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৬খন ৰাজ(ত এফআৰএইচএছ ইি1য়াৰ অধ(য়ন স67 আৰু ৬ খন ৰাজ(ৰ ৫ খনেত এমএ <াগৰ মজুতত হীন-েদিৰ Bপাৱা Eহেছ 
 
JৱাহাL, ১০ আগQ, ২০২০:ছখন ৰাজ(ৰ ১৫০০ BকিমIৰ মাজত ফাউে1শ(ন ফৰ িৰLডািNভ BহPথ ছািভR চ ইি1য়া (FRHSI)ই চেলাৱা 

এটা অধ(য়নত সমীVাকৃত ছখন ৰাজ*ৰ পাঁচখনBত ঔষধৰ বৃহৎ নাটিনৰ কথা Bপাহৰৈল আেহ। এইেকইখনৰ িভতৰত মধ* >েদশত 
৬.৫%, প\াৱত ১.০%, তািমলনাডুত ২.০%, হািৰয়ানাত ২.০% আৰু িদ^ীত ৩৪.০% ঔষধেহ মজুত আেছ। Bকৱলমাd যাৱতীয় 

ঔষধ মজুত থকা ৰাজ( িহচােপ পিৰগিণত হয় অসম (৬৯.৬%)। 
 

cিমক 
নং 

ৰাজ* এমএ eাগ মজুত ৰখা ,কিমQৰ%  

১। পgাৱ ১.০% 
২। হািৰয়ানা ২.০% 
৩। তািমল নাডু ২.০% 
৪। মধ( Lেদশ ৬.৫% 
৫। িদlী ৩৪.০% 
৬। অসম ৬৯.৬% 

 
ঔষধ িনয়nণ কতৃR পoসমূহৰqাৰা এমএ <াগ মজুত নৰখা কাযRক অ’ভাৰ Bৰsেলশ(ন িহচােপ গণ( কৰা হয়।আইনী Lসংগ আৰু অিতিৰu 
ডুvেমেwশ(নৰ Lেয়াজনীয়তাৰপৰা হাত সািৰবৈল Lায় ৭৯% BকিমেI দীঘR িদনৰপৰা এমএ <াগ মজুত ৰখা নাই।৫৪.৮ % BকিমIৰ Bodত 
এইেটাও Bদখা Bপাৱা যায় Bয আন িনধRািৰত এইচ <াগৰ তুলনাত এমএ <াগ অ’ভাৰ Bৰsেলেটড। আনিক অসমৰ মজুত শতাংশ সবRািধক 
Bহাৱা সে|ও,৫৮% BকিমেIেক এমএ <াগৰ Bodত অ’ভাৰ Bৰsেলশ(ন িহচােপ গণ( কৰা Eগেছ।এমএ <াগ মজুত নৰখাৰ মূল কাৰণ 
িহচােপ িনয়nক/আইনী Lত(া�ােনই িচি�ত Eহ আিহেছ।ৰাজ( অনুসিৰ, হািৰয়ানাৰ ৬৩%BকিমI, মধ( Lেদশৰ ৪০%, পgাৱৰ ৭৪% আৰু 
তািমল নাডুৰ ৭৯% BকিমIেৰ এয়া মজুত নাই। 
 
এই Lিতেবদন Lকাশত বuব( Lদান কিৰ, ফাউে=শ*ন ফৰ িৰ>ডাি?ভ ,হBথ ছািভE চ ইি=য়াৰ মুখ* কাযEবাহী িবষয়া আৰু >িতiা 
,কেjইন এডভাইছৰী kপৰ সদস*l িভএছ চmেশখেৰ কয়,“ভাৰতত গভR াৱ�াৰ অৱসানৰ পছ�ৰ প�িত িহচােপ Bমিডেকল 
এব’ৰশ(ন বৃি� পাইেছ আৰু মিহলাৰ সুৰিoত গভR পাতৰ Bodত ঔষধ উপল� Bনােহাৱােত ভীিতৰ কাৰক িহচােপ Bদখা িদেছ। পৰীoাই 
Bদখুৱাইেছ Bয এমএ <াগ সুৰিoত আৰু গভR াৱ�াৰ অৱসানৰ এটা ফলLসূ উপায়, Bসেয়েহ ইয়াৰ উপল�তাহীনতাই Bদশখনৰ অসুৰিoত 
গভR পাত, Lসূিতজিনত মৃতু( আৰু উপসগR �াসৰ সফলতা লাভৰ Bodত স�াৱ( িবৰূপ Lভাৱ Bপলাব পােৰ।”  
 
এমএ <াগৰ উপল�তা পৰীoণৰ উে�েশ(েৰ কৰা এই অধ(য়নেটাৰ ফলাফলত এইেটাও িনণRয় হয় Bয তািমল নাডু ৰাজ*ৰ ,কিমQসকেল 
ইমােজE nী কoােচপpভ িপল (ইিচিপ) মজুত ৰখা নাই।ৰাজ(খনৰ সমীoাকৃত মাd ৩% BকিমেIেহ ইিচিপ মজুত ৰখাৰ কথা Bপাহৰৈল 
আেহ আৰু মজুত নৰখা ৯০% BকিমেI অৱগত কেৰ Bয ৰাজ(খনত এই িপলেটা িনিষ� কৰা Eহেছ।ইমােজR �ী ক�ােচপ�ভ িপল Eহেছ নন-
BLচি�পশ(ন <াগ আৰু ৰা�ীয় পিৰয়াল পিৰক�না কাযR�মৰ অধীনত ‘আশা’সকেলও ইয়াৰ মজুত ৰােখ আৰু িবতৰণ কেৰ।েকিমIসকলক 
ইিচিপ মজুত ৰখাত িনেষধা�া Lদানৰ ফলত তািমল নাডুৰ মিহলাসকেল সুৰিoত আৰু ব(ৱহাৰ কিৰবৈল সহজ গভR িনেৰাধক িবক�ৰপৰা 
িবৰত থািকবলগীয়া Eহেছ। 
 
এমএ <াগ উপল� Bনােহাৱাৰ Lাথিমক কাৰণ িহচােপ িনয়nক িবষয়াসকলৰ মাজত িলংগ পoপাত�I Bছ� িনবRাচনৰ অেথR এমএ কি� Bপক 
ব(ৱহাৰ কিৰব পৰাৰ ভুল বুজাপৰােক সূিচত কৰা যায়।আ�া চাউে1 গভR ধাৰণ কালৰ ১৩-১৪ স�াহত �ণেটাৰ িলংগ িচনাu কিৰব পােৰ 
বােব মাd ন মাহৈলেকেহ এমএ কি� Bপক ব(ৱহাৰ কিৰবৈল িদয়া যায়।    এই �া� ধাৰণােটা স�ভR  BকিমIসকেল সজাগ নকেৰ, অধ(য়নেটা 
কৰা ৰাজ(সমূহৰ িভতৰত মাd Lায় ১০% BকিমেIেহ অৱগত কেৰ Bয গভR াৱ�াৰ িলংগ-িনবRাচক অৱসানৰ বােব এমএ <াগ ব(ৱহাৰ কিৰব 
পািৰ।তথািপও তািমলনাডুত, ৩৬%ৰ এই ভুল বুিজ আেছ। 
 
“জনসাধাৰণৰ চলা-ফুৰাত বাধ(বাধকতা আেৰাপ আৰু িচিকৎসা Bসৱা সীিমত Eহ পৰাৰ এই অসহায় পিৰি�িতত, Bমিডেকল এব’ৰশ(ন <াগৰ 
িব�ীত আেৰািপত অLেয়াজনীয় বাধ(বাধকতা আঁতৰাই ফামRাচীসমূহত জৰুৰীভােৱ ইয়াৰ সহজ উপল�তা িনি�ত কৰােটা বা�নীয়।�া�( 
আৰু পিৰয়াল কল(াণ মnণালেয় এমএ <াগ Bয ভাৰতত ন মাহৈলেকেহ ব(ৱহাৰত অনুেমাদন জেনাৱা Eহেছ আৰু ইয়াক Bয গভR াৱ�াৰ িলংগ-
িনবRাচক অৱসানৰ অেথR ব(ৱহাৰ কিৰব Bনাৱািৰ Bসই স�ভR ত �I কৰােটা উিচত হ’ব।ইয়াৰ জিৰয়েত মিহলাসকেল িচিকৎসা Bসৱা লাভ 
কিৰবৈল সoম হ’ব আৰু BLচি�পশ(নৰqাৰা ঔষধ লাভ কিৰব পািৰব,”এইদেৰ কয় এফআৰএইচএছ ইি=য়াৰ িsিনেকল ছািভE চ 
ডাইেৰ?ৰ ডাঃ ৰিu আেডE েয়। 
 



 

তদ� আৰু অ’ভাৰ-েৰsেলশ(নৰ বােবই এমএ <াগ উপল� Bনােহাৱা কথােটা িবচাযRৰ িবষয় আৰু ইয়াৰ ফল�িতত Bকইবা িনযুত মিহলাই 
গভR পাতৰ সুৰিoত প�িত লাভৰপৰা বি�ত হ’ব লগা Eহেছ।২০১৯ ত ডি উএইচঅ’Bয়, এমএ <াগ ¡হণত পূেবR থকা িচিকৎসা স6ক¢য় 
তদাৰকীৰ িনেদR শনা নাইিকয়া কিৰ ইয়াক অত(াৱশ(কীয় ঔষধৰ মূল তািলকাত অ�ভুR u কেৰ।এমএ <াগৰ মজুতত আেৰািপত অLেয়াজনীয় 
বাধ(বাধকতা £ৰ কিৰেলমিহলাসকেল Bতওঁেলাকৰ পছ� অনুসিৰ এই প�িতেটা লাভৰ পথ Lশ¤ কিৰ তুিলব।“Bমিডেকল এব’ৰশ(েন 
Lাৰি�ক এব’ৰশ(ন Bকয়াৰৰ ব(য় লo(ণীয়ভােৱ �াস কিৰ মিহলাৰ বােব ইয়াক সুগম কিৰ তুিলব।ক’িভডৰ সময়ত, ব¥েতই ছািজR েকল 
এব’ৰশ(নৰ পূেবR ক’িভড ১৯ BটI কিৰবৈল কয়, িযেয় মিহলাৰ অেথR Bসৱাৰ ব(য় বৃি� কিৰ তুিলব পােৰ।তুলনামূলকভােৱ এমএ সুলভ িকয়েনা 
ইয়াৰ বােব ি¦িনেকল Bছট আপৰ Lেয়াজনীয়তা নাথােক।এমএ উপল� Bনােহাৱাত মিহলাসকেল ছািজR েকল এব’ৰশ(ন কিৰবলগীয়া হয় যাৰ 
বােব ব(য় Bবিছ হ’ব পােৰ আৰু এই সুিবধা ¡হণেটা জ�লতাৰ সৃিI কিৰব পােৰ,” এইদেৰ কয় এফআৰএইচএছ ইি=য়াৰ িছিনয়ৰ 
,মেনজাৰ-পাটE নাৰwীপ ,দবা\না ,চৗধুৰীBয়। 
 
ইয়ােৰাপিৰ, এই অধ(য়েন এমএ আৰু িলংগ পoপাত�I Bছ� িনবRাচন স�ভR ত �া� ধাৰণা Bনােহাৱা কৰা; Bক¨ীয় ঔষধ মানক িনয়nণ 
সং�াৰ অনুেমাদন/Lেয়াজনীয়তা আৰু এম�িপ আইনৰ সুসংগতকৰণ; এমিবিবএছ িচিকৎসকসকেল এমএ <াগৰ িবধান িদব পৰাৈক এম�িপ 
অিধিনয়মৰ সংেশাধনী; <াগ আৰু কচেম�� এNৰ Bক অনুসূচীৰ অধীনত এমএ কি�-েপকক B�ণীভুu কৰাৰ িবেবচনা; আইইিচ আৰু িমিডয়া 
আউটৰীচৰ জিৰয়েত সুৰিoত এব’ৰশ(ন কিমউিনেকশ(নত িবিনেয়াগ বৃি� কৰা আৰু ট’ল-©ী Bহ�লাইন ন�ৰৰ সূচনাৰqাৰা এমএ <াগ ¡হণ 
কৰা মিহলাক সহায় আগবেঢ়াৱাৰ পৰামশR আগবঢ়ায়। 
 
িব¤ৃত অধ(য়নেটাৰ িলংকঃ https://bit.ly/2DTR6Sb  
 
সিবেশষ জািনবৈল ,যাগােযাগ কৰকঃ 
Bদবাgনা Bচৗধুৰী 
িছিনয়ৰ Bমেনজাৰ-পাটR নাৰীপ 
debanjana.choudhuri@frhsi.org.in 
011-49840000 


