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கர்ப்பம் தரித்தவரக்ளின் 
எண்ணிக்லக

கிட்டத்தட்ட 48.1 மில்லியன்

திட்டமிட்ட பிறப்புகள்

43%, 20.68 மில்லியன்

கருசச்ிலதவுகள்

14%, 6.73 மில்லியன்

தூண்டப்பட்ட 
கருக்கலலப்புகள்

33%, 15.6 மில்லியன்

உயிருடன் பிறந்த  
குழந்லதகளின் எண்ணிக்லக

54%, 26 மில்லியன்

திட்டமிடப்படாத பிறப்புகள்

11%, 5.29 மில்லியன்

நாடு ஸ்னப்சாட்*



1. கருக்கலலப்புகள் 
எண்ணிக்லகயும் 
கருக்கலலப்புச ்
சசய்பவரக்ளும்
a.	 2015	ஆம்	ஆண்டில்	இந்தியாவில்	

செய்யப்படட்	கருக்கலலப்புகளின்	
மதிப்பிடப்படட்	எண்ணிக்லக	15.6	
மில்லியன்	.

b.	 இதில்	95%	கருக்கலலப்புகள்	
தனியாரால்	செய்யப்படட்லை	=	.

c.	 எெ.்எம்.ஐ.எஸ்	தரவுகளின்	படி	கடந்த	
மூன்று	ஆண்டுகளில்	அரசுத்துலை	
மருத்துைமலனகளில்	ஒை்சைாரு	
ஆண்டும்	700,000	கருக்கலலப்புகள்	
ைலர	செய்யப்படட்ுள்ளன.	

d.	 நாடட்ில்	ெடட்ப்படி	கருக்கலலப்பு	
செலை	ைழங்குபைரக்ளின்	
எண்ணிக்லக	60,000-70,000	என	
மதிப்பிடப்படுகிைது	,	அைரக்ளில்	
சபரும்பாலாசனார	்நகரப்ுைப்	
பகுதிகளில்	உள்ளனர.்

e.	 மகப்சபறியல்	மகளிரியல்	
ைல்லுநரக்ளால்	மடட்ுசம	
கருக்கலலப்புெ	்செலைகலள	
ைழங்க	இயலும்.		ஒரு	எம்.பி.பி.
எஸ்	மருத்துைர	்கருக்கலலப்பு	
செலைகலள	ைழங்குைதை்கு,	
மருத்துைக்	கருக்கலலப்பு	ெடட்த்தின்	
படி	பயிை்சியும்	ொன்றிதழும்	சபை	
சைண்டும்.	இந்தப்	பயிை்சியில்	
அந்த	எம்.பி.பி.ஸ்	மருத்துைர	்10	
சநாயாளிகளுக்கு	கருக்கலலப்பு	
செய்ைலத	உடனிருந்து	உை்றுசநாக்க	
சைண்டும்,	10	சநாயாளிகளுக்குக்	
கருக்கலலப்பு	செய்ைதில்	
உடனிருந்து	உதை	சைண்டும்	சமலும்	
ஓர	்அரசு	மருத்துைமலனயிசலா	
அரசு	அங்கீகரிக்கப்படட்	
பயிை்சி	லமயத்திசலா	ஐந்து	

சபருக்கு	தாசன	கருக்கலலப்புெ	்
செய்திருக்க	சைண்டும்.		அரொல்	
ைடிைலமக்கப்படட்	இந்தப்	பயிை்சித்	
திடட்ம்	12	நாடக்ள்	நலடசபறும்.	

f.	 மருத்துைக்	கருக்கலலப்புெ	்ெடட்த்தின்	
கீழ்	அங்கீகாரம்	சபை்ை	இடங்களில்	
மடட்ுசம	கருக்கலலப்புெ	்செய்ய	
முடியும்.		தகைல்	அறியும்	உரிலமெ	்
ெடட்த்தின்	கீழ்	சகடக்ப்படட்	
சகள்விக்கு	இந்திய	அரசு	அளித்த	
பதிலின்	படி	16,	296	தனியார	்
கருக்கலலப்பு	லமயங்களும்	25,931	
அரசு	கருக்கலலப்பு	லமயங்களும்	
உள்ளன	(ஜூன்	2020	தரவு).

2. கருக்கலலப்பு முலற, கர்ப்ப 
காலம் அடிப்பலடயில் 
கருக்கலலப்பு 
a.	 81%	கருக்கலலப்புகள்	

மருத்துைரீதியான	கருக்கலலப்பு	
மருந்துகலளப்	(மிசபபிரிஸ்சடான்,	
மிசொபிசராஸ்சடால்)	பயன்படுத்திெ	்
செய்யப்படுகின்ைன	அலை	காம்பி	
சபக்குகளில்	கிலடக்கின்ைன.	14%	
அறுலைசிகிெல்ெ	மூலமாகவும்	5%	
பரிந்துலரக்கப்படாத	முலைகளிலும்	
செய்யப்படுகின்ைன.	

b.	 89-91%	-கும்	அதிகமான	
கருக்கலலப்புகள்	முதல்	மூன்று	
மாதங்களில்	அதாைது	12	
ைார	கரப்்பகாலத்திை்கு	முன்	
செய்யப்படுைதாக	மதிப்பிடுகிைது,	
9-11%	மடட்ுசம	இரண்டாம்	மூன்று	மாத	
கருக்கலலப்புகளாக	உள்ளன	.

c.	 மருத்துைக்	கருக்கலலப்பு	காம்பி	
சபக்	மாத்திலரகலள	9	ைார	
கரப்்ப	காலம்	ைலரயில்	மடட்ுசம	
பயன்படுத்த	சைண்டும்	என	இந்திய	
மருந்துக்	கடட்ுப்பாடட்ு	ஆலணயம்	
குறிப்பிடட்ுள்ளது.



d.	 எம்.பி.பி.எஸ்	மருத்துைரக்ள்	
கருக்கலலப்பு	மாத்திலரகலள	
பரிந்துலர	செய்ைதை்கு	
அனுமதிக்கப்படவில்லல.	
அம்மருந்துகலள	மருத்துைக்	
கருக்கலலப்பு	ெடட்த்தின்	கீழ்	
ொன்றிதழ்	சபை்ை	மகளிரியல்	
மகப்சபறியல்	மருத்துைரக்ள்	மடட்ுசம	
பரிந்துலரக்க	முடியும்.

e.	 மருந்தாய்ைாளரக்ளின்	சதலையை்ை	
ஆய்வுகள்,	ஆைணங்கலளக்	காடட்ும்	
சகாரிக்லககலளத்	தவிரப்்பதை்காக	
இராஜஸ்தான்,	மகாராஷ்டிரா,	பஞ்ொப்,	
ஹரியானா,	தமிழ்நாடு,	மத்தியப்	
பிரசதெம்	சபான்ை	பல	மாநிலங்களில்	
மருந்துக்கலடக்காரரக்ள்	
கருக்கலலப்பு	மருந்து	காம்பி	
சபக்குகலள	இருப்பு	லைப்பதில்லல. 

3. பாலினச ்சார்புலடய 
பாலினத் ததரவ்ு, கருவுறுதல் 
மற்றும் தபறுகாலத்திற்கு 
முந்லதய கண்டறிதல் 
நுட்பங்கள் (PCPNDT) 
சட்டத்துடனான சதாடர்பு
a.	 மருத்துைரீதியான	கருக்கலலப்பு	

மருந்துகள்	காம்பி	சபக்லகப்	பாலினெ	்
ொரப்ுலடய	பாலினத்	சதரவ்ிை்குப்	
பயன்படுத்த	முடியும்	என்ை	தைைான	
புரிதல்	நிலவுகிைது.		இது	ஒன்பது	
ைார	கரப்்பகாலம்	ைலர	மடட்ுசம	
பயன்படுத்த	அனுமதிக்கப்படட்ுள்ளது.	
கருவின்	பாலினத்லதக்	கண்டறிய	
மிகப்	பரைலாகப்	பயன்படுத்தப்படும்	
சொதலன	மீசயாலி	ைலரபடம்	
(அல்டர்ா	ெவுண்ட)்	ஆகும்.	
மீசயாலியால்	கருவின்	பாலினத்தின்	
13-14	ைார	கரப்்பகாலத்தின்	சபாது	
மடட்ுசம	கண்டறிய	முடியும்,	அதை்கு	
முன்னர	்கண்டறிய	முடியாது.	

b.	 பாலினத்	சதரவ்ு	குறித்துப்	பரவியுள்ள	
செய்திகளின்	அளலைக்	கருதும்	
சபாது,	எல்லாக்	கருக்கலலப்புகளும்	
குறிப்பாக	இரண்டாைது	மூன்று	
மாதத்தில்	செய்யப்படும்	
கருக்கலலப்புகள்	பாலினெ	்
ொரப்ுலடய	பாலினத்	சதரவ்ிை்காகெ	்
செய்யப்படுகின்ைன	என்ை	சபாதுைான	
கருத்து	உருைாக்கப்படட்ுள்ளது.		இது	
தைைானது.

c.	 நாடட்ில்	ஒை்சைாரு	ஆண்டும்	
4,60,000	சபண்	குழந்லதகள்	
கருவிசலசய	சகால்லப்படுகின்ைன	
என	மிகெ	்ெமீபத்திய	மதிப்பீடுகள்	
காடட்ுகின்ைன	.		இது	நாடட்ின்	
ஒடட்ுசமாத்த	கருக்கலலப்புகளின்	
எண்ணிக்லகயில்	3%	ஆகும்.	நாங்கள்	
‘பாலினத்	சதரவ்ு’	நலடமுலைகலளக்	
கண்டிக்கிசைாம்,	அலை	
சைறுக்கத்தக்கலை.	

ஆனால்	97%	கருக்கலலப்புகள்	
மருத்துைரீதியான	கருக்கலலப்புெ	்
ெடட்த்தின்	கீழ்	அனுமதிக்கப்படட்	
உண்லமயான	காரணங்களுக்காகெ	்
செய்யப்படுகின்ைன	என்பலதயும்	
புரிந்துசகாள்ள	சைண்டும்.	பாலினத்	
சதரவ்ு	என்பலத	ஒரு	ெமூகப்	
பிரெெ்லனயாக	எதிரச்காள்ள	
சைண்டுசம	தவிர	அலை	
உண்லமயான	காரணங்களுக்காக	
கருக்கலலப்புெ	்செய்பைலரகலள	
துன்புறுத்துைதாக	அலமயக்	கூடாது.

d.	 நாடட்ில்	ஆண்டுசதாறும்	15,60,600	
இரண்டாைது	மூன்று	மாத	
கருக்கலலப்புகள்	நலடசபறுகின்ைன.	
ஒரு	சபெச்ுக்கு	4,60,000	சபண்	குழந்லத	
இைப்புகள்	இரண்டாைது	மூன்று	
மாதத்தில்	செய்யப்படும்	பாலினெ	்
ொரப்ுலடய	கருக்கலலப்புகளால்	
நிகழ்கின்ைன	என்று	கருதினாலும்	



கூட,	இரண்டாைது	மூன்று	
மாதத்தில்	செய்யப்படும்	10,80,000	
அல்லது	70%	கருக்கலலப்புகள்	
மருத்துைரீதியான	கருக்கலலப்புெ	்
ெடட்த்தின்	கீழ்	அனுமதிக்கப்படட்	
உண்லமயான	காரணங்களுக்காக	
செய்யப்படுகின்ைன.

e.	 கருவுறுதல்	மை்றும்	சபறு	
காலத்திை்கு	முந்லதய	கண்டறிதல்	
நுடப்ங்கள்	(PCPNDT)	ெடட்மானது	
கண்டறிதல்	சொதலனகலள	
ஒழுங்குபடுத்துைதுடன்	பாலினத்லதத்	
தீரம்ானிக்கும்	கண்டறிதல்	
சொதலனகலளத்	தலடசெய்கிைது.		
மருத்துைரீதியான	கருக்கலலப்புெ	்
ெடட்ம்	(MTP)	கருக்கலலப்புெ	்
செலைகள்	ைழங்கப்படுைலத	
ஒழுங்குபடுத்துகிைது.		
இலையிரண்டும்	இரண்டு	தனித்தனிப்	
பிரெெ்லனகளுக்கான	இரண்டு	
தனித்தனிெ	்ெடட்ங்களாகும்.	

4. பாதுகாப்பற்ற 
கருக்கலலப்புகளின் 
தாக்கம் 
a.	 பாதுகாப்பை்ை	கருக்கலலப்புகள்	

8%	சபறுகால	இைப்புகளுக்குக்	
காரணமாக	உள்ளன,	இது	சபறுகால	
இைப்பு	விகிதத்திை்கான(எம்.எம்.
ஆர)்	மூன்ைாைது	மிகப்சபரிய	
பங்களிப்பாகும்	.			(எம்.எம்.ஆர	்
122/100000	பிைப்புகளுக்கு)

b.	 பாதுகாப்பை்ை	கருக்கலலப்பினால்	
ஒை்சைாரு	ஆண்டும்	2,400	சபண்கள்	
இைக்கின்ைனர.்

c.	 உலக	சுகாதார	நிறுைனம்	(WHO)	
கருக்கலலப்புகலள	பாதுகாப்பானது,	
குலைந்த	பாதுகாப்பானது,	மிகக்	
குலைந்த	பாதுகாப்பானது	என	
ைலகப்படுத்துகிைது	:	உலக	
சுகாதாரா	நிறுைனத்தால்	
பரிந்துலரக்கப்படட்	முலையில்,	

சபாருத்தமான	கரப்்ப	காலத்தில்	
செய்யப்படும்,	கருக்கலலப்புெ	்
செய்யும்	அல்லது	உதவும்	நபர	்
பயிை்சி	சபை்ைைராக	இருந்தால்,	
அக்	கருக்கலலப்பு	பாதுகாப்பானது	
.	இது	சபான்ை	கருக்கலலப்புகலள	
மாத்திலரகலளப்(மருத்துைரீதியான	
கருக்கலலப்பு)	பயன்படுத்திசயா	
எளிலமயான	சைளிசநாயாளி	
செயல்முலையின்	மூலசமா	
செய்யலாம்.	கருக்கலலப்பு	
செய்பைரக்ள்	பயிை்சி	சபை்ைைரக்ளாக	
இருந்தாலும்	கூரிய	கருப்லப	
ைளிப்பி	சபான்ை	காலாைதியான	
முலைகளான	பயன்படுத்திெ	்
செய்யப்படும்	கருக்கலலப்புகள்	
அல்லது	மாத்திலரகலளப்	
பயன்படுத்தும்	சபண்களுக்கு	
உதவி	சதலைப்படும்சபாது	சபாதிய	
தகைல்கலளசயா	பயிை்சி	சபை்ை	
நபலரசயா	அணுக	இயலாவிடட்ால்	
அக்கருக்கலலப்புகள்	குலைந்த	
பாதுகாப்பானது	.	அரிக்கும்	
சபாருடக்லள	உடச்காள்ைதன்	
மூலமாக	அல்லது	அயல்சபாருடக்லள	
கருப்லபயினுள்	செலுத்துைது	
சபான்ை	ஆபத்தான	முலைகலளப்	
பயன்படுத்தும்	பயிை்சி	சபை	
நபரக்ள்	மூலமாக	அல்லது	
பாரம்பரிய	மருந்துக்	கலலைகலளப்	
பயன்படுத்துைதன்	மூலமாகெ	்
செய்யப்படும்	கருக்கலலப்புகள்	
ஆபத்தானலையாகசைா	குலைந்த	
பாதுகாப்பானலையாகசைா	உள்ளன.

5. கருக்கலலப்பு தசலவ 
வழங்குநரக்ளின் 
அடிப்பலடலய 
விரிவாக்குவதற்கான 
காரண விளக்கம் 
a.	 உலக	சுகாதார	நிறுைன	

ைழிகாடட்ுதல்கள்	பயிை்சி	சபை்ை,	
பயிை்சி	சபைாத	மருத்துைர	்அல்லாத	
நபரக்லள	(செவிலியர,்	தாதியர,்	
துலண	செவிலியர-்தாதியர,்	



உள்நாடட்ு	மருத்துை	முலைகலளப்	
பயிை்சி	செய்சைார)்	முதல்	மூன்று	
மாதங்களில்	கருக்கலலப்புெ	்செலை	
ைழங்க	அனுமதிக்கின்ைன.	

b.	 சுவீடன்,	பிரான்ஸ்,	அசமரிக்காவின்	
சில	மாகாணங்கள்,	ஆஸ்திசரலியா,	
வியடந்ாம்,	சதன்	சகாரியா,	சநபாளம்,	
ைங்காள	சதெம்	(மாதவிடாய்	
ஒழுங்குபடுத்தலுக்காக)	சபான்ை	பல	
நாடுகள்	மருத்துைர	்அல்லாத	சுகாதரப்	
பணியாளரக்ள்	அறுலை	சிகிெல்ெ	
முலையில்,	மருத்துைரீதியான	
கருக்கலலப்புகள்	இரண்லடயும்	முதல்	
மூன்று	மாதங்களில்	ைழங்குைலத	
அனுமதிக்கின்ைன.	

c.	 இந்தியாவில்	ொன்ைளிக்கப்படட்	
கருக்கலலப்பு	மருத்துைரக்ளுடன்	
ஒப்பிடும்சபாது,	செவிலியர	்ஆயுஷ்	
மருத்துைரால்	செய்யப்படும்	
கருக்கலலப்புகளில்	சபண்களுக்கு	
எந்த	வித்தியாெமான	விலளவுகளும்	
இல்லல	என	ஆய்வுெ	்ொன்றுகள்	
காடட்ுகின்ைன.	

d.	 அரசுத்	துலை	மருத்துைமலனகளில்	
உள்ள	செவிலியரக்ளும்	ஆயுஷ்	
மருத்துைரக்ளும்	ஆபத்தான/	
தீங்கு	விலளவிக்கக்கூடிய	
செயல்முலைகளான	ஐ.யூ.சி.டிலய	
உடச்ெலுத்துதல்;	ஐ.வி	லலலனத்	
சதாடங்குதல்;	ைழக்கமான	
பிரெைம்	சபான்ைைை்லைெ	்செய்ய	
ஏை்கனசை	அனுமதிக்கப்படட்ுள்ளனர.்			
செவிலியரக்ள்/ஏ.என்.
எம்கள்	மிசொபிரஸ்சடால்	
சபான்ை	பல	அசலாபதி	
மருந்துகலளப்	பயன்படுத்தவும்	
அனுமதிக்கப்படட்ுள்ளனர.்

6. அலனவருக்கும் 
கருக்கலலப்பு கால 
வரம்லப 24 வாரங்களாக 
உயரத்்துவதற்கான காரண 
விளக்கம் 

a.	 ஜூன்	2016	முதல்	ஏப்ரல்	2019	
ைலரயில்	ஆய்வு	செய்யப்படட்	ெடட்	
ைழக்குகளில்	53%		ைழக்குகள்		20-
24	ைார	கரப்்பகாலத்தில்	இருக்கும்	
சபண்கள்	சதாடரப்ானலையாக	
உள்ளன,	இப்சபாக்கு	சதாடரந்்து	சம	
2019	–	ஆகஸ்ட	்2020	இலடயில்	ஆய்வு	
செய்யப்படட்தில்	74%	ைழக்குகள்	20	
ைாரங்கள்	கரப்்ப	காலத்லதக்	கடந்த	
சபண்கள்	சதாடரப்ானதாக	உள்ளன	
(சைளியிடப்படாத	அறிக்லக).	எனசை	
கரப்்பகால	ைரம்லப	24	ைாரங்களாக	
அதிகரிப்பது	நீதிமன்ைங்களின்	
சுலமலயக்	குலைக்கும்.

b.	 சதாழில்நுடப்	ைளரெ்ச்ியின்	
காரணமாக	கருக்	குலைபாடுகள்	
18-22	ைாரங்களுக்குள்ளாகசை	
கண்டறியப்படுகின்ைன	எனசை	
கரப்்ப	கால	ைரம்லப	24	ைாரங்களாக	
அதிகரிப்பது,	20	ைாரங்கலளக்	கடந்து	
கருக்	குலைபாடுகள்	கண்டறியப்படட்ு	
கருக்கலலப்பு	செய்ய	முடிசைடுக்கும்	
சபண்களுக்கு	அதலன	எளிதாக்கும்.

c.	 24	ைாரங்கள்	அல்லது	அதை்கு	
சமை்படட்	காலம்	ைலரயிலான	
கருக்கலலப்லப	20	நாடுகள்	
அனுமதிக்கின்ைன	



7. 12 வாரங்கள் வலரயில் 
கருக்கலலப்லபக் 
தகாருவலத 
அனுமதிப்பதற்கான காரண 
விளக்கம் 
a.	 சபண்களுக்கு	அைரக்ளின்	

உடல்மீதுள்ள	உரிலமலய	
அங்கீகரிக்கிைது	

b.	 இந்தியாவில்	கருக்கலலப்லப	நாடும்	
80%	சபருக்கு	கருக்கலலப்பிை்கான	
உரிலமலய	ைழங்கும்	

c.	 உலகில்	66	நாடுகள்	முதல்	மூன்று	
மாதங்கள்	அல்லது	அதை்கு	சமை்படட்	
காலத்திை்கு	கருக்கலலப்லப	ஓர	்
உரிலமயாக	அனுமதிக்கின்ைன	

8. பாலியல் 
வன்முலறயிலிருந்து 
தப்பிப்பிலழத்தவரக்ளுக்கு 
கருக்கலலப்பிற்கான 
அதிகபட்ச கால வரம்லப 
நீக்குவதற்கான காரண 
விளக்கம் 
a.	 கருக்கலலப்பிை்கு	“எந்த	கரப்்ப	

கால	ைரம்பும்	இல்லல”	என்பது	
பாலியல்	ைன்முலையிலிருந்து	தப்பிப்	
பிலழத்தைரக்ளுக்கும்	விரிைாக்கப்பட	
சைண்டும்.	பாலியல்	ைன்முலையின்	
விலளைாக	உருைான	கரப்்பத்லத	
சுமப்பது	என்பது	மன,	உடல்ரீதியான	
சைதலனலயத்	தருகிைது,	சமலும்	
கருவுை்ை	நபரின்	ைாழ்க்லக,	
சுதந்திரத்திை்கான	உரிலமலயயும்	
மீறுகிைது.

b.	 பாலியல்	ைன்முலையிலிருந்து	
பிலழத்தைரக்ள்	சபரும்பாலும்	
தாமதமாகசை	தங்கள்	கரப்்பத்லத	
அறிகின்ைனர	்சமலும்	அதிரெ்ச்ி	மை்றும்	
களங்கத்லதக்	கருதும்சபாது	அைரக்ள்	
உதவிலய	நாடுைதை்கு	இன்னும்	அதிக	
சநரம்	எடுத்துக்	சகாள்கின்ைனர.்	

c.	 பாலியல்	ைன்முலையிலிருந்து	
பிலழத்து	கருக்கலலப்பிை்காக	
நீதிமன்ைத்லத	நாடிய	சபண்களில்	
30-35%		சபர	்20-24	ைார	கரப்்ப	
காலத்திலும்	16-20%	சபர	்24-28	ைார	
கரப்்பகாலத்திலும்	உள்ளனர.்		

d.	 பாலியல்	ைன்முலை	சதாடரப்ிலான	
158	ைழக்குகளில்,	128	அனுமதிகள்	
உயரநீ்திமன்ைங்களால்	
ைழங்கப்படட்ுள்ளன,	அலை	சில	
ைழக்குகளில்	பாலியல்	ைன்முலையால்	
நிகழும்	கரப்்பங்கலள	பிரிவு	5	இன்	
கீழ்	ைருைதாகப்	பாரக்்கின்ைன,	
பாலியல்	ைன்முலை	(குறிப்பாக	பருை	
ையலத	அலடயாசதார	்விடயத்தில்)	
அதிலிருந்து	பிலழத்தைரக்ளின்	மன	
நலனுக்கு	சபரும்	அெச்ுறுத்தலாக	
உள்ளன	எனக்	குறிப்பிடுகின்ைன.		



9. மருத்துவக் குழுக்கலள 
அகற்றுவதற்கான காரண 
விளக்கம்
a.	 மருத்துைக்	குழுக்கள்	அலமக்கப்படக்	

கூடாது,	அதை்குப்	பதிலாக	முடிவுகள்	
கருவுை்ை	நபருக்கும்	கருக்கலலப்புெ	்
செலை	ைழங்குநருக்கும்	
இலடயில்	அலமய	சைண்டும்.	
கருக்கலலப்பு	முடிைானது	கருவுை்ை	
நபருக்கும்	கருக்கலலப்புெ	்செலை	
ைழங்குநருக்கும்	இலடசய	மடட்ுசம	
எடுக்கப்பட	சைண்டும்.

b.	 சிைப்பு	ைல்லுநரக்ள்,	பயிை்சி	சபை்ை	
மருத்துை	நிபுணரக்ளின்	பை்ைாக்குலை	
குறிப்பாக	சதாலலதூரப்	பகுதிகளின்	
மாைடட்,	பிளாக்	நிலலயில்	நிலவும்	
பை்ைாக்குலைகள்,	அலனத்து	
நிலலகளிலும்	மருத்துைக்	
குழுக்கலள	அலமப்பலத	
ொத்தியமை்ைதாக்குகின்ைன.	ஒரு	
மாநிலத்திை்கு	ஒரு	மருத்துைக்	குழு	
என	இருப்பது	தாமதங்களுக்கும்	
செலவினங்கள்	அதிகரிப்பிை்கும்	
ைழிைகுக்கிைது.	

c.	 மருத்துைக்	குழுக்கள்	ஏை்கனசை	
சிரமத்தில்	இருக்கும்	சுகாதாரக்	
கடட்லமப்பின்	மீது	சுலமலய	
அதிகரிக்கின்ைன.	

10. கலலசச்சால்/ சமாழி 
மாற்றங்களுக்கான காரண 
விளக்கம் 
a.	 ‘அொதாரணங்கள்’	என்பலத	

“குலைபாடுகள்”	என	மாை்ை	சைண்டும்	
ஏசனனில்	அொதாரணங்கள்	
என்ை	சொல்	உடல்ஊனம்	அல்லது	
மருத்துைரீதியான	நிலலகள்	
ஏை்பட	ைாய்ப்புள்ள	கருக்கள்	
விரும்பத்தகாதலை	என்ை	கருத்லத	
ைலியுறுத்துைதாக	உள்ளன.

b.	 ‘சபண்’	என்ை	சொல்லல	‘கருவுை்ை	
நபர’்	என	மாை்றுைது	பாலின	
உள்ளடக்கக்கூடியதாக	இருக்கும்.	
திருநங்லக,	இலடயிலிங்கத்தினர,்	
பால்-பன்முக	நபரக்ள்,	
சைறுமசன	‘சபண்கள்’	என்ை	
சொல்லினால்	ைழக்கமாகக்	
குறிப்பிடப்படாதைரக்ளுக்கு	
கருக்கலலப்புெ	்செலைகளுக்கான	
அணுகல்	அைசியமானதாக	உள்ளது.	
இந்த	உள்ளடக்குதலானது	2014	
ஆம்	ஆண்டின்	ெடட்ெ	்செலைகள்	
ஆலணயம்	எதிர	்இந்திய	ஒன்றியம்	
ைழக்கின்	தீரப்்பு,	திருநங்லககள்	
(உரிலமகள்	பாதுகாப்பு)	
ெடட்ம்	2019	ஆகியைை்றின்	படி		
பரிந்துலரக்கப்படுகிைது.	
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