<p>"\RD_SYM கல்வியில்லா\V_VM_VNF ெபண்கள்\N_NN கள நிலம்\N_NN அங்கு\N_NST
புல்\N_NN

விைளந்திடலாம்\V_VM_VF

,\RD_PUNC

நல்ல\JJ

புதல்வ கள்\N_NN

விைளவதில்ைல\V_VM_VF "\RD_SYM என்று\CC_CCS_UT பாேவந்த \N_NNP ெபண்\N_NN
கல்வியின்\N_NN முக்கியத்துவத்ைதயும்\N_NN எதி கால\N_NN வாrசுகைளயும்\N_NN
சிந்ைதயில்\N_NN

ெகாண்டு\PSP

குடும்பம்\N_NN

கூறியுள்ளா \V_VM_VF

சமுதாயம்\N_NN

மானுடத்திற்கு\N_NN

அைமந்திடக்\V_VM_VINF

மிகவும்\RP_INTF

உண்ணும்\V_VM_VNF

கல்வி\N_NN

இன்றியைமயாதது\V_VM_VF

உணவிைனப்\N_NN

உைடயிைனப்\N_NN

நல்லெதாரு\JJ

.\RD_PUNC

ேபான்று\PSP

.\RD_PUNC

ேபான்று\PSP

உடுக்கும்\V_VM_VNF

கல்வியும்\N_NN

அடிப்பைடத்\N_NN

ேதைவயானது\V_VM_VNG என்ற\CC_CCS_UT நிைல\N_NN உருவாகேவண்டும்\V_VM_VF

.\RD_PUNC</p>
<p>உலகளாவிய\JJ
மிகுதியாக\RB

திறத்தில்\N_NN

உைடய\V_VM_VNF

கல்வியறிவு\N_NN

நாடுகள்\N_NN

இல்லாதவ கள்\N_NN

பதிைனந்து\QT_QTC

.\RD_PUNC

இதில்\PR_PRP இந்தியாவும்\N_NNP ஒன்று\QT_QTC .\RD_PUNC இங்கு\N_NST கல்வி\N_NN
ெபற்றவ கள்\N_NN

47\QT_QTC

.\RD_PUNC

6\QT_QTC

இதில்\PR_PRP

%\RD_SYM

ெபண்களின்\N_NN விழுக்காடு\N_NN 24\QT_QTC %\RD_SYM தான்\RP_RPD .\RD_PUNC
மக்கள்\N_NN ெதாைகயில்\N_NN ெசம்பாதியாக\RB இருக்கும்\V_VM_VNF ெபண்கள்\N_NN
கல்வியறிவில்\N_NN

சrபாதியாகக்\RB

கால்பகுதியாகத்தான்\RB

வரவில்ைல\V_VM_VF

உள்ளன \V_VM_VF

.\RD_PUNC

.\RD_PUNC

ேமலும்\RB

'\RD_SYM

இந்தியாவின்\N_NNP இதயம்\N_NN '\RD_SYM என்று\CC_CCS_UT மகாத்மாவால்\N_NNP
குறிப்பிடப்படும்\V_VM_VNF

கிராமத்தில்\N_NN

கல்வியறிவு\N_NN

ெபற்ற\V_VM_VNF

ெபண்களின்\N_NN அளவு\N_NN 16%\QT_QTC தான்\RP_RPD .\RD_SYM</p>

<p>நம்\PR_PRP

நாட்டில்\N_NN

ெபாருளாதார\N_NN

விளங்கும்\V_VM_VNF

ேகளர\N_NNP

மாவட்டத்தில்\N_NN

கல்வியறிவு\N_NN

ேமம்பாட்டுடன்\N_NN

மாநிலத்தில்\N_NN

ேகாட்டயம்\N_NNP

ெபற்றவ கள்\N_NN

100%\QT_QTC

ெபாருள்\N_NN வசதி\N_NN இருக்கும்\V_VM_VNF இடத்தில்\N_NN ,\RD_PUNC கல்வி\N_NN
வழங்குவதில்\V_VM_VNG
ேவறுபாடு\N_NN

ஆண்\N_NN

,\RD_PUNC

காட்டுவதில்ைல\V_VM_VF

ெபண்\N_NN

என்று\CC_CCS_UT

.\RD_PUNC

ஆனால்\CC_CCS

ெபாருளாதாரச்\N_NN சிக்கல்\N_NN ஏற்படும்\V_VM_VNF ெபாழுது\RP_RPD மனித\N_NN
மனம்\N_NN கல்வியறிவினால்\N_NN யாருக்கு\PR_PRQ மிகுதியாக\RB இலாபம்\N_NN
என்று\CC_CCS_UT

யாரால்\PR_PRQ

தனக்கு\PR_PRP

மிகுதியான\JJ

லாபம்\N_NN

என்றும்\CC_CCS_UT எைடேபாட்டுப்பா த்த\V_VM_VNF பின்ேப\N_NST வழங்க\V_VM_VINF
முற்படுகிறது\V_VM_VF .\RD_PUNC</p>

<p>வறுைமக்ேகாடு\N_NN

ஒன்றிைனப்\QT_QTC

ேபாட்டு\V_VM_VNF

,\RD_PUNC

அதில்\PR_PRP இருக்கும்\V_VM_VNF 48%\QT_QTC மக்கள்\N_NN ,\RD_PUNC ஒரு\QT_QTO

1

நாைளக்கு\N_NN ஒரு\QT_QTO ேவைளக்குக்\N_NN கூட\RP_RPD உண்ண\V_VM_VINF
உணவு\N_NN கிைடக்காதவ கள்\N_NN .\RD_PUNC உணவு\N_NN ,\RD_PUNC உைட\N_NN

,\RD_PUNC உைறயுள்\N_NN இல்லாத\V_VM_VNF இவ களுக்குக்\PR_PRP கல்வி\N_NN
இரண்டாம்\QT_QTO பட்சம்\N_NN தான்\RP_RPD .\RD_PUNC இவ கள்\PR_PRP ,\RD_PUNC

'\RD_SYM அன்ன\N_NN விசாரம்\N_NN ,\RD_PUNC அதுேவ\PR_PRP விசாரம்\N_NN '\RD_SYM
என்ற\CC_CCS_UT நிைலயில்\N_NN இருப்பவ கள்\N_NN .\RD_PUNC</p>

<p>கல்வியறிவு\N_NN

ெபறுவதில்\V_VM_VNG

வறுைமயாளருக்கு\N_NN

மிகுந்த\JJ

ஈடுபாடு\N_NN இருப்பதில்ைல\V_VM_VF .\RD_PUNC ேமட்டுக்குடி\N_NN மக்கட்ேகா\N_NN
பிரச்சைன\N_NN இல்ைல\V_VM_VF .\RD_PUNC ெபாருளாதார\N_NN வசதியால்\N_NN
ேமட்டுக்குடியின \N_NN

,\RD_PUNC

கற்றுக்ெகாள்ளும்\V_VM_VNF
ேமட்டுக்குடியின \N_NN
வாய்ப்பிைன\N_NN

எப்படியும்\RB

வசதியால்\N_NN

எப்படியும்\RB

ெபாருளாதாரத்தில்\N_NN

,\RD_PUNC

கல்வி\N_NN

உைடயவ கள்\N_NN

கல்வி\N_NN

கற்றுக்ெகாள்ளும்\V_VM_VNF
ஆனால்\CC_CCS

.\RD_PUNC

ேமேலயும்\N_NST

'\RD_SYM

ேபாக\V_VM_VINF

முடியாது\V_VM_VF

,\RD_PUNC கீ ேழயகும்\N_NST ெசல்லாது\V_VM_VF தவித்துக்ெகாண்டிருக்கும்\V_VM_VNF
மத்திய\N_NN தர\N_NN வ க்கத்தில்தான்\N_NN குழப்பேம\N_NN உருவாகிறது\V_VM_VF

.\RD_PUNC

அவ கள்தான்\PR_PRP

என்பைத\RP_RPD

கல்வி\N_NN

வாழ்க்ைககுத்\N_NN

உண ந்திருந்தாலும்\V_VM_VNF

,\RD_PUNC

ேதைவ\N_NN

வாழ்க்ைக\N_NN

ெநருக்கடியில்\N_NN ஆண்\N_NN கல்வியில்\N_NN ஆ வம்\N_NN காட்டிப்\V_VM_VNF
ெபண்\N_NN கல்விைய\N_NN இரண்டாம்\QT_QTO பட்சமாக்கிவிடுகின்றன \V_VM_VF

.\RD_PUNC </p>
<p>'\RD_SYM அளவான\JJ குடும்பம்\N_NN '\RD_SYM '\RD_SYM சீ ரான\JJ குடும்பம்\N_NN
'\RD_SYM

'\RD_SYM

சிக்கனமான\JJ

குடும்பம்\N_NN

'\RD_SYM

பரப்பில்\N_NN

ஒ \QT_QTO

என்னும்ேபாது\V_VM_VNF
கல்வியில்\N_NN
ஆ வமும்\N_NN

(\RD_SYM

என்ற\CC_CCS_UT
ஆண்\N_NN

கூட\RP_RPD

சிறப்பிற்குrய\JJ

,\RD_PUNC

ஒரு\QT_QTO

)\RD_SYM

குடும்பப்\N_NN
ெபண்\N_NN

,\RD_PUNC ஆண்\N_NN குழந்ைதக்குக்\N_NN

காட்டப்படும்\V_VM_VNF
ெபண்\N_NN

குழந்ைதப்ேபற்றில்\N_NN

முைனப்பும்\N_NN

குழந்ைதக்குக்\N_NN

.\RD_PUNC</p>

2

,\RD_PUNC

காட்டப்படுவதில்ைல\V_VM_VF

