100 

ேங்பகற்ோளர்கநளக் மகாண்ட , ேங்குதாரர்களுக்காண 10 ேட்டநைகநள ைடத்திபொம். ைாம் இதற்காக 

ஆசிரியர்கள், ெமூக பெவகர்கள், கிராெ பெவகர்கள், மவளிைாட்டு குடிபயற்ைல் அதிகாரிகள், ெமூகத்தநலவர்கள்/ 

உருப்பிெர்கள், அரொங்க அதிகாரிகள் ( சுகாதார அநெச்சு, கல்வி,  ெமூகம் ெற்றும் ைலன்புரி) அரசு அல்லாத 

நிறுவணங்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், மதாண்டு நிறுவெங்கள் போன்று மவவ்பவறு துநைகநளச்பெர்ந்த 

ேங்குதாரர்கநள ஈடுேடுத்திபொம். முதலில் தற்மகாநல அோயங்கநளக் மகாண்ட ைான்கு 

ெக்கட்மதாகுதிகநளப் ேற்றிய கண்டுபிடிப்புகள்  ேங்குதாரர்களுக்கு முன்நவக்கப்ேட்டது. ஒவ்மவாரு 

துநணப்பிரிவிலும் அதிக ஆேத்திற்கு ேங்களித்திருக்கக் கூடிய விடயங்கள் என்ெமவன்று ேங்பகற்ோளர்கள் 

பகட்கப்ேட்டெர். ெனிதர்க்கிநடபயயாெ பொதல்கள் தற்மகாநலக்காெ ஓர் முக்கிய காரணியாக கூைப்ேட்டது. 

ெமூக ேங்குதாரர்களால் அநடயாளம் காணப்ேட்டு ேட்டியல் ேடுத்தப்ேட்ட பிரச்சிநணகள் , 

ேங்பகற்ோளர்களுக்கு ொத்தியொெ தீர்வுகநள வழங்குவதற்கு ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது. 

 ஆராய்ச்சியில் அடங்கிய துணை குழுக்களில் உள்ளவர்கள் அணைவரும் (சில கட்டங்களில்) ஒருவருக்ககாருவர் 

இணைக்கப்பட்டுள்ளைர் என்று பங்குதாரர்கள் கருத்து கதரிவித்தைர். (உ.தா: மேண் தநலநெ தாங்கும் 

குடும்ேங்கள் ெற்றும், மவளிைாடு மென்ை மேண்கள் ஓர் திெெரி கூலி மதாழிலாளிநய ெணம் முடித்திருக்க 

வாய்ப்புகள் உண்டு )அத்துடன் ஒரு குழுவிொள் முகம் மகாடுக்கப்ேடும் பிரச்சிநெகள் ெற்நைய குழுக்கநளச் 

பெர்ந்தவர்களுக்கும் மோதுவாெ அனுேவொக இருந்தது. பெலும் அநடயாளம் காணப்ேட்ட காரணிகல் 

அநெத்தும் ஒன்பைாடு ஒன்று இநணக்கப்ேட்டிருந்தது. 

 அணடயாளம் காைப்பட்ட சிக்கல்களின் அடிப்பணடயில் (பின் பக்கம் உள்ள அட்டவணைணயப் பார்க்கவும்), 

பங்குதாரர்கள் பரந்த அளவிலாை சாத்தியமாை தநலயீடுகநள ேரிந்துநரத்தெர். கடிெொெ சூழ்நிநலகநள 

நகயாழுவதற்கு ஒரு வழிமுநையாக தற்மகாநல மெய்துமகாள்வதும் (ஒரு 'தீர்வு' கபாதுவாக உள்ளூர் 

ஊடகங்களில் சித்தரிக்கப்படுகிறது)  

 பிரச்சிநெகநள ெொளிக்கும் திைன் இன்நெயும் இந்த ெக்களிநடபய தற்மகாநல முயற்ச்சிகளுக்காெ ஆேத்நத 

அதிகரித்துள்ளது எெ ேங்குதாரர்கள் கருதிொர்கள். பதசிய / அரொங்க பெவகர்களுடன் மெய்யப்ேட்ட 

ேட்டநையிலும் ஒழுங்குமுநையாெ பெநவ வழங்குதலின் முக்கியத்துவம் ேற்றி அறிவுறுத்தப்ேட்டது 

 சில ேரிந்துநரகள் அநெத்து குழுக்களுக்கும் மோதுவாெ ைன்நெகநள வழங்குவபதாடு, ெற்நைய சில 

குறிப்பிட்ட துநணக் குழுக்களுக்பக ைன்நெயளிக்கும். 

 

உலைளொவிய பரிந்துகரைள் 

வயது வந்ததொர் மற்றும் பிள்களைளுக்ைொன ைல்வி ஆதரவு 

• ோடொநலகள் மற்றும் சமூக அணமப்புகள் முைன்ோடுகழுக்கு தீர்வு காணும் திைணமகளுக்காெ பயிற்சி 

திட்டங்கள் வழங்க வவண்டும். 

• ெமூக வலுவூட்டல் அநெச்சு, ைலன்புரி ெற்றும் கண்டி ெரபு அநெச்சு ஆகியநவ ஏநழ குடும்ேங்கநளச் 

பெர்ந்த பிள்நளகளுக்கு உதவித்மதாநக/ ொனியங்கள் வழங்குவநத அதிகரிக்க பவண்டும். 

• பிரபதெ மெயலகங்கள் அடிப்ேநட வரவு மெலவு திட்டநதப்ேற்றி வயது வந்பதாருக்காெ ஓர் கல்வி 

திட்டத்நத வழங்க பவண்டும்.. ோடொநலகளும் வரவு மெலவு திட்டம் அநெக்கும் திைன்களின் 

அபிவிருத்திக்கு முன்னுரிநெ மகாடுக்க பவண்டும். 

• சுயமதாழில் வாய்ப்புகநள ஊக்குவிப்ேதற்க்காக சிறிய ொனியங்கள் வழங்குதழுடன் மதாழிற்ேயிற்ச்சி 

வழங்குதநலயும் அதிகரிக்க பவண்டும். 

மனநல ஆதரவு 

• சுகாதார அநெச்சிொல் ெம்ேந்தப்ேட்ட ேங்குதாரர்களின் ஒத்துநழப்புடன் இரு மோது சுகாதார 

பிரச்ொரங்கள் ைடத்தப்ேட பவண்டும் : முதலில் ெெ ைல விழிப்புணர்வு  அடுத்து ெதுோவநெயின் 

விநளவுகள் ேற்றிய விழிப்புணர்நவ வளர்த்தல். 

• அரசு அல்லாத நிறுவணங்களின் உதவியுடன், சுகாதார திநெக்களம் நிதி/ தனிப்ேட்ட சிரெங்கநள 

எதிர்க்மகாள்ளும் ைேர்களுக்கு ெற்றும்/அல்லது கிராெப்புரங்களில் ெதுோவநெக்கு 

அடிநெப்ேடுத்தப்ேட்ட ைேர்களுக்காக ெற்றும் ஒருங்கிநணந்த பெநவகள் மதாகுப்நே உறுவாக்க 

பவண்டும். இது ேயிற்சி அளிக்கப்ேட்ட ெமூக ஆபலாெகர்கநள அதிகப்ேடுத்துவதாகவும் இருக்கலாம்.  

  



 

குழுக்ைளுக்கு குறிப்பிட்ட ைண்டுபிடுப்புைள் மற்றும் 

பரிந்துகரைள் 

 விவசொயிைள் 

தங்கள் ோதுகாப்ேற்ை வருொெம் ெற்றும் அதிக விவொய மெலவுகள் 

விவொயிகளுக்கு  மேரும் ெவாலாக இருக்கின்ைது எெ ேங்குதாரார்கள் 

அநடயாளம் காட்டிெர்.  

 போதுொெ  அளவு அறுவநடயின்நெ, ெந்நதக் பகாரிக்நககநள ேற்றிய 

குநைவாெ புரிதல் ெற்றும் அவர்களின் ேயிர்களுக்கு குநைந்தேட்ெ விநல 

இல்லாநெ ஆகியநவ கடன் மெலுத்தும் சிக்கல்களுக்கும் அவர்களின் 

வாழ்வில் அதிகரித்த குடும்ே பொதல்களுக்கு வழி வகுக்கின்ைெ 

 உரம் வாங்குவதற்கு ொனியங்கநள வழங்குவதற்காெ தற்போநதய 

முநை முந்நதய உர உற்ேத்திற்காெ மோருட்கநள வழங்குவது போல் 

மெயல்ேடவில்நல எெ ேங்குதாரர்கள் கருதிெர் 

• கெத்மதாழில் அநெச்ெகம் ேயிர்களுக்கு குநைந்தேட்ெ ெந்நத 

விநல நிர்ணயிக்க பவண்டும். 

• விவொயத்திற்காகவும் ெற்ை விவொய ைடவடிக்நககளுக்காகவும் நீர் வழங்குவதற்காெ முடிவு விவொய 

ெமூகத்தின் ஆபலாெநெயுடன் ைடத்த பவண்டும் 

• விவொயத் திநணக்களத்தின்   விவொயிகளுக்கு கல்வித் திட்டங்கநள ைடத்த பவண்டும், அவர்களுக்கு 

ெந்நத ைநடமுநைகநள பூர்த்தி மெய்ய பவண்டிய விவொய ைநடமுநைகள் ெற்றும் திட்டமிடல் 

திைன்கநள ேற்றிய அறிநவ பெம்ேடுத்த பவண்டும். 

 தினசரி கூலி கதொழிலொளர்ைள்: 

திெெரி ஊதியத் மதாழிலாளர்கள் ேணத்திற்காக உநழக்கும் உநழப்ோளர்களாகவும் உள்ளெர், மோதுவாக 

குநைந்த அளவிலாெ கல்வியறிவு உள்ளவராெ இந்த மதாழிலாளர்கள் உரிநெகநள ோதுகாப்ேதில் எந்த 

மதாழிலாளர் ெட்டங்களும் அல்லது அநெப்புகளும் கிநடயாது. ெற்றும் அவர்கள் ொறுோடும் ஊதிய 

விகிதங்களுக்கு நீண்ட பைரம் பவநல மெய்கின்ைெர் (800-1200 Rs ~ 5 USD). 

• மதாழிலாளர் திநெகலம் ேணியளிப்ேவர்கள் மெலுத்த பவண்டிய குநைந்தேட்ெ திெெரி ஊதியத்நத  

நிர்ணயிக்க பவண்டும் 

கவளிநொடு கசன்றுள்ளவர்ைகளக் கைொண்டுள்ள குடும்பங்ைள். 

ேங்குதாராரின் மோதுவாெ கருத்தாெது தாய்ொர் மவளிைாடு மெல்லுவநத அதர்யேடுத்த பவண்டும் என்ேதாகும். 

இதற்க்காெ மிக முக்கிய காரணொெது, இந்த தாய்ொர்களின் பிள்நளகளும் (கணவர்களும்) கடுெயாெ 

ெவால்களுக்கு முகம் மகாடுக்க பவண்டியதாக இருப்ேதாகும். பிள்நளகளின் மோதுைலத்நத ேற்றி கவெம் 

மெலுத்தேட பவண்டும், முக்கியொக இப்பிள்நளகள் துஷ்பிரபயாகங்களுக்கு உட்ேடகூடிய நிநல மதாடர்ோக 

விபெட கவெம் மெலுத்தேட பவண்டும். 

சிரார்கள் இருக்கும் மேண்களின் மவளிைாடு மெல்லும் முயற்சிகநள அதர்யப்ேடுத்தும் ெட்டரீதியாெ 

கட்டுப்ோடுகள் இருப்பிணும் இப்மேண்களுக்கு அவர்களது வீட்டு பதநவகநள பூர்தி மெய்து மகாள்வதற்காெ 

ைநடமுநைகள் இருக்க  பவண்டும் என்ேது ேல ேங்குதாரர்களின் கருத்து. 

• மவளிைாட்டில் குடிபயை விரும்பும் தாய்ொருக்கு பவநலவாய்ப்புக்கநள அதிகரித்தல் (சுய 

பவநலவாய்ப்பு). 

• மவளிைாட்டு பவநலவாய்ப்பு, ெமூகபெநவ அதிகாரிகள், மவளிைாட்டில் அத் தாய்ொர்களின் 

பிள்நளகளின் ைல்வாழ்வு ேற்றி கவெம் மெலுத்த விபெட ைநடமுநைகநள ைடத்த பவண்டும். 

• இலங்நக மவளிைாட்டு பவநலவாய்ப்பு ேணியகம் இப்மேண்களின் குடும்ேங்களுக்கு  தெது ஆதரநவ 

பெம்ேடுத்த பவண்டும். மவளிைாட்டில் இருக்கும்போது பவநல மெய்யும் சிரெங்கநள எதிர்மகாள்ளவும் 

(குறிப்ோக ேணம் மெலுத்துவதில்), இப்மேண்களின் குடும்ேதிெரது அவெரகால வரவு மெலவிற்காெ 

திட்டங்களும் (வாழ்க்நக ெற்றும் கல்வி மெலவுகளுக்காக) வழங்கப்ேட பவண்டும். 

  



 

கபண் தகலகமயிலொன குடும்பங்ைள்: 

மேண் தநலநெயிலாெ குடும்ேங்கள் மோருள் ரீதியாகவும் ெமூக ரீதியாகவும் பின்தங்கியநவ என்று 

ேங்குதாரர்கள் ஒப்புக் மகாண்டெர். அவர்கள் வீட்டிலும் ெமூகத்திலும் வலுவற்ை நிநலயில் உள்ளெர். 

ோரம்ேரியொக, இலங்நக கலாச்ொரத்தில் மேண்கள் தம் மேற்பைார் அல்லது கெவன் கவனிப்பில் 

இருப்ேதால், சுயாதீெொக நிர்வாகிக்க எதிர்ோர்க்கப்ேடுவதில்நல. சுயாதீெொக நிர்வாகிப்ேதற்கு 

மேண்களுக்கு பதநவயெ புரிதல் ெற்றும் அடிப்ேநட திைன்கள் இல்லாநெயால், அவர்கள் 

துஷ்பிரபயாகம் ெற்றும் சுரண்டலுக்கு உள்ளாகின்ைெர் 

• மேண் தநலநெயிலாெ குடும்ேங்கநல குரியாக மகாண்டு இப்மேண்கநள சுயாதீெொக 

நிர்வாகிப்ேதற்கு ஒரு சிைப்பு ஆதரவு ைநடமுநை ைடத்தேடபவண்டும். 

• *மேண் தநலநெயிலாெ குடும்ேங்களின் ேடத்நத பெம்ேடுத்தவும், வன்முநையிலிருந்து ோதுகாக்கவும்  

பதசிய அளவிலாெ திட்டம் பதநவ.  

• நிதி அநெச்ெகம் சிறு கடன்  திட்டஙநள அறிமுகப்ேடுத்தும் நிறுவெங்களுக்கு கட்டுப்ோடுகநள 

விதிக்க பவண்டும். 

 

ைண்டுபிடிப்புைள் சுருக்ைம் 

.இலங்நகயில் கிராெப்புரங்களில், புள்ளிவிேரங்களின் ேடி தற்மகாநல முயற்சிக்காெ அதிக ஆேத்திநெக் 

மகாண்ட ெெத்மதாநகயுள் ைாம் ைான்கு துநணக்குளுக்கநள கண்டறிந்பதாம்.  

1) விவொயிகள் 2) திெெரி கூலித்மதாழிலாளிகள் 3) மேண் தநலநெ வகிக்கும் குடும்ேங்கள் 4) மவளிைாடு 

மென்றுள்ளவர்கநளக் மகாண்டுள்ள குடும்ேங்கள். 

• .இந்த குழுக்களில் அதிக அோயத்திற்கு ேங்களித்த ேல காரணிகநள ெமூகம் அநடயாளம் கண்டதுடன், 

இவற்றிொல் ெமூகத்தில் மிகவும் ோதிக்கப்ேடக்கூடிய உருப்பிணர்களின் பதநவகநள பூர்த்தி 

மெய்வதற்காக ஏற்கெபவ மகாடுக்கப்ேடும் பெநவகளின் பெம்ோடும், சிைந்த பெநவகளும் அவசியம் 

என்ேது வலியுறுத்தப்ேட்டது. 

• .ேயிர்களுக்கு குநைந்த விநல இன்நெ, மதாழிலாளர்களுக்கு குநைவாெ திெெரி ஊதியம் ெற்றும் 

பிள்நளகளுக்கு போதாத ைலன்புரி உதவி போன்ை மோருளாதார காரணிகள் ேங்குதாரர்களால் 

முன்நவக்கப்ேட்டது. 

• . தனிப்ேட்ட திைநெகள் ெற்றும் முைன்ோடுகளுக்கு தீர்ொெம் காணும் திைன்களின் பெம்ோட்டின் 

அவசியொெது ஓர் உலகளாவிய பிரச்சிநணயாக ேங்குதாரர்கள் ேட்டநைகளிலும் முன்நவக்கப்ேட்டது 

• பங்குதாரர்கள் சிரமங்கணள அனுபவிக்கும் நபர்களுக்கு ஆவலாசணை ஆதரவு வதணவ என்ேநதயும் 

வலியுறுத்திெர். 

  



 

 

விவசொயிைள் தினசரி கூலி கதொழிலொளர்ைள் 
கபண் தகலகம வகிக்கும் 

குடும்பங்ைள் 

கவளிநொடு 

கசன்றுள்ளவர்ை

களக் 

கைொண்டுள்ள 

குடும்பங்ைள். 

 

கபொருளொ

தொரம் 

வநரயருக்கப்ேட்ட ெற்றும் நிநலயற்ை வருொெ ஆதாரங்கள் 

கடன்கள்( மேரிய மதாநககள் ெற்றும் வட்டிகள்) 

வருொெத்நத விட அதிகொெ மெலவுகள் 

மவளிைாட்டில் 

இருப்ேவர்களின் 

ஊதியப் 

பிரச்சிநண 

சுைொதொரம் 

விவொயத்திற்காெ 

உள்ளீடுகநள வாங்க 

முடியாநெ(உரங்கள் / 

பூச்சிக்மகால்லிகள்) 

கடிெ உநழப்புக்காெ குநைந்த 

ஊதியம் 

பிள்நளகளின் ைலன்புரியிொல் 

பிள்நளகளின் பதநவகநள 

பூர்த்தி மெய்ய முடியவில்நல 

அனுப்ேப்ேடும் 

ேணம் 

மெலுத்தப்ேடா

நெ 

ேயிர்களுக்கு போதுொெ 

ெந்நத விநல இல்லாநெ 

மதாழிலாளியின் 

உடல்ைலக்குநைவு 

ோலியல் வன்முநைக்காெ 

அதிக ஆேத்து 

அனுப்ேப்ேடும் 

ேணத்தின் 

பிநழயாெ 

நிர்வாகம் 

ெதுோவநெ அடிநெ (தனிப்ேட்ட ெற்றும் குடும்ே உறுப்பிெர்கள்) 

ைல்வி 

ெந்நத ஏற்ைம் இைக்கங்கள் 

ேற்றி குநைவாெ 

விளக்கம். 

மதாழில் திைநெ இன்நெ 

வீட்டில் 

இருக்கும் 

ேராெறிப்ோளரு

க்கு ெெ உளச்ெல் 

நிதி நிர்வாகத்திைன் இல்லாநெ 

உைவுகளிநடபய பிரச்சிநெ ெற்றும் முரண்ோடுகளுக்கு தீர்வு காணும் திைன்கள்(ோலியல் கல்வி) 

குடும்பம் 

சிைந்த அருவநடக்காெ 

புதிய நுட்ேங்கள் ேற்றி 

குநைந்த விளக்கம் 

குநைவாெ கல்வித்தகநெ 

என்ேதால் குநைவாெ பவநல 

வாய்ப்பு 

பிள்நளகள் ேராெறித்தநலயும் வ்ருொெச் 

மெயற்ோடுகநளயும் ஒன்ைாக ெொளிப்ேது கடிெம் 

குடும்ே பிரச்சிநணகள்- பிரச்சிநெகளுக்கு தீர்வு காண முடியாநெ, முக்கியொக  ோலியல் உைவு/ மோருளாதாரம் 

ெம்ேந்தப்ேட்டது 

இளம் திருமைங்கள் 

விட்டுச்மெல்லப்

ேட்ட குடும்ேம் 

நகவிடப்ேட்டது 

போலும் 

தனிநெயாகவும் 

உணர்தல் 

சூழல் 

விவொயத்திற்கு நீர் 

போதாநெ 
 எதிர்ோராத கர்ப்ேம் 

பிள்நளகநள 

பொெொக 

ைடத்துதல் 

விவொயத்திற்கு நிலம் 

போதாநெ 
 ோதுகாப்பின்நெ  

ேயிர் அழிப்பு 

 குணறந்த சமூக நிணல  

 
ெமூக மைறிமுநைகநள மீறியது 

காரணொக ச்மூகத்திலிருந்து 

ஒதுக்கிநவக்கப்ேடுதல் 

 

 

ஒப்புகை 

'ோதுகாப்ோெ பெெகம்' திட்டப்ேணியில் பவநல மெய்த அநெவருக்கும் ெற்றும் இதில் ேங்குேற்றிய ெமூக 

உருப்பிணருக்கும்  ைாம் ைன்றி மதரிவிக்கிபைாம். எெது ேட்டநைகளில் ேங்குேற்றிய ேங்குதாரர்களுக்கு ைன்றி 

மதரிவிப்ேபதாடு, எெது அறிக்நகநய மெய்வதற்கு உதவிய திரு.ெமில் ப்ரியதர்ஷெ, டாக்.ஜூடி கிட்கர், 

பேராசிரியர்.ைாவ் கபூர் ஆகிபயாருக்கும் ைன்றி மதரிவிக்கிபைாம். 
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