பெண்கள் கூட்டமைப்பு
நம்முடைய நகரங்களும், ஊர்களும், சுத்தமற்று, பாதுகாப்பற்று, வாழ்வதற்கு உகந்ததாக
திகழவில்டை. நமது சமுதாயம், பபாடத பபாருளுக்கு அடிடமயாகும் அபாயத்தில் உள்ளது.
அரசு பசடவகடளபயா, அதன் நிவாரண நைவடிக்டககடளபயா, அணுகும் தன்டம மிகவும்
குடைந்பத காணப்படுகிைது.
எங்கள் வாக்குகடள எதிர்ப்பார்க்கும் பவட்பாளர்களுக்கு, எங்களுடைய பகாரிக்டககள்:

சுத்தைான நகரம்
o

உயிரி மற்றும் இதர கழிவுகடள பிரித்து, அகற்றும் வண்ணம் ஒவ்பவாரு பதருக்களிலும்
குப்டப பதாட்டிகளுக்கு ஏற்பாடு பசய்தல்.

o

காைம் தவைாது குப்டபகடள பசகரிக்கும் பசடவடய வழக்கமாக்க உறுதியளித்தல்.

o

பயன்பாட்டுக்கும், குடிப்பதற்கும் உகந்த நீடர சமமாகவும், நியாயமாகவும்
விநிபயாகித்தல்.

o

சட்ைத்திற்கு புைம்பான ஆக்கிரமிப்புகடள அகற்றுதல்.

o

சுகாதாரமான பதருபவார உணவு கடைகடள நிர்ணயித்தல்.

o

கழிவு நீர் வடிகால் பமைாண்டமடய பராமரித்தல் மற்றும் பமம்படுத்துதல்.

o

சுத்தமான, பயன்பாட்டுக்கு உகந்த, பபாது கழிவடைகடள பராமரித்தல்.

o

சுகாதார கட்ைடமப்பு மற்றும் பசடவகடள கண்காணிப்படத வழக்கமாக்குதல்.

ொதுகாப்ொன நகரம்
o

மாநகராட்சியிைிருந்து, கிராம சடப வடரயிைான உள்ளாட்சி அடமப்புகளில், பபண்
குழந்டதகடள பாதுகாப்பாதற்கு பபாறுப்பபற்றுதல்.

o

பபண்கள் மற்றும் குழந்டதகளுக்கான உதவி எண்கடள திைம்பை பசயல்படுத்துதல்.

o

பதற்ைமான மற்றும் தனிடமயான பகுதிகளில் கண்காணிப்பு பகமராக்கடள
நிறுவுவதுைன், அதடன முடையாக மறு ஆய்வு பசய்தல்.

o

அதிக அளவில் பபண் நிர்வாகிகள் மற்றும் அலுவைர்கடள நியமித்தல்.

o

பாைினம் குைித்த விழிப்புணர்டவ பபற்பைார்கள், ஊைகங்கள் மற்றும் அரசு
பணியாளர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்துதல்.

o

பள்ளிகளில், பாைியல் கல்வி மற்றும் தற்காப்பு கடை குைித்த பயிற்சியிடன
அைிமுகப்படுத்துதல்; பபண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு விடளயாட்டு வாய்ப்புகடள
பமம்படுத்துதல்.

பொமத ெழக்கம் ைற்றும் அதன் ொதிப்புகளிலிருந்து ொதுகாக்கப்ெடும்
நகரம்
o

சுற்றுவட்ைாரத்தில் அடமந்துள்ள குடியிருப்பு பகுதிகள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும்
பபாது பபாக்குவரத்து டமயங்கடள விடுத்து, அதிைிருந்து தள்ளி, ைாஸ்மாக்
கடைகடள இைமாற்ைி அடமத்தல்.

o

ைாஸ்மாக் இயங்கும் பநரம் மற்றும் சாராயம் வழங்குவதற்கு முன், வயது வரம்பிடன
உறுதிப்படுத்தும் வண்ணம் அடையாள அட்டைகடள பசாதடனயிடுதல் பபான்ை
நைவடிக்டககடள ஒழுங்குப்படுத்துதல்.

o

ைாஸ்மாக் கடைகடள சுற்ைி கண்காணிப்பு பகமராக்கடள நிறுவுதல் மற்றும் மாடை
பவடளகளில்

o

பபாலீஸ் பராந்து கண்காணிப்பிடன உறுதிப்படுத்துதல்.

பபாடத பழக்கமுடைபயார் மற்றும் அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு உதவும் வண்ணம்,
பபாடத பழக்கம் மீ ள் டமயங்கள் மற்றும்

உதவி எண்கடள நிறுவி, அதற்கு

நிதியுதவி பசய்தல்.

பொறுப்புமடய, அணுகக்கூடிய உள்ளூர் அரசு அலுவலர்கள் ைற்றும்
பேமவகள்
o

சலுடககடள எளிதாக விநிபயாகிப்பதற்கு உறுதியளித்தல்.

o

குடைகடள நிவர்த்தி பசய்யும் வழிமுடைகடள பநைிப்படுத்துதல்.

o

இ-பசடவகள் குைித்த விழிப்புணர்டவ ஏற்படுத்துதல்.

அரோங்கத்தில் பெண்களுக்கு ேைைான

முடிபவடுக்கும் ைற்றும்

குரபலழுப்பும் அதிகாரம்
o

பபண் அதிகாரிகடள நியமித்தல்.

o

ஐம்பது சதவத
ீ பபண் பவட்பாளர்கடள பரிந்துடரத்தல்.

o

பதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை பபண் அதிகாரிகளுக்கு முக்கியத்துவம் பகாடுத்தல் (பினாமியாய்
அல்ைாமல்).

o

முடிபவடுக்கும் அதிகாரத்டத பபண்களுக்கு அளித்தல்.

o

பபண்களுக்கான பபச்சு சுதந்திரத்டத மதித்தல் மற்றும் அவர்களின்
கண்பணாட்ைங்கடள கவனித்தல்.

இந்த பகாரிக்டககளுக்கான பட்டியல், கீ ழ்க்கண்ை அடமப்புகடள சார்ந்த பபண்களால்
வடிடமக்கப்பட்டுள்ளது : பபண்களின் முன்பனற்ைம் மற்றும் ஆராய்ச்சி டமயம் (CWDR); பபண்கள்
உரிடமகள் மற்றும் வளர்ச்சி மன்ைம் (FORWORD), பபண் பதாழிைார்கள் சங்கம் (PTS); பாஸிடிவ்
மகளிர் பநட்பவார்க் (PWN+); பராஷினி; பணி புரியும் மகளிர் மன்ைம் (Working Women's Forum), மற்றும்
பிரக்ஞா டிரஸ்ட் (The Prajnya Trust).
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