வாழ்வாதார வழிநடத்தல்

வழிநடத்துதல் மற்றும் பயிற்சியளித்தல்
நாடு திரும்பிய பபண்களுக்கு மிகவும் அதிகம் தரமதிபீடு பசய்யப்பட்ட
மூன்று துறைகள்
1. யாழ்ப்பாணம் – வாறழ நார், சிறக அலங்காரம், முருங்றகப் பபாருட்கள்
2. கிளிபநாச்சி

– கருவாடு தயாாித்தல், உடற்பயிற்சி புத்தகங்கள் தயாாித்தல், பாய்கள்

மற்றும் சிற்றுண்டி தயாாித்தல்
3. மன்னார் – சிறு பதாழில் துறைகள், உணவு பதப்படுத்துதல், பறனயயாறல றகவிறனப்
பபாருட்கள்
4. முல்றலத்தீவு – துாித உணவு தயாாித்தல், யதங்காய் நார் பபாருட்கள் தயாாிப்பு, உணவுப்
பபாருட்கள்,
5. வவுணியா – முந்திாி, நவீன நறகத் தயாாிப்பு, பழச் பசடிகள் மற்றும்
6. திருயகாணமறல – யபக்காி கட்டிடம் உருவாக்குதல், உணவு வழங்குதல் மற்றும் உணவுப்
பதப்படுத்துதல்,

விவசாயம்

மற்றும்

வீட்டுத்

யதாட்டம்

அறமத்தல்,

றகவிறனப்

பபாருட்கள், சில்லறர கறடகள், றதயல் பதாழில், யகாழி வளர்ப்பு மற்றும் அாிசி மாவு
யபக் பசய்தல்.

மற்ை துறைகள்
1. யாழ்ப்பாணம்: கடல் உணவு பதப்படுத்துதல், காளான் உற்பத்தி, சுருள்பாசி உற்பத்தி,
பறன ஓறலறயப் பயன்படுத்தி றகவிறனப் பபாருட்கள் தயாாித்தல், கால்நறடகள்
(ஆடுகள்

மாடுகள்),

யகாழி

வளர்ப்பு,

நவீன

றகவிறன

நறகத்

தயாாிப்பு,

பதப்படுத்தப்படுத்தப்பட்ட காய்கைிகள் உற்பத்தி பசய்தல், றகத்தைி பபாருள் தயாாிப்பு,
நார்ப் பபாருட்கள் தயாாிப்பு, வாறழ நார்ப் பபாருள் தயாாிப்பு, சிறக அலங்காரம்,
முருங்றகப் பபாருட்கள் தயாாித்தல், விவசாயம், நவீன ஆறட வடிவறமப்பு, மின்னணுப்
பபாருட்கள் பழுதுநீக்கம் மற்றும் றவன் தயாாிப்பு.
2. கிளிபநாச்சி: வீட்டுத் யதாட்டம், யகாழி (நாட்டுக்யகாழி) வளர்ப்பு, கைி மற்றும் பாலுக்காக
ஆடு வளர்ப்பு, பத்திக் துணி வடிவறமப்பு, றகத்தைி ஆறடகள், பசயற்றக யதால்
பபாருட்கள், பசயற்றக மலர்கள், காகித றகவிறனப் பபாருட்கள், அழகு கலாச்சார
அலங்காரம்,

ஸ்மார்ட்

ஃயபான்

பழுதுநீக்கம்,

கிராஃபிக்

வடிவறமப்பு,

சிசிடிவி

கண்காணிப்பு வன்பபாருள் நிறுவுதல், டிஜிட்டல் மார்க்பகட்டிங், கருவாடு தயாாிப்பு,
பயிற்சி புத்தகங்கள் தயாாித்தல், பாய்கள் தயாாித்தல், சிற்றுண்டி தயாாிப்பு, றகவிறனப்

பபாருட்கள், பழங்களிலிருந்து இனிப்பு தயாாித்தல், ஊட்டச்சத்து மாவு தயாாித்தல்,
வீட்டுத் யதாட்டம் அறமத்தல் மற்றும் மளிறக கறட நடத்துதல்.
3. மன்னார்: யகாழி வளர்ப்பு, உணவுப் பதப்படுத்துதல், றதயல், விவசாயம் (காய்கைிகள்
விற்பறன), இயற்றக முறையில் காய்கைி உற்பத்தி மற்றும் வாகனங்கள் பழுதுநீக்கும்
பணிமறன நடத்துதல், சிறு பதாழில்கள், உணவுப் பதப்படுத்துதல், பறனயயாறல
றகவிறனப் பபாருட்கள், பால் உற்பத்தி, யகாழி வளர்ப்பு, யசறலயில் வடிவங்கள்
உருவாக்குதல் மற்றும் சிற்றுண்டி தயாாித்தல்.
4. முல்றலத்தீவு:
பபாருட்களில்

யகாழி

வளர்ப்பு,

(யதங்காய்

ஓடு,

காளான் உற்பத்தி,
காகிதம்,

நார்)

ஸ்கிாீன் பிாிண்டிங்,

இருந்து றகவிறனப்

கழிவுப்

பபாருட்கள்

தயாாித்தல், யதனீ உற்பத்தி, இயற்றக விவசாயம் மற்றும் இயற்றக உரங்கள் தயாாிப்பு
மற்றும் கால்நறட வளர்ப்பு, துாித உணவு தயாாிப்பு, உணவுப் பபாருட்கள் உற்பத்தி,
இயற்றக விவசாயம் மற்றும் ராகி பஞ்சு தயாாிப்பு.
5. வவுனியா: பசயற்றக யதால்பபாருட்கறளப் பயன்படுத்தி றபகள் தயாாித்தல், உணவு
விநியயாகம், மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட (பதப்படுத்தப்பட்ட காய்கைிகள் மற்றும் பழங்கள்)
பபாருட்கள் தயாாிப்பு, மிச்சர் மற்றும் கால்நறட, றகவிறனப் பபாருட்கள், பத்திக்
தயாாிப்பு, காகித மறுசுழற்சி, முந்திாி, நவீன நறக, பழச் பசடி உற்பத்தி, ஸ்கிாீன்
பிாிண்டிங் மற்றும் பறனயயாறல றகவிறனப் பபாருட்கள்.
6. திருயகாணமறல:

றதயல்,

துணி

வியாபாரம்,

பபட்டிக்

கறடகள்,

காறலயுணவு

விநியயாகம், நகல் நறகத் தயாாிப்பு, துணி றதத்தல், நாள் கூலி யவறல பசய்தல் மற்றும்
கால்நறட வளரப்பு (பிராணிகள வளர்த்தல், யகாழி, ஆடுகள் வளர்ப்பு), சிறு பதாழில்,
யபக்காி, கட்டிடம் கட்டுதல், யகக் தயாாிப்பு, ஆறட தயாாிப்பு, விவசாயம், றகவிறனப்
பபாருட்கள் தயாாிப்பு, வீட்டுத் யதாட்டம், ஆப்பம் விற்பறன பசய்தல், ஐஸ் கிாீம்
தயாாிப்பு, மதிய உணவு, இரவு உணவுப் பபாட்டளங்கள் தயாாித்தல், யகாழி வளர்ப்பு,
சில்லறர கறடகள், அாிசிமாவு யபக்கிங் பசய்தல் மற்றும் றதயல் பதாழில்.

1.1.

வாழ்வாதார வாய்ப்புகள்

வடக்கு பிராந்தியத்தில் கிறடத்த இரண்டாம் கட்ட தகவல்கறள மதிப்பாய்வு பசய்ததில் பநற்பயிர்
மட்டுமல்லாமல், பவங்காயம், மரவள்ளிக் கிழங்கு, பச்றச மிளகாய், காய்கைிகள், வாறழ மற்றும்
திராட்றச ஆகிய மற்ை பயிர்களும் உற்பத்தி பசய்யப்படுகிைது என்பது பதாியவந்துள்ளது.
கால்நறட வளர்ப்புத் துறையில் மீன்கள், கால்நறடகள், எருறம மாடு, ஆடுகள் மற்றும் யகாழி
வளர்ப்பு ஆகியறவ அடங்கும். இதர வருமானம் ஈட்டும் பணிகளில் சில்லறரக் கறடகள்,
உணவகங்கள், துணிக்கறட மற்றும் காலணி, மரம் மற்றும் மரச்சாமான்கள், சுரங்கப்பணி மற்றும்
கனிமங்கறள பவட்டி எடுத்தல், உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுலா ஆகியறவ அடங்கும்.

திருயகாணமறலயில் பநல் மற்றும் யதங்காய் ஆகியறவ முக்கிய பயிர்களாகும். இதர பயிர்களில்
முந்திாி, மாங்காய், ஆரஞ்சு, எழுமிச்றச, வாறழ, பப்பாளி, யகாதுறம, பவங்காயம், மரவள்ளிக்
கிழங்கு, பச்றச மிளகாய் மற்றும் காய்கைிகள் ஆகியறவ அடங்கும். வடக்கில் உள்ளது யபால்,
கால்நறட வளர்ப்பில் மீன்கள், கால்நறடகள், எருறம மாடு, ஆடுகள் மற்றும் யகாழி வளர்ப்பு
ஆகியறவ அடங்கும். வருமானம் ஈட்டும் பணிகளில் சில்லறரக் கறடகள், உணவகங்கள்,
துணிக்கறட மற்றும் காலணி, மரம் மற்றும் மரச்சாமான்கள், சுரங்கப்பணி மற்றும் கனிமங்கறள
பவட்டி எடுத்தல், உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் மரசாமான் உற்பத்தி ஆகியறவ அடங்கும்.
நாடு

திரும்பியயார்

மற்றும்

பதாழில்முறனயவாருடன்

நடத்தப்பட்ட

குழு

விவாதங்கள்,

மாவட்டங்களில் உள்ள பங்குதாரர்களுடன் நடத்தப்பட்ட யநர்காணல்கள் மற்றும் மாவட்டங்களில்
உள்ள நாடு திரும்பியயார் மற்றும் பதாழில்முறனயவாருடன் யமற்பகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளில்
கிறடத்த முடிவுகளின்படி நாடு திரும்பிய பபண்களுக்கு

பபரும்பாலும் பாரம்பாிய துறைகள்

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
யாழ்ப்பாணம்:

நாடு

திரும்பியயார்

மூலமாக

குைிப்பிடப்பட்ட

பிாிவுகளில்

கடலுணவு

பதப்படுத்துதல், காலாண் உற்பத்தி, சுருள்பாசி தயாாிப்பு, பறனயயாறலறயப் பயன்படுத்தி
றகவிறனப் பபாருட்கள் தயாாித்தல், கால்நறட (ஆடு/மாடுகள்), யகாழி வளர்ப்பு, நவீன
றகவிறன

நறகத்

தயாாிப்பு,

பதப்படுத்தப்பட்ட

காய்கைிகள்

தயாாிப்பு

யபான்ைறவ

உள்ளடங்கும். யாழ்பாணத்தில் உள்ள முக்கிய தகவல் வழங்குயவார் நாடு திரும்பியயாருக்கு
றகவிறனப் பபாருட்கள், நார் பபாருட்கள், பறனயயாறலப் பபாருட்கள் தயாாிப்பு, மற்றும் இதர
றகவிறனப் பபாருட்கள் தயாாிப்புத் துறை வாழ்வாதாரத்திற்கு சிைந்தது என்று பதாிவித்தனர்.
யாழ்பாணத்தில் உள்ள பதாழில் முறனயவார் நாடு திருப்பியயாருக்கு வாறழநார் பபாருட்கள்
தயாாிப்பு, சிறக அலங்காரம், முருக்றகப் பபாருட்கள் தயாாிப்பு, விவசாயம், நவீன ஆறட
வடிவறமப்பு, மின்னணு பபாருட்கள் பழுது நீக்கம் மற்றும் மது தயாாிப்பு ஆகியவற்றைத்
பதாிவித்தனர்.
கிளிபநாச்சி : அங்யக நாடு திரும்பியயாருடன் நடத்தப்பட்ட குழு விவாதத்தின்யபாது வீட்டுத்
யதாட்டம் அறமத்தல், யகாழி (நாட்டுக்யகாழி) வளர்ப்பு மற்றும் கைி மற்றும் பாலுக்கு ஆடு
வளர்ப்பு ஆகியறவ சிைந்த துறைகளாகவும் இவற்றுக்கு நிரந்தரமான யதறவ இருப்பதும்
அவற்றை குறைந்த முதலீட்டில் பசய்ய முடியும் என்றும் பதாிவித்தனர். முக்கிய தகவல்
வழங்குயவார் பத்திக் ஆறட வடிவறமப்பு, றகத்தளி, பசயற்றக யதால் பபாருள் பபாருட்கள்
தயாாிப்பு, பசயற்றக மலர்கள் மற்றும் காகிதப் பபாருள் தயாாிப்பு ஆகியவற்றைத் யதர்வு
பசய்துள்ளனர். யசறவகளில் அழகு படுத்துதல், ஸ்மார்ட் ஃயபான் பழுதுநீக்கம், கிராஃபிக்
வடிவறமப்பு,

கண்காணிப்பு

யகமரா

நிறுவுவதற்கான

வன்பபாருள்

மற்றும்

டிஜிட்டல்

சந்றதப்படுத்துதல் ஆகியறவ அடங்கும். பதாழில்முறனயவார் மூலமாக கண்டைியப்பட்ட

பிாிவுகளில் மீன் உற்பத்தி, பயிற்சிப் புத்தகங்கறளத் தயாாித்தல், பாய்கள் தயாாித்தல், சிற்றுண்டி
தயாாிப்பு, றகவிறனப் பபாருட்கள், பழத்திலிருந்து இனிப்புகள் தயாாித்தல், யதாட்டக்கறல,
ஊட்டச்த்து மாவுகறளத் தயாாித்தல், வீட்டுத்யதாட்டம் அறமத்தல் மற்றும் மளிறக கறட
நடத்துதல் ஆகியறவ அடங்கும்.
மன்னார்: நாடுதிரும்பியயாருடன் நடத்தப்பட்ட குழு விவாதத்தில் யகாழி வளர்ப்பு, உணவுப்
பதப்படுத்துதல், றதயல், விவசாயம் (காய்கைி விற்பறன), இயற்றகக் காய்கைி உற்பத்தி மற்றும்
வாகன பழுதுநீக்கும் யகயரஜ் பமக்கானிக் ஆகியறவ குைிப்பிடப்பட்டன. மன்னாாில் உள்ள
முக்கிய தகவல் வழங்குயவார் சிறு பதாழில் துறைறய அதிக வாய்ப்புள்ளதாக குைிப்பிட்டனர்,
எனினும் இந்த பதாழில்பிாிவுக்கு அதிக முதலீடு யதறவப்படுகிைது. எளிதாக துவங்குதல்,
வளர்ச்சிக்கான அதிக வாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார ஆதாரங்கள் மற்றும் உள்ளூர் பபாருளாதார
வளர்ச்சி ஆகியவற்றை ஊக்குவிப்பது ஆகியவற்ைில் இது இரண்டாவது சிைந்த பிாிவாக
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பதாழில்முறனயவார்

சிறு

பதாழில்கள்,

உணவு

பதப்படுத்துதல்,

பறனயயாறல றகவிறனப் பபாருட்கள் தயாாிப்பு, பால் உற்பத்தி, யகாழி வளர்ப்பு, யசறலறய
அழகுபடுத்தும் றகவிறன பசயல்கள் மற்றும் சிற்றுணடி உற்பத்தி ஆகியவற்றை சிைந்த
வாய்ப்புள்ள துறைகளாக குைிப்பிட்டுள்ளனர்.
முல்றலத்தீவு: யகாழி வளர்ப்பு, காளான் உற்பத்தி, ஸ்கிாீன் பிாிண்டிங், கழிவுப் பபாருட்களில்
(யதங்காய் ஓடு, காகிதம், நார்) இருந்து றகவிறனப் பபாருட்கள் தயாாித்தல், யதனீ உற்பத்தி,
இயற்றக விவசாயம் மற்றும் இயற்றக உரங்கள் தயாாிப்பு மற்றும் கால்நறட வளர்ப்பு ஆகியறவ
குழு விவாதத்தில் நாடு திரும்பியயாருக்கு சிைந்த துறைகளாக கண்டைியப்பட்டுள்ளன. றகத்தாி,
பறன ஓறல மற்றும் நார்ப் பபாருட்கள் தயாாிப்பு யபான்ை சிைிய றகத்பதாழில் துறைகள் அதிக
வாய்ப்புள்ளறவ என்று முக்கிய தகவல் வழங்குயவார் குைிப்பிட்டனர். பதாழில்முறனயவார் துாித
உணவு, நார் பபாருட்கள், உணவுப் பபாருட்கள் தயாாிப்பு, இயற்றக விவசாயம் மற்றும்
அழுததமான ஃயபாம் தயாாிப்பு ஆகியவற்றை குைிப்பிட்டுள்ளனர்.
வவுனியா: பசயற்றக யதால் பபாருறளக் பகாண்டு றபகள் தயாாித்தல், உணவு விநியயாகம்,
மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட (பதப்படுத்தப்பட்ட காய்கைிகள் மற்றும் பழங்கள்) பபாருட்கள் தயாாிப்பு,
மிச்சர் மற்றும் கால்நறட வளர்ப்பு ஆகியறவ குழு விவாதங்களின்யபாது நாடுதிரும்பியயார்
பதாிவித்தனர். றகவிறனப் பபாருட்கள், பத்திக் தயாாிப்பு, காகித மறுசுழற்சி ஆகியறவ
சம்மந்தமான சிறுபதாழில் துறைகள் அதிக வாய்ப்புள்ளறவ என்று வவுனியாவில் முக்கிய
தகவல்வழங்குயவார் பதாிவித்தனர். பதாழில் முறனயவார் முந்திாி, நவீன நறக, பழச் பசடி
உற்பத்தி, ஸ்கிாீன் பிாிண்டிங் மற்றும் பறனயயாறல றகவிறனப் பபாருட்கள் தயாாிப்பு
ஆகியவற்றை நாடு திரும்பியயார் தங்களது வாழ்வாதாரத்றதத் துவங்குவதற்கான சிைந்த
துறைகளாக கண்டைிந்துள்ளனர்.

திருயகாணமறல : றதயல், துணி வியாபாரம், பபட்டிக் கறடகள், காறலயுணவு விநியயாகம்,
நகல் நறகத் தயாாிப்பு, துணி றதத்தல், நாள் கூலி யவறல பசய்தல் மற்றும் கால்நறட வளரப்பு
(பிராணிகள வளர்த்தல், யகாழி, ஆடுகள் வளர்ப்பு) யபான்ைறவ குழு விவாதங்களின் யபாது நாடு
திரும்பியயாரால் கண்டைியப்பட்ட துறைகளாகும். சிறுபதாழில் துறைதான் நாடு திரும்பியயார்
வாழ்வாதார பசயல்கறளத் துவங்குவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதாக முக்கிய தகவல் வழங்குயவார்
பதாிவித்தனர். யபக்காி, கட்டிடம் கட்டுதல், யகக் தயாாிப்பு, கால்நறட வளர்ப்பு, ஆறட தயாாிப்பு,
விவசாயம், றகவிறனப் பபாருட்கள் தயாாிப்பு, வீட்டுத் யதாட்டம், ஆப்பம் விற்பறன பசய்தல்,
ஐஸ் கிாீம் தயாாிப்பு, மதிய உணவு, இரவு உணவுப் பபாட்டளங்கள் தயாாித்தல், யகாழி வளர்ப்பு,
சில்லறர கறடகள், அாிசிமாவு யபக்கிங் பசய்தல் ஆகியறவ அவர்களால் கண்டைியப்பட்ட
பதாழில்களாகும்.
தீர்மானம்: வாழ்வாதார பசயல்களுக்காக கண்டைியும்படி யகட்கப்பட்டயபாது பதிலளித்யதார்
பபரும்பாலும் பாரம்பாியமாக பபண்கள் சம்மந்தமான பதாழில்கறள மட்டுயம குைிப்பிட்டனர்.
உதாரணமாக, பபரும்பாலானவர்கள் நாடு திரும்பியயார் தங்களது வாழ்வாதாரத்றத துவங்க
றதயல்

பணி

பசய்வறதக்

குைிப்பிட்டனர்.

அவர்கள்

குைிப்பிட்டவற்ைில்

பாரம்பாியமற்ை

பசயல்களில் பமன்பபாருள் உருவாக்கம் (யாழ்ப்பாணம்), றசக்கிள் பழுதுநீக்கம், வீடியயா
எடுத்தல் மற்றும் எடிட்டிங் பசய்தல் (கிளிபநாச்சி ), வாகனம் பழுதுநீக்கம், ஸ்டுடியயா (மன்னார்),
பவல்டிங் மற்றும் கட்டிடப் பணி (முல்றலத்தீவு), பிளம்பிங், பவல்டிங், பகாத்தனார் பணி,
ஆசாாிப் பணி, ஆட்யடா பமக்கானிக் மற்றும் யதனீ வளர்ப்பு (வவுனியா) மற்றும் பமாறபல்
ஃயபான்

பழுதுநீக்கம்

(திருயகாணமறல)

ஆகியறவயாகும்.

ஆய்வின்

மூலமாக

கருத்து

யகட்கப்பட்ட நிறுவனங்கள அழகுப் பணிகள், உணவு பதப்படுத்துதல், றதயல்கறல, கணினி,
றகவிறனப் பபாருட்கள், இனிப்புகள் தயாாிப்பு, சிறக அலங்காரம், படடிக் பணி, பிாிண்டர்கள்,
மாவு அறைக்கும் நிறலயங்கள், கருவாடு, பறன ஓறலப் பபாருள் தயாாிப்பு, காலணிகள் மற்றும்
றபகள் தயாாிப்புத் துறை ஆகியவற்ைில் தங்களது அனுபவங்கறளப் பகிர்ந்து பகாண்டனர். சில
நாடு திரும்பியயார் அத்தறகய துறைகளில் ஏற்பகனயவ ஈடுபட்டுள்ளனர். நாடு திரும்பிய
பபண்கள் பாரம்பாியமாக பபண்கள் சம்மந்தமான பதாழிலியலா அல்லது பாரம்பாியம்-சாராத
பதாழில் பிாிவுகளியலா வாழ்வாதாரத்றத பபருக்கிக் பகாள்ளலாம். எனினும், அவர்கள் எத்தறகய
வாய்ப்புகறளப்

பயன்படுத்தலாம்

என்பறதப்

பற்ைி

அவர்களுக்கு

வழிகாட்டுதல்

மற்றும்

ஆற்றுப்படுத்துதல் வழங்கப்பட யவண்டும் யமலும் இத்தறகய பிாிவுகளில் சந்றதயில் உள்ள
யதறவகறளப்

பூர்த்தி

பசய்யக்கூடிய

யமம்படுத்தப்பட யவண்டும்.

அளவுக்கு

அவர்களுக்கு

பதாழில்நுட்பத்

திைன்கள்

1.2.

தற்யபாது சந்றதயில் யதறவப்படும் திைன்கள்

எந்தவறகயான வாழ்வாதார பசயல்களிலும ஈடுபடுவதற்கு யதறவயான திைன்களில் குைிப்பிட்ட
துறைக்கு யதறவயான பதாழில்நுட்பத் துறைகளும் தகவல்பதாடர்பு, தறலறமப் பண்பு, சாியான
மனப்பான்றம

மற்றும்

பணியில்

ஈடுபாடு

யபான்ை

பதாழில்முறனயவாராக

ஆவதற்குத்

யதறவயான பமன் திைன்களும் உள்ளது. இந்த ஆய்வின் யபாது யநர்காணல் பசய்யப்பட்ட
பதாழில் முறனயவாாிடம் அவர்கள் ஆட்கறள யவறலக்கு எடுக்கும்யபாது என்ன மாதிாியான
திைன்கறளப் பார்ப்பார்கள் என்று யகட்கப்பட்டது. மாவட்ட வாாியாக அவரகள் வழங்கிய பதில்
விவரங்கள் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
யாழ்ப்பாணம்: பணி குைித்த ஆர்வம் மற்றும் தகவல்பதாடர்புத் திைன்கள், பதாழில்நுட்பத்
திைன்கள்,

மனப்பான்றமகள்,

சமுதாய

திைன்கள்,

நன்ைாக

ஆறடயணிகளன்

அணிதல்,

உறடயுறட பாவறன மற்றும் சுத்தம், பணியின் தரம் மற்றும் உற்பத்தித் திைன், தறலறமப்பண்பு
மற்றும் குழு பணியில் முன்முயற்சி மற்றும் தறலறமப் பண்பு ஆகியவற்றைப் பார்ப்பதாக 90%
பதாழில் முறனயவார் யதாிவித்தனர். 80% மக்கள் தகவல்பதாடர்பு மற்றும் பமாழித் திைன்கறளப்
பார்த்தனர். 20% மட்டுயம பணியாளர்கறள எடுக்கும்யபாது ஆங்கிலம் மற்றும் கணினித்
திைன்கறளப் பார்ப்பதாக பதாிவித்தனர்.
கிளிபநாச்சி : அறனத்து பதாழில்முறனயவாரும் மனப்பான்றம மற்றும் சமுதாயத் திைன்கள்,
தகவல்பதாடர்பு மற்றும் பமாழித் திைன்கள், பணியின் தரம் மற்றும் உற்பத்தித்திைன், குழுவாக
பணி பசய்வதில் ஒத்துறழப்பு மற்றும் ஆர்வம் மற்றும் பணியில் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றைப்
பார்த்தனர். 90% யமலானவர்கள் பதாழில்நுட்பத் திைன்கள், ஆறடயணிதல் மற்றும் சுத்தம்
மற்றும் தறலறமப்பண்பு மற்றும் முன்முயற்சி ஆகியவற்றைப பார்த்தனர். 16.7% மட்டுயம
பணியாளர்கறள

எடுக்கும்யபாது

ஆங்கிலம்

மற்றும்

கணினித்

திைன்கறள

கருத்தில்

பகாள்கின்ைனர்.
மன்னார்: அறனத்து பதாழில்முறனயவாரும் தகவல்பதாடர்பு மற்றும் பமாழித் திைன்கள்,
பணியின் தரம் மற்றும் உற்பத்தித்திைன், குழுவாக பணி பசய்வதில் ஒத்துறழப்பு மற்றும் ஆர்வம்
மற்றும் பணியில் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றைப் பார்த்தனர். 90% யமலானவர்கள் பதாழில்நுட்பத்
திைன்கள், ஆறடயணிதல் மற்றும் சுத்தம் மற்றும் தறலறமப்பண்பு மற்றும் முன்முயற்சி
ஆகியவற்றைப பார்த்தனர். 73.3% பணியாளர்கறள எடுக்கும்யபாது மனப்பான்றம மற்றும்
சமுதாயத் திைன்கள் ஆகியவற்றைப் பார்த்தனர். 6.7% மட்டுயம ஆங்கிலம் மற்றும் கணினித்
திைன்கறள பார்க்கின்ைனர்.

முல்றலத்தீவு: அறனத்து பதாழில்முறனயவாரும் பதாழில்நுட்பத் திைன்கள், தகவல்பதாடர்பு
மற்றும் பமாழித் திைன்கள், பணியின் தரம் மற்றும் உற்பத்தித்திைன், குழுவாக பணி பசய்வதில்
ஒத்துறழப்பு மற்றும் ஆர்வம் மற்றும் பணியில் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றைப் பார்த்தனர். 93.3%
மனப்பான்றம மற்றும் சமுதாயத் திைன்கள் ஆறடயணிதல் மற்றும் சுத்தம் ஆகியவற்றைப்
பார்த்தனர் அயதயவறள 83.3% தறலறமப் பண்பு மற்றும் தன்முயற்சிறயப் பார்த்தனர். 6.7%
மட்டுயம ஆங்கிலம் மற்றும் கணினித் திைன்கறள பார்த்தனர்.
வவுனியா: அறனத்து பதாழில்முறனயவாரும் மனப்பான்றம மற்றும் சமுதாயத் திைன்கள்,
தகவல்பதாடர்பு மற்றும் பமாழித் திைன்கள், பணியின் தரம் மற்றும் உற்பத்தித்திைன், தறலறமப்
பண்பு மற்றும் தன்முயற்சி, குழுவாக பணி பசய்வதில் ஒத்துறழப்பு மற்றும் ஆர்வம் மற்றும்
பணியில் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றைப் பார்த்தனர். இந்த திைன்கள் பதாழில்நுட்பத் திைன்கறளக்
காட்டிலும் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவது கவனிக்கப்பட யவண்டிய விஷயமாகும்
ஏபனனில் இறத 56.7% மட்டுயம கருதுகின்ைனர். 96.7% ஆறடயணிதல் மற்றும் சுத்தம்
ஆகியவற்றை கருதுகின்ைனர். பவறும் 6.7% மட்டுயம ஆங்கிலம் மற்றும் கணினித் திைன்கறளக்
கருதுகின்ைனர்.
திருயகாணமறல : அறனத்து பதாழில்முறனயவாரும் தகவல்பதாடர்பு மற்றும் பமாழித் திைன்கள்,
பணியின் தரம் மற்றும் உற்பத்தித்திைன், மற்றும் ஆர்வம் மற்றும் பணியில் அர்ப்பணிப்பு
ஆகியவற்றைப் பார்த்தனர். 84.2% யபர் யநர்மறை மனப்பான்றம மற்றும் சமுதாய திைன்கறள
பார்த்தனர். 68.4% பதாழில்நுட்பத் திைன்கறளயும ஆங்கிலம் மற்றும் கணினித் திைன்கள் உள்பட
பமன்திைன்கறளயும் பார்த்தனர். அவர்கள் 47.4% தறலறமப் பண்பு மற்றும் தன்முயற்சிறயயும்
ஒத்துறழப்பு மற்றும் குழுவாக பணி பசய்தல் ஆகியவற்றைப் பார்த்தனர்.
தீர்மானம்: அறனத்து மாவட்டங்களிலும் யமற்பகாள்ளப்பட்ட சராசாி தரமதிப்பீட்டின்படி எல்லா
மாவட்டங்களிலும் உள்ள அறனத்து பதாழில் முறனயவாாிடமும் யகட்கப்பட்டதில் அவர்கள்
பணியாளர்கறளத்

யதர்வு

பசய்யுமயபாது

இந்தந்த

திைன்கறள

பார்ப்பார்கள்

என்று

குைிப்பிட்டதில் ஆர்வம் மற்றும் பணியில் அர்ப்பணிப்பு ஆகியறவ மிகவும் முக்கியமான திைனாக
பவளிப்பட்டுள்ளது. அதறனத் பதாடர்ந்து பணியின் தரம் மற்றும் உற்பத்தித் திைனும் (99.45%),
தகவல் பதாடர்பு மற்றும் பமாழித்திைன்கள் (96.67%), நல்ல மனப்பான்றம மற்றும் சமுதாயத்
திைன்கள் (90.13%), மற்றும் ஒத்துறழப்பு மற்றும் குழுவாக பணி பசய்தல் (90.12%) ஆகியறவ
உள்ளன. இதறனத் பதாடர்ந்து தறலறமப்பண்பு மற்றும் தன்முயற்சி (85.68%) மற்றும்
ஆறடயணிதல் மற்றும் சுத்தம் ஆகியறவ வருகிைது. எல்லா மாவட்டங்களிலும் யமயல குைிப்பிட்ட
அறனத்திற்கும் கீயழதான் பணியாளர்களின் பதாழில்நுட்பத் திைன்கள் 84.18% இல் தரமதிப்பீடு
அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பணி வழங்குயவார் பணியாளர்களிடம் பதாழில்நுட்பத் திைன்கறளவிட
மற்ை திைறமகறளப் பார்க்கின்ைனர் என்பறத இது காட்டுகிைது. யமலும் பணி வழங்குயவார்

தங்களது பணியாளர்களுக்கு தாங்கயள பயிற்சி வழங்க விரும்புகின்ைனர் என்ை விஷயத்திலும்
இது உறுதி பசய்யப்படுகிைது. இதன்மூலம் பணிறயச் பசய்யத் யதறவயான பதாழில்நுட்பத்
திைன்கள்

பணி

வழங்குயவார்

மூலமாக

“பணியின்

யபாது”

வழங்கப்படுகிைது

என்பது

பதளிவாகிைது.

ஸ்வாட் (SWOT) மதிப்பாய்வு
அட்டவறண

11:

பதாழில்முறனயவாரால்

அறடயாளம்

காணப்பட்ட

துறைகளில்

SWOT

மதிப்பாயவு - யாழ்ப்பாணம்

விவசாயம்

பலங்கள்

பலவீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

அச்சுறுத்தல்கள்

நிலம் இருத்தல்

சீயதாஷண

விவசாயிகளுக்கு

விறல மாற்ைங்கள்

ஏற்ைத்தாழ்வுகள்

அரசின் ஆதரவு

பருவகால
மாற்ைங்கள்
யபக்காி

புதுறமயான

பதாழில்நுட்பத்

அதிகமான

ஆயத்த உணவுகறளத்

மற்றும் ஐஸிங்

வடிவறமப்பிற்கான

திைன்கள்

திருமணங்கள் மற்றும்

தயாாித்து விநியயாகிக்கும்

யதறவ

குறைபாடு

சமுதாய நிகழ்ச்சிகள்

பபாிய நிறுவனங்களில்
இருந்து அதிக யபாட்டி

வாறழ நார்

அதிக லாபம் மற்றும்

கச்சாப்

இயற்றகப்

பசயற்றகப்

பபாருள்

இயற்றகப்

பபாருட்கள்

பபாருட்கறள யகட்கும்

பபாருட்களிடமிருநது அதிக

பபாருட்களுக்கு

கிறடப்பது

பவளிநாட்டினர் அந்த

யபாட்டி (பிளாஸ்டிக்)

அதிகாித்து வரும்

பருகாலத்திற்கு

பகுதிக்கு வருவது

யதறவ

ஏற்ப

அதிகாித்தல்

மாற்ைமறடதல்
பத்திக்

புதிய வடிவறமப்பு

வடிவறமப்பின்

அந்த பகுதிக்கு

மாற்றுப் பபாருட்களின்

பபாருள்

மற்றும்

வரம்பிறன

அதிகமாக வரும்

யபாட்டி அதிகாித்தல் (மற்ை

ஆறடகளுக்கான

விாிவு

சுற்றுழாப்

அச்சிடப்பட்ட ஆறடகள்)

யதறவ

படுத்தக்கூடிய

பயணிகளிடமிருந்து

பதாழில்நுட்பத்

அதிக யதறவ

திைன்கள்
குறைவு
அழகுக் கறல

துறையிலுள்ள

விநியயாகம்

பபண்களிடமிருந்து

இத்துறையில் நுறழயும்

தகுதிமிக்க

மற்றும்

இந்த யசறவகளுக்கான

அதிகமான

வல்லுனர்கள் தங்களது

உள்ளீட்டுப்

யதறவ

பபண்களிடமிருந்து யபாட்டி

சிைந்த அைிவிறன

பபாருட்களின

அதிகாித்திருத்தல்

பலங்கள்

பலவீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

அச்சுறுத்தல்கள்

பகிர்ந்துபகாள்ள

விறல அதிகம்

(மணமகள் அலங்காரம்,

அதிகாித்தல்

தயாராக உள்ளனர்

சிறக பவட்டுதல்
மற்றும் அலங்காரம்,
சருமப் பராமாிப்பு,
நகத்தில் வறரயும்
கறல யபான்ைறவ)

பமழுகுவர்த்தி

பதாழிறலத் துவங்க

யதறவ

றகவிறனப்

அதிக அளவில் உற்பத்தி

தயாாித்தல்

குறைவான

பருவகாலத்திற்கு

பபாருட்களுக்கான

பசய்யவாாிடமிருந்து

முதலீடுதான் யதறவ

ஏற்ப மாறுபடும்

யதறவ அதிகாிப்பு,

யபாட்டி ஏபனனில்

இத்தறகய

சந்றதயில் அவர்களது

பபாருட்கறள

பபாருட்கள் குறைந்த

சந்றதப்படுத்த

விறலக்கு கிறடக்கும்

பதாண்டு நிறுவனங்கள்
மற்றும் மற்ைவர்களின்
ஆதரவு கிறடத்தல்
மீன்பிடித்தல்

இந்த பிாிவில உள்ள

ஆழ்கடல்

உறுப்பினர்களுக்கு

இறடத் தரகர்களின்

வளங்கள், திைன்கள்

மீன்பிடி

நன்றமகள் வழங்கும்

சுரண்டல்

மற்றும் அனுபவம்

பதாழிலுக்கு

மீன்பிடி கூட்டுைவு

பருவகால

சங்கங்கள் யபான்ை

சூழ்நிறலகள்

யசறவ வழங்குயவார்

ஆபத்றத

இருத்தல்

ஏற்படுத்தும்
றகவிறனப்

றகவிறனஞர்கள

கச்சாப்

வாடிக்றகயாளர்களின்

விறல மலிவான மாற்றுப்

பபாருள்

தயாாித்த யமம்பட்ட

பபாருட்கள்

மாைிவரும் யதறவகள்

பபாருட்கள் (பிளாஸ்டிக்,

தயாாிப்பு

தரமான இயற்றகப்

(றம, இறழகள்

பபாருட்களுக்கான

பாலித்தீன், பசயற்றகப்

பபாருட்களுக்கு

யபான்ைறவ)

பதாடர் யதறவறய

பபாருட்கள்) மற்றும்

யதறவ

கிறடக்காறம

உருவாக்குகிைது

பவளிநாட்டுப்

அதிகாித்திருத்தல்

மற்றும்/ அல்லது

பபாருட்களிடமிருந்து

அறவ விறல

(சீனா, இந்தியா) யபாட்டி

அதிகமாக
இருத்தல்
தகவல்

இந்த பிாிவில் புாிதல்

பதாழில்நுட்பம்

இறணயதளத்தில்

பதாழில்நுட்பத்தின்

பதாழில்நுட்பம்

மற்றும்

விறரவாக

விளம்பரம் பசய்வது

விறரவான மாற்ைம் மற்றும்

திைன்களுக்கான

மாறுவதால்

அதிகாித்துள்ளது

யதறவயான திைன்களும்

யதறவ

திைன்கள் சிைிது

யமலும் பல்யவறு

மாற்ைமறடதல்

அதிகாித்திருத்தல்

காலத்தில்

பதாழில் துறைகள்/

பலங்கள்

பலவீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

யமலும் இது அதிக

பயனற்ைதாக

பதாழில் முறனயவார்

மக்களிடம் இருப்பது

மாைிவிடுகிைது,

இதறன

அவசியமாகிைது

சாதனத்தின்

யவண்டுகின்ைனர்

அச்சுறுத்தல்கள்

(கணினிகள்)
விறல
அதிகமாக
இருப்பது
பறன ஓறலப்

தரம் மற்றும்

வைட்சியான

பிளாஸ்டிக் மற்றும்

மலிவான மாைறுப்

பபாருட்கள்

வடிவறமப்புகளுக்கான

சமயங்களில்

பாலித்தீன்

பபாருட்கள் (பிளாஸ்டிக்

தயாாித்தல்

யதறவ பதாடர்ந்து

பறன ஓறலகள்

பபாருட்களுக்கு

பபாருள்) சீனாவில் இருந்து

அதிகாிக்கிைது

கிறடக்காறம,

மாற்ைாக இயற்றகப்

இைக்குமதி பசய்யப்படுதல்,

றமயின் விறல

பபாருட்கறள யகட்கும்

அறவ விறல குறைவாக

அதிகமாக

பவளிநாட்டு மற்றும்

இருத்தல்

இருத்தல்

உள்நாட்டு சந்றதகள்
அதிகாிக்கும் வாய்ப்பு

யகாழி வளர்ப்பு

துவங்குவதற்கு

இயற்றக

யகாழி மற்றும்

பபாிய நிறுவனங்கள்

குறைவான முதலீடு

யபரழிவுகள்

முட்றடகளுக்கு யதறவ

மற்றும் பதாழில்

யதறவப்படுகிைது

மற்றும்

பதாடர்ந்து இருத்தல்

துறையிடமிருந்து யபாட்டி

சீயதாஷண
மாற்ைங்கள்,
யநாய்கள்
மற்றும்
யகாழிகளுக்கு
ஏற்படும்
சுகவீனங்கள்
றதயல்

குறைவான

பதாழில்நுட்ப

வாடிக்றகயாளர்கறளக்

மாைிவரும் ஆறட

முதலீடுதான் யதறவ,

மற்றும்

கவர இறணயதளம்

ரசறனகள மற்றும்

நவீன

வடிவறமப்புத்

மூலமாக (ஃயபஸ்புக்,

யபாக்குகள் யமலும் ஆயத்த

ஆறடகளுக்கான

திைன்கள்

வாட்ஸாப் பசயலி)

ஆறடப் பபாருட்கறள

யதறவ பதாடர்ந்து

குறைபாடு

விளம்பரம் பசயதல்

தயாாித்து விற்பறன

யபான்ை நவீன

பசயயும் ஆறட

சந்றதப்படுத்தும்

உற்பத்தியாளர்களிடமிருநது

முறைகறள

யபாட்டி

இருத்தல்

பயன்படுத்தலாம்

அட்டவறண 22: பதாழில்முறனயவாரால் அறடயாளம் காணப்பட்ட துறைகளில் SWOT
மதிப்பாயவு - கிளிபநாச்சி
பலங்கள்
** விவசாயம்

நிலம் இருத்தல்

பாகீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

அச்சுறுத்தல்கள்

சீயதாஷண

அரசின் மூலமாக

விறல மலிவான

ஏற்ைத்தாழ்வுகள்

யதசிய சந்றதகள்

இைக்குமதிகளின்

மற்றும் ஆதரவிற்கு

யபாட்டி

பருவகால
மாற்ைங்கள்

அணுகல் கிறடத்தல்

யமாசமான தண்ணீர
யமலாண்றம
பத்திக்

அதிக தரமான

பதாழில்நுட்பத்

இந்த பகுதியில் அதிக

விறல மலிவான

பபாருட்ள்

பபாருளுக்கான யதறவ

திைன்கள் குறைபாடு

சுைறுலா

மாற்றுப் பபாருட்களில்

அதிகாிப்பதன்

இருந்து யபாட்டி

மூலமாக யதறவ

அதிகாித்தல்

அதிகாித்தல்
அழகுக் கறல

துறையிலுள்ள

பயிற்சி யசறவகள்

யசறவகளுக்கான

அதிக பபண்கள் இந்த

தகுதிமிக்க

மற்றும் உள்ளீட்டுப்

யதறவகள் இந்த

துறையில் வருவதால்

வல்லுனர்கள்

பபாருட்களின் அதிக

பகுதிகளில்

யபாட்டி அதிகாித்தல்

ஆதரவளிக்க தயாராக

பசலவு

அதிகாிக்கிைது

இருத்தல்
நார் பபாருள்

கச்சாப் பபாருள்கள

பபாருட்கள் மற்றும்

சர்வயதச

சந்றதயில் பிளாஸ்டிக்

யவறலகள்

கிறடத்தல்

உள்ளீடுகளின்

சந்றதகளுககு

பபாருட்கள் உள்ளன

யமாசமான தரம்

கிறடத்தல்

அறவ விறல
மலிவான மாற்ைாக
உள்ளன

மீன்பிடித்தல்

கருவாடு பதப்படுத்திட
குறைவான
முதலீடுதான்
யதறவப்படுகிைது

சீயதாஷண மாற்ைம்
பருவநிறலக்கு ஏற்ப
மாறும் நிறல

ஆதரவு

அதிகாிக்கும் யபாட்டி

யசறவகளுக்கான
யதறவகள் மற்றும்
ஆதரவு பதாடர்ந்து
இருத்தல்

றகவிறனப்

யமம்பட்ட தரம் மற்றும்

கச்சாப் பபாருட்கள்

வாடிக்றகயாளர்களின்

பிளாஸ்டிக்

பபாருட்கள்

வடிவறமப்புகளுக்கான

கிறடக்காறம

யதறவகள்

பபாருட்களின் யபாட்டி

யதறவ

குறைவான லாபம்

அதிகாித்தல்

பலங்கள்
மளிறக

பாகீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

அச்சுறுத்தல்கள்

முறையாக பராமாித்தல்

ஒழுங்கற்ை

ஒவ்பவாரு வீட்டிற்கும்

இந்த பகுதியில்

லாபமாக இருத்தல்

பிரச்சறனகள் –

வழங்குவதற்கான

திைக்கப்படும் பபாிய

கறடகள்

வாய்ப்பு

சூப்பர்

எப்யபாதும்

மார்க்பகட்டுகளின்

திைந்திருகக

யபாட்டி

யவண்டும்
கால்நறட

புள்பவளி இருத்தல்
பாலுக்கான யதறவ

பதாடர் பராமாிப்பு

பிராந்திய சந்றதகறள

திருட்டு நடப்பதால்

மற்றும் கவனம்

அறடவதற்கான

பாதிப்பு, பால்

யதறவ

வாய்ப்பு

பபாருட்கள் மற்றும
பாக்பகட் பால்
தயாாிக்கும் பபாிய
நிறுவனங்களிடமிருந்து
யபாட்டி

வீட்டுத்யதாட்டம்

நிலம் இருத்தல்
இயற்றக யவளான்
பபாருட்களுக்கு அதிக
யதறவ

முறையாக

நகர்ப்புை

விறல மலிவான

பராமாிக்கவில்றல

சந்றதகளுக்கு

இைக்குமதிப்

என்ைால் உற்பத்தி

(பகலும்பு, கண்டி)

பபாருட்களின்

குறைதல்

இயற்றக யவளாண்

யபாட்டி, குறைவான

பபாருட்கறள

விறலயில்

சந்றதப்படுத்தும்

பபாருட்கறள வாங்க

வாய்ப்பு, அறதச்

விரும்பும் இறடத்

பசய்ய பதாண்டு

தரகர்களின் சுரண்டல்

நிறுவனங்களின்
ஆதரவு
பறன ஓறலப்

தரம் மற்றும்

பவயில் காலங்களில்

பவளிநாட்டு

சீனாவில் இருந்து

பபாருட்கள்

வடிவறமப்புகளுக்கான

பறன ஓறல

சந்றதயில் நுறழயவும்

விறலக் குறைவாக

உற்பத்தி

(சிைந்த வண்ணங்கள்)

கிறடக்காத

யமலும் இயற்றகப்

பபாருட்கள் இைக்குமதி

யதறவ அதிகாித்தல்

சூழ்நிறல

பபாருட்களுக்கான

பசய்யப்படுதல்

யதறவ அதிகமாக

(றபகள், பதாப்பி

உள்ள

யபான்ைறவ)

நகர்ப்புைங்களுக்குள்
ஊடுறுவுவதற்கான
வாய்ப்பு அதிகம்
யகாழி வளர்ப்பு

குறைவான முதலீடு

இயற்றக

யகாழி மற்றும்

புதிதாக திைக்கப்பட்ட

யதறவப்படுகிைது

யபரழிவுகள் மற்றும்

முட்றடகளுக்கு

சூப்பர் மார்பகட்டுகள்

சீயதாஷண

யதறவ பதாடர்ந்து

சந்றதப்படுத்துவதன்

மாற்ைங்கள்,

இருத்தல்

காரணமாக பபாிய

லாபகரமானது

பலங்கள்

பாகீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

யநாய்கள்

அச்சுறுத்தல்கள்
நிறுவனங்களின்
யபாட்டி

றதயல்

குறைவான

திைன்கள் மற்றும்

மாைிவரும்

ஆயத்த ஆறட

முதலீடுதான் யதறவ

புதிய

ஆறடயணிகலன்

உற்பத்தியாளர்கள்

பதாழில்நுட்பக்

யபாக்குகள்

விறல மலிவான

குறைபாடு (பதாழில்
துறைக்கான றதயல்
இயந்திரங்கள்)

சமூக
வறலதளங்களில
சந்றதப்படுத்தும்

பபாருட்கறள
அதிகமாக சந்றதக்கு
பகாண்டு வருதல்

வாய்ப்பு
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மதிப்பாயவு - மன்னார்
பலங்கள்
விவசாயம்

பாகீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

அச்சுறுத்தல்கள்

குடும்பத்

சீயதாஷண

யதசிய சந்றதக்கு

பருகாலத்திற்கு ஏற்ை

பதாழிலாக பசய்ய

ஏற்ைத்தாழ்வு

வாய்ப்பு

மாற்ைங்கள்

முடியும்

உற்பத்திறய

அரசின் ஆதரவு

சீயதாஷண நிறல,

நிலம் இருத்தல்

பாதித்தல்

பருவகால

யமாசமான தண்ணீர்

மாற்ைங்கள்,

யமலாண்றம

இயற்றகப்
யபரழிவுகள்

மீன்பிடித்தல்

கடற்கறை

யமாசமான

மீனுக்கான அதிக

வளங்கள்

பதாழில்நுட்பம்

யதறவ

பருவகால பதாழில்

அதிக வருமானம்

யபரழிவுகள் /

ஈட்ட முடியும்

புயல்கள்

அதிகமாக இருத்தல்
இந்த துறையில்

பருவகாலம்
இயற்றகப்

ஏற்பகனயவ

யபான்ைறவ அதிக

குடும்பத்தினர்

ஆபத்றத

ஈடுபடுத்தப்

ஏற்படுத்தும்

பட்டிருத்தல்
உணவுப் பபாருள்

துவங்க குறைவான

யமலாண்றமத்

பபாருட்களுக்கான

பபாிய சூப்பர்

பலங்கள்
கறடகள்

முதலீடு யதறவ

பாகீனங்கள்
திைன்கள் மற்றும் நிதி

வாய்ப்புகள்
அதிக யதறவ

யமலாண்றமத்

அச்சுறுத்தல்கள்
மார்க்பகட்டுகளின்
யபாட்டி

திைன்கள் குறைவு

வாடிக்றகயாளர்கள்
கடனில் வாங்க
விரும்புதல்

பறன ஓறர
றகவிறனப்
பபாருட்கள்

துவங்குவது எளிது
சுற்றுச்சூழலுக்கு
பாதுகாப்பானது
உள்ளூாியலயய
வளங்கள்

கால்நறட

உள்ளூர்

நகர்ப்புை மற்றும்

பிளாஸ்டிக்

விற்பறனயாளர்கள்

சர்வயதச

பபாருட்களின்

குறைவான விறல

சந்றதகறள

யபாட்டி அதிகாிப்பு

தருதல், வடிவறமப்புத்

அறடதல் மற்றும்

திைன்கள் குறைவு,

அங்கிருந்து

உள்ளீட்டுப்

யதறவகள்

கிறடத்தல்

பபாருட்களின் (றட)

தரமான

யமாசமான உணவு

புதிய சந்றதகறளச்

திருடர்கள் மூலமாக

பாலுக்கான யதறவ

வழங்கும் முறைகள்

பசன்ைறடவதற்கான

ஆபத்து

விறல அதிகம்

அதிகாிப்பு

யகாழி வளர்ப்பு

லாபகரமானது
தரமான யகாழி
மற்றும்

வாய்ப்பு

யநாய்கள்

யதறவகள்

அந்த பகுதியில்

பபாிய பதாழில்

பருவகாலத்திற்கு ஏற்ப

உள்ள

துறையினாின

மாறுதல்

ய

யபாட்டி

ாட்டல்கள்

மற்றும்

முட்றடகளுக்கான

உணவகங்களின்

யதறவ

யதறவறய
பயன்படுத்திக்
பகாள்ளுதல்

றதயல்

சிைிய முதலீடு

புதிய பதாழில்

நிறைய வியசஷங்கள்

பபாிய ஆறட

யதறவ

நுடபங்கறள

அதிக வாய்ப்புகறள

உற்பத்தியாளர்கள்

(பதாழில்துறை

ஏற்படுத்தும்.

மூலமாக ஆயத்த

தரம் மற்றும்
வடிவறமப்புத்
யதறவகள்

றதயல் இயந்திரங்கள்
வாங்குதல்,
விஞ்ஞானப் பூர்வ
ஆறட உருவாக்க
பதாழில்நுட்பங்கறளப்
பயன்படுத்துதல்)
பதாழிலில்
பயன்படுத்தாமல்

பள்ளி மற்றும் இதர
சீருறடகளுக்கான
யதறவ

ஆறடகள்
குறைவான
விறலயில் சந்றதப்
படுத்தப்படுதல்

பலங்கள்

பாகீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

அச்சுறுத்தல்கள்

இருத்தல்.
சாியான யநரத்தில்
பணிறய முடிக்கத்
தவறுதல்
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மதிப்பாயவு - முல்றலத்தீவு
பலங்கள்
விவசாயம்

நிலம் இருத்தல்

பாகீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

அச்சுறுத்தல்கள்

சீயதாஷண

யதசிய சந்றதறயச்

விறலகுறைந்த

மாற்ைங்கள்

பசன்ைறடயும் வாய்ப்பு

ஏற்றுமதிகளின

பருவகாலத்திற்கு

தனியார் மற்றும் அரசு

ஏற்ப மாறுபடும்

பகாள்முதல்

நிறல .யமாசமான

றமயங்கறள

தண்ணீர்

உருவாக்குதல்

யபாட்டி

யமலாண்றம
உரங்கள்
கிறடக்காமல்
யபாதல்
பத்திக் பபாருள்

யமம்பட்ட

கச்சாப் பபாருட்கள் –

சுற்றுலா வருயவாாிடம்

விறல மலிவான

வடிவறமப்பிற்கான

இறழ, றட

இறத விற்பறன

மாற்றுப்

யதறவ

யபான்ைறவ

பசய்ய முடியும்

பபாருட்களின் யபாட்டி

கிறடக்காறம

நகர்ப்புை மற்றும்
சர்வயதச சந்றதகறள
அறடய முடியும்

அழகுப் பபாருள்

யசறவகளுக்கான

பதாழில்நுட்பத்

திருமணங்கள் மற்றும்

இந்த துறைக்கு வரும்

யதறவ

திைன்கள் குறைவு

இதர நிகழச்சிகளுக்காக

பல

யசறவகளின் யதறவ

பபண்களிடமிருந்து

அதிகாித்தல்

யபாட்டி அதிகாித்தல்

கடல் உணவுப்

மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட

ஒரு மாற்ைாக

பபாருட்கறள

மீன் பபாருட்கறள

டின்களில்

பதப்படுத்தும்

(கருவாடு)

அறடக்கப்பட்ட

அதிகாிக்கிைது
லாபகரமானது
மீன் பிடித்தல்

கடற்கறை வளங்கள்

பலங்கள்

பாகீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

அச்சுறுத்தல்கள்

பதாழில்நுட்பம்

சந்றதப்படுத்தும்

மீன்கள் கிறடக்கப்

இன்றம

வாய்ப்பு

பபறுதல்

பறனயயாறன

கச்சாப் பபாருட்கள்

யமாசமான

நகர்புை மற்றும்

பிளாஸ்டிக்

றகவிறனப

கிறடத்தல்

பதாழில்நுட்பத்

சர்வயதச சநறதகறள

பபாருட்களால்

திைன்கள்

அணுகும் வாய்ப்பு

அதிகாிக்கும் யபாட்டி

சாியான

பிராந்திய சந்றதறயச்

சீயதாஷண மற்றும்

பராமாிப்பின்றம

பசன்ைறடயும் வாய்ப்பு

பருவகால

பபாருட்கள்
உற்பத்தி

யமம்பட்ட
வடிவறமப்புகள
கிறடக்கப் பபறுதல்

கால்நறடகள்

புள்பவளி இருத்தல்
பாலுக்கான யதறவ

மாற்ைங்களால்
பாதிக்கப்படுதல்

யகாழி வளர்ப்பு

லாபகரமானது

பருவகாலத்திற்கு

ய

யமலும் குறைவான

ஏற்ப யதறவயில்

உணவகங்களிடம்

ாட்டல்கள் மற்றும்

நிறுவனங்களிடமிருநது

முதலீட்டில்

மாற்ைங்கள்

இருந்து புதிய

யபாட்டி

வீட்டிலிருந்யத பசய்ய

சந்றதகள் உருவாக

முடியும்

வாய்ப்பு

பபாிய பதாழில்

வீட்டுத்

நிலங்கள் கிறடக்கப்

சாியான

இயற்றகயான,

விறல மலிவான

யதாட்டம்

பபறுதல்

பராமாிப்பின்றம

ரசாயன பாதிப்பில்லாத

இைக்குமதிப்

பபாருட்களுக்கான

பபாருட்கள்

அறமத்தல்

யதறவயின்
காரணமாக
பவளிநாட்டு சந்றத
வாய்ப்பு
றதயல்

சிைிய முதலீடு

புதிய

சமூக வறலதளங்கள

வாடிக்றகயாளர்களின்

யபாதுமானது

பதாழில்நுட்பங்கள்

மூலமாக புதிய

மாைி வரும் யதறவகள்

இன்றம

வாடிக்றகயாளர்கறளச்

மற்றும ஆயத்த ஆறட

பசன்ைறடய முடியும்

நிறுவனங்களின்
யபாட்டி

காய்கைி

ஆயராக்கியமான

பருவகால ஏற்ைத்

ரசாயனமற்ை

யபாட்டியாளர்கள்

உற்பத்தி

இயற்றகப்

தாழ்வுகள்

பபாருட்களுக்கு

ரசாயன உரங்கறளப்

பபாருளுக்கான

நகர்புை சந்றதகளில்

பயன்படுத்துவதால்

யதறவ

அதிக யதறவ

அதிக உைபத்தி பசயது
விறல மலிவாக
வழங்க முடியும்
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மதிப்பாயவு - வவுணியா

விவசாயம்

பலங்கள்

பாகீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

அச்சுறுத்தல்கள்

நிலம் இருத்தல்

யதறவ

யதசிய சந்றதறய

யமாசமான சீயதாஷண

பருவகாலத்திற்கு ஏற்ப

அறடயக்கூடிய

மற்றும் பருவகாலங்கள்

மாறுதல்

வாய்ப்பு

பருவகால மாற்ைங்கள்

சந்றதயில் புதிய

இயற்றக யவளாண்
பபாருட்களுக்கான
யதறவ

யமாசமான தண்ணீர்
யமலாண்றம

இயற்றக யபரழிவுகள்

காய்கைிகளுக்கான
யதறவ, விழாக்
காலங்களில் யதறவகள்
அதிகாித்தல்

நார்

நல்ல தரமான

முறையாக

இயற்றகப்

நாட்டிற்கு

பபாருட்கள்

பபாருட்களுக்கான

யசமிக்காமல் இருப்பது

பபாருட்களுக்கான

பவளியிலிருந்து வரும்

யதறவ

பபாருட்களுக்கு யசதம்

யதறவ

பிளாஸ்டிக்

ஏற்படுத்துதல்

பகாருட்களால்
யபாட்டி

இனிப்புகள்

சுறவயான

முறையற்ை யபக்கிங்

விழாக்கள் மற்றும்

இைக்குமதி

சுகாதாரமான

மற்றும்

உள்ளூர்

பசய்யப்பட்ட

பபாருட்களுக்கான

தரக்குறைவான

பபாருட்காட்சிகளில்

இனிப்புகள் குறைந்த

யதறவ

பபாருட்கள்

பபாருளுக்கான யதறவ

விறலயில் கிறடத்தல்

பறனயயாறல

கச்சாப் பபாருட்கள்

யமாசமான

நகர்புை மற்றும்

பிளாஸ்டிக்

றகவிறனப்

கிறடத்தல்

பதாழில்நுட்பத்

சர்வயதச சந்றதகளில்

பபாருட்களின்

திைன்கள்

விற்பறன

யபாட்டி அதிகாித்தல்

பபாருட்கள்

யமம்பட்ட
வடிவறமப்புகளுக்கான

பழிய

யதறவ

வடிவறமப்புகறள

சுற்றுச்சூழலுக்கு

பசய்யப்படுவதற்கான
வாய்ப்பு

பயன்படுத்துதல்

உகந்த இயற்றகப்

பல்யவறு

பபாருட்களுக்கான

வண்ணங்கள இன்றம

யதறவ
கால்நறடகள்

பாலுக்கான யதறவ
சிைந்த தரத்திற்கான
யதறவ

யமாசமான தீவனம்

பபாிய நிறுவனங்கள் /

வழங்கும் முறைகள்

வாங்குயவாாிடமிருந்து
(மில்யகா) யதறவ
ய

ாட்டல்கள் மற்றும்

திருடர்களால் பாதிப்பு
யநாய் கால்நறடகறள
பாதித்தல்

பலங்கள்

பாகீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

அச்சுறுத்தல்கள்

உணவகங்களிடமிருந்து
யதறவ
யகாழி

சாியாக பசயதால்

பருவ காலத்திைகு

சந்றதகறள

பபாிய

வளர்ப்பு

லாபகரமானது

ஏற்ப

விாிவுபடுத்த வாய்ப்பு –

நிறுவனங்களிடமிருந்து

வாடிக்றகயாளர்களின்

ய

அதிகாிக்கும் யபாட்டி

யதறவயில் மாற்ைம்

உணவகங்கள்

குறைவான பராமாிப்பு

ரசாயன பாதிப்பற்ை

விறல குறைவான

மற்றும் யமலாண்றம

பபாருட்களுக்கான

இைக்குமதிப்

யதறவயுள்ள

பபாருட்கள்

தரமான யகாழி மற்றும்
முட்றடக்கான யதறவ
வீட்டுத்

நிலம் இருத்தல்

யதாட்டம்

ாட்டல்கள் மற்றும்

சந்றதறய
பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு
றதயல்

சிைிய முதலீடு

புதிய

பல்யவறு நிகழ்ச்சிகள்

குறைந்த விறலயில்

யபாதுமானது

பதாழில்நுட்பங்கள்

மற்றும் விழாக்களால்

ஆயத்த ஆறடகள்

இன்றம

யதறவ அதிகாித்தல்,

கிறடத்தல்

தரம் மற்றும்

பள்ளி

வடிவறமப்பிற்கான

சீருறடகளுக்கான

யதறவ

யதறவகள்

காய்கைி

அதிக பாதிப்புள்ள பக்க

பருவகாலத்திற்கு ஏற்ப

இரசாயன உரங்கள்

இரசாயன

உற்பத்தி

விறளவுகறளத்

யதறவ மாறுபடுதல்

மற்றும்

உரங்கறளப

தவிர்க்க

பூச்சுக்பகால்லிகள்

பயன்படுத்தும்

ஆயராக்கியமான

இல்லாமல்

யபாட்டியாளர்களள்

உணவிற்கான யதறவ

வளர்க்கப்பட்ட

அதிக மகசூறளப்

இயற்றக உணவுக்கு

பபற்று குறைந்த

அதிக யதறவ

விறலயில் விற்பறன
பசய்தல்
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மதிப்பாயவு - திருயகாணமறல

விவசாயம்

பலங்கள்

பாகீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

அச்சுறுத்தல்கள்

நிலங்கள் இருத்தல்

பருவ காலத்திைகு ஏற்ப

தரமான

விறல மலிவான

யதறவ மாறுதல

பபாருளுக்கான அதிக

பபாருட்களின் யபாட்டி

இயைறக விவசாயப்

பலங்கள்

பாகீனங்கள்

வாய்ப்புகள்

அச்சுறுத்தல்கள்

பபாருட்களின் யதறவ

பயிற்சி மற்றும் புாிதல்

யதறவ

பருவகால மாற்ைங்கள்

இயற்றகப்

இரசாயனங்கறளப்

பபாருட்களுக்கான

பயனபடுத்தி உற்பத்தி

யதறவ

பசய்யப்பட்ட

குறைவு
வீட்டுத்
யதாட்டம்

குறைந்த முதலீட்டில்
வீட்டுத் பதாழிலாக
பசய்ய முடியும்

பயிற்சியின்றம
முதலீடின்றம

பபாருட்களிடமிருந்து
யபாட்டி
மீன் பிடித்தல்

கடல் வளம்

கடல் உணவிறனப்

மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட

டின்னில்

பதப்படுத்தும்

மீன் பபாருட்களுக்கான

அறடக்கப்பட்ட மீன்

பதாழில்நுட்பம்

சந்றத

கிறடத்தல்

இன்றம

யதசிய மற்றும்
சர்வயதச சந்றதகறள
அணுகும் வாய்ப்பு

கால்நறட

பாலுக்கான யதறவ
நல்ல தரமான

யமாசமான தீவனம்

பாறல (பகாள்முதல்)

வழங்கும் முறை

பசய்வதில்
நிறுவனங்கள் ஈடுபாடு

பபாருளுக்கான

திருடர்களால் பாதிப்பு
யநாய்

காட்டுதல்

யதறவ

ய

ாட்டல்கள் மற்றும

உணவகங்களிடமிருந்து
யதறவ
யகாழி

வீட்டுத் பதாழிலாக

வளர்ப்பு

பசய்ய முடியும்

பயிற்சியின்றம

ய

ாட்டல்கள் மற்றும

பபாிய பதாழில

உணவகங்களின்

நிறுவனங்களிடம்

சந்றதறய அணுகும்

இருந்து அதிகாிக்கும்

வாய்ப்பு

யபாட்டி

றதயல்

வீட்டுத் பதாழிலாக

நவீன முறைகள்

ஆறட அலங்காரத்தில்

ஆயத்த ஆறட

பதாழில்

பசய்ய முடியும்

மற்றும்

பதாடர் மாற்ைங்கள்

நிறுவனங்களி;

வடிவறமப்புகறளப்

காரணமாக அதிக

யபாட்டி

பற்ைிய பயிற்சியின்றம

யதறவ

மற்றும் புாிதலின்றம

முறையான யவறல வாய்ப்பிற்கான தற்யபாறதய நிறல மற்றும் யதறவகள்
வடக்கு மாவட்டங்கள் மற்றும் திாியகாணமறலயில் உள்ள பணியாளர் சார்ந்த புள்ளியியல்
தகவல்களின்படி யதசிய சராசாிறயக் காட்டிலும் யவறல வாய்ப்பின்றம அதிகமாக உள்ளறதக்
காட்டுகிைது யமலும் பபரும்பாலானவர்கள் சுய பதாழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பதிலளித்யதாாிடம்
நாடு திரும்பிய பபண்களுக்கு உள்ள யவறல வாய்ப்புகள் பற்ைி யகட்கப்பட்டது, அதில்
கண்டைியப்பட்ட தகவல்கள் கீயழ பகாகுக்கப்பட்டுள்ளன.
யாழ்ப்பாணம்:

முக்கிய

தகவல்

வழங்குயவார்

சுற்றுலா

மற்றும்

ய

ாட்டல்கள்,

தகவல்

பதாழில்நுட்பம், சந்றதப்படுத்துதல், வங்கியியல், கணக்கியல், கட்டிடப்பணி மற்றும் ஆறடத்
தயாாிப்புத் துறைறய குைிப்பிட்டுள்ளனர். பதாழில்முறனயவார் கணக்கியல, வாகன உற்பத்தி,
வங்கியியல், அழகு கறல, கட்டிடக் கட்டுமானத் துறை, தரவு உள்ளீடு மற்றும் சந்றதப்படுத்தும்
பணிபுாியவார்கள, மீன்பதாழில், ஆறட மற்றும் பின்னல் பதாழில், மளிறக, ய

ாட்டல்கள்,

காபபீடு, தகவல் பதாழில்நுட்பம், சந்றதப்படுத்துதல் மற்றும் விற்பறன, தனியார் ஆசிாியர்கள் /
டியூஷன் மற்றும் றதயல் (பயிற்சி பபறுயவாராக) ஆகியவற்றைக் குைிப்பிட்டுள்ளனர்.
கிளிபநாச்சி

:

முக்கிய

தகவல்

வழங்குயவார்

சுற்றுலா

மற்றும்

ய

ாட்டல்கள்,

தகவல்

பதாழில்நுட்பம், சந்றதப்படுத்துதல், கணக்கியல், கட்டிடப்பணி மற்றும் ஆறடத் தயாாிப்புத்
துறைறய குைிப்பிட்டுள்ளனர். அயதயவறள பதாழில்முறனயவார் விவசாயம், நார்ப்பபாருள்
உற்பத்தி, கட்டிடப்பணி, மீன்படி பதாழில்துறை, ஆறடகள், ய
பதாழில்நுட்பம்,

கூலிப்பணியாளர்

(இதர

ாட்டல்கள், காப்பீடு, தகவல்

யவறலகளுக்கு),

கால்நறட

வளர்ப்பு,

சந்றதப்படுத்துதல் மற்றும் றதயல் ஆகியவற்றை பதாிவித்தனர்.
மன்னார்: முக்கிய தகவல் வழங்குயவார், அழகு கறல, உணவு சம்மந்தமான பதாழில்துறை,
விற்பறன மற்றும் சந்றதப்படுத்துதல், றகவிறனப் பபாருட்கள், கால்நறட வளர்ப்பு மற்றும்
ஆறடத் பதாழில

ஆகியவற்றை

யவறல

வாய்ப்பு

தரும் பதாழில்களாக

குைிப்பிடடனர்.

அயதயநரம் பதாழில் முறனயவாரால் பட்டிக் துணி உற்பத்தி, அழகு கறல, யகக் பசய்தல், மாடு
வளர்ப்பு, கருவாடு தயாாிப்பு, உணவு பதப்படுத்துதல், ஆறடத் தயாாிப்பு, அரசுப் பணிகள்,
மளிறக கறடகள், றகவிறனப் பபாருட்கள், வீட்டுத் யதாட்டம், பறனயயாறல றகவிறனப்
பபாருட்கள் தயாாிப்பு, யகாழிப் பண்றண, சிைிய உணவகங்கள் மற்றும் றதயல் பதாழில்
ஆகியறவ சார்ந்த பணி வாய்ப்புகறளக் குைிப்பிட்டுள்ளனர்.
முல்றலத்தீவு: முக்கிய தகவல் வழங்குயவார், தகவல் பதாழில்நுட்பம், சந்றதப்படுத்துதல்,
சுற்றுலா மற்றும் ய
பணிகறளக்

ாட்டல்கள், ஆறடத் தயாாிப்புத் துறைறய, விவசாயம் மற்றும் இதர

குைிப்பிட்டுள்ளனர்.

பதாழில்முறனயவார்

விவசாயம்

(துறணப்

பணிகள்),

வங்கியியல், காப்பீடு, அழகுகறல, யகட்டாிங், கட்டிடப்பணி, நிதி அறமப்புகள, மீன்படி
பதாழில்துறை, ஆறட தயாாிப்பு, ய

ாட்டல்கள் மற்றும் சுற்றுலா, தகவல் பதாழில்நுட்பம்,

சந்றதப்படுத்துதல் மற்றும் உணவகங்கள் ஆகியவற்றை குைிப்பிட்டுள்ளனர்.
வவுணியா: முக்கிய தகவல் வழங்குயவார் காபபீடு (சந்றதப்படுத்துதல்), தகவல் பதாழில்நுட்பம்,
ஆறடத் தயாாிப்பு, ய

ாட்டல் மற்றும் சுற்றுலா, சந்றதப்படுத்துதல் மற்றும் இதர யவறலகள்

ஆகியவற்றை கண்டைிந்துள்ளனர். பதாழில் முறனயவார் கணக்கியல், தச்சு யவறல, சுத்தம்
பசய்யவார், சறமயல் – உதவியாளர்கள், தரவு உள்ளீட்டுப் பணியாளர்கள், வறரவு தயாாிப்யபார்,
ஆறட தயாாிப்பு, ய

ாட்டல் மற்றும் சுற்றுலா, வீடு சுததம் பசய்யவார், வீட்டுப் பணியாளர்கள்,

காப்பீடு விற்பறனப் பபண்கள், கூலி யவறல, சந்றதப்படுத்துதல், பசவிலியர் பணி, இதர
யவறலகள், யபக்யகஜ் பணியாளர்கள், மருந்து உற்பத்தியாளர்கள், விற்பறனப் பணியாளர்கள்,
வரயவற்பறை பணியாளர்கள், கறட – உதவியாளர்கள், றதயல் யவறல, தட்டச்சுப்பணி, மற்றும்
கிராஃபிக் வடிவறமப்பு ஆகியவற்றைக் கண்டைிந்துள்ளனர்.
திருயகாணமறல : முக்கிய தகவல் வழங்குயவார் கண்டைிந்தவற்ைில் தகவல் பதாழில்நுட்பம்,
ஆசிாியர் பணி, தனியார் வங்கிப் பணிகள் மற்றும் அரசு பணிகள் அடங்கும். பதாழில்
முறனயவார் கண்டைிந்தவற்ைில் ஆறடத் தயாாிப்பு, அரசுப் பணிகள், ய

ாட்டல்கள், ஆப்பம்

விற்பறன பசய்தல் மற்றும் பின்னலாறடப் பணிகள் அடங்கும்.

உதவி அறமப்புகள்
நாடு திரும்பியயார் குைிப்பிட்ட ஆதரவு அறமப்புகளில் அடங்குபறவ: டி.எஸ். அலுவலகம்
1. ஆஃபர் சியலான் (OfERR Ceylon)
2. யூ.என்.ப

ச்.சி.ஆர் (UNHCR)

3. ஐ.ஓ.எம் (IOM)
4. யகாிட்டாஸ் (CARITAS)
5. யூனிபசஃப் (UNICEF)
6. யகர் (CARE)
7. யூ.என்.டி.பி (UNDP)
8. யஸாவா (ZOA)
9. யஜ.ஆர்.எஸ் (JRS)
10. இலங்றக அரசு
11. வடக்கு பிராந்திய கவுன்சில்
12. இந்திய வீட்டுத் திட்டம்

13. யவர்ல்டு விஷன்

பயிற்சி றமயங்கள்
கீழ்கண்டறவ பபண்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கு வாய்ப்புள்ள றமயங்களாக அறடயாளம்
காணப்பட்டுள்ளன:
யாழ்ப்பாணம் – பயிற்சி வாய்ப்புகள்
1. சியலான் ஸ்பின்னிங் பயிற்சி றமயம் – உடுபபிடி
2. பதாழில்கள் துறை
3. பதாழில் பயிற்சி அறமப்பு – VTA
4. யதசிய பயிற்சிப் பருவ மற்றும் பதாழில்துறை பயிற்சி அறமப்பு– NAITA
5.

ாஸ்பிட்டாலிட்டி சுற்றுலா பயிற்சி றமயம்

6. ஐடிஎம் கணினி பயிற்சி றமயம்
7. பதாழில்நுட்பக் கல்லூாி – யகாக்குவில்
8. யக-எய்மஸ் பதாழில் பள்ளி – ஜாஃப்னா
9. பதாழில் கல்வி றமயம் – IBS
10. சர்வயதச பதாழில் மற்றும் பதாழில்நுட்பக் கல்லூாி – ICBT
11. பதாழில்நுட்ப கல்லூாி
12. யாழ்பாண பல்கறலக் கழகம்
13. விதாதா வள றமயங்கள - VRC, டி.எஸ். அலுவலகம்
14. யதசிய இறளஞர் யசறவகள் கவுன்ஸில் – NYSC
கிளிபநாச்சி – பயிற்சி வாய்ப்புகள்
1. பதாழில்துறை யமம்பாட்டு அறமப்பு– IDB
2. பதாழிற்பயிற்சி அறமப்பு– VTA
3. யதசிய பயிற்சிப் பருவ மற்றும் பதாழில்துறை பயிற்சி அறமப்பு– NAITA
4. சிவனருள் நார் பணிக்கான பயிற்சி றமயம் – புயலாப்பாறள
5. யதசிய இறளஞர் யசறவகள் கவுன்ஸில்– NYSC
6. டிஎம்ஐ கணினிக் கல்வி றமயம், கில்லிபநாச்சி
7. வாதியாடி (ஐசிடி, றதயல் பயிற்சி)

8. பநசவு றமயம், கில்லிபநாச்சி
9. பயன்முறை சார்ந்த கல்விக்கான பிாிட்டிஷ் கல்லூாி - BCAS
10. ஐடிஎம் கணினி றமயம்
11. இலங்றக பஜர்மன் பயிற்சி றமயம்– SLGTI
மன்னார் - பயிற்சி வாய்ப்புகள்
1. பதாழில் பயிற்சி அறமப்பு – VTA
2. யதசிய பயிற்சிப் பருவ மற்றும் பதாழில்துறை பயிற்சி அறமப்பு– NAITA
3. மாற்றுத்திைனாளிப் பபண்கள் நிறுவனம்
4. பறனயயாறலப் பபாருட்கள் பயிற்சி றமயம்
5. றதயல் பயிற்சி றமயம்
6. கிராம யமம்பாட்டுத் துறையினர் வழங்கும் றதயல் மற்றும் றகவிறனப் பபாருட்கள் பயிற்சி
7. மண்டல கல்வி அலுவலகம்
8. YGRO (NGO)
9. யதசிய இறளஞர் யசறவகள் கவுன்ஸில் – NYSC
10. யஸாவா (INGO)

முல்றலத் தீவு - பயிற்சி வாய்ப்புகள்
1. விதாதா வள றமயங்கள - VRCs
2. டிஎஸ் அலுவலக பயிற்சி றமயம் – ஒடுசுடன்
3.

ிதராமணி வழங்கும் ஆறடப் பயிற்சி (பணியின்யபாது வழங்கும் பயிற்சி– OJT)

4. பதாழில் பயிற்சி அறமப்பு – VTA
5. இலங்றக திைந்தநிறல பல்கறலக்கழகம்
6. றகத்தைி றமயம், முறைசாரா கல்வி
7. யதசிய இறளஞர் யசறவகள் கவுன்ஸில் – NYSC
8. யதசிய பயிற்சிப் பருவ மற்றும் பதாழில்துறை பயிற்சி அறமப்பு– NAITA
வவுணியா - பயிற்சி வாய்ப்புகள்
1. பதாழில் பயிற்சி அறமப்பு – VTA
2. யதசிய இறளஞர் யசறவகள் கவுன்ஸில் – NYSC
3. யதசிய பயிற்சிப் பருவ மற்றும் பதாழில்துறை பயிற்சி அறமப்பு– NAITA
4. பபண்கள் கிராமப்புை வளர்ச்சி றமயம– WRDS
5. விதாதா வள றமயங்கள - VRCs
6. பதாழில் கல்லூாி

7. மாற்றுத் திைனாளிகள் மறுவாழ்வு நிறுவம் - ORHAN (பதாண்டு நிறுவனம்)
8. கிராம யமம்பாட்டு றமயம்

திருயகாணமறல - பயிற்சி வாய்ப்புகள்
1. யதசிய பயிற்சிப் பருவ மற்றும் பதாழில்துறை பயிற்சி அறமப்பு– NAITA
2. பதாழில் பயிற்சி அறமப்பு – VTA
3. பதாழில் கல்லூாி

