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ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಯಯರ 

ಆರಯ ೀಗೆ 
 

¸ÀwÃ±À «. F±ÀégÀUÉÆAqÀ, ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ¹. 
 
¸ÁgÁA±À  
ಆರ  ೋಗ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನ ಒಟ್ಟಾರ  ಬ ಳವಣಿಗ ಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಟತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದ . ಭಟರತ್ದಲಿ್ಲ ಶಿಶು ಮಗ್ು 
ಮತ್ುತ ತಟಯಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಟಣ ಮತ್ುತ ಜೋವನದ ಗ್ುಣಮಟ್ಾ ಕುಸಿಯುತ್ತತರುವ ಕಟರಣ ಮಹಿಳ ಯರ ಆರ  ೋಗ್ಯ 
ಇಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಟಳಜಯಟಗಿದ . ಮಹಿಳ ಯರು ಅನ ೋಕ ಆರ  ೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ ಯಗ್ಳಂದ ಬಳಲುತ್ತತದಟಾರ  ಮತ್ುತ 
ಆರ  ೋಗ್ಯ ಸ್ೌಲಭ್ಯಗ್ಳಂದ ವಂಚಿತ್ರಟಗಿದಟಾರ ಂದು ಭಟರತ್ದಲಿ್ಲ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ುರಟವ ಗ್ಳು ತ  ೋರಿಸುತ್ತದ . 
ಇತ್ತತೋಚಿನ ದಶಕಗ್ಳಲಿ್ಲ ಸ್ಟಮಟಜಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸ್ಟಂಸೃತ್ತಕ, ಜನಸಂಖ್ಟಯ ಮತ್ುತ ರಟಜಕೋಯ ಕ್ ೋತ್ರಗ್ಳಲಿ್ಲ ಭಟರತ್ 

ಸ್ಟಕಷ್ುಾ ಪ್ರಗ್ತ್ತ ಸ್ಟಧಿಸಿದಾರ , ಮಹಿಳ ಯರ ಆರ  ೋಗ್ಯದ ಸುಧಟರಣ ಯಲಿ್ಲ ಅದು ಹಿಂದುಳದಿದ . ಪ್ುರುಷ್ರು 
ಗ್ಮನಟಹಿವಟಗಿ ಮೋರಿದ ಕ ಲವ ೋ ದ ೋಶಗ್ಳಲಿ್ಲ ಭಟರತ್ವೂ ಒಂದು, ವಿಶವದ ಅತ್ತ ಹ ಚ್ುು ತಟಯಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಟಣ 

ಗಟರಮೋಣ ಪ್ರದ ೋಶಗ್ಳಲಿ್ಲ ಮಹಿಳ ಯರು ಪ್ುರುಷ್ರಿಗಿಂತ್ ಅಪೌಷ್ಟಾಕತ , ರಕತಹಿೋನತ , ಸ್ಟಂಕಟರಮಕ ರ  ೋಗ್ಗ್ಳು ಮತ್ುತ 
ಅನಟರ  ೋಗ್ಯವನುು ಅನುಭ್ವಿಸುತಟತರ  ಮತ್ುತ ಅವರು ಸಮಯೋಚಿತ್ ವ ೈದಯಕೋಯ ಚಿಕತ ೆಯನುು ಪ್ಡ ಯುವ 

ಸ್ಟಧ್ಯತ  ಕಡಿಮೆ. 
ಮಹಿಳ ಯರು ವಿಶ ೋಷ್ವಟಗಿ ಭಟರತ್ದ ಬಡವರು ಮತ್ುತ ಗಟರಮೋಣ ಮಹಿಳ ಯರು ತ್ಮಮ ಆರ  ೋಗ್ಯ ಸಿಿತ್ತಯ 

ದೃಷ್ಟಾಯಿಂದ ಹ ಚ್ುು ಹಿಂದುಳದವರಟಗಿದಟಾರ , ಗಟರಮೋಣ ಮತ್ುತ ಮಹಿಳ ಯರಿಗ  ಸ ಕತವಟದ ಆರ  ೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣ ಯ 

ಮಟಹಿತ್ತಯ ಸಮಗ್ರ ಸಮಪ್ಿಕ ಮತ್ುತ ಕ ೈಗ ಟ್ುಕುವ ಆರ  ೋಗ್ಯ ಸ್ ೋವ ಗ್ಳನುು ಇನ ು ಸ್ಟಧಿಸಬ ೋಕಟಗಿದ . ಗಟರಮೋಣ 

ಮಹಿಳ ಯರು ವಿಶ ೋಷ್ವಟಗಿ ಗ್ಭ್ಿಧಟರಣ  ಮತ್ುತ ಮಕಕಳ ಜನನ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸ್ಟವುಗ್ಳಗ  ಗ್ುರಿಯಟಗ್ುತಟತರ  
ಮಹಿಳ ಯರ ಕಳಪ  ಆರ  ೋಗ್ಯ ಮತ್ುತ ಭಟರತ್ದಲಿ್ಲ ಪೌಷಿ್ಟಕಟಂಶದ ಸಿಿತ್ತ ಸ್ಟಮಟಜಕ, ಸ್ಟಂಸೃತ್ತಕ ಮತ್ುತ ಆರ್ಥಿಕ 

ಅಂಶಗ್ಳ  ಂದಿಗ  ಬ ೋಪ್ಿಡಿಸಲಟಗ್ದಂತ  ಹ ಣ ದುಕ  ಂಡಿದ , ಈ ಅಂಶಗ್ಳು ಮಹಿಳ ಯರು ಮತ್ುತ ಹದಿಹರ ಯದ 

ಹುಡುಗಿಯರು ಉತ್ತಮ ಆರ  ೋಗ್ಯ ಸ್ ೋವ ಗ್ಳನುು ಪ್ಡ ಯುವ ಸ್ಟಮರ್ಥಯಿವನುು ತ್ತೋವರವಟಗಿ ನಿಬಿಂಧಿಸುತ್ತವ . 
ಮಹಿಳ ಯರ ಆರ  ೋಗ್ಯ ದಿೋರ್ಿಕಟಲದ ಮತ್ುತ ಭ್ದರವಟದ ಲ್ಲಂಗ್ ಅಸಮಟನತ ಗ್ಳು ಅವರ ಆಸಿತ ಹಂಚಿಕ , ಅಧಿಕಟರ, 
ಹಕುಕಗ್ಳು, ಸಿಿತ್ತ ಮತ್ುತ ಅವಕಟಶಗ್ಳ ಮೆೋಲ  ಪ್ರಿಣಟಮ ಬೋರುತ್ತವ . ಮಹಿಳ ಯರಿಗ  ಸ್ಟಮಟಜಕ, ಆರ  ೋಗ್ಯ, 
ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಸ್ ೋವಟ ವಯವಸ್ ಿಗ್ಳಲಿ್ಲ ಮ ಲಭ್ ತ್ ಸಂಪ್ನ ಮಲಗ್ಳಗ  ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವ ೋಶವಿದ . ಭಟರತ್ತೋಯ 

ಸಕಟಿರ ವಿವಿಧ್ ನಿೋತ್ತಗ್ಳು ಮತ್ುತ ಕಟಯಿಕರಮಗ್ಳ ಮ ಲಕ ಮಹಿಳ ಯರ ಆರ  ೋಗ್ಯವನುು ಸುಧಟರಿಸಲು 
ಬದಧವಟಗಿದಾರ  ಮಹಿಳ ಯರ ಆರ  ೋಗ್ಯದಲಿ್ಲನ ಸಮಸ್ ಯಗ್ಳು ಮತ್ುತ ಅಸಮಟನತ ಗ್ಳು ನಮಮ ಸಮಟಜದಲಿ್ಲ 

ಅಸಿತತ್ವದಲಿ್ಲವ . ಆದಾರಿಂದ ಬಡತ್ನ ಮತ್ುತ ಅನಕ್ಷರತ  ಮತ್ುತ ಹಲವಟರು ಸ್ಟಮಟಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ನಿಬಿಂಧ್ಗ್ಳಂತ್ಹ 

ಅಡ ತ್ಡ ಗ್ಳನುು ನಿವಟರಿಸಲು ಕಟಯಿವಿಧಟನಗ್ಳನುು ಗ್ುರುತ್ತಸುವುದು ಮತ್ುತ ವಿಕಸಿಸುವುದು ಅವಶಯಕ. 

ಮಹಿಳ ಯರ ಆರ  ೋಗ್ಯದ ಬಗ ೆ ಲ್ಲಂಗ್ ಸ ಕ್ಷಮ ಮತ್ುತ ಮಹಿಳಟ ಸ್ ುೋಹಿ ವಿಧಟನವನುು ನಟಯಯಯುತ್ 

ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಳುುವ ಅವಶಯಕತ ಯಿದ .  
ªÀÄÄRå ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ: ಆರ  ೋಗ್ಯ, ಲಿಂಗ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಸಿಂತರನೆ ೀತ್ಪತ್ತಿ,  
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ಪರಿಣರಮಗಳು 
 
¦ÃpPÉ: 
ರ್ನತ ಯ ಮತ್ುತ ಯೋಗ್ಯ ಜೋವನವನುು ನಡ ಸಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗ  
ಅಗ್ತ್ಯವಟದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವ ಂದರ  ಆರ  ೋಗ್ಯ. ಕುಟ್ುಂಬದ ಆರ  ೋಗ್ಯವು 
ಕಟಪಟಡಿದರ  ಸದಸಯರು ಮತ್ುತ ಸಮಟಜದ ಜೋವನದಲಿ್ಲ ಭಟರಿ 
ಬದಲಟವಣ ಗ್ಳನುು ತ್ರಬಹುದು. ಇತ್ತತೋಚಿನ ದಿನಗ್ಳಲಿ್ಲ ಆರ  ೋಗ್ಯವನುು 
ನಿೋತ್ತ ನಿರ ಪ್ಕರು ಬಡ ವಗ್ಿದವರಿಗ  ಮಟತ್ರವಲಿದ  ವಿಶ ೋಷ್ವಟಗಿ 
ಮಹಿಳ ಯರ ಆರ  ೋಗ್ಯವನುು ನಿಲಿಕ್ಷಿಸಲಟಗ್ುತ್ತತದ , ಆದಾರಿಂದ ಈ 
ಲ ೋಖನವು ಲ್ಲಂಗ್ ಪ್ಕ್ಷಪಟತ್ದ ಆರ  ೋಗ್ಯ ನಿೋತ್ತಗ್ಳ ವಿವಿಧ್ ಅಂಶಗ್ಳನುು 
ಮತ್ುತ ಮಹಿಳ ಯರ ಮೆೋಲ  ಅದರ ಪ್ರಭಟವವನುು ಒತ್ತತಹ ೋಳುತ್ತದ . 
 
ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೆ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಾಧನೆ  
ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೆ ೀಗಯವನ್ುು ಮೊದಲನಿಂದಲ  ಸಿಂಘಗಳು ನಲಲಕ್ಷಿಸಿವೆ 
ಇದರಿಿಂದರಗಿ ನೀತ್ತಗಳು ಸಹ ಲಿಂಗಪಕ್ಷಿೀಯವರಗಿವೆ. ಅನೆೀಕ ದೆೀಶಗಳಲಿ 
ವಿಶೆೀಷವರಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೆ ಿಂದದ ಮತ್ುಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೆ ಿಂದುತಿ್ತರುವ 
ದೆೀಶಗಳಲಿ ಆಧುನಕ ಸಮರಜಗಳು ಆರೆ ೀಗಯಕರ ನೀತ್ತಗಳನ್ುು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಿಂಡಿದದರ  ಗಮನರಹಲವರದ ಲಿಂಗ ಆಧರರಿತ್ ಆರೆ ೀಗಯ 
ಅಸಮರನ್ತೆಗಳು ಉಳಿದ್ಧವೆ. ನೀತ್ತಗಳನ್ುು ರ ಪಿಸುವರಗ ಆರೆ ೀಗಯ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ರರಜಯ ಎದುರಿಸುತಿ್ತರುವ ದೆ ಡ್ಡ ಸವರಲುಗಳಲಿ 
ಒಿಂದರಗಿದೆ. ಪಾಜರಪಾಭುತ್ವ ಸಮರಜಗಳ ಆಗಮನ್ದೆ ಿಂದ್ಧಗ್ೆ ನೀತ್ತ 
ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಿಂಡ್ ದೆೀಶಗಳು ಅನೆೀಕ ಸ್ರಧರರಣ 
ಬದಲರವಣೆಗಳನ್ುು ಸಿವೀಕರಿಸಿದವು. ಹೆ ಸ ರಿೀತ್ತಯ ಕರಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ುಿ 
ಹೆ ಸ ಸವರಲುಗಳು ಹೆಚ್ರಾಗುತಿ್ತರುವುದರಿಿಂದ ಜೀವಕೆೆ ಅಪರಯಕರರಿ, ಈ 
ನೀತ್ತಗಳು ಲಕ್ರಿಂತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ೆ ಪಾಯೀಜನ್ವನ್ುು ನೀಡ್ಲು 
ಸ್ರಧಯವರಗಲಲಿ ಮತ್ುಿ ಇದರಿಿಂದರಗಿ ಅವರ ಜೀವನ್ ಹಕೆನ್ುು 
ನರರಕರಿಸಲರಗಿದೆ. ಸ್ರಮರಜಕ ಉತರಪದನೆಯಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 
ಪರಲೆ ೊಳುುವಿಕೆಯನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಒಟ್ರಿರೆ 
ಬೆಳವಣಿಗ್ೆಗ್ೆ ಲಿಂಗ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ವಿಧರನ್ಗಳು ಅವಶಯಕ. ಕುಟುಿಂಬದ 
ಆರೆ ೀಗಯವು ಸಿಂಪೂಣಲವರಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೆ ೀಗಯದ ಮೀಲೆ 
ಅವಲಿಂಬಿತ್ವರಗಿರುತಿ್ದೆ ಮತ್ುಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೆ ೀಗಯದ ಮೀಲೆ 
ಯರವುದೆೀ ವಯತ್ತರಿಕಿ ಪರಿಣರಮವು ಇಡಿೀ ಕುಟುಿಂಬದ ಮೀಲೆ ತ್ನ್ುದೆೀ ಆದ 
ಪರಿಣರಮವನ್ುು ಬಿೀರುತಿ್ದೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೆ ೀಗಯವನ್ುು 
ಕರಪರಡ್ಲರಗಿದೆ ಎಿಂದು ನೆ ೀಡ್ುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 
 
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zsÁ£À  
F ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀªÀÅ C£ÀÄªÀA²PÀ/ªÀiÁzÀå«ÄPÀ 
ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÁßzsÀj¹zÉ, ªÀiÁ»wUÁV ¢£À¥ÀwæPÉ, ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ 
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ §UÉVgÀÄªÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ½AzÀ PÉ®ªÀÅ DAiÀÄÝ 
¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹zÀÞ¥Àr¹zÀ MAzÀÄ ¯ÉÃR£ÀªÁVzÉ. F 

¯ÉÃR£ÀPÁÌV ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಯಯರ 
ಆರಯ ೀಗೆ DAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ.  
 
 ಮಹಿಳಯಯರ ಆರಯ ೀಗೆವನ್ತು ಹಯಚ್ಚಿಸಲತ ಕನರಣಗಳು 
▪ ಶಿಕ್ಷಣಕ ಕ ಸಿೋಮತ್ ಪ್ರವ ೋಶ 
▪ ಹ ಚಿುನ ಅನಕ್ಷರತ  
▪ ಹ ಚ್ುುತ್ತತರುವ ಬಡತ್ನ 

▪ ಮಹಿಳ ಯರ ಆರ  ೋಗ್ಯದ ಬಗ ೆ ಕಟಳಜಯ ಕ  ರತ  
▪ ಆರ  ೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣ ಗ  ಅವಕಟಶಗ್ಳ ಕ  ರತ  
▪ ರಟಷ್ಟರೋಯ ಮತ್ುತ ಅಂತ್ರರಟಷ್ಟರೋಯ ನಿೋತ್ತ ಸ ತ್ತರೋಕರಣದಲಿ್ಲ ಮತ್ತ 
▪ ಮ ಲಸ್ೌಕಯಿಗ್ಳ ಕ  ರತ  
▪ ಆಧ್ುನಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಟನಕ ಕ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವ ೋಶ 
▪ ಮಹಿಳ ಯರ ಸಮಸ್ ಯಗ್ಳನುು ನಿಭಟಯಿಸಲು ಅನುಭ್ವಿ ವ ೈದಯರ 

ಸಿೋಮತ್ ಸಂಖ್ ಯ 
▪ ಮಹಿಳ ಯರ ಯೋಗ್ಕ್ ೋಮದ ಕಡ ಗ  ಸಮಟಜದ ಗ್ರಹಿಕ  
▪ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ  ಂದುತ್ತತರುವ ಮತ್ುತ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ  ಂದದ ಪಟರರ್ಥಮಕ 

ಆರ  ೋಗ್ಯ ಸ್ೌಲಭ್ಯಗ್ಳ ಕ  ರತ  
▪ ದ ೋಶಗ್ಳು 
▪ ಕ ೈಗ ಟ್ುಕುವ ದರದಲಿ್ಲ ಷ್ಧಿಗ್ಳ ಲಭ್ಯತ  ಇಲಿ 
▪ ನ ೈತ್ತಕ ಮೌಲಯಗ್ಳಗಿಂತ್ ಮಟರುಕಟ್ ಾ ಆಧಟರಿತ್ ವಿಧಟನ 
▪ ಸ್ಟಮಟಜಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಿತ್ತ 
▪ ಎಲಿಕಕಂತ್ ಹ ಚ್ಟುಗಿ ಸಮಟಜದ ಪಿತ್ೃಪ್ರಧಟನ ವತ್ಿನ  
 
ಮಹಿಳಯಯರಲಿ್ಲ ಸ್ನವಿಗಯ ಮತಖ್ೆ ಕನರಣಗಳು 
ಮಹಿಳ  ಸ್ಟವು ಮತ್ುತ ಅಂಗ್ವ ೈಕಲಯಕ ಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಟರಣಗ್ಳಟಗಿವ  
ತಟಯಿಯ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಗ್ಳು. ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ  ಂದುತ್ತತರುವ ದ ೋಶಗ್ಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ತವಷ್ಿ 
ತಟಯಿಯ ಸಮಸ್ ಯಗ್ಳಂದಟಗಿ ಅಂದಟಜು 5,36,000 ಮಹಿಳ ಯರಲಿ್ಲ 99% 
ಕಕಂತ್ ಹ ಚ್ುು ಮಹಿಳ ಯರು ಸ್ಟಯುತಟತರ . 
ಪ್ರತ್ತವಷ್ಿ ಸುಮಟರು 10 ಮಲ್ಲಯನ್ ಮಹಿಳ ಯರು ಜೋವ ಬ ದರಿಕ  
ಸಮಸ್ ಯಗ್ಳನುು ಎದುರಿಸುತಟತರ  
ಗ್ಭ್ಿಧಟರಣ  ಮತ್ುತ ಮಗ್ುವಿನ ಜನನ, ಕ ಲವೊಮೆಮ ದಿೋರ್ಿಕಟಲ್ಲೋನ 
ಅಂಗ್ವ ೈಕಲಯಕ ಕ ಕಟರಣವಟಗ್ುತ್ತದ . 
ಎಚ ಐವಿ / ಏಡ್ಸೆ ಪಿೋಡಿತ್ ಮಹಿಳ ಯರು ಬಡತ್ನದಿಂದಟಗಿ ಅಗ್ತ್ಯವಟದ 
ವ ೈದಯಕೋಯ ಚಿಕತ ೆ ಪ್ಡ ಯಲು ಸ್ಟಧ್ಯವಟಗ್ದ ಕಟರಣ ಸ್ಟಯುವ ಸ್ಟಧ್ಯತ  
ಹ ಚ್ುು. 
 
ಲ್ಲಬರಲಯೈಸ್್ಡ ಇಂಡಿಯನದ ಆರಯ ೀಗೆ 
ಭಟರತ್ದಲಿ್ಲ ಮಹಿಳ ಯರ ಆರ  ೋಗ್ಯವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಟಳಜಯಟಗಿದ  
ಏಕ ಂದರ  ಹ ಚಿುನ ಮಹಿಳ ಯರು ಮ ಲಭ್ ತ್ ಅವಶಯಕತ ಗ್ಳಂದ 
ವಂಚಿತ್ರಟಗಿದಟಾರ . ಸಂಶ  ೋಧ್ನ ಯ ಪ್ರಕಟರ, ದ ೋಶದಲಿ್ಲ ಸುಮಟರು 55% 
ಮಹಿಳ ಯರು ಅಪೌಷ್ಟಾಕತ ಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತತದಟಾರ , 70% ರಕತಹಿೋನತ ಯಿಂದ 
ಬಳಲುತ್ತತದಟಾರ  ಮತ್ುತ 50% ಕಕಂತ್ ಹ ಚ್ುು ಅಯೋಡಿನ್ ಕ  ರತ ಯಿಂದ 
ಬಳಲುತ್ತತದಟಾರ  ಎಂದು ನಂಬಲಟಗಿದ . ಹಟಲುಣಿಸುವ ತಟಯಂದಿರಲಿ್ಲ 
ಸುಮಟರು 78% ಮತ್ುತ ಗ್ಭಿಿಣಿ ಮಹಿಳ ಯರಲಿ್ಲ 75% ರಕತಹಿೋನತ ಯಿಂದ 
ಬಳಲುತ್ತತದಟಾರ  ಎಂದು ಗ್ಮನಿಸಲಟಗಿದ . ಕ ಳಗಿನ ಅಂಕಅಂಶಗ್ಳು 
ಭಟರತ್ದ ಮಹಿಳ ಯರ ನ ೈಜ ಚಿತ್ರವನುು ಬಹಿರಂಗ್ಪ್ಡಿಸುತ್ತವ . 1994 ರ 
ನಂತ್ರ, ಕ ೈರ  ೋ, ಜನಸಂಖ್ ಯ ಮತ್ುತ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಅಂತ್ರರಟಷ್ಟರೋಯ 
ಸಮೆೇಳನ (ಐಸಿಪಿಡಿ) ಕ ಲವು ರಟಷ್ರವು ಉದಟರ ನಿೋತ್ತಗ್ಳನುು 
ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಂಡರ  ರಟಷ್ರವು ಫಲ್ಲತಟಂಶವು ತ್ುಂಬಟ ತ್ತೋವರವಟಗಿದ . 
77 ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ  ಂದಿದ ದ ೋಶಗ್ಳಲಿ್ಲ ಭಟರತ್ವು ತಟಯಂದಿರಿಗ  
ಮ ರನ ೋ ಕ ಟ್ಾ ಸ್ಟಿನದಲಿ್ಲದ . 77 ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ  ಂದಿದ ದ ೋಶಗ್ಳಲಿ್ಲ 
ಭಟರತ್ ‘ತಟಯಂದಿರ’ ಸ ಚ್ಯಂಕ ವರದಿಯಲಿ್ಲ (ಎನ್ ಜಒ - ಮಗ್ುವನುು 



 

~ 32 ~ 

International Journal of Kannada Research http://www.kannadajournal.com 
ಉಳಸಿ 2010) 75 ನ ೋ ಸ್ಟಿನಕ ಕ ಏರಿತ್ು. 
 ಸರಟಸರಿ 30 ರಲಿ್ಲ ಒಬಬ ಮಹಿಳ  ಗ್ಭ್ಿಧಟರಣ ಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ 
ಕಟರಣಗ್ಳಂದ ಸ್ಟಯುತಟತರ . ಆರು ಮಕಕಳಲಿ್ಲ ಒಬಬರು ಅವನ / ಅವಳ 5 
ನ ೋ ಹುಟ್ುಾಹಬಬದ ಮೊದಲು ಸ್ಟಯುತಟತರ  ಮತ್ುತ ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಹ  ಂದಿದ ರಟಷ್ರಗ್ಳಲಿ್ಲ 3 ರಲಿ್ಲ ಒಬಬರು ಅಪೌಷ್ಟಾಕತ ಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತತದಟಾರ  
- ಭಟರತ್ವು ಒಂದು (ಸುದಿಾ ಒಂದು - 7 ಮೆೋ 2011.) 
 ರಟಷ್ಟರೋಯ ಮಟದರಿ ಸಮೋಕ್ ಯ ಮಟಹಿತ್ತಯು ಆರ  ೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣ ಗಟಗಿನ 
ಖಚ್ುಿ ಗಟರಮೋಣ ಣಭಟರಕ ಕ ಎರಡನ ಯ ಸ್ಟಮಟನಯ ಕಟರಣವಟಗಿದ  
ಎಂದು ಸ ಚಿಸುತ್ತದ . 
1990 ಮತ್ುತ 1994 ರ ನಡುವ  ಹದಿನ ೈದು ಪ್ರಮುಖ ರಟಜಯಗ್ಳಲಿ್ಲ ಹತ್ುತ, 
ತ್ಮಮ ಆರ  ೋಗ್ಯ ಬಜ ಟ್ ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಕಡಿತ್ಗ  ಳಸಬ ೋಕಟಯಿತ್ು. 
ಸ್ಟಂಕಟರಮಕ ಕಟಯಿಲ ಗ್ಳು ಕ್ಷಯ, ಮಲ ೋರಿಯಟ, ಕಟಲರಟ ಮುಂತಟದ 
ಸ್ಟಂಕಟರಮಕ ಪ್ರಮಟಣದಲಿ್ಲವ . ಪ್ರತ್ತ ವಷ್ಿ ಅಧ್ಿ ಮಲ್ಲಯನ್ ಜನರು 
ಕ್ಷಯರ  ೋಗ್ದಿಂದ ಮತ್ುತ ಎರಡು ಮಲ್ಲಯನ್ ಮಲ ೋರಿಯಟ ಪ್ರಕರಣಗ್ಳು 
ಮತ  ತಮೆಮ ಕ  ಲ ಗಟರರ ಕಟಯಿಲ ಯಟಗ್ುತ್ತತವ . 
1994 ರ ಹ  ಸ ಷ್ಧ್ ನಿೋತ್ತಯಡಿ ಬ ಲ  ನಿಯಂತ್ರಣಗ್ಳನುು ಕಡಿಮೆ 
ಮಟಡುವ ಮ ಲಕ ಷ್ಧಿೋಯ ಸಂಸ್ ಿಗ್ಳಗ  ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಟಯಿತ್ತಗ್ಳನುು 
ನಿೋಡಲಟಗಿದ . ಒಂದು ವಷ್ಿದ  ಳಗ  ಅನ ೋಕ ಅಗ್ತ್ಯ ಷ್ಧಿಗ್ಳ ಬ ಲ  150% 
ಏರಿಕ ಯಟಗಿದ . ನಿೋತ್ತ ಜಟರಿಗ  ಬರುವ ಮೊದಲ ೋ ಬ ಲ ಗ್ಳು 25% ಲಟಭ್ 
46% ಹ ಚ್ಟುಗಿದ . ಭಟರತ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದಟಜು 80,000 ಬಟರಂಡ್ಸ ಗ್ಳ ಷ್ಧಿಗ್ಳನುು 
ಮಟರಟಟ್ ಮಟಡಲಟಗ್ುತ್ತದ . 
ಮ ರು ವಷ್ಿಗ್ಳಲಿ್ಲ ಕುಟ್ುಂಬ ಯೋಜನ  ಮೆೋಲ್ಲನ ಹಂಚಿಕ  50% 
ಹ ಚ್ಟುಗಿದ  ಮತ್ುತ 1995-96ರಲಿ್ಲ ಅಧ್ಿ ಶತ್ಕ  ೋಟಿ ಡಟಲರ ಗ್ಳಷ್ಟಾದ . 
ಆರ  ೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣ ಗಟಗಿ ಮೋಸಲ್ಲಟ್ಾ ಬಜ ಟ್ ಸುಮಟರು ಒಂದ ವರ  ಪ್ಟ್ುಾ 
ಸಕಟಿರಿ ಆಸಪತ ರಗ್ಳನುು ಖ್ಟಸಗಿೋಕರಣಗ  ಳಸಲಟಗ್ುತ್ತತದ  ಮತ್ುತ ಈ 
ಹಿಂದ  ಉಚಿತ್ವಟಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ ೋವ ಗ್ಳಗ  ಬಳಕ ದಟರ ಶುಲಕವನುು 
ವಿಧಿಸಲಟಗ್ುತ್ತದ . ಷ್ಧಿಗ್ಳನುು ಮುಕತ ಮಟರುಕಟ್ ಾಯಿಂದ ಖರಿೋದಿಸಬ ೋಕು. 
ಭಟರತ್ದಲಿ್ಲ 130 ಮಲ್ಲಯನ್ ಜನರಿಗ  ಆರ  ೋಗ್ಯ ಸ್ ೋವ ಗ್ಳಗ  ಪ್ರವ ೋಶವಿಲಿ. 
ಆರ  ೋಗ್ಯ ಸ್ ೋವ ಗ್ಳಗ  ಸ್ಟವಿಜನಿಕವಟಗಿ ಹಣಕಟಸಿನ ನ ರವು ನಿೋಡುವಲಿ್ಲ 
ಭಟರತ್ದ ಪಟಲು ಶ ೋಕಡಟ 22 ರಷ್ಟಾದ , ಇದು ಖ್ಟಸಗಿೋಕರಣ ಮತ್ುತ 
ಮಟರುಕಟ್ ಾಯ ಮ ಲಕ ಪ್ರತ್ತಜ್ಞ  ಮಟಡುವ ಯುಎಸ್ ಸಕಟಿರದ 
ಅಧ್ಿದಷ್ುಾ. 
ಸಕಟಿರವು 90% ರ  ೋಗ್ನಿರ  ೋಧ್ಕ ವಟಯಪಿತಯನುು ಹ ೋಳುತ್ತದ . ಆದಟಗ್ ಯ 
ಪ್ರತ್ತ ವಷ್ಿ 200,000 ಶಿಶುಗ್ಳು ಟ್ ಟ್ನಸು ಸ್ಟಯುತ್ತವ . 
 ಸಕಟಿರ 80% ಹಳುಗ್ಳಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯಲು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಇದ  ಎಂದು 
ಹ ೋಳುತ್ತತದಾರ , ಅಶುಚಿಯಟದ ನಿೋರನುು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟ್ಟಗ್ುವ 
ಅತ್ತಸ್ಟರ ಕಟಯಿಲ ಗ್ಳಂದ ಪ್ರತ್ತವಷ್ಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲಯನ್ ಮಕಕಳು 
ಸ್ಟಯುತಟತರ . 
ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತತರುವಟಗ್ ಆಹಟರವನುು ರಫ್ತತ ಮಟಡುತ್ತತದಟಾರ  
ದ ೋಶವು ಅತ್ತದ  ಡಡ ಬಫರ ಸ್ಟಾಕ್ ಹ  ಂದಿದ  ಮತ್ುತ. ಮ ರು ಮಕಕಳಲಿ್ಲ 
ಇಬಬರು ಅಪೌಷ್ಟಾಕತ ಯಿಂದ ಮತ್ುತ ಅಧ್ಿದಷ್ುಾ ಬ ಳವಣಿಗ ಯನುು 
ಕುಂಠಿತ್ಗ  ಳಸಿದಟಾರ , ಗ್ಭಟಿವಸ್ ಿಯಲಿ್ಲ ಐದು ಮಹಿಳ ಯರಲಿ್ಲ ನಟಲವರು 
ರಕತಹಿೋನತ ಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತತದಟಾರ . ಉತಟಪದನ  ಹ ಚ್ುುತ್ತತರುವ 
ಹ  ರತಟಗಿಯ  ತ್ಲಟ ಆಹಟರ ಬಳಕ  ಕುಸಿಯುತ್ತತದ . 
ಭಟರತ್ವು ಹ ಚಿುನ ತಟಯಿಯ ಮರಣ ಅನುಪಟತ್ವನುು ಹ  ಂದಿದ , ಅಂದರ  

1,00,000 ಜನನಗ್ಳಗ  ಸುಮಟರು 400 ಸ್ಟವುಗ್ಳು (ಐಸಿಎಂಆರ ಜುಲ ೈ, 
2003).  
ಭಟರತ್ದಲಿ್ಲ, ಮಹಿಳ ಯರಲಿ್ಲ ಸಂಭ್ವಿಸುವ ಎಲಟಿ ಸ್ಟವುಗ್ಳಲಿ್ಲ 65 
ಪ್ರತ್ತಶತ್ವು ಪ್ರಧಟನವಟಗಿ ಸ್ಟಂಕಟರಮಕ ರ  ೋಗ್ಗ್ಳ ಉಂಟ್ಟಗ್ುತ್ತದ  ಮತ್ುತ 
ಕ ೋವಲ 2.5 ಪ್ರತ್ತಶತ್ದಷ್ುಾ ಸ್ಟವುಗ್ಳು ಮಟತ್ರ ಹ ರಿಗ ಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿವ . 
ಸಂತಟನ  ೋತ್ಪತ್ತತ ವಯಸಿೆನ ಮಹಿಳ ಯರ ಸಹ, 28.6 ಪ್ರತ್ತಶತ್ದಷ್ುಾ 
ಸ್ಟವುಗ್ಳು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಂಕಟರಮಕ ಕಟಯಿಲ ಗ್ಳಂದ ಉಂಟ್ಟಗ್ುತ್ತವ  
(ಟಿಬ., ಮಲ ೋರಿಯಟ, ಕಟಲರಟ, ನುಯಮೊೋನಿಯಟ, ಅತ್ತಸ್ಟರ, ಭ ೋದಿ, 
ಕಟಮಟಲ  ಇತಟಯದಿ) ಮತ್ುತ 12.5 ರಷ್ುಾ ಸ್ಟವುಗ್ಳು ಹ ರಿಗ  ಮತ್ುತ ಅದಕ ಕ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಗ್ಳ ಕಟರಣ. ಈ ವಟಸತವದ ಹ  ರತಟಗಿಯ  
ಎಚ ಐವಿ / ಏಡ್ಸೆ ಮಟತ್ರ ಒತ್ುತ ನಿೋಡುವ ಏಕ ೈಕ ರ  ೋಗ್. ಇಲಿ್ಲಯ  ಕಳಪ  
ಆರ  ೋಗ್ಯ ವಯವಸ್ ಿಗ್ಳ  ಂದಿಗಿನ ಅದರ ಸಂಪ್ಕಿವನುು ಸಮಪ್ಿಕವಟಗಿ 
ಒತ್ತತಹ ೋಳಲಟಗ್ುವುದಿಲಿ. 
ಮೆೋಲ್ಲನವುಗ್ಳನುು ಹ  ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ, ಅನ ೋಕ ಹದಿಹರ ಯದ ಹುಡುಗಿಯರು 
ಮತ್ುತ ಮಹಿಳ ಯರು ಕಡಿಮೆ ಜನನ ತ್ ಕ, ರಟತ್ತರ ಕುರುಡುತ್ನ, ನರ 
ಕ  ಳವ ಯ ದ  ೋಷ್ಗ್ಳು, ಗ್ಭ್ಿಪಟತ್ ಮತ್ುತ ಇನ ು ಜನನಗ್ಳಂದ 
ಬಳಲುತ್ತತದಟಾರ  ಎಂದು ತ್ತಳದುಬಂದಿದ . ಅಪೌಷ್ಟಾಕತ  ಮತ್ುತ ಪೌಷಿ್ಟಕಟಂಶದ 
ಕ  ರತ ಯು ಅವರನುು ದ ೈಹಿಕ ಕಟಯಿಲ  ಮತ್ುತ ಭಟವನಟತ್ಮಕ 
ಹಿನುಡ ಗ್ಳತ್ತ ಕ  ಂಡ  ಯುಯತ್ತತದ . ಅಪೌಷ್ಟಾಕತ ಯು ಸಿರೋ ಶಿಶುಹತ ಯ, ಕಡಿಮೆ 
ಲ್ಲಂಗ್ ಅನುಪಟತ್ ಇತಟಯದಿಗ್ಳನುು ಹ ಚಿುಸಿದ , ಮತ ತ 100 ಮಹಿಳ ಯರಲಿ್ಲ 60 
ಜನರಿಗ  ಮಗ್ುವಿನ ಜನನದಿಂದ ಬದುಕುಳಯಲು ಸ್ಟಧ್ಯವಟಗ್ುತ್ತತಲಿ.  
 
ಕನಾಾಟಕದಲಿ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೆ ೋಗ್ಯದ ಸಾಾನ  
ಕನರಲಟಕದಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ರಾನ್ವು ಅಖಿಲ ಭರರತ್ ಅಿಂಕಿಅಿಂಶಗಳಿಗಿಿಂತ್ 
ಭಿನ್ುವರಗಿಲಿ ಮತ್ುಿ ರರಜಯದ ಪಾಜ್ಞರಪೂವಲಕ ಜನ್ರಿಗ್ೆ ನಜವರಗಿಯ  
ಆಘಾತ್ವನ್ುುಿಂಟು ಮರಡಿದೆ. ನ್ಮಮ ಪಾಧರನ್ ಮಿಂತ್ತಾ 2007 ರಲಿ 
ಕನರಲಟಕವು ಆರೆ ೀಗಯ ಕ್ೆೀತ್ಾದಲಿ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಬಡ್ ರರಜಯವರಗಿದೆ ಎಿಂದು 
ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸಿತ್ು.  
ಕೆಳಗಿನ್ ಅಿಂಕಿಅಿಂಶಗಳು ನಜವರದ ಚಿತ್ಾವನ್ುು ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸುತಿ್ವೆ: 
ನ್ಮಮ ರರಜಯದಲಿ ಜೀವಿಂತ್ವರಗಿ ಜನಸಿದ 1000 ಮಕೆಳಲಿ 55 ಜನ್ರು 
ಪಾತ್ತವಷಲ ತ್ಮಮ ಮೊದಲ ಹುಟುಿಹಬಬದ ಮೊದಲು ಸ್ರಯುತರರಿೆ 
(ಕೆೀರಳದಲಿ ಇದು 10)  
ಆರು ವಷಲಕಿೆಿಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಿನ್ 70.4% ಮಕೆಳು ರಕಿಹಿೀನ್ತೆಯಿಿಂದ 
ಬಳಲುತಿ್ತದರದರೆ (ಕೆೀರಳದಲಿ ಇದು 44.4%) 
 50%. ನ್ಮಮ ರರಜಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕಿಹಿೀನ್ತೆ ದುಬಲಲವರಗಿದೆ 
(ಕೆೀರಳದಲಿ ಇದು 32.8%)  
3 ವಷಲಕಿೆಿಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಿನ್ ಮಕೆಳಲಿ 37.6% ರಷುಿ ಜನ್ರು ಪೀಷಣೆ 
ಮತ್ುಿ ಬೆಳವಣಿಗ್ೆಯಿಿಂದ ಬಳಲುತಿ್ತದರದರೆ 
ಕನರಲಟಕದ ಜನ್ಸಿಂಖ್ೆಯಯ ಕೆೀವಲ 35% ಜನ್ರಿಗ್ೆ ಮರತ್ಾ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು, ನೆೈಮಲಲಯ ಮತ್ುಿ ವಿದುಯತ್ ಸ್ೌಲಭಯಗಳಿವೆ 
 ನ್ಮಮ ಮಕೆಳಲಿ ಕೆೀವಲ 55% ರಷುಿ ಜನ್ರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಾತ್ತರಕ್ಷ್ಣರ 
ಪಾಮರಣವನ್ುು ಸಿವೀಕರಿಸಿದರದರೆ.  
ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ುಿ ಆರೆ ೀಗಯ ಸ್ೌಲಭಯಗಳಿಗ್ರಗಿ ರರಜಯದ ಖಚುಲ 3.37% 
ರಷ್ಟಿದೆ (2007-08) 
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ಕನಾಾಟಕದಲಿ್ಲ ಆರೆ ೋಗ್ಯವನತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲತ ಕಾರಣಗ್ಳು 
1. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಾಥಮಕ ಆರೆ ೀಗಯ ವಯವಸ್ೆಾಯ ನಲಲಕ್ಷ್ಯ: ಗ್ರಾಮೀಣ 

ಆರೆ ೀಗಯ ರಕ್ಷ್ಣರ ವಯವಸ್ೆಾಯನ್ುು ನ್ಿಂತ್ರದ ಸಕರಲರಗಳು 
ನಲಲಕ್ಷಿಸಿವೆ  

2. ಆರೆ ೀಗಯ ಸ್ೆೀವೆಗ್ೆ ಹಣ ಹಿಂಚಿಕೆಯಲಿನ್ ಕುಸಿತ್: ಆರೆ ೀಗಯಕರೆಗಿ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ುು ಕಡಿಮ ಮರಡ್ುವಲಿ ಸಕರಲರಗಳು 
ಯಶಸಿವಯರಗಿವೆ ಮತ್ುಿ ರರಜಯದಲಿ ಮ ಲಭ ತ್ ಆರೆ ೀಗಯ 
ರಕ್ಷ್ಣೆಗ್ರಗಿ 3% ರಷುಿ ಕಡಿಮ ಒದಗಿಸಲರಗಿದೆ, ಇದು ಒಿಂದು ದಶಕದ 
ಹಿಿಂದೆ 5% ಕಿೆಿಂತ್ ಹೆಚಿಾತ್ುಿ.  

3. ಆರೆ ೀಗಯ ರಕ್ಷ್ಣರ ವಯವಸ್ೆಾಯ ಖ್ರಸಗಿೀಕರಣ: ದೆೀಶದಲಿ 
ಜರಗತ್ತೀಕರಣ ನೀತ್ತಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುುವುದರೆ ಿಂದ್ಧಗ್ೆ, 
ಆರೆ ೀಗಯ ಕ್ೆೀತ್ಾವನ್ುು ಕಾಮೀಣ ಖ್ರಸಗಿೀಕರಣಗ್ೆ ಳಿಸಲರಗಿದೆ ಮತ್ುಿ 
ಇದರಿಿಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೆ ೀಗಯ ವಯವಸ್ೆಾಯು ಸ್ರಕಷುಿ 
ತೆ ಿಂದರೆಗಳನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಿದೆ. ಪರಾಥಮಕ ಆರೆ ೀಗಯ ಘಟಕಗಳು 
ಇಿಂದು ನಷ್ಟೆಿಯವರಗಿವೆ. 

4. ಮ ಲಭ ತ್ ಸ್ೌಲಭಯಗಳ ಅನ್ುಪಸಿಾತ್ತ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, 
ನೆೈಮಲಲಯ, ಶೌಚ್ರಲಯ, ಸಿಬಬಿಂದ್ಧ ವಗಲಗಳಿಂತ್ಹ ಪರಾಥಮಕ 
ಸ್ೌಲಭಯಗಳ ಕೆ ರತೆಯು ಆರೆ ೀಗಯ ವಯವಸ್ೆಾಯನ್ುು ಕಹಿಗ್ೆ ಳಿಸಿದೆ. 

5. ಸಮಪಲಕ ಸಿಬಬಿಂದ್ಧ ಕೆ ರತೆ: ನೆೀಮಕರತ್ತಗಳನ್ುು 
ಸಾಗಿತ್ಗ್ೆ ಳಿಸುವುದರೆ ಿಂದ್ಧಗ್ೆ ಆರೆ ೀಗಯ ವಯವಸ್ೆಾಯು ಆಸಪತೆಾಗಳನ್ುು 
ನ್ಡೆಸಲು ವೆೈದಯರು ಮತ್ುಿ ವಿಶೆೀಷ ದರದ್ಧಯರ ತ್ತೀವಾ ಕೆ ರತೆಯನ್ುು 
ಎದುರಿಸುತಿ್ತದೆ.  

6. ಷಧಿಗಳ ಅಸಮಪಲಕ ಪೂರೆೈಕೆ: ಷಧಿಗಳ ಕೆ ರತೆ ಮತ್ುಿ ನೆೀರ 
ಉಳಿತರಯ ಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ುು ಹೆಚಿಾಸುವುದು ಪರಿಣರಮಕರರಿ 
ಕರಯಲನವಲಹಣೆಗ್ೆ ಮತೆ ಿತ್ಡೆಯರಗಿದೆ. 

 
ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಬೆೋಕಾದ ಕಾಮಗ್ಳು 
1. ಆರೆ ೀಗಯ ವಯವಸ್ೆಾಯನ್ುು ಯರವುದೆೀ ತರರತ್ಮಯವಿಲಿದೆ ಎಲರ ಿ

ಮರನ್ವರ ಪರಾಥಮಕ ಮತ್ುಿ ಮ ಲಭ ತ್ ಹಕೆನರುಗಿ ಮರಡ್ುವುದು 
(ಸಿಂವಿಧರನ್ದಲಿ ಉಲೆಿೀಖಿಸಿರುವಿಂತೆ ಸ್ರವಲತ್ತಾಕ ಮರನ್ವ ಹಕುೆಗಳ 
ಘ ೀಷಣೆ, 1948) 

2. ಆರೆ ೀಗಯಕರೆಗಿ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚಿಾಸಲು ಕಾಮಗಳನ್ುು ಪರಾರಿಂಭಿಸುವುದು: 
ಬಜೆಟ್ ಹಿಂಚುವರಗ ಆರೆ ೀಗಯವು ಮೊದಲ ಆದಯತೆಯರಗುವುದನ್ುು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳುಲು ಸಕರಲರವು ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಳನ್ುು 
ತೆಗ್ೆದುಕೆ ಳುಬೆೀಕು ಮತ್ುಿ ಅಗತ್ಯವಿದದರೆ ಆರಿಂಭಿಕ ಹಿಂತ್ದಲಿ 
ಹಣವನ್ುು 10% ವರೆಗ್ೆ ಹೆಚಿಾಸಿ ನ್ಿಂತ್ರ ಮತಿ್ಷುಿ ಹೆಚಿಾಸಿ. 

3. 3.ಆರೆ ೀಗಯ ಕ್ೆೀತ್ಾವನ್ುು ಖ್ರಸಗಿೀಕರಣಗ್ೆ ಳಿಸುವುದನ್ುು ನಲಿಸಿ: 
ಆರೆ ೀಗಯ ಕ್ೆೀತ್ಾವು ಸ್ೆೀವರ ವಲಯವರಗಿರುವುದರಿಿಂದ, ಆರೆ ೀಗಯ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳಿಗ್ೆ ಗುರಿಯರಗುವ ಎಲಿ ವಿಭರಗಗಳಿಗ್ೆ, ವಿಶೆೀಷವರಗಿ 
ಮರರ್ ಜನ್ಲೆೈಸ್ಡಡ ವಿಭರಗಗಳಿಗ್ೆ ಮ ಲಭ ತ್ ಆರೆ ೀಗಯ 
ಸ್ೌಲಭಯಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಲು ಕಾಮಗಳನ್ುು ತೆಗ್ೆದುಕೆ ಳುಬೆೀಕು.  

4. ವೆೈದಯರ ನೆೀಮಕರತ್ತ ಸ್ೆೀರಿದಿಂತೆ ಎಲರಿ ಆರೆ ೀಗಯ ಕೆೀಿಂದಾಗಳಲಿ 
ಖ್ರಲ ಹುದೆದಗಳನ್ುು ಭತ್ತಲ ಮರಡ್ುವುದು.  

5. ಎಲರಿ ಸಕರಲರಿ ಆಸಪತೆಾಗಳಲಿ ಸಬಿಿಡಿ ದರದಲಿ ಷಧಿಗಳ 
ಲಭಯತೆಯನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿು  

6. ಭಾಷ್ರಿಚ್ರರವನ್ುು ತೆ ಡೆದುಹರಕಲು 

 
ಮೀಲನ್ ಅಿಂಕಿಅಿಂಶಗಳು ಸತ್ಯವನ್ುು ಹೆೀಳುತಿ್ವೆ ಮತ್ುಿ ಮಹಿಳೆಯರು 
ದುಬಲಲ ವಗಲದವರರಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಸ್ರಮರನ್ಯವರಗಿ ಆರೆ ೀಗಯ 
ಸ್ೌಲಭಯಗಳನ್ುು ನರರಕರಿಸಲರಗುತಿ್ದೆ ಏಕೆಿಂದರೆ ಒಿಂದು ಕಡೆ ವಯಸ್ರಿದ 
ಪಿತ್ೃಪಾಭುತ್ವದ ವತ್ಲನೆ ಮತ್ುಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ುು ಎರಡ್ನೆೀ ದಜೆಲಯ 
ನರಗರಿಕರೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲರಗುತಿ್ದೆ. ಸ್ರಮರಜಕ ಸಿಾತ್ತಯು ತ್ನ್ು 
ಆರೆ ೀಗಯವನ್ುು ನಲಲಕ್ಷಿಸುವಿಂತೆ ಮರಡ್ುತಿ್ದೆ ಮತ್ುಿ ಅನರರೆ ೀಗಯದ 
ಸಮಯದಲಿ ತ್ನ್ು ಸವಿಂತ್ ಕುಟುಿಂಬ ಸದಸಯರಿಿಂದ ಕಡಿಮ ಗಮನ್ವನ್ುು 
ಪಡೆಯುತಿ್ದೆ. ಆರೆ ೀಗಯವು ಪಾತ್ತಯಬಬ ಮನ್ುಷಯನ್ ಹಕುೆ ಎಿಂದು ರರಷರದ 
ಸಿಂವಿಧರನ್ದ್ಧಿಂದ ಸ್ರವಲತ್ತಾಕವರಗಿ ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಲಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ುಿ 
ಘ ೀಷ್ಟಸಲಪಟ್ಟಿದದರ  ಸಹ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೆ ೀಗಯವು ನೀತ್ತ 
ನರ ಪಕರಿಿಂದ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ ಸಮರಜದ್ಧಿಂದಲ  ಅಗತ್ಯವರದ 
ಗಮನ್ವನ್ುು ಹೆ ಿಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ. 
 
G¥À¸ÀAºÁgÀ 
"ಆರೆ ೀಗಯವಿಂತ್ ಮಹಿಳೆಯರು, ಆರೆ ೀಗಯಕರ ಜಗತ್ುಿ" ಕುಟುಿಂಬದ 
ಆರೆ ೀಗಯದ ಪರಲಕರರಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ತ್ಮಮ ಸಮುದರಯಗಳ 
ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ುಿ ಯೀಗಕ್ೆೀಮವನ್ುು ಕರಪರಡ್ುವಲಿ ನಣರಲಯಕ ಪರತ್ಾ 
ವಹಿಸುತರಿರೆ ಎಿಂಬ ಅಿಂಶವನ್ುು ಸ್ರಕರರಗ್ೆ ಳಿಸುತಿ್ದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ 
ಆರೆ ೀಗಯಕೆೆ ಹೆಚುಾ ಒತ್ುಿ ನೀಡ್ಬೆೀಕರಗಿದೆ ಮತ್ುಿ ನೀತ್ತ ನರ ಪಕರು ತ್ತೀವಾ 
ಆಸಕಿಿ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಮರಜದ ಆರೆ ೀಗಯ ಮತ್ುಿ ಸಿಂಪತಿ್ನ್ುು 
ಕರಪರಡ್ುವಲಿ ಸಕರಲರಗಳು ನೆೈತ್ತಕವರಗಿ, ನೆೈತ್ತಕವರಗಿ, ಸ್ರಮರಜಕವರಗಿ 
ಕಾಮಗಳನ್ುು ಪರಾರಿಂಭಿಸಬೆೀಕು ಮತ್ುಿ ಈ ಲಿಂಗ ವಿಷಯಗಳಿಗ್ೆ 
ಸ ಕ್ಷ್ಮವರಗಿರಬೆೀಕು. 
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